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  چكيده

هـا راهنمـاي غلطـي باشـند در ايـن صـورت        ها، قيمت در اقتصادي كه به دليل وجود انحراف در قيمت نهاده

هاي اجتماعي توليـد افـزايش    ها به صورت ناكارا و بيش يا كمتر از حد كارا به كار گرفته شده و هزينه نهاده

يري يك مدل سيستمي و با لحاظ انحراف اين مطالعه با بكارگ. شود كارايي تخصيصي ايجاد مي  يافته و عدم

بـه ايـن منظـور از رويكـرد تـابع      . گيـرد  هاي تخصيصي را اندازه مي كارايي  ها، ميزان اين عدم در قيمت نهاده

هـا و عـدم كـارايي تخصيصـي،      اي استفاده شده و با محاسبه ميزان انحرافات نسبي در قيمت نهاده هزينه سايه

نفـر كـاركن    300تـا   100واحد بزرگ نساجي كشـور كـه بـين     161ابع در تري از تخصيص من تحليل واقعي

هـا و وجـود     كارايي نسبي قيمت نهاده نتايج بدست آمده حاكي از رد نشدن فرضيه عدم. شود داشتند ارائه مي

هاي توليد  درصد هزينه 23هاي فزاينده عدم كارايي تخصيصي در صنايع مورد مطالعه به اندازه بيش از  هزينه

  . ستا
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  مقدمه - 1

ها داراي مشكالت ساختاري در توليد و فرآيند  دليل وجود انحراف در قيمت نهاده اقتصاد ايران به

اين مشكالت كه داراي هزينه است، از تخصيص نابجاي منابع و عوامل كمياب . شدن است صنعتي

هاي  ادبيات اقتصادي به عنوان هزينههاي آن در  شود و هزينه در شرايط انحراف قيمتي ايجاد مي

ها كه قيمت آن با  هاي توليد، يكي از نهاده در ميان نهاده. كارايي تخصيصي معروف است عدم

ها به  انحراف آشكاري روبروست انرژي است و به منظور رفع آن قانون هدفمندسازي يارانه

ر آستانه جراحي بزرگ قرار تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و با اجراي آن اقتصاد ايران د

طور  هاي انرژي همان در اين خصوص و براي نشان دادن شدت انحراف در قيمت حامل. گيرد مي

شود بهاي يك كيلو وات ساعت برق در كشورهاي مختف  مالحظه مي 1كه از جدول شماره 

ي كه با افزايش هاي انرژ در اين راستا، حجم فزاينده يارانه .چندين برابر قيمت آن در ايران است

بالغ بر يك چهارم توليد ناخالص ملي كشور و  86هاي جهاني نفت شدت گرفته، در سال  قيمت

هاي انرژي به  همچنين در طي مدت يادشده يارانه حامل. ميليارد دالر شده است 90حدود 

ن رشد كه بي ضمن اين. برابر شده است 12هاي داخلي  برابر و به قيمت 7/5المللي  هاي بين قيمت

  .قيمت انرژي در داخل و خارج از كشور هيچ همخواني وجود ندارد
  

  )و به دالر آمريكا 2001(در ايران با كشورهاي مختلف ) KWH(مقايسه بهاي برق : 1جدول 

  انگليس  امريكا  چين  سنگاپور  مالزي  جنوبي كره  هندوستان  *ايران  كشور

بهاي هر 

KWH  
016/0  174/0  062/0  056/0  079/0  032/0  040/0  055/0  

نسبت بها به 

  ايران
1  9/10  9/3  5/3  9/4  0/2  5/2  4/3  

  The World Competitiveness yearbook, 2002هاي مختلف مصرف كننده و  متوسط بهاي برق در بخش - )1385(ترازنامه انرژي *

  

كارايي   اما حذف يارانه چه پيامدهايي خواهد داشت و با حذف كامل يارانه انرژي چه اندازه عدم

شود كه با بررسي  تخصيصي از بين خواهد رفت؟ اين مطالعه تالشي در اين زمينه محسوب مي

به اين منظور با . پيامدهاي حذف يارانه انرژي در صدد پاسخگويي به مسايل طرح شده است

هاي الزم برآورد شده و نتايج  واحد بزرگ صنعتي نساجي كشور مدل 161هاي  از دادهاستفاده 

  . تحليل شده است

كه بيشتر محققين و  دهد مي نشان در ايران موضوع اين به مربوط نوشتارهاي بررسي

اند و آثار آن از حيث جابجايي منابع و  گذاران به اثرات تورمي حذف يارانه توجه نموده سياست



لذا اين . آوري توليد كه موجب كارايي باالتر است كمتر مورد توجه بوده است ر تكنيك و فنتغيي

اي كه رويكردي ويژه  شده و استفاده از رويكرد هزينه سايه مطالعه به دليل توجه به مسايل گفته

در اين . شود ها است، در نوع خود مطالعه بديعي محسوب مي جهت مطالعه انحرافات قيمتي نهاده

و در  1385هاي بزرگ نساجي كه از سوي مركز آمار در سال  هاي مقطعي بنگاه نوشتار از داده

اين . شود آوري شده است استفاده مي هاي ده نفر كاركن و بيشتر جمع قالب سرشماري بنگاه

  .شوند مشخص مي ISIC3.1در  17 1ها بسته به نوع فعاليت با كدهاي چهاررقمي قسمت بنگاه

تحقيقات  اجمالي مرور به دو در بخش مقدمه، از بعد .شده است تنظيم قسمت پنج در مقاله اين

در قسمت سه به ارائه چارچوب تحليل پرداخته و در . پردازيم انجام گرفته درباره موضوع مي

مربوط به  پنج، قسمت. محاسبات بحث شده است و برآوردها از حاصل قسمت چهارم، نتايج

  .است تحقيق گيري نتيجه و خالصه
  

  سيري در مطالعات پيشين -2

، كه به 2همزمان با معرفي تابع ترانسلوگ از سوي كريستنسن، يورگنسون و ال 70در اوايل دهه 

آورد،  پذير زمينه مساعدي را براي مطالعه و تحليل رفتار بنگاه اقتصادي فراهم  عنوان تابعي انعطاف

 4ها اي جديد و براي مقايسه كارايي قيمتي يا تخصيصي بنگاه در ايده) 1971( 3و يوتوپولسال 

مطابق با اين روش . اي گرديد اي براي معرفي تابع هزينه سايه روشي را معرفي كردند كه بعدها پايه

ها، بنگاه ارزش توليد  كنند كه در شرايط وجود انحراف در قيمت نهاده ال و يوتوپولس فرض مي

هاي  كند كه ثابت مذكور رابطه تناسبي با قيمت عامل توليد را با مقدار ثابتي برابر مينهايي هر 

  :به اين صورت كه. موجود و انحرافي نهاده در بازار دارد

________________________________________________________  
1. Division 
2. Christensen-Jorgenson-Lau, 1973 
3. Lau and Yotopoulos 

) Technical Efficiency(از نظر وي كارايي فني . را به كارايي فني و كارايي تخصيصي تفكيك نمود كارايي) 1957(رل فا. 4

) Allocative or Price Efficiency(كارايي تخصيصي . عبارت از حداكثر توليد ممكن از ميزان مشخصي از عوامل توليد است

ها مربوط  نهادهكارايي فني به مقادير بنابراين . كند كه حداقل هزينه را براي واحد داشته باشد هم تركيبي از عوامل توليد را تعيين مي

تركيب دو نيز كه از ) Economic Efficiency(كارايي اقتصادي فارل همچنين . ها به قيمت نهادهكارايي تخصيصي است و 

آوردن حداكثر سود ممكن با توجه به قيمت و سطوح  دسته شود به توانايي واحد اقتصادي در ب كارايي فني و تخصيصي حاصل مي

بر مبناي تعريف فارل از . شود از حاصل ضرب كارايي فني و تخصيصي حاصل ميكارايي اقتصادي . ستمربوط دانسته ا ها نهاده

به بيان ديگر وقتي توليد  .كارايي فني و تخصيصي قابل تفكيك است  نيز به صورت عدم )Inefficiency( كارايي  عدم ،كارايي

  . شود كارايي تخصيصي ايجاد مي تر از مرز توليد قرار گيرد ناكارايي فني و وقتي قيمت نهاده با توليد نهايي آن برابر نباشد عدم پايين



  

)1(                  0)( ≥=∂∂ iiii kwkXQP  
  

سازي هزينه از سوي بنگاه  سازي سود و يا حداقل شاخصي از رفتار حداكثر ikدر رابطه فوق 

ها ممكن است دچار  اين قيمت. ها است هاي موجود و قابل مشاهده براي نهاده هم قيمت iw. است

) 1977و  1976(تودا . اختالل و انحراف باشند و معيار مناسبي از هزينه فرصت منابع را نشان ندهند

ها دچار انحراف باشد تابع هزينه  اد كه وقتي قيمت نهادهدر تكميل كارهاي ال و يوتوپولس نشان د

ها از تابع  را در استخراج تابع تقاضاي نهاده 1بنگاه حداقل نيست و از اين حيث استفاده از لم شفارد

نيز همين موضوع را به صورت مشخص و از طريق از ) 1983( 2فار و لوگان. هزينه زير سوال برد

  .ينه اثبات نمودنددست رفتن شرط تقعر تابع هز

ها و كارايي بنگاه در شرايط  اي براي مطالعه هزينه در نتيجه اين مطالعات رويكرد تابع هزينه سايه

اولين كساني ) 1984(اتكينسون و هالورسن . ها گسترش پيدا كرد وجود انحراف در قيمت نهاده

ترانسلوگ آن را براي بررسي  اي با فرم اي در تابع هزينه بودند كه با كاربست رويكرد هزينه سايه

اين دو با الهام از مقاالت ال و . هاي مولد برق امريكا مورد استفاده قرار دادند كارايي در نيروگاه

اگر چه . اي را به شكل نويني مطرح و معرفي نمودند تابع هزينه سايه) 1973و 1971(يوتوپولس 

وجود دارد ولي استفاده از تابع ترانسلوگ ) 1976و  1977(شباهتي بين كار اين دو و كارهاي تودا 

  . شود و كاربردي نمودن موضوع، مشخصه اصلي كار اتكينسون و هالورسن محسوب مي

اي را در مورد  در تكميل مطالعات قبلي، رويكرد تابع هزينه سايه) 1988( 3ايكين و نايزنر

كارايي تخصيصي ناشي از انحرافات قيمتي را  ها و عدم ها به كار گرفته و تقاضاي نهاده بيمارستان

اين دو بر اين باورند كه در مطالعه تابع هزينه غالباً دو مشكل وجود دارد؛ اول اينكه . ارزيابي كردند

رغم وجود اطالعات كافي درباره انحراف از رفتاري كه به تابع هزينه حداقل منتهي شود غالب  به

ها و واحدهاي توليدي مبتني بر  كه رفتار بنگاه محققان به اين مسأله توجه ندارند و با اين

كنند را تابع هزينه حداقل در نظر  اي كه برآورد مي سازي هزينه نيست ليكن تابع هزينه حداقل

پيامد طبيعي اين . شود دوم اينكه از توجه كافي به همزادي بين توليد و هزينه غفلت مي. گيرند مي

مشكل نيز، ابهام و مشكوك شدن نتايجي است كه درباره مفاهيمي همچون مقياس توليد و 

بنابراين ايكين و نايزنر با لحاظ عدم كارايي تخصيصي در تابع . آيد هاي جانشيني بدست مي كشش

________________________________________________________  
1. Shephards' Lemma 
2. Fare and Logan 
3. Eakin and Kniesner 



لذا پس از برآورد تابع هزينه مشاهده شده و تابع هزينه . ينه، بدنبال رفع دو مشكل ياد شده هستندهز

كنند كه در قسمت بعدي به آن  كارايي تخصيصي معرفي مي اي معياري را براي ارزيابي عدم سايه

  . اشاره خواهد شد

يل آثار انحراف در قيمت اي به تحل با استفاده از روش تابع هزينه سايه) 2004( 1بوركي و خان

در اين مطالعه تابع هزينه ترانسلوگ با لحاظ چهار نهاده . اند پاكستان پرداختهبر صنايع ها  نهاده

هاي عدم كارايي تخصيصي معادل يك  هزينه كار، سرمايه، انرژي و مواد اوليه برآورد شده و نيروي

طبق مطالعه بوركي و خان  .تهاي توليد صنعتي در سال برآورد گرديده اس درصد كل هزينه

ها و وجود عدم كارايي تخصيصي، تقاضا براي نيروي كار به  نسبي نهاده  واسطه انحراف در قيمت  به

در مقابل تقاضا براي انرژي . درصد در طول دوره مورد بررسي كاهش داشته است 19طور متوسط 

  .ير بوده استدرصد افزايش داشته و تقاضا براي سرمايه تقريباً بدون تغي 12

صورت گرفته  )2002( 2نظير مطالعه فوق براي صنايع يونان از سوي كريستوپولوس و تسيوناس

هاي  درصد هزينه 47مطابق با اين مطالعه عدم كارايي تخصيصي براي صنايع يونان معادل . است

  .مشاهده شده بوده است

ا استفاده از رويكرد تابع هزينه اي ب در مقاله) 1389(نيز صادقي و فيروزان  داخليدر مطالعات 

هاي  ها براي كارگاه نهاده  كارايي تخصيصي ناشي از انحراف در قيمت  اي به برآورد عدم سايه

ها سبب ايجاد  گيرند كه انحراف در قيمت نفر كاركن پرداخته و نتيجه مي 10صنعتي بيشتر از 

ه با برآورد سيستم معادالت براي دوره در اين مطالعه ك. گردد ها مي تقاضاي غير واقعي براي نهاده

انجام گرفته تابع هزينه واقعي به صورت ترانسلوگ و با چهار نهاده كار، سرمايه، مواد  85-1350

ها در ايران  هاي نسبي نهاده در مطالعه مذكور كارايي قيمت. اوليه و انرژي در نظر گرفته شده است

ايه، انرژي و مواد اوليه نسبت به نيروي كار معادل قوياً رد شده و پارامترهاي انحراف براي سرم

اين مقادير در مقايسه با مقدار يك براي قيمت نيروي كار . برآورد شده است 07/0و  55/3، 05/0

كار گرفته   كنند كه سرمايه و مواد اوليه نسبت به نيروي كار بيش از مقدار كارا به بر اين داللت مي

همچنين طبق نتايج اين . شود روي كار كمتر از مقدار كارا استفاده ميشده و انرژي در مقايسه با ني

  . مقاله كار و سرمايه نهاده جانشين و سرمايه و انرژي نهاده مكمل هستند

________________________________________________________  
1. Burki and Khan 
2. Christopoulos and Tsionas 



اي انجام  و با روش هزينه سايه 1آنچه با مرور مطالعات فوق و بويژه مطالعاتي كه در مورد ايران

هاي مربوطه  ها و مدل ن نكته است كه در برآورد هزينهرسد توجه به اي نظر مي شده، ضروري به

ها، از تعديالت آني برخوردار است و بنگاه  شود كه نهاده سرمايه مانند بقيه نهاده چنين فرض مي

انتخاب بهينه اين مساله اگرچه ممكن است در بلندمدت به دليل . همواره در شرايط تعادلي است

مدت  ساز نباشد، ليكن در مطالعات مقطعي و ميان مشكلها  نهادهكارا از  موجودي سرمايه و استفاده

رسد استفاده از توابع هزينه با فرض شبه ثابت بودن  از اين ديد به نظر مي. بايد مورد توجه قرار گيرد

   .گشا باشد راه 2نهاده سرمايه

ثابت را توجيه داليلي كه به صورت مستدل استفاده از تابع هزينه با فرض نهاده سرمايه به شكل 

دولتي بودن اقتصاد و نبود فضاي رقابتي، عدم وجود پيوندهاي محكم با ) 1 :كند عبارتند از مي

هاي توليدي، و همچنين  برداري از طرح ها، مدت طوالني اجرا و بهره اقتصاد جهاني و مساله تحريم

برخوردار شده است، ها رخ داده و از سابقه طوالني  كاهش قيمت واقعي انرژي كه در بيشتر سال

اي  ها به منظور استفاده از نهاده سرمايه هنگام بنگاه اي براي تجهيز و نوآوري به دهد انگيزه نشان مي

كه كاهش مصرف انرژي و همچنين حساسيت الزم براي واكنش به قيمت آن را پديد آورد، ايجاد 

در برخي از مطالعات كه به ) 2 .لذا بهتر است نهاده سرمايه ثابت در نظر گرفته شود. ننموده است

گيري شده است كه  ها اختصاص دارد، چنين نتيجه انرژي و حساسيت تقاضاي آن به تغييرات قيمت

تقاضاي انرژي در بخش صنعت   و حتيها در بخش صنعت پايين  كشش قيمتي تقاضاي حامل

يكي از ن مطالعات در اي. اشاره نمود) 1382(توان به سهيلي  براي نمونه مي. ناپذير است كشش

پايين بودن درجة تبعيت قيمت عامل توليد  ي انرژيها ناپذير بودن تقاضاي حامل داليل كشش

آالت مورد  سرماية ثابت از قيمت انرژي به دليل وارداتي بودن قسمت اعظم تجهيزات و ماشين

نرژي از كل هاي ا پايين بودن سهم هزينه حامل همچنين. انسته شده استاستفاده در بخش صنعت د

ها و  هزينه بنگاه و در نتيجه انتقال محدود منحني عرضه كل بخش صنعت هنگام تغيير قيمت حامل

هاي وارداتي  همچنين پايين بودن كشش قيمتي محصوالت توليدي اين بخش در نتيجه محدوديت

  .باشند  و گمركي، داليل ديگر پايين بودن كشش قيمتي تقاضاي انرژي بخش صنعت مي

________________________________________________________  
اي انجام  اي با استفاده از رويكرد تابع هزينه سايه عمل آمده غير از مطالعه فوق مطالعه  چه در ايران بر اساس جستجوهاي بهاگر . ١

ولي از مطالعاتي كه به برآورد تابع هزينه در صنعت اختصاص دارد و از روش تكراري زلنر نيز براي برآورد استفاده نگرفته است، 

  . اشاره نمود) 1380(عمادزاده، آذربايجاني و زمانيان و ) 2006(عبادي و موسوي ، )1385(حيدري توان به  شده مي
2. Quasi-Fixed Capital Input 



بري كه  بر بودن خريد و نصيب تجهيزات جديد و تجهيزات انرژي راين وارداتي بودن و زمانبناب

نصب شده است حساسيت آني براي واكنش به قيمت انرژي را پديد نياورده و در بلندمدت نيز 

ها كامالً مستهلك  در صورتي كه دستگاهبا مصرف انرژي باال محصوالت تجهيزات و جايگزيني 

تقاضاي  ،به عبارت ديگر. تأثير زيادي بر آن ندارد ،ها گردد و تغيير قيمت حامل يعملي م ،شوند

همين عامل  .دهد واكنش نشان نمي ،ها انرژي در ايران حتي در بلندمدت نيز نسبت به قيمت حامل

كند و مديران صنعتي را  بر را توجيه مي آالت انرژي گذاري در تجهيزات و ماشين است كه سرمايه

  .سازد انگيزه مي آالت بي زيني اين ماشيندر جايگ

كـارايي تخصيصـي    هـاي عـدم   چه بيان شد در اين مطالعـه بـه منظـور ارزيـابي هزينـه      با عنايت به آن

اي با فـرض شـبه ثابـت بـودن نهـاده       انحراف در قيمت نهاده انرژي از طريق برآورد تابع هزينه سايه

  . پردازيم سرمايه مي
  

 چارچوب تحليل - 3

  اي معرفي رويكرد هزينه سايه - 1- 3

ــان آن ــن   چن ــون و هالورس ــات اتكينس ــه در مطالع ــايزنر )1986و  1984( 1ك ــين و ن ، )1988( 2، ايك

ــا  ــار و باتاچاري ــگ )1992( 3كومبهاك ــم و زان ــار)1995( 4، ق ــا)1997( 5، كومبهاك ، )2000( 6، ميت

نشـان داده  ) 1389(، صادقي و فيروزان )2004( 8، بوركي و خان)2002( 7كريستوپولس و تسيانوس

اي انحرافـي بـودن    اي فـرض پايـه   سازي و اسـتفاده از رويكـرد تـابع هزينـه سـايه      شده است در مدل

هايي است كه هزينـه فرصـت واقعـي منـابع را نشـان       هاي نسبي و غيرقابل مشاهده بودن قيمت قيمت

  .بنابراين اگر تابع توليد به فرم زير باشد. دهند
  

)1(                             )( iXfq =  
  

________________________________________________________  
1. Atkinson and Halvorsen 
2. Eakin and Kniesner  
3. Kumbhakar and Bhattacharyya 
4. Qum and Zhang  
5. Kumbhakar 
6. Maietta 
7. Christopoulos and Tsionas  
8. Burki and Khan 



ها حداقل گردد رابطه زير  براي اينكه توليد كارا باشد و هزينه. بردار نهادهاي توليد است Xكه 

  : بايد برقرار شود
  

)2(                                  jiji wwff =  
  

اگر عدم كارايي تخصيصي وجود داشته باشد . امين نهاده است iقيمت مربوط به iwكه در آن 

  .در اين صورت رابطه فوق برقرار نيست و جهت برقراري مجدد آن بايد داشته باشيم
  

)3(                     

)( jijjii
sh
j

sh
iji wwwkwkwwff θ===  

  

shكه 
iw اي نهاده  قيمت سايهi  و برابرiiwk  عبـارت تناسـبي   . اسـتk   هـاي   واگرايـي از قيمـت

ميزان انحراف نسبي و واگرايي از رفتار  θدر رابطه فوق ضريب . دهد را نشان مي wموجود يعني 

اسـت و   k=1در شرايط مطلق كه انحراف وجود نـدارد   .گيرد ها را اندازه مي سازي بنگاه حداقل

/1رابطه هاي نسبي كارا  به دنبال آن در قيمت =ji kk به اين ترتيب نسـبت  . برقرار استik   بـه

jk  يا)jk/ik (توان نسبت به حداقل سازي هزينه و رفتار  نسبت مهمي است كه با محاسبه آن مي

  . ها و صنعت قضاوت نمود كارا در بنگاه

ji<1توان دريافت كه وقتي با دقت در فرمول فوق مي kk  است بدين معني است كه

jiji wwff به بيان . يعني نرخ نهايي جانشيني فني از نسبت قيمت عوامل بيشتر است. <

به . است jو يا كاستن از نهاده  iديگر رسيدن به شرايط بهينه مستلزم استفاده بيشتر از نهاده 

  .شود بيش از اندازه مطلوب استفاده مي jچنين شرايطي از نهاده تعبيري ديگر در 

هاي واقعي و ارتباط آن با تابع هزينه  اي قابل مشاهده نيستند از هزينه هاي سايه از آنجا كه قيمت

اي  سايهبه اين منظور ابتدا تابع هزينه . شود اي براي محاسبه عدم كارايي تخصيصي استفاده مي سايه

  . هاست اي نهاده هاي سايه كنيم كه تابعي از مقدار توليد و قيمت را به صورت زير تعريف مي
  

)4(                             ),(),( qkwCqwCC shshshsh ==  
  

  .آوريم بدست مي iاي را براي نهاده  و با استفاده از تابع فوق، سهم هزينه سايه
  



)5(                                      sh
iiish

i C

xwk
S ≡  

  

ها  اي و لم شفارد تابع تقاضاي نهاده، براي هر كدام از نهاده همچنين با استفاده از تابع هزينه سايه

  .1به صورت زير خواهد بود iنظير نهاده 
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sh
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  هم به شكل زير قابل بيان استها  تابع هزينه واقعي بنگاه
  

)7(               MELKixwwwqCC
i

ii
shaa ,,,),,( === ∑  

  

  :عبارت است از iنهاده همچنين سهم هزينه قابل مشاهده مربوط به 
  

)8(                              a
iia

i C

xw
S ≡  

  

=∑حال با قرار دادن تابع تقاضاي نهاده در رابطه 
i

ii
a xwC  تابع هزينه واقعي را به صورت

  .آوريم اي بدست مي تابعي از هزينه سايه
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∂==

i ii

sh
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i

ii
a

wk

C
wxwC )(  

  

shو از آنجا كه قبالً 
iS 1ايم رابطه  را تعريف نموده)( −= ii

shsh
ii wkCSx    را در عبـارت فـوق

اي و سهم نهـاده   اي، قيمت سايه قرار داده و تابع هزينه مشاهده شده را به عنوان تابعي از هزينه سايه

  :در واقع داريم. آوريم اي بدست مي سايه
  

)10(                           ∑
−=
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sh
ii

sha SkCC 1  

  

________________________________________________________  
   .شود نه تابع هزينه واقعي اي استفاده مي ت شود كه از لم شفارد در تابع هزينه سايهدق. ١



)(1و اگر تابع فوق و  −= ii
shsh

ii wkCSx  را درa
iS ايم قرار دهيم سـهم   كه قبالً تعريف كرده

  :ها به شكل زير بدست خواهد آمد هزينه قابل مشاهده نهاده
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aو  aCحال سيستم معادالت 
iS قابل تخمين و برآورد است .  

هاي موجود  به صورت درصدي از هزينه) AI(كارايي تخصيصي  پس از برآورد مدل، اندازه عدم

آيـد،   اي بدست مي هاي كارا كه از طريق تابع هزينه سايه از طريق مقايسه هزينه واقعي بنگاه با هزينه

  .اند به صورت زير تعريف نموده) 1988( 1ري را ايكين و نايزنردر اين رابطه معيا. قابل محاسبه است
  

)12(                              minmin ˆ)ˆˆ( CCCAI a −=  
  

يا هزينه  minĈهاي موجود و  مقدار تابع هزينه برآزش شده يا تخمين هزينه aĈ، )12(در رابطه 

iii(يعني. ها با هم برابر و يك باشندikكارا حالتي است كه wwk به صورت  minĈ، پس )=

  .آيد زير از تابع هزينه برازش شده بدست مي
  

)13(                       ):,(ˆˆ min
iii

a wwkwqCC ==  
  

iiiگفتني است وقتي  wwk است، به طور سيستماتيك عدم كارايي تخصيصي به وجود  ≠

minCCآيد و  مي a   . شود مي <
  

 نمايي مدل اقتصادسنجي مشخص - 2- 3

هاي مورد مطالعه فاقد توانايي و انعطاف كافي  جا كه در كوتاه مدت و در دنياي واقعي بنگاه از آن

هاي  ها، تجهيزات و ساختمان آالت، دستگاه ماشينبراي تعديل موجودي سرمايه و خريد و نصب 

جديد متناسب با تصميمات مربوط به توليد و هزينه بهينه هستند لذا نهاده سرمايه را شبه ثابت در 

. متغير خود را حداقل كند  شود كه در كوتاه مدت بنگاه هزينه پس نتيجه اين مي. گيريم نظر مي

  :يعني

________________________________________________________  
1. Eakin and Kniesner  



  

)14(                           ),,( KwyVCxwMin =′  
  

بردار  x .دهد نشان مي yهاي متغير جهت توليد  اين تابع كمترين ميزان مخارج را در نهاده

 .است Kهاي متغير و سطح موجودي سرمايه ثابت  بردار قيمت نهاده wهاي متغير توليد،  نهاده

),,(آيد يعني تابع  تابعي كه از اين طريق به دست مي KwyVC  غير منفي و همگن از درجه

),,(معلوم تابع  Kو  yبا . است wيك نسبت به  KwyVC  درw اين تابع در . مقعر است

y  وw  غير كاهنده و درK غير فزاينده است.  

براي تكميل مدل و بيان تغييرات در عملكرد بنگاه بايد جزء اخالل نيز به تابع فوق افزوده شود، 

  :پس
  

)15(                 )exp(),,( uKwyVCExw ==′  
  

براي برآورد اين تابع و جهت بدست آوردن برآوردهاي كارا نياز است كه تابع هزينه در كنار 

  . توابع سهم هزينه به صورت سيستمي در نظر گرفته شود
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  .هاي متغير مدل يعني كار، انرژي و مواد اوليه است گر نهاده نشان nانديس 

كه تابع هزينه را  جاي اين كه انحراف در قيمت انرژي را در مدل لحاظ كنيم به در ادامه براي اين

اي  هاي سايه در نظر بگيريم آن را تابعي از قيمت) iw(هاي موجود نهاده  تابعي از قيمت

)iii
s
i wkww == تابع هزينه ) 2009( 1در نظر گرفته و بنابراين به پيروي از موشيم و الول) ∗

  :شود اي غيرقابل مشاهده به صورت زير تعريف مي متغير سايه
  

)17(                            }),(:)()(min{
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  :عبارت است از هاي متغير كار و انرژي با كاربرد لم شفارد معادله سهم نهاده

________________________________________________________  
1. Mosheim and Lovell  
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چون تابع هزينه متغير همگن از درجه يك است در برآورد معادالت بايد يكي از توابع سهم هزينه 

ها مد نظر است فرض  جا كه انحراف قيمت نسبي نهاده همچنين از آن. نهاده كنار گذاشته شود

با . نيروي كار يا  مواد اوليه قيمت كارايي است و انحراف نداردهاي نهاده  كنيم يكي از قيمت مي

  :ها عبارت خواهد بود از اي نهاده برابر يك باشد، بردار قيمت سايه lθاين توضيح اگر 
  

)19(                 ),,( mmeel wwww θθ=∗  
  

به اين ترتيب اگر انحراف در قيمت نهاده انرژي وجود داشته باشد و با وجود آن در برآورد تابع 

eeهزينه به جاي  wθ  ازew  استفاده شود تابع هزينه به درستي تصريح نشده و خطاي تصريح

  . وجود خواهد داشت

پس اگر . دهد كارگيري نهاده انرژي از نيروي كار را نشان مي اگرايي از نسبت بهينه بهو eθپارامتر 

1>eθ 1شود و اگر  هاي موجود كمتر از اندازه كارا استفاده مي باشد از انرژي در قيمت<eθ 
  .شود از انرژي بيش از اندازه كارا استفاده مي

اگر فرم تابع هزينه متغير را ترانسلوگ فرض كنيم تابع هزينه متغير قابل مشاهده كه تابعي از توليد، 

  . ها است به صورت زير خواهد بود اي نهاده هاي سايه  نهاده شبه ثابت سرمايه و قيمت
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كند كه بايد بر تابع  ي را ايجاب ميهاي ها و تقارن محدوديت ويژگي همگني نسبت به قيمت نهاده

  .هزينه تحميل شود

  : قيد تقارن

jijiij ≠= ,ββ
 

  :قيد همگن خطي
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  . معادالت سهم هزينه بر اساس تابع هزينه متغير مشاهده شده نيز به صورت زير قابل ارايه خواهد بود
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با روش معادالت ) 21(و ) 20(هاي همگني و تقارن، سيستم معادالت  حال پس از اعمال محدوديت

كه مجموع  قابل برآورد بوده و با توجه به اين يا روش زلنر) ISUR( 1به ظاهر غيرمرتبط تكراري

هاي هزينه برابر يك است در برآورد معادالت بايد يكي از معادالت سهم هزينه نهاده كنار  سهم

درباره اين روش برآورد نشان داده شده است كه، در صورت تحقق همگرايي  .گذاشته شود

هاي حداكثر راستنمايي ميل  زننده هاي كارايي بدست خواهد داد كه به تخمين زننده تخمين

شود جمله  اين روش حالت خاصي از برآوردهاي سيستمي است كه در آن فرض مي .2كنند مي

شود جمالت اختالل معادالت مختلف با  اختالل معادالت با يكديگر ارتباط دارند و يا گفته مي

________________________________________________________  
1. Iterative Seemingly Unrelated Regression (ISUR) 

يا ساير منابع مربوطه مراجعه ) 1389(به صادقي و فيروزان ) 21(و ) 20(استخراج معادالت شماره و چگونگي طالعات بيشتر براي ا. ٢

  .شود



وقتي با سه نهاده تصريح ) 21(و ) 20(سيستم معادالت . 1يكديگر داراي همبستگي همزمان هستند

شود متشكل از چهار معادله خواهد شد كه براي تخمين آن، يكي از معادالت سهم بايد كنار  مي

. تفاوت خواهد بود كه كدام معادله سهم كنار گذاشته شود بي البته نتايج نسبت به اين. گذاشته شود

 واقع نسبت به قيمت نهاده مواد اوليه  فته و بهانجام گر mk=1برآوردهاي اين مقاله با فرض 

   .صورت يافته استسازي  نرمال
  

 ها داده -3- 3

هاي صنعتي ده نفر كاركن و  هاي سرشماري كارگاه هاي مورد استفاده در اين مقاله از داده داده

هاي صنعتي فعال بخش  به اين منظور آمار همه كارگاه. تهيه شده است 1385بيشتر در سال 

اند  نفر كاركن داشته 300تا  100خصوصي كه در رشته فعاليت نساجي مشغول فعاليت بوده و بين 

هدف از انتخاب واحدهايي كه . واحد بوده است 161تعداد اين واحدها . مورد استفاده واقع شد

هاي مدل بدليل وجود سيستم حسابداري  نفر كارگر داشته باشند اطمينان به صحت داده 300تا  100

نسبتاً پيشرفته در اين واحدها در قياس با واحدهاي كوچكتر و همچنين جلوگيري از بروز مشكل 

هاي  كه در داده ضمن اين. هاي مقطعي است بوده است واريانس ناهمساني كه پديده رايج در داده

ايه، هاي هزينه سرم ها استفاده شد و شاخص الذكر به جاي توليد بنگاه از ارزش افزوده كارگاه فوق

  .نيروي كار و انرژي به صورت زير محاسبه گرديد
  

  ها هاي قيمت نهاده شاخص - 4- 3

هزينه سرمايه كه به هزينه خدمات سرمايه نيز معروف است با استفاده از فرمول زير يعني   شاخص

1384/)( KRrPk ++= δ در اين فرمول. محاسبه شدr ها  هزينه فرصت سرمايه براي بنگاه

هاي استهالك  هزينه δ. درصد در نظر گرفته شد 15ها يكسان و معادل  است كه براي همه بنگاه

اه در بنگ  نيز موجودي سرمايه 1384K. 2اي است اجاره پرداختي بنگاه براي كاالهاي سرمايه Rو

  . است 1384سال 

________________________________________________________  
و همچنين ميـزان كـارايي ايـن روش نسـبت بـه حـداكثر       ) ISUR(اطالعات بيشتر در مورد نحوه برآورد معادالت در روش  براي .١

  . مراجعه شود) 1381(راستنمايي به ابريشمي و مهرآرا 
 .ها وجود داشته است هاي اجاره براي برخي از بنگاه ههزين. 2



هاي انرژي مصرفي بنگاه در مقدار  شاخص قيمت انرژي شاخصي وزني از قيمت هر كدام از حامل

كه تمام  به عبارت ديگر پس از اين. همگن شده استBTU1 حامل است كه مقدار حامل بر اساس 

مت انرژي بيان شدند شاخص وزني قي) BTU(هاي انرژي بر حسب واحد گرمايي بريتانيا  حامل

  . محاسبه شد

هاي صنعتي بر تعداد  شاخص مزد و حقوق كارگران نيز از تقسيم هزينه مزد و حقوق در كارگاه

  . كارگران حاصل شد
 

 برآورد الگو و تحليل نتايج - 4

نمايش ) 2(در جدول شماره  ISURنتايج حاصل از برآورد سيستم معادالت با استفاده از روش 

نشان  2هاي انجام گرفته مقدار آماره آزمون ضريب ناهمساني الگرانژ در برآورد. داده شده است

هاي مقطعي است، مشكلي  ها از حيث ناهمساني واريانس كه مساله عمده در داده داد كه برآورد

ا نشانگر يكنوايي تابع هزينه ه هاي هزينه نهاده مثبت بودن برآوردهاي بدست آمده از سهم. ندارد

. برآوردشده بوده و تغيير عالمت مقادير ويژه ماتريس هشين بر خوشرفتاري اين توابع داللت دارد

است كه مقعر  -78/0، صفر و 3/4:  در اين راستا مقادير ويژه ماتريس هشين به ترتيب عبارت از

  .تابع هزينه خوشرفتار حكايت دارداين مقادير از وجود يك . كند بودن تابع هزينه را بيان مي
  

 نتايج برآورد پارامترهاي مدل: 2جدول

t مقدار برآورد پارامتر آماره  آماره  T مقدار برآورد پارامتر   

0β  †20/44  01/3  
emβ  †07/0  25/3  

yβ  82/0-  27/1-  
mlβ  †09/0-  73/2-  

yyβ  †05/0  21/2  
lyβ  †08/0-  56/5-  

eβ  60/0  38/1  
eyβ  01/0  51/0  

________________________________________________________  
 از پس آن حجم يا واحد جرم واحد از كه است گرمايشي مقدار) Thermal Rate of Fuel(ها  سوخت رارتيح انرژي. 1

 حجم يو يا تي بي يا كيلوكالري به كه آيد مي دست به (BTU) جرم واحد اكسيژن در كافي مقادير مجاور در كامل سوخت

 مقدار و استدم گيري اندازه واحدهاي از نيز يكي) British Thermal Unit (BTU)(يو  تي به اين ترتيب بي. شود مي مشخص

 حرارتي واحد اين از ها سوخت ارزيابي براي معموالً. ببرد باال فارنهايت درجه يك را، آب پوند يك دماي كه است حرارتي

بي تي يو  3412وات ساعت برق معادل  به عنوان نمونه هر كيلو). فصل تعاريف و مفاهيم -  ترازنامه انرژي: مĤخذ. (شود مي استفاده

  .است
2. LM het test 



lβ  †61/1  15/4  
myβ  †07/0  53/5  

mβ  †21/1-  91/2-  
yKβ  02/0  73/0  

Kγ  †75/1-  16/2-  
lKβ  01/0-  76/0-  

KKγ  †06/0  21/2  
eKβ  02/0-  09/1-  

mmβ  02/0  45/0  
mKβ  03/0  57/1  

eeβ  02/0-  98/0-  
lθ  †35/1  44/2  

llβ  †15/0  18/4  
eθ  †22/6  07/3  

elβ  †05/0-  02/3-  
mθ  1 - 

  درصد  95دار در سطح احتمال  معني †             

  .برآوردهاي تحقيق :مĤخذ              

  

هاي نسبي  رفت نتايج بدست آمده از وجود انحرافات شديد در قيمت طور كه انتظار مي همان

نسبي در قيمت نهاده انرژي به ) واگرايي(كه گوياي انحراف  eθها حكايت دارد به اين معني  نهاده

 35/1در مورد نيروي كار نيز ميزان انحراف . 1دهد حراف را نشان ميبرابر ان 22/6مواد اوليه است 

افزايش  eθدهد كه براي حصول كارايي بايد قيمت انرژي معادل  اين نتايج نشان مي. برابر است

و نيروي هاي موجود از نهاده انرژي  دهد كه در قيمت عالوه بر آن اين نتايج نشان مي. داده شود

شود و در مقابل از مواد اوليه بيشتر از مقدار مطلوب استفاده  كار كمتر از اندازه مطلوب استفاده مي

جا جاي تاكيد دارد  چه در اين آن. شود كه دليلي بر هدر رفت مواد اوليه در فرايند توليد است مي

اي  ا بيش از اندازهه هاي موجود براي رسيدن به كارايي باالتر جا دارد بنگاه اين است كه در قيمت

كنند مصرف كنند و اين مطلب ضرورت بازنگري در قيمت اين نهاده  كه اكنون انرژي مصرف مي

  .دهد را نشان مي

________________________________________________________  
. اند دست آوردهه در مطالعه بخش صنعت و با استفاده از چهار نهاده ب) 1389(ايج مشابه نتايجي است كه صادقي و فيروزان اين نت. ١

و ) 2004(، بوركي و خان )1389(كه اين مطالعه از جهات مختلفي با مطالعات صادقي و فيروزان  با اين حال نظر به اين

كارايي تخصيصي وجود   هاي عدم متفاوت است لذا امكان مقايسه كامل نتايج مربوط به هزينه) 2002( كريستوپولوس و تسيوناس

) هاي انرژي، مواد اوليه و سرمايه شامل نهاده(كارايي را در حالت حذف تمام انحرافات قيمتي   مثالً بوركي و خان ميزان عدم. ندارد

هاي مقاله حاضر، نهاده سرمايه به صورت نهاده  كه در مدل حال آن. اند در بخش صنعت پاكستان تنها يك درصد محاسبه نموده

طور كه انتظار  با اين حال با توجه به شدت انحراف در قيمت انرژي همان. واحد نساجي انجام گرفته است 161ثابت و مطالعه براي 

   .كارايي بسيار فراتر از مورد پاكستان است  رود عدم مي

 



ها را با  هاي بنگاه هزينه 3آيد مطابق جدول شماره  ساير نتايج كه از تحليل اطالعات بدست مي

فرض حذف (وام و انرژي به تنهايي هاي كار و انرژي به صورت ت حذف انحرافات قيمتي در نهاده

  .دهد نشان مي) هاي انرژي كامل يارانه
  

  ها كارايي تخصيصي و تغيير در سهم هزينه نهاده درصد عدم:  3جدول

  حذف انحراف قيمت انرژي  حذف انحراف قيمت كار و انرژي  شرح

  2/23  6/23  كارايي تخصيصي عدم

  567  559  تغيير در سهم هزينه انرژي

  -47  -51  سهم هزينه مواد اوليهتغيير در 

  26  34  تغيير در سهم هزينه نيروي كار

  محاسبات نويسندگان       :مĤخذ              

  

  حذف شود عدم) حالت توأم(هاي كار و انرژي  بر پايه اين نتايج اگر انحراف در قيمت نهاده

با . توليد بنگاه خواهد بودهاي  درصد هزينه 6/23كارايي تخصيصي كه از بين خواهد رفت معادل 

درصد رشد  34معادل ) مزد و حقوق(درصد و هزينه نيروي كار  559اين حال هزينه انرژي بنگاه 

درصد كاهش خواهد  51شود سهم هزينه مواد اوليه نيز  طور كه مالحظه مي همان. خواهد داشت

هايي كه نتوانند به  بنگاهاحتماالً (ها  داشت كه به معني افت توليد و ورشكستگي برخي از بنگاه

اين نتايج در . است) هاي جديد تطبيق دهند ها و ساختار توليد خود را مطابق قيمت سرعت هزينه

شود كه دليلي بر نقش قابل  حالت حذف تكي انحراف در قيمت انرژي با اندك تغييراتي حفظ مي

  .ها است اراييك ها در ايجاد عدم توجه انحراف در قيمت انرژي نسبت به ساير نهاده
  

  گيري و ارائه پيشنهادات نتيجه -5

پردازد كه محاسبه و  هاي توليد مي هاي زيادي بابت انحراف در قيمت نهاده اقتصاد ايران هزينه

براي اين منظور با . ها در واحدهاي بزرگ نساجي هدف اين مقاله بود ارزيابي ميزان اين هزينه

ش اي كه رو كار بستن رويكرد هزينه سايه  واحد بزرگ نساجي و با به 161استفاده از اطالعات 

هاست،  هاي نسبي نهاده ها با وجود انحراف در قيمت نويني براي مطالعه و بررسي رفتار بنگاه

هاي توليد اين واحدها  درصد هزينه 2/23ها معادل  كارايي تخصيصي در بنگاه  هاي عدم هزينه

هاي اجتماعي است كه جامعه بدليل عدم انگيزه در  ها در واقع هزينه اين هزينه. محاسبه شد

هاي  هاي توليدي در حركت به سمت توليد كارا يا توليد مبتني بر استفاده بهينه از منابع و نهاده گاهبن



كند نه  ها اقدام مي سازي هزينه كه در آن بنگاه بر اساس هزينه فرصت حقيقي منابع به حداقل-توليد 

  . پردازد مي -هاي انحرافي و خالي از مفهوم كميابي بر اساس قيمت

هاي مورد  هاي اجتماعي است كه در اين مقاله و در مورد بنگاه كارايي نوعي هزينه  عدم هاي هزينه

به عبارتي وقتي قيمت انرژي كمتر . ها محاسبه شد هاي موجود بنگاه درصد هزينه 23مطالعه معادل 

گذاري منتفع  شود بنگاه در مقياس خردي خود از اين قيمت از هزينه فرصت آن قرار داده مي

هاي عدم  گذاري هزينه د و سود باالتري بدست مي آورد اما در نتيجه اين نوع از قيمتشو مي

هاي اجتماعي انحرافات قيمتي نيز  ها، هزينه شود كه به اين هزينه كارايي به جامعه تحميل مي 

هاي موجود بيان شد به شرط  ها به درصدي از هزينه ها كه اندازه آن اين هزينه. توان گفت مي

  .هاي توليد قابل حذف است ه كاراتر از منابع و نهادهاستفاد

ها،  هاي انحراف در قيمت انرژي در مقايسه با ساير نهاده با توجه به نتايج بدست آمده، چون هزينه

به اين منظور براي . طلبد هاي توليدي را مي به مراتب باالست ضرورت توجه جدي دولت و بنگاه

كارايي تخصيصي دو دسته سياست را با توجه به   هاي عدم حركت به سمت كارايي و حذف هزينه

  :توان مد نظر قرار داد ها مي تغييرات قيمت نهاده

كارايي تخصيصي   در اين شرايط براي كاهش عدم: ها هاي موجود نهاده فرض حفظ قيمت) الف

هاي بشدت  آوري ها از نهاده انرژي استفاده بيشتري به عمل آورند و به سوي فن كافي است بنگاه

  .ناگفته پيداست كه اين حالت، حالت معقولي نيست. بر سوق پيدا كنند انرژي

ها به صورتي كه قيمت  هاي نسبي موجود نهاده برهم زدن قيمت: ها هاي نسبي نهاده  تغيير قيمت) ب

د در جهت افزايش كارايي توان اين تغيير قيمتي مي. برابر افزايش يابد eθنسبي نهاده انرژي معادل 

با اين حال اگر چه قيمت نسبي نيروي كار نيز . كارايي باشد  هاي عدم تخصيصي و كاهش هزينه

  . در مقايسه با قيمت انرژي جزئي است) برابر lθمعادل (بايد افزايش يابد ولي افزايش در آن 
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