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چکیده
اين مقاله به بررسی تاثیر عوامل اثرگذار بر بهرهوری کل عوامل به ويژه نوع مصرف انرژی و سرمايه انسانی
طی دوره زمانی  1980تا  )1359-1393( 2014در ايران پرداخته است .در اين راستا با توجه به وجود مشکل
درونزايی در مدل ،عوامل تاثیرگذار بر رشد بهرهوری کل عوامل در ايران در قالب پنج مدل مختلف با
استفاده از روش  GMMبرآورد شد .بر اساس يافتههای پژوهش ،شدت استفاده از سوختهای فسیلی به
طور قابل توجهی بهرهوری کل عوامل را در ايران کاهش میدهد .همچنین درجه باز بودن تجاری ،شدت
استفاده از انرژیهای تجديدپذير و بهرهوری کل عوامل با يک دوره تاخیر از عوامل افزايندهی بهرهوری
کل عوامل در ايران هستند .در نهايت نتايج نشاندهندهی آن است که نه تنها سرمايه انسانی و سرمايهگذاری
مستقیم خارجی طی دوره زمانی پژوهش ،در بهرهوری کل عوامل در ايران نقشی نداشتند بلکه نقش اثر
تعاملی آنها در بهرهوری نیز تايید نشد.
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 -1مقدمه
شايد بتوان گفت دستیابی به رشد اقتصادی که يکی از مولفههای توسعه پايدار نیز قلمداد میشود،
يکی از اهداف اقتصادی مهم کشورهای مختلف است .بر اساس سولو ( ،1)1957بخش عمدهای از
رشد اقتصادی کشورها ناشی از عوامل اصلی تولید (سرمايه و نیروی کار) نیست بلکه ناشی از
عامل "تغییر فنی ( "2)Aيا همان بهرهوری کل عوامل 3است که خود دربردارندهی تمام عواملی
است که انتقال تابع تولید را به دنبال دارند .از اين رو بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل
عوامل به واسطهی نقش مهم آن در رشد اقتصادی از اهمیت ويژهای برخوردار است.
بر اساس آمار بانک جهانی ،رشد اقتصادی در ايران نوسانات بسیاری را تجربه کرده است .اگر
کاهش  30درصدی درآمد سرانه در سال  )1359( 1980و افزايش  22درصدی آن در سال 1982
( ) 1361را ناديده بگیريم ،باز هم نوسانات رشد اقتصادی در ديگر سالها قابل توجه است .به عنوان
مثال در سالهای اخیر رشد درآمد سرانه از  -8/6درصد در سال  )1391( 2012تا  11/9درصد در
سال  )1395( 2016نوسان داشته است .همچنین بر اساس آمار  ،4 FREDرشد بهرهوری کل عوامل
در ايران نیز روند نوسانی داشته است .روند اين متغیر در بسیاری از سالها مشابه روند رشد
اقتصادی است .به عنوان مثال در سال  )1359( 1980که رشد اقتصادی کاهش چشمگیری داشته
است ،بهرهوری کل عوامل نیز  24/6درصد کاهش يافته است و در دو سال بعد که رشد اقتصادی
قابل توجهی در کشور تجربه شده است ،رشد اين متغیر حدود  18درصد بوده است .همچنین در
سال  ) 1391( 2012که رشد اقتصادی منفی در کشور تجربه شده بود ،بهرهوری کل عوامل کاهش
 8/8درصدی را نشان میداد .بنابراين به نظر میرسد همچنان که يافتههای سولو ( )1957نشان
میدهد ،عمده نوسانات رشد اقتصادی ناشی از مولفههايی است که بر بهرهوری کل عوامل اثر
دارند .از اين رو مطالعه و بررسی عوامل موثر بر بهرهوری در ايران به دلیل تاثیر آن بر نوسانات
رشد اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
يکی از متغیرهايی که ادبیات وسیعی پیرامون تاثیر آن بر بهرهوری کل عوامل و در نتیجه رشد
اقتصادی وجود دارد و از متغیرهای اصلی اين پژوهش نیز به شمار میآيد ،سرمايه انسانی است .بر
1.

)Solow (1957
)Technical Change (A
3. Total Factor Productivity
4. Federal Reserve Economic Data
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اساس بکر ( 1)1964سرمايهگذاری در آموزش ،کسب مهارت و سالمت جسمانی که يک نوع
سرمايهگذاری غیر مالی و غیر فیزيکی به شمار میآيد ،میتواند منجر به انباشت سرمايه انسانی
شود .انباشت سرمايه انسانی از طريق افزايش نوآوری در فرآيند تولید و باال بردن سرعت انطباق با
تکنولوژیهای موجود بر بهرهوری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی اثر میگذارد (لی و
وانگ .2)2018 ،بر اساس شاخص سرمايه انسانی ارايه شده در  FREDکه مبتنی بر متوسط
سالهای تحصیل و بازده آموزش 3است ،روند سرمايه انسانی در ايران صعودی است؛ هرچند
مقدار آن در مقايسه با کشورهای توسعهيافته کمتر است .در بسیاری از پژوهشهای داخلی و
خارجی از شاخصهايی چون متوسط سالهای تحصیل ،نرخ ثبت نام مدارس و دانشگاهها در
مقاطع مختلف ،مخارج آموزشی و ...به عنوان جايگزين سرمايه انسانی بهره برده شده است در
حالی که در پژوهش حاضر شاخص سرمايه انسانی از دادههای ارايه شده در سايت FRED

استخراج شده است .در اين شاخص عالوه بر متوسط سالهای تحصیل ،اثر بازدهیهای آموزش
نیز در نظر گرفته شده است .در واقع اين شاخص ترکیبی ،نمود واقعیتری را از سرمايه انسانی
نسبت به شاخصهای تک بعدی رقیب ارايه میدهد و اين مهمترين مزيت اين شاخص است.
مصرف انرژی از کانال تکنولوژی میتواند سبب کاراتر شدن فرايند تولید شده و از اين طريق
بهرهوری کل عوامل و رشد اقتصادی را افزايش دهد (مقدسی و انوشهپور .)2016 ،در واقع استفاده
از تکنولوژیهای پیشرفته در فرايند تولید میتواند سبب استفادهی کارا از منابع انرژی شود به
طوری که اين استفاده کارا ،بهرهوری و در نتیجه رشد اقتصادی را افزايش دهد .بر اساس آمار
بانک جهانی ،عمده مصرف انرژی اولیه 4در ايران مربوط به سوختهای فسیلی است .به طور
متوسط نزديک به  99درصد از مصرف انرژیهای اولیه در ايران مربوط به سوختهای فسیلی
است و انرژیهای تجديدپذير سهم بسیار کمی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است.
بنابراين با توجه به موارد بیان شده ،بررسی نقش نوع مصرف انرژی (انرژیهای تجديدپذير يا
سوختهای فسیلی) در بهرهوری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی ،به منظور سیاستگذاری
مناسب در حوزه انرژی ،ضروری به نظر میرسد .از طرفی آاليندگی باالی سوختهای فسیلی با
1.

)Becker (1964
)Li & Wang (2018
3. Returns to Educations
4. Primary Energy Use
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تاثیر مخرب بر وضعیت آب و هوا و سالمتی افراد ،دستیابی به توسعه پايدار را به مخاطره میاندازد.
اين پژوهش قصد دارد تا با مطالعه و بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر بهرهوری ،به طور ويژه به
تحلیل اثر نوع مصرف انرژی (انرژیهای تجديدپذير در مقابل سوختهای فسیلی) و سرمايه
انسانی در ايران طی دوره زمانی  1980تا  )1393-1359( 12014بپردازد .پرسش اصلی اين است
که آيا طی دوره زمانی پژوهش ،نوع انرژی مصرف شده و سرمايه انسانی در کشور تاثیر قابل
توجهی بر بهرهوری در اقتصاد داشته است يا خیر و اگر پاسخ مثبت است ،اندازه و جهت آن
چگونه است؟ همچنان که اشاره شد در اين پژوهش از يک شاخص ترکیبی برای به حساب
آوردن اثر سرمايه انسانی بر رشد بهرهوری کل عوامل بهره گرفته شده است که ابعاد واقعیتری از
سرمايه انسانی را ارايه میدهد .همچنین بررسی اثر نوع مصرف انرژی بر بهرهوری کل عوامل در
ايران منحصر به فرد است .در ادامه به بیان پیشینه پژوهش ،مبانی نظری و معرفی دادهها و مدل
پرداخته خواهد شد و در نهايت نتايج حاصل از برآورد مدل ارايه و تفسیر خواهد شد.
 -2پیشینه پژوهش
مطالعات مختلف ،متغیرهای متفاوتی را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل تولید
معرفی کردهاند .از جمله مهمترين و پرکاربردترين اين عوامل میتوان به سرمايه انسانی ،تورم،
سرمايهگذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری اشاره کرد .همچنین توسعه و درجه باز
بودن مالی ،عوامل نهادی ،مصرف انرژی ،توزيع درآمد ،بدهیهای خارجی ،کسری بودجه دولت،
تحقیق و توسعه و غیره از ديگر عوامل اثرگذار بر بهرهوری کل عوامل تولید هستند .مصرف انرژی
يکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل تولید محسوب میشود که از کانال
تکنولوژی سبب کاراتر شدن فرايند تولید و در نتیجه افزايش بهرهوری کل عوامل تولید میشود
(مقدسی و انوشهپور .)2016 ،بر اساس الدو و ملدو ( 2)2014يک رابطه دوسويه بین مصرف انرژی
و بهرهوری کل عوامل تولید وجود دارد .همچنین پاستن و ديگران ( 3)2007با بررسی رابطه
 .1با توجه به اينکه دادههای متغیرهای اصلی پژوهش نظیر بهرهوری کل عوامل ،سرمايه انسانی و شدت استفاده از
سوختهای فسیلی و انرژیهای تجديدپذير که از  FREDو بانک جهانی اخذ شده تا سال  2014موجود است ،بازه
انتهايی دوره زمانی پژوهش ،سال  2014در نظر گرفته شده است.
)Ladu & Meleddu (2014
)Pasten (2007
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بلندمدت مصرف انرژی و  GDPحقیقی در  19کشور آمريکای التین دريافتند که بین اين دو
متغیر رابطه بلندمدت وجود دارد .صالحی کهريز سنگی و خلیفه سلطانی ( )1395نیز دريافتند که
شوکهای انرژی ناشی از افزايش قیمت نفت خام منجر به افزايش بهرهوری بخش کشاورزی
خواهد شد .همچنین توگکو و تیواری ( 1)2016و رت و ديگران ( 2)2019بر نقش موثر نوع
مصرف انرژی بر بهرهوری کل عوامل تولید تاکید کردند .بنابراين نه تنها مصرف انرژی بلکه نوع
مصرف آن میتواند به عنوان يک عامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل تولید مطرح شود.
سرمايه انسانی هم از کانال انباشت عوامل و هم از کانال بهرهوری میتواند سبب افزايش تولید
شود .سطح باالی سرمايه انسانی توانايی يک کشور را برای نوآوری و يا انطباق با تکنولوژیهای
موجود افزايش میدهد و از اين طريق بهرهوری کل عوامل تولید و به دنبال آن تولید را افزايش
میدهد (لی و وانگ .)2018 ،نتايج پژوهش حیدری و ديگران ( )1394در منتخبی از کشورهای
در حال توسعه نشانگر آن است که سرمايه انسانی مهمترين و تاثیرگذارترين عامل در بهرهوری
کل عوامل تولید است .همچنین نتايج اسدزاده و ديگران ( ،)1393فالحی و ديگران (،)1394
آدالکن ( ،3)2011کمپبل و آگبیوکورو ( ،4)2013والی و ژائو ( 5)2013و فلیشر و ديگران
( 6)2010حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار سرمايه انسانی بر رشد اقتصادی در قلمرو زمانی و مکانی
پژوهش است .هر چند بر اساس مطالعه کومار و کوبر ( 7)2012اثر آموزش به عنوان شاخص
سرمايه انسانی روی بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب ناچیز است .نتايج ديگر
مطالعات نیز در خصوص تاثیر سرمايه انسانی بر بهرهوری کل عوامل متفاوت و بحث برانگیز است
(چانگ و ديگران2016 ،8؛ لی و تانا2018 ،9؛ کونتی و سولیس 2016 ،10و امامی میبدی و ديگران،
 .) 1388بنابراين فرض روشنی در مورد میزان اثرگذاری سرمايه انسانی در بهرهوری کل عوامل
تولید وجود ندارد.
1

). Tugcu and Tiwari (2016
)Rath (2019
)3. Adelakun (2011
)4. Campbell & Agbiokoro (2013
)5. Whalley & Zhao (2013
)6. Fleisher (2010
)7. Kumar & Kober (2012
)8. Chang (2016
)9. Li & Tanna (2018
)10. Conti & Sulis (2016
2.
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همچنین لی و تانا ( )2018با بررسی دادههای  51کشور در حال توسعه دريافتند که سرمايهگذاری
مستقیم خارجی ورودی روی رشد بهرهوری کل عوامل تولید تاثیر اندکی دارد اما اين اثر با به
حساب آوردن نقش سرمايه انسانی و نهادها به طور قابل توجهی افزايش میيابد .يزدان و حسین
( 1)2013نیز تاثیر مثبت ولی ضعیف سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر بهرهوری کل عوامل تولید را
در کشورهای خاورمیانه نتیجه گرفتند .در مطالعه امینی و ديگران ( )1389نیز سرمايهگذاری
مستقیم خارجی کمترين تاثیر را در بهرهوری کل عوامل تولید در ايران و  23کشور منتخب داشته
است .اين در حالی است که نتايج مطالعه توآن و ديگران ( 2)2009حاکی از تاثیر مستقیم و غیر
مستقیم سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر بهرهوری از طريق اثرات سرريز در چین است .بنابراين
تاثیر سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر بهرهوری کل عوامل تولید چندان روشن نیست.
اثر تورم نیز بر بهرهوری کل عوامل تولید در مطالعات مختلف بررسی و تحلیل شده است .بر
اساس مطالعه اوجده ( ،3)2015شواهد اندکی از رابطهی منفی تورم و بهرهوری کل عوامل تولید
در کشورهای در حال توسعه وجود دارد .بر اساس مطالعه آتری و جاود ( 4)2013نیز نرخ تورم در
کوتاهمدت اثری بر رشد اقتصادی در پاکستان ندارد و يک علیت غیر مستقیم بین نرخ تورم و رشد
اقتصادی وجود دارد .همچنین نتايج پژوهش احمد و مرتضی ( ،)2010لی و تانا ( )2018و
کمیجانی و ديگران ( )1390حاکی از ارتباط منفی و اندک تورم و بهرهوری کل عوامل تولید در
کشورهای در حال توسعه است.
از ديگر متغیرهای اثر گذار بر بهرهوری میتوان به درجه باز بودن تجاری ،آزادسازی مالی و
توسعه مالی اشاره کرد که تاثیر آنها بر بهرهوری در مطالعات بسیاری نظیر کوسه و ديگران
( ،5)2009هونگ و ديگران ( ،6)2010سردار اوغلو ( ،7)2015لی و تانا ( ،)2018کالوب ( 8)2011و
شاه آبادی و فعلی ( )1389بررسی و تحلیل شده است .بر اساس مطالعات ياد شده ،تاثیر انتظاری

1.

)Yazdan & Hossein (2013
)Tuan (2016
)3. Ojede (2015
)4. Attari & Javed (2013
)5. Kose (2009
)6. Hong (2010
)7. Serdaroğlu (2015
)8. Calub (2011
2.
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درجه باز بودن تجاری و آزادسازی مالی بر بهرهوری کل عوامل تولید مثبت است در حالی که
تاثیر توسعه مالی میتواند مثبت يا منفی باشد.
 -3مبانی نظری
تفاوت سطح درآمد سرانه کشورها و نرخ رشد آن سبب شد که مطالعات نظری و تجربی فراوانی
پیرامون عوامل اثرگذار بر اين تفاوت شکل گیرد .در واقع هدف اصلی اين مطالعات ،تبیین علت
اصلی تفاوت درآمد سرانه کشورهای مختلف بود .در همین راستا اقتصاددانان مکاتب مختلف
اقتصادی با تبی ین نظريات مختلف رشد ،حقايق رشد اقتصادی کشورهای مختلف را مورد بررسی
قرار دادند .سولو ( 1)1956پس از بررسی اولیه و مشاهده تفاوت درآمد سرانه کشورها و با هدف
کشف داليل اين تفاوتها ،مدل رشد نئوکالسیکی خود را ارايه داد .پس از آنکه مدل رشد
معرفی شده توسط سولو ( )1956نتوانست به خوبی حقايق تجربی رشد کشورها را بیان کند ،وی
عامل "تغییر فنی ( "2)Aرا که دربردارندهی عوامل بسیاری چون آموزش نیروی کار است ،به
عنوان عامل اصلی رشد درآمد سرانه معرفی کرد (سولو .)1957 ،اين عامل (تغییر فنی) که در
ادبیات رشد از آن با عنوان پیشرفت فنی نیز ياد میشود ،به عامل پسماند سولو ،3رشد بهرهوری
چند نهادهای 4يا بهرهوری کل عوامل تولید ( 5)TFPمعروف است (شاکری .)598 :1387 ،سولو
اين عامل را برونزا در نظر میگیرد و در مورد عوامل تاثیرگذار بر آن توضیح دقیقی ارايه
نمی کند؛ به همین دلیل مطالعات بسیاری پیرامون ماهیت و عوامل تاثیرگذار بر آن صورت پذيرفته
است.
سولو ( )1957با معرفی عامل "تغییر فنی"که نشاندهندهی هر نوع انتقال در تابع تولید است ،سعی
داشت حقايق آماری رشد پايدار و مستمر درآمد سرانه در برخی کشورها را توضیح دهد .وی پس
از معرفی اين عامل ،تابع تولید نئوکالسیکی خود را با لحاظ عامل "تغییر فنی" ،به صورت زير
تبیین کرد:

1.

)Solow (1956
)Technical Change (A
3. Solow’s Residual
4. Multifactor Productivity
)5. Total Factor Productivity (TFP
2.
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()1

)𝐾 𝑌𝑡 = 𝐴(𝑡)𝐹(𝐿,

که در آن )𝑡(𝐴 عامل تغییر فنی است که اثر تجمعی تمام انتقالها در تابع تولید را نشان میدهد𝑦 ،

تولید 𝐿 ،نیروی کار و 𝐾 سرمايه است .با در نظر گرفتن تابع تولید به صورت کاب داگالس و با
فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس میتوان نوشت:
()2

𝛼𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐾𝑡𝛼 𝐿1−
𝑡

که در آن 𝛼 سهم نسبی سرمايه از کل محصول و )𝛼  (1 −سهم نسبی نیروی کار از کل محصول
است .با تقسیم طرفین معادله باال بر 𝐿 ،تولید سرانه ) 𝑡𝑦( به صورت تابعی از سرمايه سرانه ) 𝑡𝑘( به
دست میآيد:
()3

𝐾

𝛼) 𝑡𝑘( 𝑡𝐴 = 𝛼) 𝑡 𝐿 ( 𝑡𝐴 = 𝑡𝑦
𝑡

در نهايت با لگاريتمگیری از رابطه ( )3و سپس ديفرانسیلگیری کامل نسبت به زمان ،نرخ رشد
درآمد سرانه به صورت رابطه ( )4به دست میآيد.
̇𝑡𝑘𝑎 𝑦̇ 𝑡 = 𝐴𝑡̇ +
()4
̇𝑡𝑘𝑎 𝐴𝑡̇ = 𝑦̇ 𝑡 −

در اين حالت با داشتن مقدار تولید سرانه ،سرمايه سرانه و سهم نسبی سرمايه از محصول میتوان
مقدار رشد 𝑡𝐴 يا رشد بهرهوری کل عوامل تولید ( )TFPرا به دست آورد .اين متغیر به عامل
پسماند سولو 1و رشد بهرهوری چند نهادهای 2نیز معروف است .وی در ادامه با به دست آوردن
مقدار رشد 𝑡𝐴 برای آمريکا ،دريافت که عمده تفاوت رشد اقتصادی کشورها ناشی از اين عامل
است .بنابراين میتوان گفت هر عاملی جز نیروی کار و سرمايه که رشد اقتصادی را تحت تاثیر
قرار دهد ،ناشی از بهرهوری کل عوامل است که عملکرد سرمايه و نیروی کار را کاراتر میکند

Solow Residual
Multifactor Productivity

1.
2.
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(شاکری .)598 :1387 ،پس از سولو ،اقتصاددانانی چون لوکاس ( 1)1988و رومر (،1986
 2)1994 ،1989با تاکید بر نقش سرمايه انسانی و اقتصاد ايده در قالب مدلهای رشد درونزا،
سعی در توضیح تفاوت درآمد سرانه و نرخ رشد وضعیت يکنواخت کشورها کردند.
لوکاس ( )1988در مقالهی خود با عنوان "مکانیک توسعه اقتصادی" با هدف کشف علت تفاوت
درآمد سرانه و نرخ رشد آن در برخی کشورها با سطوح متفاوت درآمد سرانه ،به بررسی سه مدل
مختلف و مقايسه آنها با شواهد دنیای واقعی پرداخت :يک مدل با تاکید بر انباشت سرمايه
فیزيکی و تغییر تکنولوژيکی ،مدل ديگر با تاکید بر انباشت سرمايه انسانی از طريق تحصیل 3و مدل
سوم با تاکید بر سرمايه انسانی متخصص از طريق يادگیری همراه با کار .4وی با بررسی ظاهری
دادههای درآمد سرانه در کشورهای مختلف و مشاهده تفاوت قابل توجه در سطح و نرخ رشد
آنها ،دريافت که کشورهای فقیر پايینترين نرخ رشد و کشورهای با درآمد سرانهی متوسط،
باالترين نرخ رشد درآمد سرانه را تجربه کردهاند و کشورهای ثروتمند بین اين دو گروه قرار
گرفتهاند؛ بنابراين هیچ رابطهای بین سطح درآمد سرانه و نرخ رشد آن وجود ندارد .همچنین در
کل ،کشورهای ثروتمند تغییرپذيری کمتر و کشورهای فقیر (کشورهای با درآمد سرانه کم و
متوسط) تغییرپذيری بیشتری را نشان میدهند .از طرفی در کشورهای پیشرفته نرخ رشد در
دورههای طوالنی بسیار با ثبات است در حالی که در کشورهای فقیرتر ،تغییرات زيادی در نرخ
رشد وجود دارد.
لوکاس با هدف کشف علت اين تفاوتها ،در ابتدا مانند سولو ،ديتون و بسیاری ديگر ،يک مدل
نئوکالسیکی استاندارد را برای مطالعه رشد قرن بیستم اياالت متحده آمريکا به کار برد و نتیجه
گرفت که اين مدل ،يک مدل مناسب برای تبیین توسعه اقتصادی نیست .سپس اين مدل استاندارد
را به دو شکل برای بیان اثر انباشت سرمايه انسانی به کار برد .وی ابتدا با استفاده از مدل
نئوکالسیکی پايه ،از يک مدل تک بخشی برای درک اثر متقابل انباشت سرمايه فیزيکی و سرمايه
انسانی استفاده کرد .سپس برای نشان دادن اثر متقابل تجارت و توسعه 5از يک سیستم دو کااليی با

1.

)Lucas (1988
)Romer (1986, 1989, 1994
3. Schooling
4. Learning by Doing
5. Trade and Development
2.
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وجود سرمايه انسانی متخصص بهره جست .وی با ارزيابی تئوری رشد نئوکالسیکی ،تفاوت در
سطح و نرخ رشد تکنولوژی در کشورهای مختلف را به معنی تفاوت در "موجودی دانش مفید"1
میان کشورها نمی داند .وی عقیده دارد هنگامی که درباره تفاوت تکنولوژی میان کشورها صحبت
میشود ،در مورد "دانش" به معنی عام صحبت نمیشود بلکه در مورد دانش افراد خاص يا شايد
خرده فرهنگهای خاص از افراد صحبت میشود .بنابراين فرمولی نیاز است که تصمیمات افراد
برای کسب دانش و نتايج اين تصمیات در بهرهوری را به حساب آورد و اين موارد در يک تئوری
با عنوان تئوری "سرمايه انسانی "2می تواند گنجانده شود .وی با به کار بردن مفهوم سرمايه انسانی
در مدلهای رشد ،يک مدل رشد درونزا را برای توضیح تفاوت نرخ رشد درآمد سرانه در
کشورهای مختلف ارايه داد (لوکاس.)1988 ،
اگرچه رويکرد ديگری درباره سرمايه انسانی (رومر ،1990،3آقیون و حوويت )1992،4که به
مطالعه نلسون و فلپس )1966( 5برمیگردد ،تأثیر سرمايه انسانی بر رشد اقتصادی را از طريق
بهرهوری کل عوامل تولید مد نظر قرار میدهد .نلسون و فلپس ( )1966نشان دادند که سرمايه
انسانی در نحوهی تاثیرگذاری بر رشد از سرمايه فیزيکی متفاوت است .سرمايه انسانی از طريق
"کانال بهرهوری" با باال بردن نرخ پیشرفت فنی بر رشد اثر میگذارد و سطح باالی سرمايه انسانی،
توانايی يک کشور را برای نوآوری و يا انطباق با تکنولوژیهای موجود افزايش میدهد .بدين
ترتیب حضور سرمايه انسانی به عنوان يک عامل تولید در کنار سرمايه فیزيکی و نیروی کار در
تابع تولید موجب تصريح نادرست رابطهی بین سرمايه انسانی و رشد اقتصادی است .بر اساس
نلسون و فلپس ( )1996نرخ رشد  Aبرونزا نبوده و به سرمايه انسانی و شکاف تکنولوژی (اختالف
بین پیشرفت فنی موجود و پیشرفت فنی مرزی )6وابسته است؛ بنابراين عالوه بر سرمايه انسانی ،هر
عاملی که بر شکاف تکنولوژی تأثیر داشته باشد بر بهرهوری کل عوامل تولید موثر است .بر اساس
مطالعه نلسون و فلپس ( )1966و ژو و ديگران ( )2002میتوان بهرهوری کل عوامل را به صورت
زير در نظر گرفت:
1.

Stock of Useful Knowledge
Human Capital
3. Romer
4. Aghion and Howitt
5. Nelson and Phelps
6. Theoretical Frontier
2.
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()5

) 𝑖𝑋(𝑓 = ) 𝑛𝑥 𝑇𝐹𝑃 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … ,

که در آن 𝑖𝑋 برداری از متغیرهای تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل است.
در اين راستا و با توجه به هدف مطالعه حاضر ،نقش سرمايه انسانی و مجموعه عواملی که میتوانند
از طريق اختالف پیشرفت فنی بر بهرهوری کل عوامل تاثیر بگذارند ،مورد بررسی قرار میگیرد.
مطالعات بسیاری نظیر کومار و کوبر ( )2012و کونتی و سولیس ( )2016تأثیر سرمايه انسانی بر
بهرهوری کل عوامل را تأيید نموده است .از طرفی بر اساس پژوهشهای بسیاری از قبیل لی و تانا
( ،)2018ژو و ديگران ( 1)2002و توآن و ديگران ( ،)2009سرمايهگذاری مستقیم خارجی
میتواند به عنوان ديگر متغیر تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل مطرح شود .به همین ترتیب بر
اساس رت و ديگران ( )2019و توگکو و تیواری ( )2016نوع مصرف انرژی (انرژیهای
تجديدپذير و سوختهای فسیلی) يکی ديگر از متغیرهای تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل است.
همچنین بر اساس بسیاری از مطالعات نظیر آتری و جاود ( )2013و اوجده ( )2015میتوان تورم را
به عنوان ديگر متغیر تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل در نظر گرفت .بر مبنای مطالعات بسیاری
مانند سردار اوغلو ( )2015و کوسه و ديگران ( )2009نیز میتوان درجه باز بودن تجاری را به
عنوان يکی ديگر از متغیرهای تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل لحاظ کرد .در نهايت بر اساس
پژوهشهايی نظیر کالوب ( )2011و لی و تانا ( )2018توسعه مالی میتواند به عنوان يکی از
متغیرهای موثر بر بهرهوری کل عوامل به شمار آيد .بنابراين 𝑖𝑋 را میتوان به صورت برداری از
سرمايه انسانی ،نوع مصرف انرژی (انرژیهای تجديدپذير و سوختهای فسیلی) ،سرمايهگذاری
مستقیم خارجی ،تورم ،درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی در نظر گرفت.
 -4معرفی دادهها و ارایه مدل
در اين بخش ابتدا به ارايه مدل و سپس معرفی و توصیف متغیرهای موثر بر بهرهوری کل عوامل
تولید پرداخته میشود .بر اساس ادبیات و پیشینه حاکم بر بهرهوری کل عوامل تولید و با توجه به
اهداف پژوهش ،مدل تجربی به صورت رابطه ( )5قابل تصريح است:
)Zhou (2002

1.
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()5

𝑡𝜀 𝑇𝐹𝑃𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑇𝐹𝑃𝑡−1 + 𝛼2 𝐹𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑡 + 𝛼3 𝑅𝑒𝑛𝑒𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 + 𝛼4 𝐻𝑐𝑡 + 𝛼5 𝑍𝑡 +

که در آن 𝑡𝑃𝐹𝑇 بهرهوری کل عوامل تولید است و بر اساس لی و تانا ( )2018برای لحاظ
پويايیهای آن در مدل فرض شده که رشد بهرهوری کل عوامل تولید از وقفه زمانیاش
(  )𝑇𝐹𝑃𝑡−1تاثیر میپذيرد .همچنین 𝑡𝑙𝑖𝑠𝑠𝑜𝐹 و 𝑡𝑒𝑙𝑏𝑎𝑤𝑒𝑛𝑒𝑅 به ترتیب شدت استفاده از
سوختهای فسیلی و انرژیهای تجديدپذير در فرايند تولید و 𝑐𝐻 سرمايه انسانی است 𝑍𝑡 .نیز
مجموعهای از متغیرهای کنترل شامل سرمايهگذاری مستقیم خارجی ،تورم ،درجه بازبودن تجاری
و توسعه مالی است .الزم به اشاره است که کلیه متغیرهای مدل به صورت لگاريتمی در نظر گرفته
شدهاند.
پس از ارايه مدل و معرفی متغیرهای تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل تولید در اين پژوهش ،در
ادامه به توصیف اين متغیرها و بیان نحوه اثرگذاری آنها بر بهرهوری کل عوامل پرداخته میشود.
يکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید ،مصرف انرژی است (مقدسی و
انوشهپور2016 ،؛ الدو و ملدو .)2014 ،توگکو و تیواری ( )2016و رت و ديگران ( )2019بر نقش
نوع مصرف انرژی در بهرهوری کل عوامل تاکید کردند .بر اساس اين مطالعات نوع مصرف
انرژی (انرژیهای تجديدپذير يا سوختهای فسیلی) در فرايند تولید میتواند در بهرهوری کل
عوامل تولید نقش داشته باشد .از طرفی انتشار آلودگی و تخريب زيستمحیطی ناشی از مصرف
سوختهای فسیلی در فرايند تولید ،بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد را تحت تاثیر قرار
میدهد .در اين مطالعه بر اساس بارکر و ديگران ( 1)2005و داجان ( 2)2008از متغیرهای شدت
استفاده از سوختهای فسیلی (مصرف سوختهای فسیلی به صورت درصدی از تولید ناخالص
داخلی) و شدت انرژیهای تجديدپذير (مصرف انرژیهای تجديدپذير به صورت درصدی از
تولید ناخالص داخلی) استفاده شده است.
تورم از يک سو با کاهش قدرت خريد و درآمدهای حقیقی و از سوی ديگر با کاهش انگیزه
بنگاهها برای سرمايهگذاری میتواند سبب کاهش رشد  TFPشود (لی و تانا .)2018 ،همچنین
تورم با تاثیر بر قیمتهای نسبی و تصمیمات سرمايهگذاران ،هزينههايی را بر تولید کل اقتصاد

)Barker (2005
)Dagan (2008
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تحمیل میکند (مهادوان و آسافو-ادجای .1)2005 ،همچنین بر اساس کمیجانی و ديگران (،)1390
تورم در تخصیص منابع انحراف ايجاد میکند و از اين طريق بهرهوری اقتصاد را کاهش میدهد.
بنابراين تورم با هدايت منابع به سمت بازارها و فعالیتهای غیر مولد میتواند در بهرهوری کل
عوامل تولید نقش داشته باشد.
بر اساس مدل هارود -دومار ،نرخ تشکیل سرمايه يا نرخ پسانداز و بهرهوری سرمايه دو عامل
تاثیرگذار بر نرخ تعادلی رشد است؛ سرمايهگذاری مستقیم خارجی از طريق افزايش تشکیل
سرمايه ناخالص ،سبب افزايش نرخ تشکیل سرمايه و از راه بهبود فضای رقابت ،اثرات خارجی
مثبت تکنولوژی و شتاب دادن به اثرات سرريز سبب افزايش بهرهوری سرمايه و در نتیجه افزايش
رشد تعادلی میشود (هسیائو و شن .2)2003 ،تکنولوژی پیشرفته و مديريت مدرن نیز از ديگر
دستاوردهای سرمايهگذاری مستقیم خارجی است (ژو و ديگران )2002 ،و کشورهای در حال
توسعه میتوان ند از منافع انتقال تکنولوژی و افزايش رشد اقتصادی ناشی از آن بهره ببرند (لی و
تانا.)2018 ،از اين رو بررسی نقش سرمايهگذاری مستقیم خارجی در بهرهوری کل عوامل تولید
ضروری به نظر میرسد.
سرمايه انسانی از ديگر متغیرهای تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل تولید به شمار میآيد که در
مطالعات مختلف ،شاخصهای متنوعی برای کمیسازی آن استفاده شده است .سرمايه انسانی به
شکل آموزش توانايی يک ملت را برای گسترش فناوریهای جديد و اتخاذ ،پیادهسازی و
بهرهبرداری از فناوریهای موجود تعیین میکند و به شکل بهداشت توانايی کارگران را برای کار
کردن و فراگیری تکنولوژیهای جديد افزايش میدهد (کومار و کوبر .)2012 ،در واقع
کشورهايی با سرمايه انسانی بیشتر ،میتوانند فناوریهای جديد مانند ماشینهای خودکار و
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی را سريعتر بپذيرند و بنابراين سريعتر به ارزش افزوده دست يابند
(کونتی و سولیس.)2016 ،
توسعه مالی از طريق ايجاد فرصتهای بیشتر برای تنوع و ريسکپذيری میتواند به طور مثبت يا
منفی ،رشد بهرهوری کل عوامل تولید را تحت تاثیر قرار دهد (لی و تانا .)2018 ،به همین ترتیب،
باز بودن تجاری از طريق فرضیهی "يادگیری به وسیله صادرات"3که در نتیجه آن کارايی يک
1.

)Mahadevan & Asafu-Adjaye (2005
)Hsiao & Shen (2003
3. Learning-by-Exporting
2.
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بنگاه با ورود به بازارهای صادراتی افزايش میيابد (دی لوکر 1)2013 ،و نیز گسترش بخش
کاالهای مبادالتی و در نتیجه افزايش رشد اقتصادی ،رشد  TFPرا تحت تاثیر قرار میدهد (لی و
تانا.)2018 ،
پس از آنکه در مورد کانال اثرگذاری هر کدام از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد بهرهوری کل
عوامل توضیحاتی ارايه شد ،در جدول ( )1هر يک از اين متغیرها توصیف و جهت اثرگذاری
آنها بیان میشود.
جدول  :1معرفی و توصیف متغیرها
نام متغیر

TFP

Fossil Fuel

Renewable
Energy

توصیف

توضیحات

عالمت
انتظاری
تاثیر

بهرهوری کل

بهرهوری کل عوامل به قیمت ثابت سال ( 2011در سطح

متغیر

عوامل تولید

ملی)

وابسته

شدت استفاده

مصرف سوختهای فسیلی به صورت درصدی از GDP

از سوختهای

(سوخت فسیلی شامل زغال سنگ ،نفت و محصوالت

فسیلی

گاز طبیعی است)

شدت استفاده
از انرژیهای
تجديدپذير

مصرف انرژیهای تجديدپذير به صورت درصدی از
GDP

منفی ()-

منفی ()-

مبتنی بر متوسط سالهای تحصیل بر گرفته از & Barro
Human
Capital

سرمايه انسانی

) Lee (2013و نرخ بازدهی آموزش که از طريق
برآورد معادله  Mincerبه دست میآيد

FDI

سرمايهگذاری
مستقیم خارجی

به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی )(GDP
درصد تغییر ساالنه شاخص قیمت کاالها و خدمات

Inflation

تورم

Trade
Openness

درجه باز بودن

مجموع صادرات و واردات به صورت درصدی از

تجاری

GDP

Financial
Development

توسعه مالی

مصرفی

مجموع اعتبارت داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به
صورت درصدی از GDP

سايت تحقیق اقتصادی
بانک فدرال رزرو سنت
لويیس )(FRED
بانک جهانی و EIA

2

بانک جهانی و EIA

سايت تحقیق اقتصادی
مثبت ()+

بانک فدرال رزرو سنت
لويیس )(FRED

(.)Psacharopoulos, 1994
چريانهای خالص ورودی سرمايهگذاری مستقیم خارجی

منبع

مثبت يا
منفی

بانک جهانی

( +يا )-
منفی ()-

بانک جهانی

مثبت ()+

بانک جهانی

مثبت يا
منفی

بانک جهانی

( +يا )-

منبع :بانک جهانی ()FRED

)De Loecker (2013
U.S. Energy Information Administration
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 -5برآورد مدل و تفسیر نتایج
در اين بخش ابتدا نتايج آزمونهای مورد نیاز و سپس نتايج برآورد مدل ارايه و تفسیر میشود .به
منظور بررسی تاثیر متغیرهای هدف بر بهرهوری کل عوامل تولید 5 ،مدل برآورد و نتايج آن در
جدول ( )2ارايه شده است .مدل اول يک مدل خطی است که در آن تاثیر تمام متغیرها به جز اثر
تقاطعی سرمايهگذاری مستقیم خارجی و سرمايه انسانی بر بهرهوری کل عوامل لحاظ شده است.
کشورهای در حال توسعه که کمبود سرمايه انسانی دارند نمیتوانند از مزايای سرمايهگذاری
مستقیم خارجی برای رشد اقتصادی پايدار استفاده کنند (لی و تانا )2018 ،و بنابراين در مدل دوم
اثر متقابل سرمايه انسانی و سرمايهگذاری مستقیم خارجی لحاظ شده است .در مدل سوم متغیرهای
درصد استفاده از سوختهای فسیلی و انرژیهای تجديدپذير کنار گذاشته شده است تا حساسیت
مدل نسبت به حذف اين متغیرها کنترل شود .در نهايت در مدلهای چهارم و پنجم تاثیر تمام
متغیرهای تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل لحاظ شده است با اين تفاوت که در مدل چهارم به
جای سطح متغیر سرمايهگذاری مستقیم خارجی از وقفه آن استفاده شده است.
به منظور يافتن و استفاده از بهترين روش برای برآورد مدل ،ابتدا بايد درونزايی متغیرهای
توضیحی کنترل شود .در ادبیات بهرهوری ،متغیرهايی نظیر توسعه مالی ،سرمايهگذاری مستقیم
خارجی ،تورم و غیره میتواند عالوه بر نقش داشتن در بهرهوری کل عوامل ،تحت تاثیر آن نیز
قرار گیرد .از طرفی همچنان که بیان شد در اين پژوهش بر اساس لی و تانا ( )2018وقفه اول متغیر
وابسته به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است که اين مساله سبب ارتباط آن با جزء اخالل و
پديد آمدن درونزايی در مدل میشود .به همین علت از متغیرهای ابزاری و روش  GMMبرای
کنترل درونزايی در مدل بهره گرفته شد؛ در اين مدل از وقفه دوم بهرهوری کل عوامل و تفاضل
آن و همچنین تفاضل سرمايهگذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیر ابزاری استفاده شد .همچنین به
منظور آزمون اعتبار اين متغیرهای ابزاری از آمارهی  Jآزمون سارگان -هانسن استفاده شد که
نتايج آن در جدول ( )2گزارش شده است .بر اساس نتايج اين آزمون ،در تمام مدلها فرضیه صفر
را نمیتوان رد کرد که اين امر نشاندهندهی اعتبار متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده است.
نتايج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش  GMMنیز در جدول ( )2ارايه شده است .در تمام
مدلها ،وقفه اول متغیر وابسته تاثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل در ايران دارد؛ در
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واقع بهرهوری کل عوامل در دوره جاری تحت تاثیر مقدار دوره قبل خود قرار دارد .متوسط
درصد استفاده از سوختهای فسیلی در ايران  98/8درصد است و بنابراين سوختهای فسیلی سهم
عمده مصرف انرژی در ايران را به خود اختصاص داده است .بر اساس نتايج ،شدت استفاده از
سوختهای فسیلی در ايران به طور قابل توجهی بهرهوری کل عوامل را کاهش میدهد و بیشترين
نقش را در کاهش بهرهوری عوامل در ايران داشته است .اين نتايج با توجه به سهم باالی استفاده از
سوختهای فسیلی در ايران و همچنین مصرف ناکارای آن که ناشی از ضعف تکنولوژی و قیمت
پايین آن است ،دور از انتظار نیست .همچنین شدت استفاده از سوختهای تجديدپذير که سهم
بسیار اندکی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است ،سبب افزايش بهرهوری کل عوامل
در ايران شده است .همانطور که انتظار میرود انرژیهای تجديدپذير به علت بهره بردن از
تکنولوژیهای نوين و سازگاری با آنها ،افزايش بهرهوری کل عوامل و به دنبال آن رشد
اقتصادی را به همراه دارد .اين نتايج همراستا با نتايج پژوهش رت و ديگران ( )2019در مورد
کشورهای در حال توسعه آفريقايی است .به همین ترتیب سرمايهگذاری مستقیم خارجی و وقفهی
اول آن در هیچکدام از مدلها تاثیر معنیدار و قابل توجهی بر بهرهوری کل عوامل ندارد .اين
مساله با توجه به حجم کم سرمايهگذاری مستقیم خارجی در ايران که ناشی از عدم رغبت
سرمايهگذاران ديگر کشورها به سرمايهگذاری در کشور است ،دور از انتظار نیست .تورم نیز طی
دوره زمانی پژوهش در هیچ يک از مدلها تاثیر معنیداری بر بهرهوری کل عوامل ندارد .اين يافته
همراستا با نتايج پژوهش اوجده ( )2015و در مورد کشورهای در حال توسعه است .عالوه بر اين،
سرمايه انسانی در بیشتر مدلها همانند سرمايهگذاری مستقیم خارجی تاثیر قابل توجهی بر بهرهوری
کل عوامل ندارد .از داليل اين امر میتوان به عدم تناسب بین سرمايه انسانی و موقعیت شغلی و
همچنین آموزشهای نامتناسب و غیرکاربردی اشاره کرد که نه تنها منجر به افزايش بهرهوری
نیروی کار و سرمايه در فرايند تولید و در نتیجه رشد اقتصادی نمیشود بلکه با اتالف منابع و
اخالل در روند استفاده از عوامل تولید ،بر رشد اقتصادی تاثیر منفی میگذارد .تاثیر منفی سرمايه
انسانی بر رشد اقتصادی در پژوهش آدوويی و آوودومی ( 1)2017در مورد برخی از کشورهای
غرب آفريقا نیز مورد تايید قرار گرفته است.

)Adewuyi & Awodumi (2017
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همچنین اثر توسعه مالی که با اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به صورت درصدی از
تولید ناخالص داخلی اندازهگیری شده است ،تاثیر معنیداری بر بهرهوری کل عوامل نداشته است.
عدم نظارت بر چگونگی تخصیص و مصرف اعتبارات اعطايی که منجر به عدم هدايت اين منابع به
سمت فعالیتهای تولیدی میشود از داليل اين امر است .اين نتايج همراستا با نتايج مطالعه لی و
تانا ( )2018در مورد کشورهای در حال توسعه است .درجه باز بودن تجاری نیز در تمام مدلها
تاثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل داشته است .اين امر میتواند ناشی از حجم باالی
صادرات نفتی و واردات کاالهای واسطهای در کشور باشد .در نهايت نتايج اين پژوهش
نشاندهندهی عدم تاثیر اثر متقابل (تعاملی) سرمايه انسانی و سرمايهگذاری مستقیم خارجی در
بهرهوری کل عوامل تولید در ايران است .در واقع سرمايه انسانی در ايران نتوانسته از منافع
سرمايهگذاری مستقیم خارجی به نفع رشد اقتصادی استفاده کند .همچنین با توجه به نتايج به دست
آمده میتوان گفت مدل اول بهترين مدل است .بنابراين در کل میتوان گفت افزايش رشد
بهرهوری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی در ايران تحت تاثیر وقفه اول بهرهوری کل عوامل،
درجه باز بودن تجاری و شدت استفاده از انرژیهای تجديدپذير و کاهش آن نتیجه شدت استفاده
از سوختهای فسیلی است .همچنین طی دوره زمانی پژوهش ،متغیرهای سرمايه انسانی ،تورم،
سرمايهگذاری مستقیم خارجی ،توسعه مالی و حتی تاثیر متقابل سرمايه انسانی و سرمايهگذاری
مستقیم خارجی تاثیری در بهرهوری کل عوامل در ايران نداشتهاند.
جدول  :2نتایج برآورد مدل عوامل تاثیرگذار بر  TFPدر ایران
متغیر
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مدل سوم
*0/48

مدل دوم
*0/49

مدل اول
*0/49

)TFP(-1

**-0/75

*-0/78

-

**-0/73

*-0/77

Fossil Fuel

** *

-

0/09

***

-

-0/09

0/01

0/003

FDI

-

-0/02

-

-

-

)FDI(-1

-0/02

-0/04

*-0/05

-0/02

0/08
0/02

0/1

0/1

Renewable Energy

-0/01

Inflation

0/08

0/17

-0/31

-

-0/02

Human Capital

-0/2

-0/2

-0/05

-0/19

-0/18

Financial Development

*0/23

*0/26

*0/16

*0/23

*0/24

Trade Openness

-0/06

-0/07

0/12

-0/04

-

FDI*Human Capital

**-13/2

**-13/2

0/005

**-12/7

*-13/2

Constant

0/42

0/87

0/16

0/5

0/59

)Prob (J-Statistic

* ** ،و *** به ترتیب نشان دهندهی سطح معنیداری  %5 ،%1و  %10است.
منبع :يافتههای پژوهش
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 -6نتیجهگیری
در اين مقاله بر اساس ادبیات نظری و تجربی پیرامون عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل،
تاثیر نوع مصرف انرژی (سوختهای فسیلی در مقابل انرژیهای تجديدپذير) ،سرمايه انسانی و
ساير متغیرهای تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل تولید در ايران بررسی و تحلیل شده است .در اين
راستابا توجه به وجود مشکل درونزايی در مدل ،عوامل تاثیرگذار بر رشد بهرهوری کل عوامل در
ايران در قالب پنج مدل مختلف با استفاده از روش  GMMبرآورد شده است .بر اساس نتايج به
دست آمده ،مصرف سوختهای فسیلی بهرهوری کل عوامل را در ايران به طور قابل توجهی
کاهش داده است و اين مساله ضرورت استفاده صحیح و بهینه از منابع انرژی را نشان میدهد .چرا
که ارزان بودن و سهولت دسترسی سوختهای فسیلی به همراه تکنولوژیهای قديمی مورد
استفاده در فرايند تولید سبب استفاده غیر کارا از آنها و در نتیجه کاهش بهرهوری کل عوامل
شده است .استفاده از تکنولوژیهای مدرن و دوستدار محیط زيست از طريق سرمايهگذاری
خارجی و سرمايهگذاری های دانش بنیان داخلی به همراه ايجاد مشوق برای سرمايهگذاری در
انرژیهای تجديدپذير میتواند موجبات استفاده بهینه از منابع انرژی و در نتیجه افزايش بهرهوری
کل عوامل را فراهم آورد .همچنین مصرف انرژیهای تجديدپذير افزايش بهرهوری کل عوامل در
ايران را به همراه دارد که اين امر ناشی از تکنولوژهای مدرن همراه اين نوع انرژیها است.
همچنین نتايج نشاندهندهی آن است که متغیرهای سرمايه انسانی و سرمايهگذاری مستقیم خارجی
و اثر تعاملی آنها طی دوره زمانی پژوهش ،تاثیری در بهرهوری کل عوامل تولید در ايران نداشته
است .عدم توجه به آموزشهای صحیح و کاربردی و به کارگیری نیروی انسانی در موقعیتهای
نامناسب و غیر مرتبط میتواند از طريق اخالل در روند استفاده از عوامل تولید سبب کاهش
بهرهوری کل عوامل شود .اين امر نشاندهندهی آن است که سیاستهای تشکیل سرمايه انسانی بر
گسترش بعد آموزش متمرکز شده و بعد بازدهی آموزش مورد غفلت قرار گرفته است .بنابراين
توجه به آموزشهای خالقانه و کاربردی به جای آموزشهای مرسوم و تخصیص نیروی کار در
مشاغل تخصصی و مرتبط با تحصیالت و مهارتهای آنها میتواند منجر به افزايش بهرهوری
نیروی کار و سرمايه شود .همچنین نتايج مويد آن است که بهرهوری کل عوامل با يک وقفه ،نرخ
رشد بهرهوری کل را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار میدهد .در نهايت نتايج نشان میدهد
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که افزايش اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی وتورم طی دوره زمانی پژوهش ،تاثیری
در بهرهوری کل عوامل در ايران نداشته است.
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Abstract
This article investigates the impact of factors affecting the total
productivity in Iran, in particular the type of energy consumption and
human capital during the period of 1971-2014. In this regard, due to
the endogeneity problem in the model, the factors affecting the growth
of the total factor productivity in Iran were estimated using five
different models implemented through GMM. According to the
results, the intensity of fossil fuel use significantly reduces the total
factor productivity in Iran. Also, the first lag of the total factor
productivity, trade openness and intensity of renewable energies are
the incremental factors of that productivity in Iran. Finally, the results
indicate that human capital and foreign direct investment during the
study period did not play a role in the total factor productivity in Iran,
nor was the role of their interaction confirmed in productivity.
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