اقتصاد کشاورزی  /جلد  /8شماره  /4صفحههای 52-44

بررسی تأثیرادوارتجاری بر بهرهوری کل عاملهای تولید
بخشهای مختلف اقتصادی ایران
محمدرضا زارع مهرجردی ،محبوبه شیخ پور ،سمیه نقوی
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چکیده
بهرهوری از جمله عاملهایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان میآورد .رشد بهرهوری کل
عاملهای تولید موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی
میشود .از آنجا که ادوار تجاری ،یکی از مهمترین شاخصهای کالن اقتصادی میباشد ،در این نوشتار ،سعی
شده است تاثیر ادوار تجاری بر رشد بهرهوری کل عاملهای تولید بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی ،معدن،
صنعت) با به کارگیری روش دادههای ترکیبی و نیز بهرهگیری از مجموعه دورههای زمانی و مدل مانده سولو در
دوره  0731-98بررسی و ارزیابی شود .نتایج نشان میدهد که شاخص آزادسازی تجاری ،هزینه تحقیق و توسعه
و نرخ ارز تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری ،نرخ تورم تأثیر منفی بر بهرهوری کل عاملهای تولید داشتهاند.
بنابراین در راستای نتایج این بررسی ،کاهش ادوار تجاری ،توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش
فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد میشود.
طبقهبندی O47 ، E32 ،E6 :JEL
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مقدمه
یکی از عاملهای مؤثر در رشد و توسعه هر کشور ،بهرهوری عاملهای تولید در بخشهای
مختلف اقتصادی میباشد .برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پیوسته و پایدار ،باید به
افزایش نقش بهرهوری کل عاملها در رشد اقتصادی کشور اندیشید ،زیرا بهرهوری مهمترین
عامل در راه رسیدن به رشد اقتصادی پیوسته و پایدار کشور است (شاه آبادی .)1831،بهرهوری
بیانگر رابطه ستاندهها و نهادهها در فرایند تولید میباشد .با افزایش بهرهوری به ازای نهادههای
موجود در اقتصاد ارزشافزوده بیشتری ایجاد شده و در نتیجه درآمد بیشتری فراهم و بین
عاملهای تولید توزیع میشود (بانک مرکزی .)1831 ،بهرهوری در یک اقتصاد تحت تأثیر
عاملهای پرشماری است که برخی از آنها اقتصادی و برخی نیز در حوزههای دیگری مانند
فرهنگ و مسائل اجتماعی متمرکز میباشند .یکی از عاملهای مؤثر بر بهرهوری کل عاملهای
تولید در اقتصاد ،متغیر ادوار تجاری است .اقتصاد در هر کشوری ،به دلیل وابستگی و ارتباط
مستقیم آن با رفتارهای فردی و انسانی ،تغییر این رفتارها و سلیقهها به هر دلیل از جمله
گذشت زمان ،پیشرفت علم و سطح زندگی ،پیوسته تحت تأثیر بوده و هیچگاه نتوانسته به مدت
طوالنی به روند خاصی ادامه دهد .فرایند اقتصادهای امروزی به طور معمول فراز و نشیبهایی
را تجربه میکنند که به آنها عنوان چرخههای ادوار تجاری اطالق میشود (صامتی و همکاران،
 .)1833متغیرهای عمده اقتصاد کالن مانند تورم ،رشد اقتصادی ،بیکاری و غیره همگی دارای
حرکتهای ادواری هستند ،بنابراین شناخت ادوارتجاری میتواند درک مناسبتری از ارتباط-
های موجود بین متغیرهای اقتصاد کالن ارائه دهد (صمدی و جالئی .)1838 ،نظریههای
مختلفی درباره علل پیدایش ادوار تجاری و چگونگی انتقال نوسانها به دیگر بخشهای
اقتصادی ارائه شده است .بعضی از آنها ،تکانههای سمت تقاضای کل را عامل اصلی به-
وجودآورنده ادوار تجاری میدانند و بعضی دیگر ،علت را تکانههای سمت عرضه معرفی میکنند.
اما در مورد اینکه در عمل کدام یک از تکانههای یاد شده موجب پیدایش ادوار تجاری میشود،
توافق قطعی وجود ندارد (هوشمند و همکاران .)1831 ،ادوار تجاری در هر کشور روند نوسان-
های تولیدات ملی را تبیین میکند ،به گونهای که این نوسانها در عملکرد هر کشوری نقش
مهمی ایفا میکند .کارکرد بخشهای اقتصادی ایران گویای موقعیت مناسب و استثنایی بخش
کشاورزی در اقتصاد ایران است ،زیرا این بخش تأمینکننده عمده خوراک و مواد غذایی و نیز
بخش مهمی از مواد اولیه صنایع کشور ،به شمار میآید .بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای
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مصرفی جمعیت فزاینده کشور ،افزایش درآمد و مهار تورم ،افزایش توان رقابتپذیری و حرکت
از کشاورزی سطحی به عمقی الزم است که مؤلفه رشد بهرهوری کل عاملهای بخش کشاورزی
مورد توجه جدی قرار گیرد (شاهآبادی .)1833 ،نظریههای رشد متوازن در عین اشاره ضمنی
بر اهمیت بخش کشاورزی ،نظریه مستقیم و صریح محوریت بخش کشاورزی بر صنعت نبوده،
بلکه تأکید بر رشد «همراه»« ،همزمان» و «متوازن» صنعت و کشاورزی دارند (شاکری،
 .)1838بخش صنعت ،در پرتو ارتباطهای پیشین و پسین قوی با بخشهای دیگر ،نقش مهمی
در رشد تولید و بهرهوری دیگر بخشهای اقتصادی دارد .بخش صنعت و معدن از یک سو ،از
محصوالت تولیدی دیگر بخشها همچون نهاده واسطه استفاده میکنند و رشد تولید این بخش
به رشد تولید آن بخشها کمک خواهد کرد .از سوی دیگر ،بخش صنعت کاالهای واسطهای و
سرمایهای مورد نیاز دیگر بخشها را تولید میکند که از این راه نیز ممکن است به رشد تولید و
بهرهوری آنها کمک برساند (امینی .)1838 ،در زمینه ادوار تجاری و بهرهوری کل عاملهای
تولید در بخشهای مختلف اقتصادی در داخل و خارج از کشور بررسیهایی صورت گرفته است
که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .فیکیت فارکس و همکاران ( )1111به بررسی
پیشرفت فناوری و بهرهوری در کشاورزی مجارستان در سال  1112و  1113با استفاده از
تجزیه و تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالم کوئیست پرداختند .نتایج نشان میدهد که بهره-
وری در کشاورزی مجارستان در دو شاخه ،گندم و خوک وجود دارد .همچنین شمار بسیاری از
کشاورزان در مجارستان توانایی هماهنگی با شیوههای به وضعیت درآورده شده توسط اتحادیه
اروپا را ندارند .سعدی ( )1111به بررسی اثرگذاریهای ادغام اقتصادی از راه تجارت بینالمللی
بر ادوار تجاری (موردی از اعضای اکو) با استفاده از رویکرد  Leamerو چارچوب مدل جاذبه
پرداخت .با توجه به این موضوع ،نتایج نشان میدهد که همانندی ادوار تجاری در میان ایران،
ترکیه و اقتصاد پاکستان به صورتی ضعیف وجود دارد .میگوئل کاسارس ( )1111نیز در
ارزیابی خود برای بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر چرخههای تجاری در یک مدل ساختاری با
قیمتهای چسبنده ،متغیرهایی مانند مصرف ،سرمایهگذاری ،تورم ،نرخ بهره اسمی کوتاهمدت و
تعریف محدود پول (حجم پول) را وارد کرد .که از بین متغیرهای یاد شده متغیر نرخ بهره
اسمی کوتاهمدت جزو شاخصهای با وقفه چرخههای تجاری است در حالی که متغیرهای دیگر
از جمله مصرف ،سرمایه گذاری ،تورم و  ...نمایانگر شاخصهای همزمان چرخههای تجاری
هستند .گلستانی و همکاران ( )1831همزمانی دورهها و چرخههای تجاری کشورهای عضو
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اوپک با درآمدهای نفتی این گروه از کشورها مربوط به دوره زمانی  1318-1111را با استفاده
از روش فیلتر هودریک–پرسکات و دادههای ترکیبی خودرگرسیونبرداری مورد ارزیابی قرار
دادند .نتایج نشان میدهد که ارتباط مثبت بین همزمانی چرخههای تجاری با درآمدهای نفتی
برای کشورهای عضو اوپک دارد .اعضای اوپک خواه ناخواه دارای همزمانی در چرخههای تجاری
خود هستند و این همزمانیها با عامل مشترکی چون درآمدهای نفتی به یکدیگر ربط داده شده
است .بشارت و امیر احمدی ( )1111با بهرهگیری از دادههای دوره  1323-1111به بررسی
عاملهای موثر بر بهرهوری بخش کشاورزی ایران پرداختند .نتایج نشان داد که بهرهوری (ارزش
افزوده و رشد آن) در بخش کشاورزی ایران به میزان قابل توجهی به قیمت نسبی کاالهای
کشاورزی ،کمیت و کیفیت منابع و پیشرفتهای فنی در روشهای تولید ،به ویژه سبکهای
مدیریت بستگی دارد .طیبنیا و قاسمی ( )1833به اندازهگیری چرخههای تجاری در اقتصاد
ایران ،از روش فیلتر هودریک پرسکات و بهرهگیری از دادههای فصلی و ساالنه در دوره زمانی
 1821-31پرداختهاند .یافتهها نشان داده است که اقتصاد ایران هفت دوره تجاری را پشت سر
گذاشته است که در  11سال از سالهای یاد شده ،رونق و در  12سال ،رکود بر فعالیتهای
اقتصادی حاکم بوده است .میانگین طول دوره رونق از میانگین طول دوره رکود بیشتر و دوره
رونق دارای شتاب بیشتری نسبت به دورههای رکود بودهاند .هوشمند و همکاران ( )1831به
تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات از سال  1883تا سال
 1831بر پایه دادههای ساالنه اقتصاد ایران پرداختند .در مورد متغیرهای پولی نتایج نشان می-
دهد که ادوار تجاری اقتصاد ایران پدیدهای غیرپولی است .متغیرهای قیمتی در اقتصاد ایران
مخالف جهت ادوارتجاری نوسان میکنند و دستمزد واقعی در جهت موافق با ادوار است که این
پدیده برابر با نتایج بررسی کیدلند و پرسکات میباشد .نتایج آزمون علیت گرنجری گویای آن
است که نوسانهای صادرات نفت و گاز میتواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاری در اقتصاد
ایران شناخته شود .شریفزاده و کاغذیان ( )1113با استفاده از نظام معادلههای همزمان و به
کمک روش خودرگرسیونبرداری ،عاملهای مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی
کردند .نتایج نشان میدهد تکانههای وارد شده از سمت متغیرهای موجود در مدل (نرخ تورم،
نرخ رشد ارز ،نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای دریافتی از صادرات نفت و گاز) بر شکاف تولید
سبب افزایش شکاف تولید شده که این امر خود تأییدی بر تأثیر مستقیم و مثبت این عاملها
در ایجاد و تداوم ادوار تجاری در اقتصاد ایران است .تهامیپور و همکاران ( )1831با استفاده از
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مدل مانده سولو و آمارهای مربوط به شمار شاغالن ،ارزش موجودی سرمایه و ارزشافزوده
بخشهای مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور برای سالهای  ،1811-31رشد بهرهوری کل
عاملهای تولید را اندازهگیری و تحلیل کردند .نتایج نشان میدهد که بخش ارتباطات دارای
بیشترین نرخ رشد بهرهوری کل عاملها و بخش بازرگانی ،رستوران و هتلداری دارای کمترین
نرخ رشد بهرهوری کل عاملها میباشد و میانگین نرخ رشد بهرهوری کل عاملهای تولید برای
بخش کشاورزی در طول برنامه اول و سوم توسعه مثبت و در طول برنامه دوم توسعه منفی
است .امینی ( )1831در بررسی خود با عنوان اندازهگیری و تحلیل روند بهرهوری به تفکیک
بخشهای اقتصادی ایران ،بهرهوری نیروی کار ،سرمایه و کل عاملهای تولید را برای بخشهای
مختلف اقتصادی در دوره زمانی  1811-31با استفاده از ،روش دیویژیا محاسبه کرده است.
نتایج نشان میدهد که بخش ارتباطات دارای باالترین نرخ رشد بهرهوری کل عاملها و بخش
بازرگانی ،رستوران و هتلداری دارای کمترین نرخ رشد بهرهوری کل عاملها در بین بخشهای
اقتصادی است .در این بررسی میانگین نرخ رشد ساالنه بهرهوری کل عاملهای بخش کشاورزی
و کل اقتصاد کشور در طول دوره  1811-31به ترتیب  -1/13و  1/11درصد برآورد شده است.
اکبری و رنجکش ( )1831در پژوهشی با عنوان بررسی رشد بهرهوری کل عاملهای تولید در
بخش کشاورزی ایران در دوره  1812-12به بررسی رشد بهرهوری کل عاملهای تولید در
بخش کشاورزی ایران در دوره  1812-12پرداختهاند .در این بررسی از برآورد تابع کاب-
داگالس برای محاسبه رشد بهرهوری کل عاملها استفاده شده است .نتایج نشان میدهند که
میانگین رشد بهرهوری کل عاملهای تولید در بخش کشاورزی ایران برابر 1/88درصد است.
بنابراین با توجه به اهمیت بخشهای مختلف صنعت ،کشاورزی و خدمات در اقتصاد کشور از
یک سو و نیز اهمیت بهرهوری کل عاملهای تولید در رشد اقتصادی بخشهای مختلف از سوی
دیگر ،همچنین با توجه به تأثیر ادوار تجاری در ایجاد نوسانهای در رشد اقتصادی هر کشور و
به دنبال آن تأثیر ادوار تجاری بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی در این بررسی در آغاز
به محاسبه بهرهوری کل عاملهای تولید در بخشهای مختلف و پس از آن به بررسی تأثیر
ادوار تجاری در کنار دیگر عاملهای تأثیرگذار بر بهرهوری کل عاملهای تولید بخشهای
مختلف اقتصادی پرداخته میشود.
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در مورد شاخصهای بهرهوری بسته به اینکه برای وارد کردن ستاندهها در صورت کسر و
نهادهها در مخرج کسر چه روشی گزینش شود ،میتوان تقسیمبندیهایی مانند مدلهای
شاخص ،1عدد شاخص1و شاخص ساده (روش ارزش افزوده )8را در نظر گرفت .در مدلهای
شاخص در صورت کسر ستانده و در مخرج کسر میانگین وزنی نهادهها قرار میگیرد .در عدد
شاخص برای ستاندهها و نهادهها با استفاده از توابع مقداری شاخص ستاندهها و نهادهها ساخته
میشود و سپس از تقسیم شاخص ستانده بر شاخص نهادهها بهرهوری کل عاملهای تولید
محاسبه میشود و در روش ارزش افزوده ،ارزش افزوده در صورت کسر و مجموع جبران خدمات
شاغالن موجودی سرمایه در مخرج کسر قرار میگیرد (تهامی پور و شاهمرادی.)1831 ،
در این نوشتار ،یکی از مدلهای روش غیر مستقیم محاسبه شاخص بهرهوری کل عاملهای
تولید یعنی مدل مانده سولو استفاده شده است.
مدل مانده سولو؛ از نظر عملیاتی ،بهرهوری به معنی نسبت ستانده واقعی به نهادههای واقعی
است .این تعریف از بهرهوری با مفهوم بهبود بهرهوری به معنی انتقال تابع تولید به سمت باال
سازگار است .بنابراین ،افزایش بهرهوری به معنی تولید بیشتر با مقادیر معین و ثابتی از نهادهها،
یا بهدست آوردن همان سطح تولید با مقادیرکمتری از نهادهها ،و یا افزایش تولید با نرخی
بیشتر از نرخ افزایش نهادههاست .به بیان دیگر ،بهرهوری به معنی میانگین تولید به ازای هر
واحد از کل نهادههاست .اگر میانگین تولید به ازای هر واحد از نهادهها افزایش یابد به مفهوم
افزایش بهرهوری و عکس آن به معنی کاهش بهرهوری میباشد .به عبارت دیگر ،بهرهوری در
واقع میزان نسبی کارایی است که منابع تولیدی یعنی کار ،سرمایه و غیره به کار گرفته شدهاند.
در شرایطی که جمعیت کشور و خواستهها و نیازهای افراد در حال افزایش است ،افزایش تولید
امری پرهیزناپذیر است .افزایش تولید با افزایش سطح کمی عاملهای تولید به دلیل منابع تا
میزان معینی امکانپذیر بوده ،و تولید از آن میزان نمیتواند تجاوز کند .اگر تغییر فنی در
نهادهها تجسم یابد ،افزایش استفاده از نهادهها میتواند به انتقال منحنی تولید به طرف باال
منجر شود و در نتیجه بیشینه تولید قابل دستیابی افزایش مییابد .در این شرایط گفته میشود
بهبود بهرهوری در اقتصاد رخ داده است .در صورتی که کاهش بهرهوری وجود داشته باشد ،در
1Index

Models
Numbers
3Value Added Method
2Index
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این صورت تابع تولید به طرف پایین منتقل شده و مبین نبود کارایی در استفاده از نهادههاست.
یکی از مهمترین اثرگذاریهای بهبود بهرهوری ،افزایش میزان و درصد رشد تولید است .اگر
همراه با رشد استفاده از نهادهها ،بهرهوری نیز افزایش یابد ،رشد تولید بیشتر خواهد بود.
بنابراین ،رشد بهرهوری میتواند موجب شتابدهی رشد تولید شود .رابطه زیر نقش رشد
بهرهوری را در افزایش رشد تولید نشان میدهد:
^
^𝑃𝐹𝑇 𝑉 = 𝜂𝐿 𝐿^ + 𝜂𝐾 𝐾^ +
() 1
مدل مانده سولو ،در حقیقت چیزی جز تفاضل میانگین رشد عاملها از رشد تولید نیست .این
موضوع به زبان ریاضی به صورت زیر قابل بیان است:
^ 𝐾 𝐾𝜂 𝑇𝐹𝑃^ = 𝑣 ^ − 𝜂𝐿 𝐿^ −

() 1
به عبارت دیگر ،آن بخش از تولید که با رشد کمّی نیروی کار و سرمایه قابل توضیح دادن
نیست به رشد بهرهوری کل عاملها نسبت داده میشود .که در آن TFP^ ،K^،L^، Yبه ترتیب

معرف نرخهای رشد تولید ،اشتغال ،سرمایه و بهرهوری کل عاملها و مشخصههای 𝐿𝜂 𝜂𝐾 ،نیز
به ترتیب کششهای تولیدی کار و سرمایه هستند .همانطور که از رابطههای باال مشخص
است ،هر چقدر رشد بهرهوری بیشتر باشد ،رشد تولید نیز باالتر خواهد بود .به این ترتیب ،در
آغاز بهرهوری با استفاده از مدل مانده سولو بهدست آمده و پس از آن عاملهای مؤثر بر بهره-
وری به صورت زیر تعریف میشوند (آاله خان1111 ،؛ شاه آبادی:)1831 ،
𝐼𝐷𝐹
( 𝑁𝐿 𝑇𝐹𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑁𝐶𝑌𝐶𝑙𝐸 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑅&𝐷 + 𝛽3
() + 𝛽4 𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 + 𝛽5 𝐿𝑁𝐸𝑋 + 𝜀𝐼 )8
𝑃𝐷𝐺

در معادلهی شمارهی ( )1متغیرها عبارت است از:
 : LNCYCLEادوار تجاری: 𝐿𝑁𝑅&𝐷،هزینههای تحقیق و توسعه (میلیارد ریال)
𝐼𝐷𝐹
𝑃𝐷𝐺(𝑁𝐿 شاخص آزادسازی تجاری ∶ 𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹،نرخ تورم : 𝐿𝑁𝐸𝑋 ،نرخ ارز
)

برای بررسی تاثیر ادوار تجاری بر بهرهوری کل عاملهای تولید بخشهای مختلف اقتصادی از
متغیرهای تولید ناخالص داخلی) ،(GDPهزینه تحقیق و توسعه) ،(R&Dشاخص آزادسازی
تجاری ( ،(FDI/GDPنرخ تورم) ،(INFنرخ ارز) ،(EXبهرهوری کل عاملهای تولید )(TFP
استفاده شده است.
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برای برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها از روش دو مرحلهای به صورت زیر استفاده میشود در
مرحله اول وجود ارتباط درازمدت بین متغیرهای مدل آزمون میشود .لذا برای آزمون همگرایی
باید آزمون فرضیه زیر انجام شود (نوفرستی .)32:1813،فرضیه صفر بیانگر نبود همانباشتگی یا
رابطه بلندمدت است چون شرط آنکه رابطه پویای کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش
یابد آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد .اگر قدرمطلق  tبهدست آمده از قدرمطلق
مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی دوالدو و مستر 1بزرگتر باشد فرضیه صفر رد شده و
وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میشود .وجود انباشتگی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی
مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا ) (ECMرا فراهم میکند(تشکینی .)31:113 ،در
این الگوها نوسانهای کوتاهمدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط مییابد .در این
مدلها که سازوکار تعدیل جزیی دارند با واردکردن پسماندهای ایستا (مانا) از یک رابطه
بلندمدت عاملهای مؤثر در کوتاهمدت و شتاب نزدیکی به میزان تعادلی بلندمدت اندازهگیری
میشوند .برای برآورد این مدل در آغاز باید یک رابطه بلندمدت برآوردشده و در صورت درست
نبودن آن ضریب پسماند تأخیری رابطه بلندمدت به عنوان ضریب تصحیح خطا تلقی شده و
رابطه زیر برآورد میشود
𝑡𝑒 ∆𝑌𝑡 = 𝑎+ b∆𝑥𝑡 + 𝑐𝑈𝑡−1 +
() 1
ضریب تصحیح خطا یعنی برآورد  cبا عالمت منفی نشانگر شتاب تصحیح خطا و گرایش به
تعادل بلندمدت خواهد بود .این ضریب نشان میدهد در هر دوره چند درصد از نبودن تعادل
متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک میشود(تشکینی.)31:113،
دادههای ترکیبی (پانلی) به مجموعه دادههایی گفته میشود که برپایه آن مشاهدهها به وسیله
شماری از متغیرهای مقطعی ) (Nدر طول یک دوره زمانی ) (Tمشخص ،مورد بررسی قرار
گرفته باشند .بالتاجی ( )1111با معرفی مدلهای جزء خطای یک سویه و دوسویه ،مدل
رگرسیون دادههای ترکیبی را به صورت زیر معرفی کرده است
() 2

t=1,…T

i=1,…,N

yit
ˊ
= α + X it
β + uit

در رابطه باال  iبعد مقطعی (خانوارها ،بنگاهها ،کشورها و مانند آن) را نشان میدهد .در حالیکه
 tنشاندهنده زمان است α .یک اسکالر است  .بردار k × 1، βمیباشد و  X itمشاهده  itام

(Banerjee Dolado Mestre(1992

1
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برای  kمتغیر توضیحی است .به باور بالتاجی ،اغلب مدلهای رگرسیونی مرتبط با دادههای
ترکیبی ،مدل جزء خطای یکسویه را برای اجزای اخالل به کار میبندند.
uit = μi + vit
() 1
در رابطه باال  uiاثر خاص فردی مشاهدهناپذیر است و با زمان تغییر نمیکند ،در حالیکه
 Vitخطای باقیمانده را نشان میدهد و به عنوان جزء اخالل معمول در رگرسیون شناخته می
شود .در مورد آثار ثابت μi ،مشخصههای ثابت فرض شدهاند که باید برآورد شوند.
بالستراو نرالو در سال  1311مدل زیر را که معروف به مدل جزء خطای دوسویه است -معرفی
کردند.
() 1

𝑦𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡ˊ 𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 i=1,…,N
𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 t=1,….T
) 𝑣𝑖𝑡 ≈ 𝑁(𝟢, 𝜎𝑉2
) 𝜆𝑡 ≈ 𝑁(𝟢. 𝜎𝜆2
) 𝑢𝑖𝑡 ≈ 𝑁(𝟢, 𝜎𝜇2

که در آن 𝑡𝑖𝑢 اثر فردی مشاهدهناپذیر 𝜆𝑡 ،اثر زمانی مشاهدهناپذیر و 𝑡𝑖𝑣 جزء اخالل باقیمانده
است .باید افزود که 𝑡𝜆 مبین اثرخاص زمانی است که در رگرسیون لحاظ نشده و با فرد تغییر
نمیکند .اگر به فرض 𝑖𝜇 و 𝑡𝜆 مشخصههای ثابتی باشند که باید برآورد شوند و جزء اخالل
باقیمانده تصادفی باشد ،رابطه باال جزء خطای آثار ثابت دوسویه را نشان میدهد .میتوان
معناداری توأم یا هر یک از آثار فردی یا زمانی متغیرهای موهومی را با استفاده از آزمون چاو
آزمود .آزمونهایی برای آزمون آثار فردی و زمانی مدل جزء خطای دوسویه از سوی محققان
پیشنهاد شده است .در این باره میتوان به آزمون بروش و پاگان( ،)1331کینگ ووو ( )1331و
هوندا ( ،)1332آزمونهای ضریب تاثیر الگرانژ استاندارد شده و غیره اشاره کرد .عالوه بر این،
در این بررسی برای آزمون ایستایی دادههای ترکیبی از روش لوین و لین ( ،)1338استفاده
شده است .دلیل گزینش این روش این است که توان بیشتری نسبت به دیگر روشها دارد.
آزمونهاي تشخيص؛ فرضیه صفر آزمون هاسمن بیانگر نبود همبستگی بین جمله اخالل و
متغیرهای توضیحی میباشد که در صورت پذیرفته شدن این فرض روش اثرگذاریهای تصادفی
پذیرفته و در غیر این صورت روش اثرگذاریهای ثابت پذیرفته میشود .برای تعیین نوع مدل
مورد استفاده در دادههای ترکیبی از آزمونهای مختلفی استفاده میشود .رایجترین آنها
آزمون چاو برای استفاده از مدل اثر ثابت در برابر مدل برآوردی دادههای ادغام شده ،آزمون
هاسمن برای استفاده از مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی و آزمون  LMبرای استفاده از مدل
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اثر تصادفی در برابر مدل ادغام شده است .آزمونهای ایستایی از جمله مهمترین آزمونها برای
برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد است .برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون
ساختگی ،از آزمونهای ایستایی استفاده میشود .در تعیین ایستایی دادههای ترکیبی ،آزمون
های متفاوتی مانند آزمونهای لوین لین ،فیشرایم ،پسران و شین وجود دارد .در این پژوهش
برای بررسی آزمون ایستایی از آزمون لوین لین استفاده شده است که نتایج آورده شدهاند.
بر پایه آزمون هاسمن ( ،)1331وجود اختالف بین برآوردگرهای روش اثرگذاریهای ثابت و
اثرگذاریهای تصادفی ،به عنوان فرضیهی صفر در نظر گرفته شده است .به این ترتیب ،رد
فرضیهی صفر نشاندهنده روش اثرگذاریهای ثابت است .در این آزمون فرضیهی صفر بیانگر
نبود همبستگی بین جمله اخالل و متغیرهای توضیحی میباشد که در صورت پذیرفتهشدن این
فرض روش اثرگذاریهای تصادفی پذیرفته و در غیر اینصورت روش اثرگذاریهای ثابت
پذیرفته میشود.
آمار و ارقام مربوط به سالهای  1833-1811به صورت ساالنه و به قیمتهای ثابت 1811
میباشند .اطالعات و دادههای آماری مورد نیاز از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد
و برای تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد مدل بسته نرمافزاری  eviewsو  Microfitو  STATAبه
کار گرفته شده است.

نتایج و بحث
در آغاز برای اطمینان از ایستایی متغیرهای دوره زمانی (نیروی کار ،ارزش افزوده و موجودی
سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی) از آزمون ریشه واحد تعمیم یافته دیکی فولر استفاده و
نتایج آن در جدول آورده شده است.
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جدول( )1آزمون دیکی فولر تعميم یافته براي متغيرهاي مورد بررسی
متغیر

آماره محاسبه شده

مقدار بحرانی

*-8/31

-8/13

(I)1

)Lنیروی کار)

*-8/23

-1/11

(I)1

(Kموجودی سرمایه)

*-8/33

-8/13

(I)1

(Yارزش افزوده)

*-1/11

-1/11

(I)1

(Lنیروی کار)

*-1/11

-1/11

(I)1

(Kموجودی سرمایه)

*-1/31

-1/11

(I)1

(Yارزش افزوده)

*-1/38

-1/11

(I)1

(Lنیروی کار)

*-8/28

-1/11

(I)1

(Kموجودی سرمایه)

*-8/31

-8/13

(I)1

(Yارزش افزوده)
بخش کشاورزی

بخش معدن

بخش صنعت

درجه ایستایی

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** ***،به ترتیب معنیداری در سطح  11درصد 2 ،درصد و ا درصد)

به منظور بهدستآوردن بهرهوری ،از روش خود توزیع با وقفههای گسترده برای بهدست آوردن
کشش عاملهای تولید در بخشهای مختلف استفاده شده است .برآورد ضریبهای بلندمدت
برای بخشهای کشاورزی ،معدن ،صنعت صورت گرفته است که نتایج به این صورت است:
𝐾𝑌 = 4.06 + 0.09𝐿 + 0.48
بخش کشاورزی
()1/32

بخش معدن

𝐾𝑌 = −3.4 + 1.3𝐿 + 0.43
()1/11

بخش صنعت

() 1/81

()1/81

()-1/32( )8/31

𝐾𝑌 = −0.609 + 0.98𝐿 + 0.32
()-2/11( )1/13( )-1/12

در بخش کشاورزی کشش نیروی کار  1/13 ،و کشش موجودی سرمایه در این بخش برابر با
 1/13است .در بخش معدن کشش نیروی کار  1/8 ،و کشش موجودی سرمایه برابر با 1/18
میباشد .بخش صنعت کشش نیروی کار برابر با  1/33و کشش موجودی سرمایه1/81 ،
میباشد.
در همه رابطههای بلندمدت باال که با استفاده از الگوی خودتوزیع با وقفههای گسترده به دست
آمدهاند ،ضریبهای نیروی کار و موجودی سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی ،کششهای
عاملهای تولید میباشد .سپس با استفاده از این کششها بهرهوری کل عاملهای تولید با
استفاده از مدل مانده سولو استخراج شده است .بر پایه نتایج آزمون ایستایی لوین لین ،این
نتایج بهدست آمد که متغیرهای ادوار تجاری ،شاخص تجارت خارجی ،هزینه تحقیق و توسعه،
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نرخ تورم با یک بار تفاضلگیری ایستا و متغیرهای نرخ ارز و بهرهوری در سطح ایستا بودهاند.
همچنین پس از انجام آزمون همجمعی کائو ،وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید
شد .نتایج آزمون همجمعی نیز قابل مشاهده است .نتایج در زیر آورده شده است.
جدول( )3نتایج گزینش الگو (آزمون  Fليمر و آزمون هاسمن)
نوع آزمون

آماره آزمون

 Fلیمر
هاسمن

F

مقدار آماره
آزمون

سطح معنیداری

1/2881
11/13

-

H

1/1111
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پس از انجام آزمون  Fروش اثرگذاریهای ثابت در برابر مدل  Poolپذیرفته شد ،آنگاه با
استفاده از آزمون هاسمن برای گزینش بین روش اثرگذاریهای ثابت و اثرگذاریهای تصادفی،
مشخص شد که میتوان فرضیه صفر را مبنی بر سازگاری ضرایب رد کرد ،لذا روش
اثرگذاریهای ثابت پذیرفته میشود.
جدول( )4نتایج برآورد روش اثرگذاريهاي ثابت براي متغيرهاي تحقيق
متغیر

ضریب

آماره

عرض از مبدأ

-1311/812

-1/18

ادوار تجاری

-113/138

-2/31

شاخص آزادسازی تجاری

8118/311

1/11

هزینههای تحقیق و توسعه

111/12

1/13

نرخ تورم

-1/1

-1/88

نرخ ارز

-1/111

-1/13

t

اثرگذاریهای ثابت بخش کشاورزی-1/118:
اثرگذاریهای ثابت بخش معدن 1/231:
اثرگذاریهای ثابت بخش صنعت-1/128 :
 F =18/11و

𝑅 2 =1/113

منبع:یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( )1نشان میدهد ،که متغیر ادوار تجاری اثر منفی و معنیداری بر متغیر بهرهوری
می گذارد .به این مفهوم که با افزایش یک درصد ادوار تجاری ،بهرهوری  113/138درصد

بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهرهوری32...

کاهش مییابد .متغیرهای شاخص تجارت خارجی و هزینه تحقیق و توسعه اثر مثبت و
معنیداری بر بهرهوری دارند .به این مفهوم که با افزایش یک درصد شاخص تجارت خارجی،
 8118/311درصد بهرهوری افزایش مییابد .تجارت روشی کارا برای معرفی فناوری نوین و
ممارست برای مدیریت در اقتصاد داخلی بوده که میتواند تأثیر مثبتی بر رشد بهرهوری داشته
باشد .ضریب هزینه تحقیق و توسعه بر بهرهوری کل عاملهای تولید بخش کشاورزی ایران
 111/12برآورد میشود .بهگونهای که یک درصد افزایش در هزینه تحقیق و توسعه سبب
 111/12درصد افزایش در بهرهوری کل عاملهای تولید میشود .کوچک بودن ضریب سرمایه
تحقیق و توسعه ،نشاندهنده کارایی پایین هزینههای پژوهشی در بخش دولتی و شمار کم
پژوهشگران در کشور میباشد .همچنین تأثیر متغیر نرخ تورم بر بهرهوری کل عاملهای تولید
نیز منفی میباشد ،با افزایش نرخ تورم و ناپایداری در وضعیت کالن اقتصادی کشورها رشد
اقتصادی و در پی آن بهرهوری کل عاملهای تولید کاهش مییابد .به عبارت دیگر هر چه
پایداری اقتصادی کشور بیشتر شود ،بهرهوری کل عاملهای افزایش مییابد .همچنین تأثیر
متغیر نرخ ارز بر بهرهوری کل عاملهای تولید نیز منفی میباشد ،بنابراین میتوان بیان داشت
تاثیر منفی نرخ ارز مؤثر واقعی بر بهرهوری کل عاملها نسبت به تاثیر منفی نرخ تورم بر
بهرهوری کل عاملهای بسیار ناچیز است.

نتيجهگيري و پيشنهادها
در این بررسی با استفاده از مدل مانده سولو برای همه بخشهای اقتصادی در آغاز بهرهوری
کل عاملهای تولید استخراج شد و آنگاه با استفاده از داده های ترکیبی به بررسی عاملهای
مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید پرداخته شد .نتایج نشان داد که ،متغیر ادوار تجاری اثر منفی
و معنیدار بر بهرهوری کل عاملهای تولید بخشهای مختلف اقتصادی دارد .با افزایش ادوار
تجاری ،بهرهوری کل عاملهای تولید کاهش یافته است .در مدل اثرگذاریهای ثابت ،تأثیر ادوار
تجاری بر بهرهوری کل عاملهای تولید ،منفی است به این مفهوم که هرچه دوره و چرخه
تجاری (رکود و رونق) طوالنیتر باشد بهرهوری کل عاملهای تولید کاهش مییابد .از آنجا که
ادوار تجاری می توانند بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری دارای تأثیر منفی باشند ،در نتیجه این
موضوع می تواند تأثیر منفی نیز بر بهرهوری کل عاملهای تولید در بخش کشاورزی داشته
باشد.
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آزادسازی تجاری که دارای تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عاملهای تولید است ،که به عنوان
حرکت به سمت تجارت آزاد با کاهش در تعرفهها و دیگر بازدارندههای تجاری تعریف شده
است ،مهمترین نیروی پیشبرندهی جهانی شدن به شمار میآید .آزادسازی و جهانی شدن
موجب افزایش حجم و نوع مبادلههای مرزی کاالها و خدمات (انتقال فناوری و جهانی شدن
افزایش بازرگانی بینالمللی) ،افزایش جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بینالمللی و
همچنین شتابدهی تولید میشود .افزایش آزادسازی تجاری باعث افزایش بهرهوری کل
عاملهای تولید میشود .همچنین یکی دیگر از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر بهرهوری کل
عاملهای تولید ،هزینههای تحقیق و توسعه میباشند که دارای تأثیری مثبت میباشد .توجه به
تحقیق و توسعه موجب بهبود روشهایی میشود که اعمال آنها صرفهجویی در وقت ،کاهش
ضایعات ،افزایش کیفیت و کمیت و کاهش هزینهها را در پی دارد ،با تحقیق و توسعه می توان
به نوآوری ،فناوری و روشهایی دست یافت که به بهرهوری در منابع در اختیار میانجامد.
همچنین تأثیر متغیر نرخ تورم بر بهرهوری کل عاملهای تولید نیز منفی میباشد ،با افزایش
نرخ تورم و ناپایداری در وضعیت کالن اقتصادی کشورها ،رشد اقتصادی و در پی آن بهرهوری
کل عاملهای تولید کاهش مییابد .به عبارت دیگر هرچه پایداری اقتصادی کشور بیشتر شود،
بهرهوری کل عاملهای افزایش مییابد .بنابراین سیاستهای تثبیت قیمت (سیاستهای ضد
تورمی) نه تنها به کاهش نااطمینانی تورم میانجامد بلکه میتواند تأثیری به سزا در افزایش
رشد بهرهوری داشته باشد .همچنین تأثیر متغیر نرخ ارز بر بهرهوری کل عاملهای تولید نیز
منفی میباشد ،میتوان بیان داشت تاثیر منفی نرخ ارز مؤثر واقعی بر بهرهوری کل عاملهای
نسبت به تاثیرگذاریهای منفی نرخ تورم بر بهرهوری کل عاملهای بسیار ناچیز است .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که ایجاد پایداری اقتصادی با در پیش گرفتن سیاستهای کالن اقتصادی
در راستای کاهش نرخ تورم تاثیر تعیینکنندهتری بر بهرهوری کل عاملها نسبت به نرخ ارز
موثر واقعی دارد .همچنین هرچه نوسانهای نرخ ارز بیشتر باشد ،ناپایداری در بهرهوری بیشتر
خواهد شد.
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پيوست
جدول( )2آزمون ایستایی براي متغيرهاي مورد مطالعه
نام متغیر

آماره آزمون
لوین و لین

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

بهرهوری

-1/118

1/1812

)I(0

ادوار تجاری

-8/1831

1/1113

)I(1

شاخص ازادسازی تجاری

-1/1111

1/1111

)I(1

هزینه تحقیق و توسعه

-8/2111

1/1111

)I(1

نرخ تورم

-1/1111

1/1183

)I(1

-1/1111

1/1111

)I(0

نرخ ارز
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جدول ( )5نتایج آزمون همجمعی کائو
آزمون

مقدار آماره

سطح معنیداری

آماره دیکی-فولر تعمیم یافته

-1/11

1/1111

واریانس جزء اخالل

813/31

------

واریانسHAC

811/11

------
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