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مک  يک مدل مورد استفاده قرار گرفته وبا ک 6232-6231ي ها سالصنعتي طي 
اقتصاد سنجي لگاريتمي چند متغيره تخمين زده شده است. نتايج حاصل از اين مدل 

مقدار ،گذاريميزان  سرمايه رگرسيون حاکي از آن است که در دوره مورد مطالعه
ي انباشت دانش و تحقيق و توسعه با يک درجه وقفه  بر ها نهيهزصادرات و 

ي توليدي ها بنگاه.تاثير  متغير  اندازه اند داشتهبت تاثير مث کل عوامل توليدوري  بهره
ي مختلف صنعتي نيز  مثبت و ها گروهوري در  )نيروي کار استخدامي ( بر روي بهره

نظر آماري معني دار بوده است .اما تاثير متغير مربوط به نهادها در هردو حالت   زا
اين يافته بر آن  داللت  تفکيکي وتجمعي  منفي و از نظر آماري معني دار بوده است.

وري  گذاري براي توليد و ارتقاء بهره که فضاي کسب و کارو سرمايه دينما يم
يک عامل مهم بازدارنده جهت ارتقاءکارائي و بهره وري  به صورتنامسائد بوده و 

 ي ايران عمل نموده است.   ا کارخانهصنايع 
 ي تلفيقيها داده وي ا کارخانهصنايع  ،وري، نهادها بهره کلمات کليدي:

 مقدمه و اهميت موضوع

در صنعتي شدن و رشد اقتصادي  وري بهرهاگر چه در مورد اهميت و نقش  
. اما در مورد عوامل تعيين کننده آن چنين اتفاق ] 6،3[ اجماع نظر وجود دارد تقريباً

مختلف و متنوعي را  يرهايمتغو صاحب نظران  ]63،33،31 [..نظري برقرار نيست
 63[. برخي از صاحب نظران سرمايه فيزيکي ] 61,23 [ اند نمودهبدين منظور معرفي 

و توسعه  و برخي بر نقش تحقيق] 44و3،23،23،44[سرمايه انساني  يا عدهو ]
تأکيد  ] 36،43[و يا اندازه بنگاه ] 32،26[و عامل تکنولوژي ] 34،9،24،46،43،44[

 اند دهيدبرجسته  وري بهرههم اهميت صادرات را در ارتقاء  يا عده. اند نموده
 گذاري سرمايهمربوط به کسب و کار و فضاي  يرهايمتغ. ]33،42[
از جمله عوامل مهم ] 4،3،64،64،34،49،24[نهادها  و] 64،66،36،41،43،43[

ديگري هستند که بر ارتقاء کارائي و بهره وري تأثير کليدي دارند. نهادها از طريق 
دارند.نهادها  وري بهرهتاثير گذاري بر هزينه مبادله نقش مهمي در ارتقاءکارايي و  

محسوب  ها زهيانگو ريسکها ،ها فرصتقوانين بازي در جامعه و شکل دهنده 
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رسمي و غير رسمي هستند. نهادهاي رسمي شامل قوانين و مقررات   آنها .شوند يم
. و نهادهاي غير رسمي مربوط به اند جامعهدولت سيستم قضايي و نظام حقوقي در 

نهادهاي  بر. اما در اينجا  تأکيد ]24،49[هستند  ها سنتآداب و رسوم  فرهنگ و 
امنيت  ،ثبات اقتصادي، اترسمي است. اعتقاد بر اين است که شفافيت قوانين و مقرر

کنترل فساد و رانت موجب اطمينان بخشي ، حقوق مالکيت، تأمين فردي و اجتماعي
به  را تقويت نموده و گذاري سرمايهدر بازار شده و فضاي مناسب کسب و کار و 

اگر چه تأثير کليدي نهادها  بر ارتقاء  .]49[ مي انجامند وري بهرهکارائي و  ءارتقا
. اما ] 24[سطح جهاني مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است  در وري بهره

عليرغم اين مهم در اين زمينه در ايران تحقيق مهمي صورت نگرفته است. لذا هدف 
در صنايع  وري بهرهاين مقاله پر کردن اين خالء و بررسي عوامل تعيين کننده 

 است. ايران با تأکيد مخصوص بر نقش نهادها يا کارخانه
تحليل  ها دادهتصريح مدل و  ،روش تحقيق ،از اين مقدمه ودر قسمت دوم پس 

. در رديگ يمتحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار  يها افتهيدر قسمت سوم  .گردند يم
 .شود يمقسمت چهارم و آخر نتيجه گيري بحث ارائه 

 تصریح مدل و روش انجام تحقيق 

هاي الزم، مورد  در اين قسمت از تحقيق الگوي مورد نظر را جهت انجام تخمين 
دهيم و در ادامه به معرفي متغيرهاي درونزا و برونزا خواهيم پرداخت.  تصريح قرار مي

هم چنين روش انجام تحقيق و جامعه آماري مورد نظر بيان خواهد شد.بدين منظور 
توليد و موجودي سرمايه سهم هريک از عوامل در در ابتدا با استفاده از برآورد تابع 

و   ميا نمودهکل هر صنعت  وري بهرهتابع توليد برآورد شده و سپس  اقدام به برآورد 
مدل مورد استفاده به شرح . ميا نمودهاز شاخص کندريک براي اين منظور استفاده 
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 که در آن:

itTFP :در صنعت  کل وري بهرهi  در زمانt 

itLL لگاريتم نيروي کار در صنعت :i  در زمانt 

itLK لگاريتم موجودي سرمايه در صنعت :i  در زمانt 

itQ لگاريتم ارزش افزوده در صنعت :i  در زمانt 
کل عوامل توليد در صنايع مختلف مدل  وري بهرهبراي ارزيابي عوامل تعيين کننده  

الزم به ذکر است که جهت بررسي کشش متغيرها . گردد يمزير تصريح   به صورت
 مدل به شکل لگاريتمي ارائه شده است.

 مدل تحقيق

 
 که در آن:

itTFPlog :صنعت کل  وري بهره لگاريتمi، itEXPlog : لگاريتم صادرات صنعتi  

itERDlogلگاريتم هزينه تحقيق و توسعه صنعت :i ،itSizelog لگاريتم اندازه :
   iصنعت يها بنگاه

 itRKLlog صنعت   در  گذاري سرمايه: لگاريتمi ،itinstolog متغير ميانگين :
 شاخص کلي نهادها

itmallogلگاريتم شاخص نهادي حقوق مالکيت :، itseclog لگاريتم شاخص :
 نهادي امنيت 

ittranslogلگاريتم شاخص نهادي شفافيت قانون :، itcorlog لگاريتم شاخص :
 نهادي فساد اقتصادي 
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 متغيرهاي مدل

 تحقيق و توسعه يها نهیهز
تحقيق و توسعه نقش اساسي و بنيادي در ارتقاء نوآفريني و  رقابتمندي و ايجاد  

 دينما يموري ايفا  توليد و باال رفتن کارائي و بهرهمزيت نسبي و در نتيجه افزايش 
کل عوامل  وري بهره. بنابراين يک رابطه و همبستگي مثبتي  بين ]9،34،24،46،43[

توليدي وجود دارد.در  يها بنگاهبر روي تحقيق و توسعه در  گذاري سرمايهتوليد و 
 مورد بحث قرار گرفته است.  تحقيق و توسعهاين تحقيق مخارج 

 صنعتی يها بنگاهاندازه 

بر بهره وري نيروي کار  شود يماندازه بنگاه نيز از جمله متغيرهايي است که گفته  
  وري بهرهنيروي کار به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي افزايش    ]22[ .مؤثراست

مختلف نقش  يها بنگاهو در رقابت مندي  صنايع توليد در  باشد يم باشد يممطرح 
.استفاده از نيروي کار متخصص و آموزش ديده به عنوان يک  کند يممهمي ايفا 

است   وري بهرهتوليدي و افزايش  يها نهيهزسرمايه انساني جهت کاهش 
"تخريب خالقيت"تحت تاثيرآنچه شومپيتور شود يم. اما گفته ]23،23،44،44[

6  
"بازده نزولي"ناميده و يا به دليل 

استفاده از نيروي کار تا سطح  معيني از   ريکاردو 3
نيروي کار شده و از آن سطح به بعد از اثرات آن  وري بهرهتوليد باعث افزايش 

 .]6[ شود يمکاسته 

 موجودي سرمایه

در توجيه رشد اقتصادي و افزايش  يا کنندهدر نقش بسيار تعيين يکيسرمايه فيز 
تجسم  دانش و پيشرفت فني در سرمايه  ،. سرمايه فيزيکيدينما يموري ايفا  بهره

ي توليد يها بنگاه.در اين تحقيق  نسبت سهم سرمايه فيزيکي گردد يمفيزيکي نمايان 

                                                                                                                   
1- Creative Destruction 
2- Diminishing Return 
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 .شود يماستفاده متوسط نيروي کار وري بهرهبه عنوان متغير تاثير گذار برروي 

 صادرات صنعت

ي قرارمي دهد و در اختيار توليد کنندگان داخل يتر بزرگصادرات نه تنها بازار  
تا بر محدوديت بازار داخلي غلبه نمايند و ظرفيت توليدي  دهد يمامکان  هاآنبه 

وادار به کاهش هزينه و ارتقاء  ها بنگاهخودرا باال ببرند بلکه در رقابت بين المللي 
به همين خاطر در اين مقاله صادرات به عنوان  . ] 42[ گردند يمکارائي و بهره وري 

 هم تعيين کننده درنظر گرفته شده است.يک متغير م

 نقش و ساختار نهادها

. ]49،24 [اند جامعهگفته شده است نهادها قوانين بازي در  تر شيپگونه که  همان 
. نهادها از طريق تاثير گذاري باشند يمو انگيزه هاو ريسکها  ها فرصتو شکل دهنده 

. اعتقاد بر اين ندينما يمايفا  وري بهرهبر هزينه مبادله نقش مهمي در ارتقائ کارائي و 
فردي و اجتماعي حقوق  است که شفافيت قوانين و مقررات ثبات اقتصادي امنيت

مالکيت کنترل فساد و رانت موجب اطمينان بخشي در بازار شده و فضاي مناسب 
 وري بهرهرا تقويت نموده وبه ارتقائ کارائي و  گذاري سرمايهکسب و کار و 

براي شاخص ساختار نهادها از فاکتورهايي چون . در اين مقاله ]34،41 [ انجامند مي
مربوط به قتل عمد و غير عمد، ضرب و شتم و تخريب براي  يها پروندهتعداد 

مربوط به  صدور چک بالمحل، تصحيح و ابطال  يها پروندهشاخص امنيت و از 
شناسنامه، موجر و مستاجر وتصرفات عدواني و مزاحمت و غيره براي شاخص امنيت  

مربوط به رانندگي بدون  يا پروندهحقوق مالکيت استفاده شده است. همچنين از 
يره رد قرارداد دادخواست و غ،امور خالفي ،گواهينامه، تخلفات راهنمايي و رانندگي

براي شاخص احترام به قانون و شفافيت در قوانين  ومقررات بهره برداري شده است. 
تصرف عدواني و ،سرقت،ارتشاء و جعل ،مربوط به  اختالس يا پروندهدر نهايت از 

مزاحمت براي شاخص فساد استفاده شده است. در اين مقاله ابتدا تاثير نهادها به 
جموعه متغير نهادي تاثير گذار بر بهره وري   يک م صورت به اهم بهتفکيک و بعد 



  41...  در وري بهرهبررسی عوامل تعيين کننده 

 

 

 ديده شده است.  
انجام  6232-6231طي دوره زماني ISICدو رقمي  يکدهااين مقاله بر روي  

تا است اما به دليل ادغام برخي از کدها تعداد  364يافته است. کل تعداد مشاهدات 
تجربي را غني  يها ليتحلترکيبي  يها دادهتا کاهش يافته است. 649مشاهدات به 

مقطعي و يا  سري زماني فاقد چنين  يها دادهدر حالي که تمرکز صرف بر   سازند يم
 مزيتي است.

 مدل مورد نظر را  چنين نوشت: توان يم فوق نهايتاً يها دادهبا ادغام همه 
       

      
 

Xit : )شامل متغير توضيحي )بدون جز ثابت 
Yit : نشان دهنده متغير وابسته 
 Zpi توضيحي غير قابل مشاهده اثر گذار بر روي متغيير وابسته  يرهايمتغ: نشان دهنده

 براي هر مقطع است 
it ترکيبيکه تمامي شرايط مربوط به جمالت  يها داده:نشان دهنده خطاي برآورد

   باشد يممارکف را دارا  خطا تحت فرضيات گوس 
 tن روند نشان دهنده تغييرات ثابت در : نشان دهنده دروه زماني براي متغيرهاو تخمي

 . باشد يمطول زمان 
 باشد يممتغيرهاي توضيحي غير قابل مشاهده مشکل گيري  اندازه به دليل آنکه 

نشان داد که در اين صورت معادله باال به  iαرا تحت عنوان يک متغير نهاآ توان يم
 شود. ميترکيبي دو طرفه بيان  يها دادهورد با عنوان آو در بر صورت ذيل ارائه نمود

 
 

 
غير قابل اندازه گيري براي اينکه کنترل شود از روش  يرهايمتغدراين روش  

 اثرات مشاهده نشده در عبارت  ،ودر مدل اثرات ثابت شود يماثرات ثابت استفاده 
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و روش ديگر نيز با عنوان مدل اثرات تصادفي است که  شود يمسيون وارد ثابت رگر
تاثيرات مشاهده نشده در عبارت خطاي مربوط به انتخاب تصادفي متغيرهاي 

براي الزم به ذکر است که شرط الزم  .شود يمتوضيحي است که در  زير نشان داده 
و اگر  باشد يم iαعدم وابستگي متغيرهاي توضيحي با،استفاده از مدل اثرات تصادفي

اين شرط برقرار نباشد تخمين مورد نظر در مدل اثرات تصادفي داراي تورش خواهد 
 بود و برآورد بايد از روش اثرات ثابت مورد استفاده شود. 

 

 
با رويکرد سيستمي همزمان   روش استفاده شده در اين تحقيق پانل ديتا  دوطرفه  

در اين روش مدل مورد نظر با يکي از دو حالت  "است با توجه به اين که معموال
ز آزمون ، مدل حاضر با استفاده اشود يماثرات ثابت و يا اثرات تصادفي تخمين زده 

ارائه  6تخمين زده شده و نتايج  در جدول  431-433، ص]69[گرين و  ]33[هاسمن
 شده است.

اثرات تصادفی در مقابل اثرات ثابت. 9جدول   

4234 2  

42463 P-value 

 

 آزمون ناهمسانی واریانس 

مختلفي براي آزمون واريانس ناهمساني وجود دارد آزمون ضريب  يها روش 
 باشد يمحل براي آزمون واريانس ناهمساني ه را نيتر مناسبو  نيتر راحتالگرانژ 

 زيرا نياز به انجام برآورد اضافي جهت انجام آزمون را ندارد.
 

 به صورت ذيل است : شود يمکه در نظر گرفته  يا هيفرض
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مختلف تعيين  يها حالتترکيبي در  يها دادهآماره ضريب الگرانژ )که با تخمين زننده  
 .شود يمشدند(به صورت ذيل محاسبه 

 
 
 

1nدو با ـ  اين آماره با توزيع کاي    درجه آزادي مقدار واريانس براي آزمون
را براي هر مقطع و در حالت کلي بدست آورده و با مقدار آماره جدول مقايسه 

در صورت عدم رد فرض اوليه داراي مشکل ورايانس ناهمساني در  ميکن يم
نخواهيم بود و مقدار آماره اين آزمون را پس از محاسبه به صورت ذيل  برآوردها

 .ميکن يمارائه 

 

 تلفيقی  يها دادهآزمون ریشه واحد در برآورد 

زماني  يها يسراوليه اقتصاد سنجي مبتني بر اين  فرض بودند که   يها مدلاغلب  
زماني اقتصاد سنجها  به  يها يسرباشند اما  پس از روشن شدن  ناپايايي اکثر  مي پايا

پايايي نمودند. اما انجام آزمون   يها آزمونکارگيري  متغيرها را منوط  به انجام 
 ،شود يمسري زماني استفاده  ـ ترکيبي مقطي يها دادهه در شرايطي ک رهايمتغپايايي 

  .زماني هستند تفاوت اساسي دارند يها يسربه صورت  ها دادهبا  حالتي که 
ريزي شد  پايه  ]36[ترکيبي به وسيله هدري يها دادهريشه واحد در  يها آزمون 

 ]1[برينونگ و ميرر  ،]26[لين و چو  ،لوين  ]23[واين مطالعات  به وسيله لوين و لين
 رهايمتغکامل شده است و نتايج مربوط به آزمون پايايي  ]31[و ايم، پسران وشين 

مختلف ترکيبي  يها روشبا  (EVEWS-7)دراين تحقيق با استفاده از نرم افزار 
انجام شده است. که اکثر متغيرها در مقدار سطح و يا با يک بار تفاضل گيري مانا 

است که پايايي يا ناپايايي  يا گونهزماني به  يها يسرواحد شدند. آزمون ريشه 
نشان دادند که در  ] 23[لوين و لين کند يممتغيرها را با استفاده از يک معادله بررسي 

داراي قدرت  ،ها دادهاستفاده از آزمون ريشه واحد براي ترکيب  ،ترکيبي يها داده
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جداگانه  براي هر مقطع به صورتبيشتري نسبت به استفاده از آزمون ريشه واحد 
 مانند آزمون ديکي فولر ،ترکيبي يها دادهآزمون ريشه واحد متداول در  باشد.مي

داراي قدرت  ]21[پيشرفته و فليپس پرون ]63،62[ ،آزمون ديکي فولر]63،62[
  ترکيبي است. يها دادهريشه واحد در  يها آزمونبه  نسبت يتر نييپاآماري 

آزمون ريشه واحد را به صورت ذيل بيان  ] 62،63[و ديکي فولر  ]23[لوين و لين 
 :اند کرده

1it i it i ijX X t         
I=1,2,…N 
T=1,2,….T 

1

1

li

it i it i ij it j ij

j

X X t X     



      
 

پارامتر خود همبسته براي هر  i،دوره زماني T،ها مقطعتعداد  N آنهاکه در  

خطاي مدل که داراي توزيع ijضريب ثابت براي هر مقطع و i،اثر زمان،مقطع
ريشه واحد با  يها آزموناست. در نهايت نتايج 2نرمال با ميانگين صفر و واريانس 

 بوده است. 3فرضيه آزمون ذيل به شرح جدول 

 ریشه واحد يها آزموننتایج  .4جدول 

 محقق يها افتهیمنبع: 

 متغيير

آماره  

 -دیكی

 فولر مقطعی

 آماره

 احتمال

 آماره

 لوین لين

 آماره

 احتمال

آماره پسران 

 و

 (IPS)شين 

 آماره

 احتمال

 آزمون

 فيشر

 آماره

 احتمال

LMINS 

LEXP 

LRKL 

LSIZE 

LERDP 

LCOR 

LSECR 

LTRASP 

LPOR 

LTFP 
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 تحليل مدل

انجام شده و عالوه  ]44[و تساي  چيوان ,در اين تحقيق اصالحاتي بر مدل ونگ  
به مدل  وري بهرهآن مدل، عوامل نهادي به عنوان تعيين کننده مهم   يرهايمتغبر 

کل عوامل توليد در صنايع مختلف ايران  براساس  وري بهرهاضافه شده و سپس 
برآورد شده که  نتايج و تحليل آنها به شرح  ،(ISIC)کدهاي  دورقمي طبقه بندي  

 :شود يم( ذيل ارائه 4( و )2جداول )

 ایران يا کارخانهصنایع  در  وري بهرهعوامل تعيين کننده . 3جدول

 ي تحقيقها افتهی منبع:

کد 

 صنایع
 عرض از مبدا

ميانگين لگاریتم 

 شاخص

 کلی نهادها

هزینه لگاریتم 

 تحقيق و توسعه

لگاریتم 

 شاخص

 سرمایه بري

لگاریتم 

 شاخص

 اندازه بنگاه

لگاریتم 

 صادرات
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: توليد محصوالت از توتون  61کد  ،صنايع مواد غذايي و آشاميدني  :64کد توجه:
عمل آوردن و  ـ   : توليد پو شاک 63کد ،: توليد منسوجات63کد ،سيگار ـ و تنباکو

: توليد چوب و محصوالت 34کد ،: دباغي و عمل آوردن چرم69کد ،رنگ کردن
: انتشار و چاپ و تکثير 33کد،: توليد کاغذ و محصوالت کاغذي36کد ،چوبي
:  صنايع توليد زغال کک و توليد مواد و محصوالت 34کد،ضبط شده يها رسانه

: توليد ساير  31کد ،پالستيکي: توليد محصوالت الستيکي و 34 کد ،شيميايي
:  33کد ،: توليد ساير محصوالت کاني غير فلزي 31کد ،محصوالت کاني غير فلزي

: توليد  39کد ،: توليد محصوالت فلزي فابريکي بجز33کد  ،توليد فلزات اساسي
: توليد ماشين آالت اداري و 26کد  ،ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده

: توليد راديو و  23کد ،و توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق حسابگر و محاسباتي
توليد وسايل نقليه  :24کد ،: توليد ابزار پزشکي و ابزار اپتيکي22کد ،تلويزيون

مبلمان و مصنوعات  : توليد21کد ،موتوري و تريلر و توليد ساير وسايل حمل و نقل
 .طبقه بندي نشد



 
 

 ايران  به  تفکيک  نهادها يا کارخانهدر صنايع  وري بهرهعوامل تعيين کننده . 4دولج

کد 
 صنايع

 عرض از مبدا

لگاريتم 
 شاخص

 سرمايه بري

هزينه لگاريتم 
 تحقيق

 و توسعه

لگاريتم 
 شاخص

 اندازه بنگاه

لگاريتم 
 صادرات

شاخص حقوق لگاريتم 
 مالکيت

شاخص لگاريتم 
 فساد

شاخص لگاريتم 
 امنيت

 لگاريتم
شاخص 
 شفافيت

 و ثبات قانون
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کد 
 صنايع

 عرض از مبدا

لگاريتم 
 شاخص

 سرمايه بري

هزينه لگاريتم 
 تحقيق

 و توسعه

لگاريتم 
 شاخص

 اندازه بنگاه

لگاريتم 
 صادرات

شاخص حقوق لگاريتم 
 مالکيت

شاخص لگاريتم 
 فساد

شاخص لگاريتم 
 امنيت

 لگاريتم
شاخص 
 شفافيت

 و ثبات قانون
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 تحقيق یها افتهیمنبع: 
 .باشند یم( 3کدهای صنایع همانند جدول ):توجه
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 ها افتهیتحليل 

نتايج حاصل از کاربرد مدل اصالح شده ونگ و همکاران جهت تعيين عوامل  
به شرح ذيل   (ISIC)ايران کدهاي دورقمي  يا کارخانهدر صنايع  وري بهرهموثر بر 

 : رديگ يمو به تفکيک متغيرها مورد تجزيه و تحليل قرار 

 تحقيق و توسعه يها نهیهز

دو  کل عوامل توليد تا وري بهرههاي تحقيق و توسعه برروي در اين تحقيق هزينه 
وقفه تاخيري در مدل اول و يک وقفه تاخيري در مدل دوم در حالت کلي داراي 
براي همه کدهاي دورقمي صنايع مختلف اثر مثبت دارد و مقدار ضريب آن براي 

 يها نهيهزکه حاکي از آن است که چنانچه  باشد يم( 433/4ود )اين صنايع در حد
وري و رقابت پذيري تحقيق و توسعه به مقدار يک واحد افزايش يابد ميزان  بهره

 ( افزايش خواهد يافت.433/4توليدي به اندازه ) يها بنگاه

 اندازه بنگاه

در  ها بنگاهکه تاثير سرمايه انساني با توجه به اندازه  دهند يمتحقيق نشان  يها افتهي 
 معني دار بوده است.   کل عوامل توليد مثبت و وري بهرهصنايع مختلف بر روي 

 نسبت موجودي سرمایه به نيروي کار

و رشد ارزش افزوده و توليد  وري بهرهبا توجه نقش سرمايه فيزيکي در افزايش  
به عنوان يک نهاده مکمل و يا جانشين در  توان يمي را در صنايع ايران سرمايه فيزيک

ديگر نامشهود از جمله تحقيق و توسعه دانست که تاثيرات بسزايي  يها هيسرماکنار 
کل و متوسط عوامل توليد دارد و به عنوان يک مولفه هاي تاثير  وري بهرهدر رشد 

آن مثبت و در  ودر اين تحقيق نقش رود يمبه شمار  وري بهرهگذار در افزايش 
(  بوده است که به اين معناست که با افزايش يک درصد در نسبت 429/4حدود )

( 429/4کل عوامل  توليد  به اندازه) وري بهرهسهم موجودي سرمايه به نيروي کار  
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 .ابدي يمافزايش 

 صادرات صنعت 

ده کل عوامل توليد مثبت برآورد ش وري بهرهتاثير متغيرصادرات برروي افزايش  
وحاکي  از اثرگذاري صادرات   باشد يم( 493/4است که مقدار آن نيز در حدود )

که در نتيجه   دهد يمکل عوامل توليد است. اين مطالعه نشان  وري بهرهبر روي روي 
  آنهاتوليد کاالها و خدمات مختلف صادراتي  بهاي تمام شده  يها نهيهزکاهش 

است  افزايش صادرات صنايع مختلف شدهاين عامل خود باعث  کمتر شده است.
 . اند افتهيکه در صادرات حضور 

 ساختار نهادها 

بر آن و طور در برآورد نتايج مشاهده مي شودتاثير نهادها منفي است  همان 
که متغيرهاي مربوط به عدم شفافيت در قوانين و مقررات مسئله  دينما يمداللت 

جراي قراردادها و بوروکراسي عريض و اطميناني در ا نا امنيت حقوق مالکيت و
عامل بازدارندگي  ارتقائ کارايي و  نيتر مهم شود يمطويل اداري که منجر به فساد 

ايران است. با تجميع متغيرهاي مربوط به  نهادها در  يا کارخانهوري در صنايع  بهره
  يا نهکارخاکل در صنايع  وري بهرهمقدار تاثير گذاري منفي نهادها بر  ،يک شاخص

زيرا مقدار ضرائب برآورد شده بيشتر از از حالتي  گردد يمايران بيشتر نمايان 
که به صورت جزئي بدست آمده است .اين يافته براي مسئولين داراي اين  گردد يم

پيام است که اصالحات نهادي در کشور جدي گرفته شود در غير اين صورت با 
 ايش بهره وري را در صنايع کشور داشت.انتظار افز توان ينمچنين ساختار نهادي 

 نتایج 

موجودي  ،صنعت هر کشوري به متغيرهائي مانند نيروي کار وري بهرهرشد  
آن مقدار صاردات و تحقيق و توسعه و در نهايت به ساختارهاي نهادي  سرمايه،

کشور بستگي دارد. هدف اين پژوهش، بررسي نقش عوامل  تعيين کننده فوق بر  
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ي يها الوه بر  متغيرعلذا بدين منظور . ايران بوده است  يا کارخانهدر صنايع  وري بهره
بر   گذاري سرمايه يها نهيهزمقدار صاردات،  ،موجودي سرمايه ،نظير اندازه بنگاه

حقوق مالکيت، اجراي  ،نهادي نظير امنيت يرهايمتغتاثير ،روي تحقيق و توسعه
رات و حاکميت قانون و موضوع فساد به شفافيت و ثبات قوانين و مقر ،قراردادها

تفکيک و به صورت تجميع شده به عنوان متغير نهادها در نظر گرفته شده است. تاثير 
صنعتي کدهاي  يها تيفعالدر   وري بهرهبه  عنوان عوامل تعيين کننده  رهايمتغاين 

ل ايران مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور از  يک پان ISICدو رقمي 
( و در چارچوب يک مدل 6232-6231 يها سالگروه صنعتي طي  32) آماري

اقتصاد سنجي لگاريتمي چند متغيره استفاده شده است. نتايج حاصل از اين مدل 
مقدار ،گذاري سرمايهميزان   رگرسيون حاکي از آن است که در دوره مورد مطالعه

بر  ،انباشت دانش و تحقيق و توسعه با يک درجه وقفه يها نهيهزصادرات و 
.تاثير  متغير مربوط به  اندازه  اند داشتهتاثير مثبت  کل عوامل توليد وري بهره

 مختلف  يها گروهدر  وري بهرهتوليدي )نيروي کار استخدامي ( برروي  يها بنگاه

ر مربوط به نهادها هم  اما تاثير متغي. صنعتي مثبت و ار نظر آماري معني داربوده است
به تفکيک و هم  به صورت يک مجموعه منفي و از نظر آماري معني دار بوده است 

متغيرهاي مربوط به عدم شفافيت در قوانين و مقررات  کهکه بر آن داللت دارد 
مسئله امنيت حقوق مالکيت ونا اطميناني در اجراي قراردادها و بوروکراسي عريض 

عامل بازدارندگي  ارتقائ کارايي  نيتر مهم شود يمر به فساد و طويل اداري که منج
ايران است. با تجميع متغيرهاي مربوط به  نهادها  يا کارخانهو بهره وري در صنايع 

کل در صنايع  وري بهرهمقدار تاثير گذاري منفي نهادها بر ،در يک شاخص
ايران بيشتر شده است زيرا مقدار ضرائب برآورد شده بيشتر از از حالتي   يا کارخانه

است که به تفکيک بدست آمده است .اين يافته براي مسئولين داراي اين پيام است 
که اصالحات نهادي در کشور جدي گرفته شود در غير اين صورت با چنين ساختار 

 .نايع کشور داشتانتظار افزايش بهره وري را در ص توان ينمنهادي 
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