سحّيُ فٛأُ ٔٛطش ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ:
ٔغبِقٛٔ ٝسدي كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي ايشاٖ
دوشش فّيشضب أيٙي
ػقيذ رٚاِفمبسي
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چىيذ:ٜ
دس ايٗ ٔغبِق ،ٝفٛأُ ٔؤطش ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ) (TFPثب سأويذ ثش ؿبخق ٞبي ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ،فٗ
آٚسي ٔ ٚذيشيز دس  20كٙقز ٔٙشخت داسٚػبصي وـٛس دس دٚس 1379-1386 ٜثشسػي ؿذ ٜاػز .ثٟشٚ ٜسي وُ
فٛأُ اص سٚؽ ديٛيظيب ا٘ذاصٌ ٜيشي  ٚفٛأُ ٔؤطش ثش آٖ ثب اػشفبد ٜاص سىٙيه د ُٙديشب ؿٙبػبيي ؿذ ٜاػز.
فٛأُ ٔؤطش ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس اٍِٛي سخٕيٗ صد ٜؿذ ٜفجبسسٙذ اص:
دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي (آٔٛصؽ سػٕي) ،ػشا٘ٞ ٝضيٞ ٝٙبي آٔٛصؿي ثٍٙب( ٜآٔٛصؽ غيشسػٕي) ،
ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ،ٝاسصؽ ػشب٘ذ ،ٜسقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ٘ ،ؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ثش
اسصؽ ػشب٘ذ ٜثٍٙب٘ ٚ ٜشخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز.
٘شبي غ ٔغبِق ٝثيبٍ٘ش سأطيش ٔظجز ٔ ٚقٙب داس ٔشغيشٞبي :دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي ،ػشا٘ٞ ٝضيٞ ٝٙبي
آٔٛصؿي ثٍٙب ،ٜػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ،ٝاسصؽ ػشب٘ذ٘ ٚ ٜشخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٚ
سأطيش ٔٙفي سقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ ٘ ٚؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ثش اسصؽ ػشب٘ذ ٜثٍٙبٔ ٜي
ثبؿذ .دس ثيٗ فٛأُ روش ؿذ ،ٜدسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِئ ،ميبع سِٛيذ ثٍٙب٘ ٚ ٜشخ ثٟش ٜثشداسي اص
ؽشفيز ثيـششيٗ سبطيش سا دس اسسمبي ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ داؿش ٝا٘ذ.
عجم ٝثٙذي D24, J24, O33 : JEL
ٚاطٜٞبي وّيذي :ثٟشٜٚسي وُ فٛأُ ،ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ،فٙبٚسي ٔ ٚميبع سِٛيذ ثٍٙب.ٜ

. 1اػشبديبس دا٘ـىذ ٜالشلبد  ٚحؼبثذاسي دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ سٟشاٖ ٔشوضيE.Mail:ali.amini@iauctb.ac.ir ،
ٔ .2ذيش ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ؿشوز كٙبيـ ؿيٕيبيي  ٚداسٚيي اسػغ ٚ ٛداسٚػبصي اسػغ ٛداسٚػبصي آٜٚ

ػيٙبE.Mail:zolfaghari@avicenna.ir،
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ٔمذٔ:ٝ
ثش اػبع ػيبػشٟبي وّي ثش٘بٔ ٝدٙؼٓ سٛػق ،ٝسب دبيبٖ ثش٘بٔٔ ٝي ثبيؼز حذالُ يه ػ ْٛاص سؿذ  8دسكذي ديؾ
ثيٙي ؿذ ٜسِٛيذ ٘بخبِق داخّي اص عشيك سؿذ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ ث ٝدػز آيذ .اص ٔٙؾش ديٍش ،دس فلش
ػٟب ٘ي ؿذٖ الشلبدٞب ،ثٍٙبٞ ٜب دس ٔقشم سلبثز ؿذيذ ثب يىذيٍش ٞؼشٙذ  ٚثٍٙبٞ ٜبيي دس ثبصاس ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ وٝ
ثشٛا٘ٙذ سٛاٖ سلبثز دزيشي خٛد سا ثغٛس ٔؼشٕش ثبال ثجش٘ذ .دس ايٗ اسسجبط ،اسسمبي ثٟشٚ ٜسي ؿشط الصْ ثشاي حفؼ
لذسر سلبثز دزيشي ثٍٙبٞ ٜب اػز.
فّز ا٘شخبة ا٘ذاصٌ ٜي شي  ٚسحّيُ ثٟشٚ ٜسي دس كٙبيـ داسٚػبصي  ٚسأطيشار ٔ ٟٓايٗ كٙقز ثش اسسمبي ػغح
ثٟذاؿز  ٚػالٔز ػبٔق ٝاػز و ٝثش ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس دس ػغح والٖ الشلبد سأطيش ٔظجز داسدٕٞ .چٙيٗ ثب
سٛػ ٝث ٝس٘ٚذ فضٛيز ايشاٖ دس ػبصٔبٖ سؼبسر ػٟب٘ي  ٚضشٚسر وبٞؾ سشيؼي سقشفٞ ٝبي ٚاسداسي ،اسسمبي ثٟشٜ
ٚسي كٙبيـ داسٚػبصي ثٙٔ ٝؾٛس ثمبي آٟ٘ب دس ثبصاس  ٚسٛػق ٝكبدسار اص إٞيز صيبدي ثشخٛسداس اػز.
ٞذف ديٍش ايٗ ٔمبِ ،ٝدظٞٚؾ دس صٔي ٝٙؿٙبػبيي فُّ سقييٗ وٙٙذ ٠ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ اػز سب ثشٛاٖ ثٝ
داليُ سفبٚر ثٟشٚ ٜسي ثيٗ كٙبيـ داسٚػبصي  ٚفُّ سغييش ثٟشٚ ٜسي دس كٙقز ٔزوٛس دس دٚسٛٔ ٜسد ثشسػي
(ػبِٟبي  ) 1379-1386دي ثشد .فشضيبر سحميك فجبسسٙذ اص ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي  ٚسحميك  ٚسٛػق ٝسأطيش ٔظجز ٚ
ٔقٙبداسي ثش اسسمبي ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ كٙقز داس ٚداؿش ٝا٘ذ  ٚسفبٚسٟبي ثٟشٚ ٜسي دس ثيٗ كٙبيـ داسٚػبصي
وـٛس س ٚث ٝوبٞؾ اػز.
د س ايٗ دظٞٚؾ للذ داسيٓ ث ٝػبي دشداخشٗ ث ٝؿبخق ثٟشٚ ٜسي دسآٔذي و ٝثِ ٝحبػ ٔغشح ؿذٖ ثب وٕيز
ٞبي ٔبِي لبثّيز دسن ثيـششي سا اص ثمبء ثشاي ثبصاس فشا ٓٞآٚسد ٜاػز ،اص ؿبخق ثٟشٚ ٜسي فٛأُ فيضيىي
اػشفبد ٜوٙيٓ .دس ٘ؾش ٌشفشٗ ثٟشٚ ٜسي دسآٔذي اص آ٘ؼب ٔب سا دچبس ٔـىُ ٔي وٙذ و ٝايٗ ؿبخق ٚاثؼشٍي
ٔؼشميٓ  ٚثباليي ثب ػغح ليٕز ٞبي ثبصاس داسد .1ايٗ ٔـىُ اص آ٘ؼب ٘ـأر ٔي ٌيشد و٘ ٝمؾ سبصٚ ٜاسداٖ كٙقز
ؤ ٝحل َٛخٛد سا ثب ليٕز دبييٗ سش اص ػغح ثبصاس اسائٔ ٝي وٙٙذ٘ ،بديذٌ ٜشفشٔ ٝي ؿٛد.
دس ايٗ دظٞٚؾ ،اثشذا ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي وـٛس ثب اػشفبد ٜاص سٚؽ ديٛطيب دس دٚسٜ
 1379-1386ا٘ذاصٌ ٜيشي  ٚػخ ع ثب اسائٔ ٝذَ ٔٙبػت فٛأُ سأطيشٌزاس ثش آٖ ثب سٕشوض ثش ػيبػز ٞبي اسسمبي
ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي  ٚفٙبٚسي سحّيُ خٛاٞذ ؿذ ٔ ٚيضاٖ سأطيش ٞش يه ثش ثٟشٚ ٜسي ثشآٚسد خٛاٞذ ؿذ .ثشاي دػشيبثي ثٝ
ؿبخق كٙقز اص اعالفبر دس ٖٚػبصٔب٘ي  20ؿشوز ثشسش داسٚػبص وـٛس و ٝفقبَ دس ػبصٔبٖ ثٛسع اٚساق ثٟبداس
وـٛس ٔي ثبؿٙذ ثٟش ٜخٛاٞيٓ ػؼز.
ٔ .1جب٘ي ٘ؾشي:
دس چبسچٛة ٘ؾشيبر سؿذ الشلبدي ،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔٙشؼت ث ٝثخـي اص سؿذ ٔي ؿٛد و ٝسٛػظ سغييشار
٘يشٚي وبس  ٚػشٔبي ٝسٛضيح د ادٕ٘ ٜي ؿٛد و ٝدس ادثيبر ثٔ ٝب٘ذ ٜػٔ ِٛٛقشٚف ٌشديذ ٜاػز .ثٙبثشايٗ ،ثشاي
ؿٙبػبيي فٛأُ ٔٛطش ثش سؿذ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ثبيذ اص ٘ؾشيبر سؿذ الشلبدي اػشفبد ٜؿٛد .ثغٛس وّي٘ ،ؾشيبر
سؿذ ث ٝد ٚدػش ٝسمؼيٓ ٔي ؿ٘ٛذ٘ :ؾشيبر سؿذ ثش ٖٚصا  ٚدس ٖٚصا .دس ٘ؾشيبر سؿذ ثش٘ٚضا ،دخبِز ديـشفز فٙي سا
.1بهره وری درآمدی  TFPR=WiPiکه  Wiبهره وری فیزیکی و  Piسطح قیمت بنگاه.
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ث ٝكٛسر ثش٘ٚضا دس ٘ؾش ٔي ٌيش٘ذ .ثب سٛػ ٝث٘ ٝبسٛا٘ي اٍِٞٛبي ٘ئٛوالػيه دس سٛضيح اػبػي سشيٗ ٚالقيشٟبي
سؿذ ،اٍِٞٛبي سؿذ دس٘ٚضا ٔغشح ٌشديذ٘ذ و ٝثش خالف اٍِٞٛبي سؿذ ٘ئٛوالػيه ،فبُٔ سىِٛٛٙطي سا ث ٝكٛسر
دس٘ٚضا ٚاسد اٍِٞٛبي سؿذ وشد٘ذ.اٍِٞٛبي سؿذ دس٘ٚضا ،فٕذسبً ث ٝد ٚؿبخ ٝسمؼيٓ ٔي ؿ٘ٛذ و ٝيىي ٔجشٙي ثش
 R&Dيب الشلبد ا٘ذيـٞ ٝب ٔي ثبؿذ  ٚديٍشي ٔجشٙي ثش ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اػز  ٚسؿذ ثّٙذ ٔذر دبيذاس سا ٘بؿي اص
ا٘جبؿز ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ٔي دا٘ذ.
سٛػق ٝفٗ آٚسيٛٔ ،سٛس سؿذ الشلبدي اػز و ٝثب ا٘ؼبْ سحميك  ٚسٛػق ٝثذػز ٔي آيذ .اٍِٞٛبي ٔجشٙي ثش
 R&Dو ٝسٛػظ سٔٚش(ٌ ،)1990شٚػٕٗ ّٞ ٚذٕٗ( ٚ ،)1991آليٛٞ ٚ ٖٛيز (ٔ )1992غشح ؿذ ،ثش دبي ٝاطش
ٔميبع ثٛد  ٚثب سؼشثيبر سبسيخي ػبصٌبسي ٘ذاؿز .ثٙبثشايٗ ػ٘ٛض( )1995ثب سغييش ثشخي اص فشٚم ٘ٛالق ايٗ
اٍِٞٛب سا سفـ وشد ٘ ٚـبٖ داد و ٝايٗ الذاْ ػجت سفـ اطشار ػيبػشي ثش سؿذ ثّٙذ ٔذر ٘يض ٔي ؿٛد.
دس ٔغبِقبر ػبِٟبي اخيش ث ٝإٞيز ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي دس سؿذ الشلبدي كٙبيـ ،سأويذ ؿذ ٜاػز .ثغٛس وّي د ٚدػشٝ
ٔغبِق ٝدس صٔي ٝٙاطش ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ثش سؿذ ٔغشح ٔي ثبؿذ :دس ٔذَ ِٛوبع ،ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي كشفبً يه ٟ٘بد ٜدس
سبثـ سِٛيذ اػز .دس ٘شيؼ٘ ،ٝشخ سؿذ ٔحل َٛث٘ ٝشخ سؿذ ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ثؼشٍي داسد ٞ ٚش چٟ٘ ٝبد ٜثيـشش ثبؿذ
سِٛيذ ثيـشش خٛاٞذ ثٛدِٛ .وبع سؿذ دبيذاس سا ٘بؿي اص اطش ػشسيض ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔي دا٘ذ

(ِٛوبع .)2002 ،سثّٛ

ايٗ ٔذَ سا سقذيُ وشد٘ ٚ ٜـبٖ ٔي دٞذ و ٝحشي دس فمذاٖ ايٗ ػشسيضٞب ٘يض الشلبد سؿذ ثّٙذ ٔذر سا حفؼ ٔي
ٕ٘بيذ .ثقذ اص آٖ سٔٚش ثيبٖ وشد و ٝػغح ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي  ٓٞثش ٘شخ سؿذ اطش ٌزاس اػز .دس ٔذَ ّ٘ؼ ٚ ٖٛفّذغ،
ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي كشفبً ث ٝكٛسر يه ٟ٘بدٔ ٜغشح ٕ٘ي ثبؿذ ،ثّى ،ٝث ٝفٛٙاٖ ٔٙـأ اثذاؿ  ٚاثشىبس ٔغشح ٔي ٌشدد ٚ
اص ايٗ س٘ ٚشخ سؿذ سِٛيذ ثؼشٍي ث٘ ٝشخ اثذافبر ٟ٘ ٚبيشبً ػغح ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي داسد.
اص ٔٙؾش ديٍش ،ثش اػبع ٘ؾشيبر سؿذ دس ٖٚصا ٔشغيشٞبي سأطيشٌزاس ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ ث ٝػ ٝدػشٝ
دا٘ؾ فٙي ،ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي  ٚػشٔبي ٝاػشٕبفي سمؼيٓ ثٙذي ٔي ؿ٘ٛذ .دا٘ؾ فٙي خٛد فٛأّي چ ٖٛا٘شمبَ
س ىِٛٛٙطي خبسػي ،فقبِيشٟبي سحميك  ٚسٛػق ٝثٍٙب ٜالشلبدي  ٚفٙبٚسي اعالفبر  ٚاسسجبعبر سا دسثش ٔي ٌيشد.
ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ثقٛٙاٖ يىي اص ٔٙبثـ سأٔيٗ سؿذ دبيذاس ث ٝفٛأّي چ ٖٛويفيز اػشخذاْ  ٚثىبسٌٕبسي ،آٔٛصؽ ٚ
سٛإ٘ٙذػبصي ،اٍ٘يضؽ ،ثٟذاؿز  ٚػالٔز ٚ ...ٚاثؼش ٝاػز .دس ٟ٘بيز ،ػشٔبي ٝاػشٕبفي ثب ايؼبد ٔىب٘يضْ ٞبيي
ٕٞچ ٖٛدبييٗ آٚسدٖ ٞضئ ٝٙجبدالر ،وبٞؾ ٘شخ ػبثؼبيي افشاد ،سؼٟيٓ دا٘ؾ ٛ٘ ٚآٚسي ،افضايؾ سٛاٖ سيؼه
دزيشي  ٚثٟجٛد ويفيز ٔحلٛالر سأطيش ٔظجشي ثش فّٕىشد الشلبدي ثٍٙبٞ ٜب  ٚثٟجٛد ثٟشٚ ٜسي آٟ٘ب داسد.
دس ادأ ٝثحض ث٘ ٝح ٜٛا٘ذاصٌ ٜيشي ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي دشداصيٓ .دس ثشخي ٔٛاسد ثٟشٚ ٜسي ثٍٙبٟٞبي
الشلبدي ثب ؿبخق ٞبي ٔبِي و ٝثيبٍ٘ش ثبصد ٜدسآٔذي ػشٔبيٌ ٝزاسي ٔي ثبؿٙذ ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي ؿٛد  ٚاص آ٘ؼب
و ٝايٗ ؿبخق ٞب اسسجبط ٔؼشميٓ ثب ػغح ليٕز ٞب داسد ،ثٟشٚ ٜسي ثٍٙبٟٞبي ٘ٛؽٟٛس سا و ٝثذِيُ فشضٝ
ٔحلٛالر  ٚخذٔبر ثب ليٕز دبييٗ فقبِيز ٔي وٙٙذ سا ث ٝدسػشي ٔحبػجٕ٘ ٝيىٙذِ ،زا ؿبخق ٞبي ديٍشي سحز
فٛٙاٖ ثٟشٚ ٜسي فيضيىي ٔغشح ٌشديذ ٜا٘ذ و ٝث ٝثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ (ٔ )TFPقشٚف
ٞؼشٙذ(ِٛػيبٔٛػششٕٞٚىبساٖ.(2008 ،ػٛد آٚسي ثٍٙب ٜاسسجبط ٔؼشميٓ ثب ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ داسد (وٙذسيه ٚ
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وشيٕش ٚ ) 2004،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ثب ثبالثشدٖ ٞضيٚ ٝٙسٚد سبصٚ ٜاسداٖ كٙقز ٔٛػت افضايؾ ثمبي ثٍٙبٞ ٜبي
ٔٛػٛد خٛاٞذ ؿذ .ثغٛس وّي ٔغبثك وبس سحميمبسي ِٛػيبٔٛػشش ،ػبٖ ٞبِش ٚ ً٘ٛچبد ػيٛسػٗ (2009) 1ثٟشٜ
ٚسي ،ػٛددٞي  ٚوـؾ ليٕشي ساثغٔ ٝؼشميٓ  ٚليٕز ٟ٘بدٞ ٜب ساثغ ٝفىغ ثب ثٟبي ٚسٚد ث ٝكٙقز داسد.
ثب سٛػ ٝث ٝسٛضيحبر روش ؿذٔ ،ٜي سٛاٖ فٛأُ ٔٛطش ثش  TFPيب  Aسا ث ٝكٛسر صيش سقشيف وشد :
)TFP=G(HC,TEC,OUTPUT,NQ,TR,UR,MAR

()2

و ٝدس آٖ  HCدسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي ث ٝفٛٙاٖ ؿبخق ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ سػٕي اػز
و ٝػغح وٕي آٔٛصؽ سا ٘ـبٖ ٔيذٞذ TR ،ػشا٘ٞ ٝضي ٝٙآٔٛصؿي ث ٝفٛٙاٖ ؿبخق ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ
آٔٛصؽ غيش سػٕي اػز و ٝػغح ويفي آٔٛصؽ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ TEC ،ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝفٛٙاٖ
ؿبخق فٙبٚسي OUTPUT ،اسصؽ سِٛيذار ث ٝليٕز طبثز ث ٝفٛٙاٖ ؿبخق ٔميبع وّي سِٛيذ ثٍٙبNQ ،ٜ
سقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ث ٝفٛٙاٖ ؿبخق ٔميبع سِٛيذ ٞش ٔحل٘ MAR ،َٛؼجز ٞضي ٝٙسجّيغبر  ٚثبصاسيبثي
ثش ػشب٘ذ ٜث ٝفٛٙاٖ ٔقىٛع ثٟشٚ ٜسي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ٘ UR ٚؼجز اسصؽ افضٚد ٜثبِفقُ ث ٝاسصؽ افضٚدٜ
ثبِم ٜٛث ٝفٛٙاٖ دشاوؼي ٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ثٍٙب ٜالشلبدئ2ي ثبؿذ.

ٔ.2شٚسي ثش ٔغبِقبر ا٘ؼبْ ؿذ: ٜ
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فٛػششٞ ،بِز ٍ٘ٚش  ٚػيٛسػٗ ( )2009دس ٔمبِ ٝاي ثب فٛٙاٖ "دا٘ؼشٙي ٞبيي دس ٔٛسد سمبضب :سؿذ آٞؼش ٝسبصٜٚاسداٖ" ث ٝثشسػي اسسجبط ػغح سمبضب ٔ ٚيضاٖ سؿذ  ٚػغح ثٟشٚ ٜسي ثٍٙبٟٞبي سِٛيذي سبصٚ ٜاسد ث ٝكٙقز ٔي
دشداصد .دس ايٗ دظٞٚؾ ٔذِي ٔقشفي ٔي ٌشدد و ٝدس آٖ ٔٛا٘ـ ٚسٚد سبصٚ ٜاسداٖ ث ٝكٙبيـ ٔخشّف ثش ٔجٙبي ػغح
سمبضبي اِٚي ٝكٙقز ثب د ٚفبُٔ ا٘ذاص ٚ ٜلذٔز ؿشوشٟبي فقبَ دس ثبصاس ٔحبػجٔ ٝي ٌشدد ٘ .شبيغ ايٗ دظٞٚؾ
حبوي اص آٖ اػز و ٝؿشوز ٞب ثب ػغح سمبضبي ٔـخق ؿشٚؿ ٔي وٙٙذ  ٚسفش ٝسفش ٝسؿذ آٟ٘ب س٘ٚذ ٘ضِٚي ثٝ
خٛد ٔي ٌيشد .ايٗ أش ٔٛػت وٛچه ؿذٖ سذسيؼي ؿشوز ٞبيي ٔي ؿٛد و ٝثٟشٚ ٜسي خٛد سا دس ٌش ٚوٛچه
ػبصي  ٚسخللي ؿذٖ ٔي يبثٙذ .
فٛػششٞ ،بِز ٍ٘ٚش  ٚػيٛسػٗ (ٔ )2008مبِ ٝاي ثب ٘بْ " سخليق ٔؼذد ٔٙبثـٌ ،شدؽ ٔبِي  ٚاطشثخـي ثشػٛدآٚسي ؿشوز ٔؤطش ٞؼشٙذ يب ثٟشٚ ٜسي؟" ث ٝثشسػي ٘مؾ ثٟشٚ ٜسي فٛأُ فيضيىي  ٚفبوشٛسٞبي سأطيش ٌزاس
ثش آٖ ثش ػغح سمبضب  ٚثمبي ػبصٔبٖ ٞب دشداخش ٝاػز .ث ٝفميذٛ٘ ٜيؼٙذٌبٖ ايٗ ٔمبِ ،ٝدس ٌزؿش ٝثمبي ػبصٔبٖ ٞب
1.Lucia Foster, John Haltiwange , Chad Syverson

.2ثشاي ٔحبػجٍِ ٝبسيشٓ ٘ؼجز سِٛيذ ثبِفقُ ث ٝسِٛيذ ثبِم ،ٜٛاثشذا سبثـ سِٛيذ صيش سا ثشآٚسد ٔي وٙيٓ:
lnyit= αi + βilnkit + vit
و ٝدس آٖ ٍِ ln yitبسيشٓ اسصؽ افضٚد ٜػشا٘ ٝكٙقز  iدس ػبَ ٍِ lnkit ، tبسيشٓ ػشٔبي ٝػشا٘ vit ٚ ٝػّٕ ٝاخشالَ سبثـ سِٛيذ اػز.
دؼٕب٘ذٞبي سبثـ سِٛيذ ثشآٚسد ؿذ ٜثيبٍ٘ش ٍِبسيشٓ ٘ؼجز اسصؽ افضٚد ٜثبِفقُ ث ٝاسصؽ افضٚد ٜثبِم ٜٛاػز و ٝث ٝفٛٙاٖ دشاوؼي ٘شخ ثٟشٜ
ثشداسي اص ؽشفيز ٔي ثبؿذ.
3.Lucia Foster, John Haltiwange , Chad Syverson
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ثب ٔقيبس ٞبيي ٕٞچٔ ٖٛيضاٖ ػٛدآٚسي ٌ ٚشدؽ ٔبِي اسصيبثي ٔي ؿذ٘ذ و ٝايٗ ٔقيبس ثمبء ػبصٔبٖ ٞبي سبصٚ ٜاسد
و ٝث ٝدِيُ ٚسٚد سبص ٜؿبٖ ثبصدٔ ٜبِي وٕششي سا سؼشثٔ ٝي وٙٙذ٘ ،بديذٔ ٜي ٌشفز .ايٗ دظٞٚؾ سٕشوض خٛد سا ثش
ثٟشٚ ٜسي فٛأُ فيضيىي دس وٙبس ٔقيبسٞبي ٔبِي ٘ ٚمؾ آٖ ثش ثمبء  ٚسؿذ ػبصٔبٖ ٔٙقغف وشد ٜاػز .ايٗ ٔمبِٝ
ث ٝثيبٖ ٔذِي ٔي دشداصد و ٝدس آٖ ثمبي ثٍٙب ٜدس كٙقز ثب فٛأُ سىِٛٛٙطي ،ثٟشٚ ٜسي فيضيىيٞ ،ضيٚ ٝٙسٚد سبصٜ
ٚاسداٖ  ٚسمبضبي وُ كٙقز ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي ؿٛدٕٞ .چٙيٗ ثٟشٚ ٜسي دسآٔذي ث ٝفٛٙا٘ي سبثقي اص ثٟشٚ ٜسي
فيضيىي ٘ـبٖ دادٔ ٜيـٛد .دس ثخـي اص ايٗ دظٞٚؾ ٔحممبٖ ث ٝد٘جبَ اطجبر ايٗ ٔغّت ٞؼشٙذ و ٝثٟشٚ ٜسي
دسآٔذي يب ٕٞبٖ ثبصد ٜػٛدآٚسي و ٝث ٝاؿشجب ٜث ٝفٛٙاٖ ؿبخلي ثشاي سقييٗ ٔيضاٖ ثٟشٚ ٜسي ثٍٙبٟٞبي
الشلبدي وبسثشد داسد ث ٝدِيُ اسسجبط ٔؼشميٕي و ٝثب ػغح ليٕشٟب داسد ٔقيبس دليمي ثشاي سقييٗ ٔيضاٖ ثٟشٚ ٜسي
ثٍٙبٟٞب ٔحؼٛة ٕ٘ي ؿٛد ،چ ٖٛايٗ ٔقيبس ثٟشٚ ٜسي سبصٚ ٜاسداٖ كٙقز سا و ٝث ٝدِيُ لشاس ٌشفشٗ دس ثبصاس
ٔؼجٛس ث ٝفشضٔ ٝحلٛالر ثب ليٕشي دبييٗ سش اص ػغح ثبصاس ٞؼشٙذ سا ٘بديذٔ ٜي ٌيشد.
ثب٘ه فذساَ ٘يٛيٛسن – دا٘ـٍب ٜثٛفبِ ٛآٔشيىب )2007( 1دس ٔغبِق ٝاي اسسجبط ػغح سحليالر 2ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ٚثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سا دس كٙبيـ والٖ ؿٟشٞبي آٔشيىب ثشاػبع اٍِٛي ػ ِٛٛثشسػي وشد ٜاػز .ػيؼ ٖٛاثُ
ٕٞ ٚىبساٖ ثب ٔـبسوز ثب٘ه فذساَ ٘يٛيٛسن  ٚدا٘ـٍب ٜثٛفبِ ٛآٔشيىب سحميمبر ٌؼششد ٜاي دس ٔٛسد اعالفبر
ثخؾ كٙقز دس ػبِٟبي  1960-2005دس كٙبيـ والٖ ؿٟشٞبي آٔشيىب داؿش ٝا٘ذ ؤ ٝبحلُ آٖ دس ٔمبِ ٝاي
ثب ٘بْ ثٟشٚ ٜسي  ٚػغح سحليالر ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ٔٙشـش ؿذ ٜاػز  .دس ايٗ سحميك آٔذ ٜاػز و ٝثب  2ثشاثش
ؿذٖ ػٕقيز ٘يشٚي وبس سحليُ وشد( ٜثب سحليالر ٔشٛػغ )ٝسؿذ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ث 20 ٝدسكذ سػيذٜ
اػز ،اٌش چ٘ ٝمؾ فبُٔ سحميك  ٚسٛػق ٝثش ايٗ سؿذ لبثُ ٔالحؾ ٝثٛد ٜاػز.
ِٛدض ،سيى٘ٛب  ٚػشا٘ )2006( 3ٛدس ٔمبِ ٝاي ث ٝثشسػي اسسجبط اطشٞبي آػشب٘ ٝاي ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ثب ثٟشٚ ٜسي  ،دسٔٙبعك اػذب٘يب دس ؿشايظ ثبص ثٛدٖ الشلبد دس دٚس 2000-1980 ٜدشداخشٙذ  .آٟ٘ب اص سبثـ سِٛيذ وبة – داٌالع ٚ
ثشاي ٔحبػج ٝثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ اص ؿبخق ديٛيظيب اػشفبد ٜوشد ٜا٘ذ  .دس ايٗ ٔغبِق ، ٝثشاي ا٘ذاصٌ ٜيشي
ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ؼجز ؿبغالٖ ٔمغـ ٔشٛػغ ٚ ٝفبِي ث ٝوُ ؿبغالٖ اػشفبد ٜؿذ ٜاػز ٘.شبيغ دظٞٚؾ  ،يه
ػشي ٔمبديشآػشب٘ ٝاي سا ثشاػبع ػغٛح ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اسائٔ ٝيذٞذ  ،يقٙي ٞشچ ٝػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي
اصحذٔقيٙي(حذٚدآػشب٘ ٝاي)ثبالسشثبؿذٙٔ ،بفـ حبكُ اص ثبصثٛدٖ الشلبد ثش سٚي ثٟشٚ ٜسي ثٔ ٝشاست ثيـشش اػز .
ث ٝثيبٖ ديٍش ،ثبص ثٛدٖ الشلبد صٔب٘ي ٔي سٛا٘ذ سأطيشار ث ٝػضايي ثش ثٟشٚ ٜسي داؿش ٝثبؿذ و ٝػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي الصْ
ٚػٛد داؿش ٝثبؿذ.

1.Federal Reserve Bank of New York & University at Buffalo
2.Education level
3.Lopez, E, Requena, B F, Serrano, G
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ػبصٔبٖ ٔغبِقبر ثٟشٚ ٜسي ٙٞذٚػشبٖ  :دا٘ـٍب ٜػبٚا ٞبسأَ )2004( 1غبِقبسي سا دس خالَ ػبِٟبي -2001 1982دس كٙقز داسٚػبصي ٙٞذٚػشبٖ كٛسر داد ٜاػز سب ثب اػشخشاع ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ دس كٙقز ،
اسسجبط ػشٔبيٌ ٝزاسي ٔؼشميٓ خبسػي ) ٚ (FDIػشٔبيٌ ٝزاسي سحميك  ٚسٛػق ٝثب ثٟشٚ ٜسي سٚؿٗ ٌشدد .ايٗ
سحميك ثب اػشفبد ٜاص سبثـ سِٛيذ وبة – داٌالع اػشا ؿذ ٚ ٜدس ٟ٘بيز ايٗ ٌ٘ ٝ٘ٛشيؼٌ ٝيشي ؿذ ٜو ٝػيبػز ٞبي
ػشٔبيٌ ٝزاسي سحميك ٚسٛػق ٝسأطيش ثٔ ٝشاست ثيـششي ٘ؼجز ث ٝػيبػز ٞبي آصادػبصي ػشٔبيٌ ٝزاسي ٔؼشميٓ
خبسػي ثش كٙقز داسٚػبصي ايٗ وـٛس داؿش ٝاػز.
3

٘بوبػيٕب٘ ،بٔٛسا ٘ ٚبسؼٛسا )2004( 2ثب ٕٞىبسي ػبصٔبٖ ثٟشٚ ٜسي آػيب  APOدس صٔي ٝٙسٚؽ ٞبي ا٘ذاصٌٜيشي ؿبخق ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ دس خالَ ػبِٟبي ٔ 1993-2002غبِقبسي سا ا٘ؼبْ داد ٚ ٜاٍِٛي ػِٛٛ
سا ٔٙبػجششيٗ سٚؽ سـخيق داد ٜاػز  ٚثشايٗ اػبع ٔغبِقبسي دس وـٛسٞبي ػٍٙبدٛس ٔ ،بِضي  ،وش ، ٜطادٗ ٙٞ ،ذ
 ،ايشاٖ  ،چيٗ  ٚثٍٙالدؽ ا٘ؼبْ داد ٜاػز .دس وـٛس ٔبِضي ٔشٛػظ سؿذ ؿبخق  TFPثٔ ٝيضاٖ  1/2دسكذ
ثٛد ٜاػز ٕٞچٙيٗ فٛأُ آٔٛصؽ  ٚوبسآٔٛصي سأطيش  34/3دسكذي ،سغييشار ػبخشبس الشلبدي  ،1/2ؿذر سمبضب
 ،35/5ػبخشبس ػشٔبي ٚ 15/1 ٝديـشفز فٙي سأطيش  13/9دسكذي سا دس ايٗ ؿبخق ٘ـبٖ ٔي دٞذٕٞ .ب٘غٛس وٝ
ٔالحؾٔ ٝي ؿٛد ؿذر سمبضب  ٚآٔٛصؽ ث ٝسشسيت ثيـششيٗ ٘مؾ سا دس اسسمبء ثٟشٚ ٜسي ٔبِضي ايفب وشد ٜا٘ذ .دس
ادأ ٝايٗ ٔغبِق ٝث ٝالذأبر صيشػبخشي وـٛس ٔبِضي دس أش اسسمبء ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي اؿبس ٜؿذ ٜاػز و ٝاص ػّٕ ٝآٟ٘ب
ٔي سٛاٖ سٛػقٔ ٝشاوض فّٕي ،سحميمبسي  ٚدا٘ـٍبٞي سا ٘بْ ثشد.
 فبعفي()1387دس ٔغبِق ٝاي ديٍش ثب ٕٞىبسي ػبصٔبٖ ٌؼششؽ ٛ٘ ٚػبصي كٙبيـ ايشاٖ ث ٝا٘ذاصٌ ٜيشي ثٟشٜٚسي وُ فٛأُ سِٛيذ دس كٙبيـ ٔٙشخت خٛدسٚػبصي وـٛس  ٚفٛأُ سأطيشٌزاس ثش آٖ دشداخش ٝاػز  .دس ايٗ
سحميك ،اعالفبر  15ؿشوز ثضسي خٛدس ٚػبصي وـٛس دس ثبص ٜصٔب٘ي  1380سب ٛٔ 1386سد ثشسػي لشاس ٌشفشٝ
اػز .ايٗ وبس دظٞٚـي ثب ثشسػي فٛأُ سأطيشٌزاس ثش  ، TFPاص ػّٕ ٝسحميك  ٚسٛػق ،ٝسؼٟيضارٛٔ ،اد ٘ ،يشٚي
ا٘ؼب٘ي  ،ا٘شطي ٔ ٚغبِقٔ ٝيضاٖ ػشٔبيٌ ٝزاسي كٛسر ٌشفش ٝدس  ٚ R&Dآٔٛصؽ وبسوٙبٖ دس وٙبس ا٘ذاصٌ ٜيشي
ثٟشٚ ٜسي ا٘شطيٛٔ ،اد  ٚسؼٟيضار ػقي وشد ٜؿبخق ٞبي ٔبِي لبثُ ا٘ذاصٌ ٜيشي سا ػٟز ٔمبيؼ ٝثب ػشب٘ذٜ
وُ كٙقز فشا ٓٞوٙذ  .ايٗ ٔغبِق٘ ٝـبٖ ٔي دٞذ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ دس ػبِٟبي ٔٛسد ثشسػي ؿذٜ
 5/2دسكذ سؿذ داؿش ٚ ٝػشٔبيٌ ٝزاسي  R&Dدس خالَ ايٗ ػبِٟب ثب سا ٜا٘ذاصي وبسٌبٟٞبي ديـشفش ٝسحميمبسي
سؿذ  926دسكذي سا سؼشث ٝوشد ٜاػزٕٞ ،چٙيٗ ػشٔبيٌ ٝزاسي دس صٔي ٝٙآٔٛصؽ وبسوٙبٖ سؿذ چـٍٕيشي
داؿش ٝاػز .ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس اص سلٓ  66/5دس ػبَ  1380ث 268/8 ٝدس ػبَ  1386سػيذ ٜاػزٕٞ ،چٙيٗ
ثٟشٚ ٜسي ػشٔبي ٝدس ػبَ  2/29 ، 1380ثٛد ٜو ٝدس خالَ ايٗ ػبِٟب وبٞؾ  ٚث 1/33 ٚ 1/13 ٝث ٝسشسيت دس
ػبِٟبي  1386 ٚ 1385سػيذ ٜاػز .دظٞٚـٍش فّز ايٗ افز ثٟشٚ ٜسي سا ثبال سفشٗ سشاوٓ ػشٔبي ٚ ٝسؿذ
ػشٔبيٌ ٝزاسي دس سؼٟيضار سِٛيذي كٙقز ٔي دا٘ذ  .ثٟشٚ ٜسي ٔٛاد سؿذ ٘بٔحؼٛػي داؿش ٚ ٝاص سلٓ  0/37ثٝ
1.Jawaharlal Nehru University, Pradhan, Jaya Prakash
2.Takanobu Nakajima,`Koji Nomura & Toshiyuki Matsuura
3.Asian Productivity Organization
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 0/41سػيذ ٜاػز .ثٟشٚ ٜسي ا٘شطي ثب ٔشٛػظ سؿذ  9/6دسكذ دس ػبَ اص سلٓ  36/24دس ػبَ  1380ث76/46 ٝ
دس ػبَ  1386سػيذ ٜاػز  .دس ٟ٘بيز يبفشٞ ٝبي سحميك ٘ـبٖ ٔي دٞذ ػشٔبيٌ ٝزاسي دس سحميك سٛػق ٚ ٝسؿذ
ثٟشٚ ٜسي ا٘شطي دس ايٗ كٙقز ث ٝسشسيت ثب ٘ؼجز  14 ٚ 22دسكذ ثيـشش اص ػبيش فٛأُ دس سؿذ  5/2دسكذ
ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ايفبي ٘مؾ وشد ٜا٘ذ .
فميمي  ٚويٕيبٌشي ( )1386دس دظٞٚـي ث ٝاسائٔ ٝذِي ػٟز ا٘ذاصٌ ٜيشي ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دشداخش ٚ ٝسأطيشؿبخق ٞبي ػضئي فّٕىشد سا دس كٙقز ٘فز وـٛس ٔٛسد ٔغبِق ٝلشاس داد ٜاػز  .ايٗ دظٞٚؾ دس اثشذا ثبسٛػ ٝثٝ
اعالفبر ػشي صٔب٘ي فٛأُ ٚسٚدي ٘يشٚي وبس  ٚػشٔبي ٚ ٝثب اػشفبد ٜاص سٚؽ ػ( ِٛٛسبثـ سِٛيذ وبة – داٌالع)
ثٔ ٝحبػج ٝثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دشداخش ٚ ٝدس ادأ ٝاسسجبط ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ثب ؿبخق ٞبي ػضئي فّٕىشد
دس د ٚحٛص ٜاكّي ٘يشٚي وبس ٚػشٔبي ٝاص عشيك ٔذَ الشلبد ػٙؼي ثشسػي ؿذ ٜاػز .فال ٜٚثش سٚؽ اكّي دس ٞش
ٔشحّ ،ٝثشسػي ٞب ثب اػشفبد ٜاص ٔذَ وٙذسيه ٘يض ا٘ؼبْ ؿذ ٚ ٜثب ٘شبيغ حبكُ اص سٚؽ اكّي ٔمبيؼ ٝؿذ ٜاػز وٝ
ٞش د ٚسٚؽ ٘شبيغ يىؼب٘ي سا ٕ٘بيبٖ ٔي ػبصد .اعالفبر ٔٛسد ثشسػي دس ايٗ ٔذَ دس ثبص ٜصٔب٘ي  10ػبِ-1375 ٝ
 1385اػشخشاع ؿذ ٚ ٜاص سٚؽ د ُٙديشب ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفش ٝا٘ذ٘ .شبيغ ايٗ دشٚط٘ ٜـبٖ ٔيدٞذ و ٝدس ؿشوز
ٞبي ٔٛسد ٔغبِق ،ٝاٚالً ث ٝدِيُ ٘ٛؿ كٙقز (٘فز)  ٚؿشايظ خبف آٖ اص ٘ؾش ٔحذٚديز ٔيضاٖ ثشداؿز ثب سٛػ ٝثٝ
ؽشفيز  ٚحؼٓ رخيش٘ ٜفشي ٔٛػٛد دس چب ،ٜثبصدٞي ٘ؼجز ثٔ ٝميبع وٛچىشش اص يه (حذٚد  )0/6اػز  ٚطب٘يبً
سأطيشٌزاسسشيٗ ؿبخق ػضيي فّٕىشد ٔغبِق ٝؿذ ٜثش  ،TFPؿبخق ٘ؼجز كف  ٚػشبد اػز و٘ ٝـبٍ٘ش إٞيز
ثبالي ػبصٔب٘ذٞي  ٚاساي ٝچبسر ػبصٔب٘ي ٔٙبػت ٔيثبؿذ .دغ اص آٖ ث ٝسشسيت ؿبخق ٞبي سؼشث ٚ ٝسخلق،
٘ٛؿ سىِٛٛٙطي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثٟشٜثشداسي اص ٔخبصٖ  ٚثبالخش ٜدسػ ٝآٔٛصؽ ديذٌي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ثيـششيٗ سأطيش
سا ثش  TFPؿشوز داؿشٝا٘ذ.
– أيٙي ٔ ٚلّي ( )1386دس دظٞٚـي ،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سا ثب اػشفبد ٜاص سٚؽ ٔب٘ذ ٜػ ٚ ِٛٛسمشيت
سش٘ىٛئيؼز دس دٚس 1383-1373 ٜا٘ذاصٌ ٜيشي ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .دس ايٗ ٔغبِق ،ٝس٘ٚذ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس وبسٌبٜ
ٞبي ثضسي كٙقشي وـٛس ث ٝسفىيه وذ دٚسلٕي  ISICسحّيُ ؿذ ٜاػز٘ .شبيغ ا٘ذاصٌ ٜيشي ثٟشٚ ٜسي ٘ـبٍ٘ش
آٖ اػز و ٝؿبخق ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس دٚسٛٔ ٜسد ثشسػي ثغٛس ٔشٛػظ ػبال٘ 6/9 ٝدسكذ افضايؾ يبفشٚ ٝ
ػ ٟٓآٖ دس سأٔيٗ سؿذ سِٛيذ  65/8دسكذثٛد ٜاػز  .فال ٜٚثشايٗ ،ثبسٛػ ٝث ٝاٍِٛي سؿذ دس ٖٚصا  ٚثب سبويذ
ثشػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ٘ ،مؾ سحليالر ٟٔ ،بسر  ٚديـشفز فٙي دس سؿذ ثٟشٚ ٜسي وُ اص سٚؽ د ُٙد٘يب ٔحبػج ٝؿذٜ
٘ ٚشبيغ ثيبٍ٘ش آٖ ثٛد ٜو ٝػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ ٟٔ ،بسر  ٚسخلق سأطيش ٔظجز ٔ ٚقٙبداسي ثش ثٟشٚ ٜسي
وُ فٛأُ داؿش ٝا٘ذ.
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.3ػبيٍب ٜكٙقز داسٚػبصي ايشاٖ دس ثيٗ ػبيش كٙبيـ وـٛس
 )1-3سبسيخچ ٝكٙقز:
ثؼيبسي اص ؿٛاٞذ  ٚلشايٗ ٔٛػٛد حبوي اص آٖ اػز و ٝدا٘ؾ  ٚفٗ داسٚػبصي ٘خؼشيٗ ثبس دس ايشاٖ دذيذاس ؿذٜ
اػز .ثشحؼت فميذ ٜصسسـشيبٖ  ٚآ٘چ ٝدس اٚػشب ٘مُ ؿذ ٜاػز اِٚيٗ عجيت ث٘ ٝبْ "سشسيب" اص خٛاف ٌيبٞبٖ
داسٚيي دس دسٔبٖ ثيٕبسي ٞب اػشفبد ٜوشد ٜاػزٔ .ىشت اوجبسبٖ ٘ضديه ث ٝيىلذ ػبَ دغ اص صسسـز سٛػظ يىي
اص ؿبٌشداٖ ٚي ث٘ ٝبْ "دٛسآٛٞػشبر" ثب ٞذف آٔٛصؽ عت  ٚداسٚػبصي ايؼبد ٌشديذ  ٚػبِٟب ثقذ ثب ٚسٚد ٔىبست
ي٘ٛب٘ي ػبِيٛٙع  ٚاسػغٌ ٛؼششؽ يبفز .دس صٔبٖ ػبػب٘يبٖ  ٚؿبدٛس ا ،َٚاِٚيٗ ٔذسػ ٚ ٝثيٕبسػشبٖ دس ايشاٖ
سأػيغ ٌشديذ .ايٗ ٔذسػ ٝػٙذي ؿبدٛس ٘بْ داؿز .دغ اص ٚسٚد اػالْ ث ٝايشاٖ  ٚؽٟٛس دا٘ـٕٙذا٘ي ٕٞچٖٛ
روشيبي ساصي  ٚثٛفّي ػيٙب ،ايٗ فّٓ ثب ٔقشفي وشت  ٚاوشـبفبر ٌؼششؽ فشاٚا٘ي يبفز .ثذ ٖٚؿه ٔي سٛاٖ
كٙقز داسٚػبصي سا ػضء اِٚيٗ كٙبيـ ايشاٖ ث ٝحؼبة آٚسد .ايٗ كٙقز دس ػبَ ٔ 1850يالدي ثب ٕٞز أيشوجيش ٚ
سأػيغ داساِف ٚ ٖٛٙسشثيز دضؿىبٖ داسٚػبص سٛػق ٝيبفش ٚ ٝدس ػبَ ٞ( 1325ـ.ؽ) اِٚيٗ الثشاسٛاس داسٚػبصي ثب
ٕٞز دوشش غالٔقّي فجيذي ث ٝؿىُ و٘ٛٙي آٖ ايؼبد ٌشديذ .أشٚص حذٚد  60ؿشوز داسٚػبصي دس ايشاٖ ٔـغَٛ
ث ٝفقبِيز ٞؼشٙذ و 96 ٝدسكذ داسٚي ٔٛسد٘يبص وـٛس سا سِٛيذ ٔي وٙٙذ( .سحؼيشي)1378،

 )2-3ػبيٍب ٜكٙقز داسٚػبصي دس ثيٗ كٙبيـ وـٛس:
ثٙبثشافالْ دبيٍب ٜاعالفبسي ٔشوض آٔبس ايشاٖ دس ػبَ  1/76 ،1379دسكذ وُ اسصؽ افضٚد ٜثخؾ كٙقز وـٛس
ٔشقّك ث ٝكٙقز داسٚػبصي ثٛد ٜاػز .ايٗ اسلبْ دس ػبَ  1386ثب ٔشٛػظ سؿذ ػبال٘ 12/2 ٝدسكذ ث%1/81 ٝ
سػيذ ٜو ٝافضايؾ ا٘ذوي سا ٘ؼجز ث ٝػبَ ٘ 1379ـبٖ ٔي دٞذ.
دس ػبَ 1379اسصؽ ػشٔبيٌ ٝزاسي ث ٝليٕز طبثز كٙقز داسٚػبصي وـٛس  %1/85وُ كٙقز ثٛد ٜاػز و ٝدس
ػبَ  1386ايٗ سلٓ ث ٝث %0/82 ٝوبٞؾ يبفش ٝاػز.
ٕٞچٙيٗ دس ػبَ  1379حذٚد  %1/62ؿبغالٖ وبسٌبٟٞبي كٙقشي د٘ ٜفش وبسوٗ  ٚثيـشش ،دس ايٗ كٙقز فقبِيز
داؿش ٝا٘ذ .ايٗ ٘ؼجز دس ػبَ  1386ث %1/75 ٝسػيذ ٜاػز .افضايؾ ا٘ذن ػٓ اؿشغبَ ايٗ كٙقزٕٞ ،ب ًٙٞثب
افضايؾ ٔاليٓ ػ ٟٓاسصؽ افضٚد ٜآٖ اػز.
دس ػبَ ٘1379ؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سحميك  ٚسٛػق ٝث ٝاسصؽ افضٚد %1/1 ،ٜثشاي كٙقز داسٚػبصي  %0/3 ٚثشاي
ثخؾ كٙقز وـٛس ٔحبػج ٝؿذ ٜاػز و ٝدس ػبَ  1386ث %0/8 ٝثشاي كٙقز داسٚػبصي  %0/2 ٚثشاي ثخؾ
كٙقز وـٛس سػيذ ٜاػز .فّي سغٓ وبٞؾ ايٗ ؿبخق دس وُ كٙقز  ٚكٙقز داسٚػبصي ،ؿبٞذ اخشالف لبثُ
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سٛػ ٝؿبخق دس كٙقز داسٚػبصي  ٚثخؾ كٙقز وـٛس ٞؼشيٓ و ٝاِجش ٝػٞ ٟٓضيٞ ٝٙبي  R&Dدس ايشاٖ
٘ؼجز ث ٝوـٛسٞبي سٛػق ٝيبفش ٚ ٝدس حبَ سٛػقٛٔ ٝفك ثؼيبس دبييٗ اػز و٘ ٝـبٖ اص فضبي غيش سلبثشي الشلبد
ايشاٖ  ٚفذْ ٚػٛد اٍ٘يض ٜدس ثٍٙبٟٞب ثشاي كشف ٔٙبثـ ٔبِي دس فقبِيز ٞبي سحميك  ٚسٛػق ٝداسد.
ػ ٟٓكبدسار كٙقز داسٚػبصي اص وُ كٙقز وـٛس دس ػبَ  %1/2 ،1379ثٛد ٜو ٝايٗ ٘ؼجز دس ػبَ  1386ثٝ
 %0/7وبٞؾ يبفش ٝاػز .ػ ٟٓلبثُ سٛػ ٝكبدسار ٔحلٛالر داسٚيي ايشاٖ ثٛٔ ٝاد اِٚي ٝداس ٚاخشلبف داسد.
.4دادٞ ٜبي آٔبسي:
دسحبَ حبضش حذٚد  60ؿشوز دا سٚػبصي فٕذٔ ٚ ٜؼٟض ث ٝالثشاسٛاس داسٚػبصي دس وـٛس ٔـغ َٛث ٝفقبِيز ٞؼشٙذ
و٘ ٝيٕي اص آٟ٘ب دس ػبصٔبٖ ثٛسع اٚساق ثٟبداس وـٛس فضٛيز داس٘ذ .دس ثيٗ ؿشوز ٞبي فقبَ دس ػبصٔبٖ ثٛسع،
ٌضاسؿبر ٔذيشيشي ٔ ٚبِي  20ؿشوز داسٚػبصي دس دٚس ٜصٔب٘ي ػبِٟبي  1379اِي  1386اػشخشاع ٛٔ ٚسد ثشسػي
لشاس ٌشفز .ايٗ ؿشوشٟب فجبسسٙذ اص :دبسع داس ،ٚسِٛيذ داس ،ٚسٟشاٖ ؿيٕيِ ،مٕبٖ ،سِٛيذ ٔٛاد اِٚي ٝداس ٚدخؾ،
حىيٓ ،فشاٚسدٞ ٜبي سضسيمي ،ػيٙبداس ،ٚاوؼيش ،فبساثي ،ػجحبٖ ،سٚص داس ،ٚدأّشاٖ ،ػبثشثٗ حيبٖ ،اػ ،ٜٛوبسخب٘ؼبر
داسٚدخؾ ،اثٛسيحبٖ ،وٛطش ،الثشاسٛاس دوششفجيذي ،ايشاٖ داس.ٚ

1

دس ايٗ سحميك ثشاي ثشآٚسد ٔٛػٛدي ػشٔبي 2ٝاص ساثغ ٝسقذيُ ٔٛػٛدي ػشٔبي ٝاػشفبد ٜؿذ ٜاػز:
Kt=(1-ρ).Kt-1+It
() 3
و ٝدس آٖ ٘ ρشخ اػشٟالن كٙقز It ،ػشٔبيٌ ٝزاسي ثٍٙب ٜدس دٚسٛٔ Kt-1 ٚ t ٜػٛدي ػشٔبي ٝدس ػبَ ٔ t-1ي
ثبؿٙذ .ؿبيبٖ روش اػز٘ ،شخ اػشٟالن كٙبيـ داسٚػبصي ثشاػبع فٕش ٔفيذ دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿذ ٜسٛػظ ثب٘ه
ٔشوضي ثشاي ػبخشٕبٖ ٔ ٚبؿيٗ آالر ٔحبػج ٝؿذ ٜاػز .ثب سٛػ ٝث ٝثشآٚسدٞبي ثب٘ه ٔشوضي اص ٔٛػٛدي ػشٔبيٝ
ثخؾ كٙقز ث ٝسفىيه ػبخشٕبٖ ٔ ٚبؿيٗ آالر ٛٔ ٚػٛد ثٛدٖ آٔبسٞبي ػشٔبيٌ ٝزاسي ايٗ ثخؾٔ ،ي سٛاٖ ٘شخ
اػشٟالن سا ث ٝسفىيه ػبخشٕبٖ ٔ ٚبؿيٗ آالر اص ساثغ ٝصيش ثشآٚسد وشد:
()4
Kt- It
ρ=1Kt-1
و ٝدس آٖ  Itػشٔبيٌ ٝزاسي ثخؾ كٙقز ٔ ٚقذٖ دس ػبَ ٛٔ Kt-1 ،tػٛدي ػشٔبي ٝثخؾ كٙقز ٔ ٚقذٖ دس
ػبَ  t-1ث ٝسفىيه ٔبؿيٗ آالر  ٚػبخشٕبٖ ٔي ثبؿذ .دس ٔشحّ ٝثقذ ٔيبٍ٘يٗ ٚص٘ي ٘شخ اػشٟالن ػشٔبيٝ
فيضيىي(ثٔ ٝيضاٖ  )0/05اص ٘ٛؿ ػبخشٕبٖ ٔ ٚبؿيٗ آالر ٔحبػجٌ ٝشديذٕٞ .چٙيٗ ثشاي ٔحبػجٛٔ ٝػٛدي ػشٔبيٝ
ػبَ دبي )1379( ٝاص ساثغ ٝصيش اػشفبد ٜؿذ ٜاػز (سبْ ِي:)2003 ،3

 .1فّز وٙبس ٌزاؿشٗ ػبيش ؿشوز ٞبي فقبَ دس ثٛسع وبُٔ ٘جٛدٖ وّي ٝاعالفبر آ٘بٖ دس ع َٛػبِٟبي ٔٛسد ثشسػي اػز.
.2ػشٔبي ٝطبثز ؿبُٔ ػبخشٕبٖ ،سؼٟيضار ٔ ٚبؿيٗ آالر سِٛيذي ٔي ؿٛد
3.Tom Lee
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I80
r+ ρ

() 5

= 79K

و ٝدس آٖ  I80ػشٔبيٌ ٝزاسي ث ٝليٕز طبثز دس ػبَ ٘ ρ ،1380شخ اػشٟالن ٔ r ٚشٛػظ سؿذ ػبال٘ ٝػشٔبيٝ
ٌزاسي دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي وـٛس ٔي ثبؿذ.
لبثُ سٛػ ٝاػز ػٟز سجذيُ ٔشغيشٞبي ػشٔبيٌ ٝزاسي ٛٔ ٚػٛدي ػشٔبي ٝث ٝليٕز طبثز ،اص ؿبخق ضٕٙي
سقذيُ وٙٙذ ٜػشٔبيٌ ٝزاسي ثخؾ كٙقز ٔ ٚقذٖ و ٝاص ػذا َٚحؼبثٟبي ّٔي ايشاٖ 1اػشخشاع ؿذ ،ٜاػشفبد ٜؿذٜ
اػز.

2

ػغح ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس دٚسٞ ٜبي ٔخشّف اص ساثغ ٝديٛيظيب ثذػز ٔي آيذ (أيٙي  ٚاصٚػي.3)1389 ،
()6
Yt
=TFPt
K t at. L tbt . M tct
و ٝدس آٖ  ct ٚ bt ، a tث ٝسشسيت ،ثيبٍ٘ش ػٞ ٟٓضي ٝٙػشٔبي٘ ،ٝيشٚي وبس  ٚاسصؽ وبالي ٚاػغ ٝاي اص ٞضي ٝٙوُ
فٛأُ سِٛيذ دس دٚسٞ t ٜؼشٙذ Y .اسصؽ ػشب٘ذ ٜث ٝليٕز طبثز L ،سقذاد وبسوٙبٖ M ،اسصؽ وبالي ٚاػغ ٝاي ٚ
 Kاسصؽ وُ ٔٛػٛدي ػشٔبي ٝخبِق ث ٝليٕز طبثز ٔي ثبؿذ.
٘شخ سؿذ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ثب اػشفبد ٜاص سمشيت سش٘ىٛيؼز ثشاي دادٞ ٜبي آٔبسي ٌؼؼش ٝاص ساثغ ٝصيش ٔحبػجٝ
ٔي ؿٛد (أيٙي:)1388 ،
()7

) (LnM t - LnM t-1

TFPG =(LnY t
و ٝدس آٖ ، ā t

b-t

ٚ

c-t

t-1(-c t

-

- LnY t-1)-ā t (LnK t -LnK t-1( -b t (LnL t -LnL

ث ٝسشسيت ،ثيبٍ٘ش ٔشٛػظ ػ ٟٓػشٔبي٘ ،ٝيشٚي وبس  ٚاسصؽ وبالي ٚاػغ ٝاي اص وُ

ٞضي ٝٙسِٛيذ دس دٚسٞ t-1 ٚ t ٜؼشٙذ.
ٕٞچٙيٗ ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس اص سمؼيٓ ػشب٘ذ ٜوُ ثش سقذاد وبسوٙبٖ ،ثٟشٚ ٜسي ػشٔبي ٝاص سمؼيٓ ػشب٘ذ ٜوُ ثش
اسصؽ ٔٛػٛدي وُ ػشٔبي ٝطبثز،ثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي اص سمؼيٓ ػشب٘ذ ٜوُ ثش وُ ٞضيٞ ٝٙبي ٚاػغٝ
اي ،ثٟشٚ ٜسي ٔٛاد ٔلشفي اص سمؼيٓ ػشب٘ذ ٜوُ ثش اسصؽ ٔٛاد ٔلشفي ٔؼشميٓ  ٚغيش ٔؼشميٓ سِٛيذ حبكُ ٔي
ٌشدد.
.1ػبيز ثب٘ه ٔشوضي ػٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ-اداس ٜحؼبة ٞبي ّٔي
 .2ػبيش ٔشغيشٞبي اسصؿي ثب اػشفبد ٜاص ؿبخق ضٕٙي سقذيُ وٙٙذ ٜكٙبيـ ريشثظ دس حؼبثٟبي ّٔي ث ٝليٕز طبثز ػبَ 76سجذيُ ؿذ ٜا٘ذ.
ث ٝفٛٙاٖ ٔظبَ  ،اسصؽ ػشب٘ذ ٜثب ؿبخق ضٕٙي سقذيُ وٙٙذ ٜاسصؽ سِٛيذ ٞ ٚضيٞ ٝٙبي ٚاػغ ٝاي ثب ؿبخق ضٕٙي سقذيُ وٙٙذٞ ٜضيٝٙ
ٞبي ٚاػغ ٝاي ث ٝليٕز طبثز سجذيُ ؿذ ٜا٘ذ.
.3ػٟز ٔغبِق ٝثيـشش ثٔ ٝمبِ ٝسشيذّز  ٚثٛطٛسص ( )2004ث٘ ٝبْ ثٟشٚ ٜسي دس ايبالر ٔشحذ ،ٜثخؾ خذٔبرٙٔ ،بثـ ػذيذ دس سؿذ
الشلبدئ ،شاػق ٝؿٛد.
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دس ايٗ سحميك ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝاص ساثغ ٝصيش ثذػز آٔذ ٜاػز(أيٙي:)1385 ،
KR&Dt= KR&Dt-1+ CR&Dt

()8

و ٝدس آٖ ٞ CR&Dtضي ٝٙسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝليٕز طبثز ٔي ثبؿذ .ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝػبَ دبي )1379(ٝاص
ساثغ ٝصيش ثذػز ٔي آيذ:
()9

79CR&D

79KR&D

V

=

ٔ vشٛػظ ٘شخ سؿذ ػبال٘ٞ ٝضيٞ ٝٙبي سحميك  ٚسٛػق ٝثشاي ٔحبػجٔ ٝشٛػظ ػبَ ٞبي سحليّي ؿبغالٖ اص
ساثغ( ∑(WiLi /L)ٝساثغ )10ٝاػشفبد ٜؿذ ٜو ٝدس آٖ Li ،سقذاد ؿبغالٖ داساي سحليالر ٔمغـ Wi ،i
ٔشٛػظ ػبِٟبي سحليُ ٔمغـ  L , iوُ ؿبغالٖ كٙقز ٔي ثبؿذ Wi .ثشاي ؿبغالٖ ثيؼٛاد كفشٔ ،مغـ
سحليّي صيش ديذّٓ ؿؾ ،ديذّٓ دٚاصد ،ٜفٛق ديذّٓ چٟبسدِ ،ٜيؼب٘غ ؿب٘ضد ،ٜفٛق ِيؼب٘غ ٞؼذٔ ٚ ٜمغـ دوششي
ثيؼز  ٚد ٚػبَ سحليّي دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿذ.
.5ثشسػي اٍِٛي سحّيّي ثٟشٚ ٜسي:
ػٟز سحّيُ ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي  ٚثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ ،اٍِٛي سحّيّي صيش دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿذٜ
اػز و ٝدس آٖ سِٛيذ سبثقي اص ػ ٝفبُٔ ٘يشٚي وبس ،ػشٔبي ٝفيضيىي  ٚوبالٞبي ٚاػغ ٝاي دس ٘ؾش ٌشفشٔ ٝي ؿٛد
و ٝفشْ فٕٔٛي آٖ ث ٝكٛسر صيش اػز:
)Y=A.f(K,L,M

() 11

و ٝدس آٖ  Aثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ( )TFPاػز .ثب فشم ثبصدٞي طبثز ٘ؼجز ثٔ ٝميبع ،فشْ سبثقي ثٟشٚ ٜسي
٘يشٚي وبس ،ػشٔبي ٚ ٝوبالٞبي ٚاػغ ٝاي لبثُ اػشخشاع اػز .ثٟشٚ ٜسي ػشٔبي ٝو ٝاص سمؼيٓ سِٛيذ ثش ٔٛػٛدي
ػشٔبي ٝثذػز ٔي آيذ سبثقي اص ٘ؼجز ٘يشٚي وبس ث ٝػشٔبي(ٝؿبخق وبسثشي) ٘ ٚؼجز وبالٞبي ٚاػغ ٝاي ثٝ
ػشٔبي ٝاػز  ٚثب آٟ٘ب ساثغٔ ٝؼشميٓ داسد ،يقٙي داسيٓ:
)Y/K=A.g(L/K,M/K

() 12
و ٝدس آٖ :
>0

ٕٞچٙيٗ ثب سمؼيٓ عشفيٗ ساثغ ٝسبثـ سِٛيذ ثش  Lثش عشفيٗ داسيٓ:
()13
)Y/L=A.f(K/L,M/L

∂g
∂
)(M/K

∂g ∂g>0,
<0,
∂)(L/K
∂)(K/L
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∂f
∂f
∂ >0,
∂ >0
(K/L
(M/L
)
)
ثٙبثشايٗ ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس ثب ػشٔبي ٝػشا٘( ٝؿبخق ػشٔبي ٝثشي) ٘ ٚؼجز وبالٞبي ٚاػغ ٝث٘ ٝيشٚي وبس
ساثغٔ ٝؼشميٓ داسد.
ثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي ٘يض اص سمؼيٓ عشفيٗ ساثغ ٝسبثـ سِٛيذ ثش  Mثذػز ٔي آيذ ،يقٙي داسيٓ:
)Y/M=A.h(K/M,L/M

()14

∂h

∂h
∂ >0
>0,
∂)(K/M
(L/M
)
ثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي ثب ٘ؼجز ٘يشٚي وبس  ٚػشٔبي ٝث ٝوبالٞبي ٚاػغ ٝساثغٔ ٝؼشميٓ داسد.
٘ىش ٝلبثُ سٛػ ٝدس سٚاثظ ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس ،ػشٔبي ٚ ٝوبالٞبي ٚاػغ ٝآٖ اػز و ٝثٟشٚ ٜسي
وُ فٛأُ ( )Aثش ٞش ػ ٝؿبخق ثٟشٚ ٜسي ػضئي سأطيش ٔظجز داسد.
اص ٔٙؾش ديٍش ،ؿبخق ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ يه ٘ٛؿ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘بيي اص ؿبخلٟبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي اػز،يقٙي
ثب اػشفبد ٜاص ساثغٔ)6( ٝي سٛاٖ ساثغ ٝثيٗ  ٚ TFPؿبخلٟبي ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس،ػشٔبي ٚ ٝوبالٞبي ٚاػغٝ
اي سا ثلٛسر صيش ٕ٘بيؾ داد:
()15

c

b

a

TFP=APL .APK .M

و ٝدس آٖ  c ٚ b ،aث ٝسشسيت ،ثيبٍ٘ش ػٞ ٟٓضي ٝٙػشٔبي٘ ،ٝيشٚي وبس  ٚاسصؽ وبالي ٚاػغ ٝاي اص ٞضي ٝٙوُ
فٛأُ سِٛيذ APL ،ثٟشٚ ٜسي ػشٔبي APK ،ٝثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس  M ٚثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي ٔي
ثبؿٙذ
.6سؼضي ٚ ٝسحّيُ سؿذ ثٟشٚ ٜسي دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي وـٛس:
ثٙب ثش اعالفبر اػشخشاع ؿذ ٜاص ٌضاسؿبر كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي ٘ ٚشبيغ عشح آٔبسٌيشي ٔشوض آٔبس ايشاٖ اص
وبسٌبٞ ٜبي كٙقشي ٘ 10فش وبسوٗ ث ٝثبال دس ػبَ  ،1386حذٚد  %58اسصؽ وُ ػشب٘ذ %68 ،ٜاسصؽ افضٚدٜ
كٙقز  %38 ٚػ ٟٓاؿشغبَ كٙقز ٔشقّك ث 20 ٝثٍٙب ٜالشلبدي ثشسػي ؿذ ٜاػز.
ٔشٛػظ ٘شخ سؿذ ػبال٘ ٝثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي  11/9دسكذ ٔي ثبؿذ و ٝداليُ آٖ
افضايؾ ػشٔبي ٝػشا٘ TFP ٚ M/L ،K/L ٝاػز .افضايؾ ؿبخق ٞبي ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي  ٚفٙبٚسي ٘يض دس
افضايؾ  ٚ TFPدس ٟ٘بيز ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس ٘مؾ داؿش ٝا٘ذٕٞ .چٙيٗ ٔشٛػظ ٘شخ سؿذ ػبال٘ ٝثٟشٚ ٜسي
ػشٔبي ٝدس كٙقز  11/2دسكذ ٔي ثبؿذ و ٝثب سٛػ ٝث ٝس٘ٚذ افضايـي ٘ؼجز ٞبي  TFP ٚ M/K ، L/Kلبثُ
سٛػي ٝاػزٔ .شٛػظ ٘شخ سؿذ ػبال٘ ٝثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي دس كٙقز  0/5دسكذ ٔي ثبؿذ و ٝثب سٛػٝ
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ث ٝسؿذ ػبال٘ ٝثٟشٚ ٜسي ٔٛاد (0/6دسكذ) ،ثٟشٚ ٜسي ا٘شطي ٘يض س٘ٚذ ٔـبثٟي داؿش ٝاػز .ثٙبثشايٗ ،ثٟجٛد ػضئي
دس ثٟشٚ ٜسي ا٘شطي ٛٔ ٚاد اِٚي ٝدِيُ افضايؾ ثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي ثٛد ٜاػز.
ٔشٛػظ ٘شخ سؿذ ػبال٘ ٝثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس كٙقز داسٚػبصي 4/3دسكذ ٔي ثبؿذ و ٝدس ايٗ سؿذ٘ ،مؾ
ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي ٘يشٚي وبس  ٚػشٔبي ٝثشػؼش ٝاػزٔ .شٛػظ ػ ٟٓسؿذ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس
سؿذ ػشب٘ذ ٜكٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي وـٛس دس خالَ ػبِٟبي ٔٛسد ثشسػي  29/6دسكذ ثٛد ٜاػز و ٝثيبٍ٘ش
اػششاسظي ٟ٘بدٔ ٜحٛسي دس ٌؼششؽ كٙبيـ داسٚػبصي اػز ٘ ٚـبٖ ٔي دٞذ سؿذ سِٛيذ فٕذسبً ٔشىي ث ٝاػشفبدٜ
ثيـشش اص ٔٙبثـ ثٛد ٜاػز.
ديٍش٘ىش ٝحبئض إٞيزٚ ،اٌشايي ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي وـٛس ٔي ثبؿذ ،يقٙي سفبٚر
ٞبي ثٟشٚ ٜسي ثيٗ كٙبيـ داسٚػبصي دس دٚس 1379-86 ٜافضايؾ يبفش ٝاػز .ؿبيبٖ روش اػز ،س٘ٚذ ثٟشٚ ٜسي
ػشٔبي ٚ ٝثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي ٞش دٚ ٚاٌشا ٔي ثبؿٙذ  ٚسٟٙب ؿبخق ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس س٘ٚذ
ٍٕٞشايي داسد و ٝفّز ايٗ أش سا ٔي سٛاٖ دس ٍٕٞشايي ؿبخق ٞبي ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي دا٘ؼز ؤ ٝشأطش اص اػشاي
اػشب٘ذاسد  GMP1دس كٙقز داس٘ ٚ ٚؾبسر ػخز ٌيشا٘ٚ ٝصاسر ثٟذاؿز ثش آٖ ٔي ثبؿذ .فّز ٚاٌشايي ثٟشٚ ٜسي
وُ فٛأُ سِٛيذ سا ٔي سٛاٖ دس سفبٚر ديذٌب ٜثٍٙبٟٞبي داسٚػبصي ث ٝاػششاسظي ثٟشٚ ٜس ٔحٛسي دا٘ؼز .دسكٙقز
داسٚػبصي ثِ ٝحبػ ٘ؾبسر  ٚدخبِز ٔؼشميٓ دِٚز ثش ٔيضاٖ سِٛيذ ،حٕبيشٟبي سقشف ٝايٌ ،2ؼششؽ سمبضب ثشاي داسٚ
 ٚليٕز ٌزاس ي ثٍٙبٞ ٜبي الشلبديٕٛٞ ،اس ٜحبؿي ٝأٙيشي سا ثشاي سِٛيذ وٙٙذٌبٖ ثٛػٛد آٚسد ٜاػز ؤ ٝي سٛا٘ٙذ
ثب ضٕب٘ز فشٚؽ ٔحلٛالر سِٛيذ ؿذ ٜخٛد ،ث ٝػغح فشٚؽ ٔٛسد ٘ؾش دػز يبثٙذ .اص عشفي ،ثي وـؾ ثٛدٖ
ٔحلٛالر داسٚيي  ٚإٞيز وٕشش فٕٔ ْٛشدْ ث٘ ٝـبٖ سؼبسي داسٞٚبي داخّي ،ث ٝثبال ثٛدٖ حبؿي ٝػٛد ثٍٙبٜ
ثٟشٚ ٜسي دس ثٍٙبٟٞبي داسٚػبصي سا ٔحذٚد
ٞبي الشلبدي فقبَ ٔٙؼش ؿذ ٜاػز .ايٗ ٔؼئّ ٝاٍ٘يض ٜاسسمبي
ػبخش ٚ ٝسٟٙب فّٕىشد ٔذيشيشي ثٍٙبٞ ٜبي ٔٛفك و ٝثؼيبسي اص آٟ٘ب ثشٌشفش ٝاص سؼبسة ثشٔ ٖٚشصي ٔذيشاٖ آ٘بٖ
ٔي ثبؿذ ،اػششاسظي سٛػق ٝثٟشٚ ٜس ٔحٛسي سا ثش ٔؼٕٛف ٝخٛد اِمبء وشد ٜاػز.
ؿشوز داسٚػبصي ػجحبٖ ثشاػبع د ٚؿبخق ٔشٛػظ ػبِٟبي سحليُ وبسوٙبٖ  ٚدسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ
فبِي دس ػغح خٛثي لشاس داسد  ٚثٟششيٗ سسجٞ ٝب سا دس ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي  ٚوُ فٛأُ اص آٖ خٛد وشدٜ
اػز.اص ٔٙؾش ديٍشٔ ،ي سٛاٖ دبييٗ ثٛدٖ ؿبخق ٞبي فٗ آٚسي ؿشوز سٟشاٖ ؿيٕي ث ٝخلٛف دس ثخؾ
سحميك  ٚسٛػق ٝسا ،فّز دبييٗ ثٛدٖ ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ايٗ ؿشوز دا٘ؼز.
فّٕىشد وّي ؿشوشٟب دس خلٛف اػشفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثـ سٛػظ ؿبخق ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ( )TFPسقييٗ ٔي
ؿٛد .ثش اػبع ؿبخق  TFPدس ػبَ  1386ثٟششيٗ ؿشوز دس اػشفبد ٜوبسآٔذ اص ٔٙبثـ ،ؿشوز داسٚػبصي ػجحبٖ
ثٛد ٚ ٜؿشوز سٟشاٖ ؿيٕي ثذسشيٗ فّٕىشد سا داؿش ٝاػز .ؿشوز داسٚػبصي ػجحبٖ دس صٔي ٝٙثٟشٚ ٜسي وبالٞبي
ٚاػغ ٝاي داساي سسج ٚ 1 ٝدس خلٛف ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس  ٚػشٔبي ٝثششسيت داساي سسج 4 ٚ 3 ٝاػز .ثب سٛػ ٝثٝ
ٚصٖ ثيـشش وبالٞبي ٚاػغ ٝدس وُ ٞضي ٝٙسِٛيذ دس ؿشوز ػجحبٖ ،ثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ٘ ٝمؾ ٕٟٔششي
٘ؼجز ث ٝػبيش ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي داسد.

1.Good Manufacture Practice
ٔ.2يبٍ٘يٗ ٚص٘ي سقشف 90 ٝدسكذي ٚاسدار داس ٚدس ػبَ 1386

 ........….......….……....……...…25فصلنامه علوم اقتصادی (سال سوم ،شماره  ،23پاییز )249:
ثش اػبع ٔجب٘ي ٘ؾشي  ٚسؼشثي ،ساثغٔ ٝؼشميٓ ٔ ٚقٙي داسي ثيٗ ؿبخق  TFPث ٝفٛٙاٖ ٔشغيش ٚاثؼش ٚ ٝؿبخق
ٞبي ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي(ٔيضاٖ سحليالر  ٚدسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي)  ٚفٗ آٚسي (ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػقٝ
 ٚسقذاد ٔحلٛالر ػذيذ دس ٞش ػبَ) ث ٝفٛٙاٖ ٔشغيشٞبي ٔؼشمُ ديذٔ ٜي ؿٛد.افض ٖٚثشايٗ ،ؿبخق ثٟشٚ ٜسي
وُ فٛأُ ثش ؿبخلٟبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي سبطيش ٔظجز داسد .ثش ايٗ اػبع ،ؿشوز داسٚػبصي ػجحبٖ ثشاػبع دٚ
ؿبخق ٔش ٛػظ ػبِٟبي سحليُ وبسوٙبٖ  ٚدسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي دس ػغح خٛة ،ثٟششيٗ سسجٞ ٝب سا
دس ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي  ٚوُ فٛأُ اص آٖ خٛد وشد ٜاػز .اص ٔٙؾش ديٍشٔ ،ي سٛاٖ دبييٗ ثٛدٖ ؿبخق
ٞبي فٗ آٚسي ؿشوز سٟشاٖ ؿيٕي ث ٝخلٛف دس ثخؾ سحميك  ٚسٛػق ٝسا فّز دبييٗ ثٛدٖ ؿبخق ٞبي ثٟشٜ
ٚسي ايٗ ؿشوز دا٘ؼز.
ػذ :)1 َٚسسج ٝثٙذي ؿشوشٟب ثش اػبع ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي  ٚثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ دس ػبَ1386
ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ
٘بْ ؿشوز
1
ػجحبٖ
فشاٚسدٞ ٜبي سضسيمي 2
وبسخب٘ؼبر داسٚدخؾ 3
4
دأّشاٖ
5
دوشش فجيذي
6
ػبثشثٗ حيبٖ
7
ايشاٖ داسٚ
8
ػيٙبداسٚ
9
اػٜٛ
10
سٚص داسٚ
11
اوؼيش
12
ِمٕبٖ
13
اثٛسيحبٖ
14
حىيٓ
15
فبساثي
16
دبسع داسٚ
17
سِٛيذ داسٚ
ٔٛاد اِٚي ٝداس ٚدخؾ 18
19
وٛطش
20
سٟشاٖ ؿيٕي

ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس
3
19
15
8
7
4
17
10
14
16
2
12
11
18
6
1
20
9
5
13

ثٟشٚ ٜسي ػشٔبيٝ
4
20
9
2
11
3
12
8
17
13
1
6
15
10
7
14
16
19
5
18

ثٟشٚ ٜسي وبالي ٚاػغ ٝاي
1
2
8
5
3
4
10
7
6
9
13
16
11
12
15
18
17
14
20
19
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.7سلشيح ٔذَ:
ثب سٛػ ٝثٞ ٝذف اكّي سحميك ٔ ٚجب٘ي ٘ؾشي ،فٛأُ ٔؤطش ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ فجبسسٙذ اص:
-1دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي  ٚػشا٘ٞ ٝضي ٝٙآٔٛصؿي ث ٝفٛٙاٖ ٔشغيشٞبي ػب٘ـيٗ ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي.
-2ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝليٕز طبثز ػبَ دبي )1376(ٝث ٝفٛٙاٖ ٔشغيش ػب٘ـيٗ فٗ آٚسي.
 -3اسصؽ سِٛيذار ث ٝليٕز طبثز ػبَ دبي )1376(ٝث ٝفٛٙاٖ ٔشغيش ٔميبع سِٛيذ  ٚكشف ٝػٛيي ٞبي ٘بؿي اص
ٔميبع.
 -3سقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ ث ٝفٛٙاٖ ٔشغيش ٘ـبٖ دٙٞذ ٜاطش لٛاْ فٙبٚسي ٔ ٚميبع سِٛيذ ثٍٙب ٜثش
ٔحلٛالر سِٛيذي.
٘ -5ؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ثش اسصؽ ػشب٘ذ ٜثٍٙب ٜث ٝفٛٙاٖ ؿبخلي اص اطشثخـي سجّيغبر ٚ
ثبصاسيبثي دس افضايؾ فشٚؽ.
ٍِ-6بسيشٓ ٘ؼجز اسصؽ افضٚد ٜثبِفقُ ث ٝاسصؽ افضٚد ٜثبِم ٜٛث ٝفٛٙاٖ دشاوؼي ٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ٚ
ٔشغيشي و ٝسٛاٖ ٔذيشيشي ثٍٙب ٜالشلبدي سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ ،دس٘ؾش ٌشفش ٝؿذ ٜاػز .دس ايٗ سحميك سبثـ
سِٛيذ وبة-داٌالع ثشآٚسد ٍِ ٚبسيشٓ اسصؽ ثبِم 1ٜٛسِٛيذ ػشا٘ٔ ٝحبػج ٝؿذ ٜاػز  ٚاص ٍِبسيشٓ اسصؽ ٚالقي
سِٛيذ ػشا ٘ ٝوؼش ٌشديذ ٜسب ٘ـبٍ٘ش ٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ٞب ثبؿذ .ث ٝفجبسر ديٍش ،سفبضُ ٔزوٛس ثٝ
ٔقٙبي ٍِبسيشٓ ٘ؼجز سِٛيذ ثبِفقُ ث ٝسِٛيذ ثبِم٘ ٜٛيض ٔي ثبؿذٌ.فشٙي اػز ،ايٗ سٚؽ دس ٔغبِق ٝوٛسٚساسٖٛ

2

(٘ )2002يض ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌشفش ٝاػز.
ثبسٛػ ٝث ٝسٛضيحبر فٛق ،فشْ وّي سبثـ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ثلٛسر صيش ٔي ثبؿذ:
)TFP= f (HC , TR , TEC , OUTPUT , NQ , UR
و ٝدس آٖ  TFPثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ HC ،دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي TR ،ػشا٘ٞ ٝضيٞ ٝٙبي
آٔٛصؿي ثٍٙب TEC ،ٜػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق OUTPUT ،ٝاسصؽ ػشب٘ذ NQ ،ٜسقذاد سؼٕقي
ٔحلٛالر ػذيذ٘ MAR ،ؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ثش اسصؽ ػشب٘ذ ٜثٍٙب٘ UR ٚ ٜشخ ثٟشٜ
ثشداسي اص ؽشفيز اػز .دس ادأ ٝثٔ ٝقشفي چٍٍ٘ٛي سأطيشٌزاسي ٔشغيشٞبي فٛق ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي
دشداصيٓ.
دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي ث ٝفٛٙاٖ ٔشغيش ػب٘ـيٗ ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ثيبٍ٘ش ػغح آٔٛصؽ سػٕي
ؿبغالٖ كٙقز اػز و ٝافضايؾ آٖ ثٙٔ ٝضِٛ٘ ٝآٚسي  ٚاثذافبر ثيـشش  ٚسٛاٖ ثىبسٌيشي فٙبٚسيٟبي ٘ٛيٗ ٚ
اػشفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔبؿيٗ آالر ،سؼٟيضارٛٔ ،اد اِٚي٘ ٚ ٝيشٚي وبس ػبد( ٜغيشٔشخلق) ٔي ثبؿذ .افض ٖٚثش
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). Cororaton (2002
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ايٟٙب٘ ،يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔشخلق داساي اطشار ػشسيض ٔظجز ثش ٘يشٚي وبس ػبد٘ ٜيض اػز ،يقٙي ػغح ٟٔبسر
آٟ٘ب سا ٘يض افضايؾ ٔي دٞذ .دٔٚيٗ ػٙج ٝاص ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي و ٝث ٝثقذ ويفي آٔٛصؽ اسسجبط داسد ٔ ٚشثٛط ثٝ
آٔٛصؽ ٞبي غيش سػٕي اػز .افضايؾ ٞذفٕٙذ ٞضيٞ ٝٙبي آٔٛصؿي ثٍٙب ٜثب سٚيىشد ثٟجٛد ويفيز ٘يشٚي وبس
 ٚفّٕىشد ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ٔٛػت افضايؾ ثٟشٚ ٜسي دس ثٍٙب ٜخٛاٞذ ؿذ.
ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝفٛٙاٖ ٔشغيشػب٘ـيٗ ػغح فٗ آٚسي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌشفش ٝاػز .كٙقز
داسٚػبصي ػضء كٙبيـ سىِٛٛٙطي ثش ٔحؼٛة ٔي ٌشددٚ .سٚد دا٘ؾ ٘ب٘ ٚ ٛوبسثشد آٖ دس الثشاسٛاسٞبي
دظٞٚـيٌ ،ؼششؽ دضؿىي ٞؼش ٝاي  ٚسٛػق ٝفٙبٚسي اعالفبر  ٚاسسجبعبر دس ايٗ كٙقز ،ثٟشٚ ٜسي آٖ سا
ث ٝعٛس ٔحؼٛػي ثٟجٛد ثخـيذ ٜاػز .ثٙبثشايٗ ،اػشفبد ٜاص فٙبٚسيٟبي ٘ٛيٗ ٔؼشّضْ كشف ٞضيٞ ٝٙبي
سحميك  ٚسٛػق ٝاػز.
٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز اص عشيك اػشفبدٔ ٜغّٛثشش اص ٔٙبثـ ثبفض ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي
ؿٛدٌ.فشٙي اػز ،كٙبيـ ثب ثٟشٚ ٜسي دبييٗ ٔقٕٛال" اص ٔـىُ ؽشفيز ثيىبس ثٔ ٝيضاٖ لبثُ سٛػٟي
ثشخٛسداس٘ذ و ٝسيـ ٝدس ويفيز دبييٗ ٔحلٛالر  ٚيب ثبال ثٛدٖ ليٕز سٕبْ ؿذ ٜآ٘بٖ داسد.
يىي اص ٔشغيشٞبي ٔٛطش ثش ثٟشٚ ٜسئ ،ميبع سِٛيذ اػز .ثٍٙبٟٞب ثب ا٘شخبة ٔميبع ثٟي ٝٙسِٛيذ ٔي سٛا٘ٙذ اص
ٔضايبي كشف ٝػٛئيٟبي ٘بؿي اص ٔميبع اػشفبد ٜوٙٙذ .ثشاي ا٘ذاصٌ ٜيشي ا٘ذاص ٜثٍٙبٔ ٚ ٜميبع وّي سِٛيذ ،اص
ٔشغيشٞبي اسصؽ ػشب٘ذ ٜثٍٙب ٜاػشفبدٔ ٜي وٙيٓ .ثشاي دس ٘ؾش ٌشفشٗ ػبيش اثقبد  ٚػٛا٘ت ٔميبع سِٛيذ ث ٝدٚ
ٔم ِٝٛسجّيغبر  ٚثبصاسيبثي  ٚسقذاد ا٘ٛاؿ ٔحلٛالر سِٛيذي ثٍٙب ٜسٛػٔ ٝي وٙيٓ.
ثب أىب٘بر سِٛيذي ٔفشٚمٞ ،شلذس ثٍٙب ٜسقذاد ثيـششي اص ا٘ٛاؿ ٔحلٛالر سا سِٛيذ وٙذٔ ،ميبع سِٛيذ ٞش
ٔحل َٛوٛچىشش خٛاٞذ ؿذ و٘ ٝشيؼ ٝآٖ وبٞؾ ثٟشٚ ٜسي اػز .اص عشف ديٍش ،اٌش ٔحلٛالر ػذيذ
دسثشداس٘ذ ٜدا٘ؾ  ٚسىِٛٛٙطي ديـشفش ٝسشي ثبؿٙذ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝليٕز ٞش ٚاحذ ٔحل َٛثغٛس لبثُ
ٔالحؾ ٝاي ثبالسش اص ٔحلٛالر لذيٕي ثبؿذ  ٚاسصؽ افضٚد ٜثيـششي سا ايؼبد ٕ٘بيذ ،سأطيش ٔظجز ثش ثٟشٜ
ٚسي خٛاٞذ داؿز .ثشآيٙذ د ٚاطش ٔٙفي ٔ ٚظجز روش ؿذ ٜسقييٗ وٙٙذ ٜاطش سقذاد ٔحلٛالر ػذيذ ثش ثٟشٜ
ٚسي ثٍٙب ٜاػزٛٔ .ضٛؿ ديٍش آٖ اػز و ،ٝاص عشيك سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ٔؤطش ٔي سٛاٖ ث ٝافضايؾ فشٚؽ
سِٛيذ ثٍٙب ٜوٕه وشد .اٌش ث ٝاصاي ٞش سيبَ اخشلبف داد ٜؿذ ٜث ٝسجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ،اسصؽ ػشب٘ذ ٜثيؾ اص
يه سيبَ افضايؾ يبثذ ،ثيبٍ٘ش اطشثخؾ ثٛدٖ سجّيغبر  ٚثبصايبثي  ٚافضايؾ ثٟشٚ ٜسي ثٍٙب ٜاػز .ثٙبثشايٗ،
ا ٘شؾبس ٔي سٚد اطش ٘ؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ث ٝاسصؽ ػشب٘ذ ٜثش

ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔٙفي

ثبؿذ.
ثب سٛػ ٝث ٝاٞذاف ٔغبِق ٝحبضش  ٚسٛضيحبر فٛق ،فشْ لبثُ ثشآٚسد ٔذَ ث ٝكٛسر صيش ٔي ثبؿذ:
LnTFPit  1i   2 LnHCit   3 LnTECit   4 LnOUTPUTit   5 LnNQit
  6 LnTRit   7 LnURit   8MARit  U it
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سقشيف ٔشغيشٞبي ٔذَ 1ث ٝكٛسر صيش ٔي ثبؿذ:
ٍِ : LnTFPitبسيشٓ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ t
ٍِ: LnHC itبسيشٓ دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي دس ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ  tث ٝفٛٙاٖ ؿبخق ػشٔبيٝ
ا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ سػٕي.
ٍِ : LnTRitبسيشٓ ػشا٘ٞ ٝضي ٝٙآٔٛصؿي دس ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ  tث ٝفٛٙاٖ ؿبخق ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ
آٔٛصؽ غيش سػٕي.
ٍِ : LnTEC itبسيشٓ ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝليٕز طبثز ػبَ  1376دس ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ  tث ٝفٛٙاٖ
ؿبخق فٙبٚسي.
 : LnOUTPUTitاسصؽ سِٛيذار ث ٝليٕز طبثز ػبَ  1376دس ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ  tث ٝفٛٙاٖ ؿبخق
ٔميبع وّي سِٛيذ ثٍٙب.ٜ
ٍِ : LnNQitبسيشٓ سقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ  tث ٝفٛٙاٖ ؿبخق ٔميبع سِٛيذ ٞش
ٔحل.َٛ
ٍِ : LnMARitبسيشٓ ٘ؼجز ٞضي ٝٙسجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ثش ػشب٘ذ ٜدس ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ  tث ٝفٛٙاٖ ٔقىٛع
ثٟشٚ ٜسي فقبِيشٟبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي.
ٍِ : LnURitبسيشٓ ٘ؼجز اسصؽ افضٚد ٜثبِفقُ ث ٝاسصؽ افضٚد ٜثبِم ٜٛث ٝفٛٙاٖ دشاوؼي ٘شخ ثٟشٜ
ثشداسي اص ؽشفيز دس ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ .t
 :U itػّٕ ٝاخشالَ ٔذَ ثشاي ثٍٙب i ٜدس صٔبٖ .t
ثب سٛػ ٝثٔ ٝجب٘ي ٘ؾشي  ٚسٛضيحبسي و ٝدس ػغٛس فٛق اساي ٝؿذ ،ا٘شؾبس ٔي سٚد ٔشغيشٞبي ٔشثٛط ث ٝدسكذ
ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي ،ػشا٘ٞ ٝضيٞ ٝٙبي آٔٛصؿي ،ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق٘ ،ٝشخ ثٟش ٜثشداسي اص
ؽشفيز ٔ ٚيضاٖ سِٛيذ ثش  TFPسأطيش ٔظجز داؿش ٚ ٝضشايجـبٖ ٔظجز ثبؿذٕٞ .چٙيٗ ا٘شؾبس ٔي سٚد ضشايت
٘ؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ث ٝاسصؽ سِٛيذ  ٚسقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ ٔٙفي ثبؿذ.

 .8سقييٗ سٚؽ ثشآٚسد اٍِ: ٛ
دس ايٗ ٔغبِق ٝثشاي سخٕيٗ ٔذَ  ٚآصٔ ٖٛفشضيٞ ٝب اص سٚؽ دبُ٘ ديشب( 2سّفيك دادٞ ٜب) اػشفبدٔ ٜي ؿٛد صيشا
سقذاد ٔـبٞذار ٔمغقي(سقذاد كٙبيـ) يب ػشي صٔب٘ي(سقذاد ػبِٟب) ثشاي ثشآٚسد ٔقبدِ ٝسٌشػي ٖٛوبفي ٘يؼز ٚ
دس ٘شيؼٔ ٝي ثبيؼز دادٞ ٜبي ٔمغقي  ٚػشي صٔب٘ي سا ادغبْ ٕ٘ٛد.

٘.1حٔ ٜٛحبػج ٝدادٞ ٜبي آٔبسي دس فلُ ٌزؿش ٝثيبٖ ؿذ ٜاػز.
1.Panel Data
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ػٛا ِي و ٝاغّت دس ٔغبِقبر وبسثشدي ٔغشح ٔي ؿٛد آٖ اػز و ٝآيب ؿٛاٞذي داَ ثش سفبٚر ٔيبٖ فشم اص
ٔجذأ ٚاحذٞبي ٔخشّف ٔمغقي ٚػٛد داسد ،يب ايٗ و ٝثبيذ فشم اص ٔجذأ ثشاي سٕبْ ٚاحذٞبي ٔمغقي يىؼبٖ
دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿٛد؟ ايٗ ػٛاَ سا ٔي سٛاٖ ث ٝكٛسر فشضي ٝصيش ٔغشح وشد:
H 0 : 11  12  ....  1N
H 1 : 11  12  ....  1N

ؿبيبٖ روش اػز ،ثشاي آصٔ ٖٛفشضي ٝفٛق اص آٔبس F ٜاػشفبدٔ ٜي ؿٛد .ثش اػبع ٔمبديش ٔؼٕٛؿ ٔؼزٚس
دؼٕب٘ذٞب اص ثشاصؽ دٔ ٚذَ ٔميذ ( طبثز ثٛدٖ ٘ ٚ )  1iبٔميذ (ٔشفبٚر ثٛدٖ ٔ ،)  1iي سٛاٖ آصٔ ٖٛفشضيٝ
سا ٔجٙي ثش يىؼبٖ ثٛدٖ   1iا٘ؼبْ داد .ثش اػبع ٘شبيغ ثذػز آٔذ ٜاص وبسثشد ٘شْ افضاس Eviews Ver6
ٔمذاس آٔبس F ٜثشاي ٔذَ سبثـ سِٛيذ  ٚ F(191139);16.54ثشاي ٔذَ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ
 F(191133);35.8اػز  ٚثب سٛػ ٝثٔ ٝمبديش آٔبس F ٜدس ػذ ،َٚفشضي ٝكفش ٔجٙي ثش يىؼبٖ ثٛدٖ فشم
اص ٔجذأ ثشاي سٕبٔي ٚاحذٞبي ٔمغقي دس ػغح ٔقٙبداس يه دسكذ سد ٔي ؿٛد .ثٙبثشايٗ ،دس ٔذَ ثشآٚسدي،
فشم اص ٔجذأ ثشاي ثٍٙبٟٞبي ٔخشّفٔ ،شفبٚر دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿذ ٜاػز.
ػذ :) 2َٚآصٔ F ٖٛثشاي ٔذَ سبثـ سِٛيذ
Test cross-section fixed effects
Prob.

d.f.

0.0000
0.0000

)(191139
19

Effects Test Statistic
16.543911
189.144947

Cross-section F
Cross-section Chi-square

ػذ :)3َٚآصٔ F ٖٛثشاي ٔذَ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ
Test cross-section fixed effects
Prob.

d.f.

0.0000

)(191133

Statistic
35.849365

Effects Test
Cross-section F
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ػٛاَ ديٍشي و ٝدس ايٙؼب ٔغشح ٔي ؿٛد آٖ اػز و ٝايٗ سفبٚر دس فشم اص ٔجذأ ٚاحذٞبي ٔمغقي ث ٝعٛس
طبثز فُٕ ٔي وٙذ 1يب ايٗ و ٝفّٕىشد سلبدفي  2يب ٔذَ اػضاء خغب 3داسد؟
آصٔ٘ٛي و ٝثشاي وٕه ث ٝا٘شخبة ٔيبٖ دٔ ٚذَ سبطيشار طبثز ٔ ٚذَ سبطيشار سلبدفي عشاحي ؿذ ٜاػز،
آصٖٔٞٛبػٕٗ ٔي ثبؿذ .آٔبس ٜايٗ آصٔ ٖٛداساي سٛصيـ وبي-د ٚاػز .فشضي ٝايٗ آصٔ ٖٛو ٝثشاي سـخيق
طبثز ث ٛدٖ يب سلبدفي ثٛدٖ سفبٚسٟبي ٚاحذٞبي ٔمغقي ثىبس ٔي سٚد ث ٝايٗ كٛسر ٔي ثبؿذ و ٝثيٗ سخٕيٗ
ص٘ٙذٞ ٜبي ٔذَ اطشار طبثز ٔ ٚذَ اػضاي خغب اػبػبً اخشالف ٚػٛد ٘ذاسد.
فشم كفش آصٔٞ ٖٛبػٕٗ فجبسر اػز اص:
H0 : E(UitIXit) ;0
ؤ ٝي ٌٛيذ ٔ Uitؼشمُ اص  Xitاػز(يقٙي ٔذَ اطش سلبدفي سا فشم ٔي وٙذ) .اٌش ٔذَ اطش سلبدفي ٘جبؿذ
دس ايٗ كٛسر(اؿشف صادٟٔ،ٜشٌبٖ: ) 1387،
H1 : E(UitIXit) ≠0
ثب ا٘ؼبْ آصٖٔٞٛبػٕٗ ثب اػشفبد ٜاص ٘شْ افضاس ،Eviews Ver6آٔبس ٜايٗ آصٔ ٖٛثب دسػ ٝآصادي 1ثشاي ٔذَ
سبثـ سِٛيذ ثشاثش  ٚ 7/5ثب دسػ ٝآصادي  7ثشاي ٔذَ ثٟشٚ ٜسي ثشاثشٔ 22/9ي ثبؿذ و ٝدس ٔمبيؼ ٝثب ٔمبديش آٟ٘ب
دس ػذ َٚدس ػغح اعٕيٙبٖ  90دسكذ ،فشضي ٝكفش سد ٔي ؿٛد .ثٙبثشايٗ ،ثشاي ثشآٚسد ٔذِٟبي ٔٛػٛد ،سفبٚر
ثيٗ فشم اص ٔجذا ثشاي ٚاحذٞبي ٔمغقي ثلٛسر اطشار طبثز فُٕ ٔي وٙذ.
ػذ :)4َٚآصٔٞ ٖٛبػٕٗ ثشاي ٔذَ سبثـ سِٛيذ
Test cross-section random effects
Prob.
0.0063

Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.
1

7.451548

Test Summary
Cross-section random

1.Fixed effects model
2.Random effects model
3.Error components model
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ػذ:)5َٚآصٔٞ ٖٛبػٕٗ ثشاي ٔذَ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ
Test cross-section random effects
Prob.
0.0018

Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.
7

22.877817

Test Summary
Cross-section random

 .9ثشآٚسد اٍِ ٚ ٛسحّيُ ٘شبيغ:
٘شبيغ حبكُ اص سخٕيٗ ٔذَ ث ٝسٚؽ اطشار طبثز ثشاي  20كٙقز داسٚػبصي ٔٙشخت دس دٚس 1386-1379 ٜدس
ػذ )6( َٚاسائ ٝؿذ ٜاػز .ؿبيبٖ روش اػز ،ثذِيُ فذْ ا٘شـبس ٌضاسؿبر ٔبِي ٞ ٚيئز ٔذيش ٜاوظش ثٍٙبٟٞبي
الشلبدي ثشاي ػبَ  ،1387أىبٖ ثشآٚسد ٔذَ ثشاي دٚسٚ 1387-1379 ٜػٛد ٘ذاسدٕٞ .بٖ عٛسي ؤ ٝالحؾٝ
ٔي ؿٛد ،سٕبٔي ضشايت ٔغبثك ا٘شؾبس سئٛسيه  ٚضشايت دس ػغح اعٕيٙبٖ  99دسكذ ٔقٙبداس ٞؼشٙذ  ٚلذسر
سـشيح سقذيُ ؿذ ٜسٌشػي ٖٛثشاثش  92دسكذ ٔي ثبؿذ و ٝثٔ ٝقٙبي ايٗ اػز ؤ ٝشغيشٞبي ٔؼشمُ  92دسكذ
اص سغييشار ٔشغيش ٚاثؼش ٝسا سٛضيح ٔي دٙٞذ.
ػذ٘ :)6َٚشبيغ سخٕيٗ ٔذَ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ثب سٚؽ اطشار طبثز دس دٚس1386-1379 ٜ
٘بْ ٔشغيشٞب

ضشايت

ػغح ٔقٙي داسي

LnHC

0.258196

0.0041

LnTEC

0.104000

0.0000

LnOUTPUT

0.176485

0.0008

LnNQ

-0.046668

0.0022

LnTR

0.118574

0.0066

LnUR

0.175943

0.0000

MAR

-0.059448

0.0080

2

لذسر سـشيح سقذيُ ؿذٜ

R  0.92

آٔبسٔ ٜقٙبداسي وُ سٌشػيٖٛ

F=56.7

سٚؽ سخٕيٗ

)Pooled EGLS (Cross-section weights
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ضشيت ٔشغيش ٍِبسيشٓ دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي اص ِحبػ آٔبسي ٔظجز ٔ ٚقٙبداس اػز و٘ ٝـبٖ ٔي
دٞذ ثب فشم طبثز ثٛدٖ ػبيش فٛأُ ،يه افضايؾ ٘ؼجي  10دسكذي دس ايٗ ؿبخق ،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سا
 2/6دسكذ افضايؾ ٔي دٞذ .ثٙبثشايٗ ،سأطيش ٔظجز ٔ ٚقٙبداس ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ سػٕي دس سؿذ ثٟشٜ
ٚسي وُ فٛأُ سأييذ ٔي ؿٛد.
ضشيت ٔشغيش ػشا٘ٞ ٝضي ٝٙآٔٛصؿي اص ِحبػ آٔبسي ٔظجز ٔ ٚقٙبداس ثشآٚسد ؿذ ٜو٘ ٝـبٖ ٔي دٞذ ثب فشم طبثز
ثٛدٖ ػبيش فٛأُ ،يه افضايؾ ٘ؼجي  10دسكذي دس ػشا٘ٞ ٝضي ٝٙآٔٛصؿي ،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سا 1/2
دسكذ افضايؾ ٔي دٞذ و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜسأطيش ٔظجز ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ غيش سػٕي ثش ثٟشٚ ٜسي وُ
فٛأُ اػز
ثب سٛػ ٝث ٝضشايت ٔظجز ٔ ٚقٙبداس دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي  ٚػشا٘ٞ ٝضي ٝٙآٔٛصؿي فشضي ٝاكّي
سحميك ٔجٙي ثش سأطيش ٔظجز ٔ ٚقٙبداس ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ثش ثٟشٚ ٜسي سأييذ ٔي ؿٛد.
ٕٞچٙيٗ فالٔز ضشيت ٔشغيش ٍِبسيشٓ ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝليٕز طبثز ٘يض ٔظجز ٔ ٚقٙبداس  ٚثيبٍ٘ش
اطشٔظجز ديـشفز فٙبٚسي ثش ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسي اػز .ثب فشم طبثز ثٛدٖ ػبيش فٛأُ ،ثب يه افضايؾ 10
دسكذي دس ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝليٕز طبثز ،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سؿذي ٔقبدَ  1دسكذ خٛاٞذ داؿز.
ايٗ ٘شيؼ ،ٝفشضي ٝسحميك ٔجٙي ثش سأطيش ٔظجز ٔ ٚقٙبداس ٞضي R&D ٝٙثش اسسمبء ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سا سأييذ
ٔي وٙذٕٟٔ .ششيٗ دِيُ وٛچه ثٛدٖ ايٗ ضشيت ٔي سٛا٘ذ وبسايي دبييٗ فقبِيشٟبي  ٚ R&Dػ ٟٓدبييٗ
ٞضيٞ ٝٙبي سحميك  ٚسٛػق ٝدس سِٛيذ ثشخي اص ثٍٙبٟٞب ثبؿذ.
ضشيت ٔشغيش ٍِبسيشٓ اسصؽ سِٛيذار كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي ث ٝليٕز طبثز اص ِحبػ آٔبسي ٔظجز ٔ ٚقٙبداس
اػز و ٝثيبٍ٘ش اطش ٔظجز ٔميبع سِٛيذ ثش ثٟشٚ ٜسي اػز .ثب فشم طبثز ثٛدٖ ػبيش فٛأُ ،ثب افضايؾ 10
دسكذي دس اسصؽ سِٛيذار ،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سؿذي ٔقبدَ 1/8دسكذ خٛاٞذ داؿز .ضشيت ٔشغيش ٍِبسيشٓ
سقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ ٔقٙبداس ٙٔ ٚفي ثشآٚسد ؿذ ٜاػز  ٚثيبٍ٘ش آٖ اػز و 10 ٝدسكذ افضايؾ ٘ؼجي
دس سقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ ،ثبفض  0/5دسكذ وبٞؾ دس ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي ؿٛد .ايٗ ٘شيؼٝ
ٌيشي ٘ـبٖ دٙٞذ ٜآٖ اػز و ٝثب افضايؾ سقذاد ٔحلٛالر ػذيذ ٌ ٚؼششؽ ػجذ ٔحلٛالرٔ ،ميبع سِٛيذ
سٚي ٞش ٔحل َٛدبييٗ آٔذ ٚ ٜسأطيش ٔٙفي ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي ٌزاسد.1
ضشيت ٔشغيش ٍِبسيشٓ ٘ؼجز ٞضي ٝٙسجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ثش ػشب٘ذٔ ٜقٙبداس ٙٔ ٚفي ثشآٚسد ؿذ ٜاػز  ٚثيبٍ٘ش آٖ
اػز و 10 ٝدسكذ افضايؾ ٘ؼجي دس ؿبخق ٔزوٛس ،ثبفض  0/6دسكذ وبٞؾ دس ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي ؿٛد.
ايٗ ٘شيؼٌ ٝيشي ٘ـبٖ دٙٞذ ٜآٖ اػز و ٝثب وبٞؾ ؿبخق ٔزوٛس  ٚيب افضايؾ ثٟشٚ ٜسي فقبِيشٟبي سجّيغبر ٚ
ثبصاسيبثي ،ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ كٙبيـ داسٚػبصي افضايؾ ٔي يبثذ.

ٌ .1شچٔ ٝقشفي ٔحلٛالر ػذيذٔ ،قيبسي اص ػغح فٙبٚسي ثٍٙبٔ ٜحؼٛة ٔي ؿٛد ِٚي اطش ٔٙفي آٖ ثش ٔميبع سِٛيذ فبُٔ ٔؼّظ ثٛدٜ
اػز.
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ضشيت ٔشغيش ٍِبسيشٓ ٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ٔظجز ٔ ٚقٙبداس ثشآٚسد ؿذ ٚ ٜثيبٍ٘ش آٖ اػز و 10 ٝدسكذ
افضايؾ ٘ؼجي دس ٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ،ثبفض  1/8دسكذ افضايؾ دس ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي ؿٛد .ايٗ
٘شيؼ ٝثيبٍ٘ش آٖ اػز و ٝثب سفـ ٔٛا٘ـ سِٛيذ  ٚفشٚؽ ،ث٘ ٝحٔ ٛغّٛثششي اص ٔٙبثـ سِٛيذ اػشفبد ٜخٛاٞذ ؿذ ٚ
ٔشٛػظ سِٛيذ ث ٝاصاي ٞش ٚاحذ اص ٔٙبثـ افضايؾ ٔي يبثذ.
ٌفشٙي اػز ،دس ثيٗ فٛأُ ثشسػي ؿذ ،ٜؿبخق دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي دس ٔمبيؼ ٝثب ػبيش ٔشغيشٞبي
ّٔحٛػ ؿذ ٜدس ٔذَ ،ثيـششيٗ سأطيش سا ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ داسد  ٚثقذ اص آٖ ٔشغيشٞبي ٔميبع سِٛيذ ثٍٙبٚ ٜ
٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز لشاس داس٘ذ.
ثش اػبع ٘شبيغ حبكُ اص ثشآٚسد ٔذَ ،سفبٚر ثٟشٚ ٜسي ثيٗ كٙبيـ ٔخشّف داسٚػبصي ثذِيُ سفبٚسٟبي ٔٛػٛد دس
ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ سػٕي  ٚغيشسػٕي ،فٙبٚسي ٔ،ميبع وّي ثٍٙبٔ ٚ ٜميبع سِٛيذ ٞش يه اص
ٔحلٛالر ،ثٟشٚ ٜسي فقبِيشٟبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ٘ ٚشخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ثٍٙبٔ ٜي ثبؿذ.
٘شيؼٌ ٝيشي  ٚديـٟٙبدار:
دس ايٗ دظٞٚؾ ،اثشذا ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي وـٛس ثب اػشفبد ٜاص اعالفبر دسٖٚ
ػبصٔب٘ي  20ؿشوز ثشسش دس دٚس ٚ1379-1386 ٜفٛأُ سأطيشٌزاس ثش آٖ ثب سٕشوض ثش ػيبػز ٞبي اسسمبي ػشٔبيٝ
ا٘ؼب٘ي  ٚفٙبٚسي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفز .ػذغ ضٕٗ ثشسػي ٍٕٞشايي يب ٚاٌشايي ؿبخق ٞبي ثٟشٚ ٜسي،
فُّ سفبٚر آٟ٘ب دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي ٔٛسد سحّيُ ٌشديذ  ٚدس ٟ٘بيز ٔيضاٖ سأطيش ٌزاسي ٞش يه اص فٛأُ
سأطيشٌزاس ثش ثٟشٚ ٜسي كٙقز ثشسػي ؿذ و ٝدس ايٗ لؼٕز ٕٟٔششيٗ ٘شبيغ آٖ اسائٔ ٝي ؿٛد.
 .1ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس دس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي ث ٝعٛس ػبال٘ ٝافضايؾ لبثُ سٛػٟي داؿش ٝاػز.
 .2ثٟشٚ ٜسي ػشٔبي ٝدس كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي افضايؾ لبثُ سٛػٟي داؿش ٝاػز.
 .3ثٟشٚ ٜسي ا٘شطي  ٚػبيش وبالٞبي ٚاػغ ٝاي سؿذ ا٘ذوي سا دس عي دٚسٛٔ ٜسد ثشسػي ٘ـبٖ ٔي دٙٞذ
ٔ .4شٛػظ ٘شخ سؿذ ػبال٘ ٝثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ دس كٙقز 4/3دسكذ ٔي ثبؿذ و ٝدس ايٗ سؿذ٘ ،مؾ ؿبخق
ٞبي ثٟشٚ ٜسي ػضئي ٘يشٚي وبس  ٚػشٔبي ٝثشػؼش ٝاػز.
 .5دس دٚسٔ ٜزوٛس ؿبخق ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ،ثٟشٚ ٜسي ػشٔبي ٚ ٝثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغ ٝاي ٚاٌشا ٚ
ؿبخق ثٟشٚ ٜسي ٘يشٚي وبس س٘ٚذ ٍٕٞشايي داسد و ٝفّز ايٗ أش سا ٔي سٛاٖ دس ٍٕٞشايي ؿبخق ٞبي ػشٔبيٝ
ا٘ؼب٘ي دا٘ؼز .فّز ٚاٌشايي ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ سا ٔي سٛاٖ دس سفبٚر ديذٌبٔ ٜذيشاٖ ثٍٙبٟٞبي
داسٚػبصي ٘ؼجز ث ٝاػششاسظي ثٟشٚ ٜسي ٔحٛس دا٘ؼز .دسكٙقز داسٚػبصي ثِ ٝحبػ ٘ؾبسر  ٚدخبِز ٔؼشميٓ
دِٚز ثش ٔيضاٖ سِٛيذ ،حٕبيشٟبي سقشف ٝاي ثبالٌ ،1ؼششؽ سمبضب ثشاي داس ٚ ٚليٕز ٌزاسي غيش سلبثشيٕٛٞ ،اسٜ
ٔ.1يبٍ٘يٗ ٚص٘ي سقشف 90 ٝدسكذي ٚاسدار داس ٚدس ػبَ 1386
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حبؿي ٝأٙيشي سا ثشاي سِٛيذ وٙٙذٌبٖ ثٛػٛد آٚسد ٜاػز ؤ ٝي سٛا٘ٙذ ثب ضٕب٘ز فشٚؽ ٔحلٛالر سِٛيذ ؿذٜ
خٛد ،ث ٝػغح فشٚؽ ٔٛسد ٘ؾش دػز يبثٙذ .اص عشفي ،ثي وـؾ ثٛدٖ ٔحلٛالر داسٚيي  ٚفذْ سٛػ ٝفْٕٛ
ٔشدْ ث٘ ٝـبٖ سؼبسي داسٞٚبي داخّي ،ث ٝثبال ثٛدٖ حبؿي ٝػٛد ثٍٙبٞ ٜب ٔٙؼش ؿذ ٜو ٝايٗ ٔؼئّ ٝاٍ٘يض ٜاسسمبي
ثٟشٚ ٜسي دس ثٍٙبٟٞبي داسٚػبصي سا ٔحذٚد ػبخش ٝاػز.
٘شبيغ حبكُ اص ثشآٚسد ٔذَ ٘ـبٖ ٔي دٞذ سفبٚسٟبي ٔٛػٛد ثيٗ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ كٙبيـ ٔٙشخت داسٚػبصي
فٕذسبً ثذِيُ فٛأُ صيش اػز:
اِف -ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ سػٕي  ٚغيشسػٕي .ة -فٙبٚسي .عٔ -ميبع وّي ثٍٙبٔ ٚ ٜميبع سِٛيذ ٞش
يه اص ٔحلٛالر .د-ثٟشٚ ٜسي فقبِيشٟبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي٘-ٜ .شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ثٍٙب.ٜ
ػبيش ٘شبيغ ثذػز آٔذ ٜاص ثشآٚسد اٍِ ٛث ٝؿشح صيش اػز:
 .1ؿبخق ٞبي ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي اص ٘ٛؿ آٔٛصؽ سػٕي  ٚغيش سػٕي ،يقٙي دسكذ ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي ٚ
ػشا٘ٞ ٝضي ٝٙآٔٛصؿي ،ثيـششيٗ سأطيش ٔظجز سا ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ سِٛيذ داؿش ٝاػز.
 .2دغ اص ؿبخق ٞبي ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ؿبخق ٞبي ٘شخ ثٟش ٜثشداسي اص ؽشفيز ٔ ٚميبع سِٛيذ ثٍٙبٟٞب ،ثيـششيٗ
سأطيشٌزاسي سا ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ داؿش ٝا٘ذ.
 .3ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝث ٝفٛٙاٖ يىي اص ؿبخق ٞبي فٙبٚسي سأطيش ٔظجز ٔ ٚقٙب داسي ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ
داسد ِٚي ايٗ سأطيش ث٘ ٝؼجز وٓ اػز.
.4ضشيت ؿبخق ٘ؼجز ٞضيٞ ٝٙبي سجّيغبر  ٚثبصاسيبثي ثش ػشب٘ذٔ ٜقٙبداس ٙٔ ٚفي ثشآٚسد ؿذ ٜاػز.
 .5ضشيت ؿبخق سقذاد سؼٕقي ٔحلٛالر ػذيذ ٔقٙبداس ٙٔ ٚفي ثشآٚسد ؿذ ٜاػز.
دس فلش ػٟب٘ي ؿذٖ الشلبدٞب ،ثٍٙبٞ ٜب دس ٔقشم سلبثز ؿذيذ ثب يىذيٍش ٞؼشٙذ  ٚثٍٙبٞ ٜبيي دس ثبصاس ثبلي ٔي
ٔب٘ٙذ و ٝثشٛا٘ٙذ سٛاٖ سلبثز دزيشي خٛد سا ثغٛس ٔؼشٕش ثبال ثجش٘ذ .افض ٖٚثش ايٗ ،ثذِيُ اػشاي عشح ٞذفٕٙذ وشدٖ
يبسا٘ٞ ٝبٞ ،ضيٞ ٝٙبي سِٛيذ ثٍٙبٟٞب افضايؾ صيبدي خٛاٞذ يبفزِ ،زا اسسمبي ثٟشٚ ٜسي ؿشط الصْ ثشاي حفؼ لذسر
سلبثز دزيشي ثٍٙبٞ ٜب اػز .ثب سٛػ ٝث ٝاٞذاف فٛق ديـٟٙبدار صيش ٔغشح ٔي ٌشدد:
 .1ثب سٛػ ٝث ٝسأطيش ثبالي ؿبغالٖ داساي آٔٛصؽ فبِي دس اسسمبء ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي  ٚثٟجٛد ثٟشٚ ٜسي كٙقز
داسٚػبصي ،ثىبسٌيشي فبسك اِشحليالٖ دا٘ـٍبٞي دس سؿشٞ ٝبي ٔشسجظ  ٚايؼبد ٔـٛق ٞبيي وٛٔ ٝػت ثٟشٜ
ٔٙذي وبسوٙبٖ اص سحليالر دا٘ـٍبٞي(آٔٛصؽ ٞبي سػٕي) ٔي ٌشدد اص ٔٛاسد حبئض إٞيز اػز.
 .2ثب سٛػ ٝث ٝسأطيش ثبالي ػشا٘ٞ ٝضيٞ ٝٙبي آٔٛصؿي دس اسسمبء ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي  ٚثٟجٛد ثٟشٚ ٜسي ،دشداخشٗ ٞشچٝ
ثيـشش ٞ ٚذفٕٙذسش ثٍٙبٟٞب ث ٝآٔٛصؽ ٞبي غيش سػٕي حيٗ  ٚثذ ٚخذٔز ،إٞيز فشاٚاٖ داسد.
.3ثب سٛػ ٝث ٝسأطيشٌزاسي ثبالي ٔميبع سِٛيذ ثش ثٟشٚ ٜسي كٙقز داسٚػبصي ،اص عشيك ايؼبد ٔحذٚديز دس سأػيغ
كٙبيـ داسٚػبصي ثب ٔميبع سِٛيذ وٛچه ٔي سٛاٖ دس ػٟز سؿذ ػشيقشش ثٟشٚ ٜسي ٌبْ ثشداؿز.
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 .4سفـ ٔٛا٘ـ اػشفبد ٜوبُٔ اص ؽشفيز سِٛيذ ثٍٙبٞ ٜب (ٔب٘ٙذ وٕه ث ٝسأٔيٗ ٔٛاد اِٚيٙٔ ٚ ٝبثـ ٔبِي ،سأػيغ
ؿشوشٟبي ٔذيشيز كبدسار دس صٔي ٝٙداس ٚ )... ٚ ٚوبٞؾ ٔذاخالر دِٚز ثش ٔيضاٖ سِٛيذ  ٚحٕبيز ٞبي سقشفٝ
اي ٔي سٛا٘ذ ث ٝافضايؾ ثٟشٚ ٜسي كٙبيـ داسٚػبصي وٕه صيبدي وٙذ.
1

 .5اسسمبء سٛاٖ ٔذيشيشي داسٚػبصاٖ ثب اثضاسٞبي آٔٛصؿي  ٚاػشخذاْ ٘يشٚي ٔشخلق ٔي سٛا٘ذ ٔٛػت اسسمبء ثٟشٜ
ٚسي ٍٕٞ ٚشايي ايٗ ؿبخق دس ثيٗ كٙبيـ داسٚػبصي ٌشدد.
 .6ثب سٛػ ٝث ٝسأطيش ٔقٙبداس سحميك  ٚسٛػق ٝثش ثٟشٚ ٜسي ،سٛػ ٝثيؾ اص ديؾ داسٚػبصاٖ ث ٝايٗ فشايٙذ اص عشيك
سؼٟيض الثشاسٛاسٞبي داسٚػبصي خٛد ث ٝسؼٟيضار ثب سىِٛٛٙطي سٚص  ٚثىبسٌيشي ٔحمميٗ  ٚيب ثش ٖٚػذبسي
فقبِيشٟبي دظٞٚـي أشي ضشٚسي ٔحؼٛة ٔي ٌشدد.
 .7ث ٝكٙبيـ داسٚػبصي سٛكئ ٝي ؿٛد ٍٕٞبْ ثب سِٛيذ ٔحلٛالر ػذيذ ،ػشٔبيٌ ٝزاسي وبفي ثشاي حفؼ ٔميبع
ثٟي ٝٙسِٛيذ سٕبٔي ٔحلٛالر ا٘ؼبْ دٙٞذ.
 .8ثب سٛػ ٝث ٝػيبػز ٞبي وٙششِي دِٚز ثش ٔيضاٖ سِٛيذ  ٚفشٚؽ كٙبيـ داسٚػبصي ،افضايؾ ٔخبسع فشٚؽ و ٝدس
لبِت ٞضيٞ ٝٙبي ثبصاسيبثي ثىبسثشدٔ ٜي ؿٛد ،سٟٙب ثب افضايؾ ٞضيٞ ٝٙبي ٚاػغ ٝاي ،ثٟشٚ ٜسي وبالٞبي ٚاػغٝ
اي سا وبٞؾ دادٛٔ ٚ ٜػت وبٞؾ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ ٔي ٌشدد.
 .9ثٚ ٝصاسر كٙبيـ ٔ ٚقبدٖ سٛكئ ٝي ؿٛد ثٟششيٗ سؼبسة ٔٛػٛد داخّي  ٚخبسػي سا دس صٔي ٝٙسٚؿٟبي اسسمبء
ثٟشٚ ٜسي  ٚوبٞؾ ٞضي ٝٙؿٙبػبيي  ٚسشٚيغ ٕ٘بيٙذ.

.1دسكذ ثباليي اص ٔذيشاٖ ؿشوز ٞبي داسٚػبصي سا دضؿىبٖ داسٚػبص سـىيُ ٔي دٙٞذ.
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ٔٙبثـ :
 .1اثغحي ،حؼيٗ .)1382(.ثٟشٜٚسي .ا٘شـبسار ٔغبِقبر  ٚدظٞٚـٟبي ثبصسٌب٘ي .چبح چٟبسْ.
 .2اؿشف صاد ،ٜحٕيذسضبٟٔ.شٌبٖ٘ ،بدس .)1387(.الشلبدػٙؼي دبُ٘ ديشبٛٔ .ػؼ ٝسحميمبر سقب ،ٖٚدا٘ـٍبٜ
سٟشاٖ.
 .3أبٔي ٔيجذي ،فّي .)1379(.وشبة اك َٛا٘ذاصٌ ٜيشي وبسايي  ٚثٟشٚ ٜسيٛٔ .ػؼٔ ٝغبِقبر  ٚدظٞٚؾ
ٞبي ثبصسٌب٘ي.
 .4أيٙي ،فّيشضب .اصٚػي فالءاِذيٗ .)1389( .سحّيُ ساثغ ٝثيٗ ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ  ٚليٕز سِٛيذ وٙٙذٜ
دس الشلبد ايشاٖ . .اِٚيٗ ٕٞبيؾ وبٞؾ ليٕز سٕبْ ؿذٛٔ ،ٜػؼٔ ٝغبِقبر  ٚدظٞٚؾ ٞبي ثبصسٌب٘ي.
 .5أيٙي ،فّيشضب ٕٞ ٚىبساٖ .)1388(.عشح سذٚيٗ ٌضاسؽ فّٕىشد ثٟشٚ ٜسي الشلبد ايشاٖ دس دٚسٜ
ٔ ،1385-1375شوض ّٔي ثٟشٚ ٜسي ايشاٖ.
 .6أيٙي ،فّيشضبٔ .لّي،ؿٟشاْ .)1386( (.ا٘ذاصٌ ٜيشي  ٚسحّيُ فٛأُ ٔٛطش ثش ثٟشٚ ٜسي وُ فٛأُ
سِٛيذ ثب سأويذ ثش ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي(ٔغبِقٛٔ ٝسدي وبسٌبٟٞبي ثضسي كٙقشي ايشاٖ) .دبيبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي
اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ سٟشاٖ ٔشوضي ،دا٘ـىذ ٜالشلبد  ٚحؼبثذاسي.
 .7أيٙي ،فّيشضب .)1385(.ثشآٚسد ٔمذٔبسي ػشٔبي ٝسحميك  ٚسٛػق ٝدِٚشي دس الشلبد ايشاٖ دس دٚسٜ
 .1383-1347دفشش ثش٘بٔ ٝسيضي ٔ ٚذيشيز الشلبد والٖ ،ػبصٔبٖ ٔذيشيز  ٚثش٘بٔ ٝسيضي وـٛس.
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An Analysis of Factor Effecting total factor productivity:
A case study of Iran Pharmaceutical industry
Alireza Amini1
Saeed Zolfaghari2
Absract:
In this study, the effective factors on Total Factor Productivity (TFP) with the emphasis on
human capital indices, technology and management among twenty selected pharmaceutical
industries of Iran in the period of 2222-2222, have been studied. Total Factor Productivity is
measured by Divisia method, and effective factors on Total Factor Productivity have been
identified with the use of Panel data technique. The effective factors on Total Factor Productivity
in estimated pattern are as below:
The percentage of the high-educated employed people(official education), per capita cost for
educational enterprise (unofficial education), research and development capital stock, output
value, cumulative number of the new products, the ratio of advertisement cost and marketing to
enterprise output value and utilization rate of capacity.
The studying results show significant and positive effects of the below factors: The percentage of
the high-educated employed people, per capita cost for educational enterprise, research and
development capital stock, output value and utilization

rate of capacity to Total Factor

Productivity and the negative effect of cumulative number of the new products and the ratio of
advertisement cost and marketing to enterprise output value. So, technical progress by different
ways (human capital progress, technology and management) has been effective to productivity
improvement. Among mentioned factors, the percentage of the high-educated employed people,
enterprise production index and utilization rate of capacity have had the most significant effect
on total productivity.
JEL Classification: D24, J24, O33
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