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چكیده
هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران
است .با استفاده از اطالعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی  ISICدو رقمی
طی سال های  1381-96و از طریق تابع ترانسلوگ هزینه ،نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی از
هزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاه های مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین
زده شد و نسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت
تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید .نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع
پتروشیمی ،سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع
کشور کمتر از  ۰۵درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع
مانند فلزات اساسی ( 82/7درصد) ،کاغذ ( 82/6درصد) و چوب و محصوالت چوبی ( 82/1درصد
کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصوالت کانی غیر فلزی ( 22/8درصد)
بین  21تا  ۰1درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.
واژههای كلیدی :ظرفیت اسمی  ،تولید واقعی  ،تابع ترانسلوگ هزینه  ،صنایع کارخانه ای  ،ایران.
طبقه بندی D24 ، D92 ، E22 ، L52 ، L6 ، N65 ، O14: JEL
 -1گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایرانMehran_hbirgani@ yahool . com .
 -2گروه اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران yousefi@ gmail . com
 -3گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) daghighiasli @ gmail . com
 -4گروه اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانatmahmadi@gmail.com .
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 -1مقدمه
یکی از ارکان مهم هر اقتصادی بخش صنعت مییباشید کیه قابلییت بسییاری در رشید اقتصیاد
داراست و در کشور ایران ،بخش صنعت در کنار سایر بخشها یکی از عوامل مهم توسیعه روزافیزون
به شمار میرود .در حوزه صنعت ،تعدادی از صنایع به دلیل شرایط فرآینید تولیید و نیوع تولییدات،
دارای درجه اهمیت متفاوتی میباشند؛ در حقیقت طبقهبندی صینایع بیر اسیان انیواع فاکتورهیای
اقتصادی ،میتواند رویکردی مناسب جهت بررسی هرچه بهتر ساختار هزینه و تولید باشد.بی ثبیاتی
سال های اول انقالب و پس از آن تحمیل جنگ هشت ساله عراق علیه اییران و تحیریم هیای بیین-
المللی در عملکرد این صنایع بسیار مؤثر بودهاند .هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از
ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است .سئوالی که مطرح می شود این اسیت کیه صینایع
کارخانه ای ایران به چه میزان از ظرفیت خود استفاده می کنند؟ و آیا میزان استفاده از ظرفییت در
صنایع کارخانه ای ایران مشابه است یا بین آنها تفاوت وجود دارد؟ دوره میورد بررسیی سیال هیای
 1381-96است .اما قبل از این که به سئواالت مذکور پاسخ دهیم برای روشن شدن مطلب در بخش
دوم مقاله ویژگی های صنایع کارخانه ای کشور تشریح می گردنید .در بخیش سیوم ،روش تحقییق
ارائه می گردد .در این بحش همچنین نحوه تخمین تابع هزینه ترانسلوگ و پاییه هیای آمیاری ،بیه
بحث گذاشته می شوند .در بخش چهارم یافته های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میی گیرنید و
در نها یت در بخش پنجم خالصه و نتیجه گیری بحث ارائه می گردد.
 -2بیان مساله
با توجه به اینکه موضوع این تحقیق ،بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در
صنایع کارخانه ای ایران ،باید گفت که مطالعه این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که عالوه بر اینکه
صنایع کارخانه ای ایران بخش مهمی از قدرت تولیدی کشور را در اختیار دارند ،در کشور ماکه
دارای رکود تورمی ( ) stageflationاست .اهمیت موضوع مشخص می شود بنابراین می خواهیم
ببینیم که آن عواملی که باعث می شوند بنگاه ها نتوانند از ظرفیت شان کنند چه هستند ،یکی از
عوامل موثر و تعیین کننده در استفاده مطلوب از نهاده ها در واحد های بهره برداری اندازه واحد
تولیدی و برخورداری از مقیان تولید بهینه در اقتصاد است .با توجه به ویژگی های اقتصادی
،جغرافیایی ایران ،توسعه صنعتی ایران از اهمیت باالیی برخوردار است .توسعه صنعتی مستلزم
وجود امکانات و فضای مساعد کسب و کار است .سودآور بودن صنایع و بهره گیری از ظرفیت
تولیدی در جهت کاهش هزینه و افزایش سودآوری ،تولید و اشتغال از اهمیت باالیی برخوردار است
با توجه به این مهم بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران و
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همچنین عوامل موثر بر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی از اهمیت باالیی برخوردار است که هدف
اصلی این تحقیق می باشد .یکی از مباحثی که امروزه پس از دو دهه به کارگیری سیاستهای
جایگزینی واردات مطرح می شود  ،توسعه صادرات صنعتی و گسترش ارتباط با دنیای خارجی است
 ،استدالل اصلی این تغییر نگرش  ،گسترش بازارهای صادراتی و امکان بهره گیری از مقیان و
ارتقاء تکنولوژیک است  ،از اینرو تحقیق حاضر به محاسبه مقیان تولیدی بهینه و نیز منافع حاصل
از تولید در سطح مقیان بهینه و همچنین عوامل موثر برظرفیت تولیدی است دراین راستا با
استفاده از کدهای )(ISICدورقمی صنایع کارخانه ای کشور ایران را در یک دوره( )1921-1926را
بررسی می کنبم ).بدین منظور تابع هزینه بلند مدت و فرم تبعی انعطاف پذیر ترانسلوگ به عنوان
تئوری مبنای تحقیق انتخاب می کنیم .با بکارگیری روش رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط و
داده ها در سطح یک بنگاه متوسط هر صنعت  ،مقیان متضمن حداقل هزینه متوسط بلندمدت و
شیب آن تخمین زده می شود .وعواملی که ممکن است روی وضعیت تولیدی بنگاه ها تاثیر
بگذارند را انتخاب می کنیم مانند)1:ارزش افزوده)8دستمزد نیروی کار)9اشتغال  )2میزان سرمایه
گذاری.
 -3پیشینه تحقیق
استفاده بهینه از ظرفیت تولیدی ،موجب ارتقاء کارآیی و بهیره وری و افیزایش تولیید و اشیتغال
شده و هزینه و قیمت را کاهش می دهد .در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران این وضیعیت بیه
معنی استفاده مطلوب از سرمایه های تولیدی کمیاب و کنترل استهالک است (کیم و کون1272 ،؛
دنیسون1271 ،؛ میاریس1262 ،؛ وینسیتون1272 ،؛ راسین ،1262 ،آهلووالییا1222 ،؛ سریواسیتاوا،
 1226و اهلوالیا و لیتیل 1)1222 ،برخیی اقتصیاددانان معتقدنید تجمیع جغرافییایی فعالییت هیای
اقتصادی و رشد اقتصادی فرآیندهایی موازی هستند 8مییزان اسیتفاده از ظرفییت تولییدی بهتیرین
شاخص کارآیی استفاده از منابع است (باتیتاو همکیاران1221 ،؛ فیان 1221 ،و بتیانکورت و کلیک،
 .8)1221در خصوص "ظرفیت تولید" تعاریف و روش های مختلفی توسط مهندسین و اقتصاددانان
ارائه شده است (افروز و رای ،1276 ،9ویجی .)1222 ،البته تعریف اقتصاد دانان با تعریف مهندسیین
متفاوت است ،زیرا چیزی که از نظیر فنیی و تکنولیوژیکی امکیان پیذیر اسیت ممکین اسیت از نظیر
اقتصادی مطلوب نباشد .بطور ساده ظرفیت تولید را می توان حداکثر سطح تولید ممکن بیرای ییک
بنگاه یا جایی که نسبت سرمایه به تولید در حداقل قرار داشته باشد تعریف نمود (فیلییسس1269 ،2
و  .)127۵تعریف دیگر که از نظر اقتصادی معنی دار تر اسیت توسیط کاسیل  )1297(۰ارائیه شیده
است .او ظرفیت تولید را سطحی از تولید می داند که منحنی هزینه متوسط به حداقل خیود برسید.
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از آنجا که دوره زمانی بلند مدت را معموال مد نظر داریم ،هیچ عاملی ثابت نیست .بنگاهی که دارای
منحنی هزینه متوسط " "Uشکل است ،نقطه مینیمم آن نشان می دهد صرفه های اقتصادی کامیل
شده و هنوز تبذیرهای اقتصادی معادل نشیده انید .کلیین ( ،6)126۵فرییدمن ( 7)1269و هییکمن
( 2)1262تعریف دیگری ارائه می کنند .از نظر آنها ظرفیت بهینه تولید جایی است که منحنی هیای
هزینه متوسط کوتاه مدت و بلند مدت با هم ممیان باشیند .ایین تعرییف را برنیت و موریسین نییز
پذیرفته اند .اما آنها معتقداند که اگر تکنولوژی بازده ثابت به مقیان را نشان دهد ،هزینیه متوسیط
بل ند مدت افقی خواهد بود و سطح ظرفیت تولید بهینیه تعرییف نمیی گیردد .در ایین حالیت نقطیه
مینیمم هزینه متوسط هزینه کوتاه مدت و بلند مدت باهم ممان خواهند بود و نقطه ظرفیت بهینه
تولید به درستی تعریف گردد .این موضوع کمک می کند که ظرفیت بهینه تولید در کوتاه مدت نیز
تعیین گردد.تفاوت بین ظرفیت تولید از نگاه مهندسی و ظرفیت تولید از نگاه اقتصیادی را ظرفییت
خالی اضافی عمدی یا برنامه ریزی شده و تفاوت بین ظرفیت تولیید اقتصیاد دانیان و مییزان تولیید
واقعی را ظرفیت تولید خالی اضافی غیر عمدی و ناخواسته می گویند .2صنایع کارخانه ای ایران 11
درصد تولید ناخالص داخلی و از نظر اشتغال نیز همراه با معدن و ساختمان و غیره  99درصید کیل
شاغلین کشور را به خود اختصاص دادهاند (ساربا رای .)8۵11 ،1۵این صنایع همواره به عنوان موتیور
توسعه کشور مطیرح بیوده و بیرای حماییت از آنهیا سیاسیت هیای مختلفیگ اتخیاا گردییده اسیت
(یوسفی .) 1222 ،11اما توسعه آنها در سال های بعد از انقالب با چیالش هیای بسییار جیدی مواجیه
بوده است.
 -4ویژگی های صنایع كارخانه ای ایران
جدول( )1ویژگی های صنایع کارخانه ای ایران را بر اسان کید هیای دو رقمیی  ISIC . rev 8طیی
دوره زمانی  1921-26نشان میدهد
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جدول(:)1شاخص های صنایع كارخانه ای ایران با كد دو رقمی ISIC.rev. 2میانگین سال های 1311 – 1316
كد بخش
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مأخذ  :محاسبات محقق براسان آمار کارگاه های صنعتی ده نفر کار کن و بیشتر – مرکز آمار ایران

همان گونه که در جدول ( )1مالحظه می شود ،صینایع تولیید محصیوالت از توتیون و تنبیاکو،
تولید وسایل نقلیه موتور ی  ،تولید فلزات اساسی ،تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،تولیید وسیایل
برقی و تولید سایر وسایل حمل و نقل بیشیترین نسیبت اشیتغال بیه بنگیاه را بیه ترتییب بیه خیود
اختصاص دادهاند که داللت بر بزرگ بودن این صنایع و در عین حال محدود بودن تعیداد بنگیاه هیا
دارد .اما صنایعی نظیر تولید مواد غذایی و آشامیدنی ،تولید محصوالت فلزی فابریکی ،تولیید کاغیذ،
فصلنامـه اقتصاد مالی
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تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی ،تولید محصوالت کانی غییر فلیزی ،تولیید چیوب ،انتشیار و
چاپ ،تولید مبلمان و مصنوعات و دباغی و چرم کمترین نسبت اشتغال به بنگاه را به خود اختصاص
دادهاند که داللت بر آن دارد که این صنایع کوچک بوده و یا تعداد بنگاه های تولیدی آنها به مراتب
بیشترند .این یافته بوسیله نسبت ارزش افزوده به بنگاه تایید می گردد ،چرا که این شیاخص مبیین
آن است که صنایع تولید محصوالت از توتون و تنباکو ،تولید وسایل نقلیه موتیور ی ،تولیید میواد و
محصوالت شیمیایی ،تولید فلزات اساسی به ترتیب بیشترین ارزش افزوده نسبت به بنگاه را داشیته-
اند که نشان دهنده این است که در این صنایع بنگاه ها ارزش افزوده بیشتری ایجاد می نماینید؛ در
حالی که صنایع انتشار و چاپ ،تولید مبلمان و صنعت دباغی و چرم کمتیرین مییزان ارزش افیزوده
نسبت به بنگاه را به خود اختصاص داده اند .از طرف دیگر نسبت دستمزد به ارزش افزوده که نشانه
استفاده بیشتر از نیروی کار است نشان می دهد که در صنایع تولید محصوالت از توتیون و تنبیاکو،
انتشار و چاپ ،تولید مبلمان ،تولید منسیوجات ،تولیید کاغید و تولیید سیایر وسیایل حمیل و نقیل
بیشترین سهم را داشته اند که بیانگر این است که دستمزد پرداختی در این صنایع سهم بیشتری را
در ارزش افزوده به خود اختصاص داده است .اما صنایع تولید وسایل برقی ،تولیید محصیوالت کیانی
غیرفلزی ،تولید وسایل نقلیه موتوری ،تولید فلزات اساسی و تولید مواد و محصوالت شیمیایی سیهم
دستمزد به ارزش افزوده کمتری داشتهاند که داللت بر استفاده بیشتر از تکنولوژی سرمایه بر دارد .
نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده به ترتیب در صنایع تولید چیوب ،تولیید فلیزات اساسیی،
تولید محصوالت کانی غیر فلزی و تولید مواد و محصوالت شیمیایی بیشترین سهم را داشیته اسیت؛
در حالی که صنایع تو لید کاغذ ،تولید محصوالت از توتون و تنباکو ،تولید وسایل برقی ،تولید ماشین
آالت و تجهیزات ،تولید ابزار پزشکی و اپتیکی و تولید وسایل نقلیه موتور ی کمترین نسبت سیرمایه
گذاری به ارزش افزوده را به خود اختصاص داده اند که این امر بیانگر این است که این گونه صینایع
بخ ش کمتری از ارزش افزوده تولیدی خود را مجددا سرمایه گذاری می کنند .نسیبت ارزش افیزوده
به اشتغال با بهره وری نیروی کار ،نشان دهنده آن است کیه ایین نسیبت در صینایع تولیید میواد و
محصوالت شیمیایی ،تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشیترین ،در حیالی کیه در
صنای ع دباغی و چرم ،تولید مبلمان و تولید منسوجات کمترین نسبت را به خود اختصیاص داده انید
که این امر داللت بر باال بودن بهره وری گروه اول و پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار در گروه
اخیر است .نسبت ارزش افزوده به تولید که داللت بر استفاده از منابع و عوامل داخلی در تولید کیاال
و خدمات در صنایع مختلف دارد ،به ترتیب در صنایع تولید محصیوالت از توتیون و تنبیاکو ،تولیید
محصوالت کانی غیر فلزی ،انتشار و چاپ ،تولید سایر وسایل حمل و نقل ،تولید چوب و تولید میواد
و محصوالت شیمیایی بیشترین سهم؛ در حالی که در صنایع تولید فلیزات اساسیی ،میواد غیذایی و
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آشامیدنی و تولید وسایل نقلیه موتوری کمترین میزان را داشته اند .به عبیارت دیگیر صینایع اخییر
بیشتر مرحله نهایی تولید کاال و خدمات را در داخل کشور انجیام داده و متکیی بیر واردات قطعیات
ماشین آالت و مواد خام خارجی می باشند .نسبت خالص ارزش افزوده از دستمزد بیه ارزش افیزوده
بیانگر نرخ بازدهی در صنایع بوده که این نسبت در صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،تولیید
فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشترین نرخ بازدهی را داشته است؛ اما با این وجود این
نسبت بین صنایع مذکور از  26درصید تجیاوز نمیی نمایید .از طیرف دیگیر صینایع تولیید کاغیذ و
محصوالت کاغذی ،تولید منسوجات ،تولید مبلمان ،انتشار و چیاپ و تولیید محصیوالت از توتیون و
تنباکو کمترین نرخ بازدهی را داشته اند .چنین وضعیتی بوسیله دو شاخص دیگر تکمیل می گیردد
که عبارتند از شاخص سود بنگاه (ارزش افزوده منهای دستمزد ) ،و نسبت تشکیل سرمایه بیه سیود
که نشان دهنده میزان سرمایه بری و این که چه میزان از سود مجدد سیرمایه گیذاری میی گیردد.
براسان داده های مندرج در جدول( )1صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،تولید وسایل نقلیه
موتوری ،تولید فلزات اساسی ،تولید محصوالت کیانی غییر فلیزی و صینایع میواد غیذایی بیشیترین
سودآوری را دارند؛ در حالی که صینایع انتشیار و چیاپ ،تولیید چیوب و محصیوالت چیوبی ،تولیید
محصوالت از توتون و تنباکو و دباغی و چرم کمترین میزان سودآوری را داشته اند .پایین بودن سود
این گونه صنایع می تواند عالوه بر باال بودن هزینه ،به دلیل گران شدن واردات باشد کیه سیود ایین
صنایع را کاهش داده است .نسبت سرمایه گذاری به سود که نشان دهنده سرمایه گذاری مجدد تیا
تشکیل سرمایه می باشد ،در صنایع تولید چوب ،تولید محصوالت کیانی غییر فلیزی ،تولیید فلیزات
اساسی ،تولید منسوجات ،انتشار و چاپ و محصوالت فلزی فابریکی بیشیترین ،و در صینایع ماشیین
آالت و تجهیزات ،تولید ابزار پزشکی و اپتیکی ،تولید وسایل برقیی و تولیید وسیایل نقلییه موتیوری
کمترین بوده است .این یافته داللت بر آن دارد که در گروه اول احتماال بیرای تیامین میالی توسیعه
بنگاه های خود کمتر به نهادهای پولی و مالی وابستگی داشته و بیشیتر سیرمایه گیذاری خیود را از
سود حاصل از فعالیت های خود تامین نمودهاند؛ در حالی که گیروه اخییر احتمیاال بیشیتر از منیابع
بانکی در جهت سرمایه گذاری استفاده کردهاند.
 -5روش تحقیق
در این تحقیق از تابع ترانسلوگ هزینه برای صنایع کارخانه ای ایران استفاده شد که روش محاسیبه
آن در زیر ارائه می شود.
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 -1-5تابع هزینه ترانسلوگ
توابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی برای نخستین بار توسط کریستن ،جورگنسون و الئو در سال
19

18

 ، 1279معرفی شدد .این نوع توابع که به اختصار ترانسلوگ نامیده می شوند ،در حقیقت بسط ساده
، ،
تقریب سری دوم تیلور حول نقطه صفر است که بر حسب مقادیر لگیاریتمی رابطی
صورت می گیرد .بسط درجه دوم سری تیلور در حقیقت روشی برای تقرییب زدن ییک فیرم تیابعی
نامشخص است که در اکثر کارهای تجربی به کار می رود ،بنابراین بسط تابع هزینه بر حسب متغیر
معادل است با :
و
و
 Pو  Qو  tحول نقاط

، ،

،

∑

∑ ∑

∑

()1
تابع فوق به این دلیل لگاریتمی است ،که اوال ،چون در اقتصاد قیمت ها و مقیادیر صیفر بیرای ییک
بنگاه تعریف نشده اند .به منظور بسط سری تیلور حول نقطه صفر مقیادیر بایید بیه فیرم لگیاریتمی
تبدیل شوند ،ضمن این که در فرم های توابع لگاریتمی ضرایب قابل تفسیر به کشش ها هستند ،که
خود از حجم محاسبات خواهد کاست ،از سوی دیگر تابع فیوق از آن جهیت متعیالی 12نامییده میی
شود ،که با اعمال قیودی بر ضرایب ،قابل تبدیل به مجموعه ای از سایر توابع چیون  CESو کیاب -
داگالن بوده و به عبارتی در بردارنده سایر فرم های تبعی نیز است.
 -1-1-5ضرورت لحاظ كردن تغییرات تكنولوژیک در مدل
استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ بویژه در مورد خاص اندازه گیری صرفه های ناشی از مقیان از
مزایای زیادی برخوردار است ،زیرا این فرم تبعی هیچ پیش فرضی را در مورد صیرفه هیای ناشیی از
مقیان و همچنین امکان جانشینی بین نهاده ها اعمال نکرده و اجازه می دهد تا صرفه هیای ناشیی
از مقیان بر حسب سطح ستاده تغییر یابد ،به عبارتی این ویژگی باعیث میی شیود تیا تیابع هزینیه
متوسط بتواند فرم کالسیک  Uشکل خود را داشته باشد.انتخاب نوع و تعداد متغیرها بستگی به نوع
داده ها و حجم نتایجی داشته که محقق قصد دارد از مطالعیه خیود اسیتخراج کنید ،در میدل تیابع
هزینه ترانسلوگ به کار گرفته شده در این تحقیق فرض می شود که بنگاه در فرآیند تولیدی خیود
سه نوع نهاده نیروی کار ،سرمایه و نهاده های واسطه (انرژی نیز در این گروه قرار گرفتیه اسیت) ،را
به ستاده  Qتبدیل می کند.در این تحقیق نقط حداقل هزینه متوسط از طریق تیابع هزینیه بنگیاه
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44بهار 1411

مهران حافظی بیرگانی ،محمد قلی یوسفی ،علیرضا دقیقی اصلی و تیمور محمدی 952 /

تخمین زده می شود و تولید متناظر آن تولید بهینه شناخته میی شیود و تولیید واقعیی در سیطوح
دیگر هزینه با آن مقایسه می گردد .یعنی در محاسبه تابع هزینه و تولید فرض بر این اسیت کیه در
مقیان های مختلف تولید ،تکنولوژی ثا بت و بدون تغییر می ماند .در این حالت تولید بیشتر صرفه
های ناشی از مقیان را به همراه دارد و ظرفیت کامل به معنی استفاده بهینیه از تکنولیوژی موجیود
است.این مساله در صورتی که داده های آماری از نوع مقطعی باشند ،آن چنیان مهیم نبیوده امیا بیا
توجه به این که در این تحقیق از داده های سری زمانی استفاده می شود ،بنابراین تکنولوژی تولیید
در طی زمان ثابت نخواهد بود و تخمین مدل فیوق بیدون توجیه بیه ایین مسیاله باعیث تیورش در
محاسبات خواهد شد.در تبیین تغییرات تکنولوژی مساله این است که ،چگونه بازه وسیع و نیاهمگن
از تغییرات تکنولوژیک را می توان با یک متغیر توضیح داد .در این خصوص در بسیاری از مطالعیات
مختلف از روند زمان ( )tبه عنوان شاخص تغییر تکنولوژی در مدل استفاده شده اسیت ،بنیابراین در
این تحقیق نیز در توابع هزینه از شمارشگر زمیان بیه عنیوان متغییر مسیتقل و بیه عنیوان شیاخص
تغییرات تکنولوژی ،استفاده گردید .مدل نهایی با ورود ،ضریب تغییرات تکنولیوژی بیه صیورت زییر
است:
∑

∑ ∑

∑
∑

()8
که در تابع فوق:
 :Cهزینه کل تولید در طی یک دوره بوده و شامل مجموع کل حقوق و دستمزد پرداختی به نییروی
کار ،نهاده های واسطه ،مواد اولیه ،استهالک و هزینه فرصت سرمایه است.
 :Qسطح فیزیکی محصول
 :Pقیمت نیروی کار برحسب نفر -ریال

،

 :قیمت موجودی سرمایه شامل هزینه استهالک و هزینه فرصت استفاده از سرما
 :میانگین وزنی از قیمت کلیه نهاده های واسطه ،مواد اولیه و انرژی مصرف شده
 :tروند زمان به عنوان شاخص تغییرات تکنولوژی
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 -2-1-5فروض تئوریک
تابع مورد نظر برای برآورد باید از لحاظ تئوریک تمامی ویژگی های مطلوب را داشیته باشید .توابیع
هزینه به عنوان همزاد توابع تولید و بنابراین به عنوان نشان دهنده ساختار تکنولیوژی تولیید بنگیاه
باید فروض حاکم بر ساختار تولید بنگاه را برآورده کنند .این فیروض عبارتنید از فیرض یکنیواختی،
فرض تقعر و فرض همگنی؛ که ایالً توضیح مختصری راجع به آنها آورده شیده اسیت .بیرای اطیالع
بیشتر می توان به رای  12281۰راجعه نمود.
 -1-2-1-5فرض یكنواختی

16

این فرض بیان گر آن است که تابع هزینه ،یک تابع صعودی نسبت به قیمت عوامل تولیدی بیوده و
در هیچ نقطه انفصال ندارد ،این فرض در حقیقت متضمن آن است کیه صیاحبکار اقتصیادی ،نهیاده
های تولیدی را به صورت عقالیی به کار گرفته و هیچ یک از نهاده ها در منطقه سوم تولییدی واقیع
نیستند .بر اسان لم شفارد 17مشتق تابع هزینه نسبت به قیمت هریک از نهیاده هیا ،تیابع تقاضیای
جبرانی آن نهاده است و بر اسان فرض یکنوایی باید مثبت باشند.
 -2-2-1-5فرض تقعر

11

بر حسب قیمت ها مقعر باشد .ایین فیرض
،
این فرض در حقیقت مستلزم آن است که تابع
در مورد یک تولید کننده عقالیی بیانگر آن است ،که با دو برابر شدن یکی از قیمت هیا ،در صیورتی
که قیمت سایر عوا مل تولیدی ثابت باشد ،هزینه استفاده از آن نهاده تولییدی دو برابیر نمیی شیود،
بلکه بنگاه کم و بیش عوامل دیگر را جایگزین این عامل نموده ،بنابراین افزایش قیمت عامل تولیید،
با کاهش مصرف آن عامل جبران شده و هزینه به طور متناسب افزایش نمی یابد.
 -3-2-1-5فرض همگنی نسبت به قیمت ها

11

این فرض بیان گر آن است که تابع هزینه نسبت به قیمت ها همگن از درجه یک است ،بدین معنیا
که در صورت دو برابر شدن قیمت نهاده ها ،با ثبات سطح تولید ،هزینه تولییدی نییز دو برابیر میی
گردد .در مورد تابع هزینه ترانسلوگ این فرض مستلزم آن است که روابط زیر بین پارامتر ها برقیرار
باشد:
∑

∑
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 -3-1-5تخمین مدل
پس از وارد کردن اطالعات و پاالیش آنها در نرم افزار  ،Excelداده هیای میورد نظیر بیرای تخمیین
توابع هزینه وارد نرم افزار  STATA18شده است .تابع هزینه اولیه دارای  87پارامتر است که پیس از
نرمال کردن و پارامتر حذف شده و  12پارامتر باقی می ماند .نتایج تخمین توابع هزینهی ترانسلوک
به شکل جدول و نمودار ارائه شده است
 -2-5اندازه گیری صرفه های ناشی از مقیاس
تابع هزین ترانسلوگ ،یک تابع انعطاف پذیر بوده که هیچ گونه محدودیتی را بیر تکنولیوژی تولیید
وارد نکرده و اجازه می دهد صرفه های ناشی از مقیان همراه با سطح ستاده تغییر کننید ،بیه طیور
کلی در مفهوم صرفه های ناشی از مقیان هدف دانستن آن است که با افزایش در بکیارگیری همیه
نهاده های تولیدی و گسترش مقیان فعالیت ،افزایش هزینه ها به چه صورت است و یا بیه عبیارتی
کشش تابع هزینه نسبت به تغییرات در ستاده (بر حسب مقیادیر فیزیکیی) در چیه حید اسیت ،بیه
عبارتی برحسب مفاهیم ریاضی می توان نوشت:
اگر کشش مقیان  ،)SE(8۵بزرگتر از عدد ییک باشید ،بیدین معناسیت کیه بیا
افزایش 𝜆 درصدی در بهره گیری از همه نهاده ها ،تولید بیش از 𝜆 افزایش یافته و بییان گیر وجیود
صرفه های ناشی از مقیان در آن صنعت است ،بیه طیور مشیابه اگیر کشیش مقییان  SEبرابیر بیا
کوچکتر از یک باشد .بدین معناست که با افزایش 𝜆 درصد در استفاده از نهاده ها ،تولید بیه همیان
میزان و یا کمتر از 𝜆 درصد افزایش یافته و بنگاه به ترتیب در ناحیه عدم وجیود صیرفه نسیبت بیه
مقیان و یا زیان های ناشی از مقیان قرار دارد.
 -1-2-5داده های آماری و متغیر ها
در این مطالعه تالش شده است با استفاده از روش تخمین تابع ترانسلوگ هزینه ،سطح تولید بهینه
در بخش های صنعتی کشور ،مورد ارزیابی قرار گیرد .برای این منظور از داده های آماری مربوط بیه
دوره زمانی  1921-26که توسط مرکز آمار کشور منتشر شده اند ،بهره گرفته شید .تمیام آمارهیای
صنعتی از سالنامه های آماری و نتایج حاصل از سر شماری کارگاه های صینعتی  1۵نفیر کیارکن و
بیشتر ،منتشره توسط مرکز آمار ایران اسیتخراج گردیید .مأخیذ شیاخص هیای تعیدیل کننیده نییز
شاخص های قیمت تولید کننده ،شاخص های قیمت عمده فروشی ،گزارش های اقتصادی و حساب
های ملی منتشر شده توسط بانک مرکزی است که در ادامه به چگونگی کاربرد هریک اشاره خواهد
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شد.هزینه کل تولید در یک بنگاه صنعتی عمدتا شامل هزینه نیروی کار ،هزینیه اسیتهالک و بهیره
تعلق گرفته به موجودی سرمایه ،هزینه مواد خام و نهاده های واسطه (سوخت و انرژی نییز در ایین
گروه طبقه بندی شد) و پرداختی بابت خدمات غیر صنعتی است .به منظور بیرآورد هزینیه کیل در
ابتدا به تفکیک هریک از اجزاء هزینه محاسبه شد و سسس ارقام نهایی با هیم جمیع گردیید .بخیش
های صنعتی مورد مطالعه ،بر حسب کد های دو رقمی  ISIC . rev .2انتخاب شدهاند و بدین ترتیب
شامل  2بخش صنعتی و کل صنایع» می شوند .از آنجائی که اطالعات مربیوط بیه دوره زمیانی -26
 1921بر حسب ویرایش چهارم  ISICتوسط مرکز آمار ایران انتشار یافته انید .بیه منظیور تطبییق و
یکنواخت کردن اطالعات با یکدیگر ،کد های دو رقمی  ISIC . rev .2مبنای عمل قرار گرفتیهانید و
اطالعات مربوط به دوره زمانی  1921-26نیز بر اسان کد هیای دو رقمیی  ISIC . rev .2تجمییع
شده اند .بدین ترتیب برای بخش های فوق الیذکر در سیطح بنگیاه هیا ،سیطح تولیید بهینیه میورد
محاسبه قرار گرفته است و نسبت تولید واقعی به تولید بهینه به عنیوان مییزان اسیتفاده از ظرفییت
تولیدی در نظر گرفته شده است .در نهایت هزینه استفاده از سرمایه ،مشتمل بر هزینه اسیتهالک و
بهره با استفاده از نرخ های استهالک محاسبه شده توسط توکلی و همکاران ( )1972و نیز متوسیط
نرخ های بهره پرداخت وام های بانک صنعت و معدن در سال هیای  1921تیا  1926اسیتخراجی از
گزارش های اقتصادی بانک مرکزی ،به عنیوان ضیریبی از موجیودی سیرمایه محاسیبه گردیید .امیا
محاسبه قیمت سرمایه و نهاده های واسطه ای و چگونگی شاخص های تعدیل کننده به صورت زییر
محاسبه گردیده اند:
 -1-1-2-5قیمت خدمات سرمایه

قیمت با هزینه استفاده از خدمات هر واحد از عامل تولییدی سیرمایه عبارتسیت از مییزان بهیره و
استهالکی که به هر واحد موجودی سرمایه تعلق گرفته ،منهای افزایش در قیمت هر واحد موجودی
سرمایه ،که بطور خالصه برابر است با :
افزایش در ارزش موجودی سرمایه

بهره هزینه

استهالک هزینه

سرمایه موجودی

با توجه به آنکه در این تحقیق از ارقام واقعی موجیودی سیرمایه اسیتفاده گردیید ،جیزء افیزایش در
ارزش موجودی سرمایه از رابطه فوق حذف گردید.
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 -2-1-2-5قیمت نهاده های واسطه

یک بنگاه صنعتی در فرآیند تولیدی خود مجموعه بی شماری از انواع نهاده هیا شیامل :میواد اولییه،
مواد خام ،آب و برق و گاز و خدمات صنعتی و غیر صنعتی را مصرف می کند .که فریک در هر سال
خاص قیمت خود را دارند .بنابراین دستیابی به یک شاخص قیمت واحد که در برگیرنده تمام اقیالم
مختلف نهاده باشد ،امری بس مشکل و زمان بر است چراکه بدین منظور باید بیر حسیب اینکیه هیر
یک از اقالم نهاده های واسطه چه سهمی از مصرف نهاده هیا را بیه خیود اختصیاص داده انید ،ییک
میانگین وزنی از تمام واحدهای موجود محاسبه شود ،اما مشکل اساسیی آن اسیت کیه هیر ییک از
مقادیر نهاده بر حسب معیارهای مختلف اندازه گیری شده و جمع آنها بر حسب یک واحد مشیخص
مقدور نیست ،به عنوان مثال شاید محاسبه میانگین وزنی قیمت نهاده های یک واحد صنعتی تولید
شیشه ،که چند تن سیلیس و چند لیتر نیترات و چند متر مکعب گاز و چند کیلیووات سیاعت بیرق
مصرف کرده است ،امکان پذیر نباشد ،زیرا محاسبه این کمیت نیازمند جمع جبری یکسری از اعداد
تامتجانس استبا این مقدمه به منظور محاسبه یک شاخص متغرد که بیانگر تمام قیمت نهیاده هیای
واسطه صنایع باشد از ماتریس روابط بین بخش های اقتصیادی بیا جیدول داده  -سیتانده اسیتفاده
گردید ،در هر جدول داده  -ستانده ارقام موجود در ستون های جدول ،مقصد تولیدات هر بخیش را
نشان می دهد و به عبارت دیگر نشان میدهد که توسط هر یک از این بخیش هیا بیه چیه مییزان از
سایر بخش ها محصول خریداری کرده است ،بنابراین با دانستن شاخص های قیمت هر یک از سایر
بخش ها که در سطرها ظاهر میشوند،می توان به یک میانگین وزنی از مجموعه نهاده های مصیرفی
به عنوان یک عدد منفرد دست یافت .رابطه زیر روابط جبیری شیاخص قیمیت نهیاده هیای واسیطه
مصرفی صنایع را نشان میدهد
]

که در رابطه فوق

[

برابر است با میزانی از محصول بخش  iام که به عنوان نهاده در تولیید

یک واحد از محصول بخش  jام به کار می رود وماتریس  Aماتریس ضرائب فنی نامیده میی شیود و
شاخص قیمت نهاده های واسطه بخش  jام برابر است با :
∑
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بدین ترتیب با استفاده از دو جدول داده  -ستانده سالهای  1967و  1972انتشار یافته توسط بانیک
مرکزی 81به ابعاد به ترتییب  88*88و ( 2۵*2۵بخیش در بخیش) و جیدول داده  -سیتانده سیال
 192۵مرکز آمار ایران شاخص ضمنی نهاده های واسطه برای دوره  1921 - 1926ساخته شد.
 -3-1-2-5شاخص های تعدیل كننده

22

به منظور تخمین تابع هزینه ،ضروری است که سطح محصول بنگاه به مقادیر واقعی تبدیل شود تیا
انعکاسی از روایط فیزیکی بین عوامل تولیدی باشد ،اما در مورد سایر متغیرها اگر قیمیت هیای هیر
یک از اقالم هزینه بتواند افزایش اسمی در هر یک از اجزاءهزینه را توضیح دهد این اجرا و به همراه
قیمت های متناظر خود در مدل می توانند در مقادیر اسمی به کار روند ،امیا بیا توجیه بیه آنکیه در
ایران بخشی از قیمت سرمایه (نرخ بهره) یک متغیر تحیت کنتیرل میی باشید ،بنیابراین الزم اسیت
موجودی سرمایه نیز بر حسب مقادیر واقعی به کار رود ،عالوه بر این با توجه به آنکه روش تخمیین
استفاده از داده های سری زمانی است ،استفاده از مقادیر اسمی ممکن است باعث بیروز مسیأله هیم
خطی بین قیمت ها در مدل گشته و باعث تورش در نتایج خواهد شد .بیدین منظیور بیا توجیه بیه
مسائل فوق تمام متغیرها با استفاده از تعدیل کننده های خود به مقادیر واقعی سال  1921تبیدیل
شدند .همچنین به منظور تعدیل ارزش ستانده ها و دستیابی به مقادیر واقعیی ارزش سیتانده هیای
فعالیت های صنعتی در دوره  1921 - 1926از شاخص قیمت تولید کننده و در مورد ارقام واقع در
دوره  1921-1926نیز شاخص قیمت عمده فروشی استفاده گردید .الزم به اکر اسیت کیه بهتیرین
شاخص تعدیل کننده ارزش داده ها در حقیقیت شاخصیی اسیت کیه بیا اسیتفاده از جیدول داده -
ستانده ایجاد می شود ،اما در مورد ارقامی که در مدل ها وارد شده و تخمین تابع هزینه ترانسیلوک
بر آن اسان انجام شده است ،با توجه به آنکه شاخص های استخراجی از جدول داده سیتانده خیود
در مدل به کار میی رونید ،بنیابراین بایید
به عنوان جایگزین متغیر قیمت نهاده های واسطه
طرفین رابطه تخمینی ،یعنی جزء هزینه نهاده های واسیطه و نییز قیمیت نهیاده هیای بیا شیاخص
جداگانه ای تعدیل شود.
 -3-5تخمین تابع هزینه ترانسلوگ
در این قسمت به منظور تخمین سطح بهینه تولید در صنایع کارخانه ای بیا کید دو رقمیی ISIC .

 Rev.2و همچنین کل صنعت از تابع هزینه ترانسلوگ به شرح ایل استفاده شده است:
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که در آن
 :Tهزینه کل تولید برای کل صنعت در طی یک دوره بوده و شامل مجموع کل حقیوق و دسیتمزد
پرداختی به نیروی کار ،نهاده های واسطه ،مواد اولیه ،استهالک و هزینه فرصت سرمایه است.
 :Qسطح فیزیکی محصول (ستانده)
 :قیمت نیروی کار برحسب نفر-ریال
 :قیمت موجودی سرمایه شامل هزینه استهالک و هزینه فرصت استفاده از سرمایه.
 :میانگین وزنی از قیمت کلیه نهاده های واسطه ،مواد اولیه و انرژی مصرف شده
 :Tروند زمان به عنوان شاخص تغییرات تکنولوژی
 :Warمتغیر مجازی مربوط به جنگ
 :Fallمتغیر مجازی مربوط به رکودهای دوره ای است
 :سهم نهاده نیروی کار در هزینه
 :سهم نهاده های واسطه ،مواد اولیه و انرژی در هزینه
شایان اکر است سطح الزم (شرط اول) بهینگی تولیید ،براییری کشیش مقییان ییا کشیش هزینیه
(معکون کشش مقیان) یا یک است .در واقع شرط اول حکم می کند ،سطحی تولییدی کیه در آن
کشش مقیان با هزینه برابر با یک است ،به دست آید.
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شرط کافی (شرط دوم) جهت احراز سطح بهینگی تولید آن است که مشتق درجه دوم تیابع هزینیه
نسبت به مقیان مثبت باشند و یا به عبارت دیگر هزینه نسبت به مقییان مقعیر باشید .ایین بیدان
معنی است که هزینه کل نسبت به ستانده به صورت فزاینده افزایش می یاید .بییان نمیوداری ایین
را از بیاال قطیع میی کنید و در
موضوع بدین گونه است که منحنیی کشیش مقییان خیط
را از پایین قطع می کند
پیرامون آن نقطه نزولی است و یا اینکه منحنی کشش هزینه خط
و در پیرامون آن نقطه ،صعودی است.بدین ترتیب جهت به دست آوردن سطح بهینه تولید ،ابتیدا از
برابری کشش مقیان یا کشش هزینه یا یک ،یک سطح تولید به دست می آیید کیه طبیعتیاً شیرط
اول را تامین می کند .سسس به منظور بررسی تحقق شیرط دوم در سیطح تولیید بیه دسیت آمیده،
نمودار  CEیا  SEرسم می شود .چنانچه این نمودارهای تحقق شرط دوم را تاییید کننید ،نقطیه بیه
دس ت آمده ،سطح بهینه تولید خواهد بود .در غیر این صورت از راه حل دوم جهت شناسیایی سیطح
بهینه تولید استفاده می شود.در این ارتباط باید توجه داشت که زمانی کیه شیرط دوم تیامین نمیی
شود ،این معنی را می دهد که بنگاه در نزدیکی تولید بهینه (جواب قابیل قبیول) عمیل نمیی کنید،
بناب راین از آنجائیکه تابع کشش هزینه به عنوان مشتق تابع هزینه از یک فرم درجه دوم تبعیت میی
کند و با در نظر گرفتن اصل تقارن توابع درجه دو نسبت به نقطه اکسیترمم ،رابطیه درجیه دو تیابع
 CEبا استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه می گردد.با توجه به آنکه شرط الزم بهینگی تولید ،داشتن
کشش هزینه یا کشش مقیان برابر واحد است ،معادله درجه دو به دست آمده را برابر یک قرار میی
دهیم .این معادله دو جواب خواهد داشت که یکی از آنها همان نقطه اول اسیت کیه بیه دلییل عیدم
تامین شرط دوم ،غیر قابل قبول خواهد بود و جواب دوم که تامین کننده شرط الزم و شیرط کیافی
است ،مورد قبول قرار می گیرد و به عنوان سطح بهینه تولید معرفی می گردد.
 -6تحلیل یافته ها
نتایج حاصل از تخمین تابع ترانسلوگ هزینه برای تعیین سطح بهینه تولید در صینایع کارخانیه ای
ایران در نمودارها و جداول در پی آمده ارایه و مورد تجزیه و تحلیل قرار میی گیرد:هزینیه متوسیط
بلند مدت صنایع در نمودار ( )1نشان داده شده است .محور  Xنشان دهنده مقیان تولید و محور Y
نشان دهنده هزینه متوسط است .همان گونه که مالحظه میی شیود ایین منحنیی برحسیب تولیید،
نزولی است و بیانگر وجود ظرفیت های خالی در صنایع کارخانه ای ایران است و بیر آن داللیت میی
کند که در صورت افزایش تولید می توان از صیرفه هیای ناشیی از مقییان در صینایع کارخانیه ای
برخوردار گردید .نتایج تخمین تابع هزینه ترانسلوگ در جدول( )9ارایه شده است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نمودار ( :)1منحنی هزینه متوسطه بلند مدت صنایع كارخانه ای ایران
منبع :یافته های پژوهشگر

مطابق جدول ( )8تمام ضرائب براوردی به جز ( C)11در سطح  ٪1۵معنیی دار هسیتند ،همچنیین
متغیرهای توضیحی  22درصد تغییرات هزینه را توضیح داده که بیانگر خوبی بیرازش و فیرم تبعیی
انتخاب شده است
جدول ( :)2تخمین تابع هزینه در صنایع كارخانه ای ایران
Prob

t-Statistic

Coefficient

0.21
0.01

1.263824816
2.730076091

5.229333206
2.583011084

) C( 1
) C( 2

0.06
0.00

1.902562386
2.996767167

0.207188259
0.395348822

) C( 3
) C( 4

0.00
0.00
0.00

4.500419869
5.254457889
9.088202255

0.86595993
0.268432614
0.314839601

) C( 5
) C( 6
) C( 7

0.01
0.00
0.00

2.887913168
3.176968931
3.326801362

0.245535641
0.032397712
0.054149096

) C( 8
) C( 9
) C( 10

0.46
0.01

0.745523547
2.877608715

0.026556083
0.070773747

) C( 11
) C( 12

0.03
0.00

2.273626285
6.515754462

0.077346164
0.219613414

) C( 13
) C( 14

0.99

سطح معنا داری
823۵

R2
آماره F

8231
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مطابق سطر آخر در جدول باال آزمون وایت نشیان میی دهید در الگیوی بیرآورد شیده وارییانس نیا
همسانی وجود ندارد .نتایج برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای صنایع کارخانه ای ایران در جیدول 9
مالحظه می شود.
جدول ( :)3برآورد توابع هزینه بر حسب گروه های  ISICنه گانه مورد بررسی
مدل چهارم

مدل سوم

مدل دوم

مدل اول

متغیر

-494.43

10.00

10.08

12.42

9.74

7.06

7.94

7.89

14.88

C

مدل نهم

مدل هشتم مدل هفتم مدل ششم مدل پنجم

-0.28

7.83

2.47

9.03

آماره t

8.98

5.14

3.98

3.44

24.42

-130.67

-0.99

-2.13

-1.31

-1.40

-1.04

-0.34

-0.78

-1.23

دستمزد

-5.66

-7.87

-5.24

-15.87

-7.00

-8.59

-4.42

-7.78

-25.17

آماره t

0.00

0.09

-0.21

-0.17

0.18

0.12

0.03

0.28

0.18

-2.14

1.40

-0.66

-1.95

2.28

2.42

0.54

3.66

9.74

تولید
آماره t

0.04

0.17

0.59

0.25

0.18

0.27

0.15

0.03

-0.21

سرمایه

11.96

1.37

2.74

2.60

2.06

1.87

0.15

0.20

-5.63

آماره t

0.99

-0.12

0.72

-0.28

-0.16

-0.19

-0.04

زمان

21.74

-2.40

8.78

-3.38

-1.66

-2.09

-4.87

آماره t

0.909
0.893
59.69
0.00
1.78
0.35
0.31

0.934
0.923
87.82
0.00
1.05
0.27
0.26

0.969
0.964
195.10
0.00
1.64
0.50
0.42

-0.13

1.19

)ar(1

-1.78

6.14

آماره t

-0.48

)ar(2

-2.53

آماره t

0.978
0.974
272.42
0.00
1.14
0.24
1.45

0.977
0.974
271.00
0.00
1.39
0.13
1.80

0.959
0.953
147.91
0.00
1.03
0.67
0.77

0.934
0.916
51.75
0.00
1.89
0.63
0.63

0.899
0.888
80.25
0.00
1.17
0.30
0.82

0.996
0.995
1563.76
0.00
1.73
0.94
0.43

تعدیل شده
آماره F
سطح معنا داری آماره F
دوربین واتسون
آزمون واریانس ناهمسانی
سطح معنا داری آماره F

منبع :یافته های پژوهشگر

مطابق جدول( )9توابع هزینه ترانسلوگ برآورد شده از اعتبیار مناسیبی برخیوردار اسیت .همچنیین
مقدار آماره دوربین  -واتسون نشان می دهد خود همبستگی در الگو ها وجود ندارد .نتیجیه آزمیون
وایت نیز نشان می دهد در توابع برآورد شده واریانس نا همسانی وجود ندارد.در الگوی برآورد شیده
از آنجا که متغیرها لگاریتمی هستند ،به طور خودکار ویژگی غیر منفی بودن برآورده می شود (رای،
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 .)1228شرط همگنی نیز بر ضرایب الگو تحمیل شده است .شرط یکنوا بیودن تیابع هزینیه بیرآورد
شده این است که معادالت سهم عوامل برای هر نمونه مثبت باشند که این شرط نیز بیرآورده شیده
است .نکته قابل توجه این است که با توجه به تحمیل قید های مد نظر در فرض ها بر ضرایب الگیو
نیازی به آزمون کردن تک تک آنها وجود ندارد و به همین دلییل آزمیون فیروض معمیول نیسیت.با
توجه به نمودار ( ،) 1وضعیت صرفه های ناشی از مقیان در این صنعت به گونه ای است کیه شییب
منحنی هزینه متوسط کل در تمام سطوح تولید نزولی بوده و حاکی از تولیید در منطقیه اول تولیید
است .اکنون به منظور شناسایی سطح تولید بهینه ،ابتدا کشش مقییان ( )SEبیا اسیتفاده از نتیایج
تخمین تابع ترانسلوگ هزینه و همچنین رابطه در پی آمده محاسبه می شود:
،

نمودار ( :)2كشش هزینه یک بنگاه بزرگ صنعتی كشور
منبع :یافته های پژوهشگر

نمودار ( )8نشان می دهد که شیرط دوم در سیطح تولیید بدسیت آمیده محقیق نیسیت،لذا جهیت
محاسبه سطح تولید بهینه از راه حل دوم استفاده میشود .برای این منظور با توجیه بیه آنکیه تیابع
کشش هزینه به عنوان مشتق تابع هزینه از یک فرم درجه دوم تبعیت می کند و با در نظیر گیرفتن
اصل تقارن توابع د رجه دو نسبت به نقطه اکسترمم ،معادله درجه دو تابع  CEبا استفاده از نرم افزار
اکسل محاسبه شد که در سطح  1٫22درصد از نظر آماری معنی دار است
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این تابع با خط ( CE =1کشش برابر یک) دو نقطه تقاطع خواهد داشت ،یکی در سطح تولید واقعی
 -222میلیون ریال در سال که غیر قابل قبول است (عدم تحقق شرط دوم) و دیگری سیطح تولیید
واقعی  ۰1282,۰میلیون ریال در سال ،که قابل قبول بوده (تحقق شرط اول و دوم) و بییانگر سیطح
بهینه تولید و حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل استبنابراین با توجه به آنکه در طیی سیه سیال
پایییانی دوره تحقیییق ،متوسییط ارزش سییتانده واقعییی هییر کارگییاه صیینعتی در بخییش کییل صیینعت
 8۰992,26میلیون ریال در سال بوده است ،این معنی را می دهد که صنایع کشور چییزی حیدود
 22/2درصد از ظرفیت خود استفاده می نمایند .به عبارت دیگیر بنگیاه هیای صینعتی کشیور نمیی
توانند از صرفه های اقتصادی مقیان برخوردار گردند .کمی استفاده از ظرفیت تولید خود یک عامل
مهم افزایش هزینه و قیمت محصوالت تولیدی در کشور و عامل مهم بروز پدیده رکود تورمی است.
بنابراین الزم است علل کمی استفاده از ظرفیت تولیدی بررسی و نسبت به رفیع آنهیا اقیدام گیردد.
احتماال همانگونه که برخی مطالعات بین المللی نشیان داده انید 89مشیکالتی نظییر کمبیود اعتبیار،
نامسائد بودن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و دشواری تهیه کاالهیای واسیطه ای و قطعیات و
زیرساخت های اقتصادی مهمترین دلیل این مشکل در اقتصاد ایران می باشند .بدیهی اسیت کیه در
چنین شرایطی بنگاه های صنعتی منظور بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیان ،و کاهش هزینیه
باید سطح ستانده خود | را افزایش دهند یا در غیر این صورت ناچارند تعداد واحدهای فعال صنعتی
خود را کاهش دهند که در آن صورت هزینه های اقتصادی اجتماعی آن در جامعیه خیلیی مطلیوب
نخواهد بود .برای بررسی بهتر و تجزیه و تحلیل چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در شاخه هیای
مختلف صنعتی برآورد های مشابهی انجام شده که نتایج در نمودار( )9نشان داده شده اند

نمودار (:)3میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع كارخانه ای ایران بر اساس اطالعات آماری میانگین
دوره زمانی  1311الی 1316
منبع :یافته های پژوهشگر
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 -1-6كارگاه های صنعتی مركز آمار ایران طی سال های(  1311الی )1316
بر اسان محاسبات انجام شده سطح تولید واقعی در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی هیا و
دخانیات  881۵2٫2میلیون ریال در سال است که بیانگر سطح بهینه تولید و نقطیه حیداقل کننیده
تابع هزینه متوسط کل است .بنابراین با توجه بیه آن کیه در طیی سیه سیال پاییانی دوره تحقییق،
متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش صنایع مواد غذایی و آشیامیدنی و دخانییات
 2۵71٫۵1میلیون ریال در سال بوده است ،این نتیجه بدست می آیید کیه ایین صینایع حیدود 21
درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار می دهند .عالوه بر مشکالت مطروحیه بیرای کیل
صنایع ،احتماال مشکل کمبود تقاضای مؤثر برای این گونه صنایع نیز مزید بر علت کمی اسیتفاده از
ظرفیت تولیدی در اینگونه صنایع می باشد .بدیهی است که ،به منظور بهیره گییری از صیرفه هیای
ناشی از مقیان ،هر بنگاه صنعتی ،باید سطح ستانده خود را افزایش دهید و بیرای ایین رفیع موانیع
تولید آنها چاره اندیشی شود .در غیر اینصورت راه نه چندان مطلوب دیگر این اسیت کیه بایید ایین
صنایع تعداد واحدهای فعال خود را کاهش دهند.در صنایع تولید کننده منسوجات ،پوشاک و چرم،
بر اسان این محاسبه ظرفیت تولیدی بطور متوسیط  17992٫7میلییون رییال در سیال اسیت ،کیه
بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است .بنابراین با توجه به آن که در طی سه سیال
پایانی دوره تحقیق ،متوسط ارزش ستانده واقعی هر کارگاه صنعتی در این بخش تولید منسیوجات،
پوشاک و چرم  2181،۰8میلیون ریال در سال بوده است ،می تیوان گفیت کیه ایین صینایع 26/2
درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .با توجه به ماهیت این گونه صنایع به نظر می
رسد که آنها عالوه بر داشتن مشکالت مشترک با سایر صنایع ،با کمبود تقاضیای میؤثر ،نیاتوانی در
رقابت در بازار داخلی یا واردات ارزان و ناتوانی در صادرات به دلیل مشابه مواجه می باشیند .بیدیهی
است که به منظور بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیان ،این صنایع باید تالش نمایند کیارایی و
بهره وری خود را افزایش دهند اما رفع برخی از مشکالت آنها مستلزم مدیریت بهتر بخش عمومی و
سیاست های بهتر صنعتی دولت است .در غیر این صورت آنها باید از تعداد واحدهای فعال صینعتی
خود بکاهند.
اما در صنایع چوب و محصوالت چوبی ،ظرفیت تولیید واقعیی  1۰626میلییون رییال در سیال،
تخمین زده می شود که بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است .بنابراین با توجه به
آنکه در طی سه سال پایانی دوره تحقیق ،متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صینعتی در صینایع
چوب و محصوالت چوبی 9772،۰9میلیون ریال در سال بوده است ،می توان نتیجه گرفت کیه ایین
صنایع  82/1درصد از ظرفیت تولیدی خود را میورد اسیتفاده قیرار میی دهنید .بیه نظیر میی رسید
مشکالت مذکور در این صنایع حادتر است .الزم است موانع و مشیکالت ایین صینایع بررسیی و بیه
فصلنامـه اقتصاد مالی
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منظور بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیان ،به این صنایع کمیک شیود تیا هیر بنگیاه صینعتی
بتواند سطح ستانده خود را افزایش دهد ،در غیر این صیورت بایید تعیداد واحیدهای فعیال خیود را
کاهش دهد.در خصوص صنایع کاغذ و محصوالت کاغذی و صحافی با ظرفیت اسیمی تولیید واقعیی
 8222۵۵۰میلیون ریال در سال ،و مقدار متوسط ارزش ستانده واقعی  7821٫29میلیون ریال ،می
توان گفت که این صنایع تنها  82/6درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهنید .بیه نظیر
می رسد مشکالت مربوط به باال بودن هزینه و واردات از یک طرف و کمبود تقاضای داخلی از طرق
دیگر مشکل اساسی این صنایع می باشد .اگرچه برخی مشکالت با سایر صنایع مشیترک اسیت امیا
این صنایع مشکالت خاص خود را دارد که الزم است به صورت جدی مورد بررسی قیرار گییرد و در
جهت رفع مشکالت آنها چاره اندیشی شود .تا با رفع موانع ،این صنایع بتوانند از صرفه های ناشی از
مقیان ،در هر بنگاه صنعتی برخو ردار گردند .یا اینکه این صنایع ناچاراً باید تعداد واحیدهای فعیال
صنعتی خود را کاهش دهند.اما بر خالف یافته های فوق در صنایع شیمیایی و پتروشیمی ،متوسیط
ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در صنایع تولید محصوالت شیمیایی  126۵6٫22میلیون ریال
در سال بوده که بیش از ظرفیت اسمی (یا مقدار تولید بهینه که برابر با  12821میلیون ریال) است
یعنی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی  197درصد اسیت .بنیابراین الزم اسیت در ایین صینعت بیه
منظور کاهش هزینه ناشی از استفاده بیش از حد از ظرفیت تولیدی خود اقدام نمایید و تیالش الزم
صورت گیرد که با توجه به توان تولید باالی کشور بنگاه های جدید تاسیس و یا توسعه بنگاه هیای
موجود در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.اما در صنایع کانی غیر فلیزی ظرفییت بهینیه معیادل
 9122میلیون ریال است .اما ،متوسیط ارزش سیتانده واقعیی طیی سیه سیال آخیر دوره 8626٬22
میلیون ریال در سال بوده است ،می توان گرفت که این صنایع حدود  8 /22درصد از ظرفیت خیود
را مورد استفاده قرار می دهند .بنابراین می توان گفت که این صنایع عالوه بر مشکالت مشابه سیایر
صنایع از نوسانت بازار ساخت و ساز سیاختمانی و مسیتغالت آسییب پذیرنید .لیذا الزم اسیت بیرای
کاهش هزینه و افزایش تولید و اشتغال وجهت برای بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیان ،موانع
موجود بر سر راه تولید این صنایع برداشته شود ،با اینکه ناچارا تعداد واحدهای فعال صنعتی خود را
کاهش دهند.در صنایع تولید کننده فلزات اساسی ظرفیت تولید  1292۰۵میلییون رییال در سیال،
بیانگر نقطه حدا قل کننده تابع هزینه متوسط کل است .اما متوسط ارزش ستانده واقعیی هیر بنگیاه
صنعتی در سه سال آخر  ۰87۵9٫۵1میلیون ریال در سال بوده است ،که بر آن داللت می کند کیه
این صنایع  7 / 82درصد از ظرفیت خود را میورد اسیتفاده قیرار میی دهنید .ایین گیروه از صینایع
مهمترین تامین کننده کاالهای واسطه ای برای سایر صنایع و مهمترین تقاضا کننده بخیش معیدن
در کشور است بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار است و کمیی اسیتفاده از ظرفییت تولیید در ایین
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صنایع به این میزان داللت بر بیماری در بخش صنایع و دشواری ایین صینایع در تیامین قطعیات و
کاالهای واسطه های مورد نیاز که از خارج وارد می گردنید دارد .در عیین حیال ایین صینایع نقیش
مهمی در صادرات صنعتی دارند احتماال دشواری در صادرات به دالیل مختلف در کمیی اسیتفاده از
ظرفیت تولیدی این صنایع موثر بوده است .با توجه به وزن و اهمیتیی کیه ایین صینایع در توسیعه
صنعتی کشور دارند بررسی علل کمی استفاده از ظرفیت تولیدی و تالش جهیت رفیع موانیع تولیید
آنها از اولویت باالیی برخوردار است .الزم است در این صنعت به منظور بهیره گییری از صیرفه هیای
ناشی از مقیان ،هر بنگاه صنعتی سطح ستانده خود را افزایش دهد یا اینکه تعداد واحیدهای فعیال
صنعتی کاهش یابد.در تولید صنایع ماشین آالت ،تجهیزات ،ابزار و محصوالت فلزی ،ظرفییت تولیید
 21768میلیون ریال در سال است ،که بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل اسیت .بیا
توجه به آنکه در طی سه سال پایانی دوره تحقیق ،متوسط ارزش سیتانده واقعیی ایین صینایع 392
2676۰میلیون ریال در سال بوده است ،می توان نتیجه گرفت که این صنایع به میزان  ۰1درصد از
ظرفیت خود استفاده می کنند .با توجه به اهمیت این صنایع که به عنوان عرضیه کننیده قطعیات و
کاالهای واسطه ای برای سایر صنایع می باشند و یا کاالهای مصرفی بیادوام را عرضیه میی کننید و
دارای تکنولوژی متوسط و با ال می باشند ،وابستگی بیشتری به واردات تکنولوژی ،قطعات و کاالهای
واسطه ای دارند .کمی استفاده از ظرفیت تولید در این صنایع می توانید ناشیی از مشیکالت تیامین
مواد اولیه و کاالی واسطه ای از یک طرف و کمبود تقاضا به دالیل پیش گفته از طرف دیگیر باشید.
این صنایع در حقیقت موتور متحرکه بخش صینعت محسیوب میی شیوند و بایید تیالش گیردد تیا
مشکالت آنها بر طرف گردد .هر چه قدر این صنایع بیشتر بتوانند از ظرفیت تولیدی خیود اسیتفاده
نمایند و از صرفه های ناشی از مقیان برخوردار شوند ،هزینه و قیمت آنها کیاهش یافتیه و تولیید و
اشتغال باال می رود که تاثیر مشابه و بیشتری بر روی سایر صنایع خواهند داشت.
و نهایتا صنایعی که در گروه صنایع متفرقه طبقه بندی شده اند دارای ظرفیت تولیید 1212۵,1
میلیون ریال در سال ،هستند که این سطح از تولید بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینیه متوسیط
کل است .اما این صنایع بطور متوسط  6626 3۰2میلیون ریال در سال تولید می نمایند ،میی تیوان
نتیجه گرفت که این صنایع حدود  92٫7درصد از ظرفیت اسمی خیود را میورد اسیتفاده قیرار میی
دهند .به منظور بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیان ،الزم است در این صنایع ،بنگاه ها ،سیطح
ستانده خود را افزایش دهند در غیر این صورت باید از تعداد واحدهای فعال صنعتی خود بکاهند.
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 -7نتیجه گیری
استفاده بهینه از ظرفیت تولیدی ،موجب ارتقاء کارآیی و بهیره وری و افیزایش تولیید و اشیتغال
شده و در عین حال هزینه و قیمت را کاهش می دهد .در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران این
به معنی استفاده مطلوب از سرمایه های تولیدی کمیاب و کنترل استهالک است .با توجیه بیه ایین
مهم در این تحقیق سعی گردید با استفاده از تابع ترانسلوگ هزینه ،میزان استفاده از ظرفیت تولیید
بنگاه های صنعتی کشور تخمیین زده شیود .مطالعیه حاضیر نشیان میی دهید بیه اسیتثناء صینایع
شیمیایی ،سایر صنای ع با کمی استفاده از ظرفیت تولییدی مواجیه میی باشیند و نسیبت اسیتفاده از
ظرفیت تولیدی در صنایع مختلف متفاوت است .میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صینایع چیوب
و محصوالت چوبی ( 82/1درصد) ،کاغذ و محصوالت کاغذی (82/6درصد) و تولیید فلیزات اساسیی
( 82/7درصد کمترین و محصوالت کانی غیر فلیزی (بیا  22/8درصید بیشیترین نسیبت اسیتفاده از
ظرفیت تولیدی را داشته اند .صنایع غذایی ،نوشابه هیا و دخانییات ( 21درصید) و صینایع نسیاجی،
پوشاک و چرم ( 26/2درصد) و صنایع ماشین آالت ،تجهیزات و وسائط حمل و نقل ( ۰1درصید) در
بین این دو گرو قرار دارند .یافته های مذکور نشان می دهند که صنایع کشور نمی توانند از ظرفیت
بهینه خود استفاده نمایند که احتماال به خاطر مشکل تهیه کاالهیای واسیطه ای و سیرمایه ای و ییا
مشکل کمبود نقدینگی است این مشکالت مانع از آن می شوند که این صنایع بتوانند مییزان تولیید
و اشتغال خود را افزایش دهند .کمی استفاده از ظرفیت تولید خیود ییک عامیل مهیم و اساسیی در
ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران می باشد زیرا تولید کم به معنی باال رفتن منحنی هزینیه
و به دنبال آن افزایش قیمت و تورم است از طرف دیگر کاهش تولید و به دنبال آن کاهش اشیتغال
با بیکاری و تورم همراه است .بنابراین برای برون رفت از شیرایط رکیود  -تیورمی حیاکم الزم اسیت
تمهیداتی اتخاا گردد تا موانع تولید برطرف و بنگاه ها بتوانند ظرفیت اسمی خود بطور کامل میورد
استفاده قرار دهند ،تا از این طریق با افزایش تولید هم اشیتغال ایجیاد شیود و هیم هزینیه تولیید و
قیمت ها کاهش یابد.
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