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  چکیده
گذار آن بر رشد اقتصـادي، در مطالعـه حاضـر تـالش     تأثیرو نقش ) TFP( کل عوامل وري بهرهبا توجه به اهمیت 

مـورد   1345- 1387کل عوامل در ایران با استفاده از چـارچوب حسـابداري رشـد طـی دوره      وري بهرهشده است 
   .بررسی قرار گیرد

درصدي بـراي   62فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم  تأییدنتایج تجربی تحقیق ضمن 
ران طی دوره مورد مطالعه مثبت بـا شـیب بسـیار انـدك     یا TFPروند نرخ رشد  ،فیزیکی از تولید، نشان دادسرمایه 

و ) 1957( بر اساس دو چـارچوب سـولو   TFPدر ضمن برخالف مبانی نظري، محاسبه  .درصدي بوده است 04/0
ه است بـر قـدرت   آن استجونز نتونشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و ) 1999( هال و جونز

عالوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشـد   .در ایران بیافزاید TFPتوضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و 
TFP  به دلیل عدم هماهنگی بـین نـرخ رشـد سـرمایه      دهد مینسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان

 تـرین  مهـم از ایـن رو   .مایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بـوده اسـت  فیزیکی و انسانی همواره سهم سر
، هماهنگی ساختار آموزشـی  TFPکه ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد  آن استهاي سیاستی این مطالعه توصیه

ارنـد،  تخصـص د  هـا  آنهاي کسب و کار، استفاده از نیروهاي ماهر و آمـوزش دیـده در مشـاغلی کـه در     با محیط
   .صورت گیرد TFPهماهنگی الزم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه 

  . کل عوامل، حسابداري رشد وري بهرهاقتصادي، سرمایه، سرمایه انسانی،  رشد :کلیدي کلمات
  JEL:. O57, O50, O47بندي طبقه
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  مقدمه
ایـن اسـت کـه چـه مقـدار از       شود میي اساسی که در همه اقتصادها مطرح ها سؤالیکی از 

مربوط به رشد عوامل اولیه تولید همانند سرمایه فیزیکی و انسانی و چه  ها آنرشد اقتصادي 
هـر چنـد در مـورد     .باشـد  میمقدار آن به خاطر عواملی مثل تغییرات تکنولوژیکی و بنیادي 

انسانی بر رشـد اقتصـادي بـین اقتصـاددانان اجمـاع وجـود        هاي فیزیکی و مثبت سرمایه تأثیر
دارد ولی بیشتر اقتصاددانان رشد اقتصادي باال را به تغییرات تکنولـوژیکی و بنیـادي وابسـته    

انحـراف نـرخ    تـوان  مـی با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازار کار رقابتی،  .دانند می
ایـن   .فیزیکـی و انسـانی را بـه دسـت آورد    رشد اقتصادي از مجموع نرخ رشـدهاي سـرمایه   

 TFP(1( کل عوامـل  وري بهره ،دهد میانحراف که تغییرات تکنولوژیکی و بنیادي را نشان 
  . شود مینامیده 

هاي اخیر به یکـی از موضـوعات مـورد    بر آن در دهه مؤثرو عوامل  TFPبررسی روند 
و  TFPبــه اهمیــت  بــا توجــه .عالقــه محققــین در کشــورهاي مختلــف تبــدیل شــده اســت 

اساسـی   سـؤال آن بر رشد اقتصادي، مطالعه حاضر براي پاسخ بـه سـه    دار معنیگذاري تأثیر
چگونـه بـوده اسـت؟ آیـا      1345-1387در ایـران طـی دوره    TFPرونـد   .انجام گرفته است

طـی دوره مـورد    TFPد بخشـی از تغییـرات   توانـ  مـی لحاظ کردن سرمایه انسـانی در ایـران   
نسبت بـه تغییـرات سـهم سـرمایه فیزیکـی از تولیـد        TFPمطالعه را توضیح دهد؟ حساسیت 

  چگونه است؟
پس از بیان مقدمه در قسمت دوم مـروري بـر    .در پنج قسمت تنظیم شده استاین مقاله 

قسمت چهارم به  .ادبیات تحقیق و در قسمت سوم مدل تحقیق و پایگاه داده تبیین شده است
و پیشـنهادات   گیـري  نتیجـه و در قسمت پـنجم   .اختصاص یافته است ها یافتهجزیه و تحلیل ت

  . شده است ارایهسیاستی 

                                                
 

1-Total Factor Productivity 
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  مروري بر ادبیات تحقیق
، بـه طـور   انـد  پرداختـه محققینی که به بررسی منابع رشـد اقتصـادي در کشـورهاي مختلـف     

ول موسـوم بـه مـدل رشـد     مدل ا .اند کردهمعمول از دو مدل رشد در مطالعات خود استفاده 
دو عامل تولید سرمایه فیزیکی و نیروي کار در شرایط بـازده   کند میاست که فرض  1سولو

 .ثابت نسبت به مقیاس و تحـت یـک تکنولـوژي کـاربر در فرآینـد تولیـد مشـارکت دارنـد        
مـدل دوم،   .اسـت  3/0که سهم سرمایه فیزیکی از تولید برابـر بـا    کند میوي فرض  چنین هم

ان یـک  که بر اساس این مدل، سرمایه انسـانی بـه عنـو    باشد می 2شد تعمیم یافته سولومدل ر
  3. باشد میعامل مهم در تولید مطرح 

یک گروه از مطالعات به بررسی این فرضیه سولو که سهم سرمایه فیزیکی از تولید برابر 
دریافت که سهم نیروي کار در کشورهاي  4)1969( مییچالوپولس .اند پرداختهاست،  3/0با 

گـزارش کـرد    چنـین  هـم او  .درصد بوده است 3/71متوسط  به طورمنتخب آمریکاي التین 
صـد  در 3/72درصد، برزیـل   5/74برابر  1950-1954سهم نیروي کار در آرژانتین در دوره 

دوره و براي کلمبیـا طـی    1950-1954درصد طی دوره  7/69، شیلی 1957-1960دوره  در
بـا فـرض    6)1987( و مدیسـن  5)1989( رومـر  .درصد بوده اسـت  8/68برابر با  1954-1950

وي کـار از تولیـد در کشـورهاي توسـعه     بازدهی ثابت نسبت به مقیاس نشان دادند سهم نیـر 
در مطالعـاتی مشـابه در    8)2007( و البـک  7)2002( گـولین  .درصد است 75تا  70یافته بین 

گولین در مطالعـه   .و توسعه یافته نتایج مختلفی را گزارش کردند کشورهاي در حال توسعه
عمومی سهم نیروي کار از درآمـد در کشـورهاي در حـال توسـعه و      به طورخود نشان داد 

                                                
 

1 - Solow 
2 - Augmented Solow Model 
3 - Mankiew, Romer and Weil- MRW, 1992 & Hall and Jones, 1999 
4 - Michalopoulos, 1969 
5 - Romer, 1989 
6 - Madison, 1987 
7 - Gollin, 2002 
8 - Lubke, 2007 
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عمـومی سـهم    بـه طـور  این در حالی است کـه البـک نشـان داد     .باشد میتوسعه یافته مشابه 
نیروي کار از درآمد، در کشورهاي در حال توسعه کمتر از سهم نیروي کار از درآمـد، در  

کـه   دهـد  مـی ي کنیـا نشـان   هـا  دادهبا استفاده از  1)2010( آدر .کشورهاي توسعه یافته است
فرضـیات   کنـد  مـی اما در عین حـال بیـان    .است 16/0سهم سرمایه فیزیکی از تولید کمتر از 

  . کن است در کشورهاي توسعه یافته برقرار باشدسولو مم
برخـی از ایـن    .را مـورد بررسـی قـرار دادنـد     TFPگذار بـر  تأثیرگروه دیگري از مطالعات عوامل 

ـاري در بعضـی از کشـورها،        می تأکیدمطالعات  ـتفاده از     TFPکننـد کـه حقـوق انحص را بـه دلیـل اس
ـاري در کشـورهاي فقیـر     میاین مطالعات بیان  .دهد میاهش تکنولوژي ناکارا ک کنند که حقوق انحص

ـبت بـه کشـورهاي غنـی       .)(Parente and Prescott, 2000 & Schmitz, 2005باشـد  مـی  تـر  قـوي نس
هاي وضع شده توسط دولت بـر کاالهـاي    منفی تعرفه تأثیراي دیگر از این مطالعات به  دسته

ــر   ــی، ب ــادراتی و واردات ــد TFPص ــی تأکی ــ م  ;Sachs and Warner, 1995( دکنن
Wacziarg and Welch, 2003; Alcalá and  Ciccone, 2004; Herrendorf 

and Teixeira,2005(  آزادســازي  دهـد  مـی اسـتا نتـایج بعضـی مطالعـات نشـان      در ایـن ر
  .داردTFPبر رشد دار معنیمثبت و  تأثیرتجاري 

 )Baily, 1993, Baily and Gersbach,1995, Muendler, 2002, and Kim, 

(2000 and Herrendorf & Teixeira,2005 .  
کشـور آفریقـایی طـی     34را در  TFPگذاري متغیرهاي کـالن بـر   تأثیر 2)2006( لونآکی

لو نشان داد بـدهکاري خـارجی، نـرخ    نآکی .مورد مطالعه قرار داده است 1980-2002دوره 
انحـراف  ، بهـره نـزول و   GDPدرصدي از  به صورتتورم، ارزش افزوده بخش کشاورزي 

ایـن در   .دارنـد  TFPبـر  دار معنـی منفـی و   تـأثیر هاي محلی از نرخ نسبی مبادلـه   نسبی قیمت
بـه  ، دارایـی بخـش خصوصـی    GDPحالی است کـه سـرمایه انسـانی، نسـبت صـادرات بـه       

                                                
 

1 - Oduor, 2010 
2 - Akinlo, 2006 
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و  GDPدرصـدي از   به صورتمستقیم خارجی  گذاري سرمایه، GDPدرصدي از  صورت
در  .دارنـد  TFPبـر  دار معنـی مثبـت و   تأثیر GDPنسبتی از  به صورتارزش افزوده صنعت 

هایی که با هدف کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش بـدهی، تسـهیل تجـارت     ضمن سیاست
مثبتـی بـر    تـأثیر شـوند،   خارجی، تثبیت قیمت و افزایش سهم بخش خصوصـی طراحـی مـی   

TFP دارند . 

تئوریکی نتیجه ي ها یافتهدر مطالعات خود بر خالف  2)2005( و گانیو 1)1988( لوکاس
ه اسـت بـر قـدرت    آن اسـت هـاي رشـد نتـو    گیرند که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مـدل  می

  . بیافزاید TFPتوضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و 
ــه بررســی   ــز ب ــر آن پرداختنــد مــؤثرو عوامــل  TFPیکســري از مطالعــات داخلــی نی  .ب

) R&D( شـت سـرمایه تحقیـق و توسـعه    به ارزیابی نقـش انبا ) 1380( آبادي و کمیجانی شاه
ــت ســرمایه   ــی و انباش ــرکاي تجــاري R&Dداخل ــامل ( ش ــو  21ش و  OECDکشــور عض

 .انـد  پرداختـه کـل عوامـل در ایـران     وري بهـره از طریق تجارت خارجی بر روي ) خاورمیانه
 وري بهـره شـرکاي تجـاري بـر روي     R&Dانباشت سرمایه  اثرنتایج حاکی از آن است که 

در ضـمن، ضـرایب تخمـین متغیـر      .داخلی است R&Dانباشت سرمایه  اثر از رت قويداخلی 
شرکاي تجاري و متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی  R&Dاثر متقابل تجارت با انباشت سرمایه 

  . شرکاي تجاري، مثبت است R&Dبا انباشت سرمایه 
به ارزیـابی علـل    OLSبا به کارگیري متدلوژي همگرائی یوهانسن و ) 1382( آبادي شاه

، انباشـت سـرمایه   دهد مینتایج این مطالعه نشان  .کل عوامل پرداخته است وري بهرهبر  مؤثر
تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیـق و توسـعه خـارجی، سـرمایه انسـانی، نسـبت       

هـاي بـاز بـودن، رابطـه مبادلـه، ذخـایر        موجودي سرمایه فیزیکـی بـه نیـروي کـار، شـاخص     
 .دارنـد  تـأثیر کـل عوامـل    وري بهـره واقعـی بـر روي    مـؤثر ، نرخ تورم و نـرخ ارز  للیالم بین

                                                
 

1 - Lucas, 1988 
2 - Ganev, 2005 
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کنـد کـه اثـر انباشـت سـرمایه تحقیـق و توسـعه داخلـی،          نتایج برآورد پیشنهاد مـی  چنین هم
تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودي سرمایه فیزیکی به  سرمایه انباشت

کـل عوامـل دارنـد و در ضـمن      وري بهـره ت به دیگر متغیرها بر ي نسبتر قوينیروي کار اثر 
   .کل عوامل منفی است وري بهرهضریب برآوردي متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روي 

کل عوامـل بـر روي صـادرات غیـر نفتـی و       وري بهرهبا بررسی نقش ) 1383( آبادي شاه
نسبت شـاخص قیمـت کاالهـاي     -هاي نسبی گیرد که شاخص قیمت واردات کاال نتیجه می

منفی و قابل توجـه بـر    تأثیرکل عوامل  وري بهرهو  -وارداتی به قیمت کاالهاي تولید داخل
تقاضاي واردات کاال و تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمـدهاي نفتـی اثـر مثبتـی بـر      

اقعـی ارز و سـطح   کل عوامل، بهبود نـرخ و  وري بهرهدر ضمن  .تقاضاي واردات کاال دارند
  .مثبتی بر صادرات غیرنفتی کاال دارند تأثیرواردات جهانی 

بـا   را )TFP( وري بهـره آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد ) 1383( مهرآرا و محسنی
در اقتصاد ایـران مـورد    1360-1379بخش صنعتی، طی دوره  زیر 9ي پانل ها دادهاستفاده از 

نشـان   دار معنـی را قـوي و   وري بهـره اثر صادرات بـر سـطح   نتایج حاصله  .مطالعه قرار دادند
عالمت نادرسـت ضـریب    .نیست دار معنی وري بهرهاین متغیر بر نرخ رشد  تأثیراما  .دهند می

نیز داللت بر آن دارد که فشارهاي رقابتی   آن در الگو، پایینمتغیر واردات و اهمیت آماري 
نداشـته   وري بهـره د انتظـار را بـر سـطح و رشـد     بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مور

  .اهمیت دارد وري بهرههاي وارداتی بر رشد  از میان متغیرهاي تجاري، تنها آثار نهاده .است
 وري بهـره پردازنـد کـه بـر کـارایی و      به بررسـی عـواملی مـی   ) 1385( خلیلی عراقی و سوري

و کـارایی بـه    وري بهـره که افزایش  دهند مینتایج حاصل از این مقاله نشان  .گذارد اقتصاد اثر می
کننده زندگی و معیشـت   تأمینافزایش دستمزد حقیقی که : الف: د به وجود آیدتوان میسه طریق 

د از طریق حسـاب ذخیـره ارزي   توان میتثبیت درآمدهاي نفتی، که این امر : ب .باشد میشاغالن 
دهاي نفتی بـه اقتصـاد را تثبیـت کنـد و     د جریان تزریق درآمتوان میبه وجود آید که این حساب 
سوق دادن مخارج مصـرفی دولـت بـه سـمت وظـایف سـنتی و       : ج .آثار منفی آن را حذف کند
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  . شود میوري و کارایی منجر  اصلی دولت که به منطقی شدن اندازه و ارتقاي بهره
کل عوامل بـه وسـیله بـه کـارگیري روش      وري بهرهبا برآورد معادله ) 1386( آبادي شاه

دهـد کـه    نشـان مـی   1338-1382همگرایی یوهانسن و حداقل مربعات معمـولی طـی دوره   
از طریـق  ( انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسـعه خـارجی  

بـاز  ، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص )مستقیم خارجی و تجارت کاال گذاري سرمایه
، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهـاي موهـومی جنـگ تحمیلـی و     المللی بینبودن، ذخایر 

که اثر  دهد مینتایج نشان  چنین هم .دارند تأثیرکل عوامل  وري بهرهانقالب اسالمی بر روي 
تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز سرمایه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت 

ي نسـبت بـه دیگـر    تـر  قـوي غیرهاي موهومی جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی اثر بودن و مت
وري کل عوامل دارند و در ضمن ضریب تخمینی متغیر نـرخ تـورم و متغیـر     متغیرها بر بهره

  . باشد میکل عوامل منفی  وري بهرهموهومی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی بر 
 کـل عوامـل تولیـد    وري بهـره و رشـد   ICTرابطه بین سـرریز  ) 1386( رحمانی و حیاتی

)TFP ( 1993-2003کشـور در دوره زمـانی    69ي پانـل بـراي   ها دادهرا با استفاده از روش 
و  ICTداخلـی در   گـذاري  سـرمایه کـه   دهـد  مـی نتایج این پژوهش نشـان   .اند بررسی کرده

نمونـه کـل   هـم در   -TFPهر دو اثر مثبت و معناداري بر رشـد   ICTسرریزهاي بین المللی 
بـر   ICTالبته، اثـر   .دارند -کشورها و هم در نمونه کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه

   .در کشورهاي توسعه یافته بیش از کشورهاي در حال توسعه است TFPرشد 
به بررسی اثـرات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـر رشـد       ) 1386( محمودزاده و اسدي

و بـه   1350-1386ي سري زمـانی  ها دادهایران، با استفاده از  نیروي کار در اقتصاد وري بهره
کـل و سـرمایه غیـر     وري بهـره گیرنـد   روش حداقل مربعات معمـولی پرداختـه و نتیجـه مـی    

نیـروي کـار در اقتصـاد ایـران      وري بهـره را بـر   تـأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بیشـترین  
نیـروي کـار    وري بهـره عـات و ارتباطـات بـر    اثر سرمایه انسانی و سرمایه فناوري اطال .دارند

  . است دار معنیمثبت و 
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ي دوره زمــانی هــا دادهبــا اســتفاده از شــیوه توصــیفی و ) 1387( فــرد محمــدي و اکبــري
ي بـر رشـد   دار معنـی هاي طرف تقاضا به تنهایی اثر  گیرند که شوك نتیجه می 1384-1341

 چنـین  هـم هاي طرف عرضه، اثر معناداري بر رشد اقتصادي دارنـد،   اقتصادي نداشته، شوك
هاي  شوك( هاي طرف عرضه هاي طرف تقاضا بر تغییرات تولید گذرا و شوك شوك تأثیر
  . تجمعی بر رشد اقتصادي دارند تأثیر) وري بهره

 مدل تحقیق و پایگاه داده

سـابداري در بخـش   ي حهـا  چـارچوب  معرفیکه بعد از  شود میاین قسمت شامل دو بخش 
   .شده است ارایهي مورد نیاز تحقیق ها دادهآوري  اول، در بخش دوم نحوه محاسبه و جمع

   چارچوب حسابداري رشد
سـولو رشـد تولیـد را ناشـی از دو عامـل       .مطرح شد 1استاندارد توسط سولو چارچوباولین 

زیـر در   بـه صـورت  سولو تابع تولید را کـاربر و   .داند تولید نیروي کار و سرمایه فیزیکی می
  :نظر گرفته است

 )1(                
Y تولید کل اقتصاد،K انباشت سرمایه فیزیکی اقتصاد،L   کل نیروي کـار وt    انـدیس زمـان

با استفاده از تغییرات نسـبی سـرمایه، نیـروي کـار و      توان میتغییرات نسبی تولید را  .باشد می
TFP نسـبت بـه   ) 1( براي محاسبه تغییرات نسبی در تولید از رابطه .توضیح دادt   مشـتق

  :گیریم می

 )2(                                                                       
t
A

A
Y

t
L

L
Y

t
K

K
Y

t
Y























  

  :داریم) 2( در رابطه
 )3(  

  

                                                
 

1 - Solow,1956 
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  :به صورت نرخ رشد داریم) 3( براي تبدیل رابطه
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 )4(   

  

تغییرات نسبی تولید و دو عبارت اول سمت راست به ) 4( عبارت سمت چپ در رابطه
عبارت سوم در سمت  .دهد میترتیب تغییرات نسبی ذخیره سرمایه و نیروي کار را نشان 

ناخالص داخلی را نشان  تولیددر  وري بهرهکه سهم  دهد میسولو را نشان راست پسماند 
  :به صورت زیر نوشت توان میرا ) 4( رابطه  .دهد می

 )5(                                                                                   
    tttt aLKy     

                  :که به طوري
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  ,,,  

ty ،tk  وtL    به ترتیب نرخ رشد تولید، ذخیره سرمایه فیزیکی و نیـروي کـار را نشـان
بـه دسـت   ) 2( کـه از باقیمانـده تخمـین رابطـه     دهد میرا نشان  TFPنرخ رشد ta. دهند می
,. یدآ می   دهند میهم به ترتیب سهم نیروي کار و سرمایه از تولید را نشان .  

دومین چارچوب استاندارد براي تجزیه و تحلیل عوامل رشد تحـت عنـوان مـدل تعمـیم     
ایـن چـارچوب بـه دو روش تقریبـاً مشـابه توسـط منکیـو و         .مطرح شـده اسـت   1یافته سولو

                                                
 

1 -Augmented Solow Model 
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در مــدل  .مطــرح شــده اســت )1999( 2و دیگــري توســط هــال و جــونز) 1992( 1همکــاران
یافته شکل نوینی از سرمایه تحت عنوان انباشت سرمایه انسـانی بـه عنـوان یـک عامـل       تعمیم

این مدل با لحـاظ   .یکی و نیروي کار قرار گرفته استتولید مهم در کنار انباشت سرمایه فیز
  :زیر است به صورتسرمایه انسانی که توسط منکیو و همکاران مطرح شده 

 )6(  
,سهم سرمایه انسانی در تولیـد،  انباشت سرمایه انسانی و  H که طوريبه      هـم بـه

اگـر بـازدهی نسـبت بـه مقیـاس       .دهند میترتیب سهم نیروي کار و سرمایه از تولید را نشان 
1 :ثابت باشد خواهیم داشت .     ،تـوان  مـی براي محاسبه تغییـرات نسـبی تولیـد 

  :استخراج کرد) 3( رابطه زیر را براي رابطه
 )7(  

  :به طوري که

th


taتوسط TFPرشد  .دهد مینرخ رشد سرمایه انسانی را نشان 


نشان داده شده است  
   .آید به دست می) 4( که از باقیمانده تخمین رابطه

  :گیرند نظر می هال و جونز براي وارد کردن سرمایه انسانی تابع تولید زیر را در
 )8(  

  :سنجد که در این رابطه ذخیره نیروي کار ماهر را می  Hکه يبه طور
 )9(  

( )E ي آمـوزش ها سالسنجد که  کارایی هر واحد از نیروي کار ماهر را می )E ( در
زیـر   بـه صـورت   هـا  آنبنابراین چـارچوب تحلیلـی    .کند میاین رابطه نقش اساسی را بازي 

  :خواهد بود

                                                
 

1-Mankiew, Romer and Weil (MRW)  
2- Hall and Jones   

ttttt ahlky
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 )10(                                                                                    
 

tttt hKay     

)( که در این رابطه Elh tt
  باشد می .  ty ،tkعوامل از تولید و  سهم ,

به ترتیب نرخ رشد تولید، ذخیره سرمایه فیزیکی و ذخیـره نیـروي کـار مـاهر را نشـان       thو
  . دهد میرا نشان  TFPهم رشد ta .دهند می

  ي آماريها داده
 و هـال وجـونز  ) 1957( شـده توسـط سـولو    ارایـه ي ها چارچوبدر این مطالعه با استفاده از 

قبل از بررسی  .پرداخته شده است 1345-1387 در ایران طی دوره TFPبه بررسی ) 1999(
ي تولید کل اقتصاد، کل نیروي کار، ذخیره سرمایه ها دادهي تحلیلی نیاز به ها چارچوباین 

  . فیزیکی و ذخیره نیروي کار ماهر داریم
 15-64در ایـن تحقیـق کـل جمعیـت      :)Y( و تولید کل اقتصـاد ) L( کل نیروي کار -1

اي از نیروي کار و تولیـد ناخـالص داخلـی برحسـب ریـال حقیقـی بـه         سال به عنوان نماینده
ي ایـن  هـا  دادهدر ضـمن   .از تولید کـل اقتصـاد در نظـر گرفتـه شـده اسـت       اي نمایندهعنوان 

 . استخراج شده است WDI1متغیرها از 

از مـدل موجـودي   براي محاسبه ذخیره سرمایه فیزیکـی  ): K( ذخیره سرمایه فیزیکی -2
 .باشـد  میهاي رایج در محاسبه ذخیره سرمایه فیزیکی  استفاده شده است، که از روش 2دائم

  :هاي گذشته است گذاري سرمایهبراساس این مدل ذخیره سرمایه فیزیکی انباشتی از جریان 
 )11(                                                                                     1)1(  ttt kIk    

نـرخ   t ،تشکیل سرمایه در دوره  t ،Itذخیره سرمایه فیزیکی در دوره tkکه يبه طور
بـراي   .باشـد  مـی ام  t-1فیزیکـی در دوره  1tkذخیـره سـرمایه    استهالك سـرمایه فیزیکـی و  

                                                
 

1- World Development Indicators, 2010 
2 - Perpetual Inventory Method 
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  :استفاده شده است 1)1995( از روش پارك 0kمحاسبه سرمایه فیزیکی اولیه
 )12(                                                                                                

g
gIK


 


)1(

0  

 .)Oduor, 2010, p. 602( اسـت  گـذاري  سرمایهمیانگین رشد تاریخی  gکه يبه طور
کـه   باشـد  مـی در این تحقیق معادل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ریال حقیقی  Itي ها داده
در ضمن نرخ اسـتهالك در ایـن    .استخراج گردیده است 2010سال  WDIي آن از ها داده

  .درصد در نظر گرفته شده است 5تحقیق 

بـا اسـتفاده از چـارچوب هـال و جـونز بـه دو        Hبراي محاسبه ): H( ذخیره سرمایه انسانی - 3
ي آمـوزش، کـه   ها سالدوم؛  .اول؛ نیروي کار که درباره این داده بحث شد: سري داده نیاز است

بـر اسـاس    .زیر محاسبه شده استبا روش ) 2000( 2و بارو و لی) 1999( به پیروي از هال و جونز
  :Ganev, 2005, P. 7)( شده توسط هال و جونز روابط زیر برقرار است ارایهروش 

 )13(  
4                                      :داریم) 2000( لیو  وو با پیروي از بار

1
( ) ( )ii

H t H t


  
( )iH t  سرمایه انسانی مربوط به گروهi ي دسترسی ها سالق با است که مقدار آن مطاب

  :ها عبارتند از این گروه .باشد میبه آموزش 
   .سواد یا نیروي کاري که آموزش ابتدایی را کامل نکرده است نیروي کار بی -1
تمـام  یـا آمـوزش متوسـطه را بـه ا     انـد  کردهنیروي کاري که آموزش ابتدایی را تمام  -2

  . اند نرسانده
یا دوره آموزش عالی را به اتمـام   اند کردهنیروي کاري که آموزش متوسطه را تمام  -3

                                                
 

1 - Park, 1995 
2- Barro and Lee 
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84),4(102.04134.0

4,134.0
)(

EifE
EifE

EifE
E



  61/ کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداري  وري بهرهبررسی 

 

  . اند نرسانده
  . اند کردهنیروي کاري که دوره آموزش عالی را تمام  -4

  :ها با روابط زیر بیان شده اند سرمایه انسانی این گروه
)().()().1(.)1( 11

0
1 tLttLeH    

)().(.71.1)().(.)1( 22
4134.0

2 tLttLteH     
)().(25.2)().(.)( 33

40101.04134.0
3 tLttLtetH     

)().(36.3)().(.)(4 44
4068.04101.04134.0 tLttLtetH     

نشان  سهم شاغلین مرتبط با سطح آموزشی خاص را به کل جمعیت شاغلtt)(ضریب
  :بنابراین خواهیم داشت .دهد می

 
4

1
1

i t  
بـراي   ها دادهي آماري آموزش نیاز است که این ها دادهبه  tt)( براي محاسبه چنین هم

ایـن   .سال به باال توسط بارو و لی براي کشورهاي مختلف محاسـبه شـده اسـت    15جمعیت 
امـا نکتـه    .باشـد  میدر مطالعات بارو و لی موجود  1960-2010براي ایران طی دوره  ها داده

است که در این تحقیق براي  شده ارایهساله  5 به صورت ها دادهقابل توجه آن است که این 
   .یابی خطی استفاده شده است ها، از درون ي میانی دورهها سالآوردن مقادیر  به دست

   ها یافتهتجزیه و تحلیل 
بـازده  «در مطالعات مختلف، از فرض رایج در حسابداري رشد مبنی بـر   TFPبراي محاسبه 

 ;Mankiew, Romer and Weil,1992; Solow, 1957( استفاده شده است» نسبت به مقیاس ثابت

(Gollin,1996; Ganev, 2005.   این مطالعه قبل از اعمال این فرض، به بررسی آن با اسـتفاده از
و سـهم ذخیـره    α بـا  اگر سهم ذخیره سرمایه فیزیکـی از تولیـد   .پرداخته است 1آزمون والد

1نشـان داده شـود، بررسـی فرضـیه      λنیروي کار ماهر از تولیـد را بـا        بـر اسـاس
                                                

 
1 - Wald Test 
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مقیـاس بـراي    آزمون والد نشان داد کـه، فـرض بـازده ثابـت نسـبت بـه       2و  Fهاي  آماره
  . 1رد کرد توان میاقتصاد ایران را ن

با توجه به عدم رد فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، گام بعدي تعیـین سـهم سـرمایه    
بر این اساس تابع تولید، با لحاظ قید بازده ثابت نسبت به مقیاس،  .باشد میفیزیکی در تولید 
نشـان داد کـه   ) OLS( نتایج تخمین بر پایه متد حداقل مربعات معمـولی  .برآورد شده است

بـا   TFPاز ایـن رو در ایـن مقالـه نـرخ رشـد       .باشـد  می 62/0سهم سرمایه فیزیکی در تولید 
درصدي سرمایه فیزیکی در  62بت نسبت به مقیاس و سهم بازدهی ثا( لحاظ مفروضات باال

  :براي دو حالت محاسبه شده است) تولید
1- 1ta : نرخ رشدTFP ارایـه ، مبتنـی بـر چـارچوب    )5( محاسبه شده بر اساس رابطه 

  ) 1957( شده توسط سولو
2- 2ta : نرخ رشدTFP ارایه، مبتنی بر چارچوب )10( محاسبه شده بر اساس رابطه 

  . )1999( شده توسط هال و جونز
نـــرخ رشـــد محاســـبه شـــده بــــا هـــر دو روش و اخـــتالف بـــین ایـــن دو نــــرخ         

)&()(رشد SolowTFPJonesHallTFPaD t  بـه منظـور تمرکـز بیشـتر      .شده اسـت  ارایه
) 1( متغیرهـا در نمـودار  ، رونـد ایـن   هـا  آنروي نرخ رشدهاي محاسبه شده و اخـتالف بـین   

هـاي   مشـاهده مـی شـود عالمـت    ) 1( نمـودار  در کـه  طـور  همـان  .ترسیم شده اسـت  1ta 
و 2ta  اما این روند از سال  .منفی بوده است 1972-1999ي دوره ها سالمشابه و در اکثر

 ta)1(از  تـر  بـزرگ همـواره   ta)2(چنـین  هم .روند مثبتی داشته است 2007تا سال  2000
این اخـتالف جزئـی در    .باشد میدرصد  74/0ناچیز و کمتر از  ها آنبوده، ولی اختالف بین 

taDبا نماد ) 1( دینامیک این دو متغیر که در نمودار   که  کند مینشان داده شده است، بیان

                                                
 

 24/0و  25/0به ترتیب  2و  Fهاي  ارزش احتمال آماره و 38/1براي این آزمون  2و  Fمقدار آماره  -1
    . برآورد شده است
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  . کند ارایه TFPتبیین بیشتر و بهتري براي توضیح  است ستهناسرمایه انسانی نتوعامل 
 ) 1345-1387( ي سولو و هال و جونزها با استفاده از روش TFPمقایسه نرخ رشد ): 1( نمودار
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  :1استفاده شده است) 6( براي توضیح این نکته به لحاظ تکنیکی از رابطه
 )14(    

 :گیري از عبارت سمت راست خواهیم داشت با مشتق

 )15(  

  :داریم) 14( بر رابطه) 15( با تقسیم رابطه
 )16(  
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چرا اساساً دینامیک نیروي انسانی ماهر و نیروي انسانی در ایران تفاوت چنـدانی بـا هـم    

که کیفیـت آمـوزش    کند میگانو بیان  .به دالیل گانو اشاره کرد توان می جا اینندارند؟ در 
ي مـا نشـان داده نشـده    هـا  دادههاي زمانی مختلف متفاوت است ولی ایـن نکتـه در    دورهدر 

                                                
 

1- Ganev, 2005  
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در نقــاط مختلــف  ائز اهمیــت اســت کــه تفــاوت در کیفیــت آمــوزشایــن نکتــه حــ .اســت
هاي آموزشـی و بـه تبـع آن کیفیـت آمـوزش و پـرورش همـه از نکـات          جغرافیایی، سیستم

در ضمن دلیل  .شوند باشند که در متدهاي حسابداري رشد نادیده گرفته می گذاري میتأثیر
ي هـا  سـال گردد کـه در مـورد    برمیي غلطی ها دادهبه  کند میگانو به آن اشاره دیگري که 

  . دسترسی به آموزش در یک کشور گزارش شده است
به چند دلیـل دیگـر کـه مربـوط بـه       توان میعالوه بر این دالیل مطرح شده توسط گانو 

هـاي   م هماهنگی ساختار آموزشـی بـا محـیط   عد: دلیل اول: اشاره کرد باشد میاقتصاد ایران 
آموزشی بدون توجه به نیازهاي شغلی جامعـه  ایران سیستم در اقتصاد  .باشد میکسب و کار 

عدم استفاده صحیح از نیـروي کـار آمـوزش    : دلیل دوم .پردازد به پرورش نیروي انسانی می
بسیاري از نیروهاي مـاهر در مشـاغلی کـه تخصصـی درآن ندارنـد اسـتخدام        .باشد میدیده 

 .اغل دیگر به طور کارا استفاده کـرد در مش ها آناز  توان میشوند این در حالی است که  می
با توجه به شرایط رکودي حاکم بر اقتصاد نـرخ بیکـاري نیروهـاي تحصـیل کـرده       چنین هم

 .خصوصاً نیروي کار داراي آموزش عالی به مراتـب بیشـتر از میـانگین نـرخ بیکـاري اسـت      
ت کـه  ي کسب و کار کشور اسهاي مدیریتی حاکم بر فضا ضعف ترین مهمبخشی از  ها این

نیروي کار متخصص تمایز چندانی با نیروي  وري بهرهدر برایند کلی اقتصاد،  شود میباعث 
  . کار معمولی نداشته باشد

 .شود میمطرح  جا ایندو سئوال در  ،و بحث در مورد آن TFPبعد از محاسبه نرخ رشد 
چگونـه بـوده    1387تـا   1345در ایـران طـی دوره مـورد مطالعـه      TFPروند نرخ رشد : اول

و نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی چگونـه        TFPاساساً رابطه بین نرخ رشـد  : است؟ دوم
  ؟باشد می

ي تحلیلـی سـولو و هـال و    هـا  چـارچوب در  TFPدینامیک نرخ رشد  که اینبا توجه به 
بـه   هـا  آناز  یـک  کـدام ، از این رو تفاوت چندانی وجود نـدارد کـه بـا    باشد میجونز مشابه 

محاسـبه   TFPت از نرخ رشـد  سؤاالبراي پاسخ به این  جا ایندر  .ق پاسخ دهیمت فوسؤاال
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با روش هـال و   TFPروند نرخ رشد  .شود میشده بر اساس چارچوب هال و جونز استفاده 
( جونز 2ta (در نمودار )رونـد خطـی    ،تـر  به منظور مطالعه آسان .نشان داده شده است) 2

 TFPبا توجه به روند خطی ترسیم شده، روند رشـد   .این متغیر در نمودار ترسیم شده است
نکتـه   .درصـدي بـوده اسـت    04/0در ایران طی دوره مذکور داراي شیب مثبت بسیار مالیم 

بـه   تـوان  مـی در ایران است که از دالیل این امر  TFPحائز اهمیت دیگر دامنه نوسان باالي 
ب اســالمی، جنــگ تحمیلــی و اقتصــاد متکــی بــه نفــت و عــوارض مربــوط بــه وقـوع انقــال 

رشد اقتصـادي   شود میوابسته بودن اقتصاد به نفت موجب  .کردهاي اقتصادي اشاره  تحریم
از دیگر دالیل این روند  .قرار بگیرد المللی بیني ها شوك تأثیرو به تبع آن منابع رشد تحت 

و صحیح در سطوح مـدیریتی بـا رویکـرد     مؤثر ریزي رنامهببه عدم  توان میمثبت بسیار کند 
به عنوان یکـی   TFPکشور اشاره کردکه حاکی عدم توجه کافی به رشد  وري بهرهارتقاي 

  . ي رشد اقتصادي استها محرك ترین مهماز 
 )1345-1387( محاسبه شده از روش هال و جونز TFPروند نرخ رشد ): 2( نمودار

y = 0.040x - 0.827
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و رشـد اقتصـادي،    TFPبراي پاسخ به سئوال دوم مطرح شده یعنی نحوه ارتبـاط رشـد   

که از روند این متغیرهـا   طور همان .ترسیم شده است) 3( روند این متغیرها در نمودار شماره
تخمـین ارتبـاط بـین     .وجود دارد TFPپیداست ارتباط تنگاتنگی بین رشد اقتصادي و رشد 

، کـه نتـایج آن در نمـودار بـه     OLSاین دو متغیر در قالب یک الگوي دو متغیره بر پایه متد 
صورت یک معادله گزارش شده است، خود گواهی بر ارتباط تنگاتنـگ و بسـیار نزدیـک    

با توجه به معادله برآورد شده با فرض ثابت ماندن  .باشد میو رشد اقتصادي  TFPبین رشد 
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موجـب افـزایش    TFPر متغیرهاي مؤثر بر رشـد اقتصـادي، افـزایش یـک درصـدي در      سای
-استدالل نمود که سیاسـت  توان میبر این اساس  .شود میدرصدي در رشد اقتصادي  98/0

  . گذارند می تأثیرگذارند به شدت بر رشد اقتصادي  تأثیردر ایران  TFPهایی که بر 
 به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نسبت TFPر این قسمت به تحلیل حساسیت د

) (پرداخته می شود )Senhadji, 2000( :       با فـرض بـازدهی ثابـت بـه مقیـاس و براسـاس
  :داریم) 10( رابطه

 )17(  
  

  :داریم نسبت به  TFPی مرتبه اول از نرخ رشد یبا گرفتن مشتق جز
  

 )18(  
  :داللت دارد که) 18( رابطه

 )19(    
  

) دهـد  مـی افـزایش  ( دهد میرا کاهش  TFPرشد ) ( افزایش در سهم سرمایه فیزیکی
 .از نرخ رشـد نیـروي کـار مـاهر باشـد     ) تر کوچک( تر بزرگاگر نرخ رشد سرمایه فیزیکی 

از سـرعت رشـد نیـروي     تـر  سریعاگر سرعت رشد سرمایه فیزیکی  دهد مینشان ) 19( رابطه
بـه   .شـود  می TFPکار ماهر باشد افزایش در سهم سرمایه فیزیکی، باعث کاهش نرخ رشد 

همین ترتیب، اگر سرعت رشد سرمایه فیزیکـی کنـدتر از سـرعت رشـد نیـروي کـار باشـد        
   .شود می TFPش در نرخ رشد افزایش در سهم سرمایه فیزیکی، باعث افزای

0هر گاه  tt hk      باشد افزایش سهم سرمایه فیزیکـی از تولیـد باعـث کـاهشTFP 
از نـرخ   تر بزرگ Kنرخ رشد  1387تا  1382 و1358تا  1345طی دوره  .و بالعکس شود می

طـی دوره مـذکور    TFPرشـد  باعث افـزایش نـرخ  ) ( بوده بنابراین کاهش مقدار Hرشد 
طـی دوره   .اسـت  تـر  بـزرگ از مقدار بهینه خود ) ( که آن استکه این حاکی از  شود می

از  تـر  کوچـک  K، نـرخ رشـد   1371و  1370، 1369، 1362ي هـا  سالبه جز  1381تا  1359
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گـر   و این نشـان  شود می TFPش نرخ رشد باعث افزای بوده، بنابراین افزایش Hنرخ رشد 
  . است تر کوچکاز مقدار بهینه خود ) ( که آن است

الزم  TFPنتیجه گرفت به منظور رسیدن به سطوح بهینه نرخ رشد  توان میاز این تحلیل 
بـراي   .کار مـاهر و سـرمایه فیزیکـی اعمـال شـود      است مدیریت صحیح بر نرخ رشد نیروي

کـار مـاهر و سـرمایه فیزیکـی بـا هـم        ، الزم است نرخ رشـد نیـروي  رسیدن به سطح بهینه
خالصـه   بـه طـور   .دسـت پیـدا کـرد    TFPهماهنگ باشند تا بتوان به سطح بهینه نـرخ رشـد   

در ایـران هماهنـگ    TFPنتیجه گرفت یکی دیگر از دالیل پایین بودن نـرخ رشـد    توان می
مـاهر   کار نیرويپرورش  .رشد نیروي کار ماهر و نرخ رشد سرمایه فیزیکی استنبودن نرخ 

و بـالعکس، فـراهم کـردن بسـتر الزم      گـذاري  سـرمایه بدون فراهم کـردن بسـتر الزم بـراي    
 تـأثیر تحـت   مـؤثر  به طوررا  TFPد توان میبدون پرورش نیروي کار ماهر، ن گذاري سرمایه

ي بعـد از سـال   ها سالنرخ رشد سرمایه فیزیکی در اکثر  که اینبنابراین با توجه به  .قرار دهد
الزم است به منظـور   TFP، براي تحریکباشد میکمتر از نرخ رشد نیروي کار ماهر  1359

  . افزایش سرعت نرخ رشد سرمایه فیزیکی تدابیر الزم اندیشیده شود

 و پیشنهادات سیاستی گیري نتیجه

هاي حسابداري سولو و هال و جـونز   چوبرفاده از چامطالعه حاضر تالش کرده است با است
نتــایج مطالعــه هماننــد نتــایج  .بپــردازد 1345 - 1387در ایــران طــی دوره  TFPبـه بررســی رونــد  
نشان داد که برخالف مباحث تئوریـک، لحـاظ کـردن    ) 2005( و گانو) 1988( مطالعات لوکاس

ه بـر قـدرت توضـیحی مـدل سـولو، در تجزیـه منـابع رشـد و         ستانسرمایه انسانی در مدل رشد نتو
TFP روند رشد  چنین هم .در ایران بیافزایدTFP       بلند مـدت در دوره مـذکور هـر چنـد مثبـت و

در ضـمن نتـایج تحلیـل حساسـیت      .لیکن نرخ آن بسیار اندك و نیز به شدت نوسانی بوده اسـت 
تـا   1966طـی دوره   دهد میتولید نشان  نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از TFPنرخ رشد 

) ( بـوده بنـابراین کـاهش مقـدار     Hاز نرخ رشد  تر بزرگ Kنرخ رشد  2007تا  2003 و 1979
از مقـدار  ) (  کـه نشـانگر اینسـت کـه     شود میطی دوره مذکور  TFPباعث افزایش نرخ رشد
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، 1369، 1362ي هـا  سـال بـه جـز    1381تـا   1359طـی دوره   چنـین  هـم  .است تر بزرگبهینه خود 
باعـث افـزایش    بوده، بنابراین افـزایش  Hاز نرخ رشد  تر کوچک K، نرخ رشد 1371و  1370

 .اسـت  تـر  کوچـک از مقـدار بهینـه خـود    ) ( و حـاکی از اینسـت کـه    شود می TFPنرخ رشد 
ي وسـیع دولـت و مـردم در    هـا  گذاري که سرمایهداللت داردي مطالعه بر این واقعیت تلخ ها یافته

 چنـین  همها، و  حوزه نیروي انسانی از قبیل توسعه زیرساختها و امکانات آموزشی به ویژه دانشگاه
توسعه مراکز علمی و پژوهشی، به لحاظ عدم تطابق کیفیت و کمیت نیازهاي بازار کار و عرضـه  

   .چندانی بر سطح تولید و رشد آن نگذاشته است تأثیري کار تربیت شده نیرو
به منظور ایجاد روند صعودي محسوس در نـرخ   شود میبر اساس نتایج به دست آمده توصیه 

و صـحیح   مـؤثر  ریـزي  برنامـه ي رشد اقتصـادي،  ها محرك ترین مهمبه عنوان یکی از  TFPرشد 
  :با رویکرد نیل به اهداف زیر طراحی گردد

 . هاي کسب و کار و تقاضا محور هماهنگی ساختار آموزشی با محیط
 . ها آناستفاده از نیروهاي ماهر و آموزش دیده در مشاغل مرتبط با تخصص 

 . 44گذاري و انباشت سرمایه در راستاي سیاستهاي اصل  فراهم نمودن فضاي مثبت سرمایه
 . اسب سازي و تسهیل فضاي کسب و کار به عنوان زمینه جذب نیروي انسانی کارآمدمتن

  . در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز وري بهرههاي ارتقاي  اهتمام به اجراي بسته
   .متخصص و نرخ رشد سرمایه فیزیکیایجاد هماهنگی بین نرخ رشد نیروي کار ماهر و 
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