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بررسي ارتباط ميان بهره وري و رشد بخش نفت
در اقتصاد ايران
دکتر محمد نادعلي ،جواد رضايي و دکتر احمد صالح منش 
تاريخ وصول0931/7/4 :

تاريخ پذيرش0930/9/91 :

چکيده
هدف از اين مقاله محاسبه رشد بهرهوري بخش نفت و يافتن جهت ارتباط ميان
رشد بهرهوري و رشد بخش نفت در اقتصاد ايران است .بر اين اساس پس از محاسبه
رشد بهرهوري بخش نفت طي دوره زماني 0681-68و مرور بررسي مباني نظري و
مطالعات تجربي انجام شده در زمينه ارتباط ميان بهرهوري و رشد ،به بررسي رابطه
علّي ميان رشد بهرهوري و رشد بخش نفت ،با استفاده از تکنيک آزمون ريشه واحد و
هم انباشتگي در چارچوب روش خود رگرسيون برداري و بردار تصحيح خطا ،پرداخته
شده است .بر اساس برخي از نتايج وجود رابطه مثبت ميان رشد بهرهوري و رشد
بخش نفت در ايران با عليت گرنجري از طرف رشد بهرهوري به رشد بخش نفت تاييد
شده است.
طبقه بندي O30،C21،Q16 : JEL

واژه هاي كليدي :بهرهوري کل عوامل توليد ،رشد اقتصادي ،بخش نفت

به ترتيب ،پژوهشگر اقتصادي بانک مرکزي ،عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژژوهشهژاي بارراژاني و
استاديار اروه اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهوار
()mohammadnadali@yahoo.com
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مقدمه
نفت خام به عنوان يکي ار عوامل مهم در توليد ،همواره جايگاه ويژهاي در اقتصاد
جهاني داشته است .به خصوص پس ار وقوع تکانهي نفتي دهه  0371که منجر به
رکود اقتصادي در دنياي غرب شد ،توجه به نفت و فرآوردهاي نفتي به عنوان عامل
مهم در توليد معطوف شده و در دهه  0381ميالدي ارتباط ميان استفاده ار نفت و
رشد اقتصادي مورد توجه قرار ارفت.
ار آنجا که کشور ايران داراي منابع غني و استرده انرژي و مخارن بزرگ
نفتي است ،محاسبه بهرهوري اين بخش و تعيين رابطه ميان بهرهوري و رشد در
اين بخش ميتواند در تبيين سياستهاي بخش انرژي کمک موثري نمايد .با
مشخص شدن رابطه مزبور ميتوان تعيين کرد که آيا رشد بهرهوري عوامل توليد
فعال در بخش نفت تقويت کننده رشد اين بخش است يا اين ارتباط معکوس است.
ار ديدااه مکاتب مختلف اقتصادي ،مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي
شامل سرمايه و نيروي کار اعم ار متخصص و غير متخصص است .در تئوريهاي
جديد رشد ،عامل انرژي نيز وارد مدل شده است .اهميت انرژي در مدلهاي
مختلف يکسان نبوده است .در مدل بيوفيزيکي رشد ،انرژي تنها عامل و مهمترين
عامل رشد عنوان شده است 0.در مدل نئوکالسيکي انرژي ار طريق تاثير بر نيروي
کار و سرمايه به طور غيرمستقيم بر رشد اقتصادي موثر است 2.بنابراين در مدل-
هاي جديد به نقش انرژي در مدلهاي رشد اقتصادي توجه ويژهاي صورت ارفته
است .حال با توجه به اهميت انرژي در رشد کالن اقتصادي ار يک سو و وابستگي
اقتصاد کشور به بخش انرژي و نفت ار سوي ديگر ،شناخت عوامل موثر بر رشد
بخش انرژي (نفت) در کشور مهم و ضروري است .ار آنجا که يکي ار عوامل مهم و
موثر بر رشد در بخشهاي اقتصادي بهرهوري عوامل توليد (در کنار رشد نيروي کار
و سرمايه)است ،لذا محاسبه ميزان بهرهوري در بخش نفت و شناسايي ارتباط ميان
رشد اين عامل با رشد بخش نفت ميتواند در افزايش رشد بخش نفت و به تبع آن
رشد اقتصاد کالن موثر باشد؛ چرا که شناخت مکانيسمها و عوامل موثر بر بخش
انرژي در نهايت منجر به رشد کالن کشور خواهد شد .بر اين اساس در اين تحقيق

Ayres and Nair
Barro
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بهرهوري بخش نفت و تعيين ارتباط آن با رشد اين بخش محاسبه و بررسي شده
است .پس ار مطالعات نظري و تجربي در رمينه بهرهوري و رشد اقتصادي ،رشد
بهرهوري در بخش نفت در ايران بررسي شده است .در نهايت ،با آرمون رابطه علّي
دو متغير رشد بهرهوري بخش نفت و رشد بخش نفت در کشور ،نتيجهايري ارايه
شده است.
 -2مطالعات نظري
بررسي داليل ايجاد رشد در ادبيات اقتصادي به عنوان يکي ار پرسشهژاي اساسژي
توجه اقتصاددانان بسياري را به خود جلب کرده و به تبع آن طيژف اسژتردهاي ار
مطالعات در اين باره انجام ارفته است .مطالعات اوليژه عمژدتا بژر نقژش سژرمايه
فيزيکي به عنوان عامل رشد تأکيد داشته است .مطالعات اخير با استرش مفهژوم
سرمايه ار حيطه محدود ماشين آالت و تجهيژزات بژه محژدوده وسژيعتژري شژامل
دانش متبلور شده در انسان و تحقيقات به عنوان سرمايه انساني کژه ارتقژاد دهنژده
بهرهوري است ،بسط يافته تا نواقص تحليلهاي کالسيک رشد اقتصادي را برطژرف
کنند9.
در اواسژط دهژه  0381در دانشژگاه شژيکااو ،رومژر( )0381و رابژرت
لوکاس )0388(4عالقه اقتصاددانان را به رشد اقتصادي با تأکيد بر اقتصاد انديشهها
و سرمايه انساني شعلهورکردند .با استفاده ار پيشرفتهاي جديد در نظريه رقابژت
ناقص ،رومر اقتصاد فنآوري را به اقتصاددانان کالن نگر معرفي کرد .پژس ار ايژن
پيشرفتهاي نظري ،مطالعات تجربي توسط تعدادي ار اقتصاددانان ،نظير رابرت بارو
ار دانشگاه هاروارد ،براي کمي کردن و آرمژون نظريژههژاي رشژد شژروع شژد .در
دهه 0331تحقيقات نظري و تجربي رشد به صورت وسژيع تژري ادامژه يافژت .در
سالهاي اخير نيز تعدادي ار اقتصاددانان با ارائه الگوهاي رشژد درون را ،سژعي در
توضيح دانش و فن آوريهاي جديد به عنوان عامل رشد به صورت درون را داشتهاند.
رشد اقتصادي ،هر چند که تنها معيار توسعه اقتصادي نميباشژد ولژي اهميژت آن
همواره بيش ار ساير شاخصهاي توسعه بوده است .افزايش توليد ،بيان ديگژري ار
رشد اقتصادي است .انسان در تالش براي افزايش توليد همژواره کوشژيده اسژت تژا
مقدار بيشتري ار مواهب در دسترس را به کار بگيژرد .مسژايلي هم ژون محژدود
Romer
Lucas
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بودن منابع و هزينههاي افزايشي بهرهبرداري و دسترسي بژه منژابع جديژد ،باعژ
تقويت اين انگيزه شده که هم ار منابع موجود حداکثر بهرهبرداري به عمژل آيژد و
هم روشها و فناوريهايي که عملکرد باالتري نسبت به شيوههاي رايج توليد دارند
ابداع ارديده و ار آنها استفاده شود .نيروي کار و سرمايه دو عامژل مهژم و اصژلي
توليد در اقتصاد است .ار اين رو بررسي روند تغييرات بهژرهوري ايژن دو نهژاده در
طول رمان ميتواند در جهت دهي و هدفاذاري سياسژتهژاي توسژعه اقتصژادي
کمک نمايد.
در اغلب مباح نظري ارتبژاط ميژان رشژد بهژرهوري و رشژد اقتصژادي بژا
استفاده ار تابع توليد به صورت رير ارائه شده است.
()0
) Yt  At f ( Lt , K t
()2
 df dL df dk 
dY dA
 f ( Lt , K t )  At 
 t
 t
dt
 dLt dt dkt dt 
t

()9

()4



 K t dkt 
  dt 
Kt 





t

dt

dYt dAt  A  df  L dLt A  df
t
t
 t
dt  dt    dLt   dt   dkt
Yt
At 
Yt
Lt
Yt


g y  ag t  (1  a) g k  

در رابطه فوق  aسهم عامل کار ار توليد 1  a ،سهم عامژل سژرمايه ار توليژد و 

پسماند سولو يا بهرهوري کل عوامل توليد است .رابطژه ( )4بژه صژورت ريژر قابژل
بارنويسي است.
1 a
1
g y  gt 
( gk  g y )  
()1
a
a
بر طبق حقايق آشکار شده کالدور  g k  g y  0است .بنژابراين رابطژه نهژايي بژه
صورت رير است.
() 1

1
) g y  g l      a( g y  g l
a

به عبارت ديگر بر اساس روابط فوق ،بهرهوري عوامل توليد توضيح دهنده بخشي ار
رشد اقتصادي است که قابل بيان با رشد نيروي کار و نيژروي سژرمايه نيسژت .بژر
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اساس مطالعه بالن ارد و فيشر )0331( 1ار رشد  9/4درصدي آمريکژا در ايژن دوره
تنها  0/4درصد آن مربوط به توليد نيروي کار و حدود  2درصد آن به بهرهوري کژل
عوامل توليد بوده است.
بديهي است رشد بهرهوري کل عوامل کاهش هزينههژاي توليژد و افژزايش قژدرت
رقابت توليدکننده در بارار را در بر داشته است .ريرا رشد بهژرهوري عوامژل توليژد
کاهش دهندهي سطوح قيمتها ار جمله قيمت عوامل توليد است .اين عامل منجر
به کاهش هزينه متوسط توليد کاال و خدمات در بارار و افژزايش ميژزان سژودآوري
محصوالت در واحدهاي توليدي خواهد شد .پيامد چنين تحولي ،تأثير چشمايري
بر افزايش تقاضا و ار همه مهمتر افژزايش تژوان رقابژت فعاليژتهژاي اقتصژادي در
بارارهاي خارجي خواهد شد .در نتيجه حجم سرمايه اذاريهژاي جديژد افژزايش
يافته و استرش دهندهي استفاده ار ابداعات و فناوريهاي جديد است .اين خژود
عامل مؤثر در رشد بهرهوري براي مراحل بعدي اسژت .واضژح اسژت کژه توسژعه
اقتصادي با بهبود و افزايش توانمنديها و ظرفيتهاي اقتصادي امکژان پژذير اسژت
(شاه آبادي .)0984 ،به طوراساسي نوآوريهاي تکنولوژيکي ،کيفيت نيژروي کژار،
بهبود سيستمها ،کاربرد اصول صرفهجويي ،سياستهاي دولت ،مقژررات و توانژايي
مديريت براي ايجاد ترکيب بهينه اين عوامل ار عوامل کيفي و کمي مؤثر بر بهبژود
بهرهوري است .رشد بهرهوري نيز اثر نهايي خود را در رشد بخش اقتصادي و رشژد
اقتصاد کالن نشان مي دهد.
-6پيشينه تحقيق
بارنگري مطالعات انجام شده درباره بررسي ارتباط ميان بهرهوري کل عوامل توليد و
رشد اقتصادي به تفکيک بخشهاي اقتصادي در داخژل و خژار نشژانگر وجژود دو
رويکرد در داخل کشور به اين مقوله است .در بيشژتر مطالعژات تنهژا بژه محاسژبه
بهرهوري بخش هاي اقتصادي پرداختژه و بژه موضژوع ارتبژاط آن بژا سژاير شژاخص
پرداخته نشده است .ار سوي ديگر در برخي مطالعات با بررسي منابع رشد بخشژي
به تحليل اثرات متغيرهاي مختلف در رشد بخشهاي اقتصادي پرداخته شژده اسژت.
ليکن در مطالعات خارجي ضمن بررسي و محاسبه بهرهوري کژل عوامژل توليژد بژه

Blanchard and Fischer
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ارتباط ميان اين شاخص و ساير شاخصهاي کالن اقتصادي نظير رشد اقتصادي نيز
پرداخته شده است که در ادامه به برخي ار آنها اشاره ميشود.
اژژاوفن 1و ديگژژران( )2119ارتبژژاط ميژژان کژژارايي ،بهژژرهوري و رشژژد اقتصژژادي در
کشورهاي شرق آسيا را مورد بررسي قرار دادهاند .بر اساس برخي ار نتايج در طژول
دوره ،0331-0371کشورهاي ژاپن ،سنگاپور ،کره جنوبي و تژايوان رشژد اقتصژادي
خود را مرهون رشد بهرهوري کل عوامل توليد بودهاند.
اسکات 7و ديگران( )2111با استفاده ار دادههژاي  041کشژور ،بژه بررسژي اهميژت
بهرهوري کل عوامل توليد بر رشد اقتصادي پرداخته است .نتايج حاکي ار آنست که
بطور متوسط  04درصد ار رشد توليد ،با رشد بهرهوري کل عوامل توليد همراه بوده
است.
دهي بي والچال )2111( 8الگوي بهرهوري و رشژد اقتصژادي در بخژش کشژاورري
کشور تونس در طي دوره  2111-0331را مطالعه کردهاند .بر اساس برخي ار نتايج
رشد بهرهوري در دهه  81و  31در بخش کشاورري بدليل رشژد اقتصژادي در ايژن
بخش در طي مدت مذکور بوده است.
اادفري )2111( 3در مطالعهاي با همکاري صندوق بين المللي پول به بررسي رشد
اقتصادي و بهرهوري کل عوامل توليد در کشور نيجريژه طژي دورهي 2119-0319
پرداخته است .بر اساس برخي ار نتايج اين مطالعه رشد منفي بهرهوري کل عوامژل
توليد ،همراه رشد منفي توليد بوده است .اين نکته اوياي ارتباط منطقي ميان ايژن
دو شاخص بوده است.
هاجيک )2111( 01با همکاري بانک ملي جمهوري چک ارتباط ميان رشد اقتصادي
و بهرهوري کل عوامل توليد در کشور چک طي دوره  2114-0332را بررسي کژرده
است .در اين مطالعه ضمن بررسي منابع رشژد اقتصژادي در جمهژوري چژک طژي
دوره مذکور با استفاده ار روش حسابداري رشد به بررسي ارتباط ميان بهرهوري کل
عوامل توليد و رشد اقتصادي پرداخته شده است .نتايج حاکي ار تاثير مثبت شژتاب
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رشد بهرهوري کل عوامل ،در سرعت رشد اقتصژادي طژي دوره مژورد بررسژي بژوده
است.
حسيني و سالمي ( )0981منابع رشد بخژش کشژاورري در اقتصژاد ايژران را مژورد
بررسي قرار دادهاند .بر اساس نتايج اين مطالعه عامل عمده رشژد توليژد در بخژش
کشاورري طي دوره  0911-84افزايش قيمتها و بهرهوري عوامل توليد بوده است.
ولي راده ( )0988عملکرد شاخصهاي بهرهوري در اقتصاد و بخشهژاي اقتصژادي
ايران را بررسي کرده است .بر اساس برخي ار نتايج رونژد شژاخص بهژرهوري کژل
عوامل توليد طي دوره  0918-81نزولژي و در برخژي سژالهژا منفژي بژوده اسژت.
هم نين ،روند بهرهوري کل عوامل علي رغم سرمايه اژذاريهژاي جديژد (سژرمايه
سرانه) مديريت استفاده ار منابع صحيح نبوده و رشد اقتصادي صرفا به نهژادههژاي
توليد متکي بوده است .هم نين متوسط رشد ساالنه بهرهوري کل عوامژل توليژد،
موجودي سرمايه و نيروي کار شاغل طي دوره مورد بررسي به ترتيب برابر  9.9 ،0و
 9.0درصد بوده است.
اميني و فرهاديکيا ( )0931روند شاخصهاي بهرهوري در بخژش نفژت طژي دوره
0971-81را بررسي کردهاند .بر اساس نتايج تحقيق مديريت استفاده ار منژابع بژه
ويژه سرمايه و انرژي در دوره مورد بررسژي در بخژش نفژت نژامطلوب بژوده اسژت.
هم نين سرمايه اذاريهاي انجام شده ناکافي و با رويکرد ارتقژاي سژطح فنژاوري
صورت نگرفته است .هم نين به دليل باال بودن نرخ استهالك امکانات سژرمايهاي
در بخش نفت ضرورت افزايش سرمايهاذاري بژه منظژور جژايگزيني سژرمايههژاي
مستهلک شده وجود داشته است .هم نين ،کاهش بهرهوري سرمايه در اين بخش
به معناي کاهش متوسط توليد به اراي هرواحد سرمايه بژوده اسژت .ايژن مطلژب
بيانگر وجود ظرفيت بيکار ماشژين آالت و تجهيژزات و بژه بهژرهبژرداري نرسژيدن
سرمايه اذاريهاي انجام شده بوده است.
مشيري و ديگران ( )0931با استفاده ار دادههژاي در سژطح بنگژاه ،بهژرهوري کژل
عوامل توليد براي ده کد  ISIC2در دورهي  0981-81را برآورد کردهاند.
بطور کلي بررسي مطالعات تجربي بيانگر ارتباط مستقيم ميان بهرهوري کل عوامژل
توليد و رشد اقتصادي بوده است.
-4روش شناسي تحقيق
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روش شناسي شامل محاسبه رشد بهرهوري بخش نفژت و بررسژي رابطژه علّژي دو
متغير رشد بهرهوري بخش نفت و رشد بخش نفت در کشور اسژت .بژراي محاسژبه
رشژژد بهژژرهوري بخژژش نفژژت ار روش مژژدل  DEAو شژژاخص مقژژدار ورودي
تورنکوئيست 00استفاده شده است .ار روش خود رارسيون بژرداري ( )VARبژراي
شناسايي رابطه ميان رشد بهرهوري نفت با رشد اين بخش استفاده شژده اسژت .در
ابتدا آرمون ديکي -فولر تعميم يافته )ADF( 02براي بررسي ايستايي سري رماني و
آرمون ريشه واحد بهکار برده شده است .سپس ار آرمون هژمانباشژتگي متکژي بژر
رهيافت  VARبراي بررسي رابطه بلندمدت ميان رشد بهرهوري بخش نفت با رشد
بخش نفت استفاده شده است .برمبناي استخرا با استفاده ار نرم افزار Eviews6
ار آرمون عليت ارنجري براي تعيين جهت عليت ميان رشد بهرهوري نفت بژا رشژد
اين بخش استفاده شده است.
 - 5محاسبه رشد بهره وري عوامل توليد در بخش نفت
کوپمنز( )0310و سولو )0317(09براي اولين بار تحقيقاتي دربژاره رشژد بهژره وري
داشته اند .سولو در مطالعه رشد بهرهوري اياالت متحده ،تژاثير تکنولژوژي و دانژش
فني را در رشد بهژرهوري مژورد بررسژي قژرار داده اسژت .نيشژي ميتژزو و پژيج04
( ،)0382رشد بهرهوري را به دو عامل تغيير در کژارايي و تغييژر تکنولژوژي تجزيژه
کردهاند .با توجه به ايژرادات مطژرح شژده در روشژهاي پژارامتري ،دانشژمندان بژه
استفاده ار روشهاي ناپارامتري تاکيد داشته اند.
کيورو ديگران )0382( 01شاخص بهرهوري مالم کوئيست را بژه صژورت ريژر
تعريف کردهاند.
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تکنولوژي در شرايط انتقال تابع مرري بين دو دوره  tو  t +0است.
با توجه به رابطه فوق و در صورت وجود رشد بهرهوري ،اين شاخص بزراتر ار واحژد
و در صورت عدم رشد بهرهوري ،کمتر ار واحژد خواهژد بژود .هم نژين ااژر هژي
تغييري در ستاندهها و دادهها مشاهده نشژود(  ) xt  xt 1, yt  yt 1ايژن شژاخص
برابر واحد خواهد بود .مقادير تابع مسافت بر پايه بررسژي مقايسژه موقعيژت واحژد

تحت بررسي در دوره  D( x q , y q ) , q  t , t  1ار تابع مرري (ترکيب دادههژا-

سژتاندههژا در دوره رمژاني  ) D p ( x, y) , p  t , t  1،pدادههژاي کژل مقژادير
واحدها به صورت رير قابل استخرا است.
 max 
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فيژژر 01و ديگژژران ( )0334بح ژ عژژدم کژژارائي در شژژاخص بهژژرهوري مژژالم
کوئيست را مطرح نمودند که در شرايط تابع فاصله ،اررشي کمتر ار يک دارد.
اين شاخص به دو شاخص انژدارهايژري تغييژرات کژارائي و انژدارهايژري تغييژرات
تکنولوژي  TECقابل تفکيک است.
انداره تغييرات تکنولوژي به صورت تغييرات منحني هم مقژداري داده وسژتانده بژه
صورت رير قابل نمايش است.
() 3

M 0t 1( y t 1, xt 1, y t , xt )  EC  TEC

در تحليلهاي اندارهايري بهرهوري ،بح بارده متغير به مقياس مطرح مژي
اردد .در اين صورت با توجه به تفکيک کارائي به دو دسته کارايي خژالص (کژارائي
مديريتي) و کارايي مقياس ،ميتوان وضعيت صرفهجويي نسژبت بژه مقيژاس را نيژز
بررسي نمود.
تغييژرات کژژارائي تکنولژژوژي  تغييژژرات کژژارائي مقيژژاس  تغييژژرات کژژارائي
مديريتي  تغييرات بهرهوري کل عوامل توليد
محاسبه شاخص مالمکوئيست با بهرهايري ار مدلهاي تحليل پوششي دادهها
بر اساس مقايسه رشد بهرهوري تعداد واحد تصميمايرنده در طي دو دوره انجام مي
پذيرد .به عبژارت ديگژر ،بژه دليژل ماهيژت مقايسژهاي مژدلهژاي  DEAو بژراي
محاسبهي اين شاخص در هر دوره ،به دادههايي خاص شامل تعدادي واحد تصژميم
ايرنده نيار است .بنابراين در حالتي که فقط يژک واحژد تصژميم ايرنژده موجژود
است و هدف محاسبه رشد بهرهوري اين واحد در طول رمان ميباشد ،اين شژاخص
ار محاسبه رشد بهرهوري ناتوان خواهد بود .لذا در اين مقالژه بژه منظژور حژل ايژن
مشکل ار شاخص ديگري به نام شاخص بهژرهوري تورنکوئيسژت اسژتفاده مژيشژود
(رضائي و ديگران.)0987 ،
فرض کنيم دادههايي ار يک واحد تصميم ايرنده در طول  nسال ،شامل m
ورودي و  sخروجي موجود باشد .اين واحد در سال  kام (دوره پايه) داراي بردار
ورودي )  X K  ( x1k , x2k ,..., xmkو بردار خروجي )  Y K  ( y1k , y2k ,..., yskو در
دوره k+1ام بترتيب داراي بردار ورودي ) X K 1  ( x1k 1, x2k 1,..., xmk 1و بردار
خروجي )  Y K 1  ( y1k 1 , y2k 1 ,..., ysk 1باشد .بنابراين اار وضعيت اين واحد در
Fare
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هر سال به عنوان يک DMUدر نظر ارفته شود و مدل  DEAبا بارده ثابت به
مقياس و خروجي محور در نظر بگيريم ،آنگاه شاخص مقدار ورودي تورنکوئيست به
صورت رير تعريف و محاسبه ميشود.
exi

()01

 X ik 1 
ex

1
TQ



i
X
 k 
i 1
i 1  X i 
m

m

که در آن  exiبصورت ميانگين هندسي ار کشش ورودي  iام يکبار در
سال  kو بار ديگر در سال  k+1محاسبه ميشود و  X iوروديهاي مورد نظر يکبار
در سال  kو بار ديگر در سال k+1ميباشد.
ri k xi
ri k 1 xi
k 1
ex 
exi 
 rik xi
 rik 1 xi
k
i

()00

i

i

در حقيقت مقدار  TQXبيانگر تغييرات ورودي در طي دو سال است که با
استفاده ار مقدار کشش هر ورودي در درآمد کل محاسبه ميشود که  riورن
وروديها يکبار در سال  kو بار ديگر در سال  k+1ميباشد .به همين ترتيب مي
توانيم شاخص مقدار خروجي تورنکوئيست را تعريف و محاسبه نماييم.
ey j

()02

 y kj 1 
ey j  1 TQY    k 

j 1
j 1 
 y j 
s

s

که در آن  ey jبصورت ميانگين هندسي ار کشش خروجي  jام يکبار در
سال kو بار ديگر در سال  k+1ميباشد و  yiخروجي مورد نظر يکبار در سال  kو
بار ديگر در سال k+1است.
()09

q kj y j
yj

k
j

q
j

ey 
k
j

q kj 1 y j
yj

k 1
j

q



k 1
j

ey

j

مقدار  TQYبيانگر تغيير خروجي در طي دو سال است که با بهرهايري ار
کشش هر خروجي محاسبه ميشود و  qiورن خروجيها يکبار در سال  kو بار ديگر
در سال k+1ميباشد .لذا داريم:
TQ
()04
TFPGk ,k 1  Y
TQX
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نتايج محاسبه شاخص بهرهوري کل عوامل توليد در بخش نفت در جدول رير
مشاهده ميشود.

جدول  :0نتايج تغييرات کارايي فني ،تکنولوژي و TFP
دوره

تغييرات کارايي

تغييرات تکنولوژي

رشد بهره وري کلعوامل

0911-0910

1/020

2/2

1/211

0910-0912

1/214

1/318

1/219

0912-0919

1/21

1/713

1/037

0919-0914

1/032

0/182

1/218

0914-0911

1/038

1/870

1/072

0911-0911

1/070

0/048

1/031

0911-0917

1/038

0/112

1/20

0917-0918

1/032

1/348

1/082

0918-0913

1/084

0/077

1/207

0913-0971

1/207

0/039

1/213

0971-0970

1/219

0/14

1/219

0970-0972

1/273

0/121

1/281

0972-0979

1/288

1/310

1/213

0979-0974

1/218

0/104

1/272

0974-0971

1/279

1/327

1/219

0971-0971

1/241

1/392

1/223

0971-0977

1/294

1/388

1/290

0977-0978

1/22

1/317

1/2

0978-0973

1/030

0/183

1/218

0973-0981

1/217

1/823

1/072

0981-0980

1/072

0/122

1/071

0980-0982

1/071

0/014

1/219

0982-0989

1/219

0/148

1/209

0989-0984

1/209

1/331

1/202

0984-0981

1/202

0/10

1/204

0981-0981

1/223

1/381

1/221

0981-0987

1/292

0/147

1/249

مأخذ :محاسبات تحقيق
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بر اساس نتايج جدول ( )0ميانگين تغييرات کژارايي فنژي ،تکنولژوژي ،رشژد
 TFPطي دوره تحقيق بترتيب  1/222 ،0/111 ،1/208بوده است .کمترين ميژزان
کارايي فني طي دوره  0911-0910به ميزان  1/020بوده است .بيشژترين ميژزان
تغييرات تکنولوژي طي دوره ،0911-10به ميزان  2/2بوده اسژت .کمتژرين ميژزان
آن طي دوره  0912-19به ميزان  1/713بوده اسژت .هم نژين بيشژترين ميژزان
تغييرات بهرهوري کل عوامل بخش نفت بژراي دوره  0970-72بژه ميژزان 1/281
درصد بوده است .براساس نتايج جدول مذکور رشد بهرهوري کل عوامل توليد طژي
دوره مورد بررسي معادل  1/222درصد بژوده اسژت .ايژن ميژزان ار اهژداف برنامژه
چهارم توسعه فاصله بسيار ريادي داشته است.
 -8آزمون رابطه علّي رشد بهرهوري با رشد بخش نفت در ايران
در اين بخش رابطه علي ميان رشد بهرهوري نفت با رشد اين بخش طي سالهاي
 0911 -0981بررسي شده است .در اين مقاله جهت تبيين رابطه عليت ميان دو
متغير مورد بررسي در چارچوب مدلها و روشهاي استفاده شده آرمون رابطه علي
بررسي شده است07.
 -0-8روش تحقيق
در اين مقاله ار روش خود رارسيون برداري ( )VARبراي شناسايي رابطه ميان رشد
بهرهوري نفت با رشد اين بخش استفاده شده است .در ابتدا ار آرمون ديکژي -فژولر
تعميم يافته )ADF( 08براي بررسي ايستايي سري رماني استفاده شده است .سپس
ار آرمون همانباشتگي متکي بر رهيافت  VARبراي بررسژي رابطژه بلندمژدت ميژان
رشد بهرهوري بخش نفت با رشد بخش نفت استفاده شژده اسژت .برمبنژاي نتژايج
حاصله آرمون عليت ارنجري براي تعيين جهت عليت ميان رشد بهرهوري نفژت بژا
رشد اين بخش استفاده شده است.
 -2-8آزمون ريشه واحد
بر اساس نتايج آرمون  ADFمطابق جدول ( )2مانايي متغيرها تاييد شده است.
جدول  : 2نتايج آرمون ريشه واحد متغيرها طي دوره 0911-81
متغيرها

آرمون با عرض ار مبدأ

آرمون با عرض ار مبدأ و روند

()ADF

()ADF

 07ار آمار و اطالعات منتشره بانک مرکزي ايران طي دوره مورد نظر استفاده شده است.
)Augmented Dickey Fuller (ADF
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TFP
OILG
مقدار بحراني در سطح  1درصد
مقدار بحراني در سطح  01درصد

-9/8113
-1/2237
-9/1311
-9/2994

-9/8003
-4/8821
-2/3801
-2/1233

مأخذ :محاسبات تحقيق

 -6-8آزمون همانباشتگي

آرمون همانباشتگي مبتني بژر چژارچوب  VARدر ابتژدا توسژط يوهانسژن در سژال
 0338به کار برده شد .در اين آرمون فرضيه صفر(  ) H 0داللت بر عژدم وجژود هژم
انباشتگي ميان متغيرها داشته و در مقابل فرضيه (  ) H1داللت بر وجود يژک بژردار
همانباشتگي دارد .نتايج آرمون همانباشتگي مبتني بر رهيافتيوهانسژن در جژدول
( )9خالصه شده است .نتايج نشان دهندهي وجود رابطه بلندمدت ميان رشد بهژره
وري بخش نفت با رشد اين بخش بوده است.
جدول  :6آرمون هم انباشتگي يوهانسن ()0911-81
متغير

فرضيه صفر( ) H 0

آماره آرمون

مقدار بحراني در سطح  1درصد

TFP&OILG

r =0
r<=0

78/1118
2/37288

01/4347
9/8404

مأخذ :محاسبات تحقيق

 -4-8آزمون عليت

گرنجري09

وجود رابطه بلندمدت ميان دو متغير رشد بهرهوري و رشد بخش نفژت بژه مفهژوم
ارتباط علي ميان آنها با دوبردار است .اما سوال اين اسژت کژه آيژا رشژد بهژرهوري
باع رشد بخش نفت ميشود و يا رشد بخش نفژت سژبب رشژد بهژرهوري در ايژن
بخش مياردد؟ .براي پي بردن به پاسخ اين سوال ار رهيافت عليت ارنجري تحت
 VARمتغيرها استفاده شده است .رهيافت عليت ارنجري تقژدم و اطالعژات ايجژاد
شده توسط متغيري مانند  Xرا در توضيح اررش جاري متغير ديگر مانند Yرا انژداره
ايري ميکند .فرضيه صفر(  ) H 0در اين حالت اين اسژت کژه  Xعليژت ارنجژر Y
نميباشد و Yنيز عليت ارنجر  Xنيست .نتايج آرمون عليت ارنجري در جدول ()4
به صورت خالصه آمده است.
29

تکنيک آرمون عليت ارنجري مربوطه در پيوست( )0ارائه شده است.
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جدول  : 4آرمون عليت ارنجري تحت چارچوب )0911-81( bVAR
متغيرها
TFP&OILG

OILG
آماره F

فرضيه صفر ) ((Hبا دو وقفه)
TFP
TFP
آماره F
مقدارP

90/18

1/1137

1/11

OILG
مقدار P
1/1189

مأخذ :محاسبات تحقيق

بر اساس نتايج آرمون عليت ارنجري مطابق جدول( )4عليت ارنجري ميژان رشژد
بهرهوري و رشد بخش نفت يک طرفه بوده اسژت .هم نژين رابطژه علژي ار طژرف
رشد بهرهوري به رشد بخش نفت بوده است.
همانطور که مالحظه شد ،ميان دو متغير مورد بررسي رابطه بلندمژدت نيژز وجژود
دارد که براي تعيين جهژت عليژت ميژان دو متغيژر در بلندمژدت ار آرمژون عليژت
ارنجري در چارچوب بردار تصحيح خطا 21استفاده شژده اسژت .نتژايج بژرآورد در
جدول( )1آورده شده است .ار آماره کاي دو 20و اررشهاي احتماالت تحت فرضژيه
صفر ( )Hoمبني بر عدم وجود رابطه علي ميان متغيرها استفاده شده است.
جدول  : 5آرمون عليت ارنجري تحت چارچوب )0911-81( VEC
متغيرها
TFP&OILG

OILG
آماره chi-sq
19/017

فرضيه صفر ) ((Hبا دو وقفه)
TFP
TFP
آماره chi-sq
مقدارP
1/11

0/1039

OILG
مقدار P
1/1117

مأخذ :محاسبات تحقيق

بر اساس نتايج آرمون عليت ارنجري مطابق جدول( )1عليت ارنجري ميژان رشژد
بهرهوري و رشد بخش نفت يک طرفه بوده است .هم نژين رابطژه علژي ار طژرف
رشد بهرهوري به رشد بخش نفت بوده است.
 -7نتيجهگيري
بررسيهاي تجربي حاکي ار آنست که افزون بر موجودي سرمايه فيزيکژي ،نيژروي
انساني و مواد خام ،دانش و افکار جديد نيز سبب شکوفايي فعاليتهژاي اقتصژادي
ميشود و رشد بخشهاي مختلف اقتصادي هر کشور تژابعي ار رشژد بهژرهوري کژل
عوامل ميباشد .بنابراين بهبود بهرهوري به عنوان يکي ار نيروهاي محرکه توسژعه،

)Vector Error Correction(VEC
Chi-Square

20
21
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يک عامل کليدي است که جامعه را قادر به ايجاد اررش افزوده مينمايژد کژه ايژن
اررش افزوده ار طريق ترکيب بهينه منابع در اختيژار ،دانژش و مهارتهژاي انسژاني،
فناوري تجهيزات ،مواد خام ،انرژي ،سرمايه و خدمات مياني به دست مژيآيژد .در
نتيجه افزايش و رشد بهرهوري منجر بژه رقابژت پژذيرشژدن فعاليتهژاي اقتصژادي
بخشهاي مختلف ميشود(رومر.)0381 ،
با توجه به جايگاه بخش نفت در اقتصاد ايران در اين مطالعژه بژر روي رشژد اررش
افزوده اين بخش متمرکز و با محاسبه رشد بهرهوري بخش نفژت طژي دوره رمژاني
 ،0911-81به تبيين جهت عليت اين متغير و رشد بخش نفت پرداخته شده اسژت.
بر اساس نتايج حاصل ار تحقيق عمده تغييرات  TFPبخش نفت و اار در سالهژاي
اخير ،به سبب تغييرات تکنولوژيکي بوده است .تغييرات کارايي سهم اندکي نسژبت
به تغييرات کارايي در رشد  TFPاين بخش داشتهاست .بژه عبژارتي تغييژرات ايژن
متغير بيانگر ظرفيت بسيار خالي موجود در اين بخش به لحژا اسژتفاده مطلژوب و
بهينه ار منابع بوده است .هم نين عليت ارنجژري ميژان رشژد بهژرهوري و رشژد
بخش نفت يک طرفه بوده است.
رابطه علّي ار طرف رشد بخش نفت به رشد بهژرهوري اسژت کژه در کوتژاهمژدت و
بلندمدت کامال معنيدار بوده است.
در مجموع با توجه به اثر مثبت رشد بهرهوري بر روي رشد بخش نفت ار يک سو و
تاثيرپذيري بيشتر رشد بهرهوري اين بخش ار تغييرات تکنولوژي ار سوي ديگر ،بايد
به برنامهريزي و ارائة راهکارهايي در راستاي ارتقاي بهرهوري و تحقق اهداف برنامژة
پنجم توسعه اقدام کرد که البته با تژدوين درسژت راهبژرد بهبژود بهژرهوري و نيژز
ارريابي مستمر و سرانجام با اجراي متناسب آنها ،تحققپژذير خواهژد بژود .در ايژن
چارچوب اجراي سياستهاي تسريع در اجراي سياستهاي اصل  44در بخش نفت و
اار ،اجراي طرحهاي بهينهسژاري و کمژک بژه اصژالح و ارتقژاي فژنآوري وسژايل،
تجهيزات کارخانجات و سامانههاي توليد ،بکارايري روشهژاي بهينژه در اکتشژاف،
توسعه و بهرهبرداري ار منژابع نفژت و اژار ،بژه کژارايري فژنآوريهژاي جديژد در
عمليات اکتشافي در کليه مناطق کشور و افزايش ضريب باريافت ار مخژارن نفژت و
اار کشور قابل توصيه است.
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پيوست ()0
آزمون عليت گرنجري
در مدلهاي دو متغيره  Xو  Yرويکرد عليت ارنجري ار استفاده معمول آنهژا  -يعنژي
استفاده ار اطالعات و سابقه قبلي  Xدر توضيح اررشهاي فعلژي  - Yمتفژاوت اسژت.
بر اساس اين ديدااه ،افته ميشود  Yمعلول ارنجري  Xاست در صورتي کژه  Xبژه
پيشبيني  Yکمک کند يا به مفهومي معادل آن وقفههاي  Xباشد که ارنظر آمژاري
معنادارهستند.
بيان سري رماني مدل دو متغيره  )b VAR ( VARبراي دو متغيژر  Xو  Yبژه
صورت رير است.
a12K   Yt k   1t 

 
a22K   X t k   2t 

a11K
a121   Yt 1 

........

 K

1 
a22
  X t 1 
a21

 C   a1
  1    111
X t  C2  a21
Yt

به طوري که  tنشان دهنده رمان ميباشد aij ،ضرايب ماتريسهاي مرتبط بژا

 VARهستند ،پايين نويسها اشاره به رتبه ماتريس دارند  t  (1t ,  2t ) ،عبارت
است ار بردار شوكهاي ناهمبسته و نهايتژا  c1و  c2ضژرايب ثابژت مژيباشژند .بژا
سيستمي شامل دو معادله،رابطه باال به صورت رير نوشته ميشود:
k

k

j 1

i 1

Yt  C1  111 Yt i  12 X t i   1t
k

X t  C2   21
i 1

k

k

Yt  C1   111Yt i   12 X t i  1t
j 1

i 1

k

k

i 1

i 1

X r  C2    21Yt i    22 X t i   2t

آرمون عليت ارنجري بين  Xو  Yشامل کنترل معناداري ضرايب  a12و  a22مي
شود .به عبارتي ديگر X ،نميتواند علت ارنجژري  Yباشژد در صژورتي کژه بژردار
)  X t 1, X t 2 ,....., X t kهي قدرتي در پيشبينژي  Xنداشژته باشژد .هژر معادلژه
نشان داده شده در باال به طور جدااانه در آرمون عليت ارنجژري تخمژين رده مژي
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شود و فرضيه صفر آرمون اين است که  Xعليژت ارنجژري  Yنمژيباشژد و  Yعلژت
ارنجري  Xنميباشد.

