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با استفاده  کشور بخش عمومی و خصوصیتکنیکی صنایع  کارایی برآورد
  )SFA(از روش تحلیل مرزي تصادفی 

  
  *،2کریم آذربایجانی  1محمد صیادي

  

  
  چکیده

هماهنگی، همکاري و تخصیص وظایف بر اساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده 
هاي فرهنگی و میزان توجه به نظام اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، ارزش بلندمدت و کلی است که هر جامعه با

برخورداري از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و بازار، آن را 
با توجه به نقش حیاتی که بخش خصوصی هر کشور در زمینه تولیدات کارا و . مورد توجه قرار دهد

تواند ایفا نماید و همچنین با توجه به اهمیت گسترش بخش خصوصی یر در کنار بخش عمومی میپذ رقابت
سازي در ایران، با استفاده هاي دولتی و روند خصوصیکشور، در این پژوهش پس از بررسی عملکرد شرکت

هاي بخشباشد میزان کارایی تکنیکی  زیر از تکنیک تحلیل مرزي تصادفی که یک روش اقتصادسنجی می
عمده صنعت ایران در دو بخش خصوصی و عمومی به تفکیک نوع مالکیت،  برآورد و مورد مقایسه قرار داده 

صنعت عمده  6براي  1373-1384پارامترهاي مدل از روش حداکثر راستنمایی طی دوره زمانی . شده است
صنعت بخش  6آوردي هر نتایج تحقیق حاکی از آن است که کارایی تکنیکی بر. کشور تخمین زده است

همچنین . خصوصی روند یکسانی داشته، در حالی که این روند در بخش عمومی کاهش ملموسی داشته است
ها از کارایی همان زیر  میانگین کارایی بخش عمومی به جز سه سال اول دوره مورد بررسی در بقیه سال

  .ها نسبت به بخش خصوصی کمتر بوده است بخش
  

   .کارآیی، تحلیل مرزي تصادفی، بخش خصوصی، بخش عمومی، صنعت :کلیدي هاي واژه
  .JEL : 5C ،6L ،1Lبندي  طبقه

                                                             
  عالمه طباطبایی تهران دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه -1

m_sayadi_@yahoo.com 
  دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان -٢

azarbayjani@econ.ui.ac.ir :  ویسنده مسئولن*   
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  مقدمه - 1
 است سیاست شده موجب بازار، و دولت بهینه و ترکیب مطلوب حد به دستیابی در جهت تالش

 جهان مختلف اقتصادي درکشورهاي ساختار اصالح اصلی هايبرنامه از یکی عنوان به سازيخصوصی
 مشکالت از رهایی براي حال توسعه، در و یافتهتوسعه از اعم مختلف وکشورهاي شود گیريپی

 این با. نمایند اجرا گسترده را بطور سازيخصوصی کارایی، افزایش همچنین و دولتی هايشرکت
 از بیشتر هاي خصوصیشرکت کارایی که است آن گردد،می لحاظ جادر این که ضمنی فرض حال

 واحدهاي عملکرد موجب بهبود رقابتی، شرایط ایجاد با سازي خصوصی و بوده دولتی مؤسسات
 و است بوده مطرح اقتصادي هاي مختلفنظام و مکاتب در بحث این نیز زمان درطول. شودمی دولتی

 با(خود  اقتصادي سیستم در را بازار و از دولت مطلوبی حد ددهنمی ترجیح کشورها اغلب درعمل،
 شود ثابت چنانچه .نمایند پیاده ،)کشور آن و فرهنگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادي شرایط به توجه

 سازي خصوصی موفقیت مورد در تواناست، می دولتی بخش از باالتر خصوصی دربخش کارایی
 به اقتصاد در عرصه خصوصی بخش فعالیت کارآمد موانع یدبا صورت در غیر این. نمود اظهارنظر

   .گردد اجرا و گیري پی سازيسیاست خصوصی آنها رفع با و شده شناسایی درستی
 زیادي تأکید تاکنون شد شروع جمهوري اسالمی ایران توسعه اول برنامه که 1360 دهه اواخر از

 اول اسناد برنامه در ویژه به. است آمده ملع به صادرات بر مبتنی رشد استراتژي و صادرات بر بخش
 به است الزم بنابراین .است شده زیادي تأکید صنعت بخش رشد و صادرات بر توسعه، چهارم تا

 هاي بخش 1کارایی تکنیکی کشور، صنعت بخش عملکرد از کمی معیاري داشتن دست در منظور
 کارایی. شود برآورد می بودنصنعت به تفکیک نوع مالکیت آنها از نظر خصوصی و عمو مختلف
 از حصول قابل تولید حداکثر به میزان چه تا مختلف صنایع دهدمی نشان که معیاري است تکنیکی

  .اند شده نزدیک ها نهاده از میزان مشخصی
  
  مرتبط به آن         پیشینه تحقیق و پژوهشهاي انجام شده - 2

ي آن مطالعات متعددي در سطح کشور و دنیا انجام گیرهاي اندازهدر رابطه با موضوع کارایی و روش
  .گرددبرخی از این مطالعات و نتایج حاصله ذکر می شده است که در این جا

ي ها با مطالعه روند کارایی صنایع تولیدي کشور ترکیه بر حسب بخش) 1982( 2کروگر و تنسر"
. دانند ي تجاري میها ویتخصوصی و دولتی، کاهش رشد کارایی صنایع این کشور را ناشی از محد

                                                             
- Technical Efficiency 
- Krueger, and Tancer 
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دهد در حالی که رشد کارایی کل در صنایع خصوصی و دولتی  نتایج این مطالعه همچنین نشان می
ترکیه تقریباً یکسان بوده، مقدار استفاده از منابع و عوامل تولید در صنایع دولتی به مراتب بیشتر از 

  .صنایع خصوصی بوده است
ایع سنگاپور را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که رشد کارایی در صن) 1995( 1نسائو

وي علل این ناکارآمدي را استفاده از . رشد کارایی صنایع در این کشور با رشد تولید همراه نیست
نیروي کار غیر ماهر در واحدهاي تولیدي، عدم استفاده فن آوري منطبق با شرایط اقتصادي کشور 

  .کند میجی و کمبود مدیران صنعتی در این کشور عنوان گذاران خار توسط سرمایه
اي کارائی فنی صنایع الکتریکی، شیمیایی، چوب و ساختمان طی دوره  در مطالعه) 1996( 2اسکو

در این . کشور شوروي سابق را با استفاده از روش پارامتري آماري محاسبه نموده است 1985- 1961
داگالس و براي برآورد کارائی فنی از روش حداکثر -ع کابمطالعه براي تخمین تابع تولید از تاب

رسد که کارائی تخصیصی  میوي در این مطالعه به این نتیجه . استفاده کرده است (MLE) 3راستنمائی
در صنایع این کشور در طول دوره مورد بررسی روند نزولی را طی کرده است، بطوریکه در سال 

 65-39، این دامنه به 1985ائی تخصیصی بودند و در سال درصد صنایع دچار ناکار 8-14، 1965
  . درصد افزایش یافته است

عالوه بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور، مطالعات مشابه متعددي نیز در سطح کشور انجام 
  :شده است از جمله

مل درمطالعه از دو شاخص کندریک و سولو براي تخمینن کارایی کل عوا) 1368( آذربایجانی
 - دراین مطالعه براي تخمین تابع تولید از تابع کاب. استفاده کرده است 1364-1346هاي  تولید سال

دهد  نتایج این تحقیق نشان می. داگالس با کشش جانشینی ثابت و برابر یک در نظر گرفته شده است
یایی در مقایسه آالت، ابزار و محصوالت فابریکی، صنایع فلزات اساسی و صنایع شیم که صنایع ماشین

  .اند با دیگر گروههاي صنعتی کشور از بیشترین بهره وري عوامل تولید برخوردار بوده
وري صنایع  گیري و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره پس از اندازه) 1375( قطمیري و قادري

د ، رون1372-1358هاي  به این نتیجه رسیدند که در طول سال 1372-1350هاي  کشور طی سال
وري  هاي بهره غذایی، نساجی و چرم، کاغذ و فلزات اساسی بر اساس شاخص وري کل صنایع بهره

در گروه صنایع کانی غیرفلزي در حال کاهش بوده  ابتدائی، سولو و کندریک، داراي روند افزایشی و
  .  وري در سایر گروههاي صنعتی روند معینی نداشته است است اما بهره

                                                             
- Tasao 
- Escoe 
- Maximum Likelihood Estimation  
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. انجام داد 1381اي را جهت سنجش کارایی فنی صنایع قند کشور در سال  العهمط) 1381("زنوزي"  
 34داگالس، کارایی فنی  -در این مطالعه با استفاده از روش پارامتري آماري و تابع تولید کاب

نتیجه . مورد محاسبه قرار گرفته است 75-1373طی دوره سه ساله ) دولتی و خصوصی(کارخانه قند 
همچنین هر چه . کنند ن داد که بنگاههاي خصوصی کاراتر از بنگاههاي دولتی عمل میاین مطالعه نشا

نتیجه دیگر . شوند میها دچار ناکارائی بیشتري  تعداد روزکاري کارخانجات قند بیشتر باشد کارخانه
  .شود این بود که با افزایش عمر کارخانجات و گذشت زمان،کارائی فنی کارخانجات کمتر می

مورد  79-1368هاي  وري صنایع کارخانه اي کشور را طی سال کارایی و بهره) 1382("یدالهی"
وري صنایع  نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که کارایی فنی و بهره. بررسی قرار داده است

  . درصد افزایش یافته است 2اي کشور تغییرات چندانی نداشته است و در طی این دوره تنها  کارخانه
  
 ایران در سازي وخصوصی دولتی هاي شرکت عملکرد - 3

 هاي و زمینه درسطوح آن، در قالب که شود می گفته اقدامات از اي مجموعه به سازي خصوصی

 بخش خصوصی دست  و ب خارج دولتی بخش دست از و مدیریت مالکیت یا کنترل گوناگون،

می محدود بر فعالیتهاي اقتصادي لتدو مستقیم نفوذ دامنه در نهایت ترتیب این به .شود می سپرده
 فراهم سازي باخصوصی). 1387بهکیش، (یابد می افزایش خصوصی دربخش فعالیتها تمرکز و شود

 به بخش نسبت کاراتري عملکرد تا نماید می وادار را خصوصی واحدهاي رقابت، فضاي کردن

 الگوي و درآمد سرانه متوسط مانند عواملی به سازي خصوصی مورد در تدابیر. باشند داشته عمومی

 اقتصاد، در بخش خصوصی وکارایی ماهیت صنعتی، توسعه وضعیت کشور، در درآمد توزیع

 و اقتصادي سیاسی، و شرایط داخلی بازار اندازه خارجی، هاي بدهی و داخلی بودجه کسري وضعیت
 را سازي خصوصی و بازار نظام به سوي گرایش روند که مهمی عوامل  .دارد بستگی کشور اجتماعی

 در دولت به وابسته هاي شرکت عملکرد ضعیف از عبارتند است، نموده تقویت کشورها برخی در

 در دولتی متمرکز ریزي برنامه و شکست الگوهاي شرقی اروپاي تحوالت جهان، مختلف کشورهاي

 بانک هاي استراتژي و تغییر آزاد بازار مکانیسم به سوي آنها چرخش و سوسیالیستی کشورهاي

 به دولتی اقتصادي مؤسسات و واحدها واگذاري امروزه تاحدي که پول؛ المللی بین صندوق و جهانی

 تا حدي است؛ پول المللی بین صندوق و جهانی بانک اصلی کارشناسان نظر عنوان به خصوصی بخش

 تسیاس اجراي به منوط کشورها، از بسیاري به را خود مالی و تسهیالت امتیازات اعطاي که
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 در سازي خصوصی از هدف ترین مهم کلی طور به. اند نموده سازي اقتصادي وخصوصی آزادسازي

 بارة در اساسی نکته. است منابع تخصیص سازي بهینه و ها کارایی بنگاه افزایش کشورها، بیشتر

 انتقال صرف که است این سازي خصوصی ازطریق ،)کارایی تخصیصی ویژه به( کارایی افزایش

 فرآیند دراین بسزایی نقش نیز رقابت عنصر بلکه دهد؛ افزایش کارایی را سطح تواند مین مالکیت

 با رقابت، نهاد فقدان صورت در و است کارایی افزایش نیروي محرك، رقابت واقع در. دارد

 امر این که شده خصوصی انحصارهاي به تبدیل دولتی تنها انحصارهاي صرف سازي خصوصی

  )1378بهکیش، ( .دارد کشور یک براي اي کننده نگران عواقب
 کرده اقتصادي ایفا هاي فعالیت درصحنه را اي عمده نقش درایران دولت متمادي، سالیان طی

 به کمک نظیر اشتغال، اهدافی به حصول جهت دولتی هاي بنگاه ایجاد آن ابعاد از یکی که است

 کاالهاي کشور، تأمین خلدا کنندگان و مصرف داخلی ازصنایع حمایت وتوسعه، رشد فرایند

 اقتصادي هاي در فعالیت دولت گسترده حضور دالیل ترین مهم از یکی. باشد می غیره و استراتژیک

 نقش نفتی، به درآمدهاي اتکاء با دولت واقع در و است گاز و نفت سرشار منابع وجود کشور

  )1378یی، وزارت امور اقتصادي و دارا( .دارد کشور در را گذار سرمایه ترین مهم
اي بوده است که که بر خالف تالش دولت  هاي اخیر به گونه هاي دولتی طی سال عملکرد شرکت

سازي با استفاده از ابزارهاي  ها در اقتصاد ملی و اجراي سیاست خصوصی جهت کاهش حضور آن
ه، بر اساس آمار و ارقام منتشر شد. هاي مزبور کاسته نشده است گوناگون از حجم عملیات شرکت

این افزایش بیش از افزایش سطح . هاي دولتی به طور کلی افزایش داشته است حجم بودجه شرکت
هاي آن افزایش یافته است، در حالی که  ها بوده و حاکی از آن است که حجم فعالیت عمومی قیمت
هاي دولتی  گذاري شرکت گذاري از محل وجوه عمومی دولت در مجموع سرمایه سهم سرمایه

همچنین خالص وام دریافتی توسط . رو به کاهش است) ي عمرانی به اضافه منابع داخلیها طرح(
هاي دولتی نیز در این دوره به شدت افزایش یافته است که با توجه به محدود بودن منابع  شرکت

بانکی، این وضیعت حاکی از آن است که بخش خصوصی قادر نبوده از منابع مزبور جهت بسط 
  .صاد استفاده نمایدحضور خود در اقت

هاي دولتی را طی  هایی که وضعیت شرکت روند تغییرات برخی از شاخص)  1(جدول شماره 
  .دهد کنند، نشان می میتبیین  1370-82دوره 
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  )1370-82(هاي دولتی طی دوره  هاي مهم بخش شرکت روند تغییرات برخی از شاخص -1جدول  

حجم   سال
  بودجه

هاي دولتی به  شرکت
گذاري دولت از محل  هسرمای

  منابع عمومی

خالص وام دریافتی 
  هاي دولتی  توسط شرکت

  )میلیارد ریال(

سهم منابع عمومی در کل 
هاي دولتی  گذاري شرکت سرمایه

  )درصد(
1370  7/12063  7/102  885  3/19  
1371  1/13974  6/111  1110  5/19  
1372  5/35230  4/118  5138  3/56  
1373  44453  2/102  3463  9/35  
1374  2/64668  7/114  2106  5/41  
1375  6/89078  7/107  1179  1/39  
1376  8/118645  4/114  5397  1/28  
1377  4/153986  5/131  4821  5/27  
1378  8/183013  5/145  15247  4/29  
1379  2/240106  5/245  16252  8  
1380  4/300424  9/278  32366  7/6  
1381  8/235914  4/303  52081  3/8  
1382  554337  1/254  62159  8/9  
  قوانین بودجه سنواتی: منبع

هاي دولتی  هاي فوق حاکی از آن است که طی دوره مذکور حجم فعالیت شرکت تمامی شاخص
  . از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است

  
 ایران در سازي خصوصی تحوالت روند تجزیه وتحلیل - 4

نظري  مبانی اب توسعه هاي برنامه قوانین در اتخاذ شده تصمیمات بین کامل انطباق عدم
 در مثال؛ عنوان به .است ایران در سازي خصوصی برنامه در توجه قابل نکته اولین سازي خصوصی

 امر کشورها، مدیریت تجربیات دیگر براساس و سازي خصوصی بر حاکم ادبیات طبق که حالی

 امر مدیریت باشد، اجراي واگذاري در ذینفع هاي گروه و نهادها از مستقل باید سازي خصوصی

 مهم هاي دستگاه برخی مرکب از عمومی بخش و دولتی هاي شرکت در دولت سهام واگذاري

 امر مدیریت نهاد ترکیب سهام در واگذارکننده هاي دستگاه حضور .باشد می سهام واگذارکننده

 تدوین و اتخاذ ها دستگاه برخی از منافع متأثر ها دستورالعمل و تصمیمات تا شود می واگذاري، سبب
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 شده انتخاب اهداف دیگر سوي از. سازي است خصوصی سیاست شدن کند امر این نتیجه و دهش

 اهداف با هماهنگ و مطابق برنامه در تدوین آنکه رغم علی سازي، خصوصی سیاست اجراي براي

 کارایی ارتقاء. نگرفتند قرار جدي مورد توجه اجرا در شدند، انتخاب سازي خصوصی تئوریک

 حجم کاهش و کشور امکانات از بهینه و استفاده اقتصادي تعادل ایجاد دولت، کردعمل و ها فعالیت

 قرار  وزیران هیأت مصوبۀ در واگذاري اهداف به عنوان اقتصاد، در دولت هاي دخالت و ها تصدي

 سازي خصوصی امر به مربوط کمیته ترکیب در سهام هاي واگذارکننده دستگاه وجود اما شدند، داده

 اهداف عنوان به غیره و خاص هاي گروه به خاص هاي شرکت درآمد، فروش کسب تا شد موجب

  .کند پیدا تجلی سازي سیاست خصوصی اجراي واقعی
 غیردولتی به بخش آنها واگذاري از پس دولتی يها شرکت عملکرد بر کننده نظارت نهادهاي فقدان 

 ارزیابی معیارهاي و ها فقدان شاخص ونیز اقتصادي اصول طبق بر آنها فعالیت از اطمینان حصول منظور به

 که است بوده مشکالتی از دیگر غیردولتی بخش به آنها واگذاري از و پس قبل بنگاهها عملکرد

 ذکر موارد از ناشی مشکالت رفع به منظور تدابیري اتخاذ و بوده مواجه آن با درایران سازي خصوصی

 که است آن درکشور، سازي خصوصی ندفرآی در اساسی مشکالت دیگر از .است ضروري شده،

 تأمینسازمان  ها، بانک نظیر دولت به وابسته نهادهاي و ها مؤسسه واگذاري، قابل واحدهاي متقاضیان اصلی

 روند بنابراین. اندبوده آنان به وابسته گذاري سرمایه هاي شرکت و بازنشستگی صندوق و اجتماعی

  .است مبدل شده دولتی دیگر بخش به دولتی بخش یک از مالکیت انتقال به سازي خصوصی
  
  کارایی، الگوسازي و نحوه محاسبه - 5

 هدف آن با واحد هر عملکرد مقدار مقایسه و هدف یک وجود فرض طریق از اقتصاد، در کارایی
 مطابقت نظر مورد هدف با دقیقاً که کند عمل طوري تولیدکننده اگر. شود می گیري اندازه فرضی،

 وي کارایی صورت این غیر در. کرد فرض یک مقدار را آن کارایی توان می و راستکا باشد، داشته
 تابع یک تعیین کارایی، گیري اندازه در مرحله ترین اساسی بنابراین. باشد می یک و صفر بین عددي
 به کلی روش دو از مرزي تابع این. کاراست مرزي تابع یک معموالً هدف، تابع این که. است هدف
 و ضرایب با تابعی است، معروف مهندسی آلی ایده روش نام به که اول روش در. یدآ می دست

. شود می سنجیده شده تعریف تابع این با واحد هر عملکرد سپس و شود می تعریف معلوم مشخصات
  .شود می معین مرزي، تابع یک ایجاد طریق از هدف تابع دوم، روش در اما
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 امکان صنعت، این یک در فناوري نوع هر براي که شود می فرض تصادفی، مرزي تولید تابع در
 استفاده مورد يها به نهاده را محصول که تابع یک فرم به کارا تولید هندسی مکان که دارد وجود
 بر که است تئوریکی حد مرز تولید، مشخص، فناوري یک براي  .شود داده نشان سازد، می مرتبط
 بسیاري عمل در. گیرد می قرار نهاده ترکیبات ممکن از کدام هر از حصول قابل محصول سطح روي

  .گیرند می قرار مرز پایین در از ناکارایی، هایی شکل وجود علت به بنگاهها از
  
  ):SFA1( تصادفی مرزي تحلیل   1- 5

 مرزي تولید تابع هم از طورمستقل هب) 1977( 3دنبروگ ون و میوسن و) 1977( 2اسمیت و الول ایگنر،
  :نمودند پیشنهاد زیر شکل به را

UiViXiYiLn  )(  
 این همچنین. است ناشناخته بردار پارامترهاي شامل  بنگاه، ي نهاده Xi بنگاه، ستانده iY اینجا در که 

 منظور به و است تصادفی خطاي جمله نمایانگر که باشد می iV یکی: خطاست جز دو داراي تولید تابع
 آب قبیل از. است شده آورده قراردارد، تولیدکننده کنترل از خارج که عواملی توضیح و گیري اندازه

... بازارو محدودیتهاي تجارت، مسائل ، خام مواد به دسترسی شانسی،کیفیتخوش هوا، اعتصابات، و
 غیر تصادفی متغیر نیز یکUi . باشد می ها Uiتوزیع  از ومستقل نرمال توزیع دارايiVتصادفی متغیر
عدم  که و مدیریت تالش وعدم مهارتها سطح بودن پایین قبیل از کارایی بیانگرعدم و است منفی

 اینکه بدلیل راستنمائی حداکثر روش. است سازگار فارل تعریف با ، کند می تعریف را کارایی
  .است مطرح مرجح روش یک عنوان به دهد می ا ارائهپارامتره ضرایب از حدي کارآمد هاي تخمین

 uit این حالت عبارت  در. شود می استفاده  4تصادفی اثر روش از تولید، تصادفی مرز برآورد منظور به
 را) 1( رابطه. کندمی را معلوم تولید در ناکارایی که است مرز از یکطرفه تصادفی انحراف دهنده نشان

  :تنوش زیر صورت به توانمی
  ititititititititit uXuEuXuEY    )()(ln  

تابع لگاریتم راستنمایی مربوطه با  .شوند می براورد راستنمایی حداکثر روش با مدل این پارامترهاي
  .شود صورت زیر تعریف می به  uiفرض توزیع نرمال مقطع براي 

                                                             
- Stochastic Frontier Analysis  
- Aigner, Lovell & Schmidt 
- Meeusen & Van den Brock 
- Stochastic Frontier Production Function 
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افزار  و با استفاده از نرم DFP1حداکثر سازي تابع فوق با بکارگیري الگوریتم شبه نیوتن 
FRONTIER 4.1  انجام گردیده است.  

. پذیرد انجام می شده برآورد مرز با مشاهدات نسبی رابطه تعیین با تکنیکی ناکارایی میزان تخمین 
نسبت به متوسط تولید در زمانی   امi بنگاه واقعی تولید متوسط صورت به ام iتکنیکی مشاهده  کارایی

   .شود صفر باشد تعریف می ) uit(که جزء ناکارایی 

...),,,,(

...),,,,(

21
21










txuYE

txuitYE
TE

itiit

iti
i


  

 صورت Y بنگاه تولید ارزش دهنده نشان i زمان در ام t به محصول و ها نهاده مقادیر اگر. است
  :آید می دست به صورت زیر به تکنیکی کارایی شاخص باشد، هشد تولید مرز الگوي وارد لگاریتمی

)(exp ii uTE   
 تکنیکی ریاضی کارایی امید با برابر مشاهدات،  از سري یک براي متوسط تکنیکی کارایی شاخص

),(صفر در مقطع نرمال توزیع ام  دارايi مشاهده  2
uN    استباشد به صورت زیر معرفی شده :  

                                                             
- Davidson- Fletcher – Powell Quasi Newton Algorithm 
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 iTEEMTE  

  .واریانس کل عبارت اخالل الگو است 2تابع چگالی احتمال توزیع نرمال و  که در آن 
  

  
  

  هاي عمده صنعت زیر بخش  -2جدول 
  
  
  
  
  

  
  مرکز آمار ایران: مأخذ                

  

رد استفاده دراین تحقیق به منظور برآورد کارایی تکنیکی صنعت، شش زیر بخش عمده صنعت  مو 
 ، 36، 34، 33کدهاي (منظور اینکه در برخی از کدها تعداد مشاهدات کم بوده  قرار گرفته است که به

 2ماره در جدول ش .مشاهدات دو کد دورقمی با هم ادغام شده تا تعداد مشاهدات افزایش یابد) 37
هاي عمده صنعت که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند بر حسب کدهاي مربوطه  زیر بخش

  . آورده شده است
با در نظر گرفتن مشاهدات موجود در بانک اطالعاتی و ناهمگنی صنابع و انجام آزمون، فرم تابع 

بنابراین تابع تولید . می استداگالس لگاریت -تولیدي که براي این مطالعه انتخاب شده است، کاب
 : شود صورت زیر مشخص می این مطالعه به کار رفته در همرزي تصادفی ب

ititititititit uvExpaEduaLaKaaV  lnlnlnlnln 4321  
هاي مختلفی از  فرم. شود صورت نیمه نرمال فرض می ، بهitUکه در آن توزیع جزء خطاي یکطرفه

توانند در مورد  لف مورد استفاده واقع شده، که میت مختتوابع تولید تاکنون معرفی و در مطالعا
   .سنجش ناکارایی مورد استفاده قرار گیرد

  نام زیر بخش  کد
  اتصنایع محصوالت غذایی و آشامیدنی  و دخانی  31
  صنایع نساجی، پوشاك و چرم  32

  صنایع تولید چوب و کاغذ  33و    34
  صنایع شیمیایی و نفت و زغال سنگ و الستیک و پالستیک  35

  و فلزات اساسی  صنایع محصوالت کانی غیر فلزي  36و    37
  صنایع ماشین آالت و تجهیزات و ابزار  38
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  :متغیر مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از
 VA :میانگین ارزش افزوده ایجاد شده در هر کد چهاررقمی  

 L :میانگین تعداد کل کارکنان در هر کد چهار رقمی  
 Edu :اراي تحصیالت عالی در هر کد چهاررقمیدرصد کارکنان د  
Exp : سال در هر کد چهار رقمی 10درصد کارکنان داراي تجربه کاري باالي  

  : Kمیانگین بنگاهی ارزش موجودي سرمایه در هر کد چهار رقمی  
رزش افزوده به باشد که علت استفاده از ا نکته قابل ذکر در مورد متغیر وابسته مدل مذکور این می 

العمل کاري،  هاي حق علت انجام فعالیت نوان متغیر وابسته این است که بهع ارزش محصول بهجاي 
ها و عدم گزارش میزان فروش توسط بعضی  یمت فروش محصوالت در برخی فعالیتکنترل ق

ها  است منجر به ایجاد خطا در تخمین کارگاههاي صنعتی، استفاده از میزان فروش محصوالت ممکن
شرایط استفاده از ارزش افزوده محاسبه شده توسط پرداختی به عوامل، به جاي ارزش  در این. گردد

موجودي سرمایه در هر  Kitتعداد کارکنان شاغل و Lit . دهد میفروش محصول، این خطا را کاهش 
به منظور لحاظ نمودن سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی و نیروي کار به   Eduitفعالیت، متغیر 

نیز به منظور لحاظ نمودن تجربه کاري کارکنان به مدل اضافه  Expitمتغیر . اضافه شده است مدل
جزء اخالل داراي  ituجزء اخالل تصادفی داراي توزیع تصادفی متقارن نرمال و    Vit.گردیده است

  .اي ذکر شده استه حاسبه کارایی تکنیکی بر اساس روشتوزیع نرمال مقطع است که مبناي م
  
  نتایج تحقیق - 6

و بخش دولتی در جدول ) 3(در جدول  ضرایب تخمین زده شده مدل مربوط به بخش خصوص
برآزمون ضرایب شامل ) t(ستون آخر این جدول آماره آزمون استیودنت . بیان شده است) 4(شماره 

،  )itL(، نیروي کار )itK(دست آمده براي ضرایب، متغیرهاي سرمایه  به tطبق آماره . باشد می
اطمینان معنی دار  % 5براي هر دو بخش  از نظر آماري در سطح ) itEdu(متغیرسرمایه انسانی 

دل اي هر دو ماطمینان بر% 5از لحاظ آماري در سطح ) itExp(اما  متغیر سابقه کاري . باشند می
یعنی اینکه متغیر سابقه کاري داراي اثر . باشد دار نمی معنی) بخش عمومی و بخش خصوصی(

  .معناداري بر ارزش افزوده حاصله ندارد
) ia(دار بودن یا نبودن هر یک از ضرایب متغیرها  توان در مورد معنی تنها می tبا توجه به آزمون 

  2گیرد که داراي توزیع میصورت ) ML(ما آزمون کلی مدل بر اساس آماره بررسی نمود، ا
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)( دست براي مدل در بخش خصوصی هبر اساس آماره ب. باشد می) خی دو( / 02350877980  E 
بع را در سطح اطمینان ن تاباشد و فرض بی معنی بود میجدول باالتر 2اي از  به طور قابل مالحظه

)( این آماره براي بخش عمومی نیز. نماید باال رد می / 01742528340  E 2باشد که از می 
توان گفت مدل  طور کلی می لذا به.  گردد میی بودن تابع رد جدول بزرگتر بوده و فرض بی معن

  .باشد آماري معنی دار می خصوصی از نظر انتخاب شده در بخش عمومی و
  

  تخمین ضرایب مدل  بخش خصوصی -3جدول 
Ėپارامترها  ضرائب  خطاي معیار t معیار   

00  +E87647578/0 -  0  +E12389710/0  01 + E10859281/0 -   b  

01  +E66912694/0  00  +E28006216/0  01 + E18739714/0  1b  

01  +E68055694/0  00  +E25891715/0  01 + E17620786/0  2b  

01  +E10023384/0  01  - E87647578/0  01  - E11314651/0  3b  

01  +E29584726/0  01 – E85651522/0  00  +E25339768/0  4b  

Ė  b  ،1 عرض از مبدأb  ،2ضریب مربوط  به  نیروي کارb  ،3ضریب مربوط به سرمایه انسانیb  ضریب
  .باشد ضریب سرمایه می 4b مربوط سابقه کاري و

  ي تحقیقها یافته: ذمآخ
  تخمین ضرایب مدل  بخش عمومی -4جدول 

 پارامترها  ضرائب  خطاي معیار t معیار 

00  +E12877889/0 -  01  +E10000000/0  01  +E12877889/0 -   b  

01  +E31010062/0  01  +E10000000/0  01  +E31010062/0  1b  

01  +E29784849/0  01  +E10000000/0  01  +E29784849/0  2b  

00  +E28755080/0  01  +E10000000/0  00  +E28755080/0  3b  

01  +E42132783/0  01  +E10000000/0  01 – E42132783/0  4b  

  هاي تحقیق یافته: مآخذ 
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بر اساس مدل باتیس  Frontierمیزان کارایی فنی محاسبه شده توسط نرم افزار  6و  5جدول شماره 
. دهد ن میاز طریق حداکثر کردن تابع لگاریتم راستنمایی نشا به روش اثر تصادفی و) 1995(کویلی 

زیر بخش عمده صنعت کشور مشخص شده  6به تفکیک  1384تا  1373هاي  این میزان براي سال
   .دهد بخش صنعت طی کل دوره را نشان می است که سطر آخر این جدول کارایی هر

  
  

  SFAاساس روش  بر) بخش خصوصی( گانه 6کارایی  فنی صنایع  -5جدول 

  سال  31کد   32کد   34و 33کد   35کد   37و 36کد   38کد   میانگین
98/0  98/0  98/0  98/0  98/0  98/0  98/0  1373  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1374  
94/0  99/0  97/0  96/0  98/0  84/0  84/0  1375  
97/0  98/0  99/0  97/0  99/0  87/0  87/0  1376  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1377  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1378  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1379  
92/0  96/0  98/0  99/0  90/0  75/0  93/0  1380  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1381  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1382  
98/0  99/0  99/0  98/0  98/0  96/0  98/0  1383  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1384  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  SFAاساس روش بر) بخش عمومی(گانه  6نی صنایع کارایی  ف -6جدول 

  سال  31کد   32کد     34و  33کد   35کد   37و 36کد   38کد   میانگین
1  1  1  1  1  1  1  1373  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1374  
99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  99/0  1375  
45/0  50/0  39/0  45/0  45/0  44/0  47/0  1376  
16/0  12/0  81/0  21/0  15/0  44/0  45/0  1377  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )SFA(با استفاده از روش تحلیل مرزي تصادفی  کشور بخش عمومی و خصوصیتکنیکی صنایع  کارایی برآورد          
 

46

98/0  98/0  98/0  98/0  98/0  98/0  98/0  1378  
16/0  43/0  14/0  91/0  87/0  20/0  32/0  1379  
45/0  80/0  36/0  26/0  10/0  99/0  64/0  1380  
63/0  80/0  77/0  33/0  56/0  21/0  27/0  1381  
33/0  45/0  86/0  86/0  39/0  30/0  32/0  1382  
33/0  56/0  69/0  68/0  41/0  26/0  17/0  1383  
56/0  10/0  14/0  32/0  48/0  93/0  10/0  1384  

  ي تحقیقها یافته: مأخذ                    
  رآوردي طی دروه زمانیشود که کارایی تکنیکی ب مشاهده می) 6(و ) 5(با مقایسه جدول شماره 

زیر بخش تقریباً روند یکسانی را پیموده در حالی که این  6در بخش خصوصی براي هر  84-1373
. زیر بخش عمده صنعت روند رو به کاهش ملموسی داشته است 6روند در بخش عمومی براي 

نگین کارایی بخش توان چنین استنباط نمود که میا می) 6(و ) 5(ستون آخر جداول همچنین با مقایسه 
ها نسبت به  ها از کارایی همان زیر بخش اول دوره مورد بررسی در بقیه سالعمومی به جز سه سال 

  . بخش خصوصی کمتر بوده است
  
 بندي جمع - 7

ها همانطور که نتایج تحقیق و همچنین مطالعات جامع ارزیابی عملکرد بنگاههاي دولتی در سایر کشور
ي خصوصی است که در همان ها از بنگاهتر هاي دولتی پایین سط کارایی بنگاهطور متو دهد، به نشان می
 6 هر برآوردي تکنیکی کارایی که است آن از حاکی تحقیق نتایج. فعالیت مشغول هستند زمینه به
 ملموسی کاهش عمومی بخش در روند این که حالی در داشته، یکسانی روند خصوصی بخش صنعت

 بقیه در بررسی مورد دوره اول سال سه جز به عمومی بخش کارایی گینمیان همچنین. است داشته
هاي دولتی  بنگاه .است بوده کمتر خصوصی بخش به نسبت ها بخش زیر همان کارایی از ها سال

کنند که در آن دولت بخصوص در کشورهاي در حال توسعه در فضایی کامالً تحت کنترل عمل می
از سوي دیگر فقدان سیستم نظارت بر عملکرد . عامل است مالک بوده و مدیریت آن صرفاً یک

مدیران، عدم وجود انضباظ مالی، جایگزینی اهداف اجتماعی به جاي اهداف اقتصادي از جمله 
  .دهندعواملی هستند که کارایی بنگاههاي دولتی را تحت تاًثیر قرار می

  
  منابع
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