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ده :یکی از راههای ارتقای رقابتپذیری بخش مع دن ،ارتقای بهرهوری کل عوامل در
چکي 
فعالیتهای مع دنی است .همچنین ،شناسایی راهکارهای عملیاتی ارتقای بهرهوری از اهمیت

زیا دی برخور دار است .در پژوهش حاضر ،ارزشافزو ده با یک روش ابتکاری مبتنی بر شاخص
مق داری دیویژیا به تفکیک هفت فعالیت مع دنی در دوره  1375-1394ان دازهگیری ش ده است.
نتایج ان دازهگیری بهرهوری کل عوامل به روش تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا نشانگر آن
است که شاخص بهرهوری کل عوامل در فعالیتهای مع دنی در دوره مور د بررسی بهطور

متوسط ساالنه ح دو د  2/6درص د افزایشیافته است و ح دو د  29/2درص د از رش د ارزشافزو ده
كل فعالیتهای مع دنی از راه رش د بهرهوری كل عوامل ،تامینش ده است .بيشترين سهم رشد

بهرهوري كل عوامل در تامین رش د ارزشافزو ده مربوط به فعاليت استخراج ذغالسنگ با 33/6

درص د بو ده است و رش د تولي د فعاليت استخراج موا د شيميايي مع دني فقط از راه استفا ده بيشتر
از منابع حاصلش ده است .در ا دامه ،نقش سرمایه انسانی و تحقیقوتوسعه در ارتقای بهرهوری

کل عوامل با استفا ده از دا دههای تابلویی به روش گشتاورهای تعمیمیافته شناساییش ده است.
قوتوسعه و مقیاس فعالیت
آموزش عالی ب ه عنوان نماین دهای از سرمایه انسانی ،سرمایه تحقی 

معا دن تاثیر مثبت و معنا دار بر بهرهوری کل عوامل دارن د .در بین متغیرهای اشارهش ده ،سرمایه

تحقیقوتوسعه و سرمایه انسانی تاثیر بهمراتب کمتری بر بهرهوری داشتهان د.

کليدواژهها :بهرهوری کل عوامل ،سرمایه انسانی ،سرمایه تحقیقوتوسعه ،شاخص دیویژیا،
فعالیتهای معدنی ،ارزشافزوده.
طبقهبندي .O13,O47,J24 :JEL

نمايه در ISC

نتایج حاصل از برآور د الگو به روش پانل دیتا نشانگر آن است که متغیرهای درص د شاغالن دارای

فصلنامه علمي  -پژوهشي شاپا (چاپي) 2251-9092
سال بيست و سوم شماره  2تابستان 1397صص 47-78

دريافت1396/01/27 :

پذيرش1397/02/23 :
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مقدمه

ارتقای بهرهوري رویکردی است كه در دهههاي اخير ب ه عنوان كليد حل مسئله رشد و پيشرفت

اقتصاد مطرحشدهاست .در برخي از كشورها ،با اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری توانستهاند از اين
راه بخش بزرگي از عملكرد رشد را بهدست آورند ( .)APO, 2018گفتنی است ،با توجه به محدودیت

منابع ،افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه در گر ِو ارتقای بهرهوری است .افزون بر این،
در عصر جهانی شدن و رقابت گستردهای که در بازارهای جهانی وجود دارد ،ارتقای توان رقابتپذیری
بنگاهها مستلزم ارتقای بهرهوری است .1بر اساس این ،تبيين عوامل موثر بر بهرهوري ميتواند در
شناسايي سياستها و اقدامهاي اجرايي براي دستيابي به افزايش بهرهوري موثر باشد.

بخش معدن به عنوان يكي از مهمترين بخشهاي توليدي كشور ،به دليل قرار گرفتن در حلقه

سال بیست و سوم

ابتدايي زنجيره ارزش بسياري از توليدهای صنعتي ،اهميت ويژهاي دارد .هر کشوری كه دارای ذخایر

طبیعی و منابع معدنی است ،در صورت بهرهبرداری بهینه (بکارگیری روشهای درست استخراج،
کنترل ضایعات ،و رعایت میزان بهینه استخراج از ذخایر) ،میتواند سالها تامینکننده ارز و
پشتیبانیکننده مواد اولیه صنایع تولیدی خود باشد .بر اساس آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن

شماره 2

و صنایع معدنی ایران ،بیش از  68نوع ماده معدنی ازجمله سنگآهن ،کروم ،منگنز ،مس ،طال ،سرب

و روی و الخ ،در ایران وجود دارند که از ظرفیتهای مهم کشور محسوب میشوند (سازمان گسترش

و توسعه صنایع معدنی ایران-ایمیدرو 2.)1397 ،ایران به لحاظ ذخایر معدنی ،رتبه نخست خاورمیانه

تابستان 1397

و سوم آسیا را در اختیار دارد و در جهان ،جزء  10کشور برتر محسوب میشود که ارزشی بالغ بر

 770میلیارد دالر دارند (وزارت صنعت ،معدن ،و تجارت .)1397 ،3ساالنه از حدود  5600معدن فعال
کشور نزدیک به  400میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود ،بهطوری که در تولید فوالد خام با
تولید  21/2میلیون تن ،ایران در رتبه  13جهانی قرار دارد .در سال  ،2017ایران در ارتباط با ذخایر
سنگآهن خام و آهن محتوی بهترتیب با  2/7و  1/5میلیون تن ،در رتبه دهم و نهم ذخایر جهانی

قرار دارد (وزارت صنعت ،معدن ،و تجارت .)1397 ،شواهد آماری ،حاکی از فراوانی ذخایر معدنی
ایران و توان بالقوه باالی این صنعت برای اقتصاد کشور است .بیتوجهی به ارتقای بهرهوری ،حلقه

مفقوده در بهرهبرداری از فرصتهای موجود در بخش معدن است (محمودزاده و زیتوننژاد.)1391 ،
.1برای اطالع از رابطه بهرهوری و رقابتپذیری به پژوهش امینی و سیمار اصل ( )1391مراجعه شود.
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2.http://www.imidro.gov.ir/article/4479
3. http://ilm.mimt.gov.ir/news/181970

در برنامه ششم توسعه ،در راستای بهبود عملکرد بخش معدن ،به ارتقای بهرهوری در فعالیتهای

اقتصادی از جمله معدن توجه ویژهای شده است و در اینارتباط ،مقرر شده است متوسط رشد ساالنه
 2/4درصد افزایش یابد؛ یعنی حدود  27/3درصد رشد تولید باید از راه ارتقای بهرهوری بهدست آید.

نتایج بررسی پژوهشهای تجربی نشانگر آن است که تاکنون نقش سرمایه انسانی و تحقیقوتوسعه  1
در ارتقای بهرهوری کل عوامل معادن به تفکیک فعالیتهای معدنی مورد بررسی قرار نگرفته است و

ادبیات پیشین ،بیشتر معطوف به سطح کل اقتصاد ،فعالیتهای صنعتی یا یک رشته فعالیت معدنی
خاص (مانند معادن مس) بودهاند .افزون بر این ،تاکنون بهرهوری کل عوامل به تفکیک فعالیتهای
معدنی مختلف در ایران اندازهگیری نشده است و اندازهگیری صرفاً به کل بخش معدن محدود شده

است .برای مثال ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 2و سازمان ملّی بهرهوری ایران 3بهرهوری را
فقط در سطح کل بخش معدن بدون تفکیک فعالیتهای معدنی اندازهگیری کردهاند (سازمان م ّلی
بهرهوری ایران .)1397 ،مرکز آمار ایران نیز تاکنون آمارهای ارزشافزوده را به تفکیک فعالیتهای

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

ارزشافزوده این بخش حدود  8/8درصد باشد و متوسط رشد بهرهوری کل عوامل ( )1TFPبه حدود

معدنی به قیمت ثابت منتشر نکرده و شاخص بهرهوری کل عوامل را به تفکیک محاسبه نکرده است.

در نتیجه ،سهم اصلی پژوهش حاضر در اندازهگیری ارزشافزوده به قیمت ثابت به تفکیک فعالیتهای
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 4منتشر نشدهاند .افزون بر اینها ،موجودی سرمایه فیزیکی و سرمایه

تحقیقوتوسعه به تفکیک فعالیتهای معدنی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا مرکز آمار
ایران برآورد نشدهاند و در پژوهش حاضر برای نخستین بار موجودی این دو سرمایه برآورد شده است.

بنابراین ،پژوهش حاضر با بکارگیری یک روش نوآورانه در محاسبه ارزشافزوده به تفکیک فعالیتهای

علیرضا امینی و همکاران

معدنی ،در شرایطی است که شاخصهای قیمت تولیدکننده به تفکیک فعالیتهای معدنی توسط

معدنی به قیمت ثابت ،بهرهوری کل عوامل را اندازهگیری میکند و درصدد است شکاف موجود در

پژوهشهای بهرهوری را در بخش معدن برطرف نماید .همچنین ،در این پژوهش بهرهوری کل عوامل

بخش معدن به تفکیک هفت فعالیت معدنی در دوره  1375-1394اندازهگیری میشوند ،سپس نقش
)1. Research & Development (R&D

 .2در جدیدترین محاسبه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شاخص بهرهوری کل عوامل گروه معدن با
احتساب نفت و گاز برای دوره  1375-1396اندازهگیری شده است .برای اطالع بیشتر به سایت بانک مرکزی
به آدرس  https://www.cbi.irمراجعه شود.

3. http://nipo.gov.ir
4. https://www.cbi.ir
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قوتوسعه در ارتقای بهرهوری آزمون خواهد شد.
سرمایه انسانی و تحقی 

در ادامه ،ابتدا به معرفی مبانی نظری عوامل موثر بر بهرهوری و پژوهشهای تجربی پیشین

پرداخته میشود .سپس ،دادههای پژوهش و شیوه سنجش بهرهوری و روند بهرهوری بررسی میشوند.
تصریح الگو و برآورد آن ،در بخش تحلیل نتایج ،و توصیهها و راهکارهای اجرایی و پژوهشی در بخش

پایانی ارائه میشود.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

برای شناخت عوامل موثر بر بهرهوري کل عوامل ،نظريههای رشد اقتصادي درونزا مورد بررسی

قرار ميگیرند ،زيرا در اين نظريهها بخش باقيمانده رشد ،درونزا در نظرگرفته ميشوند .بهبیاندیگر،

سال بیست و سوم

فرض ميشود نرخ رشد بهرهوري کل عوامل به متغيرهاي درونزا بستگي دارد .نظريه رشد درونزا
به معني رشد اقتصادي از درون سيستم اقتصادي است .در بلندمدت ،نرخ رشد اقتصادي که با نرخ

رشد توليد اندازهگيري ميشود ،وابسته به نرخ رشد بهرهوری کل عوامل است که توسط نرخ پيشرفت
فناوری تعيين ميشود .نظريههاي رشد اقتصادي نئوکالسيکي سولو )1956( 1و سوان )1956( 2فرض

شماره 2

علمي مستقل از نيروهاي اقتصادي تعيينشده و
ميکنند که نرخ پيشرفت فناورانه توسط فرايند
ِ
متخصصان اقتصاد ميتوانند نرخ رشد بلندمدت را به صورت برونزا از خارج سيستم اقتصادي دريافت
کنند .نظريه رشد درونزا بيان ميکند که نرخ رشد بلندمدت اقتصادي ميتواند متاثر از عوامل
اقتصادي باشد .در اينجا ،پيشرفت فناوری به شکل نوآوري ،در قالب توليد جديد ،فرايندهاي توليدي

تابستان 1397

جديد ،و بازارها و هر آنچه که نتيجۀ فعاليت اقتصادي است ،ظاهر ميشود.

در واقع ،نوآوري پژوهشهای مربوط به الگوي رشد درونزا نسبت به الگوي نئوکالسيکي اين است

که نرخ پيشرفت فناورانه و نرخ رشد ،بهصورت برونزا تعيين نميشوند ،بلکه وابسته به رفتار کارگزاران
اقتصادي ،يعني ترجيح آنان در نظرگرفته ميشود .بهجای اینکه فرض شود رشد به دليل بهبود
فناورانه (بهصورت برونزا) بهطور خودکار و بدون الگو رخ ميدهد ،اين نظريهها بر شناخت نيروهاي
اقتصادي که در پشت تغييرهای فني قرار دارند ،تاکيد ميکنند

(& Romer, 1990; 2001; Aghion

.)Howitt, 1998; Grossman & Helpman, 1991

بهطور کلی ،دو دليل اصلي براي توسعه مدلهاي رشد درونزا وجود دارد؛ اول اینکه مقياس

اقتصاد و توليد کشورهاي صنعتي نسبت به قرن گذشته بسيار باالتر هستند و چنين رشدهاي بااليي
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1. Solow
2. Swan

نياز به نظريهها و داليلي دارند که بتوانند اين رشدهاي فناورانه و اقتصادي را به بهترين شكل توضيح
دهند .دلیل دوم اين است که نظريه رشد درونزا بخش ديگري از توسعه را ارائه ميدهد که مستقل

ميدانستند (فرهادی1383 ،؛ عظیمی .)1379 ،در حالی که نظريه رشد درونزا بر آموزش ،مهارت
نيروي کار ،و توسعه فناوریهاي جديد تاکيد دارد ( .)Romer, 2001در واقع ،نظريه رشد درونزا

نسبت به نظريه جهانیشدن انتقاد دارد و اين نظريه ،جهانیشدن را در آموزش و تربيت نيروي انساني
ميبيند.

در الگوهای رشد درونزا ،نرخ رشد يكنواخت به پارامترهاي توابع مطلوبيت و توليد بستگي

دارد .رشد اقتصادي بر اساس مجموعهاي از سازوکارهای دروني اقتصاد مانند توسعه سرمايهانساني،

تحقيقوتوسعه ،و هزينههاي باکیفیت دولت اتفاق ميافتد

(Lucas, 1998, Romer, 1990; Barro

 .)& Sala-i-Martin, 1995ويژگي كليدي مدلهاي رشد درونزا ،نبود بازدهيهاي نزولي نسبت به
نهادههايي است كه ميتوانند انباشت شوند .اين ويژگي باعث ميشود كه رشد بهطور نامحدود ادامه

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

از وابستگي به تجارت است .نظريههاي سنتي رشد بر تجارت تاکيد داشتند و آن را موتور رشد

داشته باشد (درگاهی .)1382 ،بازدهي کاهنده در انباشت سرمايه ،در اقتصادي که ديگر عوامل

تعيينکننده رشد ،يعني فناوری و اشتغال نيروي کار در آن معين و برونزا باشند ،امري اجتنابناپذير
مدلها وجود دارند كه در آن فرض ميشود يكي ديگر از عوامل تعيينكننده رشد ،متناسب با سرمايه

رشد میکند و اثرهای بازدهي كاهنده را خنثي میکند و توليد را متناسب با سرمايه رشد ميدهد.
اين مدلها به مدل  AKمعروف هستند ،زيرا تابع توليد آنها به صورت  Y=AKاست که  Aدر آن

ثابت است (رومر .)1383 ،بهطور کلی ،نظريههاي رشد درونزا به دو شاخه تقسيم ميشوند (امینی

علیرضا امینی و همکاران

است و اين مورد همان نقش محدودكننده رشد را در مدلهاي نئوكالسيك نشان میدهد .گروهي از

و حجازی آزاد:)1387 ،

 .1مدلهاي رشد مبتني بر سرمايه انساني که رشد بلندمدت پايدار را به انباشت سرمايه انساني

نسبت ميدهند (.)Lucas, 1998

 .2مدلهاي مبتني بر تحقیقوتوسعه که به نام اقتصاد انديشهها شهرت دارند و معتقد به پيشرفت

فناورانه از راه سرمايهگذاري در تحقيقوتوسعه و خلق انديشههاي جديد هستند

(;Romer, 1990

.)Aghion & Howitt, 1998; Grossman & Helpman, 1991
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مدلهاي مبتني بر سرمايه انساني

كيفيت نيروي انساني ،مهمترين عامل موثر در بهبود بهرهوري است (امینی و حجازی آزاد،

 .)1387تا اوايل دهه  1950بيشتر تصور ميشد كه عامل اصلي و ريشه عقبماندگي كشورهاي
درحالتوسعه ،كمبود سرمايههاي مادي و فيزيكي است .در پرتو چنين طرز تفكری ،اين كشورها از
راههاي مختلف به جذب سرمايه ميپرداختند كه عوارض عديدهاي در تشديد وابستگي اين كشورها

داشت .اما امروزه سرمايهگذاري انساني و بهبود كيفيت نيروي كار بهعنوان يكي از زمينهها و راههاي
اصلي افزايش بهرهوري و تسريع رشد اقتصادي جامعه مطرح هستند .در بررسيهاي اقتصادي ميتوان
گفت كه سرمايه انساني يك مفهوم اقتصادي است .در واقع ،ويژگيهاي كيفي انسان نوعي سرمايه

است ،زيرا اين ويژگيها ميتواند باعث بهرهوري و توليد ،ايجاد درآمد ،و رفاه بيشتر شود.
سال بیست و سوم

سيمون كوزنتس )1971( 1اعتقاد داشت كه مفهوم سرمايه كه تنها سرمايه فيزيكي و كااليي را

ي ناقص و نارساست .پس بايد سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي هر دو بهحساب
شامل ميشود ،مفهوم 

آيند .وي در اینارتباط ميگويد :سرمايه انساني يك كشور ،صنعت پيشرفته ،ابزارها و ادوات صنعتي

آن كشور نيست؛ بلكه ،اندوخته دانشهاي بهدستآمده در نتیجۀ آزمايشهاي متعدد و كارآموختگي

شماره 2

افراد آن كشور براي بکار بردن اين دانشهاست (سبحانی .)1371 ،همچنين ،شولتز )1961( 2معتقد

است كه نقش بهبود كيفيت نيروي كار كه از راه سرمايهگذاري در سرمايه انساني حاصل ميشود ،به

عنوان يكي از عوامل تعيينكننده رشد در تحليلهاي سنتي عوامل موثر بر رشد اقتصادي فراموش

تابستان 1397

شدهاست .كيفيت نيروي كار كه در بهداشت و تغذيه ،مهارتها و آموزش منعكس ميشود در رشد
اقتصادي اهميت دارد.

بهطور معمول ،رابطه بين رشد و سرمايه انساني در دو چارچوب اصلي مورد بررسی قرار ميگيرند.

روش اول از کار لوکاس ( )1988نشئت ميگيرد .وي 3از انباشت سرمايه انساني به عنوان منبع رشد

پايدار ياد ميکند .لوکاس بهطور خاص بين دو منبع انباشت سرمايه انساني ،يعني آموزش و يادگيري
از انجام کار 4تمايز قائل ميشود .چون در اين ديدگاه ،رشد ابتدا از انباشت سرمايه انساني ناشي
ميشود؛ پس اختالف در نرخهاي رشد بين کشورها ،در بيشتر موارد به تفاوت در نرخهاي انباشت
سرمايه انساني در طول زمان به اين کشورها نسبت داده ميشود .روش دوم که به پژوهش نلسون و
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فلپس )1966( 1برمیگردد ،رشد را ناشي از موجودي سرمايه انساني 2ميدانند که توانايي يک کشور
در نوآوري و رسيدن بهپای کشورهاي پيشرفتهتر را تحت تاثير قرار ميدهد .بنابراين ،تفاوت در

آنها در ايجاد رشد فناورانه است .نلسون و فلپس ( )1966سعي نمودند اين ايده را مدلسازي كنند
كه نقش اصلي آموزش ،افزايش ظرفيت افراد است .فرد آموزشدیده ،از یکسو ابداع ميكند (يعني
فعاليت ،توليد ،و فناوري جديد خلق ميكند) و از سوي ديگر ،با فناوري جديد تطبيق مييابد و از اين

راه ،نشر فناوري را در اقتصاد تسريع ميكند .نلسون و فلپس ( )1966سطح دستيابي به تحصيل را
یدانند و بهرهوري نهايي دستيابي به تحصيل را تابعي افزايشي از نرخ پيشرفت
عامل رشد بهرهوري م 

فناورانه قلمداد میکنند.

مدلهاي مبتني بر تحقيقوتوسعه

انديشهها فناوري توليد را بهبود ميبخشند .يک انديشه بکر و نو اين امکان را فراهم ميسازد که از

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

نرخهاي رشد بين کشورها ،ناشي از تفاوت در موجودي سرمايه انساني و به دنبال آن ،تفاوت در توانايي

مجموعهاي از نهادهها و عوامل توليد ،محصول بيشتر يا بهتري توليد کنيم .در مورد واژه تحقيقوتوسعه

به دليل گستردگي ،پويايي ،و پيچيدگي آن ،تعاريف گوناگوني ارائهشده است .تحقيقوتوسعه عبارت
( ،)OECD, 1993یا هرگونه فعاليت منسجم و خالقی است که در جهت افزايش سطح دانش مربوط

به انسان ،فرهنگ ،جامعه و استفاده از اين دانش براي کاربردهاي جديد ( )OECD, 1993بکار گرفته
میشود .نظريههاي جديد رشد درونزا به مدلهايي گرايش پیدا کردهاند كه رشد بلندمدت را با تمركز

بر پيشرفت فناوري و تحقيقوتوسعه توضيح ميدهند .بهبیاندیگر ،اهميت اين مقوله در جهان امروز

علیرضا امینی و همکاران

است از انجام كار و فعاليتي كه بر مبناي يك  روش برنامهریزیشده و نظامیافته صورت ميگيرد

باعثشده است كه اقتصاددانان با واردكردن اين عامل در مدل رشد ،به نتايج قابلقبولتر و واقعيتری

برسند كه با جهان امروز همخواني و سنخيت بيشتري دارد .در این مورد ،ميتوان به پژوهشهای

رومر ( ،)1990گروسمن و هلپمن ( )1991اشاره كرد .آنها معتقد بودند كه دو مشاهده به شكلگيري
بسياري از پژوهشهای منتشرشده جديد در ارتباط با رشد منجر شدهاست .اول اینکه رشد محصول

از رشد جمعيت در  200سال پس از انقالب صنعتي پيشي گرفته است .دوم ،كشورهاي مختلف براي
مدتهاي بهنسبت طوالني در مسيرهاي رشد باقي ماندهاند .نتيجه منطقي اين دو مشاهده آن است كه
1. Nelson & Phelps
2. Stock of Human Capital
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ابتدا بايد پيشرفت فناوري را وارد مدل نمود تا توجيهكننده رشد سريعتر توليد نسبت به رشد نهادهها

باشد .زيرا اين نوآوريها نتيجۀ آشكار فعاليت  R&Dدر بنگاهها بوده و در نتیجه ،آن را به اصليترين

مولفه نرخ رشد اقتصادي تبديل ساختهاست .در ضمن ،اين پيشرفت را بايد به سياستهاي تجاري و
اقتصادي هر كشور مرتبط دانست تا بتوان با تکیه بر آن به توجيه تفاوتهاي مشاهدهشده در نرخهاي
رشد بلندمدت كشورها دست يافت.

در نظريههاي رشد ،به نقش تحقيقوتوسعه به عنوان موتور رشد اقتصادي تاكيد شده است.

تحقيقوتوسعه از دو راه ميتواند به رشد اقتصادي كمك  کند .نخست ،اجازه ميدهد تا كاالهاي

سرمايهاي جديدي معرفي شوند كه ممكن است نقش بيشتر و بهتري در توليد نسبت به كاالهاي

سرمايهاي موجود داشته باشند .به این دليل كه محصول تابعي از انواع مختلف كاالهاي سرمايهاي يا
سال بیست و سوم

كيفيت كاالهاي سرمايهاي است ،پس اگر تابع توليد داراي بازدهي نزولي نسبت به هر يك از نهادهها
باشد ،آنگاه رشد درونزا وجود خواهد داشت (.)Romer, 1990; Barro & Sala-i-Martin, 1995

كمك  دوم تحقيقوتوسعه ايجاد اثرهای جانبي در موجودي دانش است كه به كاهش هزينههاي
تحقيقوتوسعه منجر ميشود (درگاهی .)1382 ،بنابراين ،ميتوان گفت كه بهوجود آمدن اثرهای

جانبي از راه فعاليتهاي تحقيقوتوسعه باعث ايجاد بازدهي ثابت به سرمايهگذاري در تحقيقوتوسعه

شماره 2

خواهد شد .به همين دليل ،بنگاهها مقدار ثابتي از منابع را در امر تحقيقوتوسعه سرمايهگذاري
میکنند و باعث افزايش موجودي علم و دانش در يك نرخ ثابت ميشوند .عامل تحقيقوتوسعه و

تابستان 1397

اثر سرريز آن در سطح داخلي و بينالمللي از راه نوآوري محصوالت و فرايندهاي جديد توليد ،باعث

پيشرفت فناوري درونزا میشوند و افزايش تعداد و تنوع كاالهاي سرمايهاي به تسهيل در رشد
اقتصادي منجر ميشود .بهطور کلی R&D ،از دو مسير بر رشد بهرهوري شرکتها تاثير ميگذارد.

اول بهطور مستقيم سطح فناوری را با افزودن اطالعات جديد بيشتر (نوآوري) ،باال ميبرد .سپس،
بهطور غيرمستقيم و با افزايش ظرفيت جذب شرکتها ،آنها را وادار ميکند تا اندازه بزرگتري را

از اثر سرریز فناوری جذب کنند ( .)Kinoshita, 2000در ادامه بحث ،به بررسی پژوهشهای تجربی
مرتبط پرداخته میشود.

امینی و حجازی آزاد ( ،)1387نقش سرمايه انساني و تحقيقوتوسعه در ارتقای بهرهوري كل

عوامل ( )TFPرا در اقتصاد ايران مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش ،از نسبت شاغالن داراي
تحصيالت عالي به عنوان جانشين سرمايه انساني از نوع آموزش ،سرمايه تحقيقوتوسعه دولتي به
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عنوان جانشین تحقیقوتوسعه ،نسبت توليد بالفعل به بالقوه ب ه عنوان شاخص ميزان استفاده از

ظرفيتهای تولید و متغیر کنترل استفاده شده است .نتايج برآورد الگو نشان ميدهد در بلندمدت،

سرمايه تحقيقوتوسعه دولتي ،نسبت شاغالن داراي تحصيالت عالي و نرخ بهرهبرداري از ظرفيت،
الیاس و ریاض ،)2016( 1در پژوهشی به بررسی عوامل اثرگذار بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید

در کشورهای جنوب آسیا پرداخته و بیان نمودهاند که رشد اقتصادی ناشی از بهرهوری کل عوامل

متاثر از مقیاس تولید ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،هزینههای آموزش ،و رشد فناوری است.

گزارش مرکز بهرهوری مالزی ،)2016( 2حاکی از آن است که رشد بهرهوری کل عوامل تولید مالزی
در دوره  2011-2015معادل  1/1درصد بوده است .بهرهوری نیروی کار مالزی در این دوره رشد 1/2

درصدی داشته و رشد بهرهوری سرمایه  3درصد بوده است .نتایج پژوهش نشان میدهد مهمترین

عوامل اثرگذار بر رشد بهرهوری کل عوامل ناشی از توسعه فناوری و ارتقای هزینههای آموزش و
تحقیقوتوسعه بوده است .امینی و مصلی ( ،)1387در پژوهش خود ،بهرهوري کل عوامل را در دوره

 1373-1383اندازهگيري نمودند و سپس ،روند بهرهوري کل عوامل را در کارگاههاي بزرگ صنعتي

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

اثرهای مثبت و معناداري بر بهرهوري دارد.

کشور به تفکيک کد دو رقمي  ISICمقايسه کردند .در اين پژوهش ،با توجه به الگوي رشد درونزا و با
تاکید بر سرمايه انساني ،نقش تحصيالت ،مهارت ،و پيشرفت فني در رشد بهرهوري کل عوامل آزمون

مهارت و تخصص تاثیر مثبت و معناداري بر بهرهوري کل عوامل دارند .تاثیر مثبت و معنادار پيشرفت
فني نيز تایید شده است .امینی و مصلی ( ،)1390بهرهوری کل عوامل را در دوره  1373-1378در
کارگاههای بزرگ صنعتی کشور به تفکیک کد دو رقمی  ISICاندازهگیری کردهاند .نتایج نشاندهنده
این است که شاخص بهرهوری کل عوامل بهطور متوسط ساالنه  4/1درصد افزایش یافته است .نتایج

علیرضا امینی و همکاران

شدهاند .نتايج برآورد الگوها بيانگر آن است که سرمايهانساني از نوع آموزش و سرمايه انساني از نوع

برآورد الگوها بیانگر این است که سرمایه انسانی از نوع آموزش تاثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری
کل عوامل دارد .افزون بر این ،سرمایه تحقیقوتوسعه و نسبت شاغالن دارای مدرک کارشناسی ارشد
و دکتری به کل شاغالن به عنوان شاخصهای پیشرفت فنی اثر مثبت و معناداری بر ارتقای بهرهوری

دارند ،اما تاثیر سرمایه تحقیقوتوسعه بهمراتب کمتر است.

د ِ سالمینیهاک و همکاران ،)2018( 3بهرهوری کل عوامل و بهرهوری نیروی کار معادن را در

دوره  1996-2013مورد بررسی قرار دادهاند .نتایجشان نشان میدهد که برخالف سهم قابلتوجه
1. Ilyas & Riaz
2. Malaysia Productivity Corporation
3. De Solminihac et al
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سرمایهگذاری در کل آن دوره ،بهرهوری کل عوامل کاهش قابلمالحظهای داشته است .بنابراین،
ارتقای سطح فناوری در قالب سرمایهگذاریهای جدید عامل تعیینکننده و مهمی برای ارتقای

بهرهوری نبوده است .جارا و همکاران ،)2010( 1بهرهوری معادن مس را در دوره  20ساله منتهی به
سال  2009مورد ارزیابی قرار دادند .تحلیلهای بهرهوری با استفاده روش دادههای پانلی حاکی از

نقش برجسته بهبود بهرهوری در افزایش بیش از سهبرابری میزان تولید معادن مس بود .همچنین،
تاثیر خصوصیات زمینشناسی معادن بر بهرهوری معدن مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه آن شد که
میزان تولید و عیار معدن در بهرهوری نیروی کار تاثیر مثبت دارند و نسبت گودبرداری در معدن

روباز در بهرهوری نیروی کار تاثیر منفی دارند اما اثر میزان ذخایر بر بهرهوری نیروی کار بهطور کامل
مشخص نیست .البته برای دوره اول در افزایش تولید (از سال  1992تا  )1997میتوان به نقش

سال بیست و سوم

کلیدی شرکتهای ارائهدهنده فناوریهای جدید و بهبود مستمر مدیریت اشاره نمود .همچنین،
عوامل سرمایهگذاری در فناوری ،راهبردهای مدیریت ،و روند خصوصیسازی در دهه  1990از عوامل

کلیدی بهبود بهرهوری در معادن زیرزمینی هستند.

کولشرشتا و پاریخ ،)2002( 2تالش نمودند تا کارایی و بهرهوری معادن ذغالسنگ هند را با

استفاده از مقادیر داده و ستانده برای دوره زمانی  1985-1997بررسی نمایند .آنها برای انجام

شماره 2

تحلیل عملکرد ،معدن ذغالسنگ هند را به  30منطقه تقسیم کردند و از یک روش غیرپارامتری برای

تجزیهوتحلیل مرزی استفاده کردند و نمرههای کارایی را برای مناطق مختلف معدن با استفاده از روش

تابستان 1397

تحلیل پوششی دادهها ،3بهصورت جداگانه برای معدن زیرزمینی و روباز تعیین کردند و سپس رویکرد
شاخص بهرهوری مالمکوئیست را برای مطالعه بهرهوری در مناطق مختلف آن دوره بکار گرفتند .در

این پژوهش ،اقدام در زمینه بهبود فناورانۀ معدنکاری و استفاده از فناوریهای روز ،عامل اصلی بهبود

بهرهوری مناطق معرفی شده است .ماهاد ِوان و آسافو-ادجایه )2005( 4ارتباطات علمی بین رشد
بهرهوری و سری زمانی تورم داخلی و قیمت محصوالت معدنی را در بخش معدن استرالیا برای دوره

 1969-1998بررسی نمودند .آنها پیشنهاد میکنند دولت استرالیا باید راهبردهای خاصی ،مانند
تامین بودجه بخش تحقیقوتوسعه استخراج معادن در نظر بگیرد تا این بخش را قادر سازد ،هزینههای

پایین را در رابطه با افزایش قیمت مواد معدنی (به علت تورم فشار هزینه) و تورم داخلی حفظ کند.
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شجری و همکاران ( ،)1393عوامل موثر بر بهرهوری کل عوامل را با تاکید بر شاخصهای سرمایه

انسانی و فناوری در صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران مورد بررسی قرار دادند .عوامل موثر بر
آموزش غیررسمی ،فناوری ،مقیاس کلی بنگاه ،و نسبت مالکیت بنگاههایی با مالکیت عمومی بهکل

بنگاهها .نتایج آن پژوهش ،بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی
و آموزش غیررسمی ،فناوری ،و مقیاس کلی بنگاه بر بهرهوری کل عوامل است .در ضمن ،با کاهش

سهم بنگاهایی با مالکیت عمومی ،بهرهوری کل عوامل افزایش مییابد.

نتایج بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهند که سرمایه انسانی ،تحقیقوتوسعه ،مقیاس

تولید ،و نوع مالکیت یا مدیریت بنگاه مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل هستند.
روش پژوهش
معرفی دادههای آماری

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

بهرهوری کل عوامل در الگوی تخمینزده شده عبارتاند از سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی و

دادههای آماری پژوهش حاضر از نتایج طرح آمارگيري از معادن در حال بهرهبرداري مركز آمار

از سال  1375این طرح با پوشش کامل هفت فعالیت معدنی اجرا شده است .در ضمن ،این طرح در
سال  1383اجرا نشده است و بهناچار از روش درونیابی ،آمارهاي مورد نیاز براي اندازهگيري و تحليل

بهرهوری برآورد شدهاند.

در این طرح ،معادن تمامی شهرهای ایران ،بهجز معادن نفت و گاز ،رادیو اکتیو ،و خاک رس،

علیرضا امینی و همکاران

ايران در سالهای  1375-1394استخراج شده است .این دوره به این دلیل انتخاب شده است که

پوشش داده میشوند .اطالعات معادن شن و ماسه به روش نمونهگیری و سایر معادن به روش

سرشماری جمعآوری میشود .در چارچوب طرح آمارگيري از معادن در حال بهرهبرداري مركز آمار

ايران ،1معادن كشور به هفت فعاليت عمده معدني تقسيمبندي ميشوند كه عبارتاند از استخراج
ذغالسنگ؛ استخراج سنگآهن؛ استخراج سنگهاي فلزي غیرآهنی شامل سرب و روي ،سنگ طال،
سنگ مس ،كروميت ،منگنز ،بوكسيت ،كبالت ،آنتيموان و تيتانيوم؛ استخراج سنگ ،شن ،و ماسه

شامل شن و ماسه ،سنگ تزئيني ،سنگ الشه ،سنگ باالست ،سنگآهک ،سنگ گچ ،كائولن ،خاك 

نسوز ،دولوميت ،بنتونيت و گل سرشوي ،منيزيت ،و گل سفيد؛ استخراج مواد معدني شيميايي مانند
1. https://www.amar.org.ir
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سولفات سديم ،باريت ،خاك سرخ و زرد ،فلورين ،سولفات استرونسيم ،زاج ،فسفات ،باريت ،خاك سرخ
و زرد ،زرنيخ ،فسفات ،يد ،و بر؛ استخراج نمك؛ و استخراج ساير مواد معدني شامل سيليس ،پوكه
معدني ،فلدسپات ،تالك ،عقیق ،صدف دريايي ،ميكا ،فيروزه ،سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي ،پنبه
نسوز ،قير طبيعي جامد ،و منيزيت .گفتنی است که تعداد معادن کشور از  2704واحد در سال 1375

به  5214واحد در سال  1394افزایش یافته است.

اولين شاخص آماري در اندازهگیری بهرهوری ،ارزشافزوده به قيمت ثابت است .در اين پژوهش،

از ارزشافزوده به قيمت ثابت سال  1390براي اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري استفادهشده است.

با توجه به اینکه شاخصهاي قيمت توليدكننده به تفكيك هفت فعاليت معدني باال توسط مركز آمار
ايران منتشر نميشود و در چارچوب حسابهای ملّي ايران نيز ارزشافزوده بخش معدن به تفكيك 
سال بیست و سوم

زیربخشهای آن منتشر نميشود ،از يك روش ابتكاري براي محاسبه ارزشافزوده به قيمت ثابت

استفاده شده است .در اين روش ،ابتدا نرخ رشد ساالنه شاخص مقدار توليد به تفكيك هفت فعاليت

معدني به روش ديويژيا براي سالهای  1375-1394محاسبهشده است كه فرمول نرخ رشد شاخص
مقدار توليد برای دادههای آماری گسسته به صورت رابطه ( )1است:1

شماره 2
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كه در آن  Lnلگاريتم طبيعي Q ،شاخص مقدار توليد براي فعاليت معدني مورد نظر Qit ،مقدار

از كل)1 r
توليyد
ارزشit 
امt (.yit
توليد محصول معدني  iام در سال  tو  witسهم ارزش توليد محصول معدني 1 i
فعاليت معدني  iام در سال  tاست .رابطه باال بیانگر آن است که نرخ رشد تولید یک فعالیت معدنی برابر

 وزن
نکه
K
بهای1
توجه 
نی.باK t 1
است با میانگینی از نرخ رشد تکتک محصوالت متعلق به آن فعالیت معدI t
t
یا ضریب اهمیت هر محصول در فعالیت معدنی در دو سال متوالی تغییر میکند ،از میانگین وزنهای

سال  tو  t-1به عنوان وزن نرخ رشد آن محصول در سال  tاستفاده میشود .بنابراين ،از رابطه باال ،نرخ

رشد ساالنه شاخص مقدار توليد به تفكيك فعاليتهاي معدني محاسبه گرديده است .در It
مرحله دوم،
K
t 1 
r 

از ارزش توليد سال  1390به عنوان پايه استفادهشده است و سپس بر اساس نرخهای رشد شاخص

مقدار توليد هر فعاليت معدني ،ارزش توليد فعاليت معدني به قيمت ثابت  1390محاسبه شده است
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استفاده ميكند .در پژوهش حاضر نيز از فرض اشارهشده استفاده شده است ،يعني نسبت مصارف
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سالهای اخير ،به دلیل فاصله گرفتن زياد از سال  ،1380اين ضرايب اهميت ،اعتبار الزم را ندارند و
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معدني itدر
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شده است .سپس از ضرب نسبت مصارف واسطه به ارزش توليد هر فعاليت معدني در ارزش توليد هر
فعاليت معدني ،ارزش مصارف واسطه فعاليتهاي معدني محاسبه و در نهایت از مجموع آنها ،ارزش
كل مصارف واسطه بخش معدن محاسبه شده است .اكنون براي رسيدن به ارزشافزوده هر فعاليت
معدني به قيمت ثابت ،كافي است ارزش مصارف واسطه به قيمت ثابت را از ارزش توليد به قيمت

ثابت كسر نماييم.

دومين شاخص آماري در محاسبه شاخصهاي بهرهوري ،ارزش موجودی سرمايه به قیمت ثابت

است .در اين پژوهش ،براي برآورد موجودي سرمايه از رابطه تعديل موجودي سرمايه استفاده شده

است كه به صورت فرمول ( )3است:

59

wit  wit 1
( (.)LnQit  LnQit 1
2

) LnQt  LnQt 1  i 1
n

yit  )1 rt (.yit1
فصلنامه علمی -پژوهشی

Kt 
1   K t 1  I t

()3

w  wit 1
LnQt  LnQt 1  i 1 ) it
( (.)LnQit  LnQit 1
2
n

كه در آن  Kموجودي سرمايه و  Iسرمایهگذاری ناخالص به قیمت ثابت و  δنرخ استهالك است كه
It

با توجه به برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از موجودی سرمایه بخش معدن وK t 1 
آمارهای
r 

شوyد،
مالحظه)1می
طور كه rt (.y
it 
سرمایهگذاری این بخش معادل  8/1درصد در نظر گرفتهشده است .همان it1

براي استفاده از فرمول ( )3به مقدار اوليه موجودي سرمايه نياز است .براي بهدستآوردن مقدار اوليه

CR& Dnt wit  wit 1
1
KR
روش&،
LnQ
DLnQ
LnQit  LnQ
ار
د

مق
این
 كمك گرفته)(.شده است) .بر
ائمی
t 1 
t
t

موجودي سرمايه از روش موجودیگیری د( it 1
i 1
Kt 
اساس1  1Kr
t
2

1  It

اوليه موجودي سرمايه ( )kt-1از رابطه ( )4قابلمحاسبه است:2
سال بیست و سوم

 CR & D t

()4

t 1

yKitKR&)1DItrt (.)1yit1(. KR & D
t

t 1

r 

لهای
سا
كه در آن  rمتوسط نرخ رشد ساالنه سرمایهگذاری است  .گفتني است ،در
K

فاصله 
بين1
 )KLnY
tTFPG
t 1 I tLnY
(   ) LnK  LnK
(   ) LnL  LnL
(
3

t 1

t

t

t 1

t

t

t

t 1

t

شماره 2

باثباDت&
ه،
CRافزايشي کرد
تر و
 1375-1394دورههایی در نظرگرفتهشده است كه روند سرمایهگذاری را
t
KR& D 
t 1

و سپس متوسط نرخ رشد ساالنه سرمایهگذاری محاسبه شده است .در r  
خصوص برآورد سرمایه

تحقي tقI
سرمایه  0 
است 1 LTFP.
 4 LHC
LTFPدر
وتوسعه
عمل شد
فیزیکی
سرمایه
موجود
برآورد
هماننUد
تحقيقوتوسعه نیز
it 
ه( i ) t  1
2 LKRD
it  
ی 3 LES
it 
it 
it
K
t 1 
r 

تابستان 1397

سال پايه از رابطه ( )5قابلمحاسبه است:

KR & D t  )1   (. KR & D t 1  CR & D t

CR& Dt
()5
KR& Dt1 
r


( TFPGt  ) LnYt  LnYt 1 (   t ) LnK t  LnK t 1 (   t ) LnLt  LnLt 1

كه در آن  KR&Dسرمایه تحقيقوتوسعه C ،هزینههای تحقيقوتوسعه به قيمت ثابت r ،متوسط

ق & KR
تحقیD
نرخ   (. KR
بررسی ،و& Dδt 1
مورDد & CR
وتوسعه
نرخ رشد ساالنه هزینههای تحقيقوتوسعه در دوره
استهالکt  )1
t
 U it

it

  4 LHC

it

  3 LES

it

  2 LKRD

( i ) t 1

  0   1 LTFP

it

LTFP

) LnYt  LnY
(   t .) LnK t  LnK t 1 (   t ) LnLt  LnLt 1
1.TFPG
Perpetual
Method
t  Inventory
)t 1 ( (PIM

 .2براي محاسبه مقدار اوليه كل موجودي سرمايه به لي و گائو ( )2004مراجعه شود.
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تحقيقوتوسعه سالهای بعد نیز از رابطه ( )6محاسبه میگردد:
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كاهش بهرهوري سرمايه منجر شود .شاخصهاي بهرهوري جزئي به همراه هزينههاي استفاده از كار و
سرمايه نشانگر هزينه تمامشده محصول و رقابتپذيري هستند .برایمثال ،نسبت بهرهوري نيروي كار

نيروي كار شناخته میشود.

r 

از منظر ديگر ،شاخص بهرهوری کل عوامل (نیروی کار و سرمایه به صورت همزمان) از نسبت

CRتولید بهازای
متوسط
ارزشافزوده بر شاخص مقداري نيروي كار و سرمايه بهدست ميآيد كه بيانگر & D
t

KR& Dt1 

هر واحد از کل منابع تولید است و كارايي كلي بنگاه را در استفاده از منابع نشانميrدهد .بنابراين،

علیرضا امینی و همکاران

رقابIتپذيري
به نرخ دستمزد ،بيانگر هزينه واحد كار در توليد يك واحد محصول ( 2)ULCاست كه به
t

K t 1 

شاخص بهرهوري كل عوامل ،تعیینکنندۀ ميزان استفاده بهينه از منابع توليد يا كارايي استفاده از

منابع است .در پژوهش حاضر ،براي اندازهگيري شاخص بهرهوري كل عوامل از تقريب ترنكوئيست

KR & D t  )1   (. KR & D t 1  CR & D t

شاخص ديويژيا استفادهشده است كه فرمول آن بهصورت رابطه ( )7است:
()7
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که در آن TFPG ،نرخ رشد بهرهوري کل عوامل Y ،ارزشافزوده به قيمت ثابت K ،ارزش موجودی

سرمايه به قيمت ثابت L ،تعداد شاغالن ،و  αو  βبه ترتيب نشاندهنده متوسط سهم هزينه سرمايه

و نيروي کار از کل هزينه (شامل كار و سرمايه) در دوره  tو  t-1است .گفتنی است ،این روش توسط
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 3برای اندازهگیری بهرهوری کل عوامل فعالیتهای اقتصادی

ازجمله فعالیت معدن مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
و سازمان ملّی بهرهوری ایران نیز از همین روش برای اندازهگیری بهرهوری کل عوامل در فعالیتهای
اقتصادی استفاده میکنند .4رابطه ( )7تقریباً همان مانده سولو است و بخشی از رشد را که مربوط به

نیروی کار و سرمایه نیست ،به رشد بهرهوری کل عوامل منتسب میکند ،و تفاوت آن با روش مانده

سولو ،در وزنهای استفادهشده برای نرخهای رشد نیروی کار و سرمایه است .در روش مانده سولو
سال بیست و سوم

از کششهای تولیدی کار و سرمایه به عنوان وزن استفاده میشود ،ولی در روش دیویژیا سهمهای

عوامل از تولید به عنوان وزن مورد استفاده قرار میگیرند .گفتنی است ،در شرایط رقابت کامل و فقدان
صرفههای خارجی ،هر دو روش به نتایج یکسان منجر میشوند زیرا کششهای تولیدی با سهمهای

عوامل برابر هستند.

شماره 2

بررسی روند بهرهوری در فعالیتهای معدنی

شاخص بهرهوری كل عوامل ،برايند تغييرهای شاخصهاي بهرهوری جزئي نیروی کار و سرمايه را

نشان ميدهد و بیانگر كارايي هر فعاليت در استفاده بهينه از منابع توليد است .در واقع ،اين شاخص
تابستان 1397

نشان ميدهد در مجموع چقدر از منابع موجود استفاده بهينه بهعمل آمده است .بر اساس جدول

( ،)1شاخص بهرهوري كل عوامل از عدد  100در سال  1375به عدد  63/51در سال  1394رشد
کرده است و متوسط رشد ساالنه آن در دوره مورد بررسی  2/6درصد بوده است که تا حد زیادی از

رشد بهرهوری نيروي كار تاثیر پذیرفته است .معادن سنگآهن بيشترين رشد بهرهوری كل عوامل

را داشتهاند و موفقترين معادن در زمينه استفاده بهينه از منابع هستند .پس از آن ،بهترتیب معادن
سنگهاي فلزي ،ذغالسنگ ،نمک ،ساير مواد معدني و استخراج سنگ ،شن و ماسه قرار دارند .از

طرف ديگر ،معادن استخراج مواد معدني شيميايي بيشترين كاهش بهرهوري كل عوامل را داشتهاند
و استفاده نابهينه از منابع ،در اين معادن تایید ميگردد .همچنین ،بررسی متوسط سهم رشد بهرهوری
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.4برای اطالع از جزئیات بیشتر به پژوهش امینی ( )1391مراجعه شود.

در تامین رشد ارزشافزوده در دوره  1375-1394نشان میدهد که  29/2درصد از رشد ارزشافزوده

كل فعالیتهای معدنی از راه رشد بهرهوری كل عوامل ،تامینشده است .همچنين ،بيشترين سهم
درصد ،استخراج نمك با  32/6درصد ،استخراج سنگهای فلزی غیرآهنی با  ،26/8استخراج سنگآهن

با  ،26/2ساير مواد معدني  ،23/3و استخراج شن و ماسه با  22/9درصد است .در اين دوره ،رشد توليد
فعاليت استخراج مواد شيميايي معدني فقط از راه استفاده بيشتر از منابع حاصلشده است و اقدام

موثری در جهت بهبود بهرهوری انجامنشده است.1

در جدول ( )2تغییر متغیرهای تعیینکننده بهرهوری در بخش معدن نمایش داده شده است.

همانطور که مالحظه میشود ،شاخصهای سرمایه انسانی (متوسط سالهای تحصیل شاغالن و
درصد شاغالن دارای آموزش عالی) روندی افزایشی در دوره بلندمدت  1375-1394داشتهاند و

انتظار میرود که در تامین رشد بهرهوری کل عوامل نقش داشته باشند .افزون بر این ،شاخص سرمایه

تحقیقوتوسعه نیز بهطور متوسط ساالنه  7/3درصد افزایشیافته و در تامین ارتقای فناوری و بهبود

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

رشد بهرهوري كل عوامل در تامین رشد ارزشافزوده مربوط به فعاليت استخراج ذغالسنگ با 33/6

بهرهوری نقش داشته است ،اما این تاثیر چندان زیاد نیست .زیرا سهم هزینههای تحقیقوتوسعه از

ارزشافزوده در فعالیتهای معدنی نسبت به کشورهای پیشرو بسیار کم است .2بنابراين ،کمتوجهی

بر اینها ،افزایش مقیاس فعالیت معادن میتواند در رشد بهرهوری فعالیتهای معدنی نقش داشته
باشد .برای شناخت بهتر وضعیت سرمایه انسانی و تحقیقوتوسعه بخش معدن ،شاخصهای این دو

سرمایۀ فعالیتهای معدنی با کارگاههای صنعتی  10نفره و بیشتر در جدول ( )2مقایسه شده است.
در سالهای  1375و  ،1394هر دو شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی و متوسط سالهای

علیرضا امینی و همکاران

به فعاليتهاي تحقيقوتوسعه ،مانع از رشد سريع بهرهوري در بخش معدن ايران شده است .افزون

تحصیل شاغالن فعالیتهای معدنی پایینتر از شاخصهای اشارهشده برای کارگاههای صنعتی بوده
است .بنابراین ،سطح سرمایه انسانی در فعالیتهای معدنی پایینتر از فعالیتهای صنعتی است .متوسط
نرخ رشد متوسط سالهای تحصیل شاغالن در فعالیتهای معدنی حدود  2درصد و در فعالیتهای

 .1با توجه به اینکه در پژوهش حاضر برای نخستین بار بهرهوری کل عوامل به تفکیک فعالیتهای معدنی
اندازهگیری شده است ،در نتیجه ،امکان مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشهای پیشین در این زمینه وجود ندارد.
 .2گفتني است ،سهم هزينههاي تحقيقوتوسعه از ارزشافزوده بخش معدن در سال  2010در نيوزيلند 13
درصد ،استرالیا  2درصد ،و فنالند  1/5درصد بوده است (امینی و همکاران ،)1394 ،در حالی که رقم مشابه
براي ايران  0/17درصد است.
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صنعتی حدود  2/1درصد بوده است که نشانگر اندکی افزایش در شکاف سرمایه انسانی بخش معدن
با بخش صنعت است .همانطور که در جدول ( )2مالحظه میشود ،شاخص درصد شاغالن دارای

آموزش عالی فعالیتهای معدنی نسبت به میانگین کل اقتصاد کشور در سطح پایینتری قرار دارد،
ولی در مورد شاخص متوسط سالهای تحصیل شاغالن وضعیت برعکس است ،بهگونهای که متوسط

سالهای تحصیل شاغالن در فعالیتهای معدنی بیشتر از میانگین کل اقتصاد است .1گفتنی است،

نتیجه متناقض بهدستآمده ،ممکن است در اثر خطای آماری باشد و بهتر است فقط شاخص درصد
شاغالن دارای آموزش عالی مورد مقایسه قرار گیرد .بر اساس شاخص درصد شاغالن دارای آموزش

عالی میتوان نتیجه گرفت ،بخش معدن در جذب دانشآموختگان دانشگاهی آنچنان موفق نبوده
است .متوسط رشد سرمایه تحقیقوتوسعه در فعالیتهای معدنی و صنعتی بهترتیب  7/3درصد و 9/7

سال بیست و سوم

درصد بوده است که نشانگر رشد کندتر فناوری در فعالیتهای معدنی نسبت به فعالیتهای صنعتی

است .نکته دیگر آنکه متوسط سهم هزینههای تحقیقوتوسعه در ارزشافزوده فعالیتهای معدنی و

صنعتی بهترتیب  0/2و  0/24درصد بوده است که بر اساس این شاخص نیز رشد کندتر فناوری در
بخش معدن نسبت به بخش صنعت تایید میشود .همچنین ،متوسط سهم هزینههای تحقیقوتوسعه
از تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره حدود  0/45درصد بوده است 2و میتوان نتیجه گرفت میزان

شماره 2

اختصاص منابع به تحقیقوتوسعه در فعالیتهای معدنی نسبت به میانگین کل اقتصاد بهمراتب کمتر
بوده است .شاخص مقیاس فعالیت نیز در بخش معدن رشد کمتری نسبت به فعالیتهای صنعتی

تابستان 1397

داشته است و بیانگر حرکت کندتر بخش معدن به سمت بزرگتر کردن مقیاس تولید است.

 .1در نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری و طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  10نفره و
بیشتر مرکز آمار ایران ،آمار شاغالن زیر دیپلم به تفکیک مقاطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی ،و متوسطه وجود
ندارد و این محدودیت آماری موجب بروز خطا در محاسبه متوسط سالهای تحصیل شاغالن شده است؛ بهویژه
این خطا در مقایسه نتایج طرحهای اشارهشده با نتایج کل کشور که مبتنی بر نتایج سرشماری عمومی نفوس
و مسکن  1375و نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال  1394است ،جدیتر میشود .با توجه به اینکه
آمارهای فعالیتهای صنعتی و معدنی شبیه یکدیگر هستند و از فروض مشابه برای محاسبه متوسط سالهای
تحصیل شاغالن استفاده میکنند ،مقایسه شاخص متوسط سالهای تحصیل شاغالن در فعالیتهای صنعتی با
فعالیتهای معدنی کمخطا ،امکانپذیر است.
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 .2آمارهای سهم هزینههای تحقیقوتوسعه از تولید ناخالص داخلی ایران برای سالهای  1375-1388از نتایج
پژوهش امینی ( )1391و سالهای  1389-1394از گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ( )1396اخذ شدهاند.

اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎﻏﻼن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ  .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن داراي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن
داراي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آنﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  7/3درﺻﺪ و  9/7درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻓﻨﺎوري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ آنﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ در ارزشاﻓﺰوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  0/2و  0/24درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻓﻨﺎوري در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ اﻳﺮان در اﻳﻦ دوره ﺣﺪود  0/45درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 36و ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻢﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن رﺷﺪ ﻛﻢﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻛﺮدن ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.
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علیرضا امینی و همکاران

 .34ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ،ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ از ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﺳﺎل  2010در ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ  13درﺻﺪ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  2درﺻﺪ ،و ﻓﻨﻼﻧﺪ  1/5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻣﻴﻨﻲ و
ﻫﻤﻜﺎران ،(1394 ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رﻗﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي اﻳﺮان  0/17درﺻﺪ اﺳﺖ.
جدول  :1شاخص بهرهوري كل عوامل به تفكيك فعاليتهاي معدني در سالهاي 1375-1394
 .35در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  10ﻧﻔﺮه و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،آﻣﺎر ﺷﺎﻏﻼن زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﺎﻃﻊ
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ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ
وري ﻛﻞ
ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﻬﺮه
ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﻞﺷﺎﻏﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﻳﮋه اﻳﻦ ﺧﻄﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﻮﺟﺐ
آﻣﺎري
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ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ در دوره
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اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻚ

100/0
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100/0
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جدول  :2مقایسه شاخصهای تحلیلگر بهرهوري كل فعالیتهای معدنی با کارگاههای صنعتی و کل
اقتصاد در سالهاي 1375-1394
ﻋﻨﻮان

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ 10
ﻧﻔﺮه و
ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
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6/6
235/9

درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن داراي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎﻏﻼن
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ )ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻧﺴﺒﺖ ارزشاﻓﺰوده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدن() -ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ (1390

5/3

7/9
درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن داراي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎﻏﻼن
2337143
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ) 1390ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻧﺴﺒﺖ ارزشاﻓﺰوده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدن() -ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ 16325 (1390
9/6
درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن داراي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
5/5
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎﻏﻼن

ﺳﺎل
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21
9/6
896/6

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
) 1375-1394درﺻﺪ(

5/7
2/0
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14/1

5/3
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13626983
46931
22/8
8/6
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2/1
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سال بیست و سوم

برآورد الگو و تحلیل نتایج (تجزیهوتحلیل یافتهها)

در این بخش ،بهتصریح الگو و معرفی روش برآورد آن و تحلیل نتایج پژوهش پرداخته میشود.

برای برآورد الگوی بهرهوری کل عوامل به تفکیک فعالیتهای معدنی ،از روش اقتصادسنجی پانل دیتا

شماره 2

استفاده میشود .دلیل استفاده از دادههای پانل ،کنترل کردن سایر عوامل مشاهدهناپذیر است که در

طول زمان برای یک فعالیت معدنی ثابت هستند اما از فعالیتی به فعالیت دیگر متفاوتاند .همچنین،
ثابت نگهداشتن عواملي که براي همه فعالیتها در طول زمان به يک نسبت تغيير میکنند مثل نرخ

تابستان 1397

تورم ،تحريم و هدفمندي يارانهها که در طول زمان متفاوت هستند ،براي همه فعالیتها در یکزمان

تفاوتي نمیکند .بنابراین ،هدف استفاده از دادههای پنل ،کنترل ساير عواملی است که تورش ضرايب
را کم میکنند .در بسیاری از موارد ،پژوهشگران میتوانند از دادههای تابلویی برای مواردی که نمیتوان
فقط به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد ،استفاده کنند .در این پژوهش ،به دلیل کافی نبودن

مشاهدههای سری زمانی ،استفاده از این روش ضرورت بیشتری پیدا میکند.

در بین روشهای برآورد الگو در دادههای پانل ،از روش گشتاورهای تعمیمیافته 1و با وزن حداقل

مربعات دومرحلهای 2برای تخمین معادلهها استفاده میشود .این روش دارای مزيتهايی همانند

لحاظ نمودن ناهمسانیهای فردي و اطالعات بيشتر و حذف تورشهاي موجود در رگرسيونهاي
مقطعي است كه نتيجه آن ،تخمينهاي دقيقتر ،كارايي باالتر ،و همخطي كمتر در روش گشتاورهای
66

)1. Generalized Method of Moments (GMM
)2. Two-Stage Least Squares (TSLS

تعمیمیافته خواهد بود .در راستای برآورد الگو ،ابتدا آزمون مربوط به معتبر بودن محدودیتهای

گشتاوری (سارگان) برای متغیرهای مدل انجام میشود و مدل مورد نظر در قالب دادههای پانل
میشوند .نکته دیگر آنکه ،به دلیل هزینههای تعدیل و بیتعادلی در خصوص نیروی کار ،بنگاهها

بهسرعت نمیتوانند به سطح مطلوب اشتغال برسند و رسیدن به سطح مطلوب با وقفه زمانی همراه
است .در مورد موجودی سرمایه فیزیکی وضعیت مشابهی وجود دارد و بنگاهها نمیتوانند سطح
موجودی سرمایه خود را سریع تعدیل نموده و به سطح مطلوب برسند .1بنابراین ،بنگاهها نمیتوانند

به سطح مطلوب بهرهوری خود برسند و رسیدن به سطح مطلوب با وقفه همراه است .در نتیجه ،مدل

پویا برای الگوسازی مناسب است و این مسئله ضرورت استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته را
روشن میکند .بنابراین ،برای در نظرگرفتن پویاییهای اشارهشده ،از مقدار با وقفه بهرهوری نیز در

مدل استفاده میشود.

با توجه به نظریههای رشد درونزا و نتایج پژوهشهای تجربی ،بهرهوری کل عوامل در فعالیتهای

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

دیتا در بازه زمانی  1375-1394تخمین زده میشوند و سپس ضرایب بهدستآمده تفسیر و تحلیل

معدنی تابعی از سرمایه انسانی ،تحقیقوتوسعه و متغیر کنترل مقیاس فعالیت در نظرگرفتهشده است.2
برای اندازهگیری سرمایه انسانی از شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی و برای اندازهگیری

بر سرمایه انسانی ،یکی از منابع رشد بهرهوری ارتقای سرمایه انسانی است که به ارتقای توانمندیهای
نیروی کار منجر میشود .در نتیجه ،برای تولید هر واحد محصول به نیروی کار کمتری نیاز خواهد
بود .بر مبنای نظریههای رشد مبتنی بر تحقیقوتوسعه نیز میتوان مطرح کرد که یکی از منابع مهم
تولید دانش و ارتقای سطح فناوری ،فعالیتهای تحقیقوتوسعه است و با ظهور فناوریهای نوین،

علیرضا امینی و همکاران

تحقیقوتوسعه از شاخص سرمایه تحقیقوتوسعه استفادهشده است .بر اساس نظریههای رشد مبتنی

برای تولید هر واحد محصول به منابع کمتری نیاز است .در ضمن ،برای اندازهگیری مقیاس فعالیت از
شاخص متوسط ارزشافزوده (به قیمت ثابت) بهازای هر واحد معدنی استفادهشده است .گفتنی است،

با افزایش مقیاس تولید ،صرفههای مقیاس ناشی از بکارگیری ماشینآالت بزرگتر و مدرنتر و تقسیم
 .1برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد وقفههای سرمایهگذاری به مبحث تئوریهای سرمایهگذاری اقتصاد
کالن از برنسون ( )1397و در مور د هزینههای تعدیل و بیتعادلی نیروی کار به پژوهش امینی ( )1380مراجعه
شود.
کنترل درصد معادن دارای مالکیت غیردولتی
.2گفتنی است ،بررسیهای الزم در خصوص استفاده از متغیرهای
ِ

و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت انجام شد ،ولی به دلیل معنادار نبودن وارد الگو نشدند.

67

It
r 

CR& Dt
r 

K t 1 

KR& Dt1 

KR & D t  )1   (. KR & D t 1  CR & D t

فصلنامه علمی -پژوهشی

کار ظاهرشده ،متوسط تولید بهازای هر واحد کار و سرمایه که همان بهرهوری کل عوامل است ،افزایش
مییابد .بنابراین ،از جنبه نظری انتظار میرود تمامی متغیرهای باال بر بهرهوری کل عوامل تاثیر مثبت
( TFPGt  ) LnYt  LnYt 1 (   t ) LnK t  LnK t 1 (   t ) LnLt  LnLt 1
داشته باشند .برآورد الگوی بهرهوری کل عوامل ( )TFPبه صورت رابطه ( )8تعریف شده است:

()8

 U it

it

  4 LHC

it

  3 LES

it

  2 LKRD

( i ) t 1

  0   1 LTFP

it

LTFP

در رابطه ( ،)8عالمت اختصاری  Lبیانگر لگاریتم i ،فعالیت معدنی  iام t ،زمان (سال) و  Uجمله

اختالل الگوها و متغیرهای مستقل واردشده در مدل ،شامل این موارد هستند :شاخص سرمایه انسانی،
درصد شاغالن دارای آموزش عالی ()HC؛ سرمایه تحقیقوتوسعه ()KRD؛ و مقیاس فعالیت (.)ES

سال بیست و سوم

صفر به معنای نبود ریشه واحد و مانا بودن متغیرها است .نتایج حاصل از این آزمونها در جدول ()3

شماره 2

پیش از تخمین الگوهای باال ،باید از مانایی کلیه متغیرهای الگو اطمینان حاصل شود .بدین

جدول  .3نتایج آزمونهای پایایی متغیرهای مدل و پسماندها

منظور ،از آزمونهای مرسوم در این زمینه ،یعنی آزمون فیشر ( )PPو آزمون فیشر ( )ADFاستفاده
شده است .فرضیه صفر در این آزمونها بیان میکند که ریشه واحد وجود دارد .بنابراین ،رد فرضیه

خالصهشده است.

ﻧﻮع آزﻣﻮن
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آزﻣﻮن ﻓﻴﺸﺮ
)(ADF

آزﻣﻮن ﻓﻴﺸﺮ )(PP

)Log (HC

)Log (ES

)Log (KRD

)Log (TFP

0/84

0/32

0/44

0/27

0/34

0/099

0/76

0/8

منبع :یافتههای پژوهش

U

0/000
0/000

با توجه به تفاضلگیری از متغیرها و انجام آزمون ریشه واحد از متغیرها مشخص گردید که

تفاضل مرتبه اول متغيرهاي الگو ريشه واحد ندارند و تمامی متغیرها ( I(1هستند .در موردی که

تمامی متغیرها ( I(1هستند ،یک رابطه رگرسیونی تنها در صورتی میتواند نشاندهنده یک رابطه
تعادلی بلندمدت باشد که جزء خطای مدل پایا باشد؛ یا بهعبارتدیگر ،مدل همجمع باشد .با توجه

به نامانایی تمام متغیرهای مدل در سطح ،برای استفاده از متغیرها نیاز به بررسی همانباشتگی بین
آنها وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون همجمعی در جدول ( )3مشاهده میشوند .آزمونهای مختلف
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نشاندهنده پایایی جمالت اخالل مدل هستند؛ بنابراین ،الگوها همجمع بوده و رابطههای بهدستآمده

دارای روابط کاذبی نیستند که ناشی از ناپایایی متغیرها باشد .بنابراین ،شواهد کافی وجود دارد که یک
رابطه بلندمدت تعادلی وجود دارد و ضرایب بهدستآمده تفسیرپذیر هستند.

توزیع کای دو استفاده میشود .این آماره در مدل ،ارزش  1/44دارد و با در نظرگرفتن درجه آزادی

حدهنده p-value=0/96 ،بهدست آمده است
 11برای ماتریس متغیرهای ابزاری و چهار متغیر توضی 
که نشاندهنده معتبر بودن کل متغیرهای ابزاری است .در واقع ،آماره آزمون سارجان فرضیه صفر

مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیر ابزاری را رد میکند و بر اساس نتایج حاصل از این آزمون،

متغیرهای ابزاری بکارگرفته شده در تخمین مدل از اعتبار الزم برخوردار هستند .همچنین ،با انجام
آزمون والد ،فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمامی ضرایب متغیرهای توضیحدهنده رد میشود و
اعتبار ضرایب تایید میشوند .این آزمون ،ارزش آماره کای دو را برابر  46/7ارائه نموده و آماره  Fو
کای -دو ،هر دو نشاندهنده احتمال صفر هستند .بنابراین ،دو آزمون باال نیز نشاندهنده اعتبار نتایج

بهدستآمده در مدل رگرسیونی هستند .اکنون میتوان به ارائه نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

در ادامه ،به محاسبه آماره  Jو آزمون والد پرداخته شده است .برای آزمون سارجان از آماره  Jبا

متغیرهای توضیحی الگو پرداخت.

نتایج حاصل از برآورد الگوی بررسی عوامل موثر بر بهرهوری کل عوامل در فعالیتهای معدنی در

شاغالن دارای آموزش عالی ،سرمایه تحقیقوتوسعه و شاخص مقیاس فعالیت معادن قادر هستند تا

حدود  91درصد تفاوتهای بهرهوری بین فعالیتهای معدنی مختلف و تغییر آن را در طول زمان

تبیین کنند .با توجه به اینکه ضریب متغیر وابسته باوقفه  0/65است ،ضریب تعدیل الگو برابر 0/35

است ،یعنی حدود  2/9سال طول میکشد تا بهرهوری معادن به سمت مقادیر مطلوب آنها میل

علیرضا امینی و همکاران

جدول ( )4ارائهشده است .نتایج حاصل از برآورد الگو مشتمل بر متغیرهای بهرهوری باوقفه ،درصد

کند .دومین یافته حاکی از آن است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش نسبی در
شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی ،موجب  0/04درصد افزایش در بهرهوری در کوتاهمدت

و  0/11درصد در بلندمدت میشود که حاکی از تاثیرپذیری کم بهرهوری از افزایش درصد شاغالن
دارای آموزش عالی است .این مسئله میتواند ناشی از بکارگیری بیش از حد نیروهای دانشآموختۀ
دانشگاهی در موقعیتهای شغلی نامرتبط با تخصص آنها باشد .افزون بر این ،شاخص درصد شاغالن
کمیت سرمایه انسانی است و کیفیت را پوشش نمیدهد .شایان اشاره است
دارای آموزش عالی بیانگر ّ

که تاثیر مثبت و معنادار شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی بر بهرهوری کل عوامل اقتصاد
ایران در پژوهش امینی و مصلی ( )1390و امینی و حجازی آزاد ( )1387نیز تایید شده بود ،ولی
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تاثیر این شاخص بر بهرهوری در دو پژوهش پیشین بیشتر از تاثیر برآوردشده بر بهرهوری فعالیتهای

معدنی بوده است .بر اساس پژوهش امینی و مصلی ( ،)1390یک درصد افزایش در درصد شاغالن

آموزش عالی ،موجب دو درصد افزایش بهرهوری کل عوامل در کارگاههای صنعتی میشود و بر مبنای
نتایج پژوهش امینی و حجازی آزاد ( ،)1387یک درصد افزایش در درصد شاغالن آموزش عالی،
موجب  5/7درصد افزایش بهرهوری کل عوامل در سطح کالن اقتصاد ایران در بلندمدت میشود .در

پژوهش حاضر ،یک افزایش نسبی  5درصدی در سهم شاغالن دارای آموزش عالی از کل شاغالن
معدن در سال  ،1394معادل افزایش یک درصدی سهم شاغالن دارای آموزش عالی از کل شاغالن

است که به افزایش  0/55درصد بهرهوری کل عوامل معدن منجر میشود .بنابراین ،تاثیر افزایش

شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی بر بهرهوری کل عوامل بخش معدن نسبت به کل اقتصاد
سال بیست و سوم

بهمراتب کمتر است .گفتنی است ،با توجه به تفاوت تصریح الگوها (بهویژه در مورد متغیر درصد
شاغالن دارای آموزش عالی) و روشهای تخمین متفاوت در دو پژوهش اشارهشده ،1امکان مقایسه
دقیق ضرایب شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی وجود ندارد ،ولی بهطور تقریبی میتوان

نتایج را مقایسه نمود .با توجه به تفاوت یافتههای این پژوهش با دیگر پژوهشها در خصوص میزان
تاثیرگذاری شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی بر بهرهوری و تفاوت دوره زمانی ،2این فرضیه

شماره 2

مطرح میشود که یکی از دالیل تاثیر کم این شاخص بر بهرهوری فعالیتهای معدنی میتواند به

کاهش کیفیت آموزش عالی در سالهای اخیر ارتباط داشته باشد که نیازمند پژوهشهای جدید برای

تابستان 1397

آزمون این فرضیه است.

یافته دیگر آن است که ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش در سرمایه تحقیقوتوسعه

به  0/009درصد افزایش بهرهوری در کوتاهمدت و  0/03درصد در بلندمدت منجر میشود که در این
 .1در پژوهشهای امینی و حجازی آزاد ( )1387و امینی و مصلی ( ،)1390شاخص سهم شاغالن دارای آموزش
عالی از کل شاغالن به صورت خطی (بدون لگاریتم) و در این پژوهش به صورت لگاریتمی وارد شده است .در
ضمن ،متغیرهای کنترل در دو پژوهش نیز متفاوت هستند ،بهگونهای که در آن دو پژوهش از نسبت تولید
بالفعل به بالقوه و در پژوهش حاضر ،از شاخص مقیاس فعالیت به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است .در
نهایت ،روش تخمین در پژوهش امینی و حجازی آزاد  ARDLو در پژوهش امینی و مصلی از روش ادغام
دادههای مقطعی و سری زمانی استفاده شده است که با روش تخمین پژوهش حاضر تفاوت دارد.
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 .2دوره زمانی مورد بررسی در پژوهش امینی و مصلی  1373-1378و در پژوهش امینی و حجازی آزاد -1383
 1347است که با دوره مورد بررسی این پژوهش  1375-1394تفاوت دارد.

مورد نیز این عامل تاثیر زیادی بر بهرهوری ندارد .کشش بلندمدت تخمینزده شده بسیار نزدیک به

کشش برآورد شده در پژوهش امینی و مصلی ( )1390در خصوص کارگاههای صنعتی  10نفره و
تحقیقوتوسعه بر بهرهوری در معادن میتواند به دلیل اختصاص سهم بسیار اندک منابع به فعالیتهای
تحقیقوتوسعه و کارایی پایین فعالیتهای تحقیقوتوسعه باشد ،یعنی این فعالیتها به افزایش نوآوری
کمک زیادی نمیکنند .برای مثال ،سهم هزینههای تحقیقوتوسعه در ارزشافزوده در فعالیتهای

معدنی دوره  1375-1394حدود  0/2درصد بوده است که در قیاس با کشورهای پیشرو در زمینه
فعالیتهای معدنی ناچیز است .در مورد کارگاههای صنعتی  10نفره و بیشتر نیز این شاخص حدود

 0/24درصد بوده است که شبیه به مورد فعالیتهای معدنی است .به نظر میرسد دلیل مشترک

کوچک بودن کشش بهرهوری نسبت به سرمایه تحقیقوتوسعه در فعالیتهای معدنی و کارگاههای
صنعتی و پایین بودن سهم هزینههای تحقیقوتوسعه در ارزشافزوده باشد .گفتنی است ،در پژوهش
امینی و حجازی آزاد ( ،)1387کشش بلندمدت بهرهوری کل عوامل نسبت به سرمایه تحقیقوتوسعه
دولتی برای اقتصاد ایران در دوره  1347-1383حدود  0/3برآورد شده است که نشانگر تاثیر کمتر

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

بیشتر است که در آن پژوهش ،کشش را حدود  0/04برآورد کردهاند .تاثیرگذاری کم فعالیتهای

تحقیقوتوسعه بر ارتقای بهرهوری بخش معدن در مقایسه با میانگین کل اقتصاد است .البته در مقایسه
که دوره زمانی در پژوهش حاضر با پژوهش امینی و حجازی آزاد متفاوت است و دیگری تفاوت روش
تخمین الگوها و نحوه تصریح الگوها است که این تفاوتها بر ضرایب تخمینزده شده تاثیر میگذارد.
در نهایت ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش در شاخص مقیاس فعالیت معادن

(متوسط ارزشافزوده بهازای هر معدن) ،بهرهوری حدود  0/21درصد در کوتاهمدت و  0/6درصد در

علیرضا امینی و همکاران

نتایج دو پژوهش باید به چند نکته توجه کرد که اولین نکته مربوط به دوره زمانی مورد بررسی است

بلندمدت افزایش مییابد .بنابراین ،با اتخاذ سیاستهای تشویقکننده افزایش مقیاس فعالیت معادن،
صرفهجوییهای ناشی از مقیاس رخ خواهد داد و بهرهوری در بخش معدن به میزان زیادی افزایش

خواهد یافت .از مقایسه کششهای بهرهوری نسبت به متغیرهای تبیینکننده بهرهوری میتوان به این
نتیجه رسید که بهترتیب مقیاس فعالیت ،سرمایه انسانی ،و سرمایه تحقیقوتوسعه بیشترین تاثیر را بر
بهرهوری دارند .گفتنی است ،در پژوهش الیاس و ریاض ( )2016نیز به این نتیجه رسیدهاند که رشد

بهرهوری کل عوامل در جنوب آسیا ناشی از افزایش مقیاس تولید ،هزینههای آموزش ،و رشد فناورانه
بودهاند .یافته تاثیر مثبت مقیاس تولید بر بهرهوری کل عوامل در پژوهش حاضر ،با نتایج شجری و
همکاران ( )1393در مورد صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی و الیاس و ریاض ( )2016در کشورهای

جنوب آسیا نیز هماهنگی دارد.
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جارا و همکاران ( )2010در مورد معادن مس در کشورهای پرو و شیلی به این نتیجه رسیدند

که سرمایهگذاری در فناوری در ارتقای بهرهوری نقش داشته است .کولشرشتا و پاریخ ( )2002نیز
به نقش بهبود فناورانه معدنکاری و استفاده از فناوریهای روز به عنوان عامل اصلی بهبود بهرهوری
در معادن ذغالسنگ هند تاکید کردند .در پژوهش تیلتون )2001( 1در مورد معادن مس در آمریکا

به نقش نوآوری در کاهش هزینههای متغیر و افزایش بهرهوری تاکید شد .بنابراین ،ارتقای سرمایه
انسانی ،سرمایهگذاری در زمینه فناوریهای نو ،و افزایش مقیاس تولید سه عامل مهمی هستند که به

افزایش بهرهوری در بخش معدن کمک میکنند.

جدول  :4نتایج برآورد الگوی بهرهوری کل عوامل فعالیتهای معدنی به روش گشتاورهای تعمیمیافته
در دوره 1375-1394
سال بیست و سوم

ﻣﻘﺪار ﺿﺮاﻳﺐ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ

شماره 2

-0/522
***)(0/276
0/655
*)(0/060
0/215
*)(0/034
0/009
***)(0/005
0/042
*)(0/016

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا
ﺑﻬﺮهوري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ وﻗﻔﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎدن
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ
درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن داراي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

ﻗﺪرت ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻌﺪﻳﻞﺷﺪه R 2

0/92
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46/7
)(0/000
1/44
0/96

آزﻣﻮن واﻟﺪ
آﻣﺎره J
scalar p-value

منبع :یافتههای پژوهش
)Instrument specification in model: @dyn (TFP,-2) Log (KRD) Log (ES) Log( HC

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند .عالمتهای * ** ،و *** بهترتیب معناداری ضرایب در سطوح اطمینان  99درصد،
 95درصد ،و  90درصد را نشان میدهند.

بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر ،اندازهگیری بهرهوری کل عوامل به تفکیک هفت فعالیت معدنی در دوره

 1375-1394و شناسایی نقش سرمایه انسانی و تحقیقوتوسعه در ارتقای بهرهوری است .شاخص
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1. Tilton

بهرهوری کل عوامل ( )TFPبرای اولین بار با یک روش ابتکاری که مبتنی بر شاخص مقداری دیویژیا
است ،به تفکیک هفت فعالیت معدنی در این دوره اندازهگیری شده است .نتایج حاصل از اندازهگیری

نشانگر آن است که بهرهوری کل عوامل بهطور متوسط ساالنه حدود  2/6درصد افزایشیافته است.
معادن سنگآهن بيشترين رشد بهرهوری كل عوامل را داشتهاند و موفقترين معادن در زمينه
استفاده بهينه از منابع هستند .پس از آن ،بهترتیب معادن سنگهاي فلزي ،ذغالسنگ ،نمک ،ساير

مواد معدني ،و استخراج سنگ ،شن و ماسه قرار دارند .از طرف ديگر ،معادن استخراج مواد معدني
شيميايي بيشترين كاهش بهرهوري كل عوامل را داشته است و استفاده نابهينه از منابع ،در اين
معادن تایید ميگردد .همچنین ،بررسی متوسط سهم رشد بهرهوری در تامین رشد ارزشافزوده در

دوره  1375-1394نشان میدهد که  29/2درصد از رشد ارزشافزوده كل فعالیتهای معدنی از راه
رشد بهرهوری كل عوامل ،تامین شده است .همچنين ،بيشترين سهم رشد بهرهوري كل عوامل در
تامین رشد ارزشافزوده مربوط به فعاليت استخراج ذغالسنگ با  33/6درصد ،استخراج نمك با 32/6

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

بهرهوری کل عوامل با استفاده از تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا برای هفت فعالیت معدنی

درصد ،استخراج سنگهای فلزی غیرآهنی با  ،26/8استخراج سنگآهن با  ،26/2ساير مواد معدني

 ،23/3و استخراج شن و ماسه با  22/9درصد است .در اين دوره ،رشد توليد فعاليت استخراج مواد
بهرهوری انجامنشده است.

در راستای شناسایی نقش سرمایه انسانی و تحقیقوتوسعه در ارتقای بهرهوری ،الگوی بهرهوری

کل عوامل به صورت تابعی از شاخص سرمایه انسانی (درصد شاغالن دارای آموزش عالی) ،شاخص

دانش و فناوری (سرمایه تحقیقوتوسعه) و شاخص مقیاس فعالیت در نظرگرفتهشده است و با روش

علیرضا امینی و همکاران

شيميايي معدني فقط از راه استفاده بيشتر از منابع حاصلشده است و اقدام موثری در جهت بهبود

گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMتخمین زده شده است .نتایج حاصل از برآورد نشانگر آن است که

تمامی متغیرهای اشارهشده اثر مثبت و معناداری بر بهرهوری دارند که با نتایج پژوهشهای پیشین
در خصوص بخش صنعت و کل اقتصاد همخوانی دارد .اگرچه شاخص درصد شاغالن دارای آموزش

عالی تاثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری دارد ،ولی میزان تاثیرگذاری آن بر بهرهوری زیاد نیست و
ممکن است که ریشه در استفاده نابهینه از دانشآموختگان دانشگاهی در فعالیتهای معدنی یا تنزل

کیفیت آموزش عالی دارد .سرمایه تحقیقوتوسعه نیز اگرچه تاثیر مثبت و معنادار بر بهرهوری دارد،
ولی این تاثیر زیاد نیست .این مسئله میتواند ناشی از حجم کم فعالیتهای تحقیقوتوسعه و کارایی
پایین این فعالیـتها باشد که با یافته امینی و مصلی ( )1390در مورد کارگاههای صنعتی هماهنگی
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دارد .گفتنی است ،در پژوهش امینی و حجازی آزاد ( ،)1387کشش بلندمدت بهرهوری کل عوامل

نسبت به سرمایه تحقیقوتوسعه دولتی برای اقتصاد ایران در دوره  1347-1383حدود  0/3برآورد
شده است که نشانگر تاثیر کمتر تحقیقوتوسعه بر ارتقای بهرهوری بخش معدن در مقایسه با میانگین
کل اقتصاد است .یافته دیگر آنکه ،با افزایش مقیاس فعالیت معادن ،بهرهوری افزایش مییابد و این
تاثیر ،بیشتر از دو عامل قبلی است .یافته تاثیر مثبت مقیاس تولید بر بهرهوری کل عوامل در این

پژوهش ،با نتایج شجری و همکاران ( )1393در مورد صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی و الیاس و
ریاض ( )2016در کشورهای جنوب آسیا نیز هماهنگی دارد.

تحلیل انجامشده نشان میدهد ،شاخصهای سرمایه انسانی (متوسط سالهای تحصیل شاغالن

و درصد شاغالن دارای آموزش عالی) روندی افزایشی در دوره بلندمدت  1375-1394داشتهاند

سال بیست و سوم

و انتظار میرود در تامین رشد بهرهوری کل عوامل نقش داشتهاند .افزون بر این ،شاخص سرمایه
تحقیقوتوسعه نیز بهطور متوسط ساالنه  7/1درصد افزایش یافته و در تامین ارتقای فناوری و بهبود

بهرهوری نقش داشته است ،ولی این تاثیر چندان زیاد نیست .زیرا سهم هزینههای تحقیقوتوسعه از
ارزشافزوده در فعالیتهای معدنی نسبت به کشورهای پیشرو بسیار کم است .بنابراين ،کمتوجهی
به فعاليتهاي تحقيقوتوسعه ،مانع از رشد سريع بهرهوري در بخش معدن ايران شده است .افزون بر

شماره 2

اینها ،افزایش مقیاس فعالیت معادن نیز میتواند در رشد بهرهوری فعالیتهای معدنی نقش داشته

باشد .یافته دیگر اینکه ،سطح سرمایه انسانی در فعالیتهای معدنی پایینتر از فعالیتهای صنعتی

تابستان 1397

است و شکاف سرمایه انسانی بخش معدن با بخش صنعت اندکی بیشتر شده است .بر اساس مقایسه
شاخص درصد شاغالن دارای آموزش عالی فعالیتهای معدنی با میانگین کل اقتصاد میتوان نتیجه

گرفت ،بخش معدن در جذب دانشآموختگان دانشگاهی چندان موفق نبوده است .مقایسه متوسط
رشد سرمایه تحقیقوتوسعه در فعالیتهای معدنی و صنعتی نشانگر رشد کندتر فناوری در فعالیتهای
معدنی نسبت به فعالیتهای صنعتی است .بر اساس مقایسه متوسط سهم هزینههای تحقیقوتوسعه
از تولید ناخالص داخلی کشور با متوسط سهم هزینههای تحقیقوتوسعه از ارزشافزوده فعالیتهای

معدنی این نتیجه بهدست آمده است که میزان اختصاص منابع به تحقیقوتوسعه در فعالیتهای
معدنی نسبت به میانگین کل اقتصاد بهمراتب کمتر بوده است .در نهایت ،شاخص مقیاس فعالیت

در بخش معدن رشد کمتری نسبت به فعالیتهای صنعتی داشته است و بیانگر حرکت کندتر بخش
معدن به سمت بزرگتر کردن مقیاس تولید است.
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در پایان ،این پژوهش چندین سهم در پیشبرد ادبیات بهرهوری ایجاد نموده است که میتوان به

معرفی و پیادهسازی روشی نوآورانه برای اندازهگیری ارزشافزوده به تفکیک هفت فعالیت معدنی به
قیمت ثابت ،اندازهگیری بهرهوری کل عوامل به تفکیک فعالیتهای معدنی ،و برآورد موجودی سرمایه
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر در راستای ارتقای بهرهوری در معادن مطرح میشوند:

 .1به مدیران معادن پیشنهاد میشود در راستای افزایش ضریب تاثیرگذاری استفاده از

دانشآموختگان دانشگاهی در ارتقای بهرهوری معادن کشور ،به استفاده بهینه از دانشآموختگان
دانشگاهی در موقعیتهای تخصصی و ارتقای سطح کیفی دانشآموختگان دانشگاهی از راه ارائه

دورههای آموزشی کاربردی توجه بیشتری نمایند؛
 .2به سیاستگذاران پیشنهاد داده میشود:

• با توجه به اثر کم سرمایه تحقیقوتوسعه بر ارتقای بهرهوری کل عوامل در معادن و سهم

پایین هزینههای تحقیقوتوسعه از ارزشافزوده ،از فعالیتهای این واحد در معادن با رویکرد توسعه
نوآوری و بکارگیری فناوریهای نو حمایت نمایند؛

نقش سرمایهانسانی و تحقیقوتوسعه بر بهرهوری ...

فیزیکی و سرمایه تحقیقوتوسعه به تفکیک فعالیتهای معدنی اشاره کرد.

• مشوقهای الزم را برای بکارگیری جدیدترین فناوریهای استخراج در سطح جهانی در

معادن کشور بکار گیرند؛
نمایند؛ و

• با توجه به اثر مثبت و قوی مقیاس فعالیت معادن بر بهرهوری ،از برنامههای ارتقای مقیاس

فعالیت در معادن از راههایی مانند توسعه گردشگری معدنی ،اجرای برنامههای تسهیل تجاری و

ارتقای سطح آموزش تخصصی مدیران معادن با رویکرد توسعه صادرات محصوالت معدنی و کاهش

علیرضا امینی و همکاران

• از ایجاد و توسعه شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری در فعالیتهای معدنی حمایت

ظرفیتهای بیکار حمایت نمایند.

 .3به پژوهشگران پیشنهاد میشود:

• نرخهای استهالک سرمایه فیزیکی و سرمایه تحقیقوتوسعه را به تفکیک فعالیتهای معدنی

برآورد نمایند تا برآوردهای موجودی سرمایه فیزیکی و سرمایه تحقیقوتوسعه با دقت باالتری
امکانپذیر گردد.

• سایر عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری کل عوامل فعالیتهای معدنی را شناسایی نمایند.

• تغییرهای بهرهوری کل عوامل فعالیتهای معدنی را با روشهای دیگر مانند تحلیل پوششی

دادهها و مالمکوئیست اندازهگیری کنند و تغییرهای فناوری و کارایی را محاسبه نمایند.
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Abstract
Promoting Total Factor Productivity (TFP) is one of the
methods to improve the competitiveness in the mining sector. Even
so, it is of great importance to find a practical solution for productivity
improvement. In this study, value added was measured by an
innovative method based on the Divisia quantity index for seven mineral
activities for the period 1994-2016. The results of calculating TFP by Tornquist
approximation of Divisia index show that the annual average of TFP
growth was 2.6% over the period; Also, 29.2% of total value added growth
stems from TFP growth. The highest share of TFP growth in increasing
value added pertains to coal mining activity with 33.6%, and the growth
of the production of mineral chemicals activity has been achieved only
through increased usage of resources. Subsequently, the impact rate
of human capital and R&D on TFP growth was measured by using the
method of generalized method of moments (GMM) for panel data. The
results of the estimation model by panel data method indicate that the
graduated employees as representatives of human capital, R&D capital,
and mining activity scale have a positive and significant effect on the TFP.
However, R&D capital and human capital have minimum impact on TFP
growth.

