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چکيده
بهره وري یکی از عوامل مهمی است که از آن به عنوان هدف نهایی یک بنگاه اقتصادي
نام برده می شود و روند تغییرات آن در طول زمان بیانگر پیشرفت ،ثبات و یا پسرفت
آن در طول زمان است .بنابراین در عین اینکه بررسی روند تغییرات آن در طول زمان
در سطح خرد تعیین کننده استراتژي ها و راهبردهاي صنایع یا شرکت ها است ،در
سطح کالن نیز به عنوان یک دورنما به سیاست-گذاران و مجریان کمک می کند.
همچنین با توجه به اینکه سودآوري نشان دهنده موقعیت مالی در زمان حال و بهره
وري بیانگر وضعیت آن در آینده است ،بنابراین یک صنعت یا شرکت زمانی می تواند به
سودآوري مستمر خود امیدوار باشد که به موضوع بهره وري توجه کند .از اینرو در این
مقاله به بررسی تأثیر بهره وري انرژي و نیروي کار بر ارزش افزوده بخش صنعت کشور
طی سال هاي  1389-1393پرداخته گردید .براي این منظور با در نظر گرفتن نمونه
آماري شامل شرکت هاي فعال در زمینه فعالیت هاي صنعتی شاغل در بورس تهران و
با بهره گیري از روش هاي رایج اقتصادسنجی و باالخص روش پانل دیتا به تخمین مدل
تحقیق و آزمون فرضیات پرداخته شد .نتایج بدست آمده از بررسی مدل نشان داد ضریب
تأثیرگذاري تعداد نیروي-کار ،سرمایه گذاري و مصرف انرژي شرکت هاي فعال در زمینه
فعالیتهاي صنعتی بورس بر میزان تولیدات زیربخش هاي صنعت به ترتیب معادل
 0/212 ،0/238و  0/140واحد بوده که در سطح خطاي  1درصد نیز معنی دار است
که این نتایج بیانگر میزان بهره¬وري در نیروي کار ،سرمایه و مصرف انرژي در این
شرکت ها بوده است.

واژگان کليدي :بهرهوري ،نیرويکار ،سرمایهگذاري ،مصرف انرژي و پانل دیتا.
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در بخش صنعت کشور

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال سوم)

شناسایی عوامل مؤثر بر ميزان بهره وري انرژي و نيروي کار
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مقدمه
در عصر حاضر به دلیل جهانی شدن اقتصاد ،بنگاهها در حال رقابت شدید با یکدیگر براي تصاحب بازارهاي مختلف میباشند و
بنگاههایی میتوانند سهم خود را در بازار حفظ کرده یا ارتقاء دهند که از توان رقابت باالیی برخوردار باشند .شایان ذکر است ،یکی از الزامات
مهم و اساسی ارتقاي توان رقابت بنگاهها ،افزایش بهرهوري آنها در استفاده از عوامل تولید است .به عبارت دیگر ،بهبود مستمر در بهرهوري،
شرط الزم براي ارتقاء قدرت رقابتپذیري است .بنابراین بهرهوري استفاده بهینه از منابع موجود به منظور نیل به اهداف بنگاه میباشد.
تغییر در بهرهوري تأثیر عظیمی بر بسیاري از پدیده هاي اقتصادي و اجتماعی مانند رشد سریع اقتصادي ،ارتقاء سطح زندگی ،بهبود در موازنه
پرداختها ،کنترل تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد .این تغییرات روي سطح مزدها ،روابط میان هزینه و قیمت ،سرمایهگذاري
موردنیاز و اشتغال اثر دارد .تحریک رشد بهرهوري یکی از چالشهاي اصلی اقتصادي ایران در میانمدت است .مسئوالن در تالشهاي خود
براي ایجاد فرصتهاي شغلی و باال بردن درآمد و استانداردهاي زندگی ،بر شکوفایی ظرفیتهاي بالقوه رشد کشور تأکید کردهاند .بخش
عمدهاي از بهرهوري اندک در ایران با پایین بودن بهرهوري کل عوامل ( )TFPدر ارتباط است (گزارش بهرهوري اقتصادي ایران ،بانک مرکزي).
در مقابل سطوح سرمایه فیزیکی و انسانی ،به معیارهاي بینالمللی نزدیکتر هستند .شکاف  TFPاز آنجا ناشی میشود که اصطکاکها در
نیرويکار ،سرمایه ،و بازار محصوالت مانع از انتقال شناور منابع بهجایی میشود که آنها بهرهوري باالتري دارند(سرتو .[1] )200

-1بيان مسئله
امروزه بهبود بهرهوري به عنوان یکی از مهمترین راهکارهاي توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق
در تسریع روند بهبود بهرهوري یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم میباشد.
شرایط محیطی ،اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی متفاوت کشورها ،ایجاب میکند که رویکردهاي بهبود بهرهوري داراي ویژگیهاي خاصی باشد.
اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقاء بهرهوري و تسریع در روند توسعه موفق بودهاند و در خور توجه است ،گستردگی و همبستگی
فعالیتهاي ارتقاء بهرهوري در چارچوب یک حرکت ملی میباشد .رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوري به نحوه و میزان سرمایهگذاري در آن
کشور بستگی دارد .این در شرایطی است که بررسی بهره وري در صنایع به همان نسبت که در اقتصاد کشور مغفول مانده مورد بیمهري نیز
قرار گرفتهاست .در این میان حرکت شرکتهاي دولتی به سمت خصوصی شدن میتوانست آغازي باشد بر روند توسعه بهرهوري در صنایع و
به تبع آن در کلیت اقتصاد کشور؛ اما از این فرصت استفاده نشد و یکی از ایرادات مهمی که به نحوه خصوصیسازي شرکتهاي دولتی میتوان
گرفت حرکت نکردن آن در بستر توسعه بهرهوري است .با نگاهی اجمالی به عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می توان دریافت که در برخی
از دوره هاي زمانی ،عملکرد آن رشد قابل مالحظهاي داشتهاست؛ اما این رشد همواره پایدار نیست و احتمال رکود بعد از دوره رونق در تمام
اقتصادها وجود دارد (تارنماي رسمی بازار بورس اوراق بهادار تهران .[2])1387 ،بنابراین آمادگی شرکتها براي مقابله با بحران و ورشکستگی
ضروري است .بهرهوري یکی از عوامل مهمی است که از آن به عنوان هدف نهایی یک بنگاه اقتصادي نام برده میشود و روند تغییرات آن در
طول زمان بیانگر پیشرفت ،ثبات و یا پسرفت آن در طول زمان است .بنابراین در عین اینکه بررسی روند تغییرات آن در طول زمان در سطح
خرد تعیینکننده استراتژيها و راهبردهاي صنایع یا شرکتها است ،در سطح کالن نیز به عنوان یک دورنما به سیاستگذاران و مجریان کمک
میکند .همچنین با توجه به اینکه سودآوري نشان دهنده موقعیت مالی در زمان حال و بهرهوري بیانگر وضعیت آن در آینده است ،بنابر این
یک صنعت یا شرکت زمانی میتواند به سودآوري مستمر خود امیدوار باشد که به موضوع بهرهوري توجه کند (علیرضایی و افشاریان،
 .[3])1385در نتیجه بهرهوري و لزوم توجه به بهبود آن (جهت رشد اقتصادي پایدار در سطح کالن و افزایش سود و کاهش هزینهها در سطح
خرد) براي تمام بنگاههاي اقتصادي از جمله شرکتهاي حاضر در بورس ضروري است.

 -2عوامل مؤثر بر بهره وري
در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهرهوري دو گروه نقش اصلی دارند:
 عوامل درونی :که از سوي فرد یا بنگاه اقتصادي یا سازمان ،قابل کنترل هستند.
 عوامل بیرونی :که خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادي یا سازمان است.
از این رو اولین گام در راستاي افزایش بهره وري تشخیص دامنه مشکالت در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است .عوامل
درونی در دو گروه ،قابل تقسیم هستند (خاکی:[4])1376 ،
الف .عوامل سخت افزاري شامل :محصول ،ماشینآالت و تجهیزات ،تکنولوژي ،مواد و انرژي است.
ب .عوامل نرم افزاري شامل افراد متخصّص ،سازمان (سیستم) ،روشهاي کار و روشهاي مدیریت.
عوامل بیرونی نیز در سه گروه ،تقسیم بندي می شوند:
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الف .عوامل ساختاري شامل تغییرات اقتصادي ،تغییرات اجتماعی و جمعیتی و . ...
ب .منابع ،شامل :منابع انسانی ،زمین ،سوخت ،انرژي ،مواد خام و . ...
ج .گروه سوم ـ که از دو گروه قبلی ،مهمتر و تأثیرگذارتر است ـ عوامل مرتبط با کارآمدي است ،شامل :عملکرد و کارایی دستگاههاي
دولتی ،ثبات مقررات دولتی ،میزان فساد اداري (رانت خواري ،نابرابري فرصتها ،انحصارگرایی و ،)...شفافیت معامالت ،اقتدار نظام قضایی،
رسانه ها و احزاب آزاد و مستقل ،حمل و نقل ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،سیستم مالی و بانکی ،چگونگی اعطاي یارانه و کمک و . ...
از نگاه تئوریک ،رشد بهرهوري نیرويکار ،با دو منبع رشد سرمایه سرانه و ارتقاي بهرهوري کل عوامل ،رابطه مستقیم دارد .شاخص
بهره وري کل عوامل تولید ،بیانگر متوسط تولید به ازاي هر واحد از کل منابع تولید است .این شاخص ،بیانگر برآند تحوالت بهرهوري نیرويکار
و سرمایه است .شاخص بهرهوري کل عوامل تولید ،وضعیت اقتصاد کشور را از نظر استفاده بهینه از منابع نشان میدهد .بهبود بهرهوري کل
عوامل تولید ،میتواند در نتیجه عواملی مانند :مدیریت بهتر منابع تولید (شامل تخصیص بهینه منابع و استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود)،
افزایش سرمایه انسانی (شامل ارتقاي سطح بهداشت و س المت و افزایش سطح آموزش و مهارت نیرويکار) ،افزایش انگیزه نیرويانسانی براي
کار بیشتر و بهتر ،اصالح ساختار سنی و جنسی و شغلی نیرويکار ،خالقیت و نوآوري و پیشرفت فناوري ،رخ دهد.
مشخص است که تمام عوامل مؤثر در افزایش بهرهوري (درونی و بیرونی) ،به یک اندازه و در یک زمان نمیتوانند باعث افزایش بهرهوري
شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاهمدت دارند و بعضی دیگر در بلندمدت جواب میدهند و باعث افزایش بهرهوري میشوند .به طور کلی ،عوامل
مؤثر بر بهرهوري را از نظر زمان عملکرد ،به دو دسته .1 :عوامل کوتاهمدت و  .2عوامل بلندمدت ،تقسیم میکنند.
عوامل کوتاهمدت در بهره وري ،غالباً به میزان انگیزه پرسنل براي کار و بهبود روشها و سیستمهاي جاري و گردش کار و تغییرات در
میزان فشار کار و نوسانات تجاري بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثر بر بهرهوري نیز میتوان به ایجاد و توسعه محصوالت جدید ،معرفی
روشهاي تولید جدید ،کشف منابع جدید ،یافتن کانالهاي جدید بازاریابی و عقالیی کردن ساختار اقتصادي اشاره نمود .البته موارد باال مربوط
به عوامل درونی مؤثر بر بهره وري هستند .مسلم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز ،موادخام ،اوضاع سیاسی و اقتصادي
بینالمللی ،جنگ و تحریمهاي اقتصادي و )...نیز میتوانند در بلندمدت و کوتاهمدت ،بهرهوري یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند.

 -3مروري بر مطالعات انجام شده
در داخل کشور صدرائی جواهري و بهبودي ( [5])1395به بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و رشد بهرهوري در صنعت داروسازي ایران
پرداختهاند .نمونه مورد مطالعه شامل  23بنگاه تولیدکننده داروهاي شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار میباشد .جهت بررسی اثر اندازه
بنگاه بر بهرهوري و کارائی این بنگاهها بر اساس تعداد نیرويکار به دو دسته بزرگ و کوچک و متوسط تقسیم شدهاند .در این دستهبندي،
همچنین اثر نوع مالکیت بنگاه بر رشد بهرهوري نیز مورد بررسی قرار گرفتهاست .در این مطالعه از روش تحلیل پوششی دادهها جهت محاسبه
تغییر بهرهوري و نیز کارایی استفاده شدهاست .نتایج این مطالعه نشان میدهد ارتباط معنیداري میان اندازه بنگاه و رشد بهرهوري کل در
بنگاه هاي منتخب حاضر در صنعت داروسازي ایران وجود ندارد .مرادي چراتی و همکاران ( [6])1394رابطه بین رشد بهرهوري و بازده سهام
در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي  86تا  91را مورد بررسی قرار دادند .دادههاي سريزمانی بصورت فصلی
جمعآوري شده و بوسیله نرمافزار  Eviewsبه روش دادههاي تلفیقی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از یک دوگانگی در سطح
کل و سطح خرد بودهاست ،بدینترتیب که یک رابطه منفی و معنیداري بین بازده بازار و رشد بهرهوري در سطح کل و یک رابطه مثبت و
معنادار بین بازده شرکت و رشد بهرهوري شرکت وجود دارد .اما رابطه معنیداري بین بازده هریک از شرکتها و رشد بهرهوري در سطح
کلیافت نشده است .علوي راد و کانور ( [7])1393به بررسی تأثیر مصرف انرژي بر ارزشافزوده بخشهاي اقتصادي کشاورزي ،صنعت و
خدمات در ایران :تحلیل مبتنی بر رویکرد پنل هم جمعی پرداختند .در این مقاله ،تأثیر مصرف انرژي بر رشد اقتصادي بدون نفت براي سه
بخش اقتصاد ایران (کشاورزي ،صنعت و خدمات) در دوره  1370-1389مورد بر رسی قرار گرفته است .الگوي پایه مطالعه بر اساس مبانی
نظري تابع تعمیمیافته نئوکالسیک رشد اقتصادي و تحلیلهاي تجربی مبتنی بر آزمونهاي ریشه واحد پنل ،آزمونهاي پنل همجمعی و
تخمین روابط بلندمدت به کمک تخمین زنندههاي حداقل مربعات کامالً اصالح شده ( )FMOLSو حداقل مربعات پویا ( )DOLSمیباشند.
نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان مصرف انرژي و تولیدناخالصداخلی واقعی بدون نفت وجود دارد .کششهاي
تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژي ،موجودي سرمایه ناخالص و نیرويانسانی شاغل منطبق بر تئوريها و بسیاري
از مطالعات تجربی بوده و مقایسه این کششها در هر دو روش تخمین رابطه بلندمدت نشان میدهد کششها بسیار به هم نزدیک هستند.
همچنین با استفاده از تخمین الگوي اثرات ثابت ،کشش تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژي در بخشهاي کشاورزي،
صنعت و خدمات به ترتیب برابر  1/15 ،0/34و  0/39میباشد.
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در خارج از کشور ارشد1و همکاران ( [8])2016به بررسی رشد فوق العاده بازارهاي نوظهور و در حال توسعه و بهرهوري بازارهاي سهام
پرداختهاست .براي این کار از فرضیه بازار کارآمد ( )EMHبهرهگیري شدهاست .با این حال ،کمبود در ادبیات براي این طاقچه در سازمان
کنفرانس اسالمی ( )OICکشورهاي عضو به عنوان یکی از ضرورتهاي پرداختن به این موضوع بیان شدهاست .پس از بحران جهانی اخیر،
توجه بر بازارهاي نوظهور و در حال توسعه فوقالعاده افزایش یافته است ،سوال این تحقیق اینست که آیا بازار این کشورها مناسب جهت
بکارگیري سرمایه میباشد .سازمان کنفرانس اسالمی با وجود معضالت جهانی و بحرانهاي پیش آمده در سالهاي اخیر که اغلب بازارهاي
سهام را تحت تأثیر قرار دادهاست ،با مشکالتی همچون عدم نقدینگی مواجه بودهاست .نتایج نشان دهنده بهبود بهرهوري در طول دهه گذشته
در تمامی بورسها است ..بنا و گارالپی[9] )2012(2در تحقیقی با عنوان نوآوري و بازده سهام ،نشان دادند که در میان شرکتهاي دولتی
آمریکا نوآوري در فناوري در یک دسته کوچک از بازیگران بزرگ متمرکز است ،که به واسطه نوآوري ،رهبران بازار به طور قابل توجهی داراي
بتاي بازار پایینتر از شرکت هاي کوچکتر هستند .براي در یک این واقعیت ،آنها نشان دادند که بازده مورد انتظار شرکت به واسطه نوآوریش
کاهش و به واسطه نوآوري رقبایش ،بازده مورد انتظارش افزایش مییابد .موسایی[ 10])2009(3در مقاله تحلیل کارایی در صنایع ایران به
بررسی کارایی صنایع ایران به عنوان موتور رشد طی برنامه چهارم توسعه میپردازد .در این مطالعه از روش تحلیل مرزي تصادفی به منظور
تخمین مرز کارایی براي سه گروه صنایع با اندازههاي متفاوت و دو گروه مالکیت دولتی و خصوصی ،استفاده شده است .نتایج نشان میدهد
که کارایی بنگاههاي کوچک بیشترین مقدار بوده و  68/1درصد میباشد در حالیکه کارایی بنگاههاي بزرگ کمترین مقدار بوده و  52/5درصد
میباشد .سطح کارایی متوسط طی دوره مورد مطالعه براي بنگاه هاي کوچک تقریباً ثابت بوده ،براي بنگاههاي متوسط افزایش یافته و براي
بنگاه بزرگ کاهش یافتهاست .کارایی بنگاه هاي خصوصی  86/8درصد بوده و بیشتر از کارایی بنگاههاي دولتی ( 46/1درصد) میباشد ..هانگ
و یانگ [11])2008(4با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته در دادههاي تابلویی (دادههاي تابلویی پویا) در  82کشور ،در چهار گروه درآمدي
متفاوت طی سالهاي  2002 -1972نتیجه مشابهی را میگیرند .اسکوالی [12])2006(5با استفاده از رویکرد تودا و یاماموتو رابطه بین مصرف
انرژي و رشد تولیدات را در کشورهاي عضو اپک طی سالهاي  2003-1980میپردازد .نتیجه میگیرد که رابطه بین این متغیرها در کشورهاي
مختلف یکسان نیست.

 -4جامعه آماري و نمونه مورد استفاده در تحقيق
جامعه آماري در این مطالعه مربوط به اطالعات پایه منتشر شده توسط مرکز مدیریت بهرهوري ایران در خصوص شرکتهاي فعال در
زمینه فعالیتهاي صنعتی میباشد و دوره مورد بررسی این تحقیق محدوده زمانی  1389-1393بوده و دادهها بصورت ساالنه جمعآوري و
برآوردها بصورت سري زمانی انجام گردیدهاست .نمونه موردنظر جهت جمع آوري از طریق روش نمونهگیري خوشهاي و با استفاده از دستهبندي
بعمل آمده از صنایع مختلف فعال در این بخش و انتخاب چند شرکت فعال در هریک از رشته فعالیتهاي صنعتی انجام میگردد .بدین منظور
نمونه موردمطالعه در این تحقیق شامل  27شرکت میباشد که در جدول  1اسامی شرکت ها آورده شده است:
جدول  -1ليست شرکت هاي مورد مطالعه در این تحقيق

نام گروه

ردیف

تعداد شرکت
6

نام شرکت
تراکتورسازي ایران ،تولید تجهیزات سنگین هپکو ،پمپ سازي ایران،
ماشینآالت صنعتی تراکتورسازي ،گسترش صنایع و خدمات کشاورزي و
ماشینسازي نیرو محرکه

1

ماشین آالت و تجهیزات

2

ماشین آالت و دستگاههاي برقی 4

3

سیمان ،آهک و گچ

6

سیمان بجنورد ،سیمانسپاهان ،سیمانخاش ،سیمانشاهرود،
سیماناصفهان و سیمان قائن

4

ساخت قطعات خودرو

2

لنت ترمزایران و رادیاتور ایران

5

خودروسازي

2

سایپا و ایران خودرو

کابلسازيایران ،ایران ترانسفو ،المپ پارس شهاب ،موتوژن

1

Arshad
Bena & Garlappi
3
Mousaei
4
Huang & Hwang & Yang
5
Squalli
2
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6

فلزات اساسی

6

آلومینیم پارس ،فوالد خراسان ،فروسیلیس ایران ،فوالد آلیاژي ایران،
فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران

7

محصوالت شیمیایی

1

پاکسان

27

مجموع شرکتها و تعداد نمونه

 -5تصریح مدل
در این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر مصرف انرژي بر ارزش تولیدات در زیربخشهاي صنعتی ایران از مدل رشد کالسیکی به صورت
زیر استفاده شدهاست:
)VP = f (INV, LAB, ENER
()2
که در آن  VPمتغیر وابسته بوده و بیانگر ارزش تولیدات زیر بخشهاي صنعت INV ،حجم سرمایهگذاري صنعتی LAB ،تعداد
نیرويکار و  ENERمیزان انرژي مصرفی در زیربخشهاي صنعتی میباشد .همچنین فرم تصریح شده مدل مذکور به شکل زیر میباشد:
()3
که در آن از متغیرهاي مدل ریاضی قبلی لگاریتم نپرین گرفته شدهاست.

 -6آزمون مانایی متغيرها
استفاده قبل از برآورد مدل ،براي اطمینان از ساختگی نبودن و در پی آن نتایج نامطمئن ،چگونگی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون
ایم ،پسران و شین ( )IPSبررسی شدهاست .وقفههاي بهینه در این آزمون با معیار شوارتز6تعیین شدهاست .این آزمون در دو حالت (دادههاي
مقطعی داراي یک مقدار ثابت و دادههاي مقطعی داراي مقدار ثابت) بررسی شدهاست .بر اساس نتایج آزمون مانایی هیچیک از متغیرهاي
حاضر در مدل در خصوص شرکتهاي فعال در زمینه فعالیتهاي صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران ،در سطح مانا نیست .اما مطابق با نتایج
با تفاضل مرتبه اول متغیرها ،فرض صفر رد شدهاست و متغیرها در سطح یک درصد معنیدار هستند .به این ترتیب ،کلیه متغیرهاي مربوط
به شرکتهاي مذکور داراي ریشه واحد بوده و در نتیجه مانا از مرتبه اول I)1( ،هستند .باتوجه به نتایج به دست آمده از این آزمون ،به دلیل
عدم مانایی متغیرها در سطح ،از آزمونهاي همجمعی استفاده شدهاست؛ زیرا در حالت عدم مانایی متغیرها ،تنها در صورت وجود رابطه
همجمعی میان متغیرها میتوان به نتایج اعتماد کرد .نتایج آزمون در جدول  2آورده شده است.
جدول -2نتایج آزمون  IPSبا مقدار ثابت براي شرکتهاي فعال در زمينه فعاليتهاي صنعتی در بورس

تفاضل اول
Statistic
Prob
-8/242
0/000

سطح
Statistic
Prob
0/810
0/791

متغیر
 LVPلگاریتم ارزش تولیدات زیر بخش هاي صنعت

0/000

-4/524

0/628

0/327

 LINVلگاریتم حجم سرمایه گذاري صنعتی

0/002

-7/945

0/999

3/687

 LLABلگاریتم تعداد نیروي کار

0/000

-5/863

0/379

-0/307

 LENERلگاریتم میزان انرژي مصرفی در زیربخش هاي صنعتی

منبع :یافته هاي تحقيق

 -7آزمون همجمعی
در این تحقیق از آزمون همجمعی پدرونی براي بررسی وجود یا عدم وجود رابطه همجمعی میان متغیرها استفاده شدهاست .در این
بخش از دو آماره پارامتري  Panel-tو  Group-tاستفاده شدهاست .پس از استاندارد شدن ،این دو آماره به ترتیب با نمادهايPanel adf-
statو  Group adf-statنمایش داده شدهاست .با توجه به توزیع نرمال استاندارد این دو آماره ،نتایج با مقدار بحرانی  -1/96مطابق با
جدول زیر مقایسه شدهاست .طبق نتایج حاصل شده ،در شرکتهاي فعال در زمینه فعالیتهاي صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران ،قدرمطلق
اعداد به دست آمده از  1/96بیشتر است و فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه همجمعی متغیرها قابل رد است .بر این اساس ،در این
Schwartz

6
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شرکتها ارتباط بلندمدت میان متغیرها وجود دارد .البته آزمون همجمعی تنها وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را بیان میکند و میزان
این ارتباط و چگونگی عالمت آن با انجام این آزمون قابل تعیین نیست .به این ترتیب ،براي بررسی میزان و چگونگی این ارتباط باید از
روشهاي برآورد روابط استفاده شود .نتایج آزمون در جدول  3آورده شده است.
جدول  -3نتایج آزمون همجمعی براي شرکتهاي فعال در زمينه فعاليتهاي صنعتی در بورس

مقدار آماره

آماره

-3/230

Panel adf-stat

-2/961

Group adf-stat

منبع :یافته هاي تحقيق

 -8آزمون اثرات ثابت فردي
نتایج آزمون در جدول  4آورده شده است
جدول  -4آزمون وجود اثرات ثابت فردي براي مدل پانل (نتایج آزمون )F

فرض صفر؛  pooledبودن مدل

آماره F

معنیداري

54/83

رد فرضیه صفر

منبع :یافته هاي تحقيق

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون  Fکه نشان داده شدهاست ،مقدار آماره  Fمحاسبه شده معنیدار میباشد ،بنابراین فرض صفر
مبنی بر  Pooledبودن مدلهاي پانل به نفع پانل بودن رد میگردد.

 -9آزمون تعيين اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
براي انجام این گزینش ،از آزمون هاسمن7استفاده میکنیم .نتایج آزمون در جدول  5آورده شده است
جدول  -5نتایج آزمون هاسمن براي  Fixedیا  Randomبودن مدل پانل

Chi-Sq. Statistic
41/71

Chi-Sq. d.f.
26

Prob.
0.0000

منبع :نتایج پژوهش

با توجه به نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بین ثابت بودن اثرات فردي و تصادفی بودن این اثرات ،که در جدول فوق نشان داده
شده است ،فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن اثرات فردي به نفع ثابت بودن این اثرات قویاً رد میگردد ..لذا در قسمت نتایج تحقیق ،مدل پانل
با اثرات ثابت فردي برآورد میگردند و نتایج آن تفسیر میشود.

 -10نتایج برآورد مدل
همچنان که در بخشهاي قبل گزارش شد ،نتایج آزمونهاي تشخیص  Fو هاسمن نشان میدهند که مدل پانلی داراي اثرات فردي
ثابت میباشد .در این قسمت به برآورد و تفسیر این مدل میپردازیم .نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول زیر آمدهاست .نتایج آزمون در
جدول  6آورده شده است
()7

Hausman Test

7
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جدول  -6نتایج برآورد مدل پانل با اثرات ثابت فردي

مدل اثرات ثابت فردي
0/140

0/238

0/212

16/052

ضرایب

0/009

0/013

0/008

0/218

انحراف معیار

14/508

17/187

25/150

73/484

آماره t

0/000

0/000

0/000

0/000

میزان احتمال

R2= 0/989

D.W=1/83

منبع :یافته هاي پژوهش

همانطور که در جدول باال نشان داده شدهاست ،کلیه متغیرهاي حاضر در مدل تأثیر معنیداري ،در سطح معنیداري باال (سطح خطاي
 1درصد) ،بر ارزش تولیدات زیر بخشهاي صنعت (که در این تحقیق  LVPمنظور گردیده است) دارند .این متغیرهاي توضیحی قدرت
توضیح دهندگی باالیی در رفتار این متغیر دارند .همچنان که نشان داده شده است ،مقدار آماره دوربین-واتسن در محدوده قابل قبول خود
میباشد و این میتواند نشاندهنده عدم وجود خود همبستگی متغیر وابسته باشد .تمامی متغیرهاي لحاظ شده در مدل از جمله لگاریتم حجم
سرمایهگذاري صنعتی ،لگاریتم تعداد نیرويکار و لگاریتم میزان انرژي مصرفی در زیربخشهاي صنعتی تأثیر مثبت و معنیداري بر لگاریتم
ارزش تولیدات زیربخشهاي صنعت دارد .بطوریکه  1درصد افزایش حجم سرمایهگذاري صنعتی باعث افزایش  0/212درصدي در میزان
تولیدات زیر بخشهاي صنعت شده و به عبارتی باعث افزایش رشد اقتصادي و تولیدي شرکتهاي فعال در زمینه فعالیتهاي صنعتی در بورس
تهران میگردد .عالمت این ضریب به نوعی نشاندهنده میزان بهرهوري سرمایه در شرکتهاي مورد مطالعه در این تحقیق نیز میباشد .بر
اساس نتایج بدست آمده از برآورد مدل تولید این شرکتها ،مشخص گردید ،بهرهوري سرمایه در این شرکتها ،معادل  0/212میباشد.
همچنین نتایج برآورد مدل تحقیق ،بیانگر این امر است که ضریب تأثیرگذاري تعداد نیرويکار و شاغلین بکار گرفته شده در شرکتهاي فعال
در زمینه فعالیتهاي صنعتی بورس بر میزان تولیدات زیر بخشهاي صنعت معادل  0/238واحد میباشد که در سطح خطاي  1درصد نیز
معنیدار میباشد .به عبارت دیگر با افزایش تعداد شاغلین این شرکتها ،می توان گفت میزان تولیدات افزایش پیدا میکند .این امر میتواند
مبین این موضوع باشد که سطح فعالیت این شرکتها در شرایطی است که با استخدام نیرويکار بیشتر ،میتوانند سطح تولید خود را افزایش
دهند .عالمت این ضریب به نوعی نشاندهنده میزان بهرهوري نیرويکار در شرکتهاي مورد مطالعه در این تحقیق نیز میباشد .بر اساس
نتایج بدست آمده از برآورد مدل تولید این شرکتها ،مشخص گردید ،بهرهوري نیرويکار در این شرکتها ،معادل  0/238میباشد.
همچنین  1درصد افزایش میزان انرژي مصرفی در زیربخشهاي صنعتی باعث افزایش  0/140درصدي در میزان تولیدات زیربخشهاي
صنعت شده و به عبارتی باعث افزایش رشد اقتصادي و تولیدي شرکتهاي فعال در زمینه فعالیتهاي صنعتی در بورس تهران میگردد .عالمت
این ضریب به نوعی نشاندهنده میزان بهرهوري انرژي در شرکتهاي مورد مطالعه در این تحقیق نیز میباشد .بر اساس نتایج بدست آمده از
برآورد مدل تولید این شرکتها ،مشخص گردید ،بهرهوري انرژي در این شرکتها ،معادل  0/140میباشد.
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مثبت بودن رابطه میان دو متغیر اشتغال و ارزشافزوده شرکتهاي فعال در زمینه تولیدات صنعتی در بورس و باال بودن ضریب بهرهوري
نیروي کار در مدل مورد مطالعه در این تحقیق ،نشان از پتانسیل باالي شرکتهاي مذکور در جذب نیرويکار و اشتغالزایی آنها دارد .در
بورس به عنوان مکانی جهت سرمایهگذاري میتواند براي سرمایهگذاران یک شغل تلقی شود .شغلی که با افزایش مهارتهاي تئوري و عملی
براي سرمایهگذاران میتواند عاملی در جهت افزایش درآمد باشد .همچنین شغل دوم که موجب افزایش و تنوع در فعالیتهاي اقتصادي
افرادي شود که مشغول سرمایهگذاري در بورس هستند .دولت میتواند با ایجاد راهکارهاي متناسب اقتصادي ثباتی در جهت سرمایهگذاري
هرچه امنتر و محیطی مناسبتر جهت سرمایهگذاري سرمایهگذاران ایجاد کند و با ارائه آموزشهاي تئوریک و برگزاري کالسهاي نظري
مناسب راههاي افزایش درآمد و سود بیشتر را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد تا از یک سو موجب بهبود نگرش سرمایهگذاران براي سرمایه
گذاري در بورس شود و از سوي دیگر عاملی باشد جهت معرفی تاالر بورس به عنوان مکانی جهت کسب درآمد و حتی نشان دادن به عنوان
شغلی که در تنوع بخشی فعالیتهاي اقتصادي خانوارها میتواند نقش بسزایی داشته باشد و از سوي دیگر میتوان بورس را عاملی جهت به
حرکت درآوردن چرخهاي صنعت دانست.
یکی از نتایج بدست آمده در این تحقیق مثبت و معنیدار بودن ضریب مربوط به متغیر حجم سرمایهگذاريهاي شرکتهاي فعال
صنعتی بورس در تابع ارزشافزوده میباشد ،بنابراین میتوان گفت افزایش حجم سرمایهگذاري و تغییرات موجودي سرمایه شرکتهاي مورد
مطالعه در این تحقیق توانستهاست تأثیر مثبتی در جهت افزایش میزان ارزشافزوده این شرکتها داشتهباشد .به این جهت با توجه به
محدودیتهاي زیادي که جهت تأمین هزینههاي بکارگیري ماشینآالت و تجهیزات سرمایهاي متوجه تولیدکنندگان و صاحبان شرکتهاي
فعال صنعتی میباشد و با در نظر گرفتن اثرات مخرب حاصل از تحریمهاي مالی و ممنوعیتهاي موجود جهت خرید برخی از دستگاهها و
ماشینآالت ،پیشنهاد میگردد دولت و برنامهریزان اقتصادي ضمن بررسی راهکارهاي تسهیلکننده واردات اینگونه تجهیزات سرمایهاي،
سیاستهاي الزم جهت بکارگیري و انتقال تکنولوژي و فناوريهاي کارآمد را اتخاذ و اجرا نماید.
در بند هفتم «سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف» (ابالغی مقام معظم رهبري در  15تیرماه  )89صرفهجویی در مصرف انرژي با
اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم میزان
کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان هدف کالن کشور در این بخش
تعیین شدهاست .پایین بودن بهرهوري انرژي در شرکتهاي فعال در زمینه تولیدات صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از نتایج
این تحقیق میباشد که بر این اساس پیشنهاد میگردد دولت و برنامهریزان سازمان ملی بهرهوري مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژي را
در صنایع مختلف بورس به منظور بهینهسازي عرضه و مصر ف انرژي انجام دهند و نسبت به بازنگري و تصویب قوانین و مقررات مربوط به
عرضه و مصرف انرژي ،تدوین و اعمال استانداردهاي اجباري ملی براي تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژيبر و تقویت نظام نظارت
بر حسن اجراي آنها و الزام تولیدکنندگان به اصالح فرآیندهاي تولیدي انرژيبر توجه بیشتري نموده و جهت پیادهسازي آن برنامهریزيهاي
الزم را انجام دهند.
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