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چکیده

سال  ،1389دولت در راستای آزادسازي قیمتها در حوزۀ انرژي و تخصیص عواید حاصل از آن به حوزههاي عمرانی ،خانوار ،تولید،

بهداشت و سالمت گام برداشت .در این میان ،باتوجه به آزادسازي قیمتها ،بهویژه در حوزۀ انرژي و مواد اولیه ،مسائل تولید بهشدت مورد توجه
قرار گرفت .در این میان ،نقش بهرهوري و تغییرات آن که میتواند ادامۀ تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد ،چگونه است؟

پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر تجزیه و تحلیل ،توصیفی ـ همبستگی و از بعد روش ،گردآوری اطالعات اسنادی ،کتابخانهای

است .جامعۀ آماری ،صنایع غذایی ایران است .دورۀ زمانی پژوهش نیز از سال  1358تا  1392است .همچنين ،فرضیات این پژوهش ،براساس

دادههای جمعآوریشده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی( )OLSو به کمک نرمافزار  E-views 7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .نتايج تفضيلي پژوهش نيز در زير بيان ميشود:

متغیر سرمایۀ فیزیکی و ماشینآالت بخش صنایع غذایی ،در سطح خطاي  %5معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر منفی و

معناداري دارد .متغیر سرمایۀ انسانی بخش صنایع غذایی ،که در سطح خطاي  %10است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر مثبت و معناداري

دارد .بهرهبرداری سرمایه در بخش صنعتی ،که در سطح خطاي  % 5معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر مثبت و معناداري دارد .نرخ
ارز مؤثر ،که در سطح خطاي  %10معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر مثبت و معناداري دارد .متغیر واردات کاالهای سرمایهای ،که

در سطح خطاي  %10معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر منفی و معناداري دارد.

آمارۀ احتمال سرمایهگذاری روی پژوهش و توسعه ،در پژوهش حاضر ،باالتر از 10درصد است و تأثیر معناداری بر بهرهوری صنایع غذایی

ندارد .درنهایت ،هدفمندی یارانه ،که در سطح خطاي  %1معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر مثبت و معناداري دارد و درنتیجه،
فرضیۀ پژوهش تأیید شده است .همچنین ،براساس آزمونهای نقض فروض کالسیک ،درستی و خوبی برازش مدل تأیید شده است.

کلیدواژهها :هدفمندی یارانهها ،بهرهوری ،صنایع غذایی.

پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه

در سال  ،1389بزرگترین جراحی اقتصادي در تاریخ

کشور انجام شد .بهصورت کلی ،دولت در راستای آزادسازي

قیمتها(بهویژه در حوزۀ انرژي) و تخصیص عواید حاصل از

شود؛ اما این امر ،هزینههایی نیز دربر دارد.

از دیدگاه نظري ،یارانه و مالیات ،دو ابزار مهم اقتصادي

هستند که دولتها ازطریق آنها در بازار دخالت میکنند.

آن به حوزههاي عمرانی ،خانوار ،تولید ،بهداشت ،سالمت و

تخصیص بهینۀ منابع خواهد
یارانه با تحریف قیمتها ،مانع
ِ

بهویژه در حوزۀ انرژي و مواد اولیه ،مسائل تولید بهشدت مورد

ایجاد کسري بودجه و افزایش هزینههاي اجتماعی ،بر اقتصاد

 ...گام برداشت .در این میان ،باتوجه به آزادسازي قیمتها،

شد و رشد اقتصادي را کاهش خواهد داد .از سوي دیگر ،با

توجه قرار گرفت .مواردي ازقبیل افزایش هزینههاي تولید،

ملی آثار جدي برجاي میگذارد؛ اگرچه در برخی کشورها،
ظاهراً مصرفکنندگان از این یارانهها بهرهمند میشوند،

ادامۀ تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد،

میکنند ،اما بهطور غیرمستقیم متضرر خواهند شد؛ چراکه

افزایش قیمتهاي تمامشده و  ...در وهلۀ اول در نظر گرفته

شد .در این میان ،نقش بهرهوري و تغییرات آن که میتواند

چون قیمتهاي پایینتري براي کاالهاي یارانهاي پرداخت

پرداخت یارانه ،افزایش هزینههاي عمومی ،کاهش رشد

چگونه است؟
اساس ًا در تاریخ اقتصادي ایران که بهویژه ،پس از پیدایش

اقتصادي و کسري بودجه را درپی خواهد داشت.

اقتصاد و پرداخت انواع یارانههاي مستقیم و غیرمستقیم به

یارانۀ حاملهاي انرژي ،قیمت محصوالت زراعی و

نفت و افزایش قیمت آن ،باعث حضور قابل توجه دولت در
صنایع شد ،مسئلۀ بهرهوري همواره مطرح بوده و بهعنوان
فاکتوري اساسی در ارتقای رشد اقتصادي مطرح میشده

است .حال ،سؤال این است که باتوجه به ابزار یارانهاي دولت

در اقتصاد و تغییرات پرداخت آن در قالب مستقیم و غیرمستقیم
و یا حذف آن ،چه آثاري بر بهرهوري صنایع مترتب میشود؟

در این میان ،نقش صنایع غذایی که با زندگی روزمرۀ
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اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بلندمدت نیز بهمرور ظاهر

در مقایسه با تولیدات دامی و ماهیگیري با هدفمندسازي

باغی(صنایع غذایی) ،افزایش کمتر داشته است؛ اما باتوجه به
اینکه این محصوالت سهم عمدهاي در سبد مصرفی خانوار

دارند و کاالي ضروري محسوب میشوند ،بیشترین تأثیر را بر
افزایش شاخص هزینۀ مصرفکننده داشتهاند.

 .2بيان مسئله

مردم مرتبط است ،بسیار حایز اهمیت است .افزایش یا کاهش
بهرهوري در این صنعت ،بر کیفیت زندگی مردم نقش کام ً
ال

میبرد و باوجود اذعان دولتهای مختلف به این معضالت،

مدت زمان سپريشده ،بر بهرهوري صنایع غذایی آثار قابل

برداشته نشده است .دولت نهم با آگاهی از مشکالت ریشهای

مستقیم دارد .آیا اجراي برنامۀ هدفمندي یارانهها در این
توجهی گذاشته است؟ این آثار باعث ارتقاي بهرهوري یا
کاهش آن در صنعت مذکور شده است؟

درنهایت ،سیر صعودی حجم یارانههای آشکار و

اقتصاد ایران دهها سال است که از معضالت مزمنی رنج

تاکنون گامی اساسی برای اصالح ساختار اقتصادی کشور

اقتصاد کشور ،تدوین طرحی بنیادین تحت عنوان «طرح
تحول اقتصادی» را برای اصالح ساختار اقتصادی کشور

کلید زد .بررسیهای کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز

اصالح نظام پرداخت یارانهها را به اقدامی ضروری
پنهان،
ِ
و گریزناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل کرد .اجرای قانون

مالیاتی ،نظام گمرکی ،نظام بانکی ،چارچوب ارزشگذاری

ایـران دربر داشته که مهمترین آنها ،اصالح الگوی مصرف

تخصیص و توزیع یارانهها نیازمند اصالحات ساختاری هستند.

درآمدی است .انتظار میرود ،دستاوردهای تولیدی ناشی از

برنامههای  7گانۀ طرح تحول اقتصادی بود که انجام آن،

هدفمندسازی یارانهها دستـاوردهای مهمی را بـرای اقتصـاد

انرژی و بهبود توضیع درآمد و افزایش رفـاه گروههای پایین

حاکی از آن بود که بهمنظور تحقق رونق اقتصادی ،نظام
پول ملی ،بهرهوری ،نظام توزیع کاال و خدمات و نیز نظام

در این میان ،هدفمند کردن یارانهها ،مهمترین برنامه ،میان
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مورد اتفاق اغلب کارشناسان اقتصادی و فعاالن اقتصادی قرار

قيمت محصوالت بر توليدكنندگان از داليل ديگر
كنترل
ِ

بوده و تالش داشته است ،برخی انحراف منابع را اصالح کند.

بررسيهاي انجامشده در كشورهاي منتخب ،نشان

گرفت .این طرح ،حرکتی در راستای اصالح نسبی قیمتها
در دهۀ  ،1950با مطرحشدن تفکر توسعه و ضرورت توجه

به شاخصهای رفاه اجتماعی و کاهش فقر ،دخالت دولتها

در فعالیتهای اقتصادی پررنگتر شد .در این دوران ،از دولت
بهعنوان پیشران توسعه یاد میشد .این نقش را اقتصاددانان

کالسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که
این گروه از نظریهپردازان ،الزمۀ توسعه اقتصادی را صرف ًا در
سرمایهگذاریهای کالن فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی

میدیدند ،بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینهها توصیه

محوریت
میکردند .ولی از دهۀ  ،1970با شکلگیری تفکر
ِ

انجام اصالحات بوده است.

ميدهد كه هريك از این كشورها ،متناسب با شرايط ویژۀ

خود از شيوۀ خاص و يا تركيبي از شيوههاي مختلف بهره
جستهاند .غالب كشورها ،انتخاب خانوارهاي فقير را براساس

آزمون وسع انجام دادهاند .بدينگونه ،درآمد خانوارها بهعنوان

شاخصي براي انتخاب مستحقان مورد استفاده قرار گرفته
است كه از آنجمله ميتوان از امريكا ،هندوستان ،برزيل و
اردن نام برد.

همچنين ،بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد كه دولتها
عموم ًا برنامۀ يارانههای قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح

انسان در توسعه ،این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با

دادهاند .از آنجا که برنامۀ هدفمندسازی یارانهها در رأس

کافی نیست و حداقل به اندازۀ سرمایۀ فیزیکی ،مسائل و

کشورهای مختلف در این زمینه میتواند برای سیاستگذاران

مسائل مربوط به توسعهنیافتگی کشورها ،سرمایه فیزیکی
سیاستهای اجتماعی و شکلگیری سرمایۀ انسانی هم
ضرورت دارند.

طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است ،بررسی تجربۀ

راهنمای خوبی باشد.

در راستای مطالب فوق ،گزارش حاضر بهشرح زیر

بنابراین ،در این دوره ،سیاستهای حمایتی اجتماعی

سازماندهی شده است .در ابتدا ،چگونگی پرداخت یارانۀ

برنامههای توسعۀ کشورها قرار گرفت .آنچه در زمینۀ

است .در این قسمت ،به تجربۀ کشورهایی اشاره شده است

در قالب دولتهای رفاه ،سیاستهای یارانهای و ...سرلوحۀ
پرداخت یارانهها مورد غفلت قرار گرفت ،هدفگیری صحیح
بهصورت همگانی و عمومی پرداخت میکردند .اما در دهۀ

 ،1980بهدنبال بحران بدهیها و رکود جهانی و تقابل تجربۀ
کشورهای شرق آسیا ،امریکای التین ،جنوب آسیا و صحرای

افریقا ،تأکید راهبردهای توسعه بهسمت بهبود مدیریت اقتصاد

و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب
این رویکرد جدید ،اکثر کشورها نسبت به اصالحات در برنامۀ
یارانهها اقدام کردند.

دليل عمدۀ اين كشورها برای اجراي برنامۀ اصالحات،

پرهزينهبودن يارانۀ عمومي ،بهدلیل فراگيربودن آن بود.
باتوجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کاالها و خدمات
در بازارهای جهاني ،بار مالي دولت افزايش قابلتوجهي يافته

بود .عالوه بر اين ،ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي

که از نظر ساختار اقتصادی ،شباهت نزدیکی با ایران دارند.
بهویژه از آن نظر بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید
شده است که اين کشورها بهسبب سالها برخورداري از

نظام برنامهريزي متمرکز و پيروي از سياستهاي حمايتي،

شباهتهاي بسياري با وضعيت ايران داشتند .هدفمندسازي
يارانه در اين کشورها در قالب بستۀ سياستي پيچيدهاي

برنامهريزي شد که نهتنها اصالحات اقتصادي ،بلکه اصالحات
زيربنايي درحوزههاي سياسي و اجتماعي را نيز شامل ميشد.

سپس تجربۀ کشورهای مختلف در زمینۀ پرداخت یارانۀ مواد
غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این

قسمت ،تجربۀ کشورهای الجزایر ،مصر ،تونس و یمن مورد
مطالعه قرار گرفته است.

حجم یارانۀ حاملهای انرژی در کشور ما ،در مقایسه با

متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی ،بسیار باال

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره چهاردهم ،بهار 1396

این سیاستها بود؛ بهنحویکه بیشتر کشورها یارانهها را

انرژی و نحوۀ اصالح آن در کشورهای مختلف بررسی شده
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است .از این رو ،درصورت هدفمندسازی آن و اصالح قیمت

و خارجي ،اقدام به تأسيس صندوق حمايت از مصرفكنندگان

این منابع را صرف برنامههای توسعهای و اجتماعی خود کند.

بهمنظور كنترل و نظارت بر قيمتها و جلوگيري از نوسانات

حاملها ،منابع قابلتوجهی آزاد خواهد شد که دولت میتواند
در راستای اصالح بهینۀ قیمت حاملها ،یکی از روشهای

آن ،ايجاد شد.

بخش از گزارش به تجربۀ کشورهای منتخب در این زمینه

و مصرفكنندگان ،وظايف صندوق حمايت از مصرفكنندگان

مناسب ،بررسی تجربۀ کشورها در این زمینه است .در این
اشاره شده است.

 .1-2پيشينۀ پرداخت يارانه در ايران

سياستهاي حمايتي در ايران و پرداخت يارانهها از

در سال  ،1356با تأسيس صندوق حمايت از توليدكنندگان

به آن واگذار شد و پس از پيروزي انقالب ،مركز بررسي

قيمتها نيز در سازمان مذكور ادغام شد.

با پيروزي انقالب اسالمي ،جنگ تحميلي آغاز شد و

بحرانهاي خاص اين دوران ،ازجمله محاصرۀ اقتصادي،

سال  1311شروع شد .پيش از اين تاريخ ،بهدليل اينكه اكثر

انسداد داراييهاي ايران ،كاهش توليدات داخلي و بهدنبال آن،

پرداخت يارانه به اين صورت مرسوم نبود .از سال  ،1300با

باعث كميابي و گراني كاالهاي اساسي در بازار شد .اين

جمعيت ايران(بالغ بر  90درصد) در روستاها ساكن بودند،
رواج شهرنشيني ،بهدنبال اتخاذ سياستهاي خاص صنعتي و

اقتصادي و جانشيني واردات ،فقدان سيستم مناسب حمل و نقل

و خشكسالي ،اين سيستم بهوجود آمد .در اين زمان ،موضوع
تهيۀ نان و امنيت غذايي شهرها اهميت بيشتري پيدا كرد.
در سال  ،1311در تهران قانوني براي تأسيس سيلو تصويب

كاهش توليد و واردات كاالهاي اساسي پيش آمد .اين مسائل
امر ،فشار شديدي بر خانوادهها و بهويژه خانوادههاي فقير و

كمدرآمد وارد آورد و دخالت دولت در عرضۀ كاالهاي اساسي
را بهدنبال داشت .دخالت دولت در توزيع و كنترل كاالهاي

اساسي ،عالوه بر جنبۀ اقتصادي ،جنبۀ سياسي نيز داشت و
اين امر ،تنها مختص به ايران نبوده است .زيرا يكي از داليل

شد و دولت اقدام به خريد و ذخيرهسازي گندم براي مواقع

عمدۀ پرداخت يارانهها در اغلب كشورهاي در حال توسعه،

ميآيد .در سال  ،1315دولت اقدام به خريد مازاد توليد گندم

در سال  ،1359دولت براي توزيع كاالهاي يارانهاي با

بحراني کرد .اين سرآغاز پرداخت يارانه در ايران بهحساب
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کرد .بهدنبال تأسيس اين صندوق ،مركز بررسي قيمتها

كشاورزان به قيمت تضميني كرد و از سال  ،1321حمايت از

قيمت نان ،جايگزين حمايت
مصرفكنندگان شهري با تثبيت
ِ
از توليدكنندگان شد.

مسائل سياسي است.

استفاده از كاالبرگ ،اقدام به تأسيس ستاد بسيج اقتصادي

کرد .در ابتدا ،عالوه بر كاالهاي اساسي ،مانند قند و شكر،
روغن نباتي ،گوشت قرمز ،مرغ ،پنير ،كره ،تخممرغ و برنج،

بهدنبال افزايش قيمتهاي نفت در سال  1353و درنتيجه،

توزيع كاالهايي نظير بنزين ،نفت سفيد ،گازوئيل ،سم و كود

تأمين اجتماعي و ساير حمايتهاي مرسوم در كشورهاي

با افزايش فشارهاي هزينهاي بر بودجه ،دولت بسياري از اقالم

افزايش درآمدهاي نفتي ايران و به پيروي از سياستهاي

توسعهيافته ،دولت يارانههاي پرداختي را بسط و گسترش داد.

در دهههاي گذشته ،بهدليل كم بودن تقاضا ،آثار سياستهاي

حمايتي دولت چندان قابل مشاهده نبود ،اما در دهۀ ،1350
بهدنبال افزايش درآمدهاي نفتي ،تقاضاي كل بيش از عرضۀ

كل شد .بنابراين ،فشارهاي تورمي در جامعه و اقتصاد بروز

كرد .با افزايش نرخ تورم از سال  1352به بعد ،دولت براي
حمايت از مصرفكنندگان درمقابل نوسانات قيمتهاي داخلي

شيميايي و روغن موتور نيز ازطريق كاالبرگ انجام ميگرفت.

مشمول يارانه را كاهش داد .اكنون تنها به شير ،پنير ،گندم،

قند و شكر و حاملهاي انرژي يارانه پرداخت ميشود(فرآزما

پردازش .)1389 ،

 .2-2آثـار کلـی اجـراي قانون هدفمندسـازي

یارانههـا در کشـور

بخش اصلی و قابل بحث طرح تحول اقتصادي دولت،

بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی (مقایسۀ قبل و بعد از اجراي هدفمندي)

هدفمندکردن یارانهها است که آن هم چیزي جز حذف
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هستند .برق ،گاز ،نفت ،نفت گاز و حتی بنزین به میزان بسیار
زیادي نقش نهادۀ تولید را ایفا میکنند و هرگونه افزایش

یارانههاي غیرمستقیم و پرداخت آن بهصورت مستقیم و
نقدي نیست .لزوم ًا اًین برنامه ،علیرغم تمامی منافع خود،

قیمتی از ناحیۀ آنها موجبـات افزایش هزینـههاي تولید و

ادامه ،به برخی از منافع و پیامدها اشاره میشود:

مشتقات ناشی از نفت خام ،تعداد بسیار زیادي هستند و

پیامدهایی را نیز براي جامعه بههمراه خواهد داشت که در

الف ـ منافع هدفمندسازي یارانهها

تورم از این ناحیه را فراهم میسازد .باید درنظر گرفت که
عالوه بر آنها ،گندم و برنج و شیرخشک و دارو و به عبارت
دیگر ،کاالهاي اساسی هم مشمول حذف یارانهها(هدفمندي

 -کاهش سهم طبقات درآمدي باال و افزایش سهم

آنها) خواهند شد؛ درنتیجه ،عوامل مهمی در راستای تولید

 -منطقیشدن مصرف حاملهاي انرژي و جلوگیري از

وضعیت ،بهمثابه معلولی است که علت اصلی آن ،بهاي نفت

 -اصالح قیمتهاي نسبی ،افزایش بهرهوري و

پایینآمدن آن ،چندان مشخص نیست که چه اتفاقی میافتد؛

طبقات درآمدي پایین از یارانهها
قاچاق این حاملها

رقابتپذیري اقتصادي

 -شفافسازي بودجۀ دولت و کاهش اتالف منابع

تورم ،بهواسطۀ افزایش هزینهها ،شروع به کار میکنند و این
در بازارهاي جهانی است؛ با باالرفتن آن ،باال میرود و با

زیرا حداکثر بهاي مؤلفههاي انرژي آن کاهش مییابند و نه
لزوم ًا موارد دیگري که بهواسطۀ ارتباطات طولی و عرضی با

 -جایگزینکردن تدریجی طرحهاي رفاه اجتماعی بهجاي

مؤلفههاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شدهاند .این

 -اصالح ساختار درآمد  -هزینۀ بنگاههاي تولیدکنندۀ

نفت است که نه در بازار داخلی ،بلکه در بازار بینالمللی رقم

 -اقتصاديشدن پروژههاي تأمین انرژي از منابع

تعیینکنندۀ آن است.

پرداخت یارانه

کاالهاي یارانهاي
تجدیدپذیر

 -بهبود فناوري تولید حاملهاي انرژي

 -این منافع ،از طیف گسترده اي برخوردار است و

بیانکنندۀ اثرگذاري اجراي این سیاست بر سطح اجتماع و

اقتصاد است.

ب -پیامدهاي هدفمندسازي یارانهها

برخی از پیامدهایی که هدفمندسازي یارانهها ،حداقل در

میخورد و تعیین میشود و درحقیقت ،عنصر سیاست از عناصر
ـ افزایش قیمتها ،درآمدي را براي دولت حاصل خواهد
کرد که توزی ِع مث ً
ال  50درصدي آن بین خانوارهاي جامعۀ
هدف که قاعدت ًا بهواسطۀ هدفمندشدن یارانهها جزء اقشار
آسیبپذیر فعلی و خانوارهاي آسیبپذیرشده قرار میگیرند،

امکان خرید ازطریق آنان را فراهم میسازد
موجبات افزایش
ِ

و از آنجا که این مجموعه داراي نیازهاي اشباعنشدۀ فراوانی
نیز هست ،بهطور منطقی ،باید انتظار داشته باشیم که تمامی

صرف تقاضا کند و افزایش
امکان مالی بهدستآمده را
ِ

تقاضاي کل را دامن بزند .این امر ،در مقایسه با دورۀ قبل

جلوگیري از بروز مشکالت به آنها توجه شود ،در ادامه خالصه

از هدفمندسازي ،داراي این تفاوت است که در آن مرحله،
لزوم ًا تمام پول دراختیار طبقات دیگر به تقاضا تبدیل نمیشد،

ـ افزایش قیمت نهادههاي تولید ،به ظهور و بروز تورم

جامعه را در تنگنا قرار میداد و تورم ناشی از فشار تقاضا را

بر آنکه ازطریق خانوارها مصرف میشوند ،نهادۀ تولید هم

آن ،وجود داشته باشد و یا تا زمانی که عرضۀ کافی در اقتصاد

کوتاهمدت میتواند بههمراه داشته باشد و الزم است بهمنظور
شدهاند:

از ناحیۀ فشار هزینه منجر میشود .حاملهاي انرژي ،عالوه

از این رو ،وضعیت ناشی از افزایش تقاضاي کل ،عرضۀ
بهوجود میآورد .این افزایش ،تا زمانی که علل اصلی ایجاد

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره چهاردهم ،بهار 1396

 -کمک به کاهش عدم تعادلهاي بودجهاي دولت

کردن سرنوشت یک اقتصاد نفتی به درآمدهاي
پیامدها ،متصل ِ

دکتر محمدصادق علیپور ،مینا شریعت جعفري
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فراهم نشود ،استمرار مییابد .اما از آنجا که بهواسطۀ افزایش

هزینههاي تولید(تورم ناشی از فشار هزینه) ،بخش عرضه با
تنگنا مواجه شده است ،قاعدت ًا عرضۀ کل ،امکان پاسخگویی
به تقاضاي کل را نخواهد داشت؛ مگر اینکه ازطریق واردات،

عرضۀ نامتناسب با تقاضا جبران شود.

ـ دولت ،خود از بزرگترین مصرفکنندگان حاملهاي

انرژي است و افزایش قیمت این حاملها ،موجبات افزایش

هزینۀ بسیار زیادي را براي دولت فراهم میآورد و بهطور

جدي ،این سؤال را مطرح میسازد که دولت به چه طریق این
هزینهها را تأمین مالی میکند؟

الیحۀ تقدیمی دولت ،بر آن است که  20درصد از منابع

ناشی از افزایش قیمت را براي جبران این هزینهها و نیز سایر
هزینههاي جاري و عمرانی دراختیار دولت قرار دهد .تجربه

نشان میدهد که دولتها وقتی هزینههايی را متقبل میشوند،
در سالهاي بعد ،کاهش آن را یا تجربه نمیکنند و یا بهسختی

تجربه میکنند(که مقولهاي استثنایی است)؛ و البته آنچه
قرارگرفتن آن هزینه و افزایش درصدي
متعارف است ،پایه
ِ
بهعنوان جبران تورم بر آن است.

که بهخاطر کمبود منابع دولتی ،امکان اتمام ندارند ،بهطور

دائم ،بابت تورم مابهالتفاوت میگیرند ،ولی همچنان به پایان
نمیرسند.

ـ هرگونه تغییرات اساسی در هزینههاي بخشهاي صنعت

و کشاورزي ،مانند افزایش قیمت آب و حذف یارانههاي
بخش
دیدن این دو بخش ،بهعنوان
ِ
انرژي ،موجب آسیب ِ
بزرگ مصرفکنندۀ آب و انرژي خواهد شد و قیمت تولیدات
ِ

آنها ،در مقایسه با محصوالت وارداتی ،غیراقتصادي میشود و
درنتیجه ،سبب ازبینرفتن قدرت رقابت در تولیدات کشور ،و

فروپاشی بخش کشاورزي و صنعت خواهد شد.

ـ حذف یارانههاي تولیدکنندگان و یا عدم عرضۀ مواد

اولیه و انرژي یارانهاي به آنان ،هزینههاي بنگاههاي اقتصادي

تولیدي را بهشدت افزایش میدهد و درنتیجه ،قیمت کاالها
افزایش ،تولید کاهش و به این ترتیب ،بیکاري در جامعه

افزایش مییابد و برخی از فعالیتهای اقتصادی راکد میشود

و سرانجام تعطیل خواهند شد.

ـ تورم ،بهطور مستقیم ،بر نظام بانکی تأثیر میگذارد.

ـ تورم ،بهمعنای واقعی ،یک بحران براي اقتصاد است.

با افزایش تورم ،دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد .چون

کم و یا بیدرآمدها میشود و البته نفع ظاهري صاحبان دارایی

با نرخ بهرۀ بانکی هماهنگ نیست ،بانکها با خطر خروج

تورم ،موجب تحت فشار قرارگرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت،
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اساسی ایجاد میکند .برای مثال ،پروژههاي دولتی نیمهتمامی

و درآمدهاي متغیر ،در آن است که تورم حاکم باشد .اما در
بیان کلی ،تورم به ضرر همۀ کسانی است که در اقتصاد
هستند و یا از اقتصاد کشور متأثر میشوند.

تورم ،با افزایش هزینههاي سرمایه گذاري ،امکان

سرمایهگذاري را کم میکند و درنتیجه ،به افت و یا حتی

منفیشدن نرخ رشد تولید کل میانجامد و بدیهی است در

به محض اینکه پساندازکنندگان احساس کنند ،نرخ تورم
منابع روبهرو خواهند شد و از آنجا که بانکها بخش عمدهای

از پساندازهای مردم را وام دادهاند ،چنانچه با خروج ناگهانی

منابع مواجه شوند ،بهسرعت ورشکست میشوند.

 .3پيشينۀ پژوهش

پایدارماندن مشکل
شرایطِ اقتصادهایی چون اقتصاد ایران،
ِ
بیکاري از پیامدهاي اجتنابناپذی ِر کاهش نرخ سرمایهگذاري

آذربایجانی( ،)1368به بهرهوري و مطالعۀ صنایع کشور در

اقتصاد تورمی ،در بخش خصوصی ،امید به آیندۀ

که تابع تولید از نوع تابع کاب ـ داگالس ،با کشش جانشینی

میشود .اقتصاد تورمی ،در بخش دولتی هم تخریبهاي

است .شاخصهاي محاسبهشده ،حاکی از آن است که صنایع

است.

رفتن سرمایهها
باعث
سرمایهگذاري را نامطمئن میکند و
ِ
ِ
به سرمایهگذاري در کشورهاي دیگر ،یا بانکهاي مطمئن

 .1-3مطالعات انجامشدۀ داخلي

طول سالهاي  1346-1364پرداخته است .در این پژوهش
ثابت و برابر یک است ،از دو شاخص بهرهوري کندریک و
کـل عوامل تولید استفاده شده
سولو بـراي تخمین بهـرهوري ِّ

بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی (مقایسۀ قبل و بعد از اجراي هدفمندي)
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ماشینآالت ابزار ،محصوالت فابریکی ،صنایع فلزات اساسی

 1.156بهدست آمده است .نتایج بهدستآمده از این پژوهش،

کشور ،دارای بیشترین بهرهوري عوامل تولید بوده است .بر

پس از هدفمندی یارانهها است .سپس بهرهوری جزئی نهاده

و صنایع شیمیایی ،در مقایسه با دیگر گروههاي صنعتی
این اساس ،محقق نتیجهگیري میکند که صنایع فوق ،دارای

مزیت نسبی و همچنین ،بیشترین ظرفیت سرمایهگذاري
قدرت تولید و ایجاد ارزش افزوده ،در مقایسه با دیگر صنایع

بوده است و درصورتِ تخمین منابع کمیاب در صنعت فوق،
میتوان در مدت زمانی نهچندان طوالنی ،اقتصاد کشور را به

اقتصادی پویا و مولد تبدیل کرد.

هادي زنور( ،)1381پژوهشی را بر روي کـارآیی صنعت

نشاندهندۀ روند صعودی بهرهوری عوامل تولید در سالهای
محاسبه شد و حاکی از این بود که در سال اول هدفمندی
یارانه ،بهرهوری همۀ نهادهها بهجز آب و ماشینآالت افزایش

یافته بود؛ ولی در سال دوم ،بهرهوری همۀ نهادهها افزایش
یافت.

منصورفر و خلیلی( ،)1393در مقالهای تحت عنوان

«سنجش رضایتمندی مردم از طرح هدفمندی یارانهها

برمبنای اهداف دولت» ،بیان داشتند که از دیدگاه مردم

قنـد و سیمـان انجام داده است .در این پژوهش فنی ،کارآیی

شهرستان ارومیه (نمونۀ تحقیق) ،دولت به اهداف مطرح در

تابع تولید کاب ـ داگالس و ترانسلوگ استفاده شده است .در

یارانهها دست نیافته است.

از روش پارامتري آماري مورد محاسبه قرار گرفته است و از

مدل اول ،فرض بر آن است که هیچگونه تفاوت ساختاري در

صنعت قند وجود ندارد؛ ولی در مدل دوم ،فرض میشود که
اختالف ساختاري در صنعت قند وجود دارد و به مدل بردار

ضرایب متغیرهاي مخصوص در بنگاه اضافه شده است .در
این پژوهش ،کارآیی فنی  34کارخانۀ قند ،اعم از دولتی و

غیردولتی ،طی دورۀ  3سال( )1373-1375بررسی شده است.
براساس مدل اول ،میزان کارآیی فنی ،برابر  93/8درصد و
برای مدل دوم  75/5درصد بهدست آمده است .این به آن معنا

میزان  24درصد وجود دارد.

رنجبر و همکاران( ،)1393موضوع «تأثیر هدفمندی

یارانهها بر تغییرات معادل رفاه مصرفکننده در ایران»

را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که مقدار پرداختی دولت

در دامنۀ تورمی ،بیست تا هفتاد درصدی کاالهای بیدوام

داخلی(با خطای کمتر از  ،)%1کمتر از تغییرات معادل افراد

خواهد بود .به این مفهوم که پرداختی دولت ،معادل با کاهش
رفاه مصرفکنندگان نبوده است.

رنجپور و جان در میان( ،)1393دربارۀ موضوع «تأثیر

عوامل بهرهوری مواد اولیه ،بهرهوری
حذف یارانهها بر روی
ِ

نیروی کار ،بهرهوری انرژی در صنایع مواد غذایی در استان

مقیمیزاده و همكاران( ،)1392پژوهشی با عنوان «بررسی

آذربایجان شرقی» پژوهش انجام دادهاند .استنتاج حاصل از

رفسنجان» انجام دادند .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی

یارانهها بر بهرهوری مواد اولیه ،بهرهوری نیروی کار و

اثر هدفمندکردن یارانهها بر بهرهوری باغات پسته شهرستان
بهرهوری پستهکاران ،با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها

پس از هدفمندی یارانهها است .برای این منظور ،با استفـاده
از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای 195 ،بهرهبردار
پستهکار در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند .اطالعات
الزم ازطریق تکمیل پرسشنامه ،با اطالعات چهارسال ،1388

 1390 ،1389و  1391تکمیل شد.

با استفاده از شاخص بهرهوری مالم کوئیست ،بهرهوری

در سالهای پس از هدفمندی یارانهها ،بهترتیب  1.034و

یـافتـههای پژوهش آنان ،نشـان میدهـد کـه :هدفمندی

بهرهوری انرژی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان شرقی

تأثیر منفی داشته است.

عنوان
بزازان و همکاران( ،)1394در مقالۀ خود ،تحت
ِ
«تأثير هدفمندي يارانۀ انرژي برق بر تقاضاي خانوارها ،به
تفکيك شهر و روستا در ايران(يك رهيافت سيستمي)» ،بیان

میکنند که انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستايي،

جزو کاالهای ضروری بهحساب ميآيد و قدر مطلق کشش
قیمتي خودی برای هر دو نوع خانوار ،کمتر از واحد بهدستآمده
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است که پتانسیل افزایش تولید در سطح تکنولوژي موجود ،به

متن طرح تحول اقتصادی در زمینۀ اجرای طرح هدفمندی
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است .بنابراين ،احتما ًال سیاستهای قیمتي انرژی ،بهتنهايي

بهشمار میآید.

ميکنـد در کنـار آن ،از سیاستهای غیرقیمتي استفاده شود.

شوروي سابق ،با پانزده جمهوري امروزي در سال »1996

برای کاهش مصرف برق ،کارساز نبوده و ضـرورت ايجـاب
منوچهری و همکاران( ،)1394در مقالهای با عنوان «تأثیر

انجام داده است .در این مقاله ،کارآیی فنی صنایع الکتریکی،

برق(مطالعۀ موردی :صنعت برق هرمزگان)» ،بیان میکنند

شده است .نحوة تخمین از روش پارامتري آماری ،و دادهها

مدیریت نقدینگی صنعت
اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر
ِ
که نسبتهای گردش وجوه نقد عملیاتی ،مخارج سرمایهای و

شیمیایی ،چوب و ساختمان ،طی دورۀ 1961-1985محاسبه

بهشکل دادههاي گروهی است .در این پژوهش ،از تابع تولید

کیفیت فروش ،پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها کاهش

کاب ـ داگالس استفاده شده ،و برآورد کارآیی فنی از روش

دورۀ پرداخت بدهیها نیز پس از اجرای این قانون ،افزایش

متغیري بهنام «مناطق» نیز اضافه شده است تا براي هر

چشمگیری داشته است و از طرفی ،دورۀ وصول مطالبات و
قابل مالحظهای داشته است.

حداکثر راستنمایی انجام گرفته است .در این تابع تولید،
جمهوري ،تابع مرزي متفاوتی وجود داشته باشد.

اسکو ،براساس پژوهش خود ،به این نتیجه رسیده است

 .2-3مطالعات خارجي

که کارآیی تخصیصی در صنایع شوروي ،روندي نزولی را طی

ستورمان ،)1985(1پس از مطالعه و بررسی روند بهرهوري

کرده است؛ بهطوری که در سال  8/4 ،1965درصد مشاهدات

 1950به بعد ،بهرهوري در بخشهاي خدمات و تجارت کاهش

دامنه به  39-65درصد درصد افزایش یافته است .البته

در بخشهاي مختلف هند ،به این نتیجه میرسد که از سال

یافته ،اما در بخش معادن و جنگلداري ،بهشدت افزایش پیدا

کرده است .بهرهوري در سایر بخشها ،نظیر بخش صنعت،

دچار ناکارآیی تخصیصی بودهاند ،ولی در سال  ،1985این

میزان کارآیی فنی در صنایع شوروي ،بسیار بیشتر از کارآیی
تخصیصی است؛ زیرا ،بنگاهها عموم ًا با تکنولوژي و شرایط

تولید معین و تخصیص نهادهها از طرف حکومت مرکزي،

در ح ِّد فاصل این دو بخش قرار گرفته است .از نظر ستورمان،
تغیرات بهرهوري در بخشهاي مختلف ،عمدت ًا تحتتأثیر

تالش میکردند میزان تولید را به حداکثر برسانند؛ بنابراین،

عبارت دیگر ،بخشهایی که توانایی استفادۀ بیشتر از عامل

کار میکنند .عالوه بر این ،مدیریت بنگاهها با محرکهایی

تغییرات نسبت سرمایه به کار در هر بخش بوده است به
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گیزال میر اسکو ،)1996(3پژوهشی پیرامون «کارآیی صنایع

سرمایه در کنار نیروي کار را داشتهاند ،بهرهوري باالیی دارند.

پیالت ،)1995(2به مقایسۀ بهرهوري صنایع مختلف کره

جنوبی ،با بهرهوري صنایع مشابه امریکا و اروپا پرداخته است.
براساس این پژوهش ،اگرچه بهرهوري در بعضی از صنایع

کره ،نظیر چرم و فلزات و ماشینها در حد بهرهبرداري صنایع
اروپا است ،ولی بهرهوري کل در صنایع کره ،در سال ،1987

حدود  26درصد بهرهوري در صنایع امریکا بوده است .به نظر
وي ،شدت بهکارگیري سرمایۀ صرفهجویی ناشی از مقیاس
تولید در صنایع و سطح تحصیالت نیروي کار ،از مهمترین
عوامل مؤثر در تفاوت بهرهوري صنایع کره جنوبی و امریکا

بنگاههاي زیادي را میتوان پیدا کرد که با کارآیی فنی باالیی

مواجه بودند که آنها را تشویق میکرد ،منابع بیشتري(بهویژه

نیروي کار) داشته باشند و این عمل ،باعث حداقلشدن
هزینهها نمیشد؛ بنابراین ،بنگاهها با سطح پایینی از کارآیی
تخصیصی کار میکردند.

رعایت تشریفات اداري در
درواقع صنایع شوروي ،بهعلت
ِ

حد افراط ،برنامهریزي متمرکز و تکنولوژي راکد ،به سطح
باالیی از کارآیی فنی دست یافته بود و درعوض ،بهعلت

ذخیرۀ منابع بیشتر(بهویژه نیروي کار) و اطالعات کم ،به
سطح بسیار پایینی از کارآیی تخصیصی رسیده بود.

شوماخر 4و ساتایه ( ،)1998دربارۀ «بهرهوري و کارآیی

4. Schumacher, K.

1. Stehuraman, S. D.

5. Sathaye, Jayant

2. Pilat, D.
3. Gisela Meyer Escoe

بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی (مقایسۀ قبل و بعد از اجراي هدفمندي)

انرژي در صنعت سیمان هند» ،بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند
کل عوامل تولید به
که طی دورۀ  ،1973-1993بهرهوري ِّ
اندازۀ  8درصد افزایش یافتـه است؛ بـهطوری کـه شاخص

ترانسلوگ نشــان میدهد .محاسبۀ شاخصهاي سولو و

کندریک ،نتیجۀ مذکور را تأیید کرده است .بهنظر آنها،
کل عوامل تولید ،بهدنبال آزادسازي صنعت
افزایش بهرهوري ِّ

سیمان در سال  1982حاصل شده است .همچنین ،تحلیل
اقتصادسنجی نشان داده است که بهبود فنی در صنعت سیمان

هند ،سبب استفادۀ بیشتر از انرژي و سرمایه شده ،در حالی که

در مصرف مواد و نیروي کار ،صرفهجویی شده است.

نوی 1و ديگران(« ،)2011تقاضای انرژی خانگي در

کشور کنیا» را بررسی کردند و نشان دادند که برق ،کااليي

کششناپذير است.

ساهینلی 2و فیدان ،)2011(3با استفاده از مخارج مصرف،

طی سالهای -2003
قیمتها و درآمدهای خانوارها در ترکیه ِّ

 ،1994تقاضای مصرف غذا و کششهای قیمتی متقاطع و
درآمدی شش گروه کاالیی(نان و حبوبات ،گوشت ،ماهی و

مرغ ،شیر و محصـوالت لبنی ،روغن و تخم مـرغ ،سبزیجات
و میوهها ،غذاهای آماده و نوشیدنیها) را برآورد کردند.

ژانگ 4و همکاران( ،)2014در مقالهای با عنوان «ارتباطات

سیاسی ،یارانههای دولتی و عملکرد مالی شرکتهای

دولتی ،در بلند و کوتاهمدت ،اثرات مثبتی بر عملکرد مالی
شرکتهای تولیدی انرژی باد داشته است .در مطالعۀ آنها ،هر

دو متغیر کلیدی یارانههای دولتی و اصطالح تعامل یارانه و
همچنین ،ارتباطات سیاسی ،اثرات معنیداری بر عملکرد مالی
شرکتهای تولیدی انرژی خورشیدی ندارد.
آلکت

5

و همکاران( ،)2015موضوع «هدفگیری

یا مورد هدف قرارگرفتن ،ممکن است به بهرهوری بزرگ

منجر شود.

 .4روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات كاربردي است و روش

بهکاررفته در پژوهش ،توصیفی (همبستگی) است كه در آن،

تأثیر هدفمندی یارانهها بر بهرهوری صنایع غذایی بررسی
میشود .از این رو ،روش پژوهش از نوع همبستگي است

و براي تعیین تأثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته از تكنیك
رگرسیون چندمتغیره استفاده خواهد شد .براي انجام پژوهش،
از آزمونهاي آماري (آزمونهاي نرمالبودن دادهها و )...

استفاده میشود .به اين صورت كه نمونۀ آماري ،مورد آزمون

قرار ميگیرد ،سپس مشخصات جامعۀ آماري ازطريق نمونۀ
آماري استنباط ميشود.

 .1-4مدل پژوهش

انجام هر پژوهش كاربردي در حوزۀ مديريت ،باید برمبناي

يك مدل انجام گيرد .استفاده از مدل در يك پژوهش بر غنا

و مشروعيت پژوهش ميافزايد .مدلها چارچوبي مفهومي

يا نظري را فراهم ميآورند و ميتوانند نمايانگر مكانيسم

يا ساختار تبييني فرضيهواري باشند كه شايد با استفاده از

تشبيه و تمثيل بهدست آيند؛ يا ممکن است ،روشي براي
سازماندهي نتايج پژوهش و ارائۀ آنها باشند .مدلها خالصه

يا انتزاعي از يك نظريه هستند كه متغيرها و روابط بين آنها

را نشان ميدهند .پژوهشگر باید پس از بررسي كامل پيشينه

يا سابقۀ پژوهشهای مشابه ،مدل پژوهش خود را پيشنهاد

دهد كه برگرفته از تئوري و نظريات است(خاواجا 6و محمد زهیر،7

.)1568 :2013

یارانههای بهرهوری انرژی» را بررسی کردند .آنها بیان داشتند

شایان ذکر است که در پژوهش پیش رو ،برای
كل عوامل توليد ،متغير
آوردن متغير بهرهوري ِّ
بهدستِ 

5. Allcott, H.

1. Ngui, D. M.

6. Khawaja, Asif Mehmood

2. Sahinli, A. S.

7. Muhammad Zahir, Farid

3. Fidan, H.

که یارانههای بهطور نامناسب و ضعیف در شکستهای بازار

هدفگیری شدهاند؛ اگرچه آنها نشان دادهاند که برچسبزدن

توليد بخش صنایع غذایی را بر متغيرهاي نيروي انساني

4. Zhang
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تولیدکنندۀ انرژی باد وخورشیدی» ،بیان میکنند که یارانههای

9
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بخش صنعت غذایی رگرس میکنیم و
فيزيكي
و سرمايۀ
ِ
ِ
كل عوامل
ازطريق استخراج پسماند سولو ،به متغير بهرهوري ِّ
توليد( )TFPدر صنایع غذایی ،دست مییابیم.

سپس ،تأثیر هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی،

 :SHCسرمایۀ انسانی متخصص

 :PCMسرمایۀ فیزیکی و ماشین آالت

 :EERنرخ ارز مؤثر

 :IRDسرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه

با استفاده از متغیرهای سرمایۀ انسانی متخصص ،سرمایۀ

 :ICGواردات کاالهای سرمایهای

تحقیق و توسعه ،واردات کاالهای سرمایهای و بهرهبرداری

 :TSمتغیر مجازی هدفمندی یارانه

فیزیکی و ماشینآالت ،نرخ ارز مؤثر ،سرمایهگذاری روی
سرمایه در بخش صنعتی و متغیر مجازی هدفمندی یارانه که

بهصورت صفر و یک است ،و همچنین ،روش حداقل مربعات

معمولی( )olsو با استفاده از نرمافزار  eviewsبررسی میشود.

 :CUIبهرهبرداری سرمایه در بخش صنعتی

 .2-4متغیرهای پژوهش

در پژوهش حاضر ،گردآوري اطالعات با روش کتابخانهای

و اسنادی انجام گرفته است ،که بخش اول آن ،شامل ادبیات
موضوع و تعریف و شناسایی مفهوم متغیرهای مستقل و

در این الگو:

 :TFPبهرهوري صنایع غذایی

بین آنها ،با استفاده
وابسته و بحث و بررسی و چگونگی تأثیر ِ
از نظریۀ دانشمندان مالی است و بخش دوم که اطالعات مورد

نیاز ازطریق جمعآوری دادهها است.
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جدول  .1-4متغيرهاي پژوهش و نقش هريك از آنها در مدل مفهومي پژوهش

بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی (مقایسۀ قبل و بعد از اجراي هدفمندي)

برای تجزیه تحلیـل دادهها و استخراج آمار توصیفی و

آمار استنباطی ،از نرمافزار ایویوز استفاده خواهد شد .براي اين

منظور ،از دادههاي آمار ساالنه براي کارگاههاي صنعتي 10

نفر کارگر و باالتر براساس کدهاي  ISICکه ازطریق مرکز
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 :lسرمایۀ انسانی بخش صنایع غذایی

بخش صنایع غذایی
 :kسرمایۀ فیزیکی و ماشینآالتِ
ِ

 :ERنرخ ارز مؤثر

 :IRDسرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه

آمار ايران منتشر ميشود ،استفاده شده است .دامنۀ پژوهش،

 :ICGواردات کاالهای سرمایهای

شامل قبل و بعد از زمان اجراي هدفمندي یارانهها()1389

 :TSمتغیر مجازی هدفمندی یارانه(قبل از هدفمندی 0

از نقطهنظر مکانی صنایع غذایی ایران و از نقطهنظر زمانی،
است .بنابراین ،دو دورۀ زمانی را بررسی خواهیم کرد.

 .5برآورد مدل و نتيجهگيري

در فصل حاضر ،آثار هدفمندي یارانهها بر بهره وري

صنایع غذایی ،با استفاده از متغيرهايي مانند :توليد بخش

صنایع غذایی ،سرمایۀ انسانی بخش صنایع غذایی ،سرمایۀ
فیزیکی و ماشینآالت بخش صنایع غذایی ،بهرهوري صنایع

غذایی ،نرخ ارز مؤثر ،سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه،

واردات کاالهای سرمایهای ،بهرهبرداری سرمایه در بخش

صنعتی ،متغیر مجازی هدفمندی یارانه و همچنین ،با استفاده
از روش حداقل مربعات معمولی( )olsو نرمافزار ایویوز7

بررسی ميشود .ابتدا ،الگوی تحلیلی و برآورد مدل ارائه خواهد

شد و سپس به تجزيه و تحليل و تفسير نتایج میپردازیم.

و بعد از آن )1

شایان ذکر است که متغیرهای فوق ،از سایت بانک

مرکزی و مرکز آمار استخراج شده است.

در پژوهش حاضر ،برای بررسی فرضیهها و برآورد مدل

فوق ،محقق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی()OLS

كـه شامل آزمونهای نقض فروض کـالسیک است و

نرمافـزار  ،Eviews7به کشف رابطۀ مـورد نظـر میپردازد و
آزمـونهای مربوط را انجام میدهد.

 . 2-5تجزيه و تحليل و برآورد مدل

بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی،

در جدول  ،1-4طي سالهای  1358-1392ارائه شده است.
 .1-2-5تجزيه و تحليل مدل

برای بهدستآوردن متغير بهرهوري صنایع غذایی ،متغير

نتایج برآورد ،بیانگر این است که عالئم ضرایب

سرمايۀ فيزيكي بخش صنعت غذایی رگرس میکنیم و ازطريق

باتوجه به جدول  ،1-4ضريب تعيين  %73برآورد شده است

توليد بخش صنایع غذایی را بر متغيرهاي نيروي انساني و
استخراج پسماند سولو ،به متغير بهرهوري صنایع غذایی دست

مییابیم .سپس آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع
غذایی ،باتوجه به مدل زیر ،بررسی خواهد شد.

TFP = β0 + l β1 + k β2 + ER β3 + IRD β4
+ ICG β5 + CPU β6 + Dummy TS + Ԑ

در این الگو:

 :TFPبهرهوري صنایع غذایی

برآوردشده ،با مبانی نظری سازگار است .بنابراين ،در ادامه،
كه نشاندهندۀ اين است كه كليۀ متغيرهاي مستقل توانستهاند
 %73از تغییرات متغير وابسته را توضيح دهند .همچنين ،بايد

توجه داشت كه دوربين واتسون در اين تخمين  1/85است كه
نشان میدهد ،در مدل برآوردشده ،خودهمبستگي وجود ندارد.
بهعالوه ،AR(1) ،بهدلیل وجود خودهمبستگی از نوع )AR(1

در مدل است که با ورود آنها ،این نوع خودهمبستگیها رفع

شده است و نیز به بهترشدن مدل کمک کرده است .اکنون،
ضرايب را بررسی میکنیم.
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 .1-5تصريح مدل

 :CPUبهرهبرداری سرمایه در بخش صنعتی

دکتر محمدصادق علیپور ،مینا شریعت جعفري
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جدول  .1-5نتايج تجربي تخمين برآورد مدل بهرهوري صنایع غذایی

منبع :یافتههای تحقیق

متغیر سرمایۀ فیزیکی و ماشینآالت بخش صنایع غذایی،

 %10معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی اثر منفی و

غذایی اثر منفی و معناداري دارد و نشاندهندۀ این است که

کاالهای سرمایهای ،با ثابت نگهداشتن ساير شرايط ،بهرهوری

در سطح خطاي  % 5معنادار است و بر بهرهوری صنایع

ت نگهداشتن
با افزايش سرمایۀ فیزیکی و ماشینآالت ،با ثاب 
ساير شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی کاهش خواهد يافت.

صنایع غذایی کاهش خواهد يافت.

آمارۀ احتمال سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه ،در

متغیر سرمایۀ انسانی بخش صنایع غذایی ،که در سطح

پژوهش حاضر ،باالتر از 10درصد است و تأثیر معناداری بر

مثبت و معناداري دارد ،نشان میدهد که با افزايش سرمایۀ

هدفمندی یارانه ،که در سطح خطاي  %1معنادار است

خطاي  %10معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر
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معناداري دارد و نشاندهندۀ این است که با افزايش واردات

انسانی با ثابت نگهداشتن ساير شرايط ،بهرهوری صنایع
غذایی افزایش خواهد يافت.

بهرهبرداری سرمایه در بخش صنعتی ،که در سطح

خطاي  %5معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر
مثبت و معناداري دارد و نشاندهندۀ این است که با افزايش

بهرهبرداری سرمایه در بخش صنعتی ،با ثابت نگهداشتن ساير
شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی افزایش خواهد يافت.

بهرهوری صنایع غذایی ندارد.

و بر بهرهوری صنایع غذایی اثر مثبت و معناداري دارد و
نشاندهندۀ این است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ،با

ثابت نگهداشتن ساير شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی افزایش
خواهد يافت.

 .2-2-5آزمون مانایی متغیرها

الگوهای سری زمانی که اغلب برای پیشبینیهای

بر بهرهوری صنایع غذایی اثر مثبت و معناداري دارد و نشان

کوتاهمدت استفاده میشوند ،سعی دارند ،رفتار یک متغیر را
براساس مقادیر گذشتۀ آن متغیر(و احتما ًال مقادیر گذشتۀ

شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی افزایش خواهد يافت.

دهند .این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی

نرخ ارز مؤثر ،که در سطح خطاي  %10معنادار است و

میدهد که با افزايش نرخ ارز مؤثر ،با ثابت نگهداشتن ساير
متغیر واردات کاالهای سرمایهای ،که در سطح خطاي

سایر متغیرهایی که مایلیم آنها را نیز پیشبینی کنیم) ،توضیح

در مواردی که الگوی اقتصادی ،زیرساختی نامشخص دارد،

بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی (مقایسۀ قبل و بعد از اجراي هدفمندي)

پیشبینیهای دقیقی را از متغیر مورد نظر ارائه دهند.

13

مورد استفاده ،ایستا هستند .از طرفی ،بسیاری از متغیرهای

برای الگوهای سری زمانی فرضهایی مطرح میکنند که

سری زمانی در اقتصاد ،ایستا نیستند .از این رو ،قبل از استفاده

این فرض برای یک الگو ،به این معنا خواهد بود که ساختار

آنها اطمینان حاصل شود؛ زیرا مانابودن متغیرهای مورد

اصلیترین فرض چنین الگویی ،ایستایی است .پذیرفتهشدن
الگو در طی زمان تغییر نمیکند و همچنین ،میانگین ،واریانس،

کوواریانس و درنتیجه ،ضریب همبستگی آن در طول زمان

ثابت باقی میماند .میتوان اینگونه بیان کرد که متغیری را

از این متغیرها ،الزم است دربارۀ ایستایی و یا عدم ایستایی

بررسی ،ازجمله مهمترین نکات در تخمینهای اقتصادسنجی

است.

آزمون ریشۀ واحد دیکی ـ فولر تعمیم یافته ،1یکی از

ایستا میشناسیم که اگر شوکی به آن وارد شود ،اثر این شوک

معمولترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانايی

تعالی بلندمدتش بازگردد.

محمد . )1378 ،بنابراين ،در این قسمت ،آزمون دیکی فولر

موقت باشد و در طی زمان ازبین برود و این متغیر به مقدار
استفاده از روشهای متداول اقتصادسنجی در کارهای

تجربی ،بر این فرض استوار است که متغیرهای سری زمانی

یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد(نوفرستی،

تعمیمیافته برای متغیرهای مذكور انجام شده است که
نتایج بهصورت خالصه ،بهشرح جدول  2-4گزارش شده ،و

خروجیهای نرمافزار در قسمت ضمایم آورده شده است.

جدول  .2-5نتایج آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر تعمیمیافته برای دادههای سری زمانی مدل
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منبع :خروجی نرمافزار
1. Augmented Dicky-Fuller Test

دکتر محمدصادق علیپور ،مینا شریعت جعفري
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همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،متغیرهای

بهرهبرداری سرمایه در بخش صنعتی ،نیروی انسانی و بهره

نیز از سال  1358تا  1392است .نتايج تفضيلي پژوهش در

تحقیق و توسعه و واردات کاالهای سرمایهای ،با یک بار

بخش صنایع غذایی،
متغیر سرمایۀ فیزیکی و ماشینآالت ِ

وری در سطح ایستا و نرخ ارز مؤثر ،سرمایهگذاری روی

تفاضلگیری و سرمایۀ فیزیکی با دو بار تفاضلگیری ،ایستا
شدند

 .3-5نتيجهگيري

زير بيان ميشود:

در سطح خطاي  %5معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی
اثر منفی و معناداري دارد و نشاندهندۀ این امر است که

با افزايش سرمایۀ فیزیکی و ماشینآالت با ثابت نگهداشتن
ساير شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی کاهش خواهد يافت.

در سال  ،1389بزرگترین جراحی اقتصادي در تاریخ

بخش صنایع غذایی ،که در سطح خطاي
متغیر سرمایۀ انسانی ِ

قیمتها(بهویژه در حوزۀ انـرژي) ،و تخصیص عوایـد حاصـل

معناداري دارد و نشاندهندۀ این است که با افزايش سرمایۀ

کشور انجام شد .بهطور کلی ،دولت در راستای آزادسازي

 %10معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی اثر مثبت و

از آن ،به حوزههاي عمرانی ،خانوار ،تولید ،بهداشت و سالمت

نگهداشتن ساير شرايط ،بهرهوری صنایع
انسانی ،با ثابت
ِ
غذایی افزایش خواهد يافت .بهرهبرداری سرمایه در بخش

توجه قرار گرفت .مواردي ازقبیل افزایش هزینههاي تولید،

صنایع غذایی ،اثر مثبت و معناداري دارد و نشاندهندۀ این

شد .در این میان ،نقش بهرهوري و تغییرات آن که میتواند

ثابت نگهداشتن ساير شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی افزایش

و  ...گام برداشت .در این میان ،باتوجه به آزادسازي قیمتها،
بهویژه در حوزۀ انرژي و مواد اولیه ،مسائل تولید بهشدت مورد

افزایش قیمتهاي تمامشده و  ...در وهلۀ اول درنظر گرفته

ادامۀ تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد،

صنعتی ،که در سطح خطاي  %5معنادار است و بر بهرهوری

است که با افزايش بهرهبرداری سرمایه در بخش صنعتی ،با
خواهـد يافت.

چگونه است؟
اساس ًا در تاریخ اقتصادي ایران که بهویژه پس از پیدایش

و بـر بهـرهوری صنایع غذایی اثر مثبت و معناداري دارد

اقتصاد و پرداخت انواع یارانههاي مستقیم و غیرمستقیم به

ثابت نگهداشتن ساير شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی افزایش

نفت و افزایش قیمت آن ،باعث حضور قابلتوجه دولت در
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جامعۀ آماری ،صنایع غذایی ایران است و دورۀ زمانی پژوهش

صنایع شد ،مسئلۀ بهرهوري همواره مطرح بوده و بهعنوان
فاکتوري اساسی در ارتقای رشد اقتصادي مطرح میشده

است .حال این سؤال مطرح میشود که باتوجه به ابزار
یارانهاي دولت در اقتصاد و تغییرات پرداخت آن ،در قالب

مستقیم و غیرمستقیم و یا حذف آن ،چه آثاري بر بهرهوري
صنایع مترتب میشود؟

نرخ ارز مؤثر ،کـه در سطح خطاي  %10معنادار است

و نشاندهندۀ این امر است که با افزايش نرخ ارز مؤثر ،با
خواهد يافت .متغیر واردات کاالهای سرمایهای ،که در سطح

خطاي  %10معنادار است و بر بهرهوری صنایع غذایی ،اثر
منفی و معناداري دارد و نشاندهندۀ این است که با افزايش
واردات کاالهای سرمایهای ،با ثابت نگهداشتن ساير شرايط،

بهره وری صنایع غذایی کاهش خواهد يافت.

آمارۀ احتمال سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه ،در

در این میان ،نقش صنایع غذایی که با زندگی روزمرۀ

پژوهش حاضر ،باالتر از  10درصد است و تأثیر معناداری

از ارائۀ پژوهش حاضر ،بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر

که در سطح خطاي  %1معنادار است و بر بهرهوری صنایع

مردم در ارتباط است ،بسیار حایز اهمیت است .بنابراین ،هدف
بهرهوري صنایع غذایی است .پژوهش حاضر ،از نظر هدف،
كاربردي و از نظر تجزیه و تحلیل ،توصیفی ـ همبستگی و
از بعد روش ،گردآوری اطالعات اسنادی ،کتابخانهای است.

بر بهرهوری صنایع غذایی ندارد .درنهایت ،هدفمندی یارانه،

غذایی ،اثر مثبت و معناداري دارد و نشاندهندۀ این است
که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ،با ثابت نگهداشتن

ساير شرايط ،بهرهوری صنایع غذایی افزایش خواهد يافت و

بررسی آثار هدفمندي یارانهها بر بهرهوري صنایع غذایی (مقایسۀ قبل و بعد از اجراي هدفمندي)
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درنتیجه ،فرضیۀ پژوهش تأیید میشود .همچنین ،براساس

واحد تألیف و انتشارات شرکت فرآزما پردازش ( ،)1389آشنایی با

مدل تأیید شده است.

مقيميزاده .امیرارسالن،زمانیان .غالمرضاوجواد شهرکی(،)1392
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