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  مقدمه .1
را در جهت بهبود وضعیت  گذاران سیاستشناخت کافی از وضعیت عملکرد صنایع مختلف، 

است  1فنی کاراییهاي عملکرد صنایع، شاخص  نماید. یکی از شاخص هاي صنعتی کمک می بخش
هاي در دسترس اشاره دارد. داشتن تصویري از وضعیت که به ایجاد بیشترین ستانده ممکن از نهاده

گذاران، براي گزینش صنایع  تواند به سیاست ها، می عنوان یک شاخص در کنار بقیه مولفه  به کارایی
ی صنایعی که از دیگر جهات، عملکرد اقتصادي بهتري یکارا اي و نیز رفع نا در جهت اهداف توسعه

یا  ها، نظیر صادرات ودارد، کمک نماید. در صورتی که یک فعالیت صنعتی از برخی از جنبه
هاي صنعتی و بررسی  فعالیت کاراییی، براي ایران اهمیت داشته باشد، با تحلیل وضعیت یزااشتغال

توان پی برد که صنعت مورد نظر در مقایسه با ها، می جایگاه صنعت مورد نظر در بین سایر فعالیت
یا خیر؟ از آنجا  ندسایر صنایع، توانسته است از منابع تولید در دسترس، بیشترین ستانده را ایجاد ک

ها براي توسعه کشور اهمیت دارد، با این مقایسه در صورت  که صنعت مورد نظر، از برخی از جنبه
  آن اقدام نمود. کاراییتوان به افزایش ی فنی آن در مقایسه با سایر صنایع، میایناکار

شاخص ی که بر سطح توسعه کشور موثر است و از سوي دیگر خود یک یهایکی از مولفه
تولید محصوالت با فناوري باال  2گردد، تولید محصوالت با فناوري باالست.اي محسوب می توسعه

 رو، تولید این شود و از این در مقایسه با تولید سایر محصوالت، دانش بیشتري به کار گرفته می
تاثیر آن بر  باشد و از این لحاظ، اي می گونه محصوالت همراه با پردازش بیشتر مواد خام و واسطه

گیر است. با توجه به اهمیتی که این صنایع براي هر کشور از جمله کشور ما دارد،  درآمد ملی چشم
کند تا  گذاران کمک می ی فنی این صنایع و جایگاه آنها در بین سایر صنایع به سیاستیبررسی کارا

فعالیت صنعتی  123فنی  ییکارای آنها بهبود یابد. این مقاله به تخمین یعوامل بهبود دهنده کارا
                                                
1 Technical Efficiency 

به طوري کلی صنایع با فناوري باال، بر حسب اندازه سهم مخارج تحقیق و توسعه در ارزش افزوده و سهم این گونه مخارج در  2
بندي سازمان طبقهشود. بر اساس هاي صنعتی تعیین می کار رفته در محصوالت تولیدي فعالیتاي بهاي و سرمایهکاالهاي واسطه

تولید وسایل نقلیه هوایی و  "ویرایش سوم، فعالیتهاي صنعتی ISICبندي )، بر حسب طبقه1997همکاري اقتصادي و توسعه (
تولید رادیو و ")، 30(کد "آالت اداري، حسابگر و محاسباتی تولید ماشین ")، 2423(کد  "تولید دارو ")، 353( کد  "فضایی

گیري و ساعت مچی  تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق اندازه") و 32( کد   "و وسایل ارتباطی ها تلویزیون و دستگاه
ها، محصوالت با  هاي صنعتی با فناوري باال محسوب  و محصوالت حاصل از این فعالیت )، فعالیت33(کد  "و انواع ساعت دیگر
 شود. فناوري باال گفته می
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بندي و سپس جایگاه صنایع با ها را از این نظر، رتبه پردازد و این فعالیت می 1387-89 ایران طی
  کند.فناوري باال در میان سایر صنایع کشور مشخص می

  
  ادبیات موضوع  .2
تصادفی  2تولید مرزيی با استفاده از روش تابع یگیري کارا به اندازه )1997( 1و اسمیت ول، النراگ

هاي  داگالس براي داده -با استفاده از تابع تولید کاب 1960-65براي بخش کشاورزي طی دوره 
اند. آنان براین اساس این الگو را پیشنهاد دادند که ممکن است انحرافات از تولید  مقطعی پرداخته

موزن و مین زده شود. هاي تولیدي نباشند پس باید اثرات آن نیز تخ مرزي تحت کنترل بنگاه
    تخمین کارائی فنی با استفاده از تابع تولید") نیز در تحقیقی مستقل با عنوان 1997( 3بروك
گیري  داگالس به اندازه -با استفاده از تابع تولید کاب و اسمیت ول، النراگمانند   "داگالس - کاب
در این  ،پرداختند هاي مقطعی دادهبراي  1962-70هاي  ی فنی صنایع تولیدي فرانسه طی سالیکارا

گیري  و دیگري جزء مربوط به اندازه 4له خطا حاوي دو جز بود: یک جز تصادفیمج دو مدل
  :صورت زیر معرفی کرد  توان به ها را می ، مدل آنفنیی) ایی (ناکاریکارا

푌 = 푋 β+ 푒   
푌 = 푋 β+ (푣 − 푢 )										푖 = 1,2,… , 푛 )1     (                                                        

بردار پارامترهاي  βام و iهاي بنگاه  تایی از نهاده kبردار  Xiام، iتولید بنگاه  Yiکه در آن 
بستگی دارد که از  vو uناشناخته است. انحراف نقاط مشاهده شده از تابع تولید مرزي به دو بخش 

شود داراي توزیع نرمال  متغیر تصادفی است و فرض می viنظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند. 
ی فنی در تولید یمتغیر تصادفی مستقل غیرمنفی و بیانگر ناکارا  uiیکسان و مستقل از هم است و

ست تولید از مقدار که با فرض سطح معینی از فناوري و نهاده، ممکن ا  صورت  باشد؛ بدین می
  داراي ویژگی زیر است: uiشود که  اش کمتر شود و فرض می بالقوه

푢 ~푖푖푑	푁(0, 휎 )  

                                                
1 Aigner, Lovell and Schmidt  
2 Stochastic Frontier Production 
3 Meeusen, and Broeck 
4 Random Effect or Error Term 
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، جمله خطاي ei)، جزء اخالل از دو جمله تشکیل شده است، اصطالحاً به 1جا که در رابطه ( از آن
دهه اخیر مورد استفاده ) در بسیاري از مطالعات کاربردي طی دو 1( هدلمعاشود.  گفته می 1مرکب

هاي مختلف و  اند که مدل فوق را در چهارچوب حالت قرار گرفته است. این مطالعات سعی کرده
هاي عمومی شامل فروضی چون  مورد توزیع جمله اختالل توسعه دهند. این حالت تر در عمومی

) uiی(یکاراناننده ک در مورد جز محاسبه 3توزیع دو پارامتري گاما و 2داشتن توزیع نرمال بریده
و  4ی در طی زمانفنی یها به مباحثی چون تغییر کارا باشد. افزون بر آن، در روند توسعه مدل می

  توجه زیادي شده است.  5هایی با اطالعات ادغام شده یا پانل مدل
کاربرد مدل توابع  "گیري کارائی فنی در صنایع اندونزي اندازه"  در مقاله 6)1981پیت و لی (

هاي پانل گسترش دادند. در واقع در این مدل عالوه بر  مرزي تصادفی را با استفاده از داده
ی فنی امکان بررسی تغییرات تکنولوژي و فناوري هر بنگاه تولیدي در طول زمان یگیري کارا اندازه

کند که در براي  ی فنی در طول زمان تغییر نمییدر این مدل فرض شده بود که کارا نیز میسر است.
اي  در مقاله 7)1992( باتسی و کولیدر این خصوص بنابراین هاي زمانی طوالنی منطقی نبود.  بازه

یک  "هاي پانل در برنجکاران هندي ی فنی و دادهیتخمین تابع تولید مرزي، کارا "تحت عنوان 
 1975-86هاي  کشاورز طی سال 15غیرمتوازن براي  هاي پانل د مرزي تصادفی براي دادهتابع تولی

 کردند. این تابع داراي اثرات مشخص بوده به داگالس پیشنهاد -کاببا استفاده از تابع تولید 
توانند  اي که متغیرهاي تصادفی آن توزیع نرمال گسسته دارند. همچنین ضرایب این مدل می گونه 

  :زیر نوشت صورت  توان به می را ی که موید تابع تولید مرزي باشدزمان تغییر نمایند. مدل در طول

푌 = 푋 β+ (푣 − 푢 )										푖 = 1,2,… , 푛					푡 = 1,2… , 푇 )2(                                     

 مقادیر) از k×1رداري (ب   Xit .است زمانیدوره  tامین بنگاه در i تولید میزان لگاریتم Yitکه 
یب مربوط به ابردار ضر βو  زمانیامین دوره tامین بنگاه در iها)  (لگاریتم آن تولیدهاي  نهاده
  .باشد می ui  با توزیع نرمال و مستقل از تصادفی متغیر vit .باشد ها می نهاده

                                                
1 Compound Error Term 
2 Truncated  Normal Distribution 
3 Two -Parameters Gamma Distribution 
4 Time - Varying Technical Efficiency 
5 Panel Data 
6 Pitt, & Lee 
7 Battese & Coelli 
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푢 = (u 	푒푥푝 −η(푡 − 푇) ) )3  (                                                                           

  uitاست. همچنین  فنیی یکاراناگیري  یک متغیر تصادفی غیرمنفی بوده و معیاري براي اندازه
  یعنی:  ؛استبریده شده در نقطه صفر توزیع نرمال  uitشود که  فرض می

푢 ~푖푖푑	푁(0, 휎 )  
در صورتی که از واریانس جزء اختالل استفاده  پارامتر مورد برآورد است. )،3( در معادله  که

  نمائیم و
γ =   

رسیم. روش برآورد این مدل از طریق حداکثر  می 1)1977قرار دهیم به مدل باتسی و کرا (
را مساوي صفر قرار  ηکه   باشد. در صورتی بین صفر و یک می که در آن، نمایی است  درست

 حالت از مدل آن ضرایب طی زمان ثابت است. این شود که در می) به مدلی تبدیل 3مدل( ،دهیم
را  ηمالحظه کرد. چنانچه  2 )1989توان در مقاله باتسی، کولی و کلبی( ري مینظ) را در ادبیات 3(

یکسان در هر یک از  هاي ههاي پانل موجود، داراي تعداد مشاهد داده مساوي صفر قرار داده و
عبارت   شود. بهتبدیل می 3 )1988به مدل باتسی و کولی ( )3( مدل، هاي مورد مطالعه باشد سال

باشد که  ) می1989( ) حالت خاصی از مدل باتسی، کولی و کلبی1988( دیگر مدل باتسی و کولی
  .ها یکسان است هاي پانل براي تمامی سال مقطعی در داده هاي هدر آن تعداد مشاهد

 بوده و t=T) باشد، Tرین دوره زمانی پانل (دوره امین مشاهده در آخ i)، اگر 4در عبارت (
امین  i کاراییتوان نارا می uiگردد؛ بنابرین  می uit=ui بنابراینخواهد بود و   exp(0)=1 بنابراین

در مدل پانل دیتا، اثرات  Tبنگاه براي آخرین دوره در نظر گرفت. براي دوره زمانی قبل از 
-]expامین بنگاه در آخرین دوره و مقدار عبارت  iفنی  کاراییفنی برابر با حاصل ضرب نا کارایینا

(t-T)] باشد که این عبارت، بستگی به پارامتر  می هاي قبل از  و تعداد دورهT باشد. می  
 exp[-(t-T)] بنابراینمقدار غیرصفر و  (t-T)=(T-t)-گاه  باشد، آن t<Tمثبت و  اگر پارامتر 

کوچکتر از  exp[-(t-T)]گاه  منفی باشد، آن اگر پارامتر  خواهد بود. uit>uiبزرگتر از صفر و 
 tدر هر دوره زمانی  iی فنی بنگاه ای)، اثرات ناکار4ین در عبارت (اخواهد بود. بنابر uit>uiصفر و 

                                                
1 Battese & Corra 
2 Battese, Colli & Colby 
3 Battese & Colli 
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آن بنگاه در آخرین دوره زمانی در مدل پانل دیتا خواهد بود  کاراییی اثرات ناینما برابر با تابع
  ). 202-3 :1998، رائو و باتسی،  (کولی

 هاي سال طی را آن موثر بر عوامل و فنی کارایی میزان تحقیقی در )1387( کیانی و پور حکمتی

 بر مجموع در اند. داده قرار ارزیابی مورد SFAاز  استفاده با و مختلف هاي استان تفکیک به 83-370

 دوره این طی 37/0 میانگین از و پایین ایران اي کارخانه ی صنایعینتایج، کارا از برخی اساس

 ترین پایین و باالترین ترتیب به بلوچستان و سیستان و خوزستان هاي است. استان بوده برخوردار

 و صنعتی مالکیت واحدهاي بودن دولتی چون هم عواملی همچنین، .اند داشته را صنایع کاراییسطح 
 اندازه گسترش با که حالی در. داشته است صنایع این عملکرد بر منفی اثرات انرژي، مصرف شدت

 .داشته است افزایش صنایع کارایی سطح ها، بنگاه

 در کل وري بهره استخراج میزان براي تصادفی مرزي تولید تابع )1388( عبدالرحیم و موسایی

 هاي بنگاه براي وري بهره سطح تحقیق نتایج این از برخی اساس بر اند. کرده برآورده را ایران صنعت

 قرار درصد) 52سطح ( ترین پایین در بزرگ هاي بنگاه براي و درصد) 68سطح ( باالترین در کوچک

 .است داشته

 OECDاي کشورهاي عضو  کارخانه صنایع کارایی وضعیت بررسی به )2001( 1نزو و جیوانی
 کشورهاي کارایی سطح میزان تحقیق، متوسط این نتایج اساس بر پرداختند. 1994-2000براي دوره 

 عملکرد از ترتیب به تبدیلی و خودروسازي صنایع و بوده 88/0 دوره مورد بررسی بررسی طی مورد

 فعالیتاقتصادي  هاي هحوز متخصص، نیروي سطح چون هم عواملی اند. بوده برخوردار باال و پایینی

 .است داشته اثر صنایع این عملکرد بر مالی بازارهاي به بهتر دسترسی و

 ي آمریکا را براي دوره اي کارخانه صنایع کارایی تغییرات دیگر، تحقیقی ) در2009( 2دایورت
 میانگین که است آن بیانگر پژوهش نتایج این .است داده قرار تحلیل و تجزیه مورد 2006-1990

 2006در سال  92/0به  1990در سال  76/0بوده و از  مناسبی برخوردار رشد از صنایع این کارایی
 کارایی تغییرات دالیل جمله از صنعتی مختلف هاي بخش متقابل ارتباطات رسیده است. افزایش

ی ی) از طریق تابع تولید مرزي تصادفی، به ارزیابی کارا2011(3دیگرانپرابو و  .است بوده صنایع

                                                
1 Giovannini & Nezu 
2 Diewert 
3 Prabowo & et al. 



 109                                      بررسی کارایی فنی صنایع ایران و جایگاه صنایع با فناوري باال در آن

 
 

اند. متغییرهاي مورد بررسی پرداخته 2005-2000 شرکت در بورس اندونزي طی دوره 121فنی 
ها بود. بر اساس نتایج به دست آمده،  بندي صنعتی شرکت سن، اندازه، سهم بازار و دسته شامل

ی دارند و هر چه سهم بازار بیشتري در اختیار یپارامترهاي سن و اندازه شرکت تاثیر مثبت بر کارا
  شرکت مورد نظر باشد، کارایی باالتري دارد. 

  
  فنی کاراییها و تخمین  داده .3

 123هاي تلفیقی  هاي صنعتی ایران با رویکرد تابع مرزي، از داده ی فنی فعالیتیبراي تخمین کارا
ویرایش سوم استفاده شده  1آیسیک بنديفعالیت صنعتی ایران در سطح کدهاي چهار رقمی طبقه

روش  2دهد. پوشش می 1387-89هاي  است. دوره زمانی مطالعه نیز یک دوره سه ساله بوده و سال
  باشد.تخمین نیز، روش پانل دیتا در اقتصادسنجی می

اي ایران،  هاي بخش تولید کارخانه در ابتدا به منظور براي تخمین تابع تولید مرزي زیربخش
  دید:به شکل زیر انتخاب گر 3لوگ -رانسیک تابع ت

푙푛푌 = 훽 + 훽 푙푛퐾 + 훽 푙푛퐿 + 훽 푡 + 훽 푙푛(퐾 ) + 훽 푙푛(퐿 ) + 훽 푡 +
훽 푙푛(퐾 ) 푙푛(퐿 ) + 훽 푡	푙푛(퐾 ) + 훽 푡	푙푛(퐿 ) +푢 + 푣  )4(                                   

باشند.  به ترتیب ارزش افزوده، موجودي سرمایه و نیروي کار می Lو  Y  ،Kکه در این عبارت،
i  زمان (4هاست. در عبارت ( دهنده فعالیت نشان ،(tنحوي  ) نیز وارد گشته است که ضرایب آن، به

تواند گویاي  )، می4تابع تولید به شکل عبارت (. همچنین باشد می  مرتبط با نرخ تغییرات فنی
سایر عوامل تولید به شکل جانشینی یا مکملی باشد. نظیر بحث نظري بارو ترکیب سطح فناوري با 

 6) و منکیو، رومر و ویل2002( چاو 5)،2002( چاو و لی ) و کارهاي2004( 4و ساالئی مارتین
گاه لگاریتم ترکیب  مبین سطح فناوري در هر لحظه از زمان باشد، آن eβt) اگر فرض شود 1992(

                                                
1 International Standard Industrial Classification (ISIC) 

یابد، فعالیت صنعتی در سطح کدهاي چهار رقمی آیسیک از سوي مرکز آمار ایران انتشار می 140در واقع، آمار و اطالعات، براي  2
 ند.فعالیت داراي اطالعات کاملی براي تخمین مدل، نبود 27فعالیت،  140اما از این 

3 Translog (Transcendental Logarithmic) 
4 Barro & Sala-i-Martin 
5 Chow & Li 
6 Mankiw, Romer, & Weil 
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خواهد بود. این نوع شکل تابع تولید را در کار  t.ln(x)β.، عبارت xفناوري با عامل تولید نظیر 
باشد. براي  داگالس می- بدیل دیگر، انتخاب یک تابع کاب توان دید. ) می1998کولی و باتس (

  استفاده نمود: 1یینما توان از آزمون نسبت درست انتخاب بین این دو نوع تابع می

γ = −2 푙푛 ( )
( )

= −2{푙푛퐿(퐻 ) − 푙푛퐿(퐻 )}~휒 (푞) )5 (                                          

به  L(H1)و  L(Hoلگاریتم طبیعی و ( lnباشد.  ی میینما نسب درست γکه در عبارت فوق، 
ترانسلوگ  داگالس و - بتولید به صورت کا وابع برآورد شدهی تینما درست مقادیر حداکثرترتیب 

 عباشد و با توجه به ضرایب تواب درجه آزادي آن می qدو بوده و  نیز آماره چی 2χد. نباش می
  است. 10-4=6این درجه آزادي، عدد  برآوردي، داگالس - بترانسلوگ و کا

 یهفرضو  باشد داگالس، مقید شده تابع تولید ترانسلوگ می -در واقع در اینجا، تابع تولید کاب
صفر بیانگر این است که توابع مقید و غیرمقید تولید برآوردي با یکدیگر یکسان بوده و به عبارتی 

 9βتا  4β( داگالس وجود ندارند -کاب تابع آن ضرایبی که در تابع ترانسلوگ وجود داشته ولی در
مقید و یک، بیانگر این است که توابع  یهباشند. فرض ، همگی برابر با صفر می))4در معادله (

و  باشد می 51/52)، مقدار 5غیرمقید برآوردي یکسان نیستند. مقدار محاسبه شده از طریق فرمول (
) بزرگتر 59/12مقدار ( درصد 5 سطح اطمنیان و 6با درجه آزادي  2χ مقدار از آماره از آنجا که این

 شود. صفر رد می یهفرض باشد، می

هاي ثابت  با شاخص ضمنی بخش صنعت، به قیمتهاي صنعتی،  رزش افزوده (تولید) فعالیتا 
باشد. ها می ، تعدیل شدند. نیروي کار هر فعالیت صنعتی نیز تعداد شاغلین این فعالیت1376سال 

باشد. از آنجا که  در اینجا یک نقص جدي در اطالعات، راجع به اطالعات موجودي سرمایه می
ود، تشکیل سرمایه ثابت هر یک از موجودي سرمایه براي هر فعالیت صنعتی در دسترس نب

عنوان موجودي   ، به1376به قیمت ثابت سال  1375اي در سال  هاي بخش تولید کارخانه فعالیت
گاه موجودي سرمایه هر ساله هر یک از  ها در سال اول در نظر گرفته شدند و آن سرمایه آن فعالیت

عالوه موجودي سرمایه  همان سال به  1376ها، از طریق تشکیل سرمایه ثابت به قیمت سال  فعالیت
سال پیش که استهالك سرمایه نیز از آن کم شده است، محاسبه گردید. واضح است که روش فوق 

                                                
1 Likelihood-Ratio Test 
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ا گذشت زمان، موجودي سرمایه براي محاسبه موجودي سرمایه، خالی از اشکال نیست؛ اما ب
روست که براي  گردد؛ از این محاسبه شده به این نحو، به موجودي واقعی سرمایه نزدیکتر می

هاي صنعتی، تنها سه سال آخر مورد بررسی قرار گرفته است. براي تبدیل  تخمین تابع تولید فعالیت
ی تشکیل سرمایه ثابت ، از شاخص ضمن1376هاي ثابت سال  تشکیل سرمایه ثابت، به قیمت

هاي صنعتی، نیز همان مقدار استهالك  ناخالص استفاده شد. استهالك سرمایه در فعالیت
باشد. در نهایت مدل انتخابی با توجه به اطالعات در دسترس هاي ثابت در اقتصاد ایران می سرمایه
)، از طریق 4ادله (تخمین مع فعالیت صنعتی است. 123هاي صنعتی، یک مدل پانل دیتا با  فعالیت

  ) آمده است:1انجام گرفته است که نتایج آن در جدول ( 4.1نسخه  FRONTافزار  نرم
  

  هاي صنعتی ایران نتایج تخمین تابع تولید مرزي فعالیت .1جدول 

 tآماره  مقدار ضرایب ردیف

1 β0 762/6  14/7  

2 β1 019/2  19/9  

3 β2 241/1-  94/5-  

4 β3 275/0  74/1  

5 β4 103/0-  21/3-  

6 β5 059/0  82/2  

7 β6 055/0-  91/1-  

8 β7 030/0  61/0  

9 β8 012/0-  43/0-  

10 β9 001/0-  02/0-  

  : محاسبات مقالهمنبع
  

آمده است. مالحظه  1387-89ها براي دوره  ی فنی هر یک از فعالیتی)، متوسط کارا2در جدول (
   و فعالیت  96/0فنی  کاراییبا متوسط  "تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی"گردد فعالیت  می
، به 1387-89طی  17/0 کاراییبا متوسط  "سازي و ریسندگی الیاف منسوج ـ بافت منسوجات آماده"

دارند.  فعالیت مورد تحقیق در این مقاله را 123فنی را در بین  کاراییترتیب کمترین و بیشترین 
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فنی باالتر  کاراییفعالیت  49رو،  باشد و از اینمی 402/0فعالیت، مقدار  123فنی این  کاراییمتوسط 
تر از متوسط دارند. همچنین اگر فرض شود که  ی فنی پائینیفعالیت داراي کارا 74از متوسط و 

فعالیت مورد بررسی، سه  123گاه از  باشد، آنفنی باال می کاراییمبین  9/0فنی باالتر از  کارایی
و  "هاي نفتی تصفیه شده وردهآتولید فر"، "تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی"فعالیت 

باشند. با توجه به تعریف صنایع با فنی باال می کاراییداراي  "ي هوایی و فضایی تولید وسایل نقلیه"
، دو صنعت جزء 9/0فنی باالتر از ی یگردد که از سه صنعت داراي کارا فناوري باال، مالحظه می

که در واقع همان صنعت  "هاي نفتی تصفیه شده تولید فراورده"صنایع با فناوري باال بوده و فعالیت 
  کند. باشد، از مواهب نفت و گاز که به وفور ایران از آن برخوردار است، استفاده می پتروشیمی می

باشند که از این ت، صنعت با فناوري باال میفعالی 10فعالیت صنعتی مورد بررسی،  123از بین 
ي  تولید وسایل نقلیه"، "تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی"فعالیت، شش فعالیت  10

تولید دارو و مواد شیمیایی "، "آالت اداري و حسابگر و محاسباتی ، تولید ماشین"هوایی و فضایی
گیري  ي اندازه  تولید ابزارها و وسایل ویژه" "یگیاه مورد استفاده در پزشکی و محصوالت دارویی

تولید "و  "و کنترل و آزمایش و دریانوردي و مقاصد دیگر بجز تجهیزات کنترل عملیات صنعتی
تولید "ی فنی کل صنایع و چهار فعالیت یباالتر از متوسط کارا "تجهیزات کنترل عملیات صنعتی

، تولید "ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کاالهاي وابستههاي  هاي تلویزیون و رادیو، دستگاه گیرنده
، "و تلگرافی  تلفنی  هاي ارتباط هاي مخصوص سیستم هاي تلویزیونی و رادیویی و دستگاه فرستنده

تولید تجهیزات "و "اي الکترونیکی و سایر اجزاي الکترونیکی هاي لوله ها و المپ تولید المپ
باشند و یا به  ی فنی کل صنایع مییتر از متوسط کارا نییپا "پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدي

  ی فنی باالتر متوسط دارند. یهاي صنعتی با فناوري باال، کارا درصد از فعالیت 60عبارتی 
تولید وسایل "و  "تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی"هاي با فناوري باالي  فعالیت

باشند، به طور  می 9/0ی فنی باالتر از یهاي داراي کارا که در زمره فعالیت "ي هوایی و فضایی نقلیه
 7/2و  9/4، به ترتیب 1387-89متوسط سهم مخارج تحقیق و توسعه  در ارزش افزوده آنها طی 

هاي با  درصد است و باالترین نسبت مخارج تحقیق و توسعه به ارزش افزوده را در بین فعالیت
تولیدات تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل "وري باالي فناوري باال دارند. گرچه فعالیت با فنا

تولید  "داراي نسبت مخارج تحقیق و توسعه به ارزش افزوده بیشتري نسبت به فعالیت  "ارتوپدي
ی فنی فعالیت اول یدرصد)، اما کارا 02/0و  4/0دارد (به ترتیب  "تجهیزات کنترل عملیات صنعتی
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اي که از مقدار معینی نهاده  ی فنی به اندازه ارزش افزودهیارااز فعالیت دوم بیشتر است. در واقع، ک
تري  ی فنی پائینیی که داراي کارایها توان به دست آورد، بستگی دارد و آن دسته از فعالیت می
ی که به همان اندازه نهاده در اختیار دارند، ارزش یها اند نسبت به سایر فعالیت باشند، نتوانسته می

ی فنی دارد، اما این یتوسعه نقش کلیدي در کارا و  د. بنابراین، گرچه مخارج تحقیقافزوده ایجاد کنن
  امر بستگی به استفاده بهینه از این مخارج در ترکیب با سایر عوامل تولید دارد.

  
  گیري نتیجه .4

ی فنی آنها پرداخت. تعداد صنایع مورد بررسی یبندي صنایع کشور بر اساس کارا این مقاله به رتبه
بندي آیسیک  کارکن و بیشتر در سطح چهار رقمی طبقه 10هاي  صنعت با کارگاه 123در این مقاله 

ویرایش سوم بود که با توجه به اهمیت صنایع با فناوري باال در توسعه کشور، جایگاه آنها نیز در 
ي باال ره صنایع با فناورصنعت در زم 10صنعت مورد بررسی،  123این مقاله بررسی شدند. از بین 

 4/0، مقدار 1387- 89ی فنی صنایع کشور طی یدر این مقاله مشاهده شد که متوسط کارابودند. 
ی فنی باالتر از متوسط دارند که از بین یصنعت کارا 49صنعت مورد بررسی،  123است که از بین 

اله فرض باشند. در این مق ی باالتر از متوسط مییصنعت با فناوري باال، شش صنعت داراي کارا 10
دو فعالیت با  بنابراینگردد و  ، کارائی فنی باال محسوب می9/0ی فنی باالتر از یشده است که کارا

ي هوایی و  تولید وسایل نقلیه"و  "تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی "فناوري باالي 
  باشند.فنی باال می کاراییجزء صنایع با  "فضایی
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  1387-89هاي صنعتی ایران طی دوره  ی فنی فعالیتیمتوسط کارا .2جدول 

 فنی کارایی کد ردیف فنی کارایی کد ردیف فنی کارایی کد ردیف

1 3320 957/0 43 1515 419/0 85 2413 0.306 

2 2320 945/0 44 1532 419/0 86 2102 304/0 

3 3530 909/0 45 2812 417/0 87 3311 302/0 

4 3110 859/0 46 2695 417/0 88 2221 296/0 

5 2911 856/0 47 3150 0.404 89 2696 294/0 

6 2721 761/0 48 2422 403/0 90 3699 293/0 

7 2923 735/0 49 2692 402/0 91 2029 292/0 

8 2891 698/0 50 1810 0.399 92 1731 290/0 

9 3000 689/0 51 2919 0.391 93 2612 289/0 

10 1518 680/0 52 2925 389/0 94 2023 288/0 

11 2423 655/0 53 3511 383/0 95 1555 284/0 

12 3312 652/0 54 2915 375/0 96 1723 282/0 

13 3599 650/0 55 2109 371/0 97 2691 280/0 

14 1600 628/0 56 2694 371/0 98 1548 278/0 

15 2723 591/0 57 3230 371/0 99 1732 275/0 

16 3692 587/0 58 3220 369/0 100 1517 274/0 

17 1533 569/0 59 3610 366/0 101 1725 272/0 

18 2412 559/0 60 2912 363/0 102 3520 261/0 
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  1387-89هاي صنعتی ایران طی دوره  . متوسط کارایی فنی فعالیت2جدول ادامه 

 کارایی فنی کد ردیف کارایی فنی کد ردیف کارایی فنی کد ردیف

19 3410 558/0 61 2731 363/0 103 1920 260/0 

20 2424 553/0 62 3210 356/0 104 2611 260/0 

21 2421 543/0 63 1544 347/0 105 2722 258/0 

22 2811 542/0 64 1512 345/0 106 2913 257/0 

23 2921 540/0 65 2710 344/0 107 2519 256/0 

24 3691 532/0 66 2930 342/0 108 1726 252/0 

25 1551 510/0 67 1546 335/0 109 2430 252/0 

26 3430 495/0 68 2022 334/0 110 2310 250/0 

27 2732 492/0 69 2914 334/0 111 2212 247/0 

28 2813 489/0 70 2429 328/0 112 2101 241/0 

29 3140 487/0 71 3591 327/0 113 1712 238/0 

30 2010 485/0 72 1519 326/0 114 1531 220/0 

31 3120 478/0 73 1516 324/0 115 2222 216/0 

32 3420 473/0 74 1520 324/0 116 1542 211/0 

33 3592 463/0 75 1545 323/0 117 1912 205/0 

34 3190 458/0 76 2926 323/0 118 2511 195/0 

35 1514 455/0 77 1721 322/0 119 1724 191/0 

36 3313 451/0 78 1543 320/0 120 3693 190/0 

37 2699 450/0 79 1729 320/0 121 3694 188/0 

38 1547 446/0 80 2924 319/0 122 3720 169/0 

39 2021 444/0 81 2697 311/0 123 1711 167/0 

 402/0 متوسط 309/0 2520 82 438/0 3512 40

41 3130 433/0 83 2899 309/0 
 

42 2211 420/0 84 1556 308/0 
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