عملکرد زیست محيطی کل عوامل توليد صنایع کارخانهای ایران:
رهيافت شاخص مالمکوئيست غيرشعاعی فرامرزی
سميه اعظمی ،3لطيف پورکریمی ،3سحر صدری
تاریخ دریافت3111/11/18 :

1

تاریخ پذیرش3117/13/31 :

چکيده
هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهرهوری زیست محیطي کل عوامل تولید صنایع کارخانهای
ایران با کد دو رقمي در فاصله زماني  1398-1333است .بدین منظور شاخص بهرهوری زیست
محیطي مالمکوئیست غیرشعاعي فرامرزی( )MNMCPIکه ناهمگنيهای تکنولوژیکي میان صنایع
را در نظر ميگیرد استفاده شده است .نتایص نشان ميدهد  MNMCPIطي دوره مطالعه بهطور
متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده ميشود؛
همچنین هر سه شاخص تغییر کارایي فني ( ،)ECتغییر بهترین شکاف عملي ( )BPCو تغییر شکاف
تکنولوژی ( )TGCبه عنوان اجزای شاخص  MNMCPIبهطور متوسط رشد داشتهاند .در گروه
صنایع با فناوری متوسط شاخص  TGCو در گروه صنایع با فناوری باال و صنایع با فناوری پایین
شاخص ( BPCاثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد  MNMCPIدارد .در کل صنایع کارخانهای
ایران شاخص  BPCبیشترین اثر را بر رشد  MNMCPIدارد .بیشترین رشد شاخص  ECدر گروه
صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص  BPCو  TGCدر گروه صنایع با فناوری متوسط
مشاهده ميشود .مطابق با شاخص  TGCگروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد
ميشود .مطابق با تحلیل رگرسیون ،شدت انرژی تأثیر منفي و معنيدار و مخارج تحقیق و توسعه
تأثیر مثبت و معنيدار بر بهرهوری زیست محیطي دارند.
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واژههای کليدی :تابع فاصله جهتدار غیرشعاعي ،ناهمگني گروهي ،شاخص بهرهوری زیست
محیطي مالمکوئیست غیر شعاعي فرامرزی ،صنایع کارخانهای ایران.
طبقهبندی Q54 ،Q43 ،D24 ،C61 :JEL
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 .3مقدمه
فرسایش زیست محیطي یکي از اثرات عمده جانبي رشد اقتصادی است .مفهوم توسعه
پایدار ابتدا در سال  1399در نشست جهاني محیط زیست و توسعه مطرح شد .این نشست
نخستین تعریف رسمي توسعه پایدار را چنین عنوان کرد" :توسعهای که نیازهای امروز را
بدون از بین بردن توانایي نسلهای آینده در تأمین نیازهایش برآورده ميکند" .با توجه به
نقش کلیدی موضوعات انرژی و محیط زیست ) 1(E&Eدر توسعه پایدار ،عالقه فزایندهای
به مدلسازی انرژی و محیط زیست در میان محققین ایجاد شده است .در سالهای اخیر در
کشور ایران نیز موضوعات زیست محیطي بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران و
مردم قرار گرفته است .آلودگي از جمله فاکتورهای مؤثر بر کیفیت محیط زیست است که
عمدتاً ناشي از مصرف انرژیهای فسیلي (گازوئیل ،نفت کوره و بنزین) است،NOx :

 .N2O ،CH4 ، CO2 ، SPM ،CO ،SO3،SO2انرژی در بخشهای خانگي ،تجاری و
عمومي ،کشاورزی ،حمل و نقل و صنعت بهصورت نهایي و در بخشهای پاالیشگاهي و
نیروگاهي بهصورت واسطه مصرف ميشود .میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای ناشي
از تولید و مصرف انرژی کشور در سال  1333در جدول ( )1گزارش شده است.

1.Energy and Environment
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جدول  .3ميزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای ناشی از توليد و مصرف انرژی کشور در سال
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بخش انرژی

مأخذ :ترازنامه انرژی 1333
 :-مقادیر در دسترس نميباشد.

مطابق با جدول ( ،)1بخش صنعت در ایران به عنوان یکي از بخشهای کلیدی در تولید
 CO2محسوب مي شود .قسمت عمده انرژی مورد نیاز بخش صنعت بهعنوان یکي از
بخشهای اساسي در فرآیند توسعه را سوختهای فسیلي تشکیل ميدهد .یکي از
راهکارهای کاهش انتشار آالیندهها در بخش صنعت بهبود کارایي زیست محیطي است.
کارایي زیست محیطي که به عنوان کارایي اکولوژی نیز شناخته ميشود ،ترکیبي از کارایي
اقتصادی و اکولوژیکي است .در تعریف سنتي ،کارایي تولید کاالها و خدمات بیشتر به
ازای منابع معین و مشخص است اما در تعریف جدید و پیشرفته ،کارایي تولید کاالها و
خد مات بیشتر همراه با انتشار آالینده کمتر به ازای منابع معین و مشخص است .بنابراین،
کارایي زیست محیطي بر استفاده کارا از منابع و ایجاد آلودگي کمتر تمرکز دارد.
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در میان طیف وسیعي از تکنیکهای مدلسازی  ،E&Eتکنیک تابع فاصله 1بسیار مورد
متوجه است (ژانگ و چوی .)8813 ،8یک دلیل آن است که این تکنیک ميتواند همزمان
خروجي مطلوب و نامطلوب را مدلسازی کند .در این مطالعه با استفاده از روش "شاخص
بهرهوری زیست محیطي مالمکوئیست غیرشعاعي فرامرزی ( " 3)MNMCPIتغییرات بهره-
وری زیست محیطي صنایع کارخانهای ایران و اجزای این تغییرات (تغییر کارایي فني،3
تغییر بهترین شکاف عملي 6و تغییر شکاف تکنولوژی )3برآورد ميشود .همچنین با تجزیه
و تحلیل رگرسیوني به بررسي عوامل مؤثر بر تغییرات بهرهوری زیست محیطي صنایع
پرداخته ميشود.
ساختار مقاله حاضر در پنص بخش تنظیم شده است .در ادامه و در بخش دوم ادبیات
موضوع مطرح ميگردد .روششناسي تحقیق و یافتههای تحقیق به ترتیب موضوع بخش
سوم و چهارم است .در پایان نتیجهگیری تحقیق بیان ميشود.
 .3ادبيات موضوع
کارایي یک مفهوم نسبي است که با مقایسه عملکرد واقعي و عملکرد ایده آل بدست
ميآید .ميتوان بیان کرد که کارایي به نحوه بهرهگیری از منابع توجه دارد و میزان استفاده
مفید از منابع را نشان ميدهد (یوسفي حاجيآباد .)1336 ،برای ارزیابي یک بنگاه ،ابتدا
باید مرز کارایي بنگاه شناسایي شود و بر مبنای فاصله بنگاه از وضعیت ایدهآل ،میزان عدم
کارایي و به تبع آن کارایي مشخص شود .برای حل این مسئله ،دو رویکرد عمده وجود
دارد؛ رهیافت پارامتریک و رهیافت ناپارامتریک .در رهیافت پارامتریک ميتوان به روش

1. Distance Function
2. Zhang and Choi
3. Meta-Frontier Non-Radial Malmquist CO2 Emission Performance Index
4 .Technical Efficiency Change
5. Best-Practice Gap Change
6. Technology Gap Change
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تابع مرزی تصادفي ) (SFAو در رهیافت ناپارامتریک به تحلیل پوششي دادهها )(DEA

8

اشاره کرد.
در سالهای اخیر ،با توجه به اهمیت مقوله "توسعه پایدار" جنبه دیگری از کارایي با
عنوان "کارایي زیست محیطي" مطرح شد .کارایي زیست محیطي به مفهوم تولید کاال و
خدمات بیشتر به ازای نهادههای معین همراه با  CO2کمتر است؛ در واقع کارایي زیست
محیطي بر استفاده کارا از منابع و ایجاد آلودگي کمتر تمرکز دارد.
اکنون این سؤال مطرح ميشود که چگونه ميتوان ستانده نامطلوب را الگوسازی کرد؟
در میان طیف وسیعي از تکنیکهای مدلسازی  ،E&Eتابع فاصله مورد توجه بیشتری قرار
گرفته است .دو نوع تابع فاصله بهطور وسیعي در مطالعات  E&Eبهکار رفته است؛ تابع
فاصلهای شفارد 3و تابع فاصلهای جهتدار ( .3)DDFتابع فاصلهای شفارد خروجي مطلوب
(تولید کاال) و نامطلوب (آلودگي) را بهطور متناسبي افزایش ميدهد و بنابراین امکان
کاهش خروجي نامطلوب (همراه با افزایش خروجي مطلوب) در این روش وجود ندارد.
مزیت عمده تابع فاصله جهتدار ( )DDFبه عنوان یک رهیافت نسبتاً جدید و جذاب در
مدلسازی  E&Eآن است که ميتواند خروجي مطلوب را افزایش و بهطور همزمان نهاده
انرژی و خروجي نامطلوب را کاهش دهد .تابع فاصله جهتدار را ميتوان به دو روش
تخمین زد :روش ناپارامتریک  DEAو روش پارامتریک .روش  DEAبر برنامهریزی
ریاضي و ساخت ترکیب خطي دقیق از همه نهادهها و ستاندههای مشاهده شده استوار
است .مزیت عمده روش  DEAآن است که نیازی به مشخص نمودن شکل تبعي
تکنولوژی نیست و بنابراین ،در این روش ميتوان به سادگي کارایي و بهرهوری را تخمین
زد.

1. Stochastic Frontier Approach
2. Data Envelopment Analysis
3. Shephard Distance Function
4. Directional Distance Function
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سؤال دیگر آن است شاخص بهرهوری چگونه سنجش ميشود؟ شاخص بهرهوری
مالمکوئیست ( 1)MPIدر سال  1363توسط استن مالمکوئیست با عنوان شاخص استاندارد
زندگي معرفي و سپس در سال  1398توسط کیوز و همکاران 8برای اولین بار در نظریه
تولید بهکار گرفته شد .فار و همکاران )1393( 3برای محاسبه شاخص بهرهوری
مالمکوئیست از روش  DEAاستفاده کردند و در سال  1333این شاخص را به دو عامل
تغییر در کارایي و تکنولوژی تجزیه کردند .شاخص  MPIخروجي نامطلوب را در نظر
نميگیرد و از این روی چانگ و همکاران )1339( 3شاخص بهرهوری مالمکوئیست ه
لیوئنبرگر ) 6(MLPIرا پیشنهاد دادند که در آن تولیدات نامطلوب در نظر گرفته ميشود.
آنها برای اولین بار روش  DDFرا که توسط چمبرز و همکاران )1333( 3معرفي شده بود
برای بررسي کارایي زیست محیطي به کار بردند .برخالف چانگ و همکاران ( ،)1339ژو
و همکاران )8818( 9بر اساس تابع فاصلهای شفارد کربن ،شاخص  9MCPIو مفهوم
عملکرد زیست محیطي کل عوامل تولید ( )TFCPرا معرفي کردند .دو اشکال جدی به
شاخص  MCPIوارد است :یکي برآورد بیش از حد کارایي و دیگری یکسان فرض کردن
تکنولوژی تولید همه واحدهای تصمیمگیری  . (DMU)3به منظور غلبه بر این دو اشکال،
ژانگ و چوی (الف  )8813تابع فاصله جهتدار غیرشعاعي )NDDF( 18را جایگزین تابع
فاصلهای شفارد کردند و شاخص  MNMCPIرا ساختند که شرایط را برای در نظر گرفتن
ناهمگنيهای گروهي فراهم ميکند .ژانگ و چوی (الف  )8813برای بررسي بهرهوری
زیست محیطي در نیروگاههای سوخت فسیلي در چین از شاخص مالمکوئیست غیرشعاعي
1. Malmquist Productivity Index
2. Caves et al.
3. Fare et al.
4. Chung et al.
5. Malmquist Luenberger Productivity Index
6. Chambers et al.
7. Zhou et al.
8. Malmquist CO2 Emission Performance Index
9. Decision Maker Unit
10. Non-Radial Directional Distance Function
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فرامرزی ( )MNMCPIدر فاصله زماني  8886-8818استفاده کردند .نتایص نشان ميدهد
بهبود بهرهوری زیست محیطي در فاصله زماني  8886-8883در اثر افزایش کارایي و در
فاصله  8889-8818به علت پیشرفت تکنولوژی بوده است .ژانگ و چوی (ب  )8813با
استفاده از شاخص  MNMCPIتغییرات بهرهوری زیست محیطي نیروگاههای سوخت
فسیلي دولتي چین و کره را طي دوره  8886-8818مورد مطالعه قرار دادند .نیروگاههای
کره بهبود در نوآوری را نشان ميدهند درحاليکه نیروگاههای چین توانایي باالیي در
برتری و رهبری تکنولوژیکي دارند.
پیکازو -تادئو و همکاران )8813( 1با استفاده از تحلیل پوششي دادهها ) (DEAو توابع
فاصلهای جهتدار به ارزیابي عملکرد زیست محیطي کشورهای اتحادیه اروپا در انتشار
گازهای گلخانهای در فاصله زماني  1338-8811پرداختهاند .نتیجه عمده این مطالعه حاکي
از آن است که تغییرات فني زیست محیطي در مقایسه با کارایي اقتصادی تأثیر بیشتری بر
بهرهوری زیست محیطي در این کشورها دارد.
8

فن و همکاران ( )8816با استفاده از شاخص مالمکوئیست لیوئنبرگر عمومي )(GML

نشان ميدهند بهرهوری زیست محیطي در  38صنعت شانگهای چین طي دوره -8811
 1333بهبود داشته است و پیشرفت فني در مقایسه با افزایش کارایي عامل مهمتری در
افزایش بهرهوری زیست محیطي بوده است .مطابق با تحلیل رگرسیون ،افزایش شدت
تحقیق و توسعه ( ،)R&Dبهینهسازی ساختار مصرف انرژی ،بهبود در بهرهوری انرژی و
نیرویکار بر افزایش بهرهوری زیست محیطي مؤثر بوده است.
لین و دو )8816( 3با هدف بررسي پویایيهای بهرهوری زیست محیطي در  38استان
چین و با استفاده از شاخص مالمکوئیست در دوره  8888-8818نشان دادند بین بهرهوری
زیست محیطي مناطق مختلف تفاوت وجود دارد؛ منطقه شرق چین به دلیل تغییرات

1. Picazo-Tadeo et al
2. Fan et al
3. Lin & Du
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تکنولوژی و منطقه مرکزی به دلیل تغییرات کارایي به ترتیب بیشترین بهرهوری زیست
محیطي را داشتهاند .بهرهوری زیست محیطي در منطقه غرب رو به کاهش بوده است.
ژانگ و وی )8816( 1و ژانگ و همکاران ( )8816با استفاده از شاخص زیست محیطي
لیوئنبرگر غیرشعاعي به بررسي پویایيهای بهرهوری زیست محیطي در بخش حمل و نقل
چین در فاصله  8888-8818ميپردازند .ژانگ و وی ( )8816عنوان ميکنند رشد بهرهوری
زیست محیطي در بخش حمل و نقل چین اساساً توسط پیشرفت تکنولوژی بوده است.
نتایص ژانگ و همکاران ( )8816نشان ميدهد بهرهوری زیست محیطي در تمام هشت دوره
دو ساله ( 8888-8883تا  )8883-8818کاهش یافته است و اگرچه سیاستها در جهت
پیشرفت در صنعت حمل و نقل قرار گرفته است اما به دلیل عدم توجه به استفاده از
سوختهای کم کربن بهرهوری زیست محیطي کاهش یافته است.
ژانگ و همکاران ( )8813با استفاده از شاخص بهرهوری زیست محیطي کلي
غیرشعاعي ( 8)NGMCPIنشان ميدهند بهرهوری زیست محیطي در  39بخش صنعتي چین
طي دهه  1338اساساً توسط تغییرات کارایي و در دوره  8888-8818به وسیله بهبود
نوآوری تحت تأثیر قرار گرفته است.
لین و تان )8813( 3با استفاده از شاخص بهرهوری زیست محیطي مالمکوئیست
فرامرزی ( 3(MMCPنشان ميدهند بهرهوری زیست محیطي صنایع انرژی بر در چین طي
سالهای  8888-8813تحت تأثیر سه عامل تغییرات کارایي فني ،تغییرات تکنولوژی و
تالش برای جبران عقبافتادگي افزایش یافته است .سطی تکنولوژی در هر سه بخش
(شرق ،غرب و مرکز) بهبود داشته است و صنایع انرژی بر در منطقه شرق پایینترین
پتانسیل کاهش انتشار  CO2را دارند.

1. Zhang & Wei
2. Non-radial Global Malmquist Carbon Emissions Performance Index
3. Lin &Tan
4. Metafrontier Malmquist CO2 Emissions Performance Index
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یو و همکاران )8819( 1با استفاده از شاخص مالمکوئیست لیوئنبرگر فرامرزی همزمان
) 8(CMMLبه مطالعه این موضوع پرداختند که آیا با وجود مقررات در دوره زماني
 ،8888-8818صنعت حمل و نقل منطقهای چین از بهرهوری زیست محیطي باالتری
برخوردار شده است؟ یافتهها نشان ميدهد بهطور کلي بهرهوری زیست محیطي افزایش
یافته است .منطقه شرقي چین باالترین نرخ رشد بهرهوری زیست محیطي را داشته را دارد
که از تغییر کارایي به دست آمده است .در منطقه مرکزی چین بهبود بهرهوری زیست
محیطي در اثر نوآوری در تکنولوژی کم کربن بوده است .منطقه غرب چین در هیچکدام
از شاخصهای تجزیه شده شاخص بهرهوری زیست محیطي کل عوامل ،بهبود قابل توجهي
نداشته است و کامالً ضعیف عمل کرده است پس نیاز به مداخله دولت برای افزایش رشد
سبز است.
در ایران نیز مطالعاتي در زمینه بهرهوری زیست محیطي انجام شده است که در ادامه
مطرح ميگردد .رضایي و همکاران ( )1331در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر
کننده منابع انرژی فسیلي با استفاده از تابع فاصله جهتدار و استفاده از شاخص کارایي و
بهرهوری زیست محیطي ،بهرهوری زیست محیطي را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتایص نشان داد در فاصله زماني  1339-8889بهرهوری زیست محیطي در کشورهای وارد
کننده رشد بیشتری داشته است.
امامي میبدی و جایدری ( )1333زیست کارایي پاالیشگاههای نفت ایران را در دوره
 1398-1399مورد مطالعه قرار دادهاند .در این تحقیق با استفاده از روش  DEAخروجي
محور و با در نظر گرفتن خروجي نامطلوب ،زیست کارایي محاسبه شده است .نتایص نشان
داده است که پاالیشگاه بندرعباس به دلیل مجهز بودن به تجهیزات نفت خام سنگین از نظر
زیست کارایي ،کاراترین پاالیشگاه و پاالیشگاه تهران جزء ناکاراترین پاالیشگاههای
کشور است.
1. Yu et al.
2. Contemporaneous Metafrontier Malmquist-Luenberger Carbon Emission
Performance Index
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شهیکي تاش و همکاران ( )1333با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهتدار در دوره
زماني  1398-1393به بررسي کارایي زیست محیطي و فني در صنایع انرژی بر (تولید سایر
محصوالت کاني غیر فلزی (کد  83طبقهبندی  )ISICو تولیدات فلزات اساسي (کد 89
طبقهبندی  ))ISICپرداختهاند .نتایص نشان داد که محصوالت کاني غیر فلزی اگرچه از نظر
فني کاراتر هستند اما از کارایي زیست محیطي کمتری برخوردارند و با تغییر شیوه تولید
بدون کاهش در محصول ميتوانند میزان آالیندگي خود را کم کنند.
پارسا و همکاران ( )1333با استفاده از تابع فاصله در استانهای ایران طي دوره -1338
 1396نشان ميدهند بهرهوری زیست محیطي عوامل تولید به علت کاهش در کارایي فني
زیست محیطي کاهش یافته است .کارایي فني زیست محیطي ( )ETECدر مقایسه با
تغییرات در فناوری زیست محیطي ( )ETCبیشترین تأثیر را در تغییرات زیست محیطي
عوامل تولید ( )ETFPCدارد.
موالئي و ثاني ( )1333نشان مهيدهند مقدار متوسط کارایي در بخش کشاورزی ایران
در دوره زماني  1391-1338بدون در نظر گرفتن آالیندهها CO2 ,CO,CH4 , O ,SO2

 8/39است و با لحاظ آالیندههای زیست محیطي این مقدار به  8/98ميرسد که نسبت به
حالت قبل کمتر است؛ یعني بدون لحاظ آالیندههای زیست محیطي مقدار کارایي زیست
محیطي بیشتر از مقدار واقعي آن نشان داده شده است.
فتحي و همکاران ( )1333با استفاده از مدل ناپارامتریک ایستا و پویا طي دوره -8818
 8881و استفاده از روش تحلیل پوششي دادهها ( )DEAدر کشورهای در حال توسعه
منتخب ،کارایي زیست محیطي را بررسي کردند و به این نتایص دست یافتند که بهبود
کارایي انرژی در کشورهای منتخب عمدتاً از طریق بهبود تکنولوژی اتفاق ميافتد.
اسماعیلي و محسن پور ( )1333بهرهوری زیست محیطي نیروگاههای ایران را در دوره
 1338-1393مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایص مطالعه نشان ميدهد سطی کارایي
تکنیکي بدون در نظر گرفتن آالیندهها در سال  1393و با در نظر گرفتن آالیندهها در سال
 1333کمترین مقدار را داشته است .همین طور از آنجا که رشد کارایي تکنیکي باال بوده

  313فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 13بهار 17

است ،شاخص مالمکوئیست تنها اثرات تغییرات تکنولوژیکي را منعکس ميکند و بیشترین
رشد بهرهوری در دهه  1398اتفاق افتاده است.
ممي پور و نجفزاده ( )1336برای ارزیابي کارایي زیست محیطي  13شرکت برق
منطقهای ایران در دوره  1393-1333از مدلهای تحلیل پوششي شعاعي و غیر شعاعي
استفاده کردهاند .نتایص نشان داده است که شرکتهای برق منطقهای کرمان و خوزستان
بهترین عملکرد و شرکتهای برق منطقهای سیستان و بلوچستان و فارس بدترین عملکرد را
در بین شرکتهای برق منطقهای دارند .نجفزاده و مميپور ( )1336به سنجش عملکرد
زیست محیطي  16شرکت برق منطقهای با استفاده از روش تحلیل پوششي دادهها در فاصله
زماني  1393-1333با تأکید بر تغییرات تکنولوژی پرداختهاند .نتایص حاکي از آن است که
شرکتهای برق منطقهای اصفهان ،کرمان ،گیالن باالترین کارایي و شرکتهای برق
منطقهای سیستان و بلوچستان و کیش کمترین کارایي را در بین شرکتها داشتهاند.
همچنین شرکتهای اصفهان ،آذربایجان ،خوزستان و مازندران بیشترین پسرفت تکنولوژی
را در این مدت داشتهاند.
در این مطالعه به منظور سنجش بهرهوری زیست محیطي در صنایع کارخانهای ایران با
کد دو رقمي برای اولین بار از شاخص  MNMCPIاستفاده شده است .این شاخص
ناهمگني میان صنایع را از نظر سطی فناوری در نظر ميگیرد .شاخص  MNMCPIبه سه
جزء  BPC ،ECو TGCتجزیه ميشود ،این در حالي است که تکنیکهای بکار رفته در
مطالعات داخلي از شاخصهای بهرهوری زیست محیطي که به دو جزء تفکیک ميشود
استفاده کرده است.
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 .1روش تحقيق
 .3-1تکنولوژی توليد زیستمحيطی
فرض کنید هر واحد تولیدی سرمایه ( ،)Kنیروی کار( )Lو انرژی( )Eرا به عنوان نهاده
برای تولید ستانده مطلوب ( )Yو ستانده نامطلوب ( )Cبهکار ميگیرد .تکنولوژی تولید در
حالت کلي بهصورت زیر بیان ميشود:
() 1

{ K,L,Eميتواند  Yو Cرا تولید کند ;)T= }(K,L,E,Y,C

فرض ميشود تکنولوژی تولید اصول موضوعه استاندارد نظریه تولید را برآورده ميکند
(فار و گراسکوپ T .)8886 ،1یک مجموعه بسته است و با ورودیهای محدود تنها مي-
توان خروجيهای محدود را تولید کرد .عالوه بر این ،بکارگیری نهادهها (ورودی)،
تولیدات (خروجي) مطلوب را همراه با تولیدات نامطلوب فراهم ميآورد .برای آنکه
مدلسازی مجموعه امکانات تولیدی منطقي باشد الزم است فرضهای زیر رعایت شود:
()8

   1, then (K , L , E , Y ,  C )  T,

(i )If (K , L , E ,Y ,C )  T an d

(ii ) If (K , L , E ,Y ,C )  T an d C  , then E 

فرض  iبیان مي کند هزینه فرصت کاهش خروجي نامطلوب معادل کاهش خروجي
مطلوب است .مطابق با فرض  iiخروجي نامطلوب همراه با خروجي مطلوب تولید ميشود.
بنابراین ،اگر تولید نامطلوب به صفر کاهش یابد تولید مطلوب نیز به صفر کاهش ميیابد.
در ادامه با استفاده از تکنیک  DEAبه تصریی مرز تولید پرداخته ميشود .تکنولوژی تولید
زیست محیطي را برای  Nواحد تصمیمگیری با فرض بازدهي ثابت نسبت به مقیاس را
ميتوان به صورت زیر فرموله کرد (ژو و همکاران:)8818،

1. Fare & Grosskopf
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 Znشدت تأثیرگذاری  n DMUام در تعیین تصویر کارا برای  DMUتحت ارزیابي
است.
 .3-1تابع فاصله جهتدار غيرشعاعی()NDDF
برای ارزیابي یک  DMUباید فاصله آن تا مرز مجموعه  Tدر رابطه ( )3محاسبه شود.
اگر این  DMUروی مرز مجموعه کارا باشد ،کارا است و در غیر این صورت ناکارا است.
برای محاسبه  DMUتحت ارزیابي تا مرز کارا از  NDDFاستفاده ميشود .برخالف روش
شعاعي که در آن همه ورودیها یا افزایش همه خروجيها به نسبت یکسان صورت
ميگیرد ،در روش غیرشعاعي مبتني بر  NDDFهر ورودی و یا خروجي به نسبت خاصي
کاهش و یا افزایش ميیابد .با این فرض که  DMUتحت ارزیابي به صورت
)  (K , L , E ,Y ,Cاست ،مدل مربوطه به شکل زیر است:
D (K , L , E ,Y ,C : g )  max w K  K  w L  L  w E  E  w Y Y  w C C
N

s .t . z n K n  K n  - K g K
n 1

 4

N

L n  L n  - L g L

n

E n  E n   E g E

n

Y n   Y gY

z
n 1
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z
n 1

N

n

z Y
n

C n  C n   C g C

n

n 1
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z
n 1

z n  , n  1, 2, , N
 K ,  L ,  F , Y , C 

که در آن  W  (w K ,w L ,w E ,w Y ,w C )Tیک بردار وزنهي نرمهال شهده اسهت کهه در
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مقادیر ورودی و خروجي ضرب ميشود .این وزنها میزان اهمیت ورودی و خروجي را در
رسیدن به مرز کهارا نشهان مهيدههد g  ( g K ,  g L ,  g E , gY ,  g C ) .بهردار جههت
است و جهت رسیدن به مرز کارا را نشان ميدهد .عالمت منفي در این بردار بهه کهاهش در

نهادهها یها محصهوالت نهامطلوب اشهاره دارد  (K , L , E , Y , C )T 0.
بردار مقیاسي است و بیانگر آن است که در جههت مؤلفهه بهه چهه میهزان حرکهت مهيکنهیم
(ژانگ و چوی ،الف .)8813
اگر

 D (K , L , E ,Y ,C : g ) باشد بدان مفهوم است که واحد تحت ارزیابي

کارا است .بر اساس معادله ( )6ميتوان شاخص بهرهوری را تعریف نمود .نسبت شدت
انتشار بالقوه کربن به شدت انتشار واقعي کربن بهعنوان شاخص عملکرد زیست محیطي
کل عوامل) 1 (TCPIتعریف و به صورت زیر فرموله ميشود (ژو و همکاران.)8818،
() 6

*(C  C*C ) / (Y  Y*Y ) 1  C

C /Y
*1  Y

TCPI 

که در آن * Yو * Cاز جواب بهینه مدل ( )3بدست ميآیند TCPI .در معادله ()6
بیشترین شدت کاهش ممکن کربن را اندازهگیری ميکند و ميتواند کارایي واحد
تصمیمگیری را در طول یک دوره زماني اندازهگیری کند.
 .1-1شاخص عملکرد زیست محيطی غيرشعاعی فرامرزی ()MNMCPI

ژانگ و چوی (الف  )8813و ژانگ و چوی (ب  )8813یک شاخص عملکرد زیست
محیطي مالمکوئیست غیرشعاعي فرامرزی را برای اندازهگیری پویای عملکرد زیست
محیطي کل عوامل پیشنهاد دادند .تجزیه  MNMCPIاطالعات مفیدی در مورد
فاکتورهایي که تغییرات  TCPIرا فراهم ميکنند ،در اختیار سیاستگذار قرار ميدهد .سه
تعریف از تکنولوژی تولید زیست محیطي برای تعریف و تجزیه شاخص عملکرد زیست

1. Total Factor CO2 Emission Performance Index
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محیطي غیرشعاعي فرامرزی مورد نیاز است؛ تکنولوژی تولید همزماني ،1تکنولوژی تولید
بین دورهای 8و تکنولوژی تولید کلي .3تکنولوژی تولید همزماني گروه  R hبه صورت {
Kt,Lt,Etميتواند  Ytو  Ctتولید کند ;) T Rch = }(Kt,Lt,Et, Yt,Ctتعریف ميشود ،که
 . t 1,...,Tاین همان تکنولوژی تولیدی توصیف شده در رابطه ( )3برای گروه ویژه
 R hو برای یک زمان ویژه  tاست .تکنولوژی تولید زیست محیطي بین دورهای گروه R h
به صورت T RTh

 T RI  T R1 T R2 تعریف ميشود .مجموعه تکنولوژی بین
h

h

h

دورهای پوشي از همه مجموعههای تکنولوژی یک گروه ویژه است .مجموعه تکنولوژی
کلي پوشي از همه تکنولوژیهای بین دورهای است ( T RIH

.)T G  T RI T RI 
2

1

 MNMCPIتغییر  TCPIرا بین دو دوره  tو  t+1بر روی مرز کلي اندازهگیری ميکند.
ميتوان  NDDFتعریف شده را بر پایه این سه تکنولوژی تعریف کرد .به منظور محاسبه و
تجزیه  MNMCPIباید شش NDDFرا حل کرد (با توجه به تعریف سه مرز و نیز در نظر
گرفتن دو دوره زماني  tو  t+1برای هر مرز ،شش مرز در مجموع قابل تعریف است و شش
 NDDFرا باید حل کرد):

1. Contemporaneous Production Technology
2. Intertemporal Production Technology
3. Global Production Technology
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t+1  وt  بین دو دورهTCPI  تغییراتMNMCPI .زیست محیطي کلي تعریف ميشود
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 شاخص تغییر کارایي: به سه قسمت تجزیه ميشودMNMCPI )3( مطابق با رابطه
( تکنولوژی کاهشBPC)  شاخص تغییر بهترین شکاف عملي،1CO2 ( انتشارEC)فني
.3CO2 ( کاهش انتشارTGC)  و شاخص تغییر شکاف تکنولوژی8CO2 انتشار

1. Technical Efficiency Change (EC) Index of CO2 Emissions
2. Best-Practice Gap Change (BPC) Index of CO2 Emission Reduction Technologies
3. Technology Gap Change (TGC) Index of CO2 Emission Reductions

  318فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 13بهار 17

) TCPI G (.t 1
MNMCPI (K , L , E ,Y ,C ) 
) TCPI G (.t
s

s

s

s

s

 TCPI I (.t 1 )   TCPI G (.t 1 ) 
TCPI (. )   TCPI C (.t 1 )   TCPI I (.t 1 ) 




I t
G t
C t
 TCPI (. )   TCPI (. )   TCPI (. ) 
 TCPI C (.t )   TCPI I (.t ) 

 

t 1

C

  1   I * t 1   
G* t 1 
C

   1  C  
Ix 
  1  Y     1  YG*  
t 1
t

1
  1   C *     1  CC *     1   I * t 1 

 
C
C




C 

C 
I 

  1  Y *     1  Y *     1  Y *  



t 
G
C* t
I* t
  1  C     1  C     1  C *  
  1   C *     1   I *     1   G*  
Y
   
Y 
Y 

  

t
t
  1  CC *     1  CI *  
 
   
 
1  CC *     1  YI *  
 


)(9

TE t 1   BPR t 1  TCR t 1 



t  
t  
t 
 TE   BPR   TGR 
 EC  BPC TGC

عبارت  ECدر رابطه ( )3تغییر کارایي تکنیکي در انتشار  CO2برای یک گروه ویژه (در
فاصله دو دوره زماني) است EC .توضیی ميدهد که چقدر یک  DMUبه تکنولوژی تولید
همزماني نزدیک است( EC>1 .یا  )<1به مفهوم منافع (هزینههای) کارایي است .عبارت
 BPCشاخص تغییر در بهترین شکاف عملي است و تغییر در نسبت بهترین شکاف عملي
میان تکنولوژی زیست محیطي هم زماني و بین دورهای میان دو دوره را اندازهگیری
ميکند( BPC>1 .یا  ) <1به مفهوم آن است که مرز تکنولوژی همزماني به تکنولوژی بین
دورهای نزدیک ميشود (و یا دور ميشود) .چون  BPCجابجایي مرز را در یک
تکنولوژی همزماني اندازهگیری ميکند ،ميتواند به عنوان اثر "ابداعات" در نظر گرفته
شود TGC .معیار تغییرات در نسبت شکاف تکنولوژی برای کاهش انتشار  CO2میان
تکنولوژی تولید زیست محیطي بین دورهای و کلي است( TGC>1 .یا  )<1به کاهش
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(افزایش) شکاف تکنولوژی میان تکنولوژی بین دورهای برای یک گروه ویژه و تکنولوژی
کلي اشاره دارد و بنابراین  TGCبیانگر "رهبری تکنولوژی" برای یک گروه ویژه است.
در ادامه به منظور بررسي عوامل مؤثر بر بهرهوری زیست محیطي صنایع از تحلیل
رگرسیون استفاده ميشود .از جمله عوامل مؤثر ميتوان به شدت انرژی و تحقیق و توسعه
(ابداعات) اشاره نمود .ژو و همکاران ( ، )8818شائو و همکاران )8811( 1و فن و
همکاران( )8816شدت انرژی را عاملي مؤثر بر بهرهوری زیست محیطي در نظر ميگیرند.
مطالعه فطرس و براتي ( )1393نشان ميدهد شدت سوخت عامل مؤثر بر انتشار  CO2در
نیروگاههای ایران است .موسوی حقیقي و رجبي ( )1338عنوان ميکنند شدت انرژی در
بخش صنعت عامل مؤثر بر شاخصهای اقتصادی و زیست محیطي است .شائو و
همکاران( )8811و فن و همکاران( )8816مخارج تحقیق و توسعه را دیگر عامل مؤثر بر
بهرهوری زیست محیطي عنوان ميکنند .تحقیق و توسعه به عنوان پراکسي ابداعات از
متغیرهای مهم صنعت است که بر بهرهوری زیست محیطي صنعت مؤثر است (یکي از
اجزای تغییرات بهرهوری زیست محیطي  BPCاست که به عنوان اثر ابداعات تعبیر
مي شود) .تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد صنایع از موضوعات اقتصاد صنعتي است ،در
چارچوب پارادایم ساختار-رفتار -عملکرد متغیرهای رفتاری همچون مخارج تحقیق و
توسعه بر عملکرد تأثیر دارند (گربوسکي و مولر1399 ،8؛ اریکسون و یکابسون.)1338 ،3
()18

log MNMCPI it  0  1 log MNMCPI it 1  2 log R & D it  3 log log EI it  u it

که در آن  EIشدت انرژی و R & Dمخارج تحقیق و توسعه است .با توجه به پویا بودن
( MNMCPIمطابق با تعریف این شاخص) مقدار با وقفه این شاخص در کنار دیگر
متغیرهای توضیحي مدل؛ شدت انرژی و تحقیق و توسعه قرار ميگیرد.
1. Shao et al.
2. Grabowski & Mueller
3. Erickson & Jacobson
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 .1-1دادههای تحقيق
در این مطالعه از دادههای صنایع کارخانهای با کد دو رقمي در فاصله زماني -1333
 1398استفاده ميشود .صنایع مورد بررسي عبارتند از  83صنعت با کد دو رقمي که اسامي
آنها در جدول ( )3ذکر شده است .متغیرهای مورد نیاز که باید دادههای آنها در این
پژوهش جمع آوری گردند عبارتند از؛ تولید (ستاده مطلوب) ،انتشار دی اکسید کربن
(ست اده نامطلوب) ،سرمایه ،نیروی کار ،انرژی و مخارج تحقیق و توسعه .اطالعات مربوط
به متغیرهای تولید ،نیروی کار از مرکز آمار ،طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتي ده نفر
کارکن و باالتر و انرژی از طرح آمارگیری مقدار مصرف انرژی کارگاههای صنعتي ده
نفر کارکن و باالتر جمعآوری شده است .داده مربوط به  CO2در صنایع مختلف توسط
محققین این مطالعه محاسبه شده است .برای محاسبه مقادیر انتشار دی اکسید کربن ،مقادیر
انواع سوخت های مصرفي در هر کدام از صنایع در ضریب آالیندگي مربوط به آن سوخت
ضرب و به مقادیر آالیندگي تبدیل ميشود و سپس این مقادیر برای سوختهای مختلف
جمع زده ميشوند .ضرایب انتشار متناظر با دستورالعمل  1IPCC 1996در محاسبه انتشار
گازهای گلخانهای منتشر شده از بخش انرژی است .سوختها شامل بنزین ،نفت سفید،
نفت گاز ،نفت کوره ،گاز مایع ،گاز طبیعي نفت سیاه و زغال سنگ است که از طرح
آمارگیری کارگاههای صنعتي ده نفر کارکن و باالتر جمعآوری شده است .واحد نفت
سفید ،بنزین  ،نفت گاز ،نفت سیاه و نفت کوره هزار لیتر ،گاز طبیعي هزار متر مکعب ،گاز
مایع هزار کیلوگرم ،زغال سنگ و زغال چوب هزار کیلوگرم ميباشد .به منظور لحاظ
ناهمگني میان صنایع ،مطابق با گزارش توسعه صنعتي  88813که توسط  3UNIDOمنتشر
شده است صنایع به سه گروه صنایع با فناوری باال ،صنایع با فناوری متوسط و صنایع با
فناوری پایین تقسیم ميشود .گروه اول صنایع با فناوری باال شامل کدهای ،38 ،83 ،83
)1. Intergovenmental Panel on Climate Change (IPCC
2 Industrial Development Report 2016
3 United Nations Industrial Development Organization
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 ،36 ،33 ،33 ،38 ،31گروه دوم صنایع با فناوری متوسط شامل کدهای ،89 ،83 ،86 ،83
 89و گروه سوم صنایع با فناوری پایین شامل کدهای ،88 ،81 ،88 ،13 ،19 ،19 ،13 ،16
 39 ،33است .در ادامه جدول توصیف آماری متغیرهای مدل گزارش ميشود.
جدول  .1جدول توصيف آماری دادهها
تعداد

سرمایه

نیروی کار

انرژی (میلیون

محصول

صنایع

(میلیارد

(هزار نفر)

بشکه معادل

(میلیارد

نفت خام)

ریال)

ریال)
گروه اول

9

گروه دوم

6

گروه سوم

18

کلي

83

CO2
(هزار تن)

میانگین

8998/333

68/989

6/816

98993/8

1393/83

حداکثر

89363/98

133/111

31/683

389819/6

88383/11

حداقل

13/833

8/391

8/81

338/63

8/989

انحراف

6683/313

33/39

18/33

169333/6

3836/936

معیار
میانگین

6396/899

93/33

89/18

888383/3

9936/339

حداکثر

33381/3

193/33

93/39

8888933

39933/33

حداقل

381/393

16/81

1/336

18833/63

333/3338

انحراف

3989/839

68/138

83/33

333939/3

9338/393

معیار
میانگین

1138/866

36/38193

8/8981

83833/38

391/8839

حداکثر

13386/91

813/163

13/989

683838/6

699/193

حداقل

8/881

8/199

8/883

19/691

8/933863

انحراف

8663/339

63/83

3/169

91833/88

1388/316

معیار
میانگین

8333/336

61/33

9/63

93331/83

8931/338

حداکثر

33381/3

813/163

93/39

8888933

39933/33

حداقل

8/881

8/199

8/883

19/691

8/933

انحراف

6833/81

63/69

13/93

818881/3

6983/833

معیار
مأخذ :یافتههای تحقیق
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 .1یافتههای تجربی
به منظور استخراج  BPC ،EC ،MNMCPI ،TCPIو  TGCدر صنایع با کد دو رقمي از
نرم افزار متلب ) (Matlab 15استفاده ميشود و برنامهنویسي در این نرمافزار انجام شده
است .نتایص متوسط  MNMCPIو اجزای آن برای کدهای دو رقمي در جدول ( )3گزارش
شده است.
جدول  .1متوسط  MNMCPIو اجزای آن در بخش صنایع کارخانهای ایران
کد دو

توصیف

MNMCPI

EC

BPC

TGC

16

صنایع مواد غذایي و آشامیدني

8/181333

1/838889

8/113199

1/383981

13

تولید محصوالت از توتون و تنباکو

1/993181

1/888331

8/839683

1/863939

19

تولید منسوجات

8/919611

8/333893

1/333399

8/893911

8/133389

1/931183

1/333381

1/139383

رقمي

19

تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن
پوست خزدار
دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت

13

کیف و چمدان و زین و یراق و تولید

1/166381

8/393691

1/888698

1/888831

کفش
تولید چوب و محصوالت چوبي و چوب
88

پنبه ه غیر از مبلمان ه ساخت کاال از ني و

1/833399

1/318369

1/636383

1/898339

مواد حصیری
81

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

1/113396

1/131886

8/381983

1/383636

1/19393

1/333333

1/883969

1/833988

3/333818

1/836333

8/613933

8/333383

83

صنایع تولید مواد شیمیایي اساسي

1/368663

8/989833

1/336313

8/838383

86

تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي

1/963833

1/813386

1/333818

8/333639

83

تولید سایر محصوالت کاني غیرفلزی

8/111993

1/88389

1/393336

1/393331

89

تولید فلزات اساسي

8/19339

1/383899

8/333338

1/983138

89

تولید محصوالت فلزی فابریکي بجز

8/368881

1/881393

1/338399

8/693116

88
83

انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای چاپ
شده
صنایع تولید زغال کک ،پاالیشگاههای
نفت و سوخت هستهای
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توصیف

کد دو

MNMCPI

رقمي

EC

TGC

BPC

ماشین آالت و تجهیزات
83

تولید ماشین آالت اداری و محاسباتي

1/931893

1/139699

3/383938

8/136993

38

تولید ماشین آالت اداری و محاسباتي

1/338683

1/133898

1/883996

1

1/131986

1/166136

1/916936

8/336399

1/813333

1/838881

1/19398

1

31
38

تولید ماشین آالت و دستگاههای برقي
طبقهبندی نشده جای دیگر
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و
وسایل ارتباطي
تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار

33

دقیق و ساعتهای مچي و انواع دیگر

1/819363

1/188939

1/133883

8/333383

ساعت
33
36
33

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم
تریلر
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده
در جای دیگر
بازیافت

39

1/999698

1/888961

1/338361

1/933186

1/133138

1/188813

1/833813

8/331838

1/16313

1/631163

1/31313

1/818139

1/963333

8/339638

1/133333

1/839388

مأخذ :یافتههای تحقیق

مقادیر متوسط  MNMCPIو اجزای آن به صورت گروهي و کل در جدول ( )6گزارش
شده است.
جدول  .1مقایسه گروهی  MNMCPIو تجزیه آن
گروه

MNMCPI

EC

BPC

TGC

1

1/313333639

1/38338983

1/3981939

1/39933336

8

8/313318399

1/89339363

1/3939399

8/19198336

3

1/363339839

1/38981983

1/3381391

1/81998333

کل

1/939396839

1/31313636

1/9133393

1/3936893

مأخذ :یافتههای تحقیق
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مطابق با جدول ( )6مقدار متوسط شاخص  MNMCPIدر کل صنایع کارخانهای ایران
در طي سالهای مطالعه  1/93است که با توجه به بزرگتر از یک بودن آن ،این شاخص
بهطور متوسط در این سالها رشد داشته است .بیشترین تأثیرپذیری این رشد از شاخص
 BPCبه مقدار  1/91است (اثر ابداعات) .دومین شاخص تأثیرگذار بر شاخص
 ،MNMCPIشاخص تغییر شکاف تکنولوژی ) (TGCبه میزان  1/39است که بهطور
متوسط رشد در این شاخص را نشان ميدهد .آخرین عامل تأثیرگذار بر شاخص
 MNMCPIدر سطی کلي ،شاخص تغییر کارایي ) (ECبه مقدار  1/31است که با توجه به
بزرگتر از یک بودن آن ،این شاخص بهطور متوسط در این سالها رشد داشته است اما
نسبت به دو شاخص دیگر کمترین رشد را داشته است.
بیشترین میزان  MNMCPIمتعلق به گروه صنایع با فناوری متوسط با مقدار  8/31است.
شاخص  MNMCPIدر این گروه از صنایع عمدتاً تحت تأثیر شاخص  TGCبا مقدار 8/19
است که نسبت به دو شاخص  BPCو  ECبهطور متوسط رشد بیشتری داشته است .با توجه
به اینکه در بین هر سه گروه ،گروه صنایع با فناوری متوسط بیشترین میزان شاخص TGC

را دارا است ،این گروه رهبری تکنولوژی را در بین سه گروه به خود اختصاص داده است.
این ب دان مفهوم است که در بین هر سه گروه کمترین میزان شکاف بین مرز بین دورهای و
کلي مربوط به این گروه است .متوسط شاخص تغییر در بهترین شکاف عملي ) (BPCدر
این گروه از صنایع  1/39است و با توجه به بزرگتر از یک بودن آن نشان دهنده رشد این
شاخص در این گروه از صنایع است و منجر به کاهش فاصله بین مرز همزمان و مرز بین
دورهای ميشود .هرچه این شاخص مقدار بیشتری را به خود اختصاص دهد ،شکاف میان
مرز همزمان و مرز بین دورهای برای هر گروه کاهش ميیابد .در بین اجزای شاخص
 MNMCPIدر صنایع با فناوری متوسط ،شاخص  ECکمترین تأثیر را در رشد بهرهوری
زیست محیطي طي دوره مورد مطالعه داشته است.
گروه صنایع با فناوری پایین بعد از گروه صنایع با فناوری متوسط ،بهطور متوسط دارای
بیشترین مقدار  MNMCPIاست .در این صنایع ،شاخص تغییر بهترین شکاف عملي
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) (BPCبیشتر از سایر اجزای شاخص  MNMCPIبهرهوری زیست محیطي را تحت تأثیر
قرار ميدهد (به میزان  .)1/33دومین شاخص اثرگذار در این گروه از صنایع ،شاخص تغییر
کارایي ) (ECبه مقدار 1/38است که همچنین در بین سه گروه ،بیشترین مقدار را در گروه
صنایع با فناوری پایین دارا است .رشد متوسط این شاخص در این گروه از صنایع بیانگر
حرکت به سمت مرز همزمان بهطور متوسط در هر دوره از زمان برای هر گروه صنعتي
است .سرانجام ،بهرهوری زیست محیطي صنایع با فناوری پایین کمترین تأثیرپذیری را از
شاخص  TGCدارد و با وجود رشد این شاخص ،نسبت به دیگر گروهها رشد کمتری دارد.
بنابراین این گروه با وجود داشتن تغییرات بهرهوری زیست محیطي در رتبه دوم ،حرکت
کمتری نسبت به دو گروه دیگر به سمت مرز کلي داشته است.
کمترین میزان تغییرات بهرهوری زیست محیطي در بین سه گروه مربوط به گروه صنایع
با فناوری باال است که میزان شاخص  MNMCPIبرای این گروه از صنایع بهطور متوسط
 1/31است که نشان دهنده رشد این شاخص ولي به میزاني کمتر از دو گروه دیگر است.
تغییرات بهرهوری زیست محیطي در این گروه عمدتاً از شاخص ( BPCبه مقدار)1/39
تأثیر مي پذیرد؛ رشد این شاخص حرکت از مرز همزمان به مرز بین دورهای را نشان
ميدهد .دومین شاخص تأثیرگذار بر بهرهوری زیست محیطي صنایع با فناوری باال شاخص
 TGCبه مقدار  1/39است که با توجه به بزرگتر بودن آن از یک ،نشان دهنده رشد متوسط
در این شاخص و کاهش شکاف بین مرز بین دورهای و مرز کلي است .در نهایت ،این
گروه نیز مانند گروه صنایع با سطی فناوری متوسط کمترین میزان تأثیرپذیری خود را از
شاخص تغییر کارایي ) (ECدارد که حرکت به سمت مرز همزمان را در این گروه از
صنایع نشان ميدهد.
به منظور بررسي عوامل مؤثر بر بهرهوری زیست محیطي صنایع کارخانهای ایران با کد
دو رقمي الگوی رگرسیوني رابطه ( )18برآورد ميشود .با توجه به استفاده از دادههای پانل
(دادههای  83صنعت کارخانهای با کد دو رقمي در فاصله زماني  )1398-1333و وجود
متغیر وابسته با وقفه در سمت راست مدل (به دلیل پویا بودن شاخص  ،)MNMCPIاز مدل

  311فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 13بهار 17

پانل دیتای پویا ( )DPDو روش گشتاور تعمیم یافته ( )GMMاستفاده ميشود .مدلي که
در آن متغیر وابسته با وقفه به عنوان یک متغیر توضیحي در میان دیگر متغیرهای توضیحي
ظاهر ميگردد یک مدل پویاست.
مسئلهای که در مدلهای پویا وجود دارد این است که تخمین زنندههای OLS

تورشدار و ناسازگارند و بنابراین ضروری است که روشهایي برای تخمین ضرایب معرفي
گردد .روش  GMMاز متداولترین تکنیکهای برآورد مدلهای  DPDاست .در این
گروه ميتوان به تخمین زنندههای آرالنو_باند ( [difference-GMM] )1331و
بالندل_باند ( [system-GMM] )1339اشاره نمود .سازگاری تخمینزننده  GMMبر
اساس فروضي که بر پایه درستي آنها بنا شده است بستگي دارد؛ معتبر بودن ابزارها و عدم
همبستگي سریالي جمالت خطا .آزمون سارگان برای تعیین مشخص بودن معادله مورد
استفاده قرار ميگیرد .در این آزمون اگر فرض صفر پذیرفته شود ،بیانگر این است که
معادله بیش از حد مشخص بوده و متغیرهای ابزارهای تعریف شده در مدل معتبر است.
آزمون خود همبستگي سریالي آرالنو -باند وجود همبستگي سریالي مرتبه دوم در جمالت
تفاضل مرتبه اول جمالت اخالل را آزمون ميکند .در این آزمون ،تخمین زن GMM

زماني دارای سازگاری است که همبستگي سریالي مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله
تفاضلي مرتبه اول وجود نداشته باشد .نتایص حاصل از برآورد الگوی رگرسیوني رابطه ()18
و نتایص آزمون سارگان و آزمون خود همبستگي آرالنو -باند در جدول ( )3گزارش شده
است.
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جدول  .1برآورد عوامل مؤثر بر بهرهوری زیست محيطی به روش  SGMMو آزمون های تشخيصی

ضریب

انحراف معیار

مقدار احتمال

متغیر

log MNMCPI it 1

- 8/36

8/8839939

8/888

log R & Dit

8/863

8/8131899

8/888

log log EI it

- 8/33

8/8833399

8/888

Cons

-3/39

8/3833338

8/888

آماره

مقدار احتمال

آزمون های تشخیصي

88/83183

8/3333

آزمون همبستگي سریالي

)AR(1

-8/3363

8/8183

آرالنو -باند(–Arellano

)AR(2

-8/16998

8/9933

آزمون سارجان ()sargan test

)Bond test
آزمون والد ()wald test

8398 /66

8/888

مأخذ :یافتههای تحقیق

مطابق با نتایص برآورد مدل ضریب متغیر  M MCPIit-1منفي و معني دار است ،این
بدان علت است که نميتوان بهطور مداوم و با وجود تنگناهای پیشرفت فني ،حجم عظیمي
از گازهای آالینده خصوصاً آالینده  CO2را در هر دوره کاهش داد چرا که کاهش مداوم
و سریع آالیندهها ميتواند مانعي بر سر راه رشد اقتصادی شمرده شود .این امر باید روندی
آرام و مداوم در بلند مدت داشته باشد تا صنایع کارخانهای به علت فشار هزینههای
تکنولوژی جدید و نیاز به بیشتر بودن تولیدات دچار مشکل نشوند و در گذر زمان همراه با
افزایش تولیدات ،انتشار آالینده را کاهش دهند .همانطور که انتظار ميرود متغیر R&D
تأثیر مثبت و معنيدار و متغیر شدت انرژی تأثیر منفي و معنيدار بر شاخص MNMCPI

دارد .نتیجه آزمون سارجان حاکي از معتبر بودن متغیرهای ابزارهای مدل است .مطابق با
آزمون همبستگي آرالنو -باند ،فرضیه صفر مبني بر عدم خودهمبستگي سریالي درجه دوم
تفاضل جمالت اخالل را نميتوان رد کرد بنابراین ،تخمینزنندههای مدل سازگار است.
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 .1بحث و نتيجهگيری
در این مقاله با استفاده از شاخص بهرهوری زیست محیطي مالمکوئیست غیرشعاعي
فرامرزی ) (MNMCPIتغییرات بهرهوری زیست محیطي صنایع کارخانهای ایران و اجزای
این تغییرات (تغییر کارایي فني ،تغییر بهترین شکاف عملي و تغییر شکاف تکنولوژی) در
فاصله زماني  1398-1333برآورد ميشود .این شاخص این امکان را فراهم ميآورد که
ناهمگنيهای میان صنایع در نظر گرفته شود .به این منظور صنایع به سه گروه صنایع با
فناوری باال ،صنایع با فناوری متوسط و صنایع با فناوری پایین تقسیم ميشود .نتایص نشان
ميدهد بهرهوری زیست محیطي کل صنایع کارخانهای ایران طي دوره مطالعه بهطور
متوسط بهبود یافته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده ميشود.
همچنین هر سه شاخص تغییر کارایي فني( ،)ECتغییر بهترین شکاف عملي ( )BPCو تغییر
شکاف تکنولوژی ( )TGCبه عنوان اجزای شاخص تغییرات بهرهوری زیست محیطي
بهطور متوسط رشد داشته اند .به عبارتي دیگر ،کارایي فني ،ابداعات و پیشروی تکنولوژی
در بهبود بهرهوری زیست محیطي صنایع مؤثر بوده است .شاخص اصلي و اثرگذار بر
بهرهوری زیست محیطي در سطی کل صنایع ،گروه صنایع با فناوری باال و گروه صنایع با
فناوری پایین شاخص ( BPCاثر ابداعات) و در گروه صنایع با فناوری متوسط TGC

(کاهش شکاف تکنولوژی) است .نتایص حاکي از آن است شاخص تغییر در کارایي
فني ) (ECکمترین تأثیر را در تغییرات بهرهوری زیست محیطي در کل صنایع ،صنایع با
فناوری باال و متوسط دارد .ميتوان عنوان کرد منابع و نهادهها بهطور بهینه استفاده نشده
است و این نشان دهنده ضعف مدیریتي و وجود ظرفیت برای مدیریت بهتر در تخصیص
منابع و روش تولید است .به عبارتي دیگر ميتوان با همان نهادهها و آالینده کمتر ،کاالها و
خدمات بیشتری تولید کرد و این ظرفیت برای کاهش آالیندهها با استفاده از روشهای
دیگر تولید و مدیریت بهتر وجود دارد تا هر گروهي از صنایع بتواند به مرز تکنولوژی
همزمان زیست محیطي نزدیک شود.
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مطابق با تحلیل رگرسیون ،شدت انرژی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل مؤثر بر
بهرهوری زیست محیطي صنایع کارخانهای ایران هستند .از این روی ميتوان عنوان نمود
اوالً ،هرچه سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه بیشتر باشد ،از طریق افزایش ظرفیت
پیشرفت فني و نوآوری ميتوان بر رشد تولیدات و رشد اقتصادی همگام با کاهش دی
اکسید کربن افزود .ثانیاً ،ميتوان با کاهش مصرف انرژی بهرهوری زیست محیطي را در
صنایع افزایش داد .از جمله راهکارهایي که ميتوان برای کاهش مصرف انرژی و
آالیندههای زیست محیطي در این صنایع پیشنهاد نمود عبارتند از؛ اتخاذ سیاستهای
کارایي انرژی ،جایگزیني سوختهای سبک به جای سوختهای سنگین ،استفاده از
سوختهای ضایعاتي و زیست تودهها (بیومس) و استفاده از تکنولوژی فیلترهای هیبریدی
(یک روش جدید در کاهش خروجي دودکشهای صنعتي) و فناوری سبز جهت کاهش
آالیندهها (به خصوص انتشار گرد و غبار).
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate environmental productivity changes in
Iranian manufacturing industries, with two-digit ISIC codes, during 2003-2014.
For this purpose, Meta-frontier Non-radial Malmquist
emission
Performance Index (MNMCPI) is used. This index considers technological
heterogeneities of industries. Empirical results indicate that, during 2003-2014,
MNMCPI has grown, on average; the highest growth rate belongs to industries
with medium technology. Also, all three indices of EC, BPC and TGC, as
MNMCPI components, experienced growth, on average. TGC has the greatest
impact in industries with medium technology while BPC has the greatest impact
in industries with high and low technology. In general, BPC had the greatest
effect on MNMCPI growth.The highest growth rate in EC index is observed in
industries with low technology and the highest growth rates in BPC index,
which shows the effect of innovation, and in TGC index are observed in
industries with medium technology. Therefore, based on TGC index, industries
with medium technology level are leading technological industries. Rregression
analysis shows that energy intensity has a negative and significant effect and
R&D has a positive significant effect on MNMCPI.
Keywords: Non-radial Directional Distance Function, Group Heterogeneity,
Meta-Frontier Non-Radial Malmquist
Emission Performance Index
(MNMCPI), Iranian Manufacturing Industries
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