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  چکیده

لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت  .است کارایی افزایش هايراه از یکی بازار بر مبتنی اقتصادگذار به  و سازيخصوصی در ادبیات اقتصادي
 ماي سال در صنایع غذایی و آشامیدنی زیربخش 19 حاضر مطالعه است. در شدهپرداخته خصوصی بر کارایی واحدهاي صنایع غذایی و آشامیدنی کشور

و بـراي بـرآورد الگـوي     هـا داده. در این تحقیق براي محاسبه کارایی از روش تحلیـل فراگیـر   اندقرارگرفته مدنظر آماري جامعه عنوانبه 1392-1387
که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت  دهدمینتایج تحقیق نشان است.  شده استفادهاز رهیافت پانل دیتا پویا  اقتصادسنجی

کشور در حدود  آشامیدنیمیانگین کارایی براي بخش صنایع غذایی و  ی این زیر بخش تلقی گردد.عاملی در جهت افزایش کارای تواندمی سازيخصوصی
. نتـایج  باشـد میدرصد دارا  30این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان  دهدمیاست که نشان  شدهحاصلدرصد  70

است. در مقابل متغیرهاي انـدازه،   بررسی موردتجاري بر کارایی واحدهاي  هايسیکل، صادرات، نوآوري و سرمایه انسانی دارمعنیحاکی از اثر مثبت و 
بـا توجـه بـه اثـر مثبـت       .انـد داشـته بر کارایی واحدهاي صنایع غذایی و آشامیدنی کشور  داريمعنیشاخص تمرکز و شدت مصرف انرژي اثر منفی و 

افزایش کـارایی در زیـربخش صـنایع غـذایی و      منظوربهیک سیاست رقابتی است  درواقعد این سیاست که گردبر کارایی، پیشنهاد می سازيخصوصی
  قرار گیرد.  موردنظرآشامیدنی کشور با شتاب بیشتري 

  
  بازدهی نسبت به مقیاس، داده ماي پانل، سازيخصوصی، هادادهتحلیل فراگیر  کلیدي: واژه هاي

  
  1  مقدمه

صنعت مواد غذایی و آشامیدنی یکی از صنایع مهم اقتصادي است 
ناخالص داخلـی و همچنـین افـزایش    توجهی به تولید که کمک قابل

میلیـارد   9336افزوده ایـن بخـش از   نماید. ارزشاشتغال در کشور می
ــال  ــال درس ــه  1375ری ــال  1116848ب ــال در س ــارد ری  1392میلی

یافته اسـت. همچنـین تعـداد افـراد شـاغل در ایـن بخـش از        افزایش
رسـیده   1392نفر در سـال   214639 به 1375نفر در سال  121284

زایـی ایـن   درصـدي را در اشـتغال   5/4 ايکه نرخ رشد سـاالنه  است
همچنین زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در  دهد.صنعت نشان می

درصدي  8میلیارد ریال سهم  428043با تولیدي در حدود  1392سال 
از ارزش ایجادشده توسط بخش صنایع را به خود اختصاص داده است. 

                                                        
 شوشتر، ، واحدکشاورزي مدیریت گروه دانشجوي کارشناسی ارشد و استادیار -2و  1

 ، ایرانشوشتر ،اسالمی آزاد دانشگاه
 )Email: aghapoor@ut.ac.ir                         نویسنده مسئول: -(*
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درصدي از اشتغال بخش صـنعت   16 در این سال این زیربخش سهم
صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزي در جایگاه باشد. را دارا می

اي و ایران به علـت مقتضـیات جهـانی، حضـور در بازارهـاي منطقـه      
از اهمیـت خاصـی   و پیوستن به سازمان تجـارت جهـانی،    المللیبین

و  غـذایی  صـنایع گـذاري در  ). با افـزایش سـرمایه  39( برخوردار است
هـاي  ضمن خرید محصوالت کشـاورزي و حـذف نوسـان    آشامیدنی،

فصلی و کاهش مازاد تولید از ضایعات این محصوالت جلوگیري کرده 
از سـویی   ).53( کنـد و عرضه فصلی را به عرضه دائمـی تبـدیل مـی   

دهد و پاسـخگویی  افزایش جمعیت تقاضا براي تولیدات را افزایش می
 اهمیت محدودیت منابع تولید مواجه است. لذا به این افزایش تقاضا با

مشـخص   ازپـیش بـیش استفاده بهینه از منابع و ارتقاي کارایی تولید 
تـوان شـرط الزم   شود. در این شرایط استفاده بهینه از منابع را میمی

صـنایع غـذایی و    ازجملـه هاي مختلف کشاورزي براي توسعه بخش
پاسخگویی به  بخش عالوه بر این وسیلهبدینتا آشامیدنی تلقی نمود 

را در  محصوالت غذایی بتواند سایر وظـایف خـود   روزافزوننیازهاي 
ایران علیرغم برخورداري  انجام دهد. خوبیبهجریان توسعه اقتصادي 
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 ازجملههاي متعدد کشاورزي به دلیل وجود کاستی توجهقابلاز منابع 
 عـدم کـارایی واحـدها و    ،وري پایین عوامل، ضعف در مـدیریت بهره

 اسـت  هف توسـعه بازمانـد  اهداهاي سنتی تولید از نیل به هاعمال شیو
معیارهاي اقتصادي مانند کارایی و عوامل در مطالعات زیادي ). لذا 2(

  موردتوجه قرارگرفته است. بر آن در جهت توسعه این بخش  مؤثر
اثر صادرات بر کارایی بنگاه ماي پوشـاك   )37(موك و همکاران 
ها اند. در این مطالعه از روش تحلیل پوششی دادهچین را بررسی نموده

شده اسـت. نتـایج ایـن مطالعـه نشـان      براي محاسبه کارایی استفاده
در بنگاه ماي پوشاك  دهد که صادرات منجر به بهبود کارایی فنیمی

یی مقیـاس صـنایع مـواد    کـارا  )26(ایخسـان   .کشور چین شده است
 1998-2000هـاي  غذایی و آشامیدنی در کشور انـدونزي را در سـال  

دهـد کـه کـارایی    محاسبه نموده است. نتایج این تحقیق نشـان مـی  
  .مقیاس در این بخش در حال کاهش است

بنـدي  به ارزیابی کـارایی و رتبـه   )17(الدین فاضل یزدي و معین
ها اي دادهویکرد پویاي تحلیل پنجرهصنعت بیمه ایران با استفاده از ر

 1391تـا   1385اند. در این تحقیـق از اطالعـات سـال مـاي     پرداخته
شده سـه شـاخص جمـع    شده است. با بررسی مطالعات انجام استفاده

پنج  عنوان ورودي وها بهتعداد کارکنان، تعداد کل شعب، و کل دارایی
ادره، تعداد خسـارت  نامه ماي صشاخص خسارت پرداختی، تعداد بیمه

عنوان خروجی مدل در ماي پرداختی، درآمد حق بیمه، سود و زیان به
دهد کـه بیمـه ملـت بیشـترین     شده است. نتایج نشان مینظر گرفته

و همکـاران   سـخنور  .اي داردهاي بیمهکارایی را در بین سایر شرکت
 هاي توزیع برق ایران و بررسی عوامـل به بررسی کارایی شرکت )49(

شده است.  استفاده DEAاند. در این مقاله از روش مؤثر بران پرداخته
هاي توزیع برق تهران و اصفهان بیشترین دهد شرکتنشان می نتایج

سازي داراي اثر اند. همچنین خصوصیکارایی را به خود اختصاص داده
علـی   .ها داردمثبت و عامل بار شبکه اثر منفی بر کارایی این شرکت

گیري و تحلیل شاخص مالم کوئیست براي اندازهبه )1(همکاران پور و 
اند. نتـایج حـاکی از رشـد سـاالنه     صنایع فلزي اساسی ایران پرداخته

 1386تـا   1374هـاي  درصـد در بـین سـال    2/2وري به میزان بهره
در بررسی عوامل مؤثر بـر کـارایی    )16(اصفهانی و خزاعی  .باشدمی

صنعت مرغداري استان خراسان جنـوبی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند،که      
میانگین کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی با فرض بازدهی ثابت 

زراء . باشدمی 93/0و  90/0به ترتیب برابر  و متغیر نسبت به مقیاس،
در سـطح صـنایع   وري سـرمایه  به بررسی بهـره  )57(نژاد و انصاري 

وري دهد که میزان بهـره اند. نتایج نشان میاستان خوزستان پرداخته
با افت روبرو بـوده   1360سرمایه به دلیل وقوع جنگ در ابتدا تا سال 

وري ایـن بهـره   1370است ولی پس از گذشت شوك جنگی تا سـال  
یـک دوره نزولـی در    1374تـا   1370یافتـه اسـت. از سـال     افزایش
وري شــده و مجــدداً بعــدازآن ایــن بهــره ســرمایه حــادث وريبهــره

بـه سـنجش رشـد     )47(شهیکی تاش و شـیوایی   .یافته استافزایش

اند. در این مطالعه عوامل تولید در بین صنایع کشور پرداخته وريبهره
شده است، از شـاخص  انجام 1374-1386هاي که در بازه زمانی سال

شـده اسـت. متوسـط رشـد     فادهاست TFPمالم کوئیست براي محاسبه 
درصد بـوده   28/1وري کل عوامل تولید بخش صنعت در حدود بهره

ازآن تغییرات فن بیشـترین اثـر را   پیشرفت فنی و پس است. همچنین
 .اندداشته TFPروي 

هـاي  سـازي شـرکت  هاي اخیر بحث خصوصـی از سویی در سال
اقتصاد، و افـزایش  اي براي تغییر ساختار وسیله عنوانبه تنهانهدولتی 

ضـروري بـراي افـزایش کـارایی و      زیربنايرقابت مطرح است، بلکه 
 اقتصاد ادبیات در رود.وري در جهت توسعه اقتصادي به شمار میبهره

 از یکـی  بـازار  بـر  مبتنی اقتصاد گذار به و سازيخصوصی کالسیک،
 هـاي شـرکت  کـه  دارد وجود اعتقاد این. است کارایی افزایش هايراه

 ارزیـابی  نظـام  فقدان و کارکنان و مدیران انگیزه عدم دلیل به دولتی
 از اسـتفاده  بـا  ).51(برخوردارنـد  پـایینی  بـازدهی  و کارایی از عملکرد
 اعمـال  متمرکـز،  مالکیـت  سـاختار  تغییـر  گفت توانمی عینی شواهد

 حـداکثر  مزیـت  دو هـر  توانـد می شرکتی حاکمیت و سازيخصوصی
 و باشد برداشته در را شرکت ماي دارایی بر کافی کنترل و سود سازي
ها به زیبایی نشـان  نظریه بازي .دهد افزایش نیز را بازدهی و کارایی

هـا در اسـتفاده از منـابع در دو حالـت     دهد که رفتار افراد یا بنگـاه می
که اهمیت  هرچندمتفاوت است.  شدتبهمالکیت عمومی و خصوصی 

یک شرط  عنوانبهاست، ولی رقابت  ثبحقابلنسبی مالکیت و رقابت 
 رودهاي خصوصی شده ، بـه شـمار مـی   ضروري براي عملکرد بنگاه

اهمیـت   )56(و ویلنر  )42(. در مقابل برخی مانند روتن و چنک )55(
 بـودن  کـارا  اند. از سوییقرار داده موردتردیدنوع مالکیت بر کارایی را 

 نشـدن  اعمال بر که است دیگري دلیل نهادي و متمرکز هايمالکیت
 مطرح کنترل و نظارت عدم و شرکتی حاکمیت اصل و سازيخصوصی

و رسـیدن بـه اقتصـاد آزاد یکـی از      سـازي خصوصی هرچند. شودمی
، اما این موضوع در بخش شودمیهاي افزایش کارایی محسوب روش
الزم است در هـر   روازاینمختلف اقتصادي تاثیر یکسانی ندارد.  ماي

انجام شود تا موضوع بـا آمـار، اطالعـات و     ايجداگانه بخش بررسی
در بخش صنایع غذایی و  ابزارهاي علمی همان بخش به اثبات برسد.

واحد وجود دارد کـه   2759درمجموع  1392آشامیدنی کشور در سال 
درصد)  75واحد ( 2069درصد) تحت مدیریت دولتی و  25واحد (  69

 در شـده ارائـه  مطالـب  بـه  جهتو باباشند. تحت مدیریت خصوصی می
 که نقشی و صنایع بخش در بیشتر کارایی به دستیابی لزوم خصوص

راستا  این در خصوصی بخش به دولتی بخش از مالکیت تغییر تواندمی
 بررسی به مالکیت نوع بر خاص تأکید با حاضر مطالعه در باشد، داشته
غـذایی و  صـنایع   بخـش  زیـر  در آن بر مؤثر عوامل و کارایی مسئله

  است. شدهپرداخته کشور آشامیدنی
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  هامواد و روش 
 هجـدهم  قـرن  دوم نیمـه  در صـنعتی  انقـالب  ظهور با زمانهم

 و گیـرد مـی  قوت دولت دخالت حداقل و بازار به گرایش میالدي ایده
 بعد ادوار در نماید.می گذاريپایه را اقتصادي آزادي مکتب آدام اسمیت

 شـکل  آزاد بازار مبناي موافقت یا مخالفت با بـر فکري تحوالت سیر
 بیستم قرن اوایل و قـرن نوزدهم در ازجمله. یابدمی تکامل و گیردمی

 محور دو برتکیه با داريسرمایهمکتب  منقدین سایر و هاسوسیالیست
 قرار مخالف بعد درداري ثبات بودن نظام سرمایهناعادالنه بودن و بی

 بــر  تأکیـد  بــا  متمرکـز  اقتصـاد  در تفکـر  این تبلور ).21(گیرند می
 از عظیمــی  بخش سیاسی ـ اقتصادي سرنوشت مارکس، هايدیدگاه

 ســال،  در روسیه در هاکمونیست پیروزي اولین از را جمعیـت جهانی
 بـا  کشـورهاي  در را مختلفـی  هـاي رفـرم  و سازدمی دگرگون 1917

 توســعه  رونــد  بــر  چشمگیري تأخیر و شودمی موجب اقتصـاد آزاد
 قــرن  اواخــر  در دیگــر،  بعــد  در. گـذارد مـی  باقی اقتصـاد جهانی

و  کندمی ظهور منگر کارل رهبري به اتریش مکتب نـوزدهم میالدي
. )35یابد (میتکامـل  هایـک مـیسـز و چـون نوابغی و پیـروان توسط

 ظهـور  فـردي، اساس گیريتصمیم بـر مبتنـی و رقـابتی اقتصاد ایده
 اقتصاد و شودمیشـمرده  ابـداعات و اختراعـات پیـدایش و خالقیـت

 اعـالم  فروپاشـی بــه   محکــوم  و روحبـی  انگیـزه،  بدون را متمرکز
 مکتـب  شـکوفایی  و پیـدایش  بـراي  فرصتی 1929 بحران، .دارندمی

در  و آوردمی پیش هانوکالسیک و هاکالسیک مکتب مقابل کینـز در
مســائل   لحــاظ  بــه  نــه  داريسـرمایه  نظــام  فکـري، مـوج ایـن

عملکــرد  در نقــص دلیــل بــه بلکــه اجتمــاعی، و ایــدئولوژیک
 زیـر سؤال هاقیمت مکانیزم یعنی ،داريسرمایه نظام عنصر تریناصلی

 ایجــاد تعـادل   و بــازار  نقایص رفع منظوربه دولت دخالت و رودمی
  ). 21(شود می شمرده مجاز و ضروري اقتصادي
گســترش   ،هـا قیمـت  مکــانیزم  و بـازار  نقایص از دیگري ابعاد
 را دشـمن  آن اســمیت  آدم آنچـه  و چندجانبـه  و جانبـه یـک  انحصار
 تردید کـه بدون سیاسـی هايانگیزش با همراه ،داندمی داريسرمایه

 از مـوجی  ،دادمیخبـر  داريسرمایه مکتـب مخـالفین رشـد و نفوذ از
 جنـگ  از بعـد  و را قبل صـنایع کـردن ملی و گراییملی هايگرایش
 گــرایش  ،درنهایـت  گردید و سبب مختلف کشورهاي در دوم جهانی
 گســترده  دخالــت  یـا و توسـعه جـامع هايبرنامه سويبه ازحدبیش

 ازجملـه  کــه  گردیــد  سـبب را سویی آثار امـور اقتصادي، در دولـت
 سنگین هايبدهی ،کارایی عدم اجرائی، و اداري بوروکراسـی گسترده

 بـرد نـام توانمی را شدید بودجه کسر و دورقمی مستمر خارجی، تورم
 دولتـی پیش ساالريدیوان علیه شدیدي هايمخالفت سوء، آثار این .

ــده درنتیجــه و آوردمــی ــه ســازيخصوصــی ای ـــذاري  مفهــوم ب واگ
اجــرا   بــه  بــا  و یابدمی تبلور بازار مکانیزم به اقتصادي هايفعالیت
اغلــب   انگلســتان،  در سـازي خصوصـی  اســتراتژي  شــدن  گذاشته

 از ارزنـده  تجـارب  اکنـون  نمودنـد و تبعیــت آن از جهان کشورهاي
بـراي رفـع نـواقص     اقدامی عنوانبه فقطنه استراتژي این کارگیريبه

 برجـاي  اقتصـادي  توسـعه  براي جدید شیوهايبلکه به مصداق  ،بازار
 مختلفـی و متعـدد هايروش سازيخصوصی ). واژه38( است گذاشته
 ،شـود مـی  شـامل را خصوصی بخش و دولت بین تغییـر رابطه بـراي
 بــه  متعلــق  هـاي دارایـی  فــروش  یــا  و "کردن ملّی ضد" ازجمله
 معرفــی  و محدودکننـده  ضـوابط  حـذف  یا "زدایی مقررات" دولـت،

 واگــذاري  یــا  "پیمانکـاري" دولتـی، مطلق انحصارهاي رقابـت در
 اداره خصوصـی بخـش براي دولت توسط که خدماتی و تولیـد کاالها

  ).34( شدندمی مالی تأمین و
ها براي رهایی از بار سنگین خدمات، به اقدامات بسیاري از دولت

پول،  المللیبین صندوق نظیر مؤسساتی اند.سازي روي آوردهخصوصی
 هايدولتبـر  وضوحبه ايمنطقه ايتوسعه هايبانک و جهانی بانک

 دولتـی  هـاي بنگـاه  سـازي خصوصی جهـت توسعهدرحال کشـورهاي
 ).23( انـد آورده فشـار  ،جانبـه همـه  سـاختاري  تعـدیل  یـک  عنوانبه

 این. اندتشدید کرده را المللیبین فشارهاي این نیز محلی هايچالش
 ایجاد بازار، بسیار متغیر نیروهاي با تطابق به نیاز از اندعبارت هاچالش
 و وريبهـره  و افـزایش  درآمـد سـطوح افـزایش شـغلی، هايفرصت

ـــارآیی ـــت کـ ـــت جهـ ـــاد در رقابـ ـــانی اقتصـ ــت .جهـ  از حمایـ
 مشـــارکت بخــش افــزایش در را زیــادي مباحــث ،ســازيخصوصـی 
 – کالن خرد و اقتصادهاي فواید از گیريبهره بر تأکید با ـ خصوصی

تنهـا  هـاي دولتـی نـه   سـازي شـرکت  خصوصی.  اسـت کرده ایجاب
نقش بیشتر واحدهاي خصوصی و اي براي تغییر ساختار اقتصاد، وسیله

افزایش رقابت است، بلکه زیربناي ضروري براي توسـعه اقتصـاد بـه    
سـازي را  هدف خصوصـی  ترینمهم ). هنري گیبون33آید (شمار می

ی کردن هر چه بیشتر کاالها و خدمات افزایش کارایی از طریق رقابت
معرفـی   کنندگان، افزایش و گسترش مالکیت در جامعهبه نفع مصرف

دیویس نیز بهبود کارایی و ارتقاي برابـري و عـدالت را   ). 20کند (می
  ).12(نماید سازي معرفی میترین اهداف خصوصییکی از مهم

 ، زراء نژاد و)40( همکاراندر بسیاري از مطالعات مانند رحمانی و 
، کالسـن و همکـاران   )30(، خداداد کاشـی و حاجیـان   )57(همکاران 

در جهـت   ویـژه بـه  وريبهـره مالکیـت بـر کـارایی و     براثر نوع )10(
. از دیـدگاه آدام اسـمیت نیـز    مثبت شده اسـت  تأکید سازيخصوصی

کـار  و آموزش نیروي انسانی که نتیجه تقسیم تجارت، بهبود فنّاوري
شده است. ورود به بازارهـاي  عامل تاثیرگذار بر کارایی معرفی 3است 

ها بیشتر از زمانی که تنها براي نیـاز  شود که بنگاهصادراتی باعث می
کردنـد متخصـص شـوند و لـذا انگیـزه الزم بـراي       داخلی تولید مـی 

متخصص شدن، یادگیري بیشتر و تالش براي کاهش هزینه را انجام 
)، مـوك و همکـاران   25هو و لیو (، )36(اران میترا و همک ).11دهند (

) بر نقش صادرات 6)، اصغرپور وهمکاران (9چوو و کالی راجان ( ،)37(
)، طیبی 6(اصغرپور و همکاران در مطالعات  .اندداشته دیتأکبر کارایی 
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) سـرمایه انسـانی   9)، چو وکـالی راجـان (  3)، امینی (52و همکاران (
 در تحقیقـاتی ماننـد   .قلمداد شده اسـت  ازجمله عوامل مؤثر بر کارایی

) و 18، فینـی ( )57)، زراء نـژاد و همکـاران (  43صدرائی و جواهري (
عنوان عاملی مؤثر بر کارایی از اندازه واحدهاي تولیدي به) 41ریسند (

خـداد   همچنین در بسیاري از مطالعات مانند .برده شده استها نامآن
، چو وکالی راجان  )18(، فینی )14(، اجینگتون )28(کاشی و همکاران 

در  .در جهت افزایش کارایی تأکید شـده اسـت  بر اهمیت نوآوري  )9(
)، ســهیلی و 19فاناکوشــی و موتوهاشــی (برخـی از مطالعــات ماننــد  

، بر نقش منفـی  )46(، ستیوان )44(عبدرازك  سامی و ،)48همکاران (
زراء نژاد  در مطالعاتی مانند شده است. تأکیدتمرکز صنعتی بر کارایی 

) شدت مصرف انرژي 29خداداد کاشی و حاجیان ( و )57و همکاران (
عنوان عوامل مؤثر بر کارایی واحدهاي صنعتی هاي تجاري بهو سیکل
  .اندشدهمعرفی
 بـازه  در صنایع غذایی و آشامیدنی زیربخش 19 حاضر مطالعه در
. اندقرارگرفته مدنظر آماري هجامع عنوانبه 1387-1392 هايسال زمانی

هـا  جهت محاسـبه کـارایی واحـدها از رهیافـت تحلیـل فراگیـر داده      
 و نظـري  مبـانی  به توجه با کارایی محاسبه از پس است. شدهاستفاده

 بررسی که تحقیق اصلی هدف همچنین و شدهانجام پیشین مطالعات
 کشور آشامیدنی و غذایی مواد تولید صنایع کارایی بر مالکیت نوع تاثیر

 تأثیرپـذیري  بررسی جهت در زیر الگوي از است، موردتحقیق بازه در
  :است شدهاستفاده عوامل از یک هر از کارایی
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EF در رابطه فوق it  کارایی واحدهاي صنایع غذایی و آشامیدنی

 هـا دادهکـه بـا اسـتفاده از رهیافـت تحلیـل فراگیـر        باشـد یمکشور 
Humاست.  شدهمحاسبه it    زیـر بیانگر شاخص سـرمایه انسـانی در 

صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی کشور است. اشتغال نیروي هاي بخش
کار داراي تحصیالت عالی به معناي استخدام نیروي کار با تخصـص  

). در 50( سرمایه انسـانی اسـت  کارگیري هباالتر به معناي بفیت اکیب
سرمایه انسانی  )6(اصغرپور و همکاران بامطالعه  تحقیق حاضر مطابق

آموزش عـالی) در انسـان    وسیلهبه( شدهنهادینهخالصه دانش  طوربه
این شاخص از نسبت شاغالن فنـی کـه از    منظوربهاست.  شدهتعریف

) برخوردار هسـتند بـر کـل    دیپلمفوقسطح تحصیالت عالی (حداقل 
متغیـر  است.شده ستفادهاوردتحقیق شاغالن فعال در صنعت در بازه م

Siz it  بیانگر اندازه بنگاه در زیربخش مواد غذایی و آشامیدنی در سال
t باشد. که در این مطالعه از تعداد نیـروي کـار موجـود در هـر     ام می

اسـت. در ایـن   شـده  ه اسـتفاده شاخص اندازه بنگـا عنوان بخش بهزیر
Ownتحقیق متغیر  it    بیانگر نوع مالکیت است که از طریـق نسـبت

شـده  شده هها محاسباد بنگاهها با مالکیت خصوصی بر تعدتعداد بنگاه
 اد در نظـر شاخص بـاز بـودن اقتصـ    عنوانبه Topemitاست. متغیر 

دهقانی و همکاران  . این شاخص نیز متناسب بامطالعهاست شدهگرفته
 ارزش صادرات بر ارزش تولید در نظر گرفتـه اسـت   صورتبه )1392(
HHI . متغیر)13( it  در رابطه فوق بیانگر شاخص تمرکز است که با

 است.شده ن محاسبههیرشم –استفاده از رهیافت هرفیندال 

)2                                                  (
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Sدر این رابطه i  سهم بازار بنگاهi  ام وn   هـاي بنگـاه تعداد کـل 
داراي سهم بازاري مساوي  هامه بنگاه. اگر هباشدصنعت می درحاضر 

باشند، مقدار این شاخص حداقل و برابر 
n
است. انتظار بر این اسـت   1

به رقابت کامل نزدیک اسـت، مقـدار ایـن     هاآن که در بازارهایی که
نزدیک  هاآنیک به صفر باشد براي بازارهایی که ساختار شاخص نزد

نمایـد و در حالـت    یکبه انحصاري است، این شاخص به سمت عدد 
cyclمتغیر  ).33انحصار کامل مقدار این شاخص برابر با یک است( it 

ت هاي تجاري است. در این مطالعـه از روش سـکا  دهنده سیکلنشان
که ابتدا خـط رونـد بـراي ارزش     ترتیباینبهاست.  شدهاستفاده )35(

هاي صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طـی  تولیدات هر یک از زیرگروه
 عنـوان بـه میـزان بـرآورد    التفاوتمابهدوره برآورد شده است و سپس 

است. این شکاف در دوران رونق مثبت و در  شدهگرفته در نظرشکاف 
Inovدر رابطه فـوق   منفی خواهد بود. رکوددوران  it    بیـانگر سـطح

 زیر نوآوري باشد. در این مطالعه سطحنوآوري در زیربخش مربوطه می
اصـغرپور و   و )32(بر اساس مطالعاتی مانند مارتین صنعت هايبخش

 ز کـل عه اهـاي تحقیـق و توسـ   سـهم هزینـه   صورتبه )6(همکاران 
 گیري شده است. متغیراندازه شدت تحقیق و توسعه)( بنگاه هايهزینه
intE it دهنده شدت مصرف انرژي در صنعت نشانi  ام در سالt  ام

بـراي ایـن شـاخص در مطالعـات      شـده استفادهمطابق تعاریف است. 
 شـده مصرفنسبت انرژي  صورت) به57(زراء نژاد و همکاران  ازجمله

نظـر   درشـاخص شـدت انـرژي     عنوانبهام  iصنعت  افزودهارزشبه 
دســترس بــودن ســري زمــانی بــا توجــه بــه در  .اســت شــدهگرفتــه
) از روش نمایی براي دستیابی بـه سـري   INناخالص ( گذاريسرمایه

 شـده اسـتفاده زیر  نماییتخمین تابعزمانی موجودي سرمایه از طریق 
  است:

)(* 30 eININ t
t

  
IN در رابطه فوق tگذاري خالص در سـال  نشان دهند سرمایهt ،

IN نـرخ رشـد     گذاري خالص در سال پایـه، سرمایه کنندهبیان 0
همان تغییـرات سـرمایه در طـول    گذاري سرمایه، گذاري استسرمایه

  رابطه زیر نشان داد : صورتبهآن را  توانمیزمان است که 
)(4

dt
dk

IN t   
تغییرات سرمایه در طول زمان است.  کنندهبیان dkدر رابطه فوق 

سـال   مـاي گذاري اگر موجودي سرمایه در سال پایه، مجموع سرمایه
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 بـه آنـرا از رابطـه زیـر     توانمیباشد،  شدهتشکیلگذشته تا سال پایه 
  ):57( آورد دست

 


0
0 51 )(*


 dteIK t  

Kدر رابطه فوق  پایه است. با توجـه   در سالموجودي سرمایه  0
به رابطه فوق، براي محاسبه موجودي سرمایه در سال پایه، الزم است 

برآورد شود. بدین منظور با گرفتن لگاریتم از   گذاريسرمایهتا نرخ 
طرفین رابطه باال، آن را به یک رابطه خط مانند رابطه زیر تبدیل کرده 

  .گرددمیمحاسبه  نو سپس با برآورد آ
)(6tLnILnI t   
موجودي سرمایه در  توانمیپس از تخمین رابطه فوق، با استفاده 

سال پایه را بدون استهالك محاسبه کرد. با توجـه بـه اهمیـت نـرخ     
استهالك و تاثیر آن در موجودي سرمایه، الزم است بـراي محاسـبه   

، عامل نرخ استهالك نیز در برآوردهـا منظـور   دقیق موجودي سرمایه
از رابطه زیر در جهـت محاسـبه موجـودي سـرمایه در      درنهایتشود. 

  :شودمیاستفاده  هرسال
)(71 KIKK tttt    

  
 زیر رابطه صورتبه را باال رابطه توانمی ریاضی، عملیات انجام با
  نمود بیان

)(81
1



  IKK tt
t  

برآورد الگوي اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا  منظوربه درنهایت
یکی از  GMM(1( یافتهتعمیماست. روش گشتاور  شدهگرفتهپویا بهره 

 تابلویی پویا است که آثار مايبرآورد مدل در رویکرد داده  مايروش 
و نسبت به دیگر روش  گیردمیتعدیل پویاي متغیر وابسته را در نظر 

تــابلویی  مــايداده  GMM). روش 24بــرآورد ارجحیـت دارد (  مـاي 
دوره زمانی کوتاه و تعداد  در الگوهاي پویا رود کههنگامی به کار می

تابلویی پویا  مايهاي تخمین داده ). یکی از روش8( باشد مقاطع زیاد
. در این روش متغیر وابسته بـا  )5( استفاده از روش آرالنو و باند است

. شودمیفتن آثار پویا وارد مدل در نظر گر منظوربههاي مشخص وقفه
متغیرهاي توضـیحی بـا جمـالت اخـالل      عالوه بر این ممکن است،

داراي همبستگی باشند که براي این منظـور آرالنـو و بانـد دو روش    
استفاده از تفاضل مرتبه اول متغیرها  هاروش. یکی از کنندمیپیشنهاد 

. در این باشدمیامد و روش دیگر استفاده از رویکرد انحرافات متع بوده
ــت   ــردن آثــار ثاب ــراي از بــین ب مطالعــه روش تفاضــل مرتبــه اول ب

 عنـوان بـه و از مقادیر وقفه دار متغیـر وابسـته    قرارگرفته مورداستفاده
شـود کـه   شود. در این روش فرض مـی متغیرهاي ابزاري استفاده می

کواریانس بین جمـالت اخـالل صـفر بـوده و کواریـانس متغیرهـاي       

                                                        
1- Generalized Method of Moments  

). در ایـن روش از  5( باشـد با جمالت اخالل نیز صـفر مـی   توضیحی
سـازگار   مـاي ماتریس متغیرهاي ابزاري براي ایجـاد تخمـین زننـده    

 اعتبـار ابزارهـا  است و آمار آزمون سـارگان بـراي تعیـین     شدهاستفاده
صـفر رد نشـود   فرضـیه   . در این آزمون اگرگیردمیقرار  مورداستفاده

در مدل معتبر بوده و  شدهاستفادهي ابزاري بیانگر این است که متغیرها
از  بایسـت مـی نیاز به تعریف متغیرهاي ابزاري بیشتر ندارد، بنـابراین  

متغیرهـاي ابـزاري بـراي رفـع      عنوانبهمقادیر وقفه دار متغیر وابسته 
همبستگی بین متغیرهاي توضیحی و جمالت اخـالل اسـتفاده کـرد.    

توزیع  مجانبی داراي صورتبهآزمون سارگان   صورتبهبوده که  2
  شود:زیر تعریف می

)(ˆˆ ' 9
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 ZZ iH i
i
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در رابطه فوق ˆˆ XY     اسـت کـه ̂   1مـاتریسK  از
ماتریس  Hماتریس متغیرهاي ابزاري و  Zضرایب برآورد شده است. 

تعداد  qتعداد مشاهدات و  Tاست که در آن  (T-q-1)مربع با ابعاد 
). عالوه بر این، با توجه به اینکه در 8( متغیرهاي توضیحی مدل است

گیري مرتبه اول، جمالت اخالل از فرایند خود استفاده از روش تفاضل
کنند. براي اینکه روش آرالنو و بانـد  رگرسیونی مرتبه اول پیروي می

هاي سازگار شـود الزم اسـت مرتبـه خودرگرسـیونی     منجر به تخمین
 و کـارایی  محاسـبه  جمالت اخالل مورد آزمـون قـرار گیرنـد. جهـت    

 هـاي سـایت  از الزم اطالعـات  اقتصادسـنجی  الگوي برآورد همچنین
ـ  سـایت  ایران، آمار مراکز  10 هـاي اطالعـات کارگـاه   ویـژه بـه  کبان

 1387-1392 هايسال زمانی بازه در صنایع وزارت بیشتر و نفرکارکن
  .است شدهآوريجمع الزم اطالعات

در این تحقیق با توجه به اینکه صنایع بر اساس معیـار خروجـی   
، لذا در تحلیل کارایی از الگـوي سـتانده   اندقرارگرفته بنديطبقهمورد 

محصول بـا ثابـت در    سازي حداکثرو محاسبات با  شدهاستفادهمحور 
گیرد. در مطالعه حاضر سه نهـاده  انجام می هانهادهنظر گرفتن سطح 

هاي اصلی در تولید نهاده عنوانبهنیروي کار، سرمایه و ارزش انرژي 
 منتشرشدههاي . با توجه به اینکه در دادهاندشدهگرفتهصنعت در نظر 

نفـر کـارکن و    10 مايمار ایران در سرشماري از بنگاه توسط مرکز آ
 ذکرشـده  گـذاري سـرمایه بیشتر، موجودي سرمایه وجود ندارد و تنها 

است، با استفاده از تخمین تابع روند براي محاسبه موجودي سـرمایه  
 است. شدهاستفاده
  

  نتایج و بحث
بـا توجـه بـه وجـود ماهیـت سـري زمـانی متغیـر در اطالعــات         

ی در ابتدا الزم است که روند ایستایی متغیر موردبررسی قرار موردبررس
هـا اسـتفاده از آمـاره مـاي     گیرد. اما با توجه به ماهیت ترکیبـی داده 
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یافتـه چنـدان مناسـب    مرسوم مانند دیکی فولر و دیکی فـولر تعمـیم  
 هایی مانندمنظور بررسی ایستایی آمارهباشد. لذا در این تحقیق بهنمی

شده است. نتایج این بررسی در جدول زیر استفاده پسران ولوین، فیشر 
  شده است.گزارش

  
  1392-1376بررسی ایستایی متغیر موجودي سرمایه طی دوره  - 1جدول 

Table 1- The stationary of capital stock 1997-2013  
 نتیجه

Result  
 سطح احتمال

P-Value  
 فیشر

Fisher  
 سطح احتمال

P-Value  
 پسران

Pesaran  
 سطح احتمال

P-Value  
 لوین

Levin  
  متغیرها

 Variables 

Non stationary 0.99  24.73 0.98 2.2 0.22 -0.74 موجودي سرمایه در سطح  
Capital stock in level 

 stationary 0.006 85.53 0.001 -2.88 0.001 -2.94 موجودي سرمایه در تفاضل اول  
Capital stock in first deference 

  هاي تحقیقمآخذ: یافته
 Source: Research findings 

 

دهد که متغیر موردنظر در سطح ایستا نتایج جدول فوق نشان می
بار تفاضل گیري ایستا شده است. با توجه به استفاده نیست ولی با یک

از داده ماي ترکیبی ابتدا الزم است تا نوع الگوي موردبررسی از نـوع  

Pool  یاPanal  ابتـدا در جـدول زیـر بـا      مورد آزمون قرار گیرد. لـذا
و الگـوي   pooledآزمون لیمر به بررسی برتري دو الگوي  استفاده از

 شده است.پانل با اثرات زمانی پرداخته
  

  آزمون لیمر(چاو) براي انتخاب الگو - 2جدول 
Table 2- Limer (Chow) test for model selection 

  آماره  
statistic  

  درجه آزادي
Degree of freedom 

  سطح احتمال
P-Value  

 Fآماره 
F- Statistic 

3.63 14.4 0.0000  

  آماره چاو
Chow- statistic 

62.75 5 0.0000 

  هاي تحقیقمآخذ: یافته
 Source: Research findings 

 
دهد که فرضیه صفر مبنی بر برابـري  نشان می نتایج آزمون لیمر

اثرات فردي رد شده است. بنابراین الگوي مناسب براي بـرآورد مـدل   
الزم  . لذا در گـام بعـدي  poolموردبررسی در طبقه پانل قرار دارد نه 

است تا الگوي اثرات ثابت با الگوي اثرات تصادفی مقایسه شود. براي 
شـده اسـت. نتـایج ایـن     سمن استفادهمقایسه این دو الگو از آزمون ها
  شده است.بررسی در جدول بعدي گزارش

  
 نتایج آزمون هاسمن  -3جدول

Table 3- The result of Hasman test  
  آماره  

Statistic  
 درجه آزادي
Chi-sq.d.f 

  سطح احتمال
P-Value  

Period Random 0.315 3  0.957  
  هاي تحقیقمآخذ: یافته

 Source: Research findings 
  

دهد که فرضیه صـفر مبنـی بـر    یافته ماي جدول فوق نشان می
برتري الگوي اثرات تصادفی بـر الگـوي اثـر ثابـت قابـل رد کـردن       

باشـد. لـذا درنهایـت ایـن الگـو جهـت بررسـی اثـرات متغیرهـا          نمی
مورداستفاده قرارگرفتـه اسـت. نتـایج الگـوي نهـایی در جـدول زیـر        

  شده است.گزارش

نرخ  گرفتن نظرو در  05/1 گذاريسرمایهتوجه به نرخ  در ادامه با
موجودي سـرمایه   )،4(مطالعه امینی و نشاط  اساس بر 7/4استهالك 

همچنین با توجه بـه اسـمی بـودن ایـن متغیـر از       است. شدهمحاسبه
در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشـور   تولیدکنندهشاخص قیمت 

 شـده اسـتفاده توسط بانک مرکزي براي تعدیل این متغیـر   منتشرشده
کارکنان مشغول به کار در یک صـنعت و   کهازآنجاییاست. از سویی 

تحصیالت و مهارت همگـن نیسـتند. در    ازلحاظحتی در یک کارگاه 
تعداد کارکنان از ارزش جبران دسـتمزد و خـدمات    جايبهاین مطالعه 

بـا اسـتفاده از شـاخص بهـاي     اسـت. ایـن شـاخص نیـز      شدهاستفاده
است. ورودي دیگـر   شدهتعدیل 1383به قیمت ثابت سال  تولیدکننده

این مطالعه ارزش انرژي مصرفی است که این متغیر نیز به قیمت سال 
است. ارزش تولید، ستانده این تحقیق است کـه بـا    شدهتعدیل 1383

 شدهدیلتع 1383استفاده از شاخص قیمت تولیدکننده و به همان سال 
مختلـف صـنایع غـذایی و     مـاي است. بر این مبنا کارایی زیـربخش  
 است. شدهحاصلآشامیدنی کشور مطابق جدول زیر 
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  ناخالص گذاريیهنتایج تخمین الگوي اثرات تصادفی سرما - 4 جدول

Table 4- The result of Stochastic effect model estimation 
  متغیر

Variable 
  ضریب

Coefficient 
  انحراف معیار

SD 
  t آماره

T-statistic 
 سطح احتمال

P-Value  
  عرض از مبدأ
Constant 

1.51  0.7  2.14  0.001  

  زمان
Time 

0.16  0.07  2.2  0.000  

 جزء اتورگسیو
AR(1)  

1.05  0.33  3.09  0.000  

  هاي تحقیقمآخذ: یافته
 Source: Research findings 

  

  صنایع غذایی و آشامیدنی کشور هايبخش زیرکارایی فنی  -5جدول
Table 5- The technical efficiency of food and beverage subsectors   

  کارایی میزان
Efficiency (%) 

 زیربخش
subsectors 

کارایی میزان  
Efficiency (%) 

 زیربخش
subsectors 

حیوانات و دام خوراك تولید 64.9  
Production of flock and animals food  

ماهی حفاظت و آوريعمل 52.9   
Production and Protection of fish 

وشکر قند تولید 30.6  
Production of sugar Loaf and sugar  100 نباتی و حیوانی چربی و روغن تولید  

The production of oil,animal and herbal fat  
شکالت و نباتآب تولید 69.9  

Production of candy and Chocolate 
طیور و دام کشتار 100  

Flock and birds carnage 

ماکارونی و رشته تولید 68.8  
Production of fiber and macaroni 

  گوشت حفاظت و آوريعمل 69.5
Production and Protection of meat 

 نانوایی 44.1
Bakery  

خرم بنديبسته و بنديدرجه و کردن پاك 100  
Cleaning, grading and packaging of date 

وبیسکویت شیرینینان تولید 60.9  
Production of pastry and biscuit 

پسته بنديبسته و بنديدرجه و کردن پاك 86.1  
Cleaning, grading and packaging of Pistachios 

سازي چاي 100  
Production of tea 

هامیوه حفاظت و آوريعمل 81.8  
Production and Protection of fruit 

  غذایی محصوالت سایر تولید 70
Production of other food products 

لبنی ماي فراورده تولید 100  
Production of daily products 

آشامیدنی انواع تولید 47.3  
Production kind of drinking  

حبوبات و غالت کردن آرد و سازيآماده 38.2  
Preparing and flour of cereals and beans 

اينشاسته ماي فراورده و نشاسته تولید 51.5     
Production of Starch and Starch products 

  یقهاي تحقمآخذ: یافته
Source: Research findings 

  

میـانگین کـارایی    شودمیکه در جدول فوق مشاهده  گونههمان
درصـد   70کشـور در حـدود    آشـامیدنی براي بخش صنایع غـذایی و  

این بخش امکان افزایش کارایی و  دهدمیاست که نشان  شدهحاصل
 4. باشـد مـی درصـد دارا   30دستیابی به ستانده مطلوب را به میـزان  

راکی، کشـتار دام و  صنعت تولید روغن و چربی حیـوانی و نبـاتی خـو   
لبنـی و چـاي سـازي داراي کـارایی کامـل       مايطیور، تولید فراورده 

کـارایی   ازلحـاظ  تـوان مـی صـنعت را   4این  دیگرعبارتبه. باشندمی
صنایع غذایی و آشامیدنی کشور محسـوب   مايزیربخش  ترینموفق

و آرد کردن غالت  سازيآمادهشکر،  و قندکرد. در نقطه مقابل صنعت 
 1/44و  2/38، 6/30و حبوبات و نانوایی به ترتیب با میـزان کـارایی   

صنایع غذایی و آشامیدنی محسـوب   مايزیر بخش  ناکاراتریندرصد 
دیگر در جدول فـوق تفـاوت فـاحش بـین      توجهقابل. نکته شوندمی

کـه در ایـن    ايگونـه بـه . باشـد میکارایی  نظرازنقطهعملکرد صنایع 
وجود دارند که  هاییبخشت در کنار صنایعی با کارایی صدرصد، صنع

فاصله زیاد این صنایع را در  این و باشدمی سومیکحدود  هاآنکارایی 
در جهت دسـتیابی بـه میـزان محصـول      هانهادهمناسب  کارگیريبه

بررسی وضعیت بازدهی نسبت به  منظوربه. اما دهدمیمطلوب نشان 
میزان کارایی در دو حالت بازدهی ثابـت و   رسیموردبرمقیاس صنایع 

 .است شدهمحاسبهمتغیر نسبت به مقیاس 
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  بازدهی نسبت به مقیاس زیریخش ماي صنایع غذایی و آشامیدنی کشور  - 6 جدول

Table 6- Return to scale of food and beverage subsectors  

  زیر بخش
subsector 

کارایی در حالت بازدهی ثابت 
  نسبت به مقیاس

Efficiency in fixed return to 
scale  

 متغیر بازدهی حالت در کارایی
  مقیاس به نسبت

Efficiency in variable return 
to scale  

بازدهی نسبت به 
  مقیاس

return to scale  

  نوع بازدهی
Kind of 
return 

ماهی حفاظت و آوريعمل   
Production and Protection of 

fish 
  کاهشی  0.937  56.5  52.9

Dec 
  نباتی و حیوانی چربی و روغن تولید

The production of oil, animal 
and herbal fat  

  ثابت  1 100  100
Fix 

طیور و دام کشتار  
Flock and birds carnage 100  100  1  ثابت  

Fix 
  گوشت حفاظت و آوريعمل

Production and Protection of 
meat 

  کاهشی  0.99  69.5  69.3
Dec 

خرم بنديبسته و بنديدرجه و کردن پاك  
Cleaning, grading and 

packaging of date 
  ثابت  1  100  100

Fix 
تهپس بنديبسته و بنديدرجه و کردن پاك  

Cleaning, grading and 
packaging of Pistachios 

  کاهشی  0.861  100  86.1
Dec 

هامیوه حفاظت و آوريعمل  
Production and Protection of 

fruit 
  کاهشی  0.982  83.3 81.8

Dec 
لبنی ماي فراورده تولید  

Production of daily products 100 100  100  ثابت  
Fix  

حبوبات و غالت کردن آرد و سازيآماده  
Preparing and flour of cereals 

and beans 
  کاهشی  0.99  38.3  38.2

Dec  
اينشاسته ماي فراورده و نشاسته تولید  

Production of Starch and Starch 
products 

  کاهشی  0.851  60.5  51.5
Dec  

حیوانات و دام خوراك تولید  
Production of flock and animals 

food  
  کاهشی  0.968  67.1  64.9

Dec  
وشکر قند تولید  

Production of sugar Loaf and 
sugar  

  کاهشی  0.906  33.8  30.6
Dec  

شکالت و نباتآب تولید  
Production of candy and 

Chocolate 
  کاهشی  0.959  72.8  69.9

Dec  
ماکارونی و رشته تولید  

Production of fiber and 
macaroni 

  کاهشی  0.914  75.3  68.8
Dec  

 نانوایی
Bakery  44.1  0.46  0.95  کاهشی  

Dec 
وبیسکویت شیرینینان تولید  

Production of pastry and biscuit 60.9  70.2  0.86  کاهشی  
Dec 

سازي چاي  
Production of tea 100  100  1  ثابت  

Fix  
  غذایی محصوالت سایر تولید

Production of other food 
products 

  کاهشی  0.988  70.9  70
Dec 

آشامیدنی انواع تولید  
Production kind of drinking  47.3  54.3  0.87  کاهشی  

Dec 
Average 
  کاهشی  0.95  73.6  70.3 میانگین 

Dec 
  هاي تحقیقمآخذ: یافته

 Source: Research findings 
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 شـده حاصـل  95/0میانگین بازدهی نسبت به مقیاس در صنایع  

بازدهی کاهشی نسـبت بـه مقیـاس در زیـربخش      است که حاکی از
بررسـی   منظـور به درنهایت. باشدمیصنایع غذایی و آشامیدنی کشور 

صـنایع غـذایی و آشـامیدنی در     مايبر کارایی زیربخش  مؤثرعوامل 
نتایج بررسـی ایسـتایی   است.  شدهاستفادهکشور از رهیافت پانل دیتا 

بار تفاضل گیري از یک دهد که تمامی متغیرها پسمتغیرها نشان می
 منظوربهالعه حاضر از روش آرالندو باند اند. در مطدر سطح ایستا شده

حذف آثار ثابـت از   منظوربهاست.  شدهاستفادهبرآورد الگوي پانل پویا 
. پیش از تخمین الزم است تا شودمیتفاضل گیري مرتبه اول استفاده 

 براي ایـن منظـور از   مشخص بودن معادله مورد آزمون قرار گیرد که
است. نتایج استفاده از این آزمون در جدول  شدهاستفادهآزمون سارگان 

 است. شدهارائهاست. نتایج این آزمون در جدول بعدي  شدهارائهبعدي 
  
  

  نتایج آزمون سارگان  - 7جدول 
Table7- The result of Sargan test 

  ارزش احتمال
P-value 

  آماره مقدارِ
Statistical value 

0.652  11.19 
  هاي تحقیقمآخذ: یافته

 Source:Research findings 
  

نتایج جدول فوق حاکی از عدم رد فرضیه صفر مبنـی بـر معتبـر    
بودن مدل است. بنابراین استفاده از متغیرهاي ابزاري در جهت کنترل 

و جمالت اخالل مـدل ضـروري    همبستگی بین متغیرهاي توضیحی
از مقادیر وقفه دار متغیر وابسـته   توانمیکه  دهدمیاست. این نشان 

از  درنهایتمتغیرهاي ابزاري جهت اعتبار مدل استفاده نمود.  عنوانبه
 شـده اسـتفاده متغیر ابـزاري در الگـو    عنوانبهوقفه اول متغیر وابسته 

  است. شدهارائهاست. نتایج برآورد الگو در جدول بعدي 
  

  نتایج تخمین مدل به روش آرالنو و باند - 8 جدول
Table 8- The result of estimation of model Arrelano and, Bond approach 

  ارزش احتمال
p-Value 

  ضریب
Coefficient 

 توضیح
Explain 

  متغیر
Variable 

  وقفه اول کارایی  6.48  0.000
First lag of efficiency ܨܧܮ௧ିଵ 

  سرمایه انسانی  0.083  0.004
Human capital ݉ݑܪܮ௧ 

  اندازه  0.008-  0.008
size ݖ݅ݏܮ௧ 

  نوع مالکیت  0.068  0.001
Ownership type  

 ௧݊ݓܮ

  درجه آزادي تجارت  0.053  0.000
 trade openness  

 ௧݊݁ܶܮ

  نوآوري  0.121 0.000
Innovation  ݒ݊ܫܮ௧ 

  شاخص هرفیندال  0.071-  0.000
Herfindal index ܫܪܪܮ௧ 

  شدت مصرف انرژي  0.001-  0.01
 Energy intensity   ݐ݊݅ܧܮ௧  

  هاي تجاريسیکل  0.043  0.002
Business cycle  ݈ܿݕܿܮ௧ 

 P-Value = 0.00 F=385.57 0.778= 2R 
  تحقیق ايهمآخذ: یافته

 Source: Research findings 
 

عالئم حاصله براي تمامی متغیرها مطابق انتظار بـوده و تمـامی   
درصـد   10متغیر شدت مصـرف انـرژي کـه در سـطح      جزبهمتغیرها 

درصد برخـوردار   5در سطح  داريمعنیاست سایر متغیرها از  دارمعنی
 ௧ିଵܨܧܮبـراي متغیـر    شودمیکه مالحظه  گونههمان. باشندمی

یک درصد افزایش دهد یاست که نشان مشده اصلح 481/6ضریب 
درصـد   4/6کـارایی دوره بعـد را تـا    توانـد  یدر کارایی در هر دوره م

با عالمت مثبت  08/0افزایش دهد. براي متغیر سرمایه انسانی ضریب 
یک درصد افزایش در میـزان ایـن   دهد یاست که نشان مشده اصلح

تحت تاثیر قـرار دهـد. بـراي     08/0کارایی را تا میزان  تواندمیمتغیر 
کـه  شـده  حاصـل با عالمت منفـی   -008/0ضریب  ௧ݖ݅ݏܮمتغیر 
موجب افزایش ناکـارایی   تواندمیشدن واحدها  تردهد بزرگمینشان 

این صنعت  دیگرتعباربهواحدهاي صنایع غذایی و آشامیدنی شود. به 
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. بـراي متغیـر نـوع مالکیـت     کنندمیکاراتر عمل  ترکوچکواحدهاي 
. بـا توجـه بـه    شده استحاصلبا عالمت مثبت  068/0متغیر ضریب 

 کـل بـه مالکیت خصوصی  ها بابنگاهنسبت  صورتبهاینکه این متغیر 
ـ  مـی است. این نتیجـه نشـان    شدهها تعریفبنگاهتعداد  زایش دهـد اف

دولتـی   گـري تصـدي خصوصی و حرکت به سـمت کـاهش   مالکیت 
زایش کارایی در این بخش را به همراه داشته باشد. عالمت تواند افمی

 دهـد مـی نشان  درجه آزادي تجارت براي متغیر 053/0مثبت ضریب 
کارایی را در این بخش از صـنعت افـزایش    تواندمیافزایش صادرات 

ــر  ــراي متغی ــه  ௧ݒ݊ܫܮدهــد. ب ــهک ــاغالن  صــورتب نســبت ش
با  121/0است ضریب  شدهتعریفبر کل شاغالن بخش  کردهتحصیل

صـنعت از   تأثیرپـذیري نشـان از   شده است کـه حاصلعالمت مثبت 
رصد افـزایش در نـوآوري   باشد. یک دمیسطح نوآوري در این بخش 

 12/0بـه افـزایش    توانـد مـی و آشـامیدنی   غـذایی  موادصنایع تولید 
هیرشمن که –منجر شود. براي شاخص هرفیندال  درصدي در کارایی

 دهدمینشان  شدهحاصلدرجه تمرکز است عالمت منفی  دهندهنشان
درجه انحصار در این صنعت موجب افـزایش ناکـارایی در آن    افزایش

کـارایی   توانـد مـی ایجاد یک فضاي رقابتی  دیگرعبارتبهخواهد شد. 
افـزایش دهـد. در   را و آشامیدنی را در کشور  غذایی موادصنایع تولید 

با عالمت  001/0ضریب  این تحقیق براي متغیر شدت مصرف انرژي
دهد افـزایش نسـبت مصـرف    نشان می آمده کهدستبهمنفی حاصل 

(شدت انرژي ) ناکارایی در بخش صنعت مـواد   افزودهارزشانرژي به 
نهایـت ضـریب   درغذایی و آشامیدنی در کشور را موجب خواهد شـد.  

دهـد کـه ظهـور    نشـان مـی   هـاي تجـاري  حاصله براي متغیر سیکل
تواند افزایش کارایی را به دنبال داشـته  هاي رونق در اقتصاد میدوره

باید منتظر کاهش کارایی در سطح  هاي رکودباشد و برعکس در دوره
 ررسی بود.صنایع مورد ب

  
   هاپیشنهادو  گیرينتیجه

ده است تا ضمن بررسی وضعیت کارایی در مطالعه حاضر سعی ش
وري عوامل تولید صنایع مواد غذایی و آشامیدنی کشور در بازه و بهره
 تأکیدبا  ویژهبهبر کارایی  مؤثربه بررسی عوامل  1392تا  1387زمانی 

خاص بر مسئله مالکیت پرداخته شود. ضریب مثبت حاصله براي متغیر 
یت خصوصی در این زیربخش که افزایش مالک دهدمیمالکیت نشان 

عاملی در جهـت افـزایش    تواندمی سازيخصوصیو حرکت در جهت 
کارایی این بخش تلقی گردد. در بسیاري از مطالعات مانند رحمانی و 

، سـخنور و همکـاران   )29(، خداداد کاشـی و حاجیـان   )40(همکاران 
 در ویـژه بـه مالکیت بـر کـارایی    براثر )10(، کالسن و همکاران )49(

ورود به فضـاي   کهدرحالیلذا  .شده است تأکید سازيخصوصیجهت 
و حرکـت در جهـت    نوین اقتصادي و آرایـش جدیـد دولـت در بـازار    

ورود به یک فضاي نـوین در اقتصـاد اسـت،     منزلهبهسازي خصوصی

یک سیاسـت رقـابتی اسـت     درواقعگردد این سیاست که پیشنهاد می
صنایع غذایی و آشامیدنی کشور  افزایش کارایی در زیربخش منظوربه

 مايقرار گیرد. حمایت از صنایع با مدیریت  موردنظربا شتاب بیشتري 
بخش خصوصی با استفاده از ابزارهاي مالی و پولی، توجه بیشـتر بـه   

دولتی و نیز نظارت پس از مرحله واگذاري  هايشرکتفنون واگذاري 
قانون اساسی  44اصل  مايبه بخش خصوصی، تداوم اجراي سیاست 

 هـا پیشـنهاد  ازجمله گذاريقانونشرایط رقابتی و شفافیت در  باوجود
  .باشدمیمطالعه حاضر 

 مـوردنظر همچنین نتایج نشان داد که میانگین کارایی در صنایع 
کارایی را بـراي   )7( . اصغرپور و همکارانباشدمیدرصد  70در حدود 

در  1393سـی در سـال   و فلـزات اسا  شـیمیایی زیربخش محصوالت 
 )15( امامی میبـدي و همکـاران   .درصد محاسبه کرده است 77حدود 

 66در حـدود   1390میزان کارایی صنایع پتروشیمی کشـور در سـال   
کـارایی صـنایع    )57( زراء نـژاد و همکـاران   .انـد کردهدرصد محاسبه 

اند. درصد برآورد نموده 55در حدود  1391کشور را در سال  ايکارخانه
بر  تأکیدگردد تا با درصد پیشنهاد می 30با توجه به میانگین ناکارایی 

اصول و مبانی علمی پیرامون مسئله کارایی، از سوي مراجـع ذیـربط   
الزم در  سـازي زمینـه صنایع و جهاد کشـاورزي   مايسازمان  ویژهبه

 زیـر جهت کاهش این ناکارایی انجام گیرد. در ایـن راسـتا توجـه بـه     
 سازي ، تولید روغن و کشتارهاي لبنی، چايند فراوردههایی مانبخش

هاي دام و طیور که از کارایی مناسبی برخوردارند در کنار توجه به یافته
توانـد عـاملی مناسـب در جهـت     تحقیقاتی مانند تحقیق حاضـر مـی  

هاي موجود باشد. یکی از نتایج مهم مطالعه حاضـر  شناسایی نارساي
 آشامیدنی و غذایی صنایع اس کاهشی دروجود بازدهی نسبت به مقی

 در ترکوچک واحدهاي که معنی بدین است. موردبررسی بازه در کشور
 بـزرگ  واحـدهاي  از ترموفق کارایی به بابی دست و منابع از استفاده

) در کشور اندونزي 14نتیجه مشابه در تحقیق اینجان ( .اندنموده عمل
 .شده اسـت این کشور حاصلدر بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

حمایت از صنایع با مقیاس کوچک در این صنعت با توجه بـه کمبـود   
هاي ایـن مطالعـه در جهـت دسـتیابی     نهاده سرمایه، ازجمله پیشنهاد

ازپیش به توسـعه و رونـق در ایـن صـنعت وابسـته بـه بخـش        بیش
  باشد.کشاورزي می

انسـانی اثـر    نتایج در این مطالعه نشان داد که شد متغیر سرمایه
داري بر کارایی صنایع مواد غذایی و آشـامیدنی کشـور   مثبت و معنی

)، طیبـی و  6اي که توسط مطالعات اصغرپور و همکـاران ( دارد. نتیجه
) نیـز مـورد تائیـد    9)، چـو وکـالی راجـان (   3)، امینـی ( 52همکاران (

هـاي  دیگر در این تحقیق فرضیه اصلی مدلعبارتبه .قرارگرفته است
مبتنی بر سرمایه انسانی که رشد بلندمدت پایـدار را بـه انباشـت     رشد

 افـزایش  دهند به اثبات رسیده است. درواقعسرمایه انسانی نسبت می
 انسـانی  سـرمایه  انباشت سبب دانشگاهی تحصیالت با شاغالن تعداد

 که شودمی بنگاه سطح در توانایی و مهارت افزایش به منجر و گردیده
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بـا توجـه بـه     .اسـت  بنگاه فنی کارایی ارتقاي اساسی عوامل از یکی
انداز جمهوري اسـالمی ایـران در افـق    شده در سند چشماهداف تعیین

مبنی بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي با اتکا بر سـهم برتـر    1404
هـاي  اجتماعی در تولید ملـی و اهـداف برنامـه   منابع انسانی و سرمایه

ي و کارایی در بخش صنعت پیشنهاد ورتوسعه در خصوص ارتقاء بهره
شود از طریق راهکارهایی مانند ایجاد انگیزه و شرایط مناسب براي می

هـاي علمـی و   ادامه تحصیل شاغالن بخش صـنعت ، ارائـه آمـوزش   
شـده بـه   هـا، ارتقـاي سـطح کیفـی آمـوزش داده     کاربردي بـراي آن 

بازار کار دانشجویان مرتبط با این بخش صنعت و ایجاد تناسب با نیاز 
زمینه الزم در جهت افزایش کارایی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی از 

  این طریق فراهم آید.
نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی اندازه بر کارایی واحدهاي صنایع 

تـر شـدن   غذایی و مواد آشامیدنی کشور است. بدین معنی که بـزرگ 
داشـته باشـد.    تواند کاهش کارایی صنعت را بـه همـراه  واحدهاي می

مطلبی که در بازدهی نسبت به مقیـاس نیـز مناسـب بـودن فعالیـت      
تـر را از حیـث کـارایی نشـان داد. ایـن نتیجـه در       واحدهاي کوچـک 

)، زراء نژاد و همکاران 43مطالعات دیگران مانند صدرائی و جواهري (
که در مطالعات مانند اصغرپور و درحالی .) نیز به اثبات رسیده است57(

شـده  ) نتیجه معکـوس حاصـل  41) و ریسند (18)، فینی (7اران (همک
رو در تحقیق حاضر حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچـک  ازاین. است

در این بخش و اعطاي وام و تسهیالت براي این خرده تولیدکنندگان 
گردد. با توجه در جهت افزایش کارایی در زیربخش صنایع پیشنهاد می

صنعت حمایت از صـنایع کوچـک عـالوه بـر      بر بودن اینبه سرمایه
تر از پتانسیل تر نسبت به واحدهاي بزرگامکان ایجاد گسترش سریع

باشـد.  تري در جهت افزایش سهم اشـتغال نیـز برخـوردار مـی    مناسب
دهد کـه افـزایش   ارت نشان میعالمت مثبت براي متغیر شاخص تج

ایش دهـد. در  تواند کارایی را در این بخش از صنعت افـز صادرات می
، مـوك و همکـاران   )31(، لوکر )25( نلی و مطالعات فراوانی مانند هو

اصغرپور و ، )52(، طیبی )22(،گرنر )34(، میلیتز )55(، والرجادي )37(
)، ترکمانی و ذوقـی پـور   29)، خداداد کاشی و همکاران (7همکاران (

است. ) براثر مثبت تجارت بر کارایی واحدهاي صنعتی تأکید شده 53(
بر اساس مطالعات تجربی در بازارهاي صادراتی، هزینه ماي ورود بـه  

 باشـد. همچنـین نـا   زیاد و نوسان ماي قیمتـی غیرمنتظـره مـی    بازار
اطمینانی در تقاضا براي کاالي صادراتی نیز بیشتر اسـت. لـذا بنگـاه    
ماي صادراتی نیاز دارند که سطح باالیی از کارایی را حفـظ نماینـد و   

هـاي تـدریجی   تقاء ان تالش نمایند. از سویی بر اساس مـدل براي ار
اي که فعالیت گونهشود که صادرات همراه با یادگیري است بهبیان می

ــت  آگــاهی در بنگــاه را صــادراتی ســطح معلومــات و از طریــق رقاب
جدید و ارتباط با دنیایی بیـرون امکـان    ماي فنّاوري، ورود المللیبین

نمایـد. افـزایش   یی از این طریق را فراهم مییادگیري و افزایش کارا
سومین اثر مثبت  عنوانبه المللیبیندر مواجه به فضاي  پذیريرقابت

گردد. لذا در این زمینه پیشنهاد صادرات بر کارایی صنایع شناسایی می
ــقمــی ــردد از طری ــد صــادراتی   گ تشــویق صــادرات، تســهیل فراین

ن یا شناسایی بازارهاي جدید محصوالت، ارائه مشاوره به صادرکنندگا
هاي نسبی جدید در تولیـد محصـوالت غـذایی و آشـامیدنی     و مزیت

امکان تعامـل بیشـتر بـا اقتصـاد جهـانی و افـزایش کـارایی صـنایع         
  فراهم آید. موردبررسی

، کـه  شدهحاصلدر این مطالعه براي متغیر نوآوري ضریب مثبت 
ري در ایـن بخـش   کارایی صنعت از سطح نـوآو  تأثیرپذیرينشان از 

، )14(، اجینگتـون  )30(باشد. در مطالعات خداد کاشی و همکـاران  می
شده است.  تأکیدبر اهمیت نوآوري  )9(، چو وکالی راجان  )18(فینی 

و  نــوین جهــانی در عرصــه تولیــد، ارائــه مــايآوري اسـتفاده از فــن 
تولید و همچنین  فنهاي حین خدمت در جهت افزایش سطح آموزش

هاي تحقیق و توسعه در راسـتاي افـزایش سـطح    سهم هزینهافزایش 
مطالعـه حاضـر در    هـاي پیشنهاد ازجملهتواند دانش فنی کارکنان می

–جهت افزایش کارایی این صنعت باشد. بـراي شـاخص هرفینـدال    
 شـده حاصلدهنده درجه تمرکز است عالمت منفی هیرشمن که نشان
در این صـنعت موجـب   دهد افزایش درجه انحصار است که نشان می

امکان ایجاد یـک فضـاي    دیگرعبارتبهافزایش ناکارایی خواهد شد. 
و آشـامیدنی را در   غـذایی  مـواد تواند کارایی صنایع تولیـد  رقابتی می

سـامی و عبـدرازك    ازجملـه کشور افزایش دهد. در مطالعات زیـادي  
، خـداداد کاشـی و   )19(، فاناکوشی و موتوهاشـی  )46(، ستیوان )44(

بر نقش منفی تمرکز صنعتی  )48(، سهیلی و همکاران )29(همکاران 
دهد که با حرکت صـنعت  نتایج نشان می .شده است تأکیدبر کارایی 

 مواد غذایی و آشامیدنی به سمت فضاي انحصـاري، کـارایی در ایـن   
هاي صـنعتی  گردد که سیاست. لذا پیشنهاد مییابدمیصنعت کاهش 

سـازي  راستاي افزایش فضاي رقابتی تـدوین گـردد. زمینـه    کشور در
فیزیکی و ارائه تسهیالت در جهت افزایش امکـان ورود آزاد بـه ایـن    

این مطالعـه   هايپیشنهاددیگر  ازجملهکاهش تمرکز  منظوربهصنعت 
در ایـن   دیگـر عبارتبهباشد. در جهت افزایش کارایی این واحدها می

ناکـارایی همگـام بـا تمرکـز      فـزایش برامبنـی   QLHتحقیق فرضیه 
در این تحقیق براي متغیـر شـدت    است. قرارگرفته تائیدصنعتی مورد 

اسـت کـه نشـان     شـده حاصلبا عالمت منفی  مصرف انرژي ضریب
(شـدت انـرژي)    افزودهارزشافزایش نسبت مصرف انرژي به  دهدمی

 ناکارایی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در کشور را موجب
ــژاد و همکــاران    )57(خواهــد شــد. نتیجــه مشــابه در مطالعــه زراء ن

اسـتفاده   منظـور به ايکارخانهتجدید ساختار صنایع . است شدهحاصل
در میـزان   جوییصرفهدر جهت  هازمینهبهینه از منابع انرژي و ایجاد 

فنون جدید تولیدي در جهت کاهش شدت  کارگیريبهمصرف انرژي، 
در جهت افزایش راندمان  المللیبیناده از تجارب مصرف انرژي و استف

 ازجملـه انرژي در صنایع تولید مـواد غـذایی و آشـامیدنی     وريبهرهو 
 تأثیرپـذیري مطالعه حاضر در جهـت کـاهش    هايپیشنهاد ترینمهم
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ظهـور   باشد.می موردتحقیقکارایی از شدت مصرف انرژي در صنایع 
دهد که ظهور نشان می تجاري هايسیکلبراي متغیر  مثبتعالمت 

تواند افزایش کارایی را به دنبال داشـته  هاي رونق در اقتصاد میدوره
رکود ما باید منتظر کـاهش کـارایی در    مايباشد و برعکس در دوره 

نتیجـه   )29(باشیم. خدادکاشی و همکـاران   موردبررسیسطح صنایع 
  .دانوري بخش صنایع ارائه نمودهمشابهی را براي بهره
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