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بررسی کارایی صنایع تبدیلی در ایران
نجفی1

پانته آ محبان  1،سید نعمتاهلل موسوی ،*1بهاءالدین
تاریخ پذیرش95/9/12 :
تاریخ دریافت95/6/20:
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی کارایی صنایع تبدیلی کشاورزی ایران میباشد .بدین منظور
دادههایی شامل مقدار سرمایه ،تعداد نیروی کار ،مواد اولیه مصرفی و مقدار مصرف انرژی در فاصله
سالهای  1379 -89از پانزده واحد صنایع تبدیلی در ایران گردآوری و با استفاده از تحلیل
پوششی دادهها کارایی آنها اندازه گیری شد .این واحدها بر اساس نوع تولیداتشان به دو گروه قند و
صنایع غذایی تقسیم شدند .در گروه قندها ،میانگین کارایی فنی  95درصد و در گروه صنایع
غذایی ،تقریباً  82درصد و میانگین کارایی فنی همه واحدها  77درصد بدست آمد .با توجه به
کارایی مدیریتی باال نسبت به کارایی مقیاس ،مشخص شد که مهمترین علت ناکارایی فنی بهینه
نبودن مقیاس واحدها میباشد .رشد بهره وری صنایع قند به طور میانگین  0/3درصد و کل صنایع
مورد بررسی حدود  3درصد بدست آمد .مهم ترین منشأ رشد بهرهوری در صنایع قند تغییرات
فناوری و در کل صنایع مورد بررسی رشد کارایی فنی میباشد .میانگین رشد بهرهوری صنایع
غذایی دارای  7درصد منفی میباشد و این در حالی است که کارایی فنی و تغییرات فناوری رشد
داشتهاند.
طبقهبنديL66, D24, D21 :JEL

واژههاي كليدي :کارایی ،بهرهوری ،صنایع تبدیلی ،تحلیل پوششی دادهها ،بازدهی نسبت به
مقیاس.

 -1به ترتیب کارشناس ارشد ،دانشیار و استاد گروه اقتصاد کشاورزی  ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،مرودشت،
ایران.
* -نویسنده مسئول مقالهseyed_1976mo@yahoo.com :
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پیشگفتار
صنایع تبدیلی به صنایعی گفته میشود که فرآورده های کشاورزی و دامی را تبدیل به مواد و
کاالی نیمه ساخته و یا آماده مصرف می سازد .این صنایع ،ضایعات محصوالت کشاورزی را کاهش
میدهند و برای کشور ارزش افزوده ایجاد میکنند و به همین دلیل صنایع تبدیلی یکی از
شاخههای مهم رشته کشاورزی بشمار میآید (وزارت جهاد کشاورزی  .)1383،تبیین جایگاه صنایع
تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی در کشور ما به دلیل مقتضیات جهانی ،حضور در بازارهای
منطقهای و بینالمللی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی ) (WTOروز به روز ضروریتر میشود
(آزبورن و تروبالد .)2006 ،تجارب سه دهه گذشته کشورهای آسیایی بویژه چین ،هندوستان و کره
جنوبی نشان می دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ،نقش اساسی در فرایند توسعه
روستایی این کشورها به عهده داشته است (رحیمی .)1383 ،واحدهای صنایع تبدیلی به گونه
معمول از جانب بازار نهاده و ستانده در شرایط شبه رقابتی عمل میکنند ،لذا یکی از راههای
مطمئن درآمد و سود ،افزایش کارایی و بهرهوری هر واحد میباشد (اکبری و همکاران.)1387 ،
ضایعات بخش کشاورزی حدود 30درصد در سال  89گزارش شده است که ارزش این حجم از
ضایعات متأسفانه به رقم  5میلیارد دالر در سال برآورد میشود .از این رو گسترش صنایع تبدیلی و
تکمیلی می تواند یکی از مؤثرترین گزینه های کاهش این حجم از ضایعات باشد (وزارت جهاد
کشاورزی .)1383 ،اندازه گیری و ارزیابی منظم کارایی باعث استفاده از امکانات موجود و جلوگیری
از افزایش نامتعادل هزینهها و موجب ارتقاء کیفیت و کمیت کاالها و خدمات تولیدی میشود
(امامی میبدی .) 1384 ،با توجه به این که کارایی فنی صنایع غذایی تاکنون در ایران مورد مطالعه
قرار نگرفته است و عمده پژوهشها به بررسی کارایی یک محصول غذایی خاص مربوط میشود ،لذا
این مطالعه با هدف شناسایی صنایع غذایی کارا و ناکارا و پیدا نمودن دالیل ناکارآمدی آنها انجام
شد .مطالعات متعددی در زمینه برآورد کارایی فنی جنبه های گوناگون صنایع تبدیلی انجام گرفته
است که به برخی از آنها اشاره میشود .ودوندا ( ،)1998در زمینه سنجش کارایی و بهرهوری
صنایع تبدیلی چای پژوهشی با عنوان "اندازهگیری کارایی فنی د ر صنایع تولیدی مالزی با استفاده
از تابع تولید مرزی قطعی" در مالزی انجام داده است .با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
کارایی چند صنعت را مورد سنجش قرار داد .دادهها مربوط به فاصله زمانی سالهای 1988-84
بود .نتایج نشان داد که باالترین کارایی مربوط به سال  1984و پایینترین آن مربوط به سال
 1988است .شارما و همکاران ( ،)1999با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEAکارایی
مزارع چند منظوره تولید محصول و پرورش ماهی را ارزیابی کردند .میانگین کارایی اقتصادی%74
برآورد شد .یکی از نتایجی که از این پژوهش بدست آمده این بود که ناکارایی تکنیکی بیشتر به
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علت ناکارایی تولیدی در مزارع ماهی چین میباشد .دهقانیان و قربانی ( ،)1382در مطالعهای به
برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب در استان خراسان پرداختند .بر اساس یافتههای پژوهش
میانگین کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی به ترتیب  28 ،31و  9درصد برآورد و برای افزایش
کارایی پتانسیل زیادی را نشان داد .همچنین ،معلوم شد سن باغدار و تحصیالت بر کارایی اثر
مثبت و ریسک گریزی اثر منفی بر آن دارد .بررسی کارایی محصوالت کشاورزی عاملی بسیار مهم
تأثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آنها بدون نیاز به هزینه اضافی میباشد .بابایی و همکاران
( ،)1391کارایی تخصیصی و فنی را برای تولیدکنندگان خیار گلخانهای بخش شیب آب شهرستان
زابل محاسبه کردند .این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی دادهها انجام گرفت .نتایج نشان دادند
که با تعقیب عوامل موثر بر افزایش کارایی فنی کشاورزان ،مانند برگزاری کالسهای ترویجی و
آموزشهای الزم ،میتوان بدون تغییر عمده در سطح فناوری و منابع بکار رفته ،تولید را افزایش و
هزینهها را کاهش داد .صبوحی صابونی و جام نیا ( ،)1386کارایی های اقتصادی ،تخصیصی ،فنی و
مقیاس واحدهای تولید موز در منطقه زر آباد در استان سیستان و بلوچستان را با استفاده از روش
تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرار دادند .نتایج بدست آمده از بررسی آنان نشان دادند که
امکان افزایش تولید و درآمد زارعین با سطح مصرف فعلی نهادهها و فناوری موجود وجود دارد ،لذا
هر گونه سیاستی از جمله سیاستهای قیمتی بازار گرا برای نهادهها و برگزاری کالسهای آموزشی
و ترویجی که بتواند به تصمیمگیری زارعین در مصرف کارای نهادهها کمک نماید مطلوب خواهد
بود .قلی زاده و همکاران ( ،)1388با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها اقدام به سنجش
بهرهوری صنایع تبدیلی چای کشور و اندازهگیری ،شناسایی و تحلیل عاملهای موثر بر آن کردند.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آنها مهمترین عامل ایجاد نابسامانی در صنعت چای را مشکل
بازاریابی و فروش چای تولید داخل کشور معرفی کرد.
مبانی نظري و روش پژوهش
در این مطالعه انواع کارایی فنی ،مدیریتی و مقیاس هر واحد تولیدی نسبت به کارایی دیگر
واحدهای تولیدی در نمونه مورد سنجش قرار گرفت .انواع کارایی عبارتند از :کارایی فنی که
عبارتست از بدست آوردن بیشترین محصول با استفاده از مقدار مشخصی از عوامل تولید و یا
کمینه سازی مقدار استفاده از عوامل تولید درسطح معینی از محصول ،کارایی مدیریتی (کارایی
فنی خالص) که بیانگر ترکیب صحیح عوامل تولید ،برای افزایش بهره وری است و کارایی مقیاس
که عبارتست از مقدار صحیح مصرف هر یک از نهادهها .در واقع کارایی مقیاس عبارتست از مقدار
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کارایی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس تقسیم بر کارایی مدیریتی (کارایی فنی خالص)
در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس.
روش های ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی فنی واحدهای تولیدی به دو گروه پارامتریک و
نا پارامتریک تقسیم می شوند .در روش پارامتریک با استفاده از اصول آماری و اقتصاد سنجی یک
تابع تولید برآورد شده و سپس کارایی تعیین میگردد ،اما روشهای نا پارامتریک نیاز به دانستن
ویژگی های آماری تابع تولید ندارند و در عوض در این روش ،کلیه واحد های موجود با یکدیگر
مقایسه شده و با استفاده از ساز و کارهای برنامه ریزی خطی ،واحد های موفقتر شناسایی میشوند
(چارنز و همکاران .)1978 ،روش تحلیل پوششی دادهها یکی از پرکاربردترین روشهای ناپارامتریک
در اندازه گیری کارایی است .این مدل ابزار مفیدی در سنجش کارایی چندین واحد با ساختار
تولیدی مشابه است (اکبری .)1387 ،به بیان سادهتر ،مدل تحلیل پوششی دادهها را میتوان
بیشینه کردن ستاندهها به شرط ثابت نگه داشتن مجموع نهاده ها تعریف نمود (شرمن .)2010 ،در
روش تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدهای تولیدی به وسیلهبرنامه ریزی خطی تعیین میشوند.
برای این منظور ،میتوان بازدهی یک واحد نهاده اضافی را ثابت (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) و
یا متغیر (بازدهی متغیر نسبت به مقیاس) گرفت .در این روش میتوان معیار کارایی را
بیشینهکردن محصول به ازای هر واحد نهاده یا کمینهکردن نهاده به ازای یک واحد محصول تعریف
نمود (امامی میبدی .)2006 ،از میان واحدهای تولیدی ،چند واحد به عنوان واحد کارا معرفی
میشوند که در اصطالح مرز کارایی نامیده میشوند و مالك ارزیابی واحدهای دیگر قرار میگیرند.
روش بکار رفته مبتنی بر کمینه سازی مقدار نهاده به ازای هر واحد محصول (  ) است .برای این
منظور فرمول برنامهریزی خطی تغییر یافته در رابطه ( )1استفاده میشود:
Min

به گونهای که:
()1

 yi  Y  0

X i  X  0
0

در رابطه ( ،λ )1بردار  N  Iاز ضرایبی است که مقدار ناکارایی هر واحد تولیدی در مقایسه با
یک واحد کارا را نشان میدهد و  Nتعداد واحدهاست Y .بردار  N  Iدر برگیرندهی محصول
واحدهای تولیدی و  Xماتریس مقدار نهادههای آنهاست Yi .و  X iبه ترتیب محصول و
نهادههای واحد  iام را نشان میدهند .مقدار عددی نهادههای واحد کارایی برآورد شده یک صنعت
بین 0و  1متغیر است به طوری که عدد یک ،نشان دهنده کارایی کامل (یا به طور خالصه کارا) و
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عدد صفر ،نشان دهنده ناکارایی کامل است .در روش  DEAبرای هر یک از واحدهای ناکارا ،یک
واحد کارا یا ترکیبی از دو یا چند واحد کارا به عنوان مرجع یا الگو معرفی میشوند .از آنجایی که
این واحد مرکب ،ضرورتاً در صنعت وجود نخواهد داشت ،به عنوان یک واحد مجازی کارا شناخته
میشود ،به بیان دیگر ،واحد مرجع برای یک واحد ناکارا ،میتواند یک واحد واقعی یا در حالت کلی
یک واحد مجازی باشد .پس از تجزیه و تحلیل خروجی نرم افزار ،واحدهای مرجع برای هر یک از
واحدها معرفی و مقادیر هدف نهادهها که باعث کارامدی واحد ناکارا میشود ،مشخص شد .در
نهایت ،با استفاده از رابطه ( )2کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس واحدها بدست آمد.
کارایی مدیریتی=کارایی فنی ×کارایی مقیاس
()2
کارایی مقیاس=کارایی فنی/کارایی مدیریتی
شاخص بهرهوري كل عوامل توليد مالمكوئيست
با توجه به ارتباط نزدیک میان بهرهوری و کارایی این شاخص امکان تحلیل بیشتر ارتباط آنها
را فراهم میکند .در صورتی که فرض کارایی فنی و تخصیصی تمام بنگاهها تأمین شود و بازده
نسبت به مقیاس نیز ثابت باشد تمام تغییر در بهرهوری را میتوان به تغییر فناوری نسبت داد ،اما
اگر این فرض محقق نشود ،تغییر در بهرهوری افزون بر تغییر فناوری نتیجه تغییر در کاراییهای
فنی ،تخصیصی و مقیاس نیز خواهد بود .در صورتی که دادههایی برای بیش از یک دوره در اختیار
باشد ،این امکان وجود دارد که با وجود ناکارایی فنی واحدها نیز تغییرات بهرهوری را اندازه گرفت.
بر این اساس شاخص مالمکوئیست در حالت یک نهاده و یک محصول به صورت رابطه ( )3تعریف
میشود (کوئلی و همکاران:)2002 ،
1/ 2
()3
d 0t ( yt , xt )  d 0s ( yt , xt ) d 0s ( ys , xs ) 
m0 ( ys , yt , xs , xt )  s
 t
 t

d 0 ( ys , xs )  d 0 ( yt , xt ) d 0 ( y s , xs ) 
که در آن  dبیانگر تابع فاصله y ،محصول x ،نهاده s ،و  tدوره های زمانی است .در رابطه باال
)  d 0s ( yt , xtنشان دهنده فاصله مشاهده شده دوره  tاز فناوری دوره  sاست .در رابطه ()3
t
s
عبارت )  ، d0 ( yt , xt ) / d0 ( ys , xsتغییر در کارایی فنی بین دو دوره را نشان میدهد .عبارت
داخل کروشه نیز تغییرات فناوری میباشد که عبارت است از میانگین هندسی انتقال فناوری در دو
دوره.
در این مطالعه ،کارایی صنایع تبدیلی کشاورزی در قالب دادههای پانل در  15واحد تبدیلی
منتخب برای فاصله سالهای  1379-89مورد بررسی قرارگرفته است .به دلیل موجود نبودن
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دادههای مورد نیاز ،واحدهایی انتخاب شدند که آمار آنها در پایگاه اطالعاتی سازمان بورس موجود
بوده است .این واحدهای تبدیلی شامل بیسکوییت گرجی ،شهد قند خوی ،شرکت فرآوردههای
غذایی پیرانشهر ،تولیدی صنعتی ثابت خراسان ،نوش مازندران ،توس صنایع بهشهر ،تولیدی و
صنعتی درخشان تهران ،گلوکوزان ،قند نیشابور ،قند اصفهان ،قند مرودشت ،قند هکمتان،
مارگارین ،صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان و شهد ایران میباشند .دادههای مورد نیاز مطالعه از
پایگاه اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار گردآوری شد .از این تعداد 5 ،واحد صنایع تولید قند و
 10واحد صنایع غذایی بودند ،لذا صنایع تبدیلی به دو گروه تقسیم شد و مقدار بهره وری و کارایی
فنی ،مدیریتی و مقیاس ابتدا برای هر دو گروه و سپس برای کل واحدها محاسبه شد.
نتایج و بحث
كارایی صنایع قند
این گروه شامل صنایع شهد قند خوی ،قند مرودشت ،قند نیشابور ،قند اصفهان و قند هکمتان
میباشد .مقدار کارایی فنی ،کارایی مدیریتی ،کارایی مقیاس ،نوع بازده (صعودی ،نزولی و ثابت) و
رتبهی این واحدها بر اساس رابطه ( )2محاسبه و در جدول  1ارایه شده است.
میانگین کارایی فنی برابر با  0/959بدست آمد که نشان میدهد ظرفیت ارتقای کارایی در
صنایع تبدیلی قند  4/1درصد است .محاسبات کارایی فنی در این مطالعه نشان میدهد که میتوان
در صنایع قند ایران با تنظیم مدیریت ،مصرف نهادهها را برای حفظ همین سطح فعلی تولید تا حد
 4/1درصد کاهش داد .در صورت عملی شدن این تغییر ،انتظار میرود که هزینه تولید محصول
کاهش یابد که به نوبه خود به افزایش قدرت رقابت این صنایع منجر خواهد شد .کارایی واحدها از
 89درصد تا  100درصد در نوسان است .کارایی  89درصد مربوط به قند هکمتان و بیشترین
کارایی مربوط به قند مرودشت میباشد .از کل پنج واحد مورد مطالعه ،یک واحد دارای بیشترین
کارایی فنی ،سه واحد دارای کارایی فنی بین 0 /9و  1هستند .برای بررسی علل ناکارایی واحدهای
تولید الزم است کارایی فنی به دو بخش کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تجزیه شود .میانگین
کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس در صنایع مورد بررسی به ترتیب برابر 0/996و  0/963است.
 60درصد (3واحد) از واحدها دارای کارایی مدیریتی برابر با یک هستند ،این در حالی است که
کارایی فنی تنها  20درصد از این واحدها ،یک میباشد.
با توجه به جدول  1آنچه که باعث ناکارآمدی واحدهای باقیمانده میشود ،ناکارایی ناشی از
مقیاس است .بنابراین ،بر اساس این جدول ،شهد قند خوی و قند نیشابور با اینکه کارایی مدیریت
برابر یک دارند دارای کارایی فنی کمتر از یک هستند و این نشان میدهد که در این واحدها
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ترکیب نهادهها صحیح است ،اما آنچه باعث کارایی کمتر از یک این واحدها شده است نداشتن
فعالیت در مقیاس بهینه است .بنابراین ،با توجه به میانگین کارایی مقیاس که به تقریب  96درصد
است 4 ،درصد از مقادیر نهادهها بدون هیچ عایدهای استفاده شده است که این موارد نیازمند
تغییرات کوچک و برنامهریزی دقیق برای کارا کردن واحد از راه حرکت به سمت مقیاس بهینه
میباشد.
شرکت شهد قند خوی دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس بود که تالش مدیران را برای
افزایش نسبت ستانده به نهادهی آن واحد میطلبد .این واحد دارای کارایی مقیاس کمتر از  1ولی
کارایی مدیریت برابر  1است .در این واحد ترکیب نهادهها درست بوده ،ولی عدم فعالیت در مقیاس
بهینه باعث کارایی کمتر از یک این واحد گردیده است.
واحد دارای کارایی فنی برابر با یک (واحد )2هم از نظر مدیریت و هم از نظر مقیاس ،در سطح
بهینه است و در نتیجه نیاز به گسترش نهادههای خود ندارد 20 .درصد از صنایع در نهاده نخست
(سرمایه) 20 ،درصد در نهاده دوم (مواد اولیه مصرفی) 20 ،درصد در نهاده سوم ( انرژی ) و40
درصد در نهاده چهارم (نیروی کار) دارای مازاد میباشند .مقادیر مازاد در واقع آن مقدار از نهاده
است که اگر کاسته شود ،انتظار میرود تولید کماکان در همان سطح باقی بماند و کارایی فنی برابر
 1شود .قند اصفهان در سرمایه و انرژی دارای مازاد است و قند هکمتان در نیروی کار و مواد اولیه
مصرفی دارای عوامل تولید مازاد میباشد .این عوامل مازاد نیز باید برای کارا شدن واحد ،از نهادهها
کسر گردند.
با توجه به بررسیهای به عمل آمده ،مشخص شد که ناکارآمدترین واحد در بین صنایع قند،
قند هکمتان با درصد کارایی 89درصد است .هر واحد تولیدی بمنظور تعدیل نهادهها به مقادیر
هدف خود نیازمند است.
كارایی صنایع غذایی
این گروه شامل صنایع بیسکوییت گرجی ،توس صنایع بهشهر ،تولیدی صنعتی ثابت خراسان،
تولیدی صنعتی درخشان تهران ،شرکت فرآوردههای غذایی پیرانشهر ،شهد ایران ،صنعتی کشاورزی
شیرین خراسان ،گلوکوزان ،مارگارین و نوش مازندران میباشد .مقدار کارایی فنی ،کارایی مدیریتی،
کارایی مقیاس ،نوع بازده (صعودی ،نزولی و ثابت) و رتبه واحدها بر اساس رابطه ( )2محاسبه و در
جدول  2ارایه شده است.
میانگین کارایی فنی این گروه برابر با  0/ 825بود که نشان میدهد ظرفیت ارتقای کارایی در
صنایع غذایی  17/5درصد است .کارایی واحدها از  13/5درصد تا  100درصد در نوسان است.
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کارایی  13/5درصد مربوط به صنعتی کشاورزی شیرین خراسان و بیشینه کارایی مربوط به صنایع
بهشهر ،تولیدی صنعتی درخشان تهران ،مارگارین و نوش مازندران میباشد .از کل ده واحد مورد
مطالعه ،چهار واحد دارای بیشترین کارایی فنی ،چهار واحد دارای کارایی فنی بین 0 /5و  1و دو
واحد دارای کارایی کمتر از  0/5هستند .برای بررسی علل ناکارایی فنی واحدهای تولید الزم است
کارایی فنی به دو قسمت کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تجزیه شود .میانگین کارایی مدیریتی و
کارایی مقیاس در صنایع مورد بررسی به ترتیب برابر  0/957و  0/861بود .از نظر کارایی مدیریتی
یا ترکیب مناسب نهادهها 0/025 ،درصد عدم کارایی در واحدها وجود دارد که میتوان آن را از راه
بهبود مدیریت اصالح کرد .همچنین 50 ،درصد (5واحد) از واحدها دارای کارایی مدیریتی برابر با
یک هستند ،این در حالی است که کارایی فنی تنها 40درصد از این واحدها ،یک میباشد .از آنجا
که کارایی فنی برابر است با کارایی مدیریت ضرب در کارایی مقیاس ،بنابراین کارایی فنی تابعی از
کارایی مدیریت و کارایی مقیاس است.
با توجه به جدول  2آنچه که باعث ناکارآمدی واحدهای باقیمانده میشود ،ناکارایی ناشی از
مقیاس است .بنابراین بر اساس جدول  ،2واحد شماره  7با اینکه کارایی مدیریت برابر یک دارد،
دارای کارایی فنی کمتر از یک است .بنابراین ،با توجه به میانگین کارایی مقیاس،که تقریباً 86
درصد است 13 ،درصد از مقادیر نهادهها بدون هیچ عایدهای استفاده شده است که این موارد نیاز
به یک سری برنامهریزی بلند مدت برای کارا کردن واحد از راه حرکت به سمت مقیاس بهینه دارد.
تولیدی صنعتی ثابت خراسان و شهد ایران دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس بودند که تالش
مدیران را برای افزایش نسبت ستانده به نهاده آن واحدها میطلبد .واحد  3دارای کارایی مقیاس
 94درصد ،ولی کارایی مدیریت  99درصد است .این نشان میدهد که مقیاس این واحد بهینه
نمیباشد و فعالیت در مقیاس بهینه میتواند کارایی این واحد را بهبود بخشد.
واحدهای دارای کارایی فنی برابر با یک (واحد  2،4،9و )10هم از نظر مدیریت و هم از نظر
مقیاس ،در سطح بهینه هستند .همچنین 30،درصد از صنایع در نهاده اول (سرمایه) 40 ،درصد در
نهاده دوم (مواد اولیه مصرفی)20 ،درصد در نهاده سوم (انرژی) و 20درصد در نهاده چهارم (نیروی
کار) دارای مازاد میباشند.
با توجه به بررسیهای انجام گرفته ،مشخص شد که ناکارآمدترین واحد در بین صنایع غذایی،
صنعتی کشاورزی شیرین خراسان با درصد کارایی 13درصد است .زیرا کارایی مدیریتی این واحد 1
است .بنابراین ،عامل پایین بودن کارایی فنی ناکارایی مقیاس است .پس از صنعتی کشاورزی
شیرین خراسان ناکارامدترین واحد ،گلوکوزان با درصد کارایی 55/6درصد است .این درصد کارایی
بدین معناست که گلوکوزان میتواند 44/4درصد مصرف خود را از کلیه عوامل تولید کاهش دهد
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(بدون اینکه از میزان تولیدش کاسته شود) ،در این صورت به یک واحد کارا تبدیل میشود .هر
واحد تولیدی بمنظور تعدیل نهادهها ،به مقادیر هدف خود نیازمند است.
كارایی صنایع تبدیلی مورد بررسی
این گروه شامل صنایع بیسکوییت گرجی ،توس صنایع بهشهر ،تولیدی صنعتی ثابت خراسان،
تولیدی صنعتی درخشان تهران ،شرکت فرآوردههای غذایی پیرانشهر ،شهد ایران ،صنعتی کشاورزی
شیرین خراسان ،گلوکوزان ،مارگارین ،نوش مازندران ،شهد قند خوی ،قند مرودشت ،قند نیشابور،
قند اصفهان و قند هکمتان میباشد .مقدار کارایی فنی ،کارایی مدیریتی ،کارایی مقیاس ،نوع بازده
(صعودی ،نزولی و ثابت) و رتبه واحدها بر اساس رابطه ( )2محاسبه و در جدول  3ارایه شده است.
میانگین کارایی فنی این صنایع برابر با  0/ 771بود که نشان میدهد ظرفیت ارتقای کارایی در
صنایع تبدیلی  22/9درصد است .پس میتوان در صنایع تبدیلی ایران با تنظیم مدیریت ،مصرف
نهادهها را برای حفظ همین سطح کنونی تولید تا حد  22/9درصد کاهش داد .در صورت عملی
شدن این تغییر ،انتظار میرود که هزینه تولید محصول کاهش یابد که به نوبه خود به افزایش
قدرت رقابت این صنایع منجر خواهد شد.
کارایی واحدها از  1درصد تا  100درصد در نوسان است .کارایی  1درصد مربوط به صنعتی
کشاورزی شیرین خراسان و بیشترین کارایی مربوط به صنایع بهشهر ،تولیدی صنعتی درخشان
تهران ،مارگارین ،نوش مازندران و قند هکمتان میباشد .از کل پانزده واحد مورد مطالعه ،پنج واحد
دارای بیشترین کارایی فنی ،شش واحد دارای کارایی فنی بین  0/7و  1و  4واحد دارای کارایی
کمتر از  0/7بودند .برای بررسی علل ناکارایی فنی واحدهای تولید الزم است کارایی فنی به دو
بخش کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تجزیه شود .میانگین کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس در
صنایع مورد بررسی به ترتیب برابر  0/954و  0/807بود.
از نظر کارایی مدیریتی یا ترکیب مناسب نهادهها0/ 046 ،درصد نداشتن کارایی در واحدها
وجود دارد که میتوان آن را از راه بهبود مدیریت اصالح کرد 46/6 .درصد (7واحد) از واحدها دارای
کارایی مدیریتی برابر با یک هستند ،این در حالی است که کارایی فنی تنها  33درصد از این
واحدها ،یک میباشد.
بر اساس جدول  3واحد صنعتی کشاورزی شیرین خراسان با اینکه کارایی مدیریت برابر یک
دارد ،ولی دارای کارایی فنی کمتر از یک است و این نشان میدهد که در این واحد ترکیب نهادهها
صحیح است ،اما آنچه باعث کارایی کمتر از یک این واحد شده است ،نداشتن فعالیت در مقیاس
بهینه است .بنابراین ،با توجه به میانگین کارایی مقیاس،که تقریباً  80درصد است 20درصد از
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مقادیر نهادهها بدون هیچ عایده ای استفاده شده است که این موارد نیاز به یک سری برنامهریزی
بلند مدت برای کارا کردن واحد از راه حرکت به سمت مقیاس بهینه دارد.
تولیدی صنعتی ثابت خراسان ،شهد ایران ،شهد قند خوی و قند نیشابور دارای بازدهی نزولی
نسبت به مقیاس هستند که تالش مدیران را برای افزایش نسبت ستانده به نهاده آن واحدها
میطلبد.
واحدهای دارای کارایی فنی برابر با یک (واحد2،4،9،10و )15هم از نظر مدیریت و هم از نظر
مقیاس ،در سطح بهینه هستند و در نتیجه نیاز به گسترش نهادههای خود ندارند 20 .درصد از
صنایع در نهاده نخست (سرمایه) 46/7 ،درصد در نهاده دوم (مواد اولیه مصرفی) 6/7 ،درصد در
نهاده سوم (انرژی) و 13/3درصد در نهاده چهارم (نیروی کار) دارای مازاد میباشند واحد  8فقط در
سرمایه دارای مازاد است و واحد  6در مواد اولیه مصرفی دارای عوامل تولید مازاد میباشد .این
عوامل مازاد نیز باید برای کارا شدن واحد ،از نهادهها کسر گردند.
با توجه به بررسیهای به عمل آمده ،مشخص شد که ناکارآمدترین واحد در بین صنایع غذایی،
صنعتی کشاورزی شیرین خراسان با درصد کارایی 0/9درصد است زیرا کارایی مدیریتی این واحد 1
است بنابراین ،عامل پایین بودن کارایی فنی ناکارایی مقیاس است .پس از صنعتی کشاورزی شیرین
خراسان ناکارآمدترین واحد ،قند اصفهان با کارایی 13/8درصد است .این درصد کارایی بدین
معناست که قند اصفهان میتواند 86/2درصد مصرف خود را از تمامی عوامل تولید کاهش دهد
(بدون اینکه از میزان تولیدش کاسته شود) ،در این صورت به یک واحد کارا تبدیل میشود .هر
واحد تولیدی بمنظور تعدیل نهادهها ،به مقادیر هدف خود نیازمند است.
بهرهوري كل عوامل توليد و اجزاي آن در دوره 1379-89
بهره وري صنایع قند
در جدول  4تغییرات بهرهوری بر اساس شاخص مالم کوئیست شامل تغییرات کارایی فنی و
تغییرات فناوری است .تغییرات کارایی فنی خود دارای دو منشأ تغییرات در کارایی مقیاس و
تغییرات در کارایی فنی خالص است .به طور میانگین رشد بهرهوری واحدهای منتخب در دوره -89
 1379حدود  0/3درصد بوده است که میانگین سالیانه آن کمتر از 0/03درصد خواهد بود .بهرهوری
کل عوامل تولید تنها در دو واحد رشد داشته است .این واحدها عبارتند از قند اصفهان و قند
هکمتان .در واحدهای قند خوی ،قند مرودشت و قند نیشابور بهره وری رشد نداشته است ،اما در
مورد منشأ رشد فناوری نیز تغییرات جالب توجهی به چشم میخورد .به این ترتیب که مهمترین
منشأ رشد بهرهوری تغییرات فناوری بوده است .بررسی نشان داد واحدهای قند خوی ،مرودشت و
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نیشابور که دارای کارایی فنی  100درصد بودند ،در طول دوره تغییرات کارایی فنی را تجربه
نکردهاند .البته ،مجموع این ن تایج نشان دهنده آن است که این واحدها دارای کارایی باال بودهاند .دو
واحد نیز با رشد کارایی مواجه بودهاند که البته این رشد به طور میانگین تنها 0/001درصد بوده
است .به همین دلیل ،میانگین کارایی فنی صفر میباشد .به این ترتیب میتوان گفت بیشتر
واحدها بدون رشد در کارایی فنی بودهاند و سایر واحدها نیز دارای رشد کمی بودهاند.
بر خالف کارایی فنی در رشد فناوری تغییراتی وجود داشته است و میانگین رشد فناوری در
میان واحدها حدود  0/6درصد بوده است و چهار واحد از مجموع پنج واحد از رشد فناوری برخوردار
بودهاند .رشد فناوری در مقایسه با رشد بهرهوری و کارایی فنی از پراکندگی بیشتری برخوردار
است زیرا یکی از واحدها دارای کاهش در فناوری میباشد و چهار واحد دیگر دارای رشد میباشند.
از میان پنج واحد ،واحدهای قند خوی و قند نیشابور باالترین رشد را دارند .در این واحدها رشد
فناوری به ترتیب برابر با 1/1و  1/2درصد است در حالی که دو واحد دیگر دارای رشدی در دامنه
 0/5تا 0/6درصد هستند .لذا ،واحد قند هکمتان که کاهش در رشد را داشته میتوان مجزا از سایر
واحدها در نظر گرفت و البته الگوی تولید و تغییر فناوری تولید این واحد بررسی مجزا و بیشتر را
خاطرنشان میکند .بر اساس آنچه عنوان شد میتوان گفت مهمترین عامل رشد بهرهوری کل
عوامل تولید رشد فناوری بوده است و در مورد بیشتر واحدها رشد فناوری بیشتر از رشد کارایی
فنی بوده است.
کارایی فنی خالص به طور میانگین در میان واحدهای منتخب حدود  0/9درصد افزایش داشته
است و کارایی مقیاس نیز با  0/2درصد افزایش روبهرو شده است .هر چند که بسیاری از واحدهایی
که رشد در کارایی فنی خالص را تجربه کردهاند دارای رشد در کارایی مقیاس نبودهاند ،اما در واحد
هکمتان رشد در کارایی فنی خالص با رشد در کارایی مقیاس همراه بوده است .واحد هکمتان تنها
واحدی است که رشد کارایی مقیاس را تجربه کرده است درحالیکه چهار واحد دیگر رشد
نداشته اند .این واحد از بازده صعودی نسبت به مقیاس برخوردار است و افزایش مقیاس فعالیت
میتواند افزایش بیشتری در تولید را به همراه داشته باشد.
بهره وري صنایع غذایی
در جدول  5نیز یافتههای ناشی از تحلیل تغییرات بهرهوری صنایع غذایی در دوره  1379-89ارایه
شده است .میانگین بهرهوری واحدها در دوره 1379 -89دارای  7درصد کاهش میباشد .بهرهوری
کل عوامل تولید به جز در مورد پنج واحد در سایر واحدها در دوره یاد شده رشد داشته است .این
واحدها عبارتند از بیسکوییت گرجی ،تولیدی صنعتی ثابت خراسان ،فرآوردههای غذایی پیرانشهر،
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شهد ایران ،صنعتی کشاورزی شیرین خراسان .در بین این پنج واحد ،صنعتی کشاورزی شیرین
خراسان با  21درصد رشد باالترین رشد را در بهره وری کل دارد .در دیگر واحدها رشد بهرهوری
کل عوامل تولید  0/6تا  2درصد بوده است .در  50درصد واحدها رشد بهرهوری منفی و بین  3تا
 34درصد می باشد که عبارتند از توس صنایع بهشهر ،تولیدی صنعتی درخشان تهران ،گلوکوزان،
مارگارین و نوش مازندران .در حالی که کاهش بهرهوری در واحدهای مارگارین و نوش مازندران 3
و  9درصد است ،اما در مورد واحدهای توس صنایع بهشهر ،تولیدی صنعتی درخشان تهران و
گلوکوزان ارقام متناظر به ترتیب برابر با 17،23و 34درصد است.
در مورد منشأ رشد فناوری نیز تغییرات جالب توجهی به چشم میخورد .به این ترتیب که
مهمترین منشأ رشد بهرهوری تغییرات فناوری بوده است .بررسی نشان داد در مورد  20درصد از
واحدها رشد کارایی فنی منفی میباشد ،ولی در دوره یاد شده کارایی فنی افزایش یافته است.
میانگین کاهش کارایی فنی در مورد این واحدها حدود  0/5درصد بوده است .واحد مارگارین دارای
رشد بهرهوری پایین  9درصدی نیز بوده است ،اما واحد صنعتی کشاورزی شیرین خراسان با کاهش
 0/1درصد کارایی فنی باالترین رشد در بهره وری کل را دارد .دلیل این امر به رشد کارایی مقیاس
این واحد برمی گردد که  21درصد میباشد .واحدهای توس صنایع بهشهر ،تولیدی صنعتی ثابت
خراسان ،تولیدی صنعتی درخشان تهران و نوش مازندران که دارای کارایی فنی  100درصد بودند
در طول دوره تغییرات کارایی فنی را تجربه نکردهاند 40 .درصد از واحدها نیز با رشد کارایی روبهرو
بودهاند که البته ،این رشد به طور میانگین تنها 0/75درصد بوده است .باالترین رقم رشد کارایی
فنی به واحدهای فرآورده های غذایی پیرانشهر و گلوکوزان با رشد  1درصدی اختصاص یافته است.
بدین ترتیب ،می توان گفت اغلب واحدها در کار آیی فنی دارای رشد منفی یا بدون رشد و دیگر
واحدها نیز دارای رشد کمی بودهاند.
با وجود کارایی فنی تغییرات در رشد فناوری باال میباشد .میانگین رشد فناوری در میان
بهرهبرداران حدود  4درصد و 70درصد واحدها از رشد فناوری برخوردار بودهاند .دامنه رشد فناوری
حدود  0/7تا  31درصد در نوسان است .از میان ده واحد ،واحدهای تولیدی صنعتی درخشان
خراسان و بیسکوییت گرجی دارای شرایطی بسیار متفاوت با سایر واحدها از نظر رشد فناوری
هستند .در این واحدها رشد فناوری به ترتیب برابر با  31و 11درصد است در حالی که پنج واحد
دیگر دارای رشدی در دامنه 0/7تا  6/5درصد هستند .لذا واحدهای یاد شده را میتوان مجزا از
سایر واحدها در نظر گرفت و البته الگوی تولید و تغییر فناوری تولید این واحدها بررسی مجزا و
بیشتر را خاطرنشان میکند .سه واحد دیگر رشد منفی فناوری دارند که  0/7تا  9درصد میباشد.
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بر اساس آنچه عنوان شد میتوان گفت مهمترین عامل رشد بهرهوری کل عوامل تولید رشد فناوری
بوده و در مورد این واحدها رشد فناوری بیشتر از رشد کارایی فنی بوده است.
کارایی فنی خالص به طور میانگین در میان واحدهای منتخب حدود  3/3درصد کاهش و
کارایی مقیاس نیز با  7/8درصد کاهش مواجه شده است .هر چند بسیاری از واحدهایی که رشد در
کارایی فنی خالص را تجربه کردهاند دارای رشد کارایی مقیاس مثبت بودهاند ،اما در واحد تولیدی
صنعتی ثابت خراسان علیرغم رشد کارایی مقیاس ،کارایی فنی خالص رشدی نداشته است .در چهار
واحد دیگر ،هم کارایی مقیاس و هم کارایی فنی خالص با کاهش روبهرو بوده است .صنعتی
کشاورزی شیرین خراسان با 21درصد دارای باالترین رشد در کارایی مقیاس بوده است .این واحد از
بازده صعودی نسبت به مقیاس برخوردار است و افزایش مقیاس فعالیت میتواند افزایشی بیشتر در
تولید را به همراه داشته باشد.
بهره وري صنایع تبدیلی مورد بررسی
در جدول ( )6تغییرات بهرهوری کل عوامل تولید که با استفاده از شاخص مالمکوئیست برآورد
گردیده ارائه شده است .بر اساس نتایج بطور میانگین رشد بهرهوری واحدهای منتخب در دوره -89
 1379حدود  3درصد بوده است که میانگین سالیانه آن کمتر از  0/28درصد خواهد بود .بهرهوری
کل عوامل تولید به جز در مورد چهار واحد توس صنایع بهشهر ،مارگارین ،نوش مازندران و قند
هکمتان در سایر واحدها در دوره یاد شده رشد داشته است .رشد بهرهوری کل در صنعتی
کشاورزی شیرین خراسان بیش از  24درصد و در واحد قند اصفهان حدود  22درصد بوده است .در
هشت واحد از واحدهای منتخب رشد بهرهوری کل عوامل تولید  1تا  5درصد بوده است .واحدهای
بیسکوییت گرجی و شهد قند خوی با تقریباً 1درصد پایین ترین رشد بهره وری را به خود
اختصاص دادهاند.
مهمترین منشأ رشد بهرهوری رشد کارایی فنی بوده است .بررسی نشان داد در مورد بیشتر
واحدها رشد فناوری منفی میباشد و در دوره یاد شده تغییرات فناوری کاهش یافته است .میانگین
کاهش تغییرات فناوری در مورد این واحدها حدود  4/6درصد بوده است که در دامنه  0/8تا 14
درصد کاهش جای دارد .حدود  34درصد از واحدها نیز با رشد کارایی مواجه بودهاند که البته ،این
رشد به طور میانگین تنها  4/8درصد میباشد .روی هم رفته ،بیشتر واحدها دارای رشد منفی در
تغییرات فناوری بودهاند و سایر واحدها نیز دارای رشد کمی بودهاند و از میان پنج واحد دارای رشد
تغییرات فناوری نیمی از آنها کمتر از  5درصد رشد در تغییرات فناوری را تجربه کردهاند .باالترین
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رشد تغییرات فناوری مربوط به قند اصفهان میباشد که  9درصد است و پایینترین رشد را قند
نیشابور دارا میباشد.
بر خالف تغییرات فناوری رشد کارایی فنی مثبت است .میانگین رشد کارایی فنی در میان
بهرهبرداران حدود  0/2درصد بوده است و  53درصد از واحدها از رشد کارایی فنی برخوردار
بودهاند .رشد کارایی فنی بسیار پایین است به گونه ای که از بین هشت واحد که دارای رشد
میباشند تنها سه واحد رشد  2درصدی را در کارایی فنی تجربه کردهاند و دیگران مقدار رشدشان
به 1درصد هم نمیرسد .رشد کارایی فنی خالص به طور میانگین در میان واحدهای منتخب حدود
 2درصد افزایش داشته است و کارایی مقیاس نیز با  3/5درصد افزایش مواجه بوده است .در برخی
از واحدها هر دوی کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس و در برخی دیگر یکی از آنها در دوره
منتخب رشد داشته است و در برخی نیز هر دوی آنها با کاهش مواجه شده است .هفت واحد در
هر دو کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس رشد داشتهاند .واحدهای بیسکوییت گرجی ،تولیدی
صنعتی درخشان تهران ،نوش مازندران و قند هکمتان دارای کارایی مقیاس  1میباشند و در
کارایی فنی خالص رشد منفی دارند .در کارایی مقیاس تنها مارگارین و توس صنایع بهشهر دارای
رشد منفی 1و 2درصدی هستند .بیشترین کاهش در کارایی فنی خالص مربوط به واحد
فرآوردههای غذایی پیرانشهر میباشد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
در گروه قندها ،میانگین کارایی فنی  95درصد و اختالف کارایی بین بهترین و بدترین واحد 11
درصد بود .بیشتر واحدها دارای بازده افزایشی ،نسبت به مقیاس بودند .در گروه صنایع غذایی،
میانگین کارایی فنی تقریباً  82درصد و اختالف کارایی بین بهترین و بدترین واحد  86درصد بود.
 40درصد از این واحدها دارای بازده افزایشی 40 ،درصد دارای بازده ثابت و  20درصد هم دارای
بازده کاهشی نسبت به مقیاس بودند و در نهایت ،میانگین کارایی فنی همه واحدها  77درصد
بدست آمد .از میان پانزده واحد مورد مطالعه ،پنج واحد کارا بودند و اختالف کارایی بین بهترین و
بدترین واحد  86درصد بود 40 .درصد از این واحدها دارای بازده افزایشی 33/3 ،درصد دارای بازده
ثابت و  26/7درصد هم دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاس بودند .بنابراین ،برای  40درصد از این
واحدها ،در صورتی که مدیریت مصرف نهادههایشان کارا شود ،توسعه ابعاد فعالیت از نظر تعداد
نیروی انسانی و سرمایه ،سبب افزایش تولید با بازدهی صعودی خواهد شد .با توجه به کارایی
مدیریتی باال نسبت به کارایی مقیاس ،مشخص شد که مهمترین علت ناکارایی فنی بهینه نبودن
مقیاس واحدها میباشد .هنگامی که گروه قندها با گروه صنایع غذایی مقایسه میشوند ،کارایی
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واحدهای شهد قند خوی ،قند مرودشت ،قند نیشابور و قند اصفهان کمتر از کارایی آنها نسبت به
زمانی میشود که با گروه خود مقایسه میشوند .فقط کارایی قند هکمتان بیشتر از زمانی میشود
که در گروه قندها قرار داشت ،دلیل این امر به اندازه مقیاس این شرکت برمیگردد .اندازه مقیاس
این واحد در گروه قندها مناسب نبوده ،ولی در مقایسه با صنایع غذایی مناسب ارزیابی شده است.
رشد بهرهوری صنایع قند به طور میانگین کمتر از  0/3درصد است .مهم ترین منشأ رشد بهره وری
تغییرات فناوری میباشد تا تغییرات کارایی فنی .کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس نیز در این
دوره رشد داشتهاند .میانگین بهره وری صنایع غذایی دارای 7درصد کاهش میباشد و این در حالی
است که کارایی فنی و تغییرات فناوری رشد داشتهاند .البته ،رشد کارایی فنی کمتر از تغییرات
فناوری است .کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس دارای رشد منفی هستند که کاهش رشد بهره
وری را توجیه میکند .رشد بهره وری کل صنایع مورد بررسی حدود  3درصد است .منشأ رشد بهره
وری رشد کارایی فنی میباشد زیرا تغییرات فناوری رشد منفی داشته است .کارایی فنی خالص و
کارایی مقیاس نیز دارای رشد مثبت میباشند .نتایج این پژوهش حاکی از این است که صنایع
تبدیلی مورد بررسی تقریباً کارا میباشند لذا ،با توجه به مطالب ذکر شده میتوان توصیههای زیر را
مطرح کرد:
 -1برای واحدهایی که بازده فزاینده نسبت به مقیاس دارند ،افزایش تولید پیشنهاد میشود.
 -2مدیران واحدهایی که در شرایط بازده کاهنده به مقیاس فعالیت دارند ،میتوانند برای بهبود
کارایی ،به تعدیل نهادهها بپردازند.
 -3با توجه به تفاوت اندك میان واحدهای منتخب تولید قند توصیه میشود در مطالعات بعدی ،از
واحدهای تولید کننده قند بیش تری استفاده شود تا امکان تبیین بهتر تفاوت میان واحدها فراهم
شود.
 -4به نظر می رسد نقش مقیاس فعالیت تنها در مفاهیم کارایی مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس
متبلور نمیشود بلکه دارای ارتباطی با کارایی فنی نیز میباشد ،لذا انجام مطالعات تکمیلی با تمرکز
بر روی مساعدتهای مقیاس فعالیت ،مطلوب خواهد بود.
 -5با توجه به کارایی نسبتاً باالی این صنایع پیشنهاد میشود مسئوالن مربوطه در راستای
گسترش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گام بردارند.
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پیوستها
جدول  -1برآورد كارایی صنایع قند مورد مطالعه در حالت متغير بودن نهادهها.
كارایی فنی

نام صنعت
-1شهد قند

كارایی مدیریتی

0/923

خوي
-2قند

كارایی مقياس

1/000

نوع بازده

0/923

رتبه صنعت
4

كاهشی

1/000

1/000

1/000

ثابت

1

-3قند نيشابور

0/997

1/000

0/997

افزایشی

2

-4قند اصفهان

0/986

0/988

0/998

افزایشی

3

-5قند هکمتان

0/890

0/991

0/898

افزایشی

5

ميانگين

0/959

0/996

0/963

-

-

مرودشت

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول  -2برآورد كارایی صنایع غذایی مورد مطالعه در حالت متغير بودن نهادهها.
شماره صنعت

كارایی
فنی

كارایی مدیریتی

كارایی
مقياس

نوع بازده

رتبه
صنعت

-1بيسکویيت گرجی

0/912

0/929

0/982

افزایشی

4

-2توس صنایع

1/000

1/000

1/000

ثابت

1

-3توليدي صنعتی

0/943

0/998

0/945

كاهشی

3

-4توليدي صنعتی

1/000

1/000

1/000

ثابت

1

-5فرآورده هاي

0/764

0/825

0/926

افزایشی

5

بهشهر
ثابت خراسان
درخشان تهران
غذایی پيرانشهر
-6شهد ایران

0/944

0/968

0/975

كاهشی

2

-7صنعتی كشاورزي

0/135

1/000

0/135

افزایشی

7

0/556

0/854

0/651

افزایشی

6

-9مارگارین

1/000

1/000

1/000

ثابت

1

-10نوش مازندران

1/000

1/000

1/000

ميانگين

0/825

0/957

0/861

ثابت
_

1
_

شيرین خراسان
-8گلوكوزان

مأخذ :یافتههای پژوهش
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جدول  -3برآورد كارایی صنایع تبدیلی مورد مطالعه در حالت متغير بودن نهادهها.
كارایی

كارایی

كارایی

فنی

مدیریتی

مقياس

-1بيسکویيت گرجی

0/910

0/929

0/979

-2توس صنایع بهشهر

1/000

1/000

1/000

-3توليدي صنعتی ثابت خراسان

0/794

0/931

0/853

كاهشی

-4توليدي صنعتی درخشان تهران

1/000

1/000

1/000

ثابت

-5فرآورده هاي غذایی پيرانشهر

شماره صنعت

نوع بازده

رتبه صنعت

افزایشی

2

ثابت

1
6
1

0/764

0/825

0/926

افزایشی

5

-6شهد ایران

0/855

0/881

0/970

كاهشی

3

-7ص نعتی كش اورزي ش يرین

0/097

1/000

0/097

افزایشی

10

-8گلوكوزان

0/556

0/854

0/651

افزایشی

8

-9مارگارین

1/000

1/000

1/000

ثابت

1

-10نوش مازندران

1/000

1/000

1/000

ثابت

1

-11شهد قند خوي

0/910

1/000

0/910

كاهشی

2

-12قند مرودشت

0/688

0/979

0/702

افزایشی

7

-13قند نيشابور

0/849

0/980

0/867

كاهشی

4

-14قند اصفهان

0/138

0/929

0/149

افزایشی

9

-15قند هکمتان

1/000

1/000

1/000

ثابت

1

ميانگين

0/771

0/954

0/807

_____

_____

خراسان

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول  -4تغييرات بهره وري كل صنایع قند.
شركتها

كارایی فنی و اجزاي آن
كارایی فنی

تغييرات فناوري

كارایی مقياس

كارایی فنی

تغييرات بهرهوري كل

خالص
.1شهد قند خوي

1/000

1/000

1/000

1/011

1/011

.2قند مرودشت

1/000

1/000

1/000

1/006

1/006

.3نيشابور

1/000

1/000

1/000

1/012

1/012

.4اصفهان

1/001

1/000

1/001

1/005

1/006

.5هکمتان

1/001

1/011

1/012

0/995

1/007

ميانگين

1/000

1/002

1/003

1/006

1/009

مأخذ :یافتههای پژوهش
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جدول  -5تغييرات بهره وري كل صنایع غذایی.
کارایی فنی و اجزای آن

شرکتها

تغییرات
فناوری

تغییرات بهره
وری کل

1/007

1/002

1/009

1/111

1/121

1/000

0/826

0/826

0/931

0/769

1/000

1/006

1/006

0/993

0/999

1/000

0/763

0/763

1/314

1/002

1/019

1/008

1/027

1/061

1/090

1/003

1/003

1/006

1/065

1/072

0/999

1/213

1/212

1/048

1/270

1/014
0/986
1/000
1/003

0/644
0/922
0/967
0/922

0/653
0/909
0/976
0/925

1/065
1/007
0/910
1/046

0/695
0/916
0/881
0/967

کارایی فنی خالص
کارایی فنی
.1بیسکوییت
گرجی
.2توس صنایع
مشهد
.3تولیدی صنعتی
ثابت خراسان
-4تولیدی صنعتی
درخشان تهران
-5فرآورده های
غذایی پیرانشهر
-6شهد ایران
-7صنعتی
کشاورزی شیرین
خراسان
-8گلوکوزان
-9مارگارین
-10نوش مازندران
میانگین
مأخذ :یافتههای پژوهش
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /8شماره  /4زمستان (1395صص)79 -100

99

جدول  -6تغييرات بهره وري كل صنایع تبدیلی مورد بررسی.
کارایی فنی و اجزای آن
شرکتها

-1بیسکوییت گرجی
-2توس صنایع بهشهر
-3تولیدی صنعتی ثابت
خراسان
-4تولیدی صنعتی
درخشان تهران
-5فرآورده های غذایی
پیرانشهر
-6شهد ایران
-7صنعتی کشاورزی
شیرین خراسان
-8گلوکوزان
-9مارگارین
-10نوش مازندران
-11شهد قند خوی
-12قند مرودشت
-13قند نیشابور
-14قند اصفهان
-15قند هکمتان
میانگین
مأخذ :یافتههای پژوهش

تغییرات
فناوری

تغییرات
بهره وری

1/007
0/997

1/000
0/999

1/007
0/996

0/907
0/987

0/914
0/983

1/007

1/014

1/021

0/987

1/007

1/000

1/000

1/000

0/951

0/951

0/019

1/008

1/027

0/852

0/875

1/013

1/003

1/016

1/088

1/105

0/992

1/257

1/246

0/988

1/221

1/016
0/991
0/996
1/000
1/002
1/002
1/007
0/993
1/003

1/039
0/980
1/000
1/010
1/036
1/014
1/210
1
1/035

1/056
0/971
0/996
1/010
1/038
1/016
1/219
0/993
1/038

1/056
1/025
0/967
0/992
0/940
1/001
1/096
0/966
0/985

1/115
0/996
0/964
1/002
0/975
1/018
1/325
0/959
1/022

کارایی فنی خالص

کارایی
مقیاس

کارایی
فنی
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