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کتاب��ی که با عنوان »بهره وری صنعت ایران « ب��ه عالقه مند   ان مباحث اقتصاد   ی 
تقد   یم می ش��ود   ، نتیجه تحقیقی به هنگام اس��ت که به قصد    پاسخ د   اد   ن به مهم ترین 
پرسش های صنعتگران وکارشناسان د   رباب بهره وری صنعت ایران انجام شد   ه است.
 این تحقیق که به پیشنهاد    اتاق بازرگانی، صنایع و معاد   ن و کشاورزی تهران انجام 
شد   ه، به این پرسش بنیاد   ین که » چرا توان رقابت بنگاه های ایرانی از همتایان خارجی 
کمتر اس��ت؟ « و پرسش های پرش��مار د   یگری که ذیل پرسش اصلی قرار می گیرند   ، 
پاس��خ د   اد   ه و پس از بررس��ی عوامل موثر بر رقابت پذیری بنگاه های ایرانی، پاره ای 

پیشنهاد   ات اجرایی را ذیل عنوان »د   اللت های سیاست گذاری« ارائه کرد   ه است. 
محققان د   انش��مند   ، برای پژوهش گران سنگ خود   ، نام علمی- تحقیقی د   قیق تر 
یعن��ی »افزایش ت��وان رقابت پذیری صنعت��ی ایران: رویک��رد   ی جامع به تحوالت 
بهره وری د   ر صنعت ایران « را برگزید   ه بود   ند   ؛ اما ناشر بنا به اقتضائات فنی و ایضا 
تسهیل ارتباط با مخاطب، عنوان »بهره وری صنعت ایران « را جای آن نشاند   . عنوان 
جد   ید   ، ش��اید    واگوی همه یافته های د   قیق پژوهشگران نباشد   ، اما مضمون نهفته د   ر 
پژوه��ش یعنی موانع اقتصاد   ی و غیر اقتصاد   ی رقابت و بهره وری د   ر صنایع ایران 

را بازتاب می د   هد   . 
د   یگر اینکه ناش��ر الزم می د   اند    از مولفان محترم، که از استاد   ان برجسته اقتصاد    
هس��تند    به خاطر انجام ای��ن پژوهش قد   رد   انی کن��د   . همچنین از ات��اق بازرگانی، 
صنایع و معاد   ن و کش��اورزی تهران ، که امکان نش��ر این تحقیق را برای انتشارات 

د   نیای اقتصاد    فراهم آورد   ، سپاسگزاریم. 
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کتاب پیش رو، خالصه تحقیقی است که انگیزه اولیه سفارش آن را به د   ست آورد   ن 
راهکارهای کاهش قیمت تمام ش��د   ه بنگاه های اقتصاد   ی ایران تشکیل می د   اد   . تعریف 
صورت مسأله د   ر قالب ذکر شد   ه، د   ر بر گیرند   ه یک هد   ف و د   و پیش فرض به صورت 
ضمنی و تصریح نش��د   ه بود   . هد   ف تصریح نش��د   ه، افزایش ت��وان رقابتی بنگاه های 
اقتصاد   ی د   ر مقایس��ه با بنگاه های رقیب خارجی و د   و پیش فرض ضمنی آن، وجود    
ریشه مشکل د   ر سمت هزینه های بنگاه و قرار د   اشتن راه حل مسأله د   ر د   ست بنگاه بود   . 
پیش زمینه طرح مس��أله را حجم ب��االی وارد   ات محصوالت مختلف مصرفی، 
واس��طه ای و س��رمایه ای تش��کیل می د   اد    که ب��ا قیمت هایی به مرات��ب پایین تر از 
محصوالت ساخت د   اخل، به سرعت عرصه را بر بنگاه های ایرانی تنگ می کرد   ند   . 
نتیجه طبیعی چنین شرایطی، کم رونقی یا کساد   ی تولید   ، کاهش اشتغال و افزایش 
فق��ر و تبع��ات نامطل��وب اجتماعی آن برای جامعه و د   ر س��وی د   یگ��ر، افزایش 
س��ود   آوری و رونق برای بنگاه های خارج��ی بود    که با تولید    محصوالتی با کیفیت 

نه چند   ان مناسب بازار نسبتًا بزرگ ایران را د   ر اختیار می گرفتند   . 
نگران��ی سیاس��ت گذاران صنعتی و تجاری از چنین ش��رایطی بس��یار به جا و 
پرد   اختن ب��ه آن د   ر قالب چگونگی افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصاد   ی 
ایران نیز بس��یار ضروری و به موقع بود   . اما د   و پیش فرض ضمنی آن، می توانس��ت 
به ط��ور جد   ی محل بحث باش��د   . لذا گروه تحقیق ابتد   ا با مبن��ا قرار د   اد   ن رویکرد    
افزای��ش رقابت پذی��ری بنگاه های اقتصاد   ی، کار خود    را ب��ر تنظیم روش علمی و 
مناس��ب انجام پژوهش متمرکز ک��رد    به گونه ای که نتایج مطالع��ه بتواند    د   ر انتها، 
خطوط روش��ن و مش��خصی را، ه��م د   ر عرصه سیاس��ت گذاری و هم د   ر عرصه 
بنگاه��د   اری تعیین کند   . اولین و مهم ترین موضوع که نقش تعیین کنند   ه د   ر ترس��یم 
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مس��یر مطالعه تا پایان د   اش��ت، انطباق نسبتًا کامل مفهوم رقابت پذیری با بهره وری 
کل عوامل تولید    بود   . بهره وری کل عوامل تولید   ، بنا به تعریف، بخشی از تغییرات 
تولید    اس��ت که بوس��یله تغییرات نهاد   های فیزیکی تولید    مانند    نیروی کار، سرمایه 
و س��ایر عوامل تولید   ، توضیح د   اد   ه نمی شود   . بنابراین افزایش بهره وری کل عوامل 
تولید    به معنی آن اس��ت که به ازاء مقد   ار ثابتی از نهاد   ه ها، تولید    افزایش پید   ا کرد   ه 

که این متراد   ف با افزایش رقابت پذیری بنگاه است. 
د   ر علم اقتصاد   ، مبانی نظری گس��ترد   ه ای د   ر مورد    شیوه های محاسبه و تخمین 
به��ره وری کل عوامل تولید    د   ر س��طح بنگاه، صنعت و اقتص��اد    کالن وجود    د   ارد   . 
از آنج��ا که ط��رح آمارگیری کارگاه های صنعتی، اطالعات م��ورد    نیاز برای انجام 
محاس��بات را فراهم می س��ازد   ، حوزه تحقیق محد   ود    به بخش صنایع کارخانه ای 
ش��د   . د   ر این پژوهش، ب��رای آنکه بتوانیم حد   اکثر اس��تفاد   ه را از د   اد   ه های موجود    
به عمل آوریم، اواًل واحد    تحقیق و بررس��ی را بنگاه قرار د   اد   یم که این باعث ش��د    
تعد   اد    مشاهد   ات بسیار فراتر از حد    نیاز باشد   . ثانیًا چند    نوع طبقه بند   ی د   ر اطالعات 
د   ر د   س��ترس اعمال ش��د   . اول، تفکیک بنگاه ها بر حس��ب اند   ازه و بررس��ی اینکه 
بهره وری کل عوامل تولید    چه ارتباطی با اند   ازه بنگاه د   ارد   . پاس��خ به این سؤال که 
آیا بنگاه های بزرگ بهره ورتر از بنگاه های کوچک ترند    حائز اهمیت بس��یار است. 
د   ر صورتی که با بزرگ تر ش��د   ن بنگاه ها، بهره وری افزایش پید   ا کند   ، سیاست هایی 
چون سیاس��ت های مالیاتی، می تواند    به اد   غام و تبد   یل بنگاه های کوچک به بزرگ 
کمک ک��رد   ه و از این طریق رقابت پذیری اقتصاد    را افزایش د   هد   . طبقه بند   ی د   وم، 
تفکیک بنگاه ها بر حس��ب نوع مالکیت اس��ت. آیا همه بنگاه ها، د   ر تمام اند   ازه ها 
و رش��ته فعالیت های خصوصی، از بنگاه های د   ولت��ی کارآترند    یا برعکس و یا آن 
که تفاوتی با هم ند   ارند   ؟ طبیعتًا، پاس��خ به این س��ؤال، می تواند    تصویر روشنی را 
د   ر حوزه خصوصی س��ازی ترسیم کند   . طبقه بند   ی سوم، تفکیک بنگاه ها بر حسب 
رشته فعالیت است. آیا نحوه عملکرد    بنگاه ها د   ر زمینه بهره وری، به رشته فعالیتی 
ک��ه د   ر آن قرار د   ارند    حس��اس اس��ت؟ آیا بازار محص��والت صنعتی خود    عاملی 

معناد   ار د   ر تعیین بهره وری بنگاه های اقتصاد   ی است؟
با توجه به موارد    مطرح شد   ه، روش تحقیق، فضای مثلث گونه ای را د   ر نظر گرفت 
که س��ه رأس آن را، اند   ازه، مالکیت و رش��ته فعالیت تش��کیل می د   اد    و د   ر مرکز آن، 
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مفهوم بهره وری قرار می گرفت. د   ر پژوهش حاضر، پس از تبییت چگونگی وضعیت 
بهره وری برحس��ب س��ه ویژگی ذکر ش��د   ه، د   رصد    برآمد   یم تا عوامل توضیح د   هند   ه 
و تعیین کنند   ه بهره وری بر حس��ب هر یک از س��ه ویژگی را استخراج کنیم. عوامل 
تعیین کنند   ه بهره وری را نیز به د   و گروه تقسیم کرد   یم. عوامل د   ر اختیار و تحت کنترل 
بن��گاه و عوام��ل بیرونی و خارج از کنترل بنگاه. عوام��ل خارج از کنترل بنگاه خود    
به د   و س��طح اقتصاد    کالن و محیط کس��ب وکار قابل تفکیک هستند   . تفکیک عوامل 
تعیین کنند   ه بهره وری به ما کمک می کند    که بخشی از مسائل حوزه بهره وری را که به 
سیاست گذار مربوط می شود   ، از بخشی که تابع نحوه کارکرد    بنگاه است متمایز کنیم. 
نتایج مطالعه پس از تلخیص د   ر قالب کتاب حاضر که مش��تمل بر یک مقد   مه 
و س��ه فصل و پیوست های محاسباتی و بخش منابع و مأخذ است، تنظیم و آماد   ه 
چاپ ش��د   . تنظیم مطالب از نظر ش��یوه تلخیص و نیز شیوه تفکیک برحسب متن 
اصلی و ضمایم، براس��اس این ضابطه بود   ه اس��ت که مباحث ارائه ش��د   ه برای د   و 
گروه مخاطب قابل اس��تفاد   ه باشد   . گروه اول فعاالن اقتصاد   ی هستند    که با مطالعه 
کت��اب، به تحلیلی از مهم ترین موضوع مرتبط با تولید    یعنی بهره وری د   س��ت پید   ا 
می کنند    و گروه د   وم را پژوهش��گران، د   انش��جویان و اس��اتید    تشکیل می د   هند    که 
می توانن��د    از نتایج تحقیقات منعکس ش��د   ه د   ر این کتاب، ب��ه عنوان متون مکمل 

د   رسی د   ر د   روس اقتصاد    خرد   ، سازمان های صنعتی و اقتصاد    ایران استفاد   ه کنند   . 
د   ر پایان، الزم می د   انیم اواًل از اتاق بازرگانی، صنایع و معاد   ن و کشاورزی تهران 
و به ویژه آقایان، آل اس��حاق، راس��خ، د   وست حس��ینی و صابری به خاطر سفارش 
انجام کار و انجام بررسی و ارزیابی های د   قیق از نتایج مرحله ای پژوهش تشکر و 
قد   رد   انی کرد   ه، ثانیًا، از همکارانی که د   ر پژوهش��کد   ه مطالعات اقتصاد   ی و صنعتی 
ش��ریف، مش��ارکت فعال و مؤثر د   ر انجام پژوهش د   اشته اند    ش��امل سرکار خانم 
صف��ورا معینی و آقایان مهران بهنیا، عبد   الکریم میرطاهر و کیان س��مایی صمیمانه 
سپاس��گزاری  کنیم. مجموعه محققان این پژوهش، از د   ریافت نقد   های کس��انی که 
کتاب را مطالعه کرد   ه و برای بهبود    آن نکاتی به نظرش��ان می رس��د    بس��یار خرسند    

خواهند    شد   . 
مسعودنیلی،حسندرگاهی،سیدفرشادفاطمیاردستانی
تیر1391
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1- هد   ف مطالعه

موضوع اصلی کتاب حاضر، بررس��ی چگونگی »افزایش توان رقابتی بنگاه های 
صنعتی کش��ور « اس��ت. یكی از مش��كالت اساس��ی اقتصاد    ایران غیررقابتی بود   ن 
فض��ای اقتص��اد   ی و باال بود   ن قیمت تمام ش��د   ه كاالهای تولید    ش��د   ه د   ر د   اخل د   ر 
مقایس��ه با كاالهای مشابه خارجی است. این ش��رایط باعث شد   ه است که از یك 
طرف رقابت پذیری بنگاه های د   اخل��ی د   ر بازارهای د   اخلی و خارجی كاهش یابد    
و از طرف د   یگر س��طح هزینه زند   گی خانوارها افزایش پید   ا کند   . شناس��ایی د   قیق 
د   الیل باال بود   ن هزینه های تولید    و امكان س��نجی چگونگی كاهش آنها، مقد   مه الزم 
برای انتخاب رویکرد    مناس��ب بمنظور كاهش قیمت تمام ش��د   ه كاالها و خد   مات 
اس��ت. د   ر اد   بیات س��ازمان های صنعتی1، رقابت د   ر بازار کااله��ا و خد   مات نه تنها 
به عن��وان عامل افزایش رفاه مصرف کنند   ه، بلکه به عن��وان موتور محرک و عامل 
انگیزشی بنگاه ها برای افزایش کارآیی و بهبود    فن آوری شناخته می شود   . بازارهای 
رقابتی با ارس��ال عالئم قیمتی، بنگاه های کم بازد   ه را از عملکرد    ضعیف خود    مطلع 
می سازند    و با خروج بنگاه هایی که کارآیی مناسبی ند   ارند   ، فضا برای استفاد   ه بهینه 
از منابع اقتصاد   ی آماد   ه می شود   . بنابراین توسعه رقابت، بنگاه ها را به سوی كاهش 

هزینه های تولید    و د   ر نتیجه كاهش قیمت تمام شد   ه كاالها سوق می د   هد   . 
مطالعه حاضر د   ر د   و س��طح صنع��ت و بنگاه و به تفکیک رش��ته فعالیت های 
صنعتی انجام ش��د   ه که نتایج آن د   ر س��ه فصل ارائه می شود   . د   ر فصل اول، ابتد   ا به 
تبیین مفهوم رقابت پذیری و انطباق این مفهوم با بهره وری کل عوامل تولید    پرد   اخته 

1- Industrial Organizations
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می ش��ود    و د   ر اد   امه، مباحث نظری مرتبط با بهره وری کل عوامل تولید   ، روش های 
محاس��به و رویکرد   ی که ب��ه لحاظ روش تحقیق د   ر مطالعه حاضر انتخاب ش��د   ه 
معرفی می ش��ود   . همچنین براس��اس رویکرد    خرد   ، تصویری از وضعیت بنگاه های 
صنعتی کشور د   ر د   وره 1373 تا 1386 و به تفکیک رشته  فعالیت های د   ر سطح کد    
د   و رقمی ISIC ارائه می شود   . د   اد   ه های مزبور به منظور تخمین بهره وری كل عوامل 
تولید    و همچنین بررس��ی تح��والت بهره وری و رقابت پذیری، به تفکیک رش��ته 

فعالیت های صنعتی، د   ر فصل د   وم مورد    استفاد   ه قرار گرفته است. 
د   ر فصل د   وم، رقابت  پذیری بنگاه های صنعتی کشور د   ر سطح خرد    و به تفکیک 
بنگاه های کوچک، متوس��ط و بزرگ محاس��به شد   ه و براساس نتایج به د   ست آمد   ه، 
چگونگی ارتباط میان بهره وری کل عوامل تولید    و اند   ازه بنگاه مورد    بررس��ی قرار 
می گیرد   . د   ر این فصل با محاسبه بهره وری کل عوامل تولید    د   ر سطح بنگاه، عوامل 
خرد    تأثیرگذار بر این ش��اخص شناسایی می شوند   . همچنین د   ر اد   امه، به بررسی و 
مقایس��ه وضعیت بهره وری کل عوامل تولید    د   ر رشته فعالیت های مختلف پرد   اخته 
 شد   ه و اثر انحصار و بازد   هی نسبت به مقیاس بر بهره وری بررسی و پس از حذف 
فروض رقابت کامل و بازد   هی ثابت به مقیاس، بهره  وری اصالح ش��د   ه اس��تخراج 
می ش��ود   . بررس��ی ها و محاس��بات انجام ش��د   ه د   ر فصل د   وم، این امکان را فراهم 
می کن��د    که بهره وری )رقابت پذیری( بنگاه ه��ا د   ر اند   ازه های مختلف و به تفکیک 
نوع مالکیت )د   ولتی- خصوصی( برای رشته فعالیت های مختلف و پس از حذف 

اثرات انحصار و فرض بازد   هی ثابت به مقیاس، با یکد   یگر مقایسه شوند   . 
د   ر فصل سوم با توجه به ساخت د   اد   ه های سری زمانی بهره وری به تفکیک کد    
د   و رقم��یISIC، نحوه اثرگذاری عوام��ل کالن بر بهره وری کل عوامل تولید    مورد    
بررس��ی قرار می گیرد   . د   ر این فصل، با کنترل عوامل خرد    مؤثر بر بهره وری، تأثیر 
متغیرهای کالن بر توان رقابت  پذیری صنعتی کشور، به تفکیک 9 رشته فعالیت د   ر 
سطح كد    د   و رقمی ISIC و با استفاد   ه از د   اد   ه  های سری زمانی د   وره 1352-1386 
بررسی می شود   . اینک، خالصه فشرد   ه ای از مهم ترین نتایج مطالعه ارائه می شود   . 

2- یافته های مطالعه

رقابت  پذیری مجموعه  ای از نهاد   ها و سیاس��ت ها و شرایط را د   ربرمی گیرد    که سطح 



27

مه
قد

م

بهره  وری یک کش��ور را تعیین می  کن��د   . می توان گفت که مهم تری��ن عامل ارتقای 
رقابت  پذی��ری، افزایش بهره وری اس��ت. به عبارت د   یگر ش��اخص اصلی بررس��ی 
رقابت پذی��ری هر فعالیت اقتصاد   ی، بهره وری آن اس��ت که نش��ان می د   هد    فعالیت 
مزب��ور د   ر بلند   مد   ت به چه میزان قابلیت خلق د   رآم��د    و ایجاد    بازد   هی برای عوامل 
تولید    را د   ارا اس��ت. بنابراین، عوامل مؤثر و تعیین کنند   ه هر د   و متغیر رقابت پذیری و 
بهره وری یکس��ان است. د   ر گذش��ته، اقتصاد   د   انان سعی د   اشته  اند    عوامل تعیین  کنند   ه 
ثروت کش��ورها را شناس��ایی کنند   . این تالش  ها د   امنه ای از نظریات آد   ام اسمیت د   ر 
مورد    تخصصی ش��د   ن و تقسیم نیروی کار تا یافته های اخیر د   ر زمینه سرمایه  گذاری 
د   ر سرمایه فیزیکی و زیرساخت ها و توجه به سازوکارهایی چون آموزش، پیشرفت 
تکنولوژیک )بومی و وارد   اتی(، ثبات د   ر اقتصاد    کالن، حکمرانی مناس��ب، حاکمیت 
قانون، شفافیت و عملکرد    مطلوب نهاد   ها، پیشرفته بود   ن بنگاه ها، شرایط تقاضا، اند   ازه 
بازار و موارد    بسیار د   یگری را شامل می  شود   . برخی از عوامل، مانند    کیفیت نهاد   های 
د   ولتی، ش��رایطی عمومی هستند    که زمینه افزایش بهره  وری را به طور غیرمستقیم د   ر 
اقتصاد    ایجاد    می  کنند   . اما برخی عوامل مانند    سطح مهارت نیروی کار به طور مستقیم 
د   ر بهره  وری نقش د   ارند   . فرآیند    سیاس��ت گذاری نیز د   ر این د   و گروه با هم متفاوت 
است: عواملی که د   ر رقابت  پذیری تأثیر غیرمستقیم د   ارند   ، معموالًً د   ر اختیار د   ولت ها 
هس��تند    و عواملی که به طور مستقیم بر میزان بهره  وری اثر می  گذارند   ، د   ر اثر تعامل 
بخش خصوصی، د   انش��گاه ها و سایر نهاد   ها ایجاد    می  شوند   . تحقیقات نشان می  د   هد    
عوامل تشکیل  د   هند   ه هر یک از ارکان مختلف رقابت  پذیری با یکد   یگر ارتباط د   ارند   . 
بنابراین ارتقای رقابت  پذیری کشورها با بهبود    همزمان عوامل مرتبط به هم د   ر اقتصاد    

ایجاد      شد   ه و با رفع نقاط ضعف به صورت مجزا رخ نمی  د   هد   . 
رقابت  پذی��ری تحت تأثیر د   و گروه از متغیرهای اقتصاد    خرد    و کالن قرار د   ارد   . 
متغیرهای اقتص��اد    کالن بر بهره  وری بنگاه های اقتصاد   ی به طور غیر مس��تقیم تأثیر 
می  گذارند   . وجود    ش��رایط مس��اعد    اقتصاد    کالن برای افزایش بهره  وری، هر چند    
ضروری اما کافی نیس��ت. می  توان رقابت  پذیری د   ر س��طح کالن را به حوزه های 
سیاس��ت های اقتصاد    کالن، زیرس��اخت های اجتماعی و نهاد   های سیاسی و ثبات 
اقتصاد   ی تفکیک کرد   . رقابت پذیری د   ر سطح اقتصاد    خرد    به طور مستقیم مهم ترین 

نقش را د   ر بهره  وری بنگاه ها د   ارد   .
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 ای��ن نقش د   ر قالب س��ه موضوع کیفیت محیط کس��ب وکار، وضعیت توس��عه 
خوشه  های صنعتی و پیشرفته بود   ن عملیات بنگاه ها تعریف می شود   . محیط کسب وکار 
ترکیبی از نهاد   ه  های تولید   ، قوانین، انگیزه  ها و نهاد   های حمایت  کنند   ه را شامل می شود    که 
به طور مستقیم بهره  وری و نوآوری بنگاه ها را د   ر فرآیند    رقابت تحت تأثیر قرار می  د   هد   . 
خوشه  های صنعتی حاصل تجمیع بنگاه ها، تأمین کنند   گان و تولید   کنند   گان کاالها 
و خد   مات و نهاد   های مرتبط د   ر یک محد   ود   ه جغرافیایی اس��ت. وضعیت توس��عه 
خوشه  های صنعتی به پیوند   های قوی بین بنگاه ها، صنایع حمایت  کنند   ه، تأمین کنند   گان 
خد   مات و نهاد   های وابسته د   ر یک صنعت خاص که د   ر یک مکان جغرافیایی نیز واقع 
شد   ه  اند    اشاره د   ارد   . منظور از پیشرفته بود   ن عملیات بنگاه ها نیز توانمند   ی  ها، عملکرد    
و تصمیم  های مد   یریتی د   ر د   اخل بنگاه ها است. د   ر واقع صرف  نظر از مناسب بود   ن 
محیط کس��ب وکار و قد   رت خوش��ه  های صنعتی، این خود    بنگاه ها هس��تند    که د   ر 

د   ستیابی یا عد   م د   ستیابی به بهره  وری نقش نهایی را برعهد   ه د   ارند   . 
بر اس��اس مطالعات نظری و تجربی انجام ش��د   ه، بهره وری کل عوامل تولید    به 
عنوان مناس��ب ترین شاخص برای بررس��ی وضعیت رقابت پذیری صنعت د   ر نظر 
گرفته می ش��ود   . د   ر این مطالعه، با بهره گیری از د   اد   ه های د   ر سطح بنگاه، بهره وری 
كل عوامل تولید    به تفكیك رشته فعالیت های صنعتی )كد    د   و رقمی ISIC( و برای 

بنگاه های بزرگ، متوسط و كوچك برآورد    شد   ه  است.
 فروض کالس��یکی که به طور معمول د   ر محاس��به بهره وری کل د   ر نظر گرفته 
می ش��وند    فرض رقابت کامل و همچنین فرض بازد   ه ثابت نسبت به مقیاس است. 
به منظور احتراز از خطاهای محتمل ناش��ی از اعمال فروض ش��رایط رقابت كامل 
و به كارگیری ش��كل خاص تابع تولید   ، د   ر این تحقیق، بهره وری كل عوامل تولید    

»اصالح شد   ه « محاسبه شد   ه  است كه هر د   و فرض ذکر شد   ه را كنار می گذارد   . 
براس��اس نتایج به د   س��ت آمد   ه، اگرچه فرض بازد   هی ثابت نس��بت به مقیاس 
د   ر اکث��ر صنایع فرض قابل قبولی اس��ت اما فرض رقابت کامل، فرضی ش��کنند   ه 
و غیرقابل قب��ول برای صنایع ایران اس��ت. این فرض مق��د   ار و روند    بهره وری کل 

محاسبه شد   ه را به نحو ملموسی د   چار اریب می کند   . 
ب��ه عنوان نمونه، د   ر رش��ته فعالیت تولید    زغال کک، پاالیش��گاه های نفت و... 
)کد    23(، اگر ش��رایط انحصاری را لحاظ نکنیم، بهره وری کل، رش��د   ی مثبت را 


