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 چکیده

لذا بررسی عواملی که می تواند زمینه مناسب . بهره وری  در سازمان دهی صنایع هر کشوری از اهمیت باالیی برخوردار می باشد

. اد نماید، ضروری می باشدبرای رقابت در میان عامالن اقتصادی، جهت رقابتی تر شدن فعالیت شرکت ها درصنعت و بازارها  را ایج

رقابت پذیری بعنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می گردد و با توجه به 

ضعف ساختار و عمکرد بنگاه های اقتصادی در صنعت کشور، شناخت فاکتورهای اثر گذار، درجه بندی آنها و بدست آوردن جایگاه 

هدف ما در این مقاله بررسی تاثیر شاخص های کلیدی  رقابت پذیری بر عملکرد صنایع در . نمایدرهای جهانی را تسهیل میدر بازا

 0881-88نفر کارکن و بیشتر در سال های  01در این تحقیق از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی دارای .ایران می باشد

حقیق، نشان دهنده یک رابطه ی مشخص میان رقابت پذیری و  شاخص هایی همانند نتایج حاصل از این ت. استفاده شده است

 .قدرت نفوذ،فعالیت های صادراتی ،شایستگی مدیران ، محل و اندازه صنایع می باشد

 بهره وری -صنعت -ساختار بازار -رقابت پذیری :واژگان کلیدی
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 :مقدمه  0

 محققان و پژوهشگران توجه مورد شدت به اخیر های سال طی که است باحثیم دسته آن از پذیری رقابت موضوع     

. دهند می قرار استفاده مورد مختلف ابعاد و معنا در را پذیری رقابت واژه اقتصاددانان امروزه .است گرفته قرار اقتصادی

 رقابت هم با منابع سر بر ها بنگاه خرد، سطح در .کنند می استفاده کالن و خرد ابعاد در پذیری رقابت واژه از پژوهشگران

 طریق از پذیری رقابت معنا، این در .دهند اختصاص خود به را کاال آن بازار از سهمی و کرده تولید کاالیی تا کنند می

 رقابت های راهبرد از استفاده با تا هستند آن دنبال به ها بنگاه و شود می محاسبه رشد و نوآوری بازار، از نسبی سهم

 (.0888عسگری،)بازار بهبود بخشند در را خود کلی عملکرد ،پذیری

 کاراتر و برتر های روش بکارگیری با توانند می ها بنگاه آن در که شود می اطالق وضعیتی به رقابتی مزیت      

 تولیدی بنگاه یک واقع، در .یابند دست بیشتری سود به ها بنگاه سایر با در رقابت و نموده عرضه کیفیت با محصوالتی

 کار نیروی داشتن فناوری، بهبود جغرافیایی، موقعیت همچون دالیلی به بتواند که است رقابتی مزیت دارای هنگامی

شاه )کند عرضه باالتر کیفیت البته و تر پایین هزینه با خود رقبای به نسبت را خود تولیدات مدام طور به ...و متخصص

 فراوانی کار، نیروی کیفیت همچون مواردی از پذیری رقابت بر مؤثر واملع ها سال این طی (.0831آبادی و صادقی ،

 پیدا تغییر نوآوری و ابداع و کارآفرینی فناوری، تغییرات فنی، دانش نظیر مسائلی به کافی سرمایه داشتن و تولید منابع

 .است کرده

 

 از صحیح درك نیازمند جهان کشورهای للی،الم بین تجارت در پذیری رقابت یافتن اهمیت و بازارها گسترش با         

 خود صنعتی ویژه به و اقتصادی های سیاست بتوانند آن طریق از تا هستند کشورها سایر با مقایسه در د خو نسبی جایگاه

 این تشناخ.(0888عسگری،)نمایند اتخاذ جهانی، اقتصاد نوین رویکردهای براساس و خود نسبی موقعیت با منطبق را

 سریع تحوالت . بخشند ارتقا ، عملکردشان بهبود جهت در را خود های توانمندی تا کرد خواهد کمک آنها به مسأله

 می المللی بین پذیری رقابت در کشورها نوین های جایگیری شناسایی لزوم بر کشورها صنعت بخش و جهانی اقتصاد

 .افزاید
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 در افزایش همچنین و اطالعات فناوری در انقالب تقاضا، و مصرف الگوهای در سریع تغییرات جهانی، تجارت گسترش      

 گشته برخوردار ای ویژه اهمیت از پذیری رقابت مفهوم اخیر دهة دو در بین المللی و داخلی رقبای کیفیت و تعداد

 (.0883دهکردی و رحیمی،)است

بل توجهی در عملکرد اقتصادی با چنین پبش ذهنیتی از مساله رقابت بررسی فاکتورهای رقابت پذیری سهم قا       

کشور دارا می باشد،بگونه ای که تاثیر گذاری شاخص های رقابت پذیری معیاری برای قضاوت در مورد سطح توسعه 

در همین راستا ،نظریه تغییرات ساختاری در . اقتصادی می باشد و محرکی برای بخش صنعت کشور محسوب می شود

سهم صنعت از کل اقتصاد به توسعه اقتصادی یک اقتصاد در حال گذار منجر می اقتصاد توسعه ادعا دارد که افزایش 

 .شود

 

با توجه به مطالب گفته شده ما در این مقاله، پس از بیان مسأله و اهمیت موضوع، به چارچوب نظری این مطالعه با 

و سپس با استفاده از تابع تولید  استفاده از چندین فاکتور اساسی و مهم بر رقابت پذیری شرکت ها و صنایع می پردازیم

 .و مدل سنجی بهره وری در صنایع ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد

 :بیان مساله   2

با توجه به آنکه کشور ایران دارای منابع و ظرفیت های فراوان تولیدی می باشد اما بدلیل ضعف در زیر ساخت ها و نبود 

دم ورود شرکت ها و صنایع داخلی به بازارهای خارجی و حضور در صحته ی تکنولوژی مناسب که آن هم ناشی از ع

 .رقابت جهانی می باشد موجب شده که این شرکت ها از ناکار آمدی و عدم وجود بهره وری در ساختار خود رنج ببرند

 از خلی کهدا اقتصاد کارایی دهنده ی افزایش و بازارهای خارجی به دسترسی کننده ی تسهیل رقابتی قدرت کسب
کسب بازارهای .ورود به عرصه ی رقابت پذیری در سطح بین الملل حاصل می شود و  رقابت پذیری قدرت افزایش طریق

 (.(Ambastha and Momaya ,8002 بین المللی با توجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد بدست می آید

 می دیده آنها در مشترك وجوه این شده ارائه تمامی تعریفهای در اما ، نیست برخوردار واحدی تعریف از پذیری رقابت

 را آنها توانند می و برخوردارند کشور و صنعت، منطقه بنگاه، یک که است توانمندیهایی و قابلیتها پذیری که رقابت شود

 برای .باشند داشته را طوالنی دوره برای یک ، باال سوددهی بازار، سهم افزایش توانایی المللی بین در صحنه تا کنند حفظ

 سه در دیدگاه این اساس بر . کرد آن نظر به پذیری رقابت ایجاد منابع دیدگاه از توان می پذیری از رقابت دیگری تعریف

 می انسانی نیروی و بنگاه آوری، شامل فن منبع سه این که هستند مطرح پذیری رقابت کننده منابع ایجاد بعنوان طبقه

 از کمتر و هستند پذیری ایجادکننده رقابت منابع سایر از تر پایدار بسیار انسانی نیروی با منشاء ذیریپ رقابت زیرا باشد،

 (.0883دهکردی و رحیمی،)قرار گیرند تقلید مورد تواند می رقبا سوی
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افزایش  یا و المللی بین بازارهای در خود سهم داشتن برای ثابت نگه کشور یک اقتصاد توانایی را پذیری کوهمن رقابت 

 فرایند در آنها برای را ندگی ز استاندارد   که به شرطی کند می تعریف دهد می انجام که فعالیتی هر بازار در خود سهم

 .(0888عسگری،)شود استانداردها این افت مانع کم دست یا و بخشد پذیری بهبود رقابت

 :ضرورت و اهمیت انجام تحقیق     3

اوت در تکنولوژی میان ملت ها و صنایع وابسته به آنها انگیزه تجارت بین المللی و منطقه بر اساس تئوری ریکاردویی تف

ای را فراهم می آورد که موجب می شود عامالن اقتصادی موسسات و شرکت ها از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و 

د حاصل می شود بهره وری و تقویت ساختار درونی خود ، که آن هم به کمک نوآوری و ابداع شیوه های جدید تولی

کارایی محصوالت خود را افزایش دهند و به رقابت با شرکت هایی که در حوزه ی کاری آنها فعالیت می نمایند اقدام 

 Huggins and)نمایند و طی این فرآیند، کارایی شرکت ها افزایش می یابد و رشد صنعتی در مناطق ایجاد می شود
Thompson,8002). 

 

از نیروهای محرك مهم در رشد بهره وری می باشد بگونه ای که مفهوم پویایی در بهره وری بستگی به رقابت یکی 

این پویایی موجب رشد صنعتی مناطق . ساختار و رفتار بنگاه های صنایع هر کشور در رقابت پذیری با صنایع مشابه دارد

 .((Ambastha and Momaya ,8002 مختلف اقتصادی می شود

ه آنکه مفهوم رقابت پذیری در ارتباط مستقم با بهره وری می باشد و لذا با با افزایش بهره وری در شرکت ها با توجه ب

و صنایع مجاری برای دست یافتن به رشد اقتصادی محسوب می شود و در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت ایران 

رآمده است،که با توجه به آنکه رشد اقتصادی باال و و از این رو پژوهش حاضر در صدد ب. مورد عنایت قرار گرفته است

اهمیت فزاینده جهت باال بردن بهره وری شرکت ها و صنایع،الزم است که مجموعه فاکتورهای موثر که موجب افزایش 

ا بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و راه ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی می باشد  شناسایی و تاثیر گذاری آنه

عملکرد شرکت ها مشخص شود تا با کمک نتایج تحقیق سیاستگذاری جامعی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور 

 .انجام شود

 

 :مبانی نظری   4

 برده سؤال زیر را اوهلین -چر هک قضیه و نسبی مزیت تئوری ای پایه روضتمامی ف صحت تقریباً امروز دنیای تحوالت

 مبتنی ویژه به که تئوریها این دیگر متفاوت، فناوریهای و محصوالت تنوع بازارها، بندی تقسیم به توجه با بطوریکه .است
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 به بیشتر وری بهره کسب و المللی بین تجارت در ها بنگاه موفقیت دالیل توضیح جهت باشد، می کامل رقابت فروض بر

 به بایست می آنکه جملهاز  (Okada  ,8002) .رسندنمی  کافی نظر به کارآ کشور، اقتصادی توسعه به حصول منظور

 :همچون جدیدتری سؤاالت

 داخلی، تولید منابع از استفاده با المللی مقیاس بین در رقابت جهت مطلوب کاالی تولید امکان چگونگی-0

   ،...و ملی اختراعاتها،  خالقیت ابتکارات، از ها بنگاه برخی استفاده چرایی-2

 رقبای مقابل در ابتکارات از سریعتر استفاده جهت کشورها برخی در ها بنگاه برای سبمنا محیطی شدن فراهم چرایی-8

 خارجی

 سؤاالت گوی پاسخ تواند نمی تولید، عوامل فراوانی بر تکیه با نسبی مزیت تئوری که آنجا از دهد ارائه کننده قانع پاسخی

 ابتکار و خالقیت ابداع، ظرفیت بر اساسی بطور که مدل ینا . نمودند جدیدتر مدلی ئه ارا در سعی اقتصاددانان باشد، مزبور

 رقابتی مزیت . شود می نامیده ملل رقابتی مزیت تئوری دارد، تکیه نوین های سرمایه به آنها دسترسی میزان و کشورها

 واقع به ت،اس شده عجین وی نام با ، 0331سال در نام همین با وی کتاب انتشار و رتروپ وسیع تالشهای سبب به که ملل

 03۹1 دهه اواخر در هاروارد مکتب پیدایش زمان به عمدتاً زمینه این در مطالعات آغاز و بوده تر ای طوالنی سابقه دارای

 .(0888عسگری،)گردد می باز

 های بنگاه توسط “ رقابتی مزیت خلق ” که نماید فراهم را محیطی تواند می خود خاص ویژگیهای به توجه با کشور یک

 کشور آن مستمر رشد متضمن که نمود خواهد کاالهایی صدور به مبادرت و تولید به قادر نتیجه در گردد، تشویق ،داخلی

 (.(Smit, 8000 باشد

 بر شگرفی تأثیر کشور، در صنعت داخلی رقابت ماهیت و کند می انتخاب خود برای بنگاه که استراتژی و بنگاه ساختار

 کالن سطح در را رقابت جوهره و طبیعت که شرایطی استراتژی و بنگاه ساختار . دارد یالملل بین رقابت در بنگاه موقعیت

 رقابت بر شوند می مدیریت و سازماندهی تأسیس، سازمانها و ها بنگاه که روشی و راه همچنین و دارد کنترل تحت اجتماع

 اجرا و تدوین صنعت یا بنگاه یک راهبری و یتمدیر برای که هایی اتژیراست و ساختار بنابراین، .دارد بسزایی تأثیر پذیری

 (.0883دهکردی و رحیمی،)دارد آن پذیری رقابت و عملکرد بر مستقیم تاثیری گردد، می

 کارکنان، های هزینه پرداخت توان بنگاه اگر که بصورتی گردد، می منعکس آن مالی تراز در بنگاه یک پذیری رقابت سطح

 خواهد را اقتصادی فعالیتهای ادامه توان و بوده پذیر رقابت بنگاه باشد، داشته را تتسهیال کنندگان اعطا و فروشندگان

 تعریفی چنین که دارند قرار کشورها مقابل، در . (0830مهربانی،)است بازار ترك به مجبور بنگاه اینصورت، غیر در داشت؛

 به که آنچه اما .کند نمی خارج فعالیت گردونه از را کشوری هیچ رقابت زیرا باشد؛ یمن پذیر امکان چندان آنها مورد در
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 تولید در کشورها توانایی واقع در گیرد، قرار استفاده مورد تواند می کشورها سطح در پذیری رقابت رایج مفهوم عنوان

 مطلوب عملکرد رقابتی، کشور یک در .باشد می نمایند، فعالیت المللی بین رقابت در توانند می که است کاالهایی

 ها بنگاه ظرفیت به امر این البته آورد، می فراهم را مدت میان در اقتصادی رشد باالی نرخ اقتصادی، سازمانهای و استهاسی

 (.Papiashvili , 8002 )دارد آن بستگی مستمر افزایش و وری بهره باالی سطوح به دستیابی در ملی ی

 می اشاره وری بهره بهبود در انسانی سرمایه مؤثر نقش به که نجاآ را پذیری رقابت و کار نیروی وری بهره بین ارتباط پورتر

 کسب کار، نیروی سازماندهی اولیه، مواد تامین در بنگاه یک نسبی موفقیت ارزیابی . است داده قرار توجه مورد نماید،

 در بنگاه واناییت بررسی با تواند می دیگر، های بنگاه به نسبت نهایی یرمشت سوی به عرضه مناسب هدایت و فناوری

 و وری بهره ارزیابی برای . پذیرد صورت سایرین با قیاس در استفاده، مورد سرمایه و کار نیروی واحد هر به نسبت فروش

 ها داده به ستانده نسبی سطوح تولید، ضرایب هزینه، ساختارهای زمینه در تر جزئی تحقیقات است ضروری پذیری، رقابت

 و کار مطلوبیت خام، مواد تامین استراتژیهای مطالعه حال عین در . پذیرد صورت آنها بر موثر یاقتصاد انحرافات باالخره و

 دولتی بخش و رقبا شرکا، العمل عکس بازارها، در فعالیت جدید، تولیدات توسعه نوین، فناوریهای به دستیابی سرمایه،

 بر آن تاثیرات و فنآوری به بنگاه دسترسی بر آن تاثیر چگونگی و عوامل بازار ساختار بایست می تحلیل . است ضروری

 (.0883دهکردی و رحیمی،)گردد شامل را عوامل وری بهره

 

رقابت پذیری در .رقابت پذیری امروزه مفهوم یا قلمرو گسترده ای دارد و در تعیین آن ده ها فاکتور یا عامل دخالت دارند

 :سه سطح قابل بررسی و مطالعه است

 در سطح شرکت ها(0

 در سطح ملی(2

 در سطح بین المللی(8

هر شرکتی که بتواند به بهترین شکل ممکن،منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی را تلفیق کرده و 

 .محصول تولیدی خود را به بازار عرضه کند شانس موفقیت بیشتری دارد

ازاری شفاف، کارآمد و پویا معطوف نماید به طوری که در محیط رقابتی، دولت باید استراتژی خود را حرکت به سمت ب

وری و نوآوری برای  ها مثل ایجاد بهره همه بتوانند به عرصه تولید وارد شوند و تأکید بیشتر بر مشخصات داخلی بهتر بنگاه

فقیت در جب موتواند مو پذیری، قیمت پایین به تنهایی می در حالی که برای رقابت. ماندن در صنعت و افزایش سود باشد

مدت در بازارهای  در واقع برای موفقیت کوتاهVukovic , Javanovic and Dukic 8008). )بازار داخلی یا خارجی شو
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های ارزانتر در اختیار بنگاه بگذارد تا تولید هر واحد محصول با هزینه و قیمت  داخلی و خارجی کافی است که دولت نهاده

در این حالت حتی ممکن است که کاالی یک انحصارگر . ای رقیب رقابت بهتری نمایدتمام شده کمتر بتواند با کااله

برای مثال، تسهیالتی که دولت به ذوب آهن یا . پذیر باشد تر، رقابت دولتی و یا خصوصی هم در صورت قیمت پایین

ر باشند؛ البته این نوع پذیرتری در عرصه خارجی برخوردا ها از رقابت  دهد تا محصوالت تولیدی آن خودروسازان می

 .(0888عسگری،)وری همراه نیست مسلماً پایدار نخواهد بود پذیری چون با محیط رقابتی و رشد بهره رقابت

 

 

 :پیشینه تحقیق    5

 :مطالعات خارجی -5-1

Tang , wang (211۹ ) گاه و در سطح بن)به مطالعه تحلیل اثر رقابت و وجود نقصان مهارتی بر عملکرد بنگاه ها در

آنها تحقیق .پرداخته اند و تحقیق خود را پیرامون عملکرد بنگاه ها در رقابت پذیری بین شرکت ها انجام داده اند( صنعت

استفاده نمودند و  یافته های تحقیق   GLSو از  مدل سنجی  0333بنگاه تولیدی کانادا در سال  ۹821خود را  بر روی 

 .وری بنگاه های متوسط و  بزرگ اثر مثبتی داردآنها نشان می دهد که رقابت بر بهره 

Okada (211۹ ) به مطالعه تاثیر رقابت بر بهره وری در سطح صنعت پرداخته است که معیار رقابت را حاشیه

برای صنایع تولیدی ژاپن  2111-0331قیمت و سهم بازاری صنایع و شرکت ها  قرار داده است که در بازه زمانی  -هزینه

 -استفاده نموده و نتایج نشان می دهد که رقابت اثر مثبت و معناداری بر رشد بهره GMMاست که از روش انجام داده 

 .وری دارد

 

 

 

 :مطالعات داخلی -5-2

به مطالعه نقش رقابت در تحوالت بهره وری بخش صنعت پرداخته است بدین منظور از داده های ( 0831)مهربانی

 00۹در این مطالعه  از . استفاده نموده 0882-88نفر کارکن و بیشتر در سال های  01تلفیقی کارگاههای صنعتی دارای 
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سعی نموده  تا اثر .صنعت مختلف بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی شده است 28مشاهده استفاده شده که در 

ود و نتایج حاکی از آن رقابت که با تعداد رقبا اندازه گیری می شود بر بهره وری نیروی کار در صنایع کشور بررسی ش

 .است که محیط انحصاری و مالکیت خصوصی منجر به ارتقای بهره وری در بخش صنعت ایران می شود

ایران  پرداخته است که از  در متوسط و کوچک صنایع پذیری رقابت قدرت بندی به بررسی رتبه(  0888)عسگری 

 الگوهای از  0833 – 88 دوره  طی در ISIC اشتغال و رقمی سه کدهای تفکیک به کشور صنعت بخش اطالعات و آمار

 نمودن پذیر رقابت خالصه نتیجه ی تحقیق برای بطور. است شده استفاده تلفیقی در این مطالعه های داده اقتصادسنجی

 بهره افزایش برای تولید های روش شدن بهینه و اصالح مدیریت، اصالح طریق از باید متوسط است که و کوچک صنایع

 و اولیه مواد هزینه کار، نیروی هزینه سرمایه، به مربوط های هزینه از اعم تولید های هزینه کنترل اگرچه.کرد تاکید وری

 نگردد رقبا قیمت از بیش ثابت ارز نرخ شرایط در صادراتی و شده تمام های قیمت اینکه برای اما است الزم ها هزینه سایر

 صنایع نمودن پذیر رقابت هدف به یافتن دست امکان تورمی شرایط در زیرا نیست، تولید وری بهره افزایش جز ای چاره

 .است کمتر ها هزینه کنترل روش با متوسط و کوچک

 

 :چارچوب نظری   6

فاکتورهای زیادی بر رقابت پذیری شرکت ها و صنایع تاثیر گذار است اما سعی می شود به مورادی که از اهمیت بیشتری 

 . ند اشاره شود و توضیح مختصری درباره ی هر کدام از آنها داده شودبرخوردار می باش

 :انگیزه مدیران-6-1

مدیر یک عامل اقتصادی است که توسط بنگاه استخدام می شود تا سازمان دهی واحد تولیدی و تخصیص عوامل تولید را 

نگیزه و تالش مدیر مطرح می شود و هرچه در این شرایط است که مساله ا.بر عهده بگیرد و عملکرد بنگاه را ارتقا بخشد

مدیر بنگاه انگیزه بیشتری در فعالیت خود داشته باشد پر تالش تر است و استفاده کاراتری از منابع می 

 (.0830مهربانی،)کند

 :کشش تقاضا و سود-6-2

بد، اما از میزان تقاضا کشش تقاضای محصول نیز افزایش می یا( ورود عرضه کنندگان بیشتر)با افزایش رقابت در بازار 

با افزایش کشش . این دو پیامد،رهنمودهایی برای اثر رقابت بر انگیزه مدیرت دارد.برای هر بنگاه نوعی کاسته می شود

با افزایش بیشتر در مقدار محصول همراه خواهد ( که با افزایش رقابت وقوع آن محتمل است)تقضا ،هرگونه کاهش قیمت 
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در نتیجه هر چه سود .شرایط بویژه سطح هزینه ها،سود بنگاه با افزایش رقابت بیشتر خواهد شد با ثابت بودن سایر.بود

 .بنگاه بیشتر باشد مدیران انگیزه بیشتری برای عملکرد بهتر خواهن داشت

 

 :تالش کارگران-6-3

تولیدی در بهره وری بنگاه ها  عملکرد بنگاه ها تنها به تالش مدیران بستگی ندارد،بلکه نیروی کار نیز به عنوان یک نهاده

در شرایطی که سطح تالش .ممکن است تالش کارگران از رقابت در بازار کاال و خدمات تاثیر می پذیرد.موثر است

کارگران همانند سطح دستمزد،یکی از مقوله هایی باشد که بنگاه و اتحادیه های کارگری بر سر آن چانه زنی 

 .ند به افزایش تالش کارگران در فرآیند تولید منجر شودکنند،افزایش رقابت بازاری می توا

 :تامین مالی-6-4

از ویژگی های بارز عملکرد اقتصادی عصر نوین،تامین مال خارجی است،بدین معنا که بخش قابل توجهی از منابع مالی 

می دهد تا (مثال بانک ها)ن قابل مقایسه بودن بنگا ها این امکان را به سرمایه گذارا. بنگاه از خارج آن تامین می شود

این تفاوت در بازپرداخت وام ها فشاری را بر .بنگاه ها دارای عملکرد خوب را از منابع مال نسبتا کم هزینه بهره مند سازند

از رقبای خود سبقت بگیرند و این خود،عاملی (کارایی و بهره وری)بنگا ه ها وارد می سازد تا سعی کنند از لحاظ عملکرد 

 .هره وری در شرایط رقابتی استبرای ب

 :نوآوری-6-5

نوآوری در اقتصاد عبارت است از ایجاد تحولی است که به افزایش ارزش از دیدگاه تولید کننده یا مصرف کننده منجر 

هدف از توآوری ایجاد تغییرات مثبت در جهت بهینه کردن کاالها ،ایجاد تسهیل در زندگی،دستیابی به رفاه و نظایر .شود

یکی از مهمترین فاکتورهایی که تاثیر زیادی بر رقابت پذیری بنگاه و صنایع دارد نوآوری می باشد که موجب [.8]هاستآن

در یک محیط رقابتی می شود و انگیزه برای هزینه کردن در تحقیق و توسعه (به ازا محصول معین)کاهش هزینه ها بنگاه

 .ره وری می شودتوسط بنگاه را فراهم می آورد که نهایتا موجب به

 :اندازه بازار-6-6

اندازه یک بازار در بهره وری تاثیر به سزایی دارد،زیرا هرچه بازاری که در دسترس یک شرکت قرار دارد،گسترده تر یا 

برای شرکت هایی که در قلمروی یک کشور .بزرگ تر باشد،آن شرکت بهتر می تواند از مزایای تولید انبوه بهره مند شود

 (.0830مهربانی،)رند،برخورداری از تقاضای باال جهت فروش محصول،واجد اهمیت زیادی استفعالیت دا
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 :الگو    7

به منظور بررسی پیامدهای رقابت برای بهره وری صنایع در ایران از الگوی تابع تولید به منظور آزمون فرضیه استفاده می 

 :          شکل عمومی تابع تولید بصورت روبرو است.شود

   (0                            )                                                                                 Q=Q(K,L,M,O)     

               

 .به ترتیب بیانگر نهاده سرمایه ،نیروی کار،مدیریت و سایر عوامل هستند OوK،L،Mدر این تابع ،

سرمایه فیزیکی جهت برآورد اثر رقابت بر بهره وری،محدودیت هایی وجود دارد،لذا از ارزش تشکیل در استفاده از نهاده 

سرمایه ثابت و همچنین نهاده انرژی که می تواند جانشینی برای سرمایه نیز باشد،استفاده می گردد و دلیل آن این است 

ندارد و همچنین سرمایه فیزیکی بدون استفاده از که داده های سرمایه فیزیکی برای صنایع و حتی سایر بخش ها وجود 

باتوجه به اینکه به آمار سرمایه دسترسی وجود ندارد،می توان میزان مصرف انرژی . منابع انرژی قابل بهره برداری نیست

 .در صنایع را به حساب آورد

ه از روابط زیر بهره وری نیزوی کار را با استفاد 0به منظور محاسبه ی بهره وری در صنایع ایران با تعمیم رابطه ی شماره 

 .اینگونه محاسبه می کنیم

از آنجا که سطح بهره وری نیروی کار و نه رشد آن مد نظر است ،تابع بهره وری نیروی کار از تقسیم دو طرف تابع تولید 

 .بر عامل نیروی کار بصورت ذیل ارائه می شود

LPit=αi+βkit+γeit+ηcomit+λoit+εit                                                                                                                                         (2)      

برداری از نهاده های انرژی  eتشکیل سرمایه ثابت است و متغیر  kنماد بهره وری نیروی کار است،متغیر LP،(2)در تابع 

بیانگر عامل رقابت است که comمتغیر . سوخت مایع-8برق و -2گاز طبیعی،-0:نهاده را در بر می گیرد است که سه نوع 

در این مطالعه افزایش تعداد رقبا به منزله افزایش رقابت در بازار .تعداد بنگاه های فعال در هر یک از صنایع ایران است
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تمام .ریت،سرمایه انسانی،مواد اولیه و تحقیق و توسعه استدر برگیرنده عواملی از قبیل مالکیت،نوع مدی oمتغیر .است

 .نیز جز اخالل رگرسیون است ɛ.متغیرهای مستقل تابع بهره وری به صورت لگاریتم سرانه کارگر تعریف شده اند

آوردن  آنچه از کارگر یا نیروی کار در برآورد الگو مورد استفاده قرار می گیرد،شامل شاغالن تولیدی است و از به حساب

 .شاغالن غیر تولیدی پرهیز شده است

به منظور اندازه گیری بهره وری یا تولید متوسط ،ابتدا ارزش محصوالت هر یک از صنایع بر شاخص قیمت محصوالت 

سپس شاخص بهره وری بصورت نسبت تولیدات به .صنعتی تقسیم می گردد تا بدین طریق مقدار تولیدات به دست آید

 .سبه می شودشاغالن تولیدی محا

به منظور پرهیز از مساله هم خطی،در .نوع مالکیت و مدیریت مورد نظر در الگوی نهایی،از نوع عمومی و خصوصی است

دو رگرسیون جداگانه،از هر یک از آنها استفاده می گردد که این امر می تواند به بررسی اثر مالک یا مدیر بودن دولت یا 

از .مولفه ی مهم دیگر اضافه نمودن عامل سرمایه انسانی است.صنعت کمک نمایدبخش خصوصی بر بهره وری در عرصه 

آنجا که آموزش به عنوان یکی از مهم ترین اشکال افزودن به سرمایه انسانی است،لذا معیاری که در اینجا برای سرمایه 

 .انسانی انتخاب شده،تعداد کارگران با سواد فعال در کارگاه ها است

ز شاغالن تولیدی به کل شاغالن تولیدی،بیانگر اندوخته سرمایه انسانی در بنگاه های صنعتی خواهد نسبت این گروه ا

 .بود

به منظور بررسی و لحاظ اثر تحقیق و توسعه که .مواد خام و اولیه،نهاده دیگری است که در تابع بهره وری لحاظ می گردد

ست،هزینه تحقیقات و آزمایشگاه صنایع مورد استفاده قرار از مسایل مهم مورد توجه در هر بخش اقتصاد بویژه صنعت ا

 .می گیرد

 :یافته ها    8

 .داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های تلفیقی هستند

استفاده شده  0881-88نفر کارکن و بیشتر در سال های  01برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 

 00۹نوع صنعت بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی شده اند و از این رو،در مطالعه حاضر از  28داده ها در این .است

 .مشاهده استفاده شده است
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 نتایج برآورد تابع بهره وری نیروی کار به روش اثر ثابت(:  1)جدول

 (حداقل سطح معنی داری)ضریب          متغیرهای مستقل                                         

 (28/1)0۹/0(              01/1)-118/0جزء ثابت                                                    

 (18/1)128/1(             10/1)012/1برق                                                             

 (1/1 83) 112/1(           11/1 8)  1/1 8۹          ایع          سوخت م                       

 (11/1)128/1(             12/1)128/1                           گاز طبیعی                          

 (118/1)-0۹/0(            132/1)-118/0       رقابت                                                

 (1/1 12)112/1(           11/1 3)  1/1 8۹       تشکیل سرمایه ثابت                            

 (           82/1)-101/1ماکیت عمومی                                           
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 (118/1) 0۹/1                           مالکیت خصوصی                                                

 (           1۹/1 3)  1/1 8۹(            11/1 1)  1/1 8۹          سرمایه انسانی                           

 (           11/1 3)  1/1 8۹(           11/1 11)  1/1 8۹     مواد خام و اولیه                            

 (           18/1 3)  1/1 18            11/1 1)  03/1            قیق و توسعه     تح                      

 3۹8/1                             1/ 31۹        وزنی          R2آماره                       

 221/2                             2/ 21۹      واتسون   -آماره دوربین                      

 F              8۹  1/0۹21 (11 11/1           )8۹ 1/381 (3 11/1           )آماره                       

  تحقیق محاسبات: منبع            

-این برآوردها بر اساس آماره دوربین.نتایج برآورد تابع بهره وری نیروی کار به روش اثر ثابت در جدول ارائه شده است

لوین ،در  tهمچنین آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بر مبنای آماره .اتسون از خود همبستگی برخوردار نیستندو

 .درصد ریشه واحد وجود ندارد و بنابراین نتایج قابل اطمینان است0سطح معنی داری 

بت،سرمایه انسانی،مواد اولیه و تشکیل سرمایه ثا.نهاده های انرژی همگی دارای اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار هستند

مالکیت خصوصی منجر با افزایش بهره وری و .تحقیق و توسعه نیز وجود رابطه مستقیم با بهره وری را نشان می دهد

 .مالکیت عمومی از بهره وری کاسته است

محصول و اشتغال در مقایسه با توجه به آنکه در ادبیات اقتصاد نئو کالسیک رقابت را با تعداد بیشتر بنگاه و مقدار بیشتر 

می توان این گونه استنتاج نمود که تولیدکنندگان صنعتی در ایران در منطقه (.0830مهربانی،)با انحصار معرفی می کند

 .  تولید،فعالیت می کنند و از این رو رفتار آنها با شرایط حداکثرسازی سود سازگار است(منطقه دوم)اقتصادی 

 :هادنتیجه گیری و پیشن     9

بخش صنعت در کانون توجهات اندیشمندان و بسیاری از دولت ها در کشورهای در حال توسعه بوده است و به دنبال 

 .تالش برای رشد صنعتی،گرایش زیادی برای ارتقای بهره وری وجود دارد

ری صنعت،به ادبیات بهره وری عامل تولید ثروت ملت ها در عرصه نوین بشمار می آید و از این رو بحث در باب بهره و

 (.0883دهکردی و رحیمی،)سازمان دهی صنعتی وارد شده است
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حقیق ،رقابت به عنوان عاملی که از مجرای مدیریت در تابع تولید بنگاه می تواند حضور یابد،لحاظ گردیده در این ت

املی برای رشد بهره آنچه در این مطالعه مشخص شده است،حکایت از آن دارد که مالکیت دولت در بخش صنعت ع.است

 .وری محسوب نمی شود بلکه در جهت کاهش آن عمل می کند

 به اخیر  های سال توسعه های ریزی برنامه در توان می را کشور صنعتی های فعالیت به دادن اولویت جهت در حرکت

 گردید متعدد ایه دگرگونی دستخوش صنعت عملکرد ، 08۹1 دهه های سال اواخر از . کرد مشاهده گوناگون های شکل

 افزایش متخصصان، مهاجرت سرمایه، فرار اقتصادی، شوکهای . گرفت می منشا گوناگون درونی و برونی عوامل از که

 در بنیادی تغییر و گوناگون های محدودیت و مقررات وضع اقتصادی، های فعالیت بر دولت کنترل جانبه همه و عمومی

 طور به کشور اقتصاد در را صنعتی های فعالیت موقعیت و داد یکدیگر دست به دست ، صنعت به یافته اختصاص اولویت

 زیر های فعالیت مختلف های جنبه گسترش کننده، محدود مقررات از ای مجموعه وجود وضعیت در .داد تغییر مشهودی

 بازاری، و ختاریسا های نارسایی و موجود اقتصاد ساخت نیازهای با ارزی امکانات بودن سب نامنا اقتصاد، در زمینی

 .(0888عسگری،)دید آسیب شدت به صنعت بخش عملکرد

جهت  از بیشتر اطمینان دارای و موثرتر صنایع روش نمودن شرکت ها و  پذیر رقابت برای گفت توان می خالصه بطور

 تاکید وری بهره افزایش برای تولید های روش شدن و بهینه اصالح مدیریت، اصالح طریق از که است این نتیجه حصول

 .گردد

 جدید فضای تحوالت بهتر درك با شود می پیشنهاد کشوراقتصادی  سیاستگذاران و مسئوالن به فوق موارد به توجه با

 ارزش با بنیان دانش های فعالیت بر هدفمند تمرکز سمت به را محصوالت پذیری رقابت توان نوین، اقتصاد در رقابت

 با همچنین .نمایند دهی جهت موجود فناوری امکانات از گیری بهره و نوآوری ایجاد از تر مناسب استفاده و بیشتر افزوده

 سیاست اتخاذ عالی، تحصیالت با انسانی نیری آموزش ملی، انداز پس افزایش برای الزم بسترهای نمودن فراهم

 کاراتر و بر دانش ایه فعالیت سمت به گذاری سرمایه هدایت تجاری،-تولیدی و پژوهشی-آموزشی هماهنگ و منسجمهای

 کشورشان در تولیدی محصوالت رقابتی توان ارتقاء به مطمئن و ارزان اطالعاتی و ارتباطی های زیرساخت گسترش و

 .نمایند کمک

 

 منابع و مأخذ     11

 فهمؤل بر تأکید اوپک؛با عضو کشورهای پذیری وضعیت رقابت ارزیابی "(0831)شاه آبادی، ابوالفضل، صادقی، حامد، -0
 .23ها و مراکز رشد،سال هشتم،شمارهفصلنامه تخصصی پارك  "محور نوآوری های
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با )الزامات رقابت پذیری در بخش های صنعت و تجارت"(0883)، فروزنده دهکردی،لطف اهلل،رحیمی کلور،حسین-2

 .22شماره –راهبرد "تاکید بر تجربیات داخل کشور

 بررسی های"بت پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایرانرتبه بندی قدرت رقا"(0888)، عسگری،محمود -8

 .آذر و دیماه 88بازرگانی،شماره 

سال -فصلنامه پژوهش های اقتصادی"نقش رقابت در تحوالت بهره وری بخش صنعت"(0830)، مهربانی،وحید-1

 .شماره اول-دوازدهم

 0881-88بیشتر،سال های نفر کارکن و  01مرکز آمار ایران،نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی -۹
 

8-Ambastha ,Ajitabh &  K.  Momaya. (8002). Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks, 

and models , Singapore  management  review, volume  82, no 0. 

7-Brown, David j. &  Warle  John s.(8000). competition,geography and firm performance:lessons from 

Russia, cepr discussion paper 822.  

8-Grosfeld, Irena & Thierry Tressel. (1002). Competition and corporate governance: substitutes or 
compliments? Evidence from the Warsaw Stock Exchange; Working Paper No. 963. 
 
9-Huggins, Robert , Hiro Izushi & Piers Thompson.(8002). Regional Competitiveness: Theories and 
Methodologies for Empirical Analysis, JCC: The Business and Economics Research Journal , volume 2, 
Issue 8. 022-078. 
 
00-Okada ,Yosuke.(8002). Competition and Productivity in Japanese Manufacturing Industries, Hermes-
ir.octobre. 
 
00-Smit ،A.J.(8000). The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new 
theory that explains the international competitiveness of countries?, Southern African Business Review 
volume 02, number 0. 
 
21-Tang, Jianmin & Weimin Wang (1002) Product market competition, skill shortages and productivity: 
Evidence from Canadian manufacturing firms; Journal of productivity analysis, vol. 19, pp. 923-993. 
 
02-Papiashvili , Nino.(8002). does competition affect firm performance? Evidence from Georgian panel 
data , venteral European university department of economics, Budapest, hungary . 
 
02-Vukovic , Darko,  Ana  Javanovic & Malisa Dukic.(8008). defining competitiveness  thpough the 
theories of new economic geography and regional. 



 

 

 

 شرکت علمی پژوهشی پندار اندیش رهپو: مجری                                                       www.pendarconference.com                                                            3131تیرماه  -شیراز

 

 

 کنفرانس اقتصاد

22-Zhang, Anming et al.(1002). Impact of ownership and competition on the productivity of Chinese 
enterprises, Journal of Comparative Economics, Vol. 13, pp. 913–946. 


