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های بخش صنعت ایران،  در این مقاله با استفاده از داده. های مختلف قابل تبیین است  به شیوهوری هبهر رب بازار ساختار ثیرأت

های این مقاله داللت بر آن دارد که ارتقاء  یافته. شود بررسی می) 1374-1386(وری برای دوره  رابطه ساختار بازار و بهره
 مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه ،همچنین. ری اثر منفی داردو وری اثر مثبت و بر رشد بهره رقابت بر سطح بهره

های جدید در بازارهای  این دریافتیم ورود بنگاه بر  عالوه. شود وری می به رشد بهره در صنایع با ساختار انحصاری منجر
وری  رت خارجی نیز بر بهرهنوسانات اقتصادی و تجا. وری دارد ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره انحصاری و رقابتی به

   .باشد طور معناداری تأثیرگذار می  هی و انحصاری بصنایع رقابت
  

  . JEL:D2 ,L1 ,O3 بندی طبقه
  .جایگزینی اثر کارایی، اثر ها، بنگاه خالص ورود ،R&D مخارج تولید، عوامل کل وری هبهر بازار، ساختار :کلیدی های واژه
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6 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

   مقدمه. 1
 و شود می مطرح بیشتر رفاه و تولید سطح ارتقاء برای ضرورت یک عنوان به وری  هبهر ایشافز ،حاضر عصر در

 بررسی .آید می شمار به کشورها اقتصادی اهداف ترین مهم از وری هبهر ارتقاء طریق از اقتصادی رشد به دستیابی
 است واقعیت این بیانگر اند هبود برخوردار توجهی قابل اقتصادی رشد از اخیر دهه چند در که کشورهایی عملکرد

 درحالی این ،است شده حاصل وری هبهر افزایش طریق از کشورها این غلبا اقتصادی رشد از ای عمده بخش که
 منابع از استفاده پایه بر سوم برنامه از پیش های سال طی ایران در اقتصادی رشد دنده می نشان مطالعات که است
 با وری هبهر افزایش ،دلیل همین به .)1388 ،زنوز زاده ولی( است بوده کمرنگ آن در وری هبهر نقش و گرفته شکل

 یک به اقتصادی رشد در وری هبهر سهم ارتقاء و شد مطرح پنجم و چهارم توسعه های برنامه در بیشتری صراحت
  .گرفت قرار کیدأت مورد پنجم برنامه ازاهداف یکی عنوان به برنامه پایان در سوم

 که است شده انجام آن بر ثرؤم عوامل تعیین درخصوص ای گسترده مطالعات وری هبهر همیتا به توجه با
 ثرؤم عوامل خرد رویکرد با تعدادی و اند داده قرار توجه مورد را کالن سطح متغیرهای و زیربنایی عوامل آنها از برخی

 مطرح را رقابتی مزیت که )1990 (رترپو ،میان این در .اند نموده جستجو صنعت یا بنگاه سطح در را وری هبهر بر
 و راهبرد توسعه درجه و تجاری محیط کیفیت گروه دو در توانند می وری بهره های کننده تعیین کند می بیان نمود

 تالش در نوآوری و ابداعات برای ها بنگاه آن در که رقابتی محیط ایجاد است معتقد وی. شوند بندیدسته بنگاه عملیات
 یندیافر را رقابت هایک و شومپیتر ،راستا این در .است وری هبهر رشد و رقابتی مزیت کسب در همیم عامل هستند
 ضرورت شومپیتر نظر از مهم نکته .شوند می معرفی برتر محصوالت و تولید های روش آن طی که دانند می پویا

 .)1388، خدادادکاشی( است قابتر از یندیافر چنین گیری شکل برای بازار ساختار در انحصار از ای درجه وجود
 ،است وری هبهر کاهش سبب و ناکارایی موجد انحصاری ساختار ،نئوکالسیکی تحلیل در که است حالی در این

  یابد؟ می ارتقاء مکانیزمی چه اساس بر و بازار از ساختاری چه در وری هبهر که شود می مطرح پرسش این بنابراین،
 .نمایند می ارائه خصوص این در را متفاوتی نتایج وری هبهر بر بازار ساختار رثیأت درخصوص شده انجام مطالعات

 قرار یدأیت مورد مذکور متغیر دو بین نیز معکوس رابطه آنها از برخی در و مثبت رابطه مطالعات این از برخی نتایج
 مطالعات در که گذارد می ثیرأت وری هبهر بر متفاوتی  های  کانال طریق از بازار ساختار است ذکر شایان. گیرد می

 به وری هبهر و بازار ساختار رابطه نمودن معطوف که حالی در ،است گرفته قرار توجه مورد آنها از برخی تنها مذکور
 در شود تا تالش می مطالعه این در ،منظور ینا به .دهد قرار ثیرأت تحت را مطالعه نتایج تواند می ها مکانیزم از تعدادی
 بازار ساختار ثیرأت و گرفته قرار مدنظر جامع صورت هب ها مکانیزم این ایران صنایع در وری هبهر و بازار ساختار هرابط تحلیل

 این به مطالعه این بعدی های بخش ،اساس این بر .گیرد قرار بررسی مورد ها مکانیزم این تفکیک به وری هبهر بر
 ،گرفته قرار بررسی مورد نظری مبانی لحاظ به وری هبهر بر ازارب ساختار ثیرگذاریأت های کانال ابتدا که است صورت
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 دالیل گویای بررسی مورد متغیر دو بین رابطه نمایش بر عالوه که مناسب الگویی شده انجام مطالعات بر مروری با سپس
  . گیرد می قرار تحلیل وردم آن نتایج ایران صنایع برای مذکور مدل برآورد با نهایت در و شود می ارائه ،باشد نیز آن وجودی
  

   نظری مبانی. 2
 داده از معینی میزان ازای به محصول افزایش به آن ارتقاء و شود می تعریف داده به ستانده نسبتبر حسب  وری هبهر
 ارتقاء .دارد کارایی با نزدیک رابطه وری هبهر مفهوم ،دارد داللت محصول از شخصیم میزان ازای به داده کاهش یا
 کلی حالت در که اقتصادی کارایی .شود می بیان اقتصادی کارایی انواع در بهبود قالب در متون از بسیاری در ریو هبهر

 و تغییر شامل پویا کارایی .است پویا و ایستا کارایی شامل خود دهد می قرار توجه مورد را تولید عوامل ثرؤم بکارگیری
 در منابع از استفاده به ایستا کارایی که حالی در ،دهد می قرار توجه ردمو زمان طی را فنی پیشرفت و است فناوری تحوالت

 این بر .است شده تشکیل تولیدی کارایی و تخصیص کارایی زیرمجموعه دو از خود و دارد اشاره زمانی مقطع یک
 تحلیل در .گیرد قرار بررسی وردم کارایی انواع بر بازار ساختار ثیرأت طریق از تواند می وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت ،اساس

  .)2009سکات،  (شود می حاصل ذیل شرح به کارایی نوع سه به حصول طریق از رقابت منافع نئوکالسیکی
 سطح به تولید و مصرف شود می سبب نهایی هزینه سمت به ها قیمت دادن سوق با رقابت فضای گسترش -
   .بدیا ارتقاء تخصیصی کارایی و شود نزدیک جامعه مطلوب
 دارد اشاره تولید امکانات مرز سطح در نهاده - محصول ترکیب به که تولیدی کارایی شود می باعث رقابت -
  .نمایند تولید هزینه حداقل در ها بنگاه و ودش تقویت
 به طریق این از و شود می هزینه کاهش های فرصت یافتن جهت ها بنگاه به بیشتر فشار سبب رقابت گسترش -
 و شده فنی پیشرفت سبب موضوع این که کند می کمک جدید های تکنولوژی معرفی و محصول تکیفی اصالح

  .شود می تعبیر پویا کارایی به
 وجود نظر اتفاق تخصیص کارایی بر رقابت مثبت ثیرأت درخصوص که حالی در دهد می نشان مطالعات بررسی

 های جدل و بحث مورد و بوده برانگیز چالش رقابت شگستر طریق از )فنی پیشرفت (پویا و فنی کارایی ارتقاء ،دارد
 بر ساختار ثیرأت با ارتباط در بیشتر تولیدی کارایی و بازار ساختار درخصوص گرفته صورت مباحث. است فراوانی
 ثیرأت چون موضوعاتی فنی پیشرفت و بازار ساختار درخصوص و است سود حداکثرسازی و مدیریتی های انگیزه
 و بوده شومپیتر ای پایه نظریه اساس بر که است مطرح آن تقلید و انتقال تکنولوژی، پذیرش نوآوری، رب بازار ساختار
 تغییرات ،این بر  عالوه .دهد می نسبت توسعه و تحقیق بخش در شده انجام های هزینه به را بنگاه انحصاری موقعیت

 و ها بنگاه خروج و ورود ثیرأت تحت که است کارا های بنگاه سهم افزایش از ثرأمت صنعت سطح در وری هبهر
  . دارد قرار بازار از مختلف ساختارهای با ارتباط در واردات
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8 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 بر بازار ساختار ثیرأت به سپس ،شود می بیان تولیدی کارایی و بازار ساختار با مرتبط مباحث ابتدا بخش این در
 و ورود و واردات نقش نهایت در و شود می هپرداخت دارد داللت زمان طی وری هبهر تغییرات به که فنی پیشرفت
  .گیرد می قرار بررسی مورد وری هبهر و بازار ساختار با ارتباط در ها بنگاه خروج

 1970 دهه اوایل در که شود می مطرح 1کارفرما -عامل تئوری قالب در بیشتر تولیدی کارایی با بازار ساختار ارتباط
 مکانیزم مشاهده در سهامداران کافی توانایی عدم به سود حداکثرسازی مسیر از هبنگا انحراف تئوری این در و شد ارائه
 با مقایسه در مدیران که است پایه این بر دیدگاه این گیری شکل .است وابسته بنگاه تقاضای و ها هزینه مدیران، عمل

 یا بزرگ تواند می اشاره مورد تیاطالعا شکاف بازار ساختار به بسته ، امابرخوردارند بیشتری اطالعات از سهامداران
  .باشد کوچک
 کاری کم از جلوگیری در انحصاری های بنگاه صاحبان که کند می بیان خصوص این در) 1996 (نیکل

 قابل معیارهای وجود دلیل به رقابتی حالت در اما ند،تر حساس رقابتی های بنگاه صاحبان به نسبت کارگران و مدیران
 نیلباف ،)1983( استیگلیتز ،)1982 (هولمستروم همچنین .است اجرا قابل بهتر مدیران عملکرد بر کنترل مقایسه

 های تالش و ها انگیزه کنترل بر حساسیت باشد بیشتر بازیگران تعداد چه هر معتقدند) 1984 (موخرجی و) 1982(
  .)1996، نیکل( بود خواهد بیشتر نیز مدیریتی
 بر تمرکز جای به که )1980 (شرر نظریه اساس بر) 1971 (وینتر اراییک بر بازار ساختار تأثیر با ارتباط در

 بازار در فعال بنگاه کند می بیان دهد، می اهمیت اقتصادی فعالیت ادامه و بقا برای حداقل معیار به سود حداکثرسازی
 دهد انتقال کننده رفمص به تواند نمی را آن از ناشی های هزینه نماید اتخاذ غیرکارا تصمیمات که درصورتی رقابتی

 و هستند بازار در بقا منظور به تصمیمات بهترین دنبال به رقابتی بازار در ها بنگاه بنابراین ،)است شده داده بازار قیمت(
 خواهد مذکور های بنگاه در باال کارایی به منجر امر ینا و باالست بازاری چنین های بنگاه در هزینه کاهش بر فشار
 از ترس است معتقد و دنمو مطرح را ورشکستگی از تهدید خصوص این در )1983( هارت ).1990، تیرول( شد

  .کند می رهنمون ها هزینه در جویی صرفه و تالش به خود موقعیت حفظ برای را مدیران انگیزه ورشکستگی
 ها، بنگاه توسعه و تحقیق های انگیزه در تولیدی کارایی در تأثیر بر عالوه بازار ساختار دش اشاره که گونه همان
 بار نخستین برای )1973 (شومپیتر .نماید می ایفا مهمی نقش نیز آنها فنی پیشرفت نهایت در و تکنولوژی پذیرش
 انحصار از ای درجه وجود مستلزم R&D مخارج بود معتقد وی .نمود بررسی را بازار ساختار با R&D مخارج رابطه
 پیرامون نظری های بحث .دارند را توسعه و تحقیق انجام بر مالی توانایی حصاریان های بنگاه زیرا ،دنباش می بازار در

  .است بندی طبقه قابل فناوری پذیرش و نوآوری مبحث دو در وری بهره یا فنی پیشرفت و بازار ساختار

                                                            
1. Principal-Agent Theory 
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 .پردازد می رقابتی و انحصاری بازارهای در اختراع حق کسب و نوآوری برای ها بنگاه انگیزه بررسی به )1962( ارو
 از بیشتر رقابتی بازار در فعال بنگاه انگیزه که گیرد می نتیجه بنگاه برای نوآوری از ناشی سود تغییرات محاسبه با وی

 داس مطالعات از پیروی با )1980( تیرول راستا، این در .است نوآوری برای انحصاری موقعیت در  بنگاه انگیزه
 سایر برای نوآوری این به دسترسی و ایجاد امکان که فرض این با نوآوری یجادا به بنگاه تمایل استیگلیتز گوپتا،
  .دهد می قرار بررسی مورد را باشد نداشته وجود ها بنگاه

 از انحصارگر عایدی دهد می نشان آن ارزش تنزیل و نوآوری از حاصل سود افزایش محاسبه با تیرول
 رقابتی بنگاه نوآوری یک ایجاد با چراکه ،کند می فعالیت رقابتی بازار در که است بنگاهی عایدی از کمتر نوآوری

 در  وکند می تثبیت را خود قبلی موقعیت واقع در انحصارگر اما ،کند می کسب باالیی سود و شده مسلط بازار بر
 1زینیجایگ اثر دهد می نسبت ارو به را آن تیرول که موضوع این. شود نمی ایجاد وی سود در زیادی تغییر نتیجه
  . دارد اشاره رقابتی بازار در فعال بنگاه جای به انحصارگر جایگزینی به که شود می نامیده

 دلیل به که (انحصاری بازار به ورود آماده بنگاه و انحصاری بنگاه برای نوآوری ارزش مقایسه به ادامه در تیرول
 صورت ها بنگاه داخل در نوآوری کند می فرض وی .پردازد می) کند فعالیت بازار در تواند نمی تولید هزینه باالبودن

 این در 2.دارند اطالع آن وجود از ورود آماده بنگاه و انحصارگر و رددا وجود آمادهصورت  به نوآوری بلکه ،گیرد نمی
 بترقا به بازار در فعال بنگاه با و شده بازار وارد بنگاه این شود کسب ورود آماده بنگاه توسط نوآوری اگر ،حالت
 به ورود آماده بنگاه نظر از نوآوری ارزش میزان  بنابراین،کنند می کسب را  پایینی سود رقابتی بازار در دو هر و پردازد می
 این به نسبت ، بنابراینکرد نمی دریافت سودی نیز بازار به ورود از قبل وضعیت در بنگاه این چراکه ،بود خواهد پایین بازار

 کسب با اما ،نیست حساس خیر یا شود جذب) بازار در  فعال بنگاه( انحصارگر وسطمذکورت نوآوری که موضوع
 رقابتی بازار در تولید به مجبور و یابد می کاهش) بازار در فعال بنگاه( انحصارگر سود ورود آماده بنگاه سوی از نوآوری
 بازار به ورود آماده بنگاه انگیزه از بیشتر) بازار در فعال بنگاه( انحصارگر انگیزه گفت توان می صورت دراین .شد خواهد
 انحصارگر شود ارائه) انحصاری و ورود آماده (بنگاه دو به پیشنهاد صورت هب نوآوری اگر بنابراین است، نوآوری کسب برای
 تواند می که کنند می یاد کارایی اثر نام به اثر این از) 1982( ونیوبری گیلبرت.داشت خواهد آن آوردن دست هب برای باالیی انگیزه
  3.باشد ها واقعیت از برخی کننده توصیف) توسعه حال در کشورهای (تکنولوژی کننده جذب کشورهای برای

 آن نشر سرعت و جدید فناوری پذیرش به است وابسته نوآوری به که اندازه همان به بنگاه هر در فنی پیشرفت
 در تکنولوژی انتشار که رسیدند نتیجه این به تجربی شواهد بر مروری با )2001 (شوارتز و کامین .است وابسته نیز

                                                            
1. Replacement Effect 

 . نماید ر فعالیت کند نوآوری را ایجاد و آن را به یکی از دو بنگاه واگذار میتواند در بازا  بنگاه سومی که به دالیلی نمی،عنوان مثال به. 2

که اثر جایگزینی به ارزش نوآوری در   درحالی،شود ها به بازار و تهدید به ورود مطرح می شایان ذکر است اثر کارایی در ارتباط با ورود بنگاه. 3
 .گیرد های جدید مورد بحث قرار می ورود بنگاههای موجود در بازار بدون توجه به تهدید  بین بنگاه
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10 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 نشان انحصاری و رقابتی حالت برای حدی مورد دو ارائه با نیز تیرول .افتد می اتفاق سرعت به غیرمتمرکز صنایع
 صورت سریع بازار به تکنولوژی ورود یا ها بنگاه نخستین سوی از تکنولوژی پذیرش رقابتی بازارهای در دهد می
 ورود انحصاری بازار در که حالی در ،دارد نیاز زیادی زمان به ها بنگاه سایر توسط آن پذیرش یا نشر اما ،گیرد می

  .گیرد می صورت تر سریع آن نشر اما بوده وقفه با نوآوری پذیرش یا تکنولوژی
 است ثرؤم صنعت های اهبنگ در وری هبهر ارتقاء بر بازار ساختار آنها طریق از که ییها کانال به فوق مطالب

 سهم افزایش به آن هایبنگاه درون در وری هبهر ارتقاء بر عالوه صنعتی هر در وریبهره رشد اما ،پردازد می
 سبب رقابتی فشار اعمال با واردات و بازار به کارا های بنگاه ورود ،راستا این در. است وابسته نیز کارا هایبنگاه
 در وریبهره ترتیب این به و شوند آنها جایگزین کارا هایبنگاه و شده خارج بازار زا غیرکارا هایبنگاه شوند می
  ،خصوص این در 1.است بررسی قابل بازار ساختار با ارتباط در نیز موضوع این که یابدمی ارتقاء صنعت کل

 انحصاری صنایع در و وری هبهر رشد کاهش باعث رقابتی صنایع در جدید بنگاه ورود دهد می نشان) 2009 (ایون 
 قابل شود می ارائه بعدی بخش در که جایمویچ مطالعه اساس بر مهم این که شود می وری هبهر افزایش موجب
  . است استنتاج

 رقابتی، فشار اعمال ضمن و بوده داخلی بازار به خارجی های بنگاه ورود اجازه نوعی واردات افزایش ،همچنین
 و شده خارج بازار از غیرکارا های بنگاه شود می سبب امر نای .کند می کوچک داخلی یها بنگاه برای را بازار اندازه
 در .)2004مارکوس و جوماندیرو،  (نمایند تالش ها هزینه در جویی صرفه و کارایی ارتقاء جهت در موجود های بنگاه
 رقابت طریق از که تاس منفعتی آزاد تجارت منافع ترین مهم از که کند می بیان) 1988( راس ،خصوص این

                                                            
 .گذارد ثیر میأ در صنعت توری هبهرها به عنوان یکی ازپارامترهای مرتبط با ساختار بازار از سه طریق بر ارتقاء   ورود و خروج بنگاه،طور کلی هب. 1

پردازند  که به تغییرات تکنولوژیکی می ییها مدل. گردد ت میهای برتر به صنع  موجب ورود تکنولوژیهای جدید به صنعت عمدتاً  ورود بنگاهاوالً
یند اهای تغییر سازماندهی فر بلکه معتقدند این پذیرش هزینه،دانند گذاری مستقیم میهای سرمایهپذیرش تکنولوژی جدید را  مستلزم هزینهتنها   نه

یند پذیرش تکنولوژی اهای جدید نقش مهمی در فر ها برای بنگاه  مدلبرخی از این. د داشتنتولید موجود و آموزش کارگران را نیز در برخواه
. پذیرند، نیستند که تکنولوژی جدید را می زمانییند تولید اهای جدید مجبور به تجهیز مجدد فر های موجود بنگاه چراکه برخالف بنگاه،قائلند

 برخالف .شوند  باال جایگزین آنها میوری هبهرها با   خارج شده و بنگاه پایین از صنعتوری هبهرها با  بنگاه یند ورود و خروجا فرهمچنین، در
وری  باشند و خروج آنها باعث رشد بهره های موجود می وری پایینی نسبت به بنگاه های خارج شده معموالً دارای بهرههای تازه وارد، بنگاهبنگاه
ها عالوه بر تأثیر مستقیمی که   ورود و خروج بنگاهعالوه براین،. سپارند های کارا می بنگاه را به  آن آنها با خارج شدن خود از بازار، در واقع.شود می

ها در بازار با کاهش تمرکز به افزایش رقابت  ورود بنگاه.  از طریق تغییر درجه رقابت بازار خواهند داشتوری هبهر بر یاشاره شد اثر غیرمستقیم
اگر . شوندها در بازار میها باعث تغییر سهم بنگاه ورود و خروج بنگاه،در واقع. گردد  افزایش تمرکز میها منجر به اما خروج بنگاه،کندکمک می

ها ناشی از ورود و   تغییر در سهم بازاری بنگاه،دارای اندازه ثابت و یکسانی باشند) اند جدید، موجود و آنهایی که برای خروج آماده(ها  بنگاهتمام
اساس چارچوب رقابتی   بربایست میزای آنها  ها از هم متفاوت بوده و تعیین درون  بنگاهورود و خروج خواهد بود، اما اندازهخروج متناسب با نرخ 

 .کند مورد مالحظه قرار گیردکه ورود و خروج به ایجاد آن کمک می
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11  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

 صنایع در که دهد می نشان خود مطالعه در )1994 (مکدونالد. شود می حاصل داخلی های بنگاه با خارجی های بنگاه
 در واردات افزایش که حالی در ،شود می وری هبهر ارتقاء موجب رقابت افزایش طریق از واردات باال تمرکز با

  .ندارد وری ههرب رشد بر داریامعن ثیرأت رقابتی صنایع
  

  تحقیق پیشینه. 3
 ثیرأت برمبنای مطالعات از برخی .ندارد وجود نظر اتفاق ها بنگاه عملکرد بر بازار ساختار ثیرأت درخصوص

 را وری هبهر رقابت، درجه در کاهش که اند رسیده نتیجه این به مدیریتی های انگیزه بر بازار ساختار
 و توسعه و تحقیق های هزینه بر کیدأت با و شومپیتر تئوری اساس بر ها بررسی یرخب اما دهد، می کاهش
  . دانند می ثرؤم وری هبهر ارتقاء در را بازار انحصاری ساختار آن، از حاصل نوآوری
 مطالعه به توان می اند پرداخته وری هبهر و بازار ساختار بین رابطه بررسی به که مطالعاتی جمله از
 در که نمود اشاره) 2009( سکات  و)2009 (وموتوهاشی فاناکوشی ،)1996 (نیکل توسط شده انجام

  .است شده برآورد خطی صورت هب وری هبهر بر رقابت مثبت اثر آنها مطالعات
 بر ثرؤم متغیرهای عنوان به را بازار ساختار متغیر و تجاری های سیکل نیکل، توسط شده بررسی مدل

 رشد بر ثرؤم عوامل عنوان به را تمرکز و دآوریسو واردات، نفوذ های شاخص و وری هبهر سطح
 و پرداخته وری هبهر سطح بر ثرؤم عوامل به صرفاً موتوهاشی و فاناکوشی. گیرد می نظر در وری هبهر
 مطالعه مورد را بنگاه وری هبهر سطح بر تمرکز شاخص و تولید رشد نرخ واردات، نفوذ شاخص ثیرأت

 تجاری، های سیکل واردات، نفوذ شاخص و دهنمو توجه وری هبهر رشد به تنها نیز سکات .دهد می قرار
 اردن مراکش، کشور سه صنایع سطح در وری هبهر رشد بر را سودآوری شاخص و گذاری سرمایه نرخ
  . دهد می قرار بررسی مورد جداگانه تورص هب مصر و

 و R&D هایزینهه تأمین برای را انحصار از ایدرجه شومپیتر ،شد بیان دوم بخش در چنانچه
 جنبه دو هر از دیگر اقتصاددانان توسط سرعت به شومپیتر دیدگاه. دانستمی ضروری آن نتایج از استفاده
 بودن بزرگ که افزود نیز را موضوع این شومپیتر ادعای بر کالبرایت. یافت گسترش تجربی و نظری
 کافی منابع که هستند بزرگ هایبنگاه تنها زیرا دارد، بررسی مورد موضوع در اساسی نقش بنگاه اندازه
  .دارند را توسعه و تحقیق هایطرح داخلی مالی تأمین برای

 با بازارهایی در ابداعی فعالیت که نمودند آشکار تجربی مطالعات از ایگسترده طیف ،همچنین
 بین از را عیابدا انگیزه رقابت که معتقدند آنها.است شدیدتر کامل انحصار و کامل رقابت میان ساختار

 دیگر، سوی از. کنند دریافت کافی هایپاداش ابداعاتشان از توانندنمی کنندگان ابداع چراکه برد،می
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12 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 ،شودمی بالقوه رقبای فعالیت از نگرانی عدم و امنیت احساس به منجر نیز زیاد بسیار انحصاری قدرت
 بازارهای در ابداع که است معتقد ایتکالبر ،اساس این بر. دهدمی کاهش را ابداعی فعالیت بنابراین

  .)1376زمانی،  (است بیشتر کامل انحصار و رقابت بازار با مقایسه در چندجانبه انحصاری
 بیان از پس) (1967( شرر توسط بار  نخستینمعکوسU  شکل به نوآوری و رقابت درجه بین رابطه

 مذکور رابطه بررسی با وی.  شدهارائ) 1943 سال در شومپیتر توسط نوآوری و رقابت منفی رابطه
 )معکوس U (داریامعن و معکوس رابطه بنگاه 500 به مربوط هایداده از استفاده و غیرخطیصورت  به
 ،افزایش نوآوری نرخ ابتدا رقابت افزایش با که ترتیب این به ،گرفت نتیجه نوآوری و ابداع بین را

 انگلستان کشور بنگاه 311 های داده از استفاده با) 2005 (همکارانش و ایون اًاخیر. یابدمی کاهش سپس
  . دادند قرار ییدأت مورد نوآوری و رقابت درجه بین را معکوس U رابطه

 بر را ها بنگاه خروج و ورود و واردات       اثرگذاری    محققین از برخی ،فوق مطالعات بر عالوه
 فلئتوتو و جایمویچ ،)2004( جوماندرو و کوسمار به توان می جمله آن از که نمودند بررسی  وری هبهر

 و انگلستان اسپانیا، صنایع برای ترتیب به را موضوع این که نمود اشاره )1994( مکدونالد  و)2007(
  .نمود اشاره متحده ایاالت

 نسبت افزوده، ارزش به R&D مخارج نسبت ها، بنگاه خروج و ورود نرخ جوماندرو و مارکوس
 ابداع بر ثرؤم عوامل عنوان به را کار نیروی به سرمایه نسبت و افزوده ارزش به ولوژیتکن خرید هایهزینه

 برای بنگاه تالش در ثرؤم عامل عنوان به نیز تقاضا میزان ،آنها مدل در .دندنمو مطرح فنی پیشرفت و
 تولید ارزش به واردات ارزش نسبت طریق از واردات سوی از رقابتی فشار و شد گرفته نظر در نوآوری
  .شد وارد مدل در و محاسبه داخلی

 اما ،دارد وریبهره رشد بر یدارنامع و مثبت اثر R&D هایهزینه داد نشان مارکوس مدل نتایج
 نسبت مثبت تأثیر ،میان این در. نداشت وری هبهر رشد بر داریامعن اثر تکنولوژی خرید هایهزینه
 قرار اشاره مورد را تولید یندافر در نوآورانه هایالیتفع بکارگیری حقیقت در که کار نیروی به سرمایه

 وریبهره رشد بر قوی و مثبت تأثیر هابنگاه خروج و ورود و وارداتی نفوذ شاخص همچنین داد، می
  . داشتند

 مدل یک قالب در را تولید کل عوامل وری هبهر تغییرات نمودند تالش) 2008( فلئتوتو و جایمویچ
 انگلستان صنعتی هایبخش برای سودآوری تغییرات و هابنگاه تعداد تغییر ندرآ که عمومی تعادل
 اثر بر تولید عوامل کل وری هبهر که دریافتند آنها .دهند توضیح است، تجاری های سیکل ثیرأت تحت
. کند می تغییر رقابت درجه و هابنگاه خروج و ورود تقاطعی اثر و تکنولوژی زای برون کالن های شوک
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13  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

 به منجر نهایی هزینه کاهش طریق از تکنولوژی مثبت شوک که است صورت این به شده تشریح دینافر
 برای صفر سود موقعیت به رسیدن تا را بازار به شدگانوارد امر ینا و شده سودآور هایفرصت ایجاد
 رقابت بازار .دهدمی کاهش را سودآوری نرخ ها،بنگاه تعداد در افزایش .کند می تشویق ورود

 و نمایدمی ثابت هایهزینه جبران منظور به بیشتر فروش در سعی تولیدکننده پایین سود نرخ باانحصاری 
 کمتری منابع حالت این در بنابراین ،دهدمی کاهش را واقعی فروش به ثابت هایهزینه نسبت امر ینا

  .است وری هبهر افزایش همان این که  استشده بکارگرفته تولید واحد هر برای
 ذیل شرح به تواندمی سودآوری و وری هبهر بین معکوس U رابطه ،مکانیزم  ایناز استفاده با
  .شود داده توضیح
 هایسیکل که زمانی نتیجه در ،است کمتر رقابتی حالت به نسبت تولید میزان انحصاری صنعت در
 با مطابق صنایع نای به هابنگاه ورود آورندمی وجود هب هابخش در را سودآور موقعیت تجاری

. گردد می وری هبهر افزایش سبب امر ینا و شده صنعت رقابتی درجه افزایش به منجر فوق توضیحات
 کنندمی تولید صفر سود به نزدیک موقعیت در معموالً باال رقابتی درجه با صنایع که است حالی در این
 صنایع این به جدید هایبنگاه ودور به منجر تجاری هایسیکل دوران در سودآور هایفرصت ایجاد و

 ،است ناچیز فوق مکانیزم از ناشی وری هبهر در تغییر ،بنابراین. دهدمی کاهش را شده ایجاد سود و شده
 از استفاده کاهش سبب جدید های هبنگا ورود و بوده باال ابتدا از صنعت رقابتی درجه اوالً چراکه
 به نسبت موجود هایبنگاه تعداد باالبودن دلیل به رکود دوران در ثانیاً. شود می موجود های بنگاه ظرفیت
 فوق توضیحات اساس بر و کنند می تولید پایین بسیار ظرفیت با هابنگاه از بسیاری بازار تعادلی موقعیت

   1.یابد می کاهش وری هبهر
 افزایش بازارها این در تولید میزان انحصاری بازار در ورود افزایش با ،جایمویچ استدالل اساس بر
 .یابد می کاهش وری هبهر ورود افزایش با رقابتی بازارهای در که حالی در رود می باال وری هبهر و یافته
 توسط ای مطالعه چنین. شود ارائه نیز واردات متغیر برای تواند می مشابه تحلیل ورود، متغیر بر عالوه

 مورد) 1972-1984 (دوره طی رقمی چهار ISIC کد برای متحده ایاالت صنایع در) 1994( مکدونالد
 رسید نتیجه این به واردات متغیر و تمرکز شاخص تقاطعی اثر بکارگیری با وی. است گرفته قرار بررسی

 بر دارامعن و کوچک مثبت، اثر دارای تنهایی به واردات اما ،داشته وری هبهر رشد بر مثبت اثر تمرکز که
 وری هبهر بر واردات اثرگذاری جهت تمرکز گیری اندازه شاخص در رتغیی با اینکه ضمن .است وری هبهر

                                                            
گذاری تشویق نموده و از   سرمایههای موجود صنعت را به ، بنگاهدوران رونق عالوه بر افزایش وروددر ای تجاری ه سیکل. 1

  .شوند ها می این طریق موجب افزایش اندازه بنگاه
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14 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 که است مثبت مدل تصریح نوع به توجه بدون تمرکز شاخص با واردات تقاطعی اثر اما ،کند می تغییر
  .است وری هبهر رشد بر مثبت اثر دارای متمرکز صنایع در واردات دهد می نشان

  
    ها داده معرفی. 3

 پردازدمی ایران صنایع وری بهره و بازار ساختار رابطه بررسی به که حاضر طالعهم در آماری جامعه
 بندیطبقه تفکیک به) 1374-1386 (هدور طی بیشتر و کارکن نفر ده صنعتی هایکارگاه بر مشتمل
ISIC مذکور بندی طبقه در )زیرگروه 9 (ها زیرگروه برخی که آنجا از. است رقمی 4 کدهای سطح در 
 ،شدند حذف مشاهدات از نداشتند کامل طور هب را بررسی مورد دوره برای موردنیاز اطالعات و آمار

 بر عالوه ،مطالعه این در. است موردتوجه رقمی چهار صنعت 131 های داده مطالعه این در بنابراین
  . شود می استفاده نیز صادرات و واردات خارجی بازرگانی هایسالنامه از صنعتی هایکارگاه سرشماری
 آن تقسیم با و شده حاصل تولید برای رفته کارب هاینهاده ارزش و محصول ارزش تفاوت از افزوده ارزش

 آمار از کار نیروی به مربوط اطالعات .شود می واقعی صنعتی محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص بر
 استفاده آمار مرکز برآوردهای از صنعتی های کارگاه سرمایه میزان برای و شده استخراج صنعتی های کارگاه
 .است گردیده

 بازار به خارجی های بنگاه ورود واقع در واردات متغیر شد اشاره آن به موضوع ادبیات در چنانچه
 نسبت از مطالعه این در واردات متغیر .گردد می وری هبهر رشد سبب رقابتی فشار اعمال با و بوده

 از استفاده با واردات آن در که شده محاسبه واردات و داخل محصول تولید ارزش مجموع به واردات
 ارزش به صنعتی محصوالت قیمت شاخص وسیله به محصول ارزش و وارداتی کاالهای قیمت شاخص
 مجموع به صادرات نسبت طریق از صادرات متغیر ،ترتیب ینا به. اندشده ارائه) 1376پایه سال (واقعی
 شاخص با صادرات آن در که است آمده دست هب دراتصا منهای واردات و داخلی محصول ارزش
 کدهای تفکیک به صادرات و واردات ارزش. است شده بیان واقعی ارزش به صادراتی کاالهای قیمت

 با بازرگانی سالنامه در Hs کدهای صادرات و واردات اطالعات و آمار انطباق طریق از ISIC رقمی 4
  .است شده استخراج ISIC کدهای

 گیری اندازه منظور به مطالعه این در .است وری هبهر بر مؤثر مهم عوامل از یکی تجاری های سیکل
 ارزش برای روند خط ابتدا که ترتیب این به .شد استفاده) 2009( سکات روش از تجاری سیکل

 برآورد میزان التفاوتمابه و شد برآورد بررسی مورد دوره طی صنعتی های زیرگروه از یک هر تولیدات
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15  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

 رکود هدور و مثبت رونق دوران در شکاف این. گردید ارائه محصول شکاف عنوان به واقعی ارزش و
  .است منفی

 از هابررسی از برخی شد مالحظه مطالعات بر مروری بخش در چنانچه بازار ساختار متغیر خصوص در
 یکهر که نمودند ادهاستف بزرگ بنگاه چند سهم یا هیرشمن هرفیندال تمرکز شاخص از برخی و لرنر شاخص

 برای عالوه تمرکز شاخص که ست ادرحالی این. دنگرد محاسبه مختلف هایشیوه به دنتوان می متغیرها این از
 که است محتمل بسیار نیز امکان این گیرد، نمی نظر در را خارجی های بنگاه و واردات از ناشی رقابتی فشار اینکه
 با ،همچنین .)2008 ،تنرا و ماهنن( باشد رقابتی قیمتی جنگ وجود دلیل  هب ها بنگاه از کمتری تعداد با بازاری
 طریق از )فنی پیشرفت تولیدی، مقیاس گسترش( وری هبهر بر بازار ساختار اثرگذاری کانال نظری مبانی به توجه
 صنایع تیرقاب درجه برای لرنر و تمرکز شاخص دو هر از مطالعه این در امر این علیرغم .است سودآوری میزان

  .است شده استفاده
 حاصل سود ارزش که شودمی محاسبه دریافتی ارزش به سود ارزش نسبت صورت هب لرنر شاخص

 ارزش و سرمایه از استفاده هزینه - کارکنان به پرداختی ارزش - هاداده ارزش - ستانده ارزش عبارت
 شده انجام مطالعه جمله از مطالعات زا بسیاری در رویکرد این. است محصوالت تولید ارزش شامل دریافتی
  و)1986 (پیترسون و هابارد دامویتز، ،)1996 (نیکل ،)1974 (شیرازی زادهخلیل ،)1968 (پیرستون کولینک، توسط
 در سرمایه از استفاده هزینه جزب متغیرها این به مربوط اطالعات و آمار .است شده استفاده )2009( ایون

  . دارد وجود یصنعت های گارگاه سرشماری
 از استفاده هزینه ندارد وجود ایران در کارا صورت هب سرمایه بازار که امر این به توجه با مطالعه این در
 محاسبه استهالک هزینه عالوه به انتظاری تورم نرخ از سرمایه قیمت شاخص رشد خالص  از طریق1سرمایه

                                                            
 اطالعات نبود موضوع این دلیل و است شده گرفته نظر در استهالک هزینه معادل مطالعات این از بسیاری در سرمایه از استفاده هزینه. 1

 سرمایه از استفاده هزینه عنوان به را استهالک و مالی های هزینه )2005 (نشهمکارا و ایون. است شده اعالم هزینه اجزای سایر برای کافی
 هزینه  dواقعی، بهره نرخ r  آن در که، r +d+ vp از عبارتند که داند می ءجز سه بر مشتمل را سرمایه هزینه نیکل. اند نموده منظور

 بنگاه داخلی بازده نرخ اختالف از ترتیب به که است آن وزن v و سهام جایزه p است، شده منظور درصد 4 معادل و بوده استهالک
 دانیم می چنانچه اما ،است آمده دست هب بنگاه بدهی و سهامدار آورده مجموع به سهامدار آورده نسبت و مدت کوتاه بهره و

 مالی اطالعات نیازمند طریق این از سرمایه هزینه محاسبه و گرفته صورت بنگاه سطح در نیکل توسط شده انجام مطالعه
 هزینه صنعتی، های زیرگروه سطح در توسعه حال در کشورهای برای سکات توسط گرفته صورت مطالعه در .است ها بنگاه

 . است شده محاسبه استهالک هزینه و انتظاری تورم واقعی، بهره نرخ براساس سرمایه
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16 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 هیرشمن هرفیندال تمرکز شاخص با داریامعن و تمثب رابطه طریق این از آمده دست هب لرنر شاخص. گردید
   ١.دارد شود، می تهیه صنعتی های کارگاه سرشماری اساس بر آمار مرکز توسط که

 گیریاندازه برای معیار دو اقتصادی مطالعات در صنعت به ها هبنگا خروج و ورود درخصوص
  :)2007گروسکی، ورنر و فنبرگ،  (است قرارگرفته استفاده مورد

 2ناخالص رودیو -

 3خالص ورودی -

   است، زمانی دوره یک طی صنعت به وارد تازه های بنگاه تعداد همان اول معیار ،واقع در
 با برابر بهتر عبارت به یا زمانی دوره یک در ها بنگاه تعداد تغییر از است عبارت دوم معیار که حالی در

 از خروج ،دوم معیار در. است صنعت از شده رجخا های بنگاه تعداد منهای وارد تازه های بنگاه تعداد
 از ناشی تواندمی صفر به نزدیک خالص ورودی رقم یک. شودمی تلقی منفی ورود منزله به صنعت
 تعداد به اما زیاد خروجی و ورودی های بنگاه وجود یا و صفر به نزدیک خروج و صفر به نزدیک ورود

  . باشد مساوی
  این. است ناخالص ورودی هایداده نبود دلیل به عمدتاً ورودی خالص هایداده از استفاده

 به گذارندمی ثیرأت ناخالص ورودی بر که عواملی کنند می بیان زیگفرید و ایوانز  کهست احالی در
 نتیجه این به خود های بررسی در کین مک همچنین ند،اثرگذار خالص ورودی بر نیز طریق همان
 معتقد وی یستبا می مفید صنعت عملکرد و ساختار تغییرات وضیحت در خالص ورودی که رسد می

 خارج و وارد تازه های بنگاه جمع حاصل (ها بنگاه گردش ثیرأت سیاستگذار و محقق برای مهم مسئله اگر است
  . است کافی رابطه این انعکاس برای خالص ورودی معیار باشد صنعت عملکرد و تولید بر )شده

                                                            
  هـای صـنعتی در سـطح کـد          ایران برای کارگـاه   بررسی رابطه بین شاخص تمرکز هرفیندال هیرشمن که توسط مرکز آمار            . 1
اساس توضیحات فوق محاسبه شده است در یـک الگـوی پانـل دیتـا بـا        ارائه شده است با شاخص لرنر که بر    ISIC رقمی   4

شاخص تمرکز تأثیر قوی و معنـاداری بـر سـودآوری دارد کـه در               . دهد  رویکرد آثار ثابت برای دوره مورد بررسی نشان می        
  .دهد عات انجام شده در این خصوص بوده و شاخص لرنر محاسبه شده را مورد تأیید قرار میراستای مطال

lr= .16 + 12H 
              (2/9) 
R2 = %49   F= 10/3   D.W= 2/06 

  . درصد از تغییرات شاخص لرنر است50شود، معنادار بوده و شاخص تمرکز به تنهایی قادر به توضیح  چنانچه مالحظه می
2. Gross Entry 
3. Net Entry 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            12 / 28

http://qjerp.ir/article-1-466-fa.html


17  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

 وری هبهر بر ها هبنگا ورود ثیرأت بررسی برای صنعت به خالص ورود معیار اگرچه ،اساس این بر
 ناخالص ورود هایداده نبود صورت در  فوق مطالعات نتایج به عنایت با اما ،است مناسبی معیار صنعت

  .نمود استفاده صنعت در آن برای مناسب جایگزینی عنوان به توان می خالص ورودی معیار از
 مخارج وریافن ارتقاء به مربوط متغیرهای ایون و جوماندرو و مارکوس مطالعه ساسا بر نهایت، در
 (sk) کارگاه هر در شاغلین کل به ماهر و متخصص کارگران نسبت و (rd) افزوده ارزش به توسعه و تحقیق

  . گرفت رقرا بررسی مورد مطالعه این در وریبهره رشد بر مذکور متغیرهای تأثیرگذاری تحلیل منظور به نیز
  

    نتایج تحلیل و تجزیه و الگو انتخاب. 4
 قابل فنی پیشرفت و تولیدی و تخصیصی کارایی قالب در وریبهره ،شد بیان نظری مبانی در چنانچه
 ثابت بازده و سود حداکثرسازی فرض برقراری صورت در سولو پسماند سنتی گیریاندازه. است ارائه
 بود خواهد فنی پیشرفت بیانگر اقتصادی واحدهای نمودن عمل کارا صورت در عبارتی به مقیاس به
 گیریاندازه پسماند بنابراین ،نداشته وجود فروضی چنین واقعی دنیای در ،بنابراین. )1998روگرز، (

  . بود خواهد کارایی و فنی پیشرفت از ترکیبی بیانگر شده
 را) P/mc( نهایی هزینه به قیمت تنسب کارایی از سولو پسماند نمودن خالص منظور به) 1988 (هال

 را هال رویکرد )2008( فلئوتو و جایمویچ .گیردمی نظر در تولید عوامل سهم برای مضربی عنوان به
 و دانند نمی کافی) تکنولوژی پیشرفت مفهوم به( وری هبهر محاسبه در بازاری قدرت اعمال درخصوص

 اشاره تکنولوژی تغییرات مفهوم به وری هبهر اریبنا محاسبه برای زمان طی بازار قدرت بودن ثابت به
 از استفاده شدت نرخ و بازار ساختار مقیاس به بازده متغیرهای بکارگیری با جوماندرو و مارکوس .دارند
 و بنگاه سطح در را نوآورانه های فعالیت بر ثیرگذارأت متغیرهای )تجاری های سیکل از ناشی( عوامل

 پسماند) 1996( نیکل. دادند قرار بررسی مورد صنعت سطح در را وری هربه رشد بر ثرؤم های لفهؤم
 از حاصل وری هبهر رشد و نموده رگرس وری هبهر سطح بر ثرؤم عوامل و بازار رقابتی درجه بر را سولو
 قرار مطالعه مورد وری هبهر رشد بر ثرؤم عوامل سایر و بازار رقابتی درجه تغییرات اساس بر را یندافر این
 وریبهره رشد و وریبهره سطح بر همزمان طور هب را بازار ساختار در تغییر ثیرأت) 1996( نیکل .دهد یم

  :است زیر صورت هب وی توسط شده ارائه مدل .کرد بررسی
   

)1        (                                                                            utccKαLααy 21210 +++++= 
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18 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 معادله یخطا جمله  uو سرمایه و کار نیروی افزوده، ارزش لگاریتم ترتیب بهK  و  Y،L که طوری هب
 وری بهره رشد بر تأثیرگذار متغیرهای نماینده 2cو وریبهره سطح با مرتبط متغیرهای نماینده 1c. است
  :    زا ست اعبارت و بوده

  

)2      (                                                                                                           gapαlrαc 431 +=  
Hαskαimαlrαc 87652 +++=  

  

 تجاری، های سیکل تمرکز، شاخص ر،بازا رقابتی درجه ترتیب به skim, gap,, H, lr  ،درآن که
  .است انسانی سرمایه و واردات نفوذ شاخص

 c2 معادله در متغیرها ضرایب و وری هبهر سطح در تغییرات دهنده نشان  c1درمعادله متغیرها ضرایب

  :دشون می تعریف زیر صورت هب و است وری هبهر رشد در تغییرات دهنده نشان
  

1α(lr)Log(y)/ =∂∂   بازار رقابتی درجه به نسبت بهروری سطح تغییرات                               

1432 .rdαimαc(t)Log(y)/P +==∂∂= زمان به نسبت وری هبهر سطح تغییرات         )زمان طی وری هبهر رشد(   
3α(im)Log(p)/ =∂∂                                            2c مجموعه زیر عوامل به نسبت وری هبهر رشد تغییرات   

  

 )pro( تولید تابع برآورد از حاصل پسماند و شده برآورد جداگانه طور هب تولید تابع ،مطالعات برخی در
  :نوشت یرز صورت به را آن توان می و شود می رگرس  c1, c2متغیرهای مجموعه بر وابسته متغیر عنوان به

  
∈+++= t2c1cβpro )3   (                                                                                                          

 برآورد دینامیک صورت به مطالعات برخی در) 1 (مدل معادله در شده ارائه تولید تابع ،همچنین
 تعدیل وابسته متغیر بر زمانی دوره چند طول در توضیحی متغیرهای برخی اثر که امعن این به ، استشده
. است دوره یک از بیش در مستقل متغیرهای تغییرات از ناشی وابسته متغیر تعدیل ،امر این دلیل .شود می
 متغیر توان می است شده اشاره آن به مطالعات از بسیاری در و داشته ویژگی چنین که متغیرهایی از

 و دهد نمی تغییر آن تعادلی حد در را تولید ملکا طور هب دوره یک در گذاری سرمایه. برد نام را سرمایه
 دینامیکی برآورد و گیرد می صورت بعد های دوره در گذاری سرمایه از ناشی تولید تغییرات از بخشی
 توان می را موضوع این که گیرد می صورت را تولید در سرمایه نقش واقعی میزان برآورد منظور به مدل
  . نمود بیان یریاض صورت به) 4 (رابطه قالب در
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19  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

1it

*
it

λ

1it

it

y

y

y

y

−−

=









                                                                                                   )4 (  

  

  :آید می دست هب زیر صورت هب دینامیکی مدل) 1 (مدل در) 5( معادله جایگذاری با
  

itνt2c1cit)kiαλ)(1(1tiλ)αL(11itλytβiβity +++−−+−+−++=  )5   (                      
  

 ،)rd( توسعه تحقیق مخارج جمله از دیگری متغیرهای شد بیان سوم بخش در چنانچه بنابراین،
 بر ثرؤم عوامل از نیز )e( ها بنگاه خروج و ورود ،)k/n( ها بنگاه اندازه ،)gap( تجاری های سیکل متغیر
 از بسیاری در ،همچنین .است نگرفته قرار بررسی مورد نیکل مطالعه در که باشند می یور هبهر رشد

 وری هبهر رشد بر بازار ساختار با ها بنگاه ورود نرخ و واردات مانند متغیرها از یرخب تقاطعی اثر مطالعات
  1:شود می تعریف زیر صورت هب مطالعه این در c2 بنابراین ،است گرفته قرار توجه مورد

  

e*lrαrd*lrαim*lrαeαrdαskαimαHαlrαc 13121110987652 ++++++++= )6     (                
  

 است، مختلف مطالعات در شده بررسی های مدل اساس بر c2 در منظورشده تقاطعی تغیرهایم
) 1994( مکدونالد توسط شده بررسی مدل اساس بر بازار ساختار و واردات تقاطعی متغیر که طوری هب

 ،)2009 (همکارانش و ایون توسط شده ارائه مدل براساس لرنر شاخص و خالص ورود تقاطعی متغیر
 های سیکل تقاطعی متغیر و شومپیتر نظریه اساس بر لرنر شاخص و توسعه و تحقیق مخارج تقاطعی متغیر

 پیشینه بخش در آنها توضیح که است) 2008( وجایمویچ فلئتوتو مطالعه اساس بر لرنر شاخص و تجاری
 شده ارائه مدل اساس بر مدل در لرنر و تمرکز شاخص دو هر ننمود وارد ،همچنین .شد بیان تحقیق
  .است) 1996( نیکل توسط

 2است ثرؤم وری هبهر رشد بر هم و سطح در هم بازار ساختار نظری مبانی به عنایت با عالوه براین،
 در آن از که استداللی و) 2008( جایمویچ توسط شده انجام مطالعه نتایج و رایان مطالعه اساس بر و

                                                            
صورت  هبکارگیری متغیرها در مدل ب(ر بازار صورت اثر تقاطعی آنها با ساختا وری به هثیر متغیرها بر رشد بهرأبررسی ت. 1

های مختلف از وری در ساختار هها بر رشد بهرنماید که اثرگذاری متغیر این امکان را فراهم می) مضربی از متغیر ساختار بازار
 . قابل بررسی باشد) انحصاری و رقابتی( بازار

 .ثیر داردأساختار بازار هم بر کارایی ایستا و هم بر کارایی پویا ت. 2
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20 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 بررسی مورد وری هبهر رشد در هم و سطح در هم تجاری سیکل ثیرأت 1گرفت صورت گذشته بخش
 انتقال باعث سو یک از شد اشاره آن به اول بخش در چنانچه هابنگاه خروج و ورود و واردات. گیرد می قرار

 رشد بر یجهنت در و صنعت در کارا های بنگاه سهم بر رقابت گسترش با سوی دیگر از و تکنولوژی
   .اند شده ارائه c2 قسمت در بنابراین ،گذارند می ثیرأت وریبهره

 رابطه این وجودی دالیل و بازار ساختار و وری هبهر متغیر دو بین رابطه بررسی برای ،مطالعه این در
 دبرآور ایستا صورت به الگو) 2(و ) 1 (معادالت در) 5 معادله در شده تعریف( c2 جایگذاری با ابتدا
. گیرد می قرار بررسی مورد پویا صورت هب الگو) 4 (معادله در مذکور c2 جایگذاری با سپس ،شود می

 رویکرد با )7( و )6( یهاالگو که گیرد می قرار استفاده مورد مطالعه این در زیر الگوی سه ،بنابراین
  .باشد می پویا رویکرد با) 8 (الگوی و ایستا

 

∈+++++

+++++++=

e)*lr13αrd*lr12αim*lr11αe10αrd9α

sk8αim7αH6αlr5t( αgap4αlr3αβpro

)7    (                   
   

ue)*lr13αrd*lr12αim*lr11αe10αrd9αsk8α

im7αH6αlr5t( αgap4αlr3αK2αL1α0αy

++++++

++++++++=
)8(          

         

itνe)*lr13αrd*lr12αim*lr11αe10αrd9αsk8αim7αH6α

lr5t(αgap4αlr3αit)kiαλ)(1(1tiλ)αL(11itλytβiβity

++++++++

++++−−+−+−++=

)9(  
 
 )6 (معادله اساس بر که نخست روش .گیرد می قرار بررسی مورد روش دو به ایستا رویکرد ،واقع در
 دست آمده هب سماندپ و شده رگرس تولید عوامل بر افزوده ارزش متغیر ابتدا که باشد می صورت این به است
 رشد بر برخی و سطح بر آنها از برخی که بخش پیشین در شده ارائه متغیرهای بر وابسته متغیر عنوان به
  و)2004( جوماندرو و مارکوس ،)2009( سکات توسط شده دنبال رویکرد (شود می رگرس ثرندؤم وری هبهر

 مجموعه تولید، عوامل بر افزوده ارزش متغیر و بوده) 8 (معادله اساس بر دوم روش اما ،...)و مکدونالد
 اساس بر (شود می رگرس وری هبهر رشد بر ثرؤم عوامل مجموعه و وری هبهر سطح بر ثرؤم عوامل
  ....)و )2009 (موتاهاشی و ماناکوشی ،)1996 (نیکل توسط شده ارائه رویکرد

                                                            
وری نقش  ه سطح بهرهای اساس مطالعه رایان این متغیر باعث تغییر در شدت استفاده از عوامل بوده و در ایجاد نوسان بر. 1

یکی از عوامل  که از آن در بخش گذشته صورت گرفتیج جایمویچ و استداللی که بنا به نتا حالی  در،کند مهمی ایفا می
 .های تجاری است وری در صنایع رقابتی سیکل هوری در صنایع انحصاری و تنزل بهر هرشد بهر

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            16 / 28

http://qjerp.ir/article-1-466-fa.html


21  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

 تولید تابع پسماند ابتدا است الزم )7( معادله اساس بر و ایستا رویکرد با الگو بررسی منظور به
 پانل از استفاده و داگالس - کاب تابع درنظرگرفتن با) 10 (مدل در ،منظور این برای .گردد برآورد

 پسماند برآورد به )prob-chisq=0/00( 1هاسمن تست و  Fآزمون اساس بر تصادفی آثار رویکرد با دیتا
 باالبودن و )37 به 117 از (خطا مربعات مجموع شکاه هاسمن آزمون بر عالوه .شد اقدام تولید تابع

 آثار اساس بر مدل بهتر تصریح بر )Rho=.63( واریانس کل به تصادفی ثابت آثار واریانس نسبت
 درصورت که دهد می نشان را پایینی رقم) 1 (معادله در سرمایه ضریب .دارد اشاره مقاطع برای تصادفی
 های آماره اما ،بود خواهد باالتر  وثابت آثار نظرگرفتن در بدون ضریب این )1 (معادله برآورد
 بکارگیری اینکه ضمن دهند می قرار یدأیت مورد را تصادفی آثار رویکرد با مدل نتایج شده محاسبه
   2.ندارد حاضر مطالعه نتایج در چندانی تغییرات الگوها در نیز ثابت آثار رویکرد از ناشی پسماند
  

Add=.47+.99L+.2k     )10         (                                                                                                
  (46)  (13)  
R2 = 0/71      D.W= 0/9        F= 2085       Prob (F-static) = 0/000    

          
اند  شده برآورد) 8 (معادله اساس بر) 8 (تا) 5( الگوهای و) 7 (معادله اساس بر) 5 (تا)2( الگوهای

 و F آزمون به توجه با که برآوردها این. است مشاهده قابل) 2(و) 1( جداول در ترتیب به آنها نتایج که
 رشد و سطح بر بازار ساختار ثیرأت ایستای بررسی به شده انجام ثابت آثار رویکرد با هاسمن تست
 های روش از وری هبهر و بازار ساختار رابطه بررسی برای مطالعات برخی بنابراین ،پردازد می وری هبهر

 بیش در مستقل متغیرهای برخی تغییر از ناشی وابسته متغیر تعدیل دلیل به که نمایند می استفاده دینامیک
 ورد توجهم دینامیک صورت هب است) 9( معادله اساس بر که)9( الگو ،منظور این به 3.است دوره یک از

 بر عالوه تکنیک این بکارگیری. شد استفاده یافته تعمیم گشتاور تکنیک از آن برآورد در و تگرف قرار
 نماید می فراهم را امکان این اینکه ضمن .گردد می نیز شده برآورد ضرایب کارایی موجب اریب حذف

 هم و ثرؤم وری هبهر بر هم که تولید عوامل و بازار ساختار متغیر جمله از متغیرها از بسیاری که
 عوامل )9 (الگوی در. گیرد قرار بررسی مورد و ارائه مدل در زا درون صورت به است آن ثیرأت تحت

                                                            
1. Hausman-Test 

 را مورد تأیید قرار های اول و دوم این موضوع عدم وجود اختالف معنادار در نتایج حاصل از برآورد الگوها برای حالت. 2
  .دهد می

 و استفاده از رویکرد دینامیک در بسیاری از مطالعات به دلیل وجود متغیر مذکور صورت را دارند ویژگی ایناز متغیرهایی که . 3
 .  توان به متغیر سرمایه اشاره نمود گرفته است می
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22 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 از حاصل نتایج .اند قرارگرفته ورد توجهم زا درون صورت به سودآوری متغیر و سرمایه ،کار نیروی تولید
) 2( و) 1 (جداول در الگوها هب مربوط شده ارائه های آماره. است شده ارائه) 2( جدول در) 9 (الگوی
  . باشند می اعتماد از قبولی قابل سطح در الگوها نتایج که ست اآن از حاکی
 کاهش نتیجه در و وری هبهر ارتقاء با ها بنگاه که دارد وجود بحث این صنعتی اقتصاد ادبیات در
 یندافر این اساس بر و نموده کسب را بازار از بیشتری سهم بازار در خود محصول شده تمام قیمت

 بازار ساختار برمتغیر وری هبهر های شوک که دارد اشاره موضوع این به و یابند می انحصاری موقعیت
 لرنر شاخص و تمرکز شاخص به مربوط متغیر وقفه از الگوها در جهت این .)1973 ،دمستز( ندثرؤم

 به حصول چراکه شد استفاده عهتوس و تحقیق مخارج دوم وقفه از الگوها در ،همچنین .گردید استفاده
 در مخارج صرف از پس دوره یک از بیش زمانی فاصله در تولید یندافر در آن بکارگیری و نوآوری
  . گیرد می صورت توسعه و تحقیق
. است سودآوری متغیر شده ارائه نیز الگوها تمام در که وری هبهر رشد بر ثرؤم و مهم متغیرهای از

 ها بنگاه بودن سودآور آیا که داد پاسخ پرسش این به توان می وری هبهر رشد بر رمتغی این ثیرأت بررسی با
 ترغیب شود می وری هبهر رشد سبب که تکنولوژی خرید نوآوری، گذاری، سرمایه انجام به را آنها
 متغیر شود می مشاهده) 2 (و) 1( جدول در الگوها تمام برآورد نتایج از همانطورکه 1.خیر یا کند می
 مخارج سودآوری متغیر با همراه که آنجا از ،دارد وری هبهر رشد بر دارامعن و مثبت ثیرأت آوریسود

R&D درصنایع وری هبهر رشد گفت توان می است شده ارائه درالگوها نیز 2واردات و ورود متغیرهای و 
 و تولید قیاسم گسترش و گذاری سرمایه انجام در آن موجود های بنگاه بودن توانمند دلیل هب سودآور
 صنایع در کارایی اثر اساس بر تواند می شده حاصل نتیجه همچنین ،است بوده تکنولوژی انتقال

 تفسیر شد پرداخته آن به موضوع ادبیات در که صنایع این در تکنولوژی انتشار سرعت و انحصاری
  .گردد

 نشان است شده ارائه) 2 (و) 1( جداول در ترتیب به که) 7 (و) 2 (هایالگو برآورد از حاصل نتایج
 وجود اساس بر تواند می که دارد وری هبهر رشد با داریاومعن مثبت رابطه تمرکز شاخص که دهد می

 توضیح گردید مالحظه ها داده بررسی بخش در که سودآوری با تمرکز شاخص دارامعن و مثبت رابطه

                                                            
امکان بررسی  وری، هتر آن نسبت به رشد بهر یی قویزا  ارائه متغیر مذکور با یک وقفه در مدل عالوه بر برون،همچنین. 1

 . تقاطعی ورود و واردات با ساختار بازار را فراهم خواهد نمودآثار

خالص از  وری ناشی از متغیر ساختاربازار هسازد که رشد بهر  در مدل این امکان را فراهم میR&Dارائه متغیر مخارج . 2
   .ررسی قرار گیرد مورد بR&Dوری ناشی از مخارج  هرشد بهر
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23  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

 انجام به قادر و بوده سودآور بزرگ های بنگاه معموالً متمرکز صنایع در که صورت این به ،شود داده
 عالوه اما ،دهند می ارتقاء طریق این از را وری هبهر رشد و باشند می تکنولوژی انتقال و گذاری سرمایه

 دلیل نیز متمرکز صنایع در کوچک و بزرگ های بنگاه بین سودآوری شکاف وجود موضوع، این بر
 مقیاس و تشکیالت از ای اندازه به رسیدن جهت کوچک های بنگاه شود می سبب که است دیگری
 افزایش موجب طریق این از و نموده تالش باشد داشته دنبال به را سودآوری آنها برای که تولیدی
 بر تمرکز شاخص اثرگذاری به نیز حالت این در که شوند می وری هبهر رشد و مقیاس های صرفه
 ضریب به نسبت تمرکز شاخص ضریب بودنباال. شود می کیدأت سود تغییرات طریق از وری هبهر

 با متغیرتقاطعی صورت هب متغیرها اغلب که است دلیل این به )3( و )2( یهاالگو در سودآوری شاخص
 رشد بر سودآوری متغیر اثرگذاری از بخشی  ترتیب این به و اند شده ارائه الگوها در سودآوری شاخص

  .است هشد داده نشان متغیرها سایر طریق از وری هبهر
 سودآوری شاخص با آن تقاطعی اثر و واردات که دهد می نشان) 2(و) 1 (ولاجد در شده ارائه نتایج

 انگنندکتولید بازاری سهم واردات افزایش با واقع در ،دارد وری هبهر رشد بر یدارامعن و مثبت ثیرأت
 برخی برای را فرصتی امر این. شوند می خارج بازار از ها بنگاه یرخب حتی و کاهش یافته داخلی
 سهم افزایش و قیمت ها،کاهش هزینه در جویی صرفه با که آورد می فراهم پذیر رقابت و کارا های بنگاه
 ،عبارتی به 1.شوند موجب را صنعت در وری هبهر ارتقاء و کنند کسب را بیشتری سود بازار در خود

 بازار از غیرکارا های بنگاه سهم و شتربی بازار از کارا های بنگاه سهم شود می موجب واردات افزایش
 صنایع در وری هبهر رشد بر واردات ثیرأت )2(و) 1( جداول در شده ارائه نتایج مطابق( شود کمتر

  .)است رقابتی صنایع از دارترامعن انحصاری
 ها مدل تمام در تجاری های سیکل ،است مالحظه قابل )2( و )1( جداول در الگوها نتایج از چنانچه

 شدت افزایش با رونق دوران در دهد می نشان که دارند داریامعن و مثبت ثیرأت وری هبهر سطح بر
  .یابد می افزایش صنایع در وری هبهر سطح ،)کار نیروی (تولید عوامل از استفاده

 و تجاری های سیکل تقاطعی متغیر ثیرأت) 2( و )1( جداول در شده ارائه نتایج براساس ،همچنین
 دوران در تجاری های سیکل که است امعن این به و بوده دارامعن و مثبت وری هبهر رشد بر سودآوری

 جایمویچ و فلئتوتو استدالل مطابق نتیجه این .شود می انحصاری صنایع در وری هبهر رشد به منجر رونق
 در تجاری هایسیکل که زمانی که صورت این به ،شد بیان تحقیق پیشینه بخش در که است )2008(

                                                            
که تعرفه برای واردات  برای تولیدکننده داخلی در بازار رقابت ناقص زمانی )1988( سأاین استدالل توسط ر. 1

 .برقراراستبکار برده شده است
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24 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

 تشویق را انحصاری صنایع به هابنگاه ورود آورندمی وجود هب صنایع در را سودآور موقعیت رونق دوران
 وری هبهر افزایش سبب امر این و شوند می صنایع این در تولید و رقابتی درجه افزایش به منجر و نموده
 بلکه ،نبوده ها بنگاه خروج و ورود وسیله به تنها وری هبهر رشد بر ها سیکل ثیرأت بنابراین،. گرددمی

 وری هبهر رشد بر خود اسمی ظرفیت افزایش و گذاری سرمایه با رونق دوران در نیز موجود های بنگاه
 متغیر با همزمان صنعت های بنگاه متوسط اندازه متغیر ،موضوع این بررسی برای. گذارند می ثیرأت

 برآورد از حاصل نتایج از چنانچه .ردیدگ ارائه )4( الگوی در سودآوری و تجاری سیکل تقاطعی
 و داریامعن صنعت های بنگاه متوسط اندازه متغیر ورود با شود می مشاهده) 1( جدول در )4( الگوی
 از یکی دهد می نشان که یابد می کاهش وری هبهر رشد بر تجاری سیکل تقاطعی متغیر ثیرأت میزان
 اندازه در تغییر انحصاری، صنایع در وری هبهر رشد بر تجاری های سیکل ثیرگذاریأت مهم های کانال
  . است موجود های بنگاه

 انحصاری صنایع در وری هبهر رشد بر تجاری های سیکل ثیرأت که حالی در فوق توضیحات اساس بر
 که )5 الگوی( شود می برآورد منفی رقابتی صنایع در وری هبهر رشد بر متغیر این ثیرأت شود می ارزیابی مثبت

 در) 9 (دینامیک الگوی نتایج در که است رونق دوره طی صنایع این به ها بنگاه ورود منفی ثیرأت دلیل به
  .است شده ارائه) 2 (جدول
 مخارج تقاطعی متغیر بین داریامعن و مثبت رابطه )2( و) 1( جداول در شده ارائه نتایج اساس بر
R&D صنایع در توسعه و تحقیق مخارج دهد می نشان که دارد وجود وری هبهر رشد بر سودآوری و 

 .دارد داللت ایران صنایع در شومپیتر نظریه کارایی بر و شود می وری هبهر رشد سبب انحصاری
 مثبت ثیرأت وری هبهر رشد بر ایران صنایع در انسانی سرمایه که ست اآن از حاکی الگوها نتایج ،همچنین

 . دارد داریامعن و

 مقایسه و) 1996( نیکل رویکرد اساس بر) 2( جدول در )9( تا )7( گوهایال برآورد از حاصل نتایج
 نتایج به ایستا الگوی تصریح در شده ارائه رویکرد دو هر که ست اآن از حاکی) 1( جدول نتایج با آنها

 متغیرهای ثیرأت درخصوص) 9 الگوی (پویا و ایستا الگوهای نتایج ،همچنین دارند اشاره یکسانی تقریباً
 یکسانی های گیری جهت وری هبهر بر توسعه و تحقیق مخارج تجاری، های سیکل واردات، آوری،سود
 بر ها بنگاه خالص ورود متغیر ثیرأت درخصوص دینامیک الگوی از حاصل نتایج اما 1.نمایند می ارائه را

                                                            
دلیل وجود همبستگی باالی شاخص تمرکز با عامل تولیدی سرمایه و متغیر تقاطعی سیکل تجاری که از مقایسه  هب. 1

   . در ارتباط با شاخص سودآوری برآورد شده استتنها الگوی دینامیک ،قابل مالحظه است) 7(و ) 6(ی هاالگو

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            20 / 28

http://qjerp.ir/article-1-466-fa.html


25  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

 ایستا وهایالگ نتایج از متفاوت وری هبهر سطح بر بازار انحصاری ساختار اثرگذاری و وری هبهر رشد
  .باشد می

 مبانی اساس بر و داشته داللت صنعت از ها بنگاه خروج منهای ورود بر ها بنگاه ورود خالص نرخ
 )2 (و )1 (جداول در ایستا الگوهای برآورد از حاصل نتایج .دارند وری هبهر رشد بر مثبت اثر نرخ دو هر تئوریک
 .ندارند وری هبهر رشد بر داریامعن ثیرأت بازار ساختار با آن تقاطعی اثر و متغیر این که است آن از حاکی
 همچنان و نیستند تولیدی واحد بهینه اندازه در ورود اوایل در ها بنگاه معموالً اینکه به توجه با نتیجه این
 این بر پردازند، می خود اسمی ظرفیت افزایش و گذاریسرمایه به شوند می امیدوار سود کسب به که
 از است الزم وری هبهر رشد بر ها بنگاه خالص ورود نرخ اثرگذاری بررسی برای که اردد کیدأت نکته

 در الگو این برآورد از حاصل نتایج. شد برآورد) 9 (الگوی ،منظور ینا به. شود استفاده دینامیک الگوی
 بر منفی ثیرأت رقابتی صنایع در و مثبت ثیرأت انحصاری صنایع در ورود متغیر که دهد می نشان) 2( جدول
 بیان قابل صورت این به و باشد می) 2008 (وجایمویچ فلئتوتو استدالل با مطابق که 1دارد وری هبهر رشد
 در ها بنگاه ورود افزایش با بنابراین ،است رقابتی تولید از تر پایین انحصاری بازار در تولید که است
 تولید به آنها تولید نتیجه در و رفته باال زاربا از بیشتر سهم کسب برای ها بنگاه رقابت انحصاری صنایع
 و باال سطح در تولید رقابتی بازارهای در اما ،دارد همراه به را وری هبهر ارتقاء که شود می نزدیک رقابتی
 سهم رقابتی بازار به جدید های بنگاه ورود و بوده) نهایی هزینه و قیمت برابری شرایط در (رقابتی
 سطح در تولید با ها بنگاه تولید عوامل از بخشی ،نتیجه در .دهد می کاهش را ازارب از موجود های بنگاه
 .دهد می کاهش را وری هبهر امر این و شده بیکار جدید های بنگاه ورود از قبل به نسبت تر پایین

 و است دارامعن و منفی وری هبهر سطح بر سودآوری متغیر ثیرأت دهد می نشان پویا الگوی نتایج ،همچنین
 ناکارایی (رقابتی سطح از تر پایین سطح در تولید با بازار انحصاری ساختار که ست اآن از حاکی

  .کنند می ارائه را تری پایین وری هبهر )تخصیص
 در و درصد 84 مدت کوتاه برای دینامیک الگوی در تولید عوامل شده برآورد ضرایب مجموع

 و بوده بیشتر )درصد 86 ()7 (ایستا الگوی ضرایب عمجمو با مقایسه در که است درصد 125 بلندمدت
  . دارد اشاره ها بنگاه ورود جمله از متغیرها سایر و تولید عوامل پویای آثار به

  
  

                                                            
 با د که ورود در صنایع انحصارینده  آنها نشان مییها  یافته.استاین نتیجه در راستای نتایج اخذ شده توسط ایون و همکارانش . 1

بودن سطح  دلیل پایین هکه چنین امری در صنایع رقابتی ب حالی در ،شود وری می هایجاد رقابت تکنولوژیک سبب رشد بهر
 .گیرد های موجود در آن صورت نمی تکنولوژی بنگاه
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26 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

  )1374- 1386(نتایج حاصل از برآورد الگوهای ایستا برای دوره . 1 جدول
  

  2مدل 3مدل 4مدل 5مدل
 متغیر توضیحی ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره 

90/3-  032/0-  64/5-  050/0-  87/3  032/0-  53/5-  052/0-  C 

99/13  579/0  61/14  374/0  4/13  3334/0  31/13  329/0  GAP 

99/0  021/0  93/0  019/0  8/0  0168/0  27/1  026/0  LR(-2) 

66/3  009/0  77/3  009/0  51/3  0083/0    LR(-1)*T 
      70/5  018/0  H(-1)*T 

05/2  0029/0  2.25 003/0  19/2  0031/0  50/2  004/0  SK(-1)*T 

32/3-  003/0-  -3.20 003/0-  01/3-  003/0-  40/3-  003/0-  RD(-2)*T 

61/7  031/0  57/7  031/0  25/7  0299/0  44/7  030/0  RD(-2)*LR*T 
  12/2  023/0  4 0422/0  28/3  034/0  GAP*LR*T 

81/5-  033/0-        GAP*(1-LR)*T 

6/2  0021/0  1/2  0017/0  51/2  0021/0  05/3  002/0  IM*T 

52/4  014/0  85/3  0125/0  3/4  014/0  42/4  01428/0  IM*T*LR 

39/0  0 21/0  0 26/0  5 E -06 54/0  92/9 E-06 E(-1)*T 

98/0-  -1 E -04 -0/75 -9 E -05 74/0-  -9 E -05 02/1-  0 E(-1)*T*LR 
  74/5  009/0      k/n*t 

84%  84%  84%  84%  R2 

44 44 43 44 F-statistic 

0 0 0 0 Prob(F-statistic) 

34/1  45/1  300/1  330/1  D.w 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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27  ∗ایران صنایع وری هبهر بر بازار ساختار ثیرأت بررسی و تحلیل

  )1374-1386( برای دوره های ایستا و پویانتایج حاصل از برآورد الگو. 2 جدول
  

  6مدل 7مدل 8مدل 9مدل

sys gmm ols )با رویکرد اثرات ثابت(  
 متغیر توضیحی ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره 

  783/14  540/1  90/14  576/1  48/16  688/1  C 

99/120  3285/0        add(-1) 

32/111  676/0  357/23  6903/0  202/22  6601/0  42/23  668/0  L 

58/61  169/0  797/11  182/0  76/12  198/0  02/11  167/0  K 

25/107  337/0  844/17  495/0  43/16  451/0  17/17  454/0  GAP 

12/32-  033/0-  962/1-  033/0-  44/2-  042/0-  30/1-  022/0-  LR(-2) 

563/15  0147/0        LR*t 
  126/4  009/0  02/4  009/0    LR(-1)*t 
      87/10  031/0  H(-1)*t 

78/19  007/0  8545/8  0113/0  3088/9  012/0  671/8  011/0  SK(-1)*T 

86/0-  0 836/0  001/0  27/1  001/0  36/0  0 RD(-2)*T 

76/13  014/0  122/5  021/0  73/4  019/0  09/5  020/0  RD(-2)*LR*T 

46/14  028/0  186/2  024/0  45/4  047/0  12/3  032/0  GAP*LR*T 

96/1  001/0  774/3  003/0  49/4  004/0  35/4  003/0  IM*T 

52/2  003/0  346/5  017/0  15/6  020/0  10/5  016/0  IM*T*lr 

32/8-  0 141/1-  0 11/1-  0 09/0-  0 E(-1)*T 

21/2  0 686/0  0 64/0  0 28/0  0 E(-1)*T*LR 
  813/0  011/0      K/N*T 

98%  98%  98%  R2 

510 496 535 F-statistic 

0 0 0 Prob(F-statistic) 

 
 

16/1  15/1  20/1  D.W 

127 J-statistic 

130 Instrument Rank 

23%  

 

Sargan- Test 

17-   first order serial 
correlation 

4/1   second order 
serial correlation 

 .نتایج تحقیق: مأخذ
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28 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش              

  گیری   و نتیجهبندی جمع. 5
 و است بررسی قابل مختلف های مکانیزم طریق از نظری لحاظ به وری هبهر و بازار ساختار بین ارتباط
 از مطالعات برخی ،میان این در .کنند نمی ارائه را واحدی تیجهن خصوص این در شده انجام های بررسی
 رشد الزمه را آن از حاصل سود و انحصار وجود) 2003 (ساین و) 1998( الفون های بررسی جمله

 در گذاری سرمایه برای الزم منابع نبود و سرمایه کارای بازار فقدان دلیل هب توسعه، درحال کشورهای
 های مکانیزم بر کیدأت با وری هبهر و بازار ساختار رابطه مطالعه این در ،منظور این به .دانند می کشورها این

  .گرفت قرار بررسی مورد ایران صنایع در پویا و ایستا الگوهای وسیله به آن اثرگذاری
 سودآوری و تمرکز درجه با که بازار رقابتی ساختار دهد می نشان الگوها برآورد از حاصل نتایج

 رابطه صنعتی تمرکز درجه که طوری هب ،دارد وری هبهر رشد بر منفی ثیرأت شود می داده شانن پایین
 تالش و متمرکز صنایع در موجود های بنگاه بودن سودآور دلیل به که دارد وری هبهر رشد با مستقیمی

 به نهایت در که باشد می مقیاس های صرفه و تولید مقیاس در افزایش منظور به آن در کوچک های بنگاه
  .شود می منجر وری هبهر رشد و سودآوری افزایش

 طور هب اینکه بر عالوه دارد داللت آنها انحصاری درجه بر که) لرنر شاخص (صنایع سودآوری
 جمله از وری هبهر تغییرات بر ثرؤم های لفهؤم سایر طریق از بلکه ،شود می وری هبهر رشد سبب مستقیم
 ثیرأت وری هبهر رشد بر توسعه و تحقیق مخارج و واردات ها، نگاهب خالص ورود تجاری، های سیکل
 وری هبهر رشد موجب صنایع بودن سودآور شرایط در مذکور های لفهؤم ،دیگر عبارت به. دارد مثبتی
  .شوند می

 گذاری، سرمایه در سودآور های بنگاه توانمندبودن دلیل هب وری هبهر رشد بر سودآوری مستقیم اثر
 انتشار سرعت و انحصاری صنایع در کارایی اثر  به تواند می و بوده تکنولوژی انتقال و یزاتتجه نوسازی

  .گردد تفسیر شد پرداخته آن به نظری مبانی در که صنایع این در سودآوری انگیزه با تکنولوژی
 وری هبهر رشد موجب انحصاری صنایع در ها بنگاه اندازه افزایش با رونق دوران در تجاری های سیکل

 باالتر تکنولوژی واردنمودن دلیل به انحصاری صنایع در شده وارد های بنگاه تعداد خالص در افزایش و شوند می
 صنایع این در را وری هبهر رشد بازار از بیشتر سهم کسب برای ها بنگاه بین رقابت افزایش و صنعت به

 دهد می نشان انحصاری صنایع در یور هبهر رشد بر توسعه و تحقیق مخارج مثبت ثیرأت. شود می سبب
 یا مقیاس گسترش و تکنولوژی انتقال تجهیزات، تجدید از ناشی وری هبهر ارتقاء بر عالوه انحصارگر

 محصول بکارگیری و توسعه و تحقیق واحدهای در گذاری سرمایه طریق از آن به جدید های بنگاه ورود
 خالص و تجاری های سیکل که ست ادرحالی این. زدپردا می وری هبهر رشد به نیز تولید یندافر در آن
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 رابطه توسعه و تحقیق مخارج و داشته رقابتی صنایع بر معکوسی ثیرأت شده وارد های بنگاه تعداد
 رشد بر واردات ثیرأت ،همچنین. دهد نمی نشان خود از رقابتی صنایع در وری هبهر رشد با داریامعن
 دارترامعن انحصاری صنایع در گیرد می صورت کارا های بنگاه ارباز سهم افزایش طریق از که وری هبهر
  .است رقابتی صنایع از

 ساختار عبارتی به یا سودآوری گفت توان می گرفته صورت نظری مباحث و فوق نتایج اساس بر
 بر آن ثیرأت تحت نیز متغیرها سایر که است وری هبهر رشد در اساسی پارامترهای از یکی بازار انحصاری

 ناکارایی سود کسب انگیزه با انحصاری ساختارهای چند هر ، بنابراینکنند می کمک وری هبهر شدر
 سبب را وری هبهر رشد و داشته مثبتی ثیرأت وری هبهر ابعاد سایر بر ، اماشوند می موجب را تخصیصی

 تحقق در توجهی قابل سهم وری هبهر رشد توسعه پنجم برنامه در اینکه به توجه با موضوع این .شوند می
  .دهد می قرار موردتوجه را رقابتی های سیاست در بیشتر ملأت دارد اقتصادی رشد هدف
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