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. شودایران بررسی میای  در این مطالعه میزان اختالف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت آن در صنایع کارخانه

رقمی   با کدهای چهار صنعت94فاده از روش مقطعی و برای ها با است جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل
ISIC د تعدیل تمرکز صنعتی به سمت نده مشاهدات نشان می.  انجام گرفته است1386 و 1378 در دو سال

ای  معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه. استصورت تعدیل جزئی  همقدار یکنواخت آن ب
این نتیجه برای . دیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت استها حاکی از تعتمرکز در مدل

. بندی شدت تبلیغات باال و پایین نیز مشاهده شده است صنعت با دسته47ای از صنایع شامل  زیرمجموعه
 هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز -عالوه براین، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال

بندی  دست آمده در دسته هنتایج ب. در این دوره زمانی کاهش یافته است)  درصد63(ع صنعتی در اکثر صنای
ای معکوس بین تمرکز یید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطهأاساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در ت صنایع بر

 این نتیجه در صنایع ،باشد می) شدت تبلیغات کم(زا  صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون
  .یید نشدأت) شدت تبلیغات باال(زا  با هزینه اولیه ورود درون

  
  .JEL: C31, L11, L60 بندی طبقه
 .، روش مقطعی، ضریب تعدیلای ایرانکارخانه صنایع تمرکز صنعتی، :های کلیدی واژه

 

  
                                                            

  1/8/1391 :                               تاریخ پذیرش13/12/1390 :تاریخ دریافت *
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  مقدمه. 1
های مهم یکی از شاخه. شود صادی مشخص میهای اقتوسیله تغییرات در ساختار فعالیت رشد و توسعه اقتصاد به

اقتصاددانان بهترین عملکرد اقتصادی را . ها و در کل بازار استهای رفتار بنگاهاقتصاد صنعتی، بررسی تئوری
های دقیق رقابت و شرایط  بررسی مطالعاتی از این دست باعث تدوین سیاستبنابرایندانند؛ عملکرد رقابتی می

از . دگرد کنندگان و جامعه می شود که در نهایت منجر به افزایش کارایی، رفاه مصرف  میحصول عملکرد رقابتی
های اخیر به این موضوع توجه  چون ایران در سالهمشده   بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر صنعتی،این رو

به . دهد ها را کاهش میو قیمتوری را افزایش ادعا این است که رقابت، تولید، کارایی و بهره. بیشتری نشان دادند
 در رقابت بازارهای برتر عملکرد به اقتصادی هاینظریه. شود انحصار به کاهش انگیزه نوآوری فنی منجر می،عالوه
 ساختار حد چهد نموتوان مشخص با توجه به اندازه شاخص تمرکز می. شاره دارندا انحصاری بازارهای با مقایسه

  .تاس انحصاری کشور اقتصادی
تمرکز . گرددمبحث تمرکز صنعتی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می

ساختار بازار ترتیب قرارگرفتن اجزای مختلف بازار . شود ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده مییکی از مهم
طه اجزای توان رابین خصوصیات میکه به کمک ا طوری هکند؛ ب  که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی میاست

کردن این متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را  یکم. بازار را مشخص نمود
که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی یطور بهسازد؛ محقق می

 ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری درخصوصتوان  با محاسبه میزان تمرکز می.اندساختار بازار استفاده نموده
  .در بازارها نظر داد

. گیری سطح رقابت و انحصار در بازارها شدندن با استفاده از مفهوم تمرکز تا حد زیادی قادر به اندازهامحقق
توان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت یق می دقطور بهگیری تمرکز بازار توان ادعا نمود که با اندازهالبته نمی

 قطعی معرف سطح طور بهانحصاری اعمال شده در بازارها پی برد، زیرا در بسیاری از بازارها تمرکز و اندازه آن 
 در بیشتر مطالعات رابطه مستقیمی بین تمرکز و ، بنابراین)1383 ،تاشعبادی و شهیکی(باشند رقابت یا انحصار نمی

های موجود در  که یک بازار متمرکز بیانگر آن است که تعدادی از بنگاهیطور بهشود؛ در نظر گرفته میانحصار 
شود که چه باشد موجب افزایش قدرت انحصاری می دلیل وجود انحصار هر. بازار دارای قدرت انحصاری هستند

ل ئ از جمله مسااستز انحصار میزان کاهش در رفاه جامعه که ناشی ا. کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد
 معتقدند که انحصار منافعی را نیز به همراه دارد که آثار اخاللی آن را برخی زیرا ،برانگیز در اقتصاد است بحث

ها جهت رسیدن به شرایط توان ایجاد انگیزه برای سایر بنگاه از مزایای انحصاری شدن می. دساز برطرف می
وری و امات بیشتر در ارائه کاالها و خدمات، استفاده بیشتر از تکنولوژی، فنانحصارگر و کسب سود، تنوع و خد
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 اما ایجاد انحصار ،دناین مزایا در حالت انحصار چندجانبه نمود بیشتری دار. کیفیت کاالها و خدمات نام بردبود به
  .دگرد  دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعی میدرپیمشکالت و مضراتی نیز 

حصار، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است و قیمت و مقدار را به نفع خود تعیین در ان
  ).1386آبادی و میرجلیلی،  جالل( جنبه نامطلوب انحصار همین قدرت اعمال محدودیت انحصارگر است بنابراین ،کند می

   شد که اکثر بازارها به رفتار وسیله شاخص تمرکز از آنجا مطرح گیری قدرت بازاری بهضرورت اندازه
توان  جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از این شاخص می. غیررقابتی جهت کسب سود بیشتر گرایش نشان دادند

 صنعت 141 چهار رقمی به ISIC(1(المللی صنایع بندی استاندارد بین بخش صنعت ایران بر اساس طبقه. دنمواستفاده 
یافته تمرکز و سرعت تعدیل آن   و تحقق2 به بررسی انحراف بین حالت بلندمدتحقیقتدر این . است تفکیک شده

 صنعت و با 94 در سطح کدهای چهار رقمی برای 3ای ایرانبا استفاده از آمار و اطالعات راجع به صنایع کارخانه
  .شود  پرداخته می4های مقطع عرضیگیری از روش تجزیه و تحلیل دادهبهره

 بنابراین ،پردازدادی مبحث پویایی به مطالعه تغییرات اقتصادی متغیر موردنظر در گذر زمان میدر مباحث اقتص
حالت پویا، بررسی رفتار متغیرها در . پویایی تمرکز صنعتی تغییر تمرکز صنعتی را در دو برهه از زمان در بردارد

؟ پویایی یک  خیروی تعادل متمایل هستند یاسازد آیا این متغیرها به حرکت به سکند و معین میزمان را دنبال می
های مختلف است که معموالً این اختالف با حالت  ها و دورهدهنده تفاوت تغییر همان متغیر طی سالمتغیر نشان

 مقصود از پویایی تمرکز صنعتی ،در این مطالعه. شودمطلوب و بلندمدت یا حالت یکنواخت در نظر گرفته می
پویایی تمرکز صنعتی از آن جهت . ه سمت مقدار بلندمدت خودش در طول زمان استچگونگی حرکت تمرکز ب

اهمیت دارد که تغییرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسی قرار داده و میزان انحراف آن را با وضعیت بلندمدت 
  .دهدو نحوه حرکت به سمت آن را نشان می
تعیین درجه تمرکز که میزان رقابت و انحصار در صنایع را توان عالوه بر با محاسبه تمرکز در طول زمان می

 اند یا کاهش یا بدون تغییرنماید، تغییرات آن را نیز معین کرد که آیا صنایع با افزایش تمرکز مواجه شدهمشخص می
ه اند؟ روشن شدن این موضوع راهنمای مناسبی برای دولت، سیاستگذاران و اقتصاددانان در تدوین و ارائبوده

های صنعتی دارای رقابت وسیع که قدرت بازار اهمیت موضوع تمرکز در آن است که در رشته. باشدها میسیاست
های متعددی توزیع شده است در مقایسه با صنایعی که میزان تمرکز آنها باالست محصول بیشتری تولید میان بنگاه

به عبارت دیگر، اگر سهم محصول . تر استیین نسبی پاطور به نیزشود و قیمت کاالها و خدمات تولیدی می

                                                            
1. International Standard Industrial Classification  

  

2. Steady State 
3. Iranian Manufacturing 
4. Cross-Sectional 
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های متعددی توزیع شده باشد نتیجه عملکرد آن محصول بیشتر و قیمت ای از صنعت در بنگاهتولیدی در شاخه
  .تر استپایین

توان میزان انحراف و اختالف تمرکز در هر مقطع از زمان گیری شاخص تمرکز بلندمدت میبا توجه به اندازه
یافته با سرعت ضریب تعدیل بیانگر آن است که تمرکز تحقق.  و همچنین ضریب تعدیل را محاسبه نمودرا با آن

 مطالعه به تعیین سرعت تعدیل تمرکز صنعتی به ،همچنین. کندچه سرعتی به سمت تمرکز بلندمدت حرکت می
تا سرعت تعدیل در هر گروه از پردازد سمت وضعیت بلندمدت در دو گروه صنایع با شدت تبلیغات باال و پایین می

یافته و یکنواخت آن با استفاده از بررسی مدل پویای تمرکز صنعتی از انحراف حالت تحقق. صنایع معین گردد
  .باشد مدنظر می1378 نسبت به سال 1386شاخص تمرکز هرفیندال و برای نشان دادن تغییرات آن در سال 

ای با توجه به مطالعات باشد که از روش کتابخانهلیلی می تح-صورت توصیفی هروش تحقیق این پژوهش ب
ای ایران در سطح کدهای چهاررقمی و اطالعات برای صنایع کارخانه. نظری و تجربی استفاده گردیده است

 پیروی ISICبندی  گرفته شده که از طبقه1386 و 1378های های خام از مرکز آمار ایران برای سال صورت داده هب
  .کند می

  
  تجربی مطالعات. 2

 سال صورت گرفت 11 و طی مدت )1973 -1962(های   که برای سال1985ای در سال در مطالعه) 1985(لوی 
ی مدل را برای صنایع ایاالت ئ بنگاهی، تغییر تمرکز و ضریب تعدیل جز4گیری از شاخص نسبت تمرکز با بهره

ب، سرعت تعدیل تمرکز به سمت تمرکز بلندمدت را نشان این ضری. دنمومتحده با استفاده از روش مقطعی بررسی 
وی سرعت . دهد که در صورت یک شدن تعدیل کامل و مابین صفر و یک شدن حاکی از تعدیل ناقص استمی

 .دست آورد ه ب43/0ضریب تعدیل را 

 ساله 7ی را برای دوره ئ منتشر کرد سرعت ضریب تعدیل جز1994در مطالعه خود که در سال ) 1994(هنلی 
وی در این مطالعه از شاخص هرفیندال برای شاخص .  برآورد کرد35/0 برای صنایع انگلستان) 1987 -1980(

  .تمرکز استفاده کرد
بندی صنعتی  رقمی طبقه4 صنعتی از کد 102به بررسی تغییرات تمرکز در نمونه ) 2000(بهاتاچاری و بلوچ 

شاخص . ی و تحلیل مقطعی پرداختندئ و با استفاده از مدل تعدیل جز1984 و 1977های  استاندارد استرالیا برای سال
. ها بوددار در مدل صورت متغیر وابسته و متغیر توضیحی وقفه ه هیرشمن و ب-مورد استفاده ایشان شاخص هرفیندال

 و برای حالت غیرخطی روش )OLS(ها برای حالت خطی از روش حداقل مربعات معمولی در برآورد مدل
تمرکز به سطح ) ناکامل(نتایج مدل تعدیلی حاکی از تعدیل ناقص.  استفاده شده است)ML(نمایی ثر درستحداک
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کی از حرکت سریعتر نرخ تعدیل  ساله حا7برآورد مدل تعدیل تمرکز در دوره . یکنواخت و بلندمدتش است
های ساتن مبنی بر رابطه ایشان یافته ،همچنین. یافته صنعتی است نه تمرکز در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعهساال

استرالیا را ) زا های اولیه ورود برونهزینه(منظم و معکوس بین اندازه بازار و تمرکز در صنایع با شدت تبلیغات کم 
 .یید کردندأت

کننده تغییرات  تعیینواملبه محاسبه تمرکز و تعیین رقابت در صنایع موردنظر و آنالیز ع) 2002(بهاتاچاری 
ی و تحلیل ئ با استفاده از مدل تعدیل جز1996 و 1986های   رقمی بین سال5 صنعت کد 102تمرکز صنعتی برای 

نتایج حاکی از تمرکز بیشتر صنایع مالزی نسبت به سایر .  پرداختCR4وسیله شاخص تمرکز  مقطعی و به
 و )OLS(اقل مربعات معمولی شده برآورد مدل برای حالت خطی حد روش استفاده. یافته است کشورهای توسعه

. دهنده کاهش سطح تمرکز در دوره مطرح شده است  نشان)ML(نمایی برای حالت غیرخطی حداکثر درست
  های توسعه برنامهحل های سازمانی دولت در تقلیل دادن قدرت انحصارگران و افزایش رقابت به وسیله راهتالش

های  یافته. آمیز بوده است های بازار و رفع موانع موفقیترمایه، فرصت ساله مالزی همچون افزایش در استفاده از س7 
اقتصادسنجی معناداری متغیرهای شدت سرمایه، شدت تبلیغات و اندازه بازار در ارتباط با سطح تمرکز صنایع مالزی 

یل ساالنه تمرکز  ساله حاکی از حرکتی کند و تدریجی نرخ تعد10کند و نظریه پویایی تمرکز در دوره  یید میأرا ت
  .یافته است در مقایسه با کشورهای توسعه

 صنایع هایداده از استفاده با را بازار قدرت و صنعتی ساختار هایپویایی ایمقاله در) 2003( ونگا و ماسونیج
  عملکرد و رفتار ساختار، روش. انددرآورده مدل صورت هب) 1982-1978(جهش دوره طول در کره ایکارخانه

 بزرگتری سود و سهم است ممکن بزرگ هایبنگاه از کمی تعداد اینکه دلیل به و هاداده محاسبه نحوه لیلد به 
 به نسبت بازار ساختار داد نشان و کرده دنبال را گذشته کارهای ایشان  مقاله.است گرفته قرار انتقاد مورد باشند داشته
 آن بلندمدت سطح از سود انحراف عنوان به ساختاری یلتعد نرخ از مدل این در. است داده نشان العمل عکس سود
 از دورتر صنایع در ساختاری تعدیل که فرض این با بلندمدت سود. است شده استفاده پایدار حالت در سود برای
 روابط ساختاری تعدیالت و سود شد داده نشان ،همچنین. است شده تعیین گیردمی انجام سریعتر پایدار حالت

  .است شده بازار قدرت و تمرکز افزایش به منجر عمومی طور به صنعتی سیاست اینکه عالوه به. اند شتهندا هماهنگی
ای که تحقیقات کاربردی گونه  هتحقیق پیرامون وضعیت انحصار و تمرکز در کشور ما سابقه چندانی ندارد، ب

  تقیم و مرتبط در کشور و نتایج آنها برخی از مطالعات انجام شده مس. شده استآغاز 1370در این رابطه از دهه 
  : به شرح زیر هستند
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های  بخشی ازکتاب خود شدت تمرکز در بازارهای ایران را با استفاده از شاخص در) 1377(خدادادکاشی 
های تحقیق مذکور داللت بر این دارد که یافته. ده استنمومختلف تمرکز و بر حسب متغیرهای متفاوت ارزیابی 

  .ایج در بازارهای بخش صنعت ایران استتمرکز پدیده ر
های تمرکز  ای رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران را از مجرای شاخص در مقاله)1379(خدادادکاشی 

این نتایج داللت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و سهم . مورد بررسی قرار داده است
عالوه تعداد محدودی از  ده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و بهباالیی از ارزش ایجاد ش

باشند و بخش صنعت ایران به ویژه توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می های صنعتی ایران بر درصد قابلکارخانه
  .بر داشتندوری سرمایهاهای بزرگ گرایش به کاربرد فندر صنایع متمرکز بنگاه

 ،دانندجهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف را مناسب می) 1386(ادی و میرجلیلی آبجالل
های  طی سال) پتروشیمی، خودرو، فوالد، شیشه و قند و شکر( صنعت مهم ایران 5 انحصار و تمرکز در بنابراین

داد بخش زیادی از تولید این نتایج نشان . هیرشمن بررسی کردند - را با استفاده از شاخص هرفیندال)1384-1379(
ها در هر صنعت این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه

ها موجب شود؛ اما کاهش تمرکز در این سالرو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر می از این،یابدشاخص کاهش می
  .ار نشده استتغییر اساسی در تمرکز و انحص

در  اشتغال برحسب برتر بنگاه 5 تمرکز نسبت  محاسبهبر خود عالوه تحقیق در )1387 (غالمی و ابونوری
 ،1381 سال هایداده اساس بر نرمال لگ الگوی از استفاده و رقمی  دوISIC بکارگیری با کشور مختلف صنایع
 1373 سال با مقایسه  در 1381در سال تمرکز نسبت یجنتا ، اساساین بر .کردند مقایسه 1373 نسبت را با سال این

 کاهش تمرکز  که ایناست یافته ارتباطی کاهش وسایل هایدستگاه و تلویزیون و رادیو تولید بجز صنایع  تمامدر

 های سال در راستا، این  در.باشد 1373 سال با مقایسه در 1381 سال در بازارها بزرگ شدن از تواند ناشیمی

 کانی سایر محصوالت تولید تجهیزات؛ و آالت ماشین بجز فابریکی فلزی  محصوالتتولید صنایع 1381 و 1373

 صنایع تریناز رقابتی به ترتیب دیگر جای در نشده بندیطبقه مصنوعات و مبلمان تولید پوشاک؛ تولید غیرفلزی؛

 تولید صنعت 1373 سال  در.اندهبود کامل صنایع رقابتء جز 1/0زیر  تمرکز نسبت که با یطور به؛ است بوده

 و نفت هایپاالیشگاه کک، زغال تولید صنایع و صنعت؛ کشت سیگار؛ -تنباکو و توتون از محصوالت
ترین  انحصاری از  سیگار-تنباکو و توتون از محصوالت تولید  صنعت1381 در سال و ایهسته های سوخت
 تولید نقل؛ و حمل وسایل تولید سایر کک؛ زغال تولید یون؛تلویز و رادیو تولید  صنعت1381در . اند بوده صنایع

  .اندبوده چندجانبه  انحصارءجز محاسباتی و حسابگر اداری، آالت ماشین
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 ،مقابل در. بوده است صنعت با چهار برابر 1381 و 1373 های سال در کامل رقابت بازار در فعال صنایع تعداد
 .است یافته کاهش 1381 سال در یک صنعت به 1373 سال در سه صنعت از مطلق انحصار بازار در فعال صنایع تعداد

 برای 2004 و 2002های   تمرکز صنعتی در صنایع آشامیدنی و غذایی ایران بین سال)1388(جواهری  صدرایی
 را )HK( کی - و هانا)HHI( هیرشمن -، هرفیندالCR4 ،CR8های تمرکز  رقمی صنعتی و با شاخص4کدهای 
نتایج حاکی از افزایش اندک میانگین سطح تمرکز در دوره بررسی شده بود که این افزایش . دونمبررسی 

نتایج اثر مثبت و معنادار نیاز سرمایه اولیه بر تغییرات سطح  ،همچنین. سوددهی صنایع مربوطه را در برداشته است
حقیق و توسعه اثر معناداری بر تغییرات  اندازه، شدت تبلیغات و شدت تواملع. تمرکز در صنایع منتخب را نشان داد

 .در تمرکز نداشت
  

  نظری مبانی. 3
ها  بنگاهتمام هیرشمن الزم است مجموع مجذورات سهم بازار -هرفیندال برای بیان میزان تمرکز بر مبنای شاخص

 رشمنهی -هرفیندال شاخص حسب بر صنایع از متداول بندی دسته یک در. )1377خدادادکاشی،  (محاسبه گردد
 این که صنایعی در. گیرند می جای غیرمتمرکز صنایع گروه در دارند 1000 از کمتر HHI شاخص که صنایعی
 HHI شاخص که صنایعی و گیرند می قرار متمرکز صنایع گروه در صنایع این است 1800 و 1000 بین شاخص
ای ایران  بندی در صنایع کارخانهاین دستهطبق  .گیرندمی قرار متمرکز کامالً صنایع گروه در دارند 1800 از بیشتر

  کامالً متمرکز،)  درصد35حدود ( صنعت 94 صنعت از کل 33 مقدار شاخص هرفیندال در 1386در سال 
شود تمرکز کم یا غیرمتمرکز  درصد را شامل می47 صنعت بقیه که 44متمرکز و )  درصد18حدود ( صنعت 17 

 صنعت 18کامالً متمرکز، )  درصد404/0حدود ( صنعت 38، 1378ال بندی برای سهمین دسته. حاصل شده است
. دهد تمرکز کم یا غیرمتمرکز را نشان می)  درصد404/0حدود ( صنعت 38متمرکز و )  درصد192/0حدود (

 از بیش HHI شاخص  دارای1386ایران در سال  ایکارخانه صنایع  از درصد53 حدوددهند  می نشان محاسبات
 تواند می موضوع این. باشدمی باال تمرکز سطح دارای ایران در ایکارخانه صنایع اکثر دهدنشان می این. باشند می 1000
 بازاری قدرت ارتقاء موجب باال تمرکز زیرا باشد، کنندگان مصرف حقوق تضمین زمینه در سیاستگذاران نگرانی موجب
  .گردد می صنایع این در حاضر هایبنگاه سوی از تصادیاق سود کسب و بازاری قدرت اعمال احتمال افزایش و هابنگاه

  
  شده  میانگین شاخص هرفیندال محاسبه.1جدول 

  

H86 –H78 H78 H86 H86
 متغیر *

144-  میانگین 1236 1794 1938 

  .نتایج تحقیق: أخذم              
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 شدت تبلیغات و ساختار بازار. 3-1
برای مقایسه میزان شدت تبلیغات میان . نیستر بازارها یکسان د شدت تبلیغات دندهمطالعات تجربی نشان می

برخی اقتصاددانان تفاوت در شدت . شودهای تبلیغاتی به ارزش فروش استفاده می بازارها معموالً از نسبت هزینه
 های تجربیس یافتهاین گروه از اقتصاددانان مدعی هستند که بر اسا. دانندتبلیغات را ناشی از تفاوت در ساختار بازارها می

شدت تبلیغات در ساختار انحصاری . شدت تبلیغات در ساختار انحصار چندجانبه در باالترین حد خود قرار دارد
  .گیردکمتر و در ساختار رقابتی در حداقل خود قرار می

  
  1های ثابت و غیرقابل بازگشتهزینه. 3-2

 کار آغازها در ابتدا و برای بنگاه. شود تغیر در نظر گرفته می مهای ثابت و مجموع هزینهصورت تابع هزینه عموماً به
های توان هزینهدر این باب می. شوندهای ثابت مواجه و متحمل پرداخت آن میخود و ورود به صنعت با هزینه

های ینهاین هز. های ثابت دانستهای غیرقابل بازگشت را جزء هزینه و حتی هزینه2)سیسیأهای تهزینه(اولیه ورود 
  .پذیرندثیر نمیأ از آن تاماگذارند؛ ثابت بر سطح سود بنگاه اثر می

. نامنددست بیایند را هزینه غیرقابل بازگشت بنگاه می ه بمجددتوانند  های بنگاه که نمی از هزینهبخشی
زای آن در  حالت بروننظر بنگاه اغلب  از نقطه. باشد زا می زا و درون های غیرقابل بازگشت به دو صورت برون هزینه

 نیاز به داشتن به عنوان مثالشوند؛ ها توسط دولت تعیین و گمارده میی مواقع این هزینهرخب. شودنظر گرفته می
های  هزینه،در مواردی دیگر. کندسسه بازرگانی معین که مجوز آن را دولت صادر میؤمجوز یا پروانه برای یک م

 ، مثالعنوان به. شوداند مشخص میهایی که از قبل در بازار فعال بودهاهغیرقابل بازگشت توسط تصمیمات بنگ
دست آوردن شهرت و معروفیت به تبلیغات و دیگر اقدامات بازاریابی  هناچار برای ببه های جدید ممکن است بنگاه

 آن را دقیقاً بایست می ها بنگاهبنابراین ،کنندگان را متقاعد به استفاده از محصوالتشان کنندمجبور شوند تا مصرف
زا و  های غیرقابل بازگشت برونروشن شدن تفاوت میان هزینه). 2010بلفالم و پیتز، (مورد توجه قرار دهند 

الی است که پس از ؤگذارد سثیر میأزای صنایع و تجزیه و تحلیل اینکه چگونه اندازه بازار بر تمرکز بازار ت درون
 3زا زا و درون های غیرقابل بازگشت برون در ابتدا الزم است تعریف هزینهبراینبنارسیم؛ تشریح آن به پاسخش می

  .آورده شود
  
  
  

                                                            
1. Fixed and Sunk Costs  
2. Set-up Costs 
3. Exogenous and  Endogenous Sunk Costs 
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  زا های غیر قابل بازگشت برونهزینه. 3-2-1
هستند که الزاماً ) سیسیأهزینه ت(ها جهت وارد شدن به صنعت مجبور به پرداخت هزینه ثابت اولیه ورود بنگاه
زا  این هزینه ثابت اولیه ورود، هزینه غیرقابل بازگشت برون. ورندآدست  هزار آنها را بهنگام خروج از باتوانند  نمی

شود که تعیین مقدار آن در مدل تا حد زیادی تحت کنترل زا نامیده می این هزینه از آن جهت برون. شود نامیده می
  .هزینه اولیه ورود برای بنگاه نام بردعنوان مثالی از  توان به میاآالت تخصصی رماشین. باشدو تصمیم بنگاه نمی

  
  زا و تمرکز صنعتی های غیر قابل بازگشت برونهزینه. 3-2-1-1

های صنعت رابطه معکوسی زا است با تعداد بنگاه هزینه ثابت اولیه ورود که همان هزینه غیرقابل بازگشت برون
ها نیز شود و افزایش تعداد بنگاهها می بنگاهکه کاهش هزینه ثابت اولیه ورود باعث افزایش تعدادیطور بهدارد، 

 که زمانیدر حالت حدی . گردد به کاهش تمرکز صنعتی منجر مینهایت درافزایش اندازه بازار را در پی دارد و 
ها و اندازه بازار به سمت کند تعداد بنگاه به صفر میل می) زا هزینه غیرقابل بازگشت برون(هزینه ثابت اولیه ورود 

 در صنایعی با هزینه غیرقابل بازگشت بنابراین ،کندشود و تمرکز نیز به سمت صفر میل مینهایت متمایل می بی
 ،بنابراین. که اندازه بازار افزایش یابدشود هنگامیکند و به صفر نزدیک میزا تمرکز صنعتی کاهش پیدا می برون
  ).2010بلفالم و پیتز، (زا متصور بود  قابل بازگشت برونهای غیرتوان رابطه مستقیمی بین تمرکز صنعتی و هزینه می

کند که صرفاً تا بیان می) 1991(های اولیه ورود ساتندر خصوص نحوه ارتباط بین تمرکز، اندازه بازار و هزینه
زا هستند یک ارتباط معکوس بین کران  برای صنعت مشخصاً برون) تأسیسی(های ثابت اولیه ورود که هزینهزمانی

ها،  زا درنظرگرفتن این هزینه اما در صورت درون). 2000بهاتاچارا و بلوچ، (رود ایین تمرکز و اندازه بازار انتظار میپ
 . فرم تابعی و ارتباط بین اندازه بازار و تمرکز نظر داددرخصوصتوان  قاطع نمیطور به

  
  زا های غیرقابل بازگشت درونهزینه. 3-2-2

زا و مشاهدات عملی و تجربی نیاز به ایجاد  تئوری اقتصادی هزینه غیرقابل بازگشت برونپس از مشاهده تناقض بین 
. تئوری جدیدی در این خصوص مطرح شد که این تئوری جدید و مشاهدات تجربی مطابق و موافق هم باشند

 اولیه ورود تا های ثابتزا شکل گرفت و فرض کرد هزینه های غیرقابل بازگشت درونتئوری جدید با عنوان هزینه
پایینی درنظرگرفته شود ) کران( پیشنهاد کرد برای تمرکز حد خصوصدر این ) 1991(ساتن . زا هستند حدی درون

های زا برخالف هزینه های غیرقابل بازگشت دروندر هزینه. که این حد عدد ثابتی مخالف صفر و مثبت است
تبلیغات، . باشدها میحد زیادی تحت تصمیم و کنترل بنگاهزا تعیین مقدار آن در مدل تا  غیرقابل بازگشت برون

  ).2010بلفالم و پیتز، (ها هستند  و بهبود نوآوری و تکنولوژی از این نوع هزینه)R & D(تحقیق و توسعه 
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  زا و تمرکز صنعتی های غیرقابل بازگشت درونهزینه. 3-2-2-1
 یک یابد میکه اندازه بازار بدون حد و مرز رشد زمانی حتی زا های غیرقابل بازگشت دروندر بازارهایی با هزینه

کند و همچنین ها از حد معینی افزایش پیدا نمیها وجود دارد که تعداد بنگاهکران مثبت اکید برای تعداد بنگاه
ا یید این تئوری ادعأساتن پس از ت. شود تمرکز صنعتی نیز از حد معینی کاهش نیابدوجود این کران باعث می

های غیرقابل بازگشت  در صنایع با هزینه،بنابراین. کند یک رابطه تابعی بین اندازه بازار و تمرکز وجود ندارد می
ها تمرکز به عدد ثابت مثبتی زا یک کران پایین تمرکز وجود دارد که حتی با افزایش اندازه بازار و تعداد بنگاه درون

  ).2010بلفالم و پیتز، (کند میل می
  

  الگو اختارس. 4
و نمونه زیرمجموعه صنایع )  صنعت94(های نمونه کلی صنایعصورت ها بهمطالعه به بررسی و آزمون مدل

بندی به دو حالت باشد تقسیم صنعت می47ای صنایع که شامل شایان ذکر است در نمونه زیرمجموعه. پردازد می
بندی صنایع در حالت شدت تبلیغات باال و  تقسیمبرآورد و تخمین مدل. شدت تبلیغات باال و پایین مدنظر است

زا و  برون) های اولیه ورودهزینه(های غیرقابل بازگشت های اقتصادی مربوط به هزینه پایین در جهت بررسی نظریه
  .دهد خاص نظریه ساتن در این زمینه را مورد توجه قرار میطور بهزا و  درون

  
  مدل حالت یکنواخت تمرکز. 4-1

  شود که اثر انتظاری هر یک از متغیرهای توضیحیصورت زیر نشان داده می هت یکنواخت تمرکز بمدل حال
  . بر آن در زیر آن نشان داده شده است

  
Ln Ht

* = β0+ β1LnMKTt+ β2LnK/St+ β3LnCDRt+ β4LnIMPt+ β5CPD   )1(                          

                                    +               ?   +                            +        +     
  
؛ 1386یافته سال   شاخص هرفیندال در حالت تحققHtها شامل  کلی و خالصه متغیرهای مدلطور به

Ht-n؛ 1378یافته در سال  شاخص هرفیندال حالت تحققHt
) بلندمدت( سطح تمرکز حالت یکنواخت *

 حداقل اندازه کارای بنگاه و در حالت کلی بازار؛ MKTt؛ 1386در سال و بر اساس شاخص هرفیندال 
K/St شدت سرمایه؛ CDRtای برای تعیین موانع ورود؛ عنوان نسبت مضار هزینه  تحتCPD متغیر 

کنند عدد صفر و برای  ای تولید میمجازی تفاوت محصول است که برای صنایعی که کاالهای نهاده
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الزم . دات شدت یا نفوذ وارIMPtشود؛ کنند عدد یک لحاظ میی تولید میصنایعی که کاالهای مصرف
 .ها فرم لگاریتمی متغیرها لحاظ شده است مدلبه ذکر است که در تمام

 انتظاری آنها بر شاخص تمرکز صنعتی در آثارسایر متغیرهای توضیحی بکار رفته در مدل و توجیه 
 و OLS(1( و ضرایب مدل فوق با روش حداقل مربعات معمولی أ عرض از مبد.باال آورده شده است

  .شود برآورد میEviews 7افزار وسیله نرم به
  

  های عدم تعادل تمرکزمدل. 4-2
 همان ضریب λ.  درنظرگرفته شده است = 1378t-n و  = 1386tها  تجربی مطالعه در مدلاهدافبرای 

باشد که کران بین صفر و یک  ع دارای ارزش یکسان و ثابت میست که در تمام صنایای ئتعدیل جز
)1<  < λ0 (را دارد .LnHt

در . شود مشخص می) 1(وسیله معادله   و بهt سطح تعادل تمرکز در دوره *
باشد که پس از صورت زیر میبه) 2(فرم ابتدایی مدل  .است متغیر وابسته مدل LnHtمعادالت 

محاسبه این مدل . شود تبدیل می) 2(صورت نهایی مدل  هی این فرم بسازو ساده) 1(اری مدل ذجایگ
  .کندی ثابت را به ما گزارش میئضریب تعدیل جز

  

LnHt= λ Ln Ht* + (1- λ) LnHt-n    ⇒ 

LnHt= α0+ α1LnMKTt+ α2LnK/St+ α3LnCDRt+ α4LnIMPt+ α5CPD + α6LnHt-n          )2(  
  

 و )1(گیریم که باعث مقایسه مستقیم بهتر با معادله غیر وابسته در نظر میسطح تمرکز را مت) 2(در معادله 
ی ثابت از مدل فوق کافیست پس ئبرای محاسبه ضریب تعدیل جز. شود در زیر می) 3(همچنین معادله 

 را معین و سپس ضریب )LnHt-n(ای تمرکز  شدن ضرایب، ضریب متغیر وقفه از تخمین مدل و مشخص
ضرایب متغیرهای توضیحی باقیمانده از اثر بلندمدت .  به آسانی قابل محاسبه استی ثابتئتعدیل جز

 .ی ثابت تخمین زده شده استئتمرکز ضرب در تعدیل جز

با توجه به اظهارنظر گروسکی و همکارانش در خصوص کم برآوردی و تورش رو به پایین نرخ 
ی تمرکز به سمت سطح ئای تعدیل جزی ثابت در دیگر مطالعات انجام شده بعدی برآوردهئتعدیل جز

 آهسته و کند ساختار بازار در اقتصادهای صنعتی بالغ و رشدیافته را نشان دادند بسیارتعادلش تعدیل 
پس از پیشنهادات و مطالعات گروسکی و همکارانش در خصوص سرعت ). 2000بهاتاچارا و بلوچ، (

                                                            
1. Ordinary Least Squares 
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ت ثابت آن داشت بهتر است سرعت تعدیل توجهی که با حال های قابلی متغیر و تفاوتئتعدیل جز
  .صورت تابعی از متغیرهای مربوط به صنعت در نظر گرفت هی را برای صنایع مختلف غیرثابت و بئجز

مین صنعت است که نشان از متغیر بودن آن برای صنایع  iی برای ئنرخ تعدیل جزλi در معادله زیر 
وسیله تابعی از متغیرهای مربوط به فرایند تعدیل   باید غیرمنفی و کمتر از یک بوده و بهλi. مختلف است

 تابعی از سود باوقفه صورت  بهλiه پیرو نظریه گروسکی و همکارانش چصنعت مشخص شود؛ چنان
شود که محاسبه می )t-n )PCMt-nهزینه واحد بر فروش در دوره  - التفاوت قیمت صورت مابه هب

سازد و بلندی و ی نمایان میئباشد و انتظار اثر مثبت را بر ضریب تعدیل جزدهنده سود بنگاه می نشان
 است )CDR( اینرخ عدم مزیت هزینه و )MKT(وسیله متغیرهای اندازه بنگاه  هارتفاع موانع ورود که ب

ضرایب . از اثری معکوس استی حاکی ئاثر انتظاری این دو متغیر بر ضریب تعدیل جز. شودمعین می
) 3( معادله سازیاری و سادهذپس از جایگ بنابراین ، مستقیم قابل مشاهده نیستصورت به) 4(مدل 

  .باشدشود که مدلی غیرخطی می زیر حاصل میصورت به
در این مدل شکل نهایی به فرم ) 4(و ) 1(اری مدل ذبه فرم زیر است که با جایگ) 3(مدل ابتدایی

ی متغیر در هر یک از صنایع را گزارش ئمحاسبه این مدل ضریب تعدیل جز. شودحاصل می) 3(مدل 
  .کند می

LnHt=Ln λi( Ln Ht* - LnHt-n)+LnHt-n      ⇒                             

LnHt = (C1 + C2LnPCMt-n+ C3LnMKTt+ C4LnCDRt)( β0+ β1LnMKTt+ β2LnK/St+ β3 

LnCDRt+ β4LnIMPt+ β5CPD-LnHt-n)+LnHt-n                                                                    )3(  

Ln λi = C1+C2LnPCMt-n+C3LnMKTt+C4LnCDRt                                                           )4(  
+                     -                  - 

  

؛ ) هزینه واحد بر فروش-التفاوت قیمت مابه( سود باوقفه است دهنده نشا نPCMt-n  در آن،که
A/S شدت تبلیغات؛ λ و λiبا توجه به ) 4(مدل . باشدی ثابت و متغیر میئترتیب ضریب تعدیل جز  هم به

ی متغیر را برحسب متغیرهای ئباشد که ضریب تعدیل جزهای گروسکی و همکاران مینظریه و یافته
  .دانندای، اندازه بازار و موانع ورود می یعنی سود وقفهمذکور در مدل
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  معرفی متغیرها. 4-3
در . ها ابتدا الزم است متغیرها و نحوه استخراج و محاسبه آنها ذکر شودجهت آشنایی با متغیرهای مدل

  .شوندزیر این متغیرها معرفی می
Htاین شاخص متغیر وابسته . ت اس1386 سال یافتهتحقق هیرشمن در حالت - شاخص هرفیندال

  .شودمدل محسوب می
Ht-nای از شاخص  که متغیر وقفه1378یافته سال  هیرشمن در حالت تحقق- شاخص هرفیندال

  .باشدهرفیندال می
Ht

صورت غیرمستقیم  هباشد که ب شاخص هرفیندال میاساس سطح تمرکز حالت یکنواخت و بر *
  .شود ه میو ضمنی محاسب

MKTt عنوان شاخص اندازه بنگاه و در مجموع اندازه بازار   است که به1حداقل اندازه کارای بنگاه
فروش بنگاه . تعیین شود...  .افزوده و تواند بر حسب فروش، اشتغال، دارایی، ارزششود و می مطرح می

شود؛ از این رو در این به این شاخص انتخاب می مطالعات برای محاسغلبای است که در اگزینه
ها همان حداقل مقیاس این متغیر در مدل. ایم نیز فروش بنگاه را برای این شاخص درنظرگرفتهتحقیق

  :باشد تابعی زیر میصورت ه بMES و MKTارتباط بین . باشد می)MES(کارا 
  

MKT ~ MES        )5                             (                                                                                                       
  

های بازار و در  همانطور که از تناسب فوق مشخص است رابطه مستقیم و متناسبی بین اندازه بنگاه
ه عموماً حداقل مقیاس از آنجا ک.  برقرار است)MES( و حداقل مقیاس کارا )MKT(حالت کلی بازار 
) های صنعتتعداد بنگاه(شود؛ این متغیر با اندازه بازار های مقیاس تلقی میعنوان صرفه کارای بنگاه به

 بنابراینهای مقیاس رابطه مستقیمی با تمرکز صنعتی دارند؛  صرفه،ی دیگرسو از .رابطه معکوس دارد
کارا و تمرکز اصوالً ارتباط بین حداقل مقیاس . درابطه معکوسی بین اندازه بازار و تمرکز وجود دار

 تئوری انتظار ارتباط مستقیم و مثبتی میان تمرکز صنعتی و اندازه لحاظ از باشد؛ بنابراینمستقیم می
 .رود می)MKT(های کارا  بنگاه

K/St های فعال در ه بنگاهمتغیر دیگری است که شدت سرمایه نام دارد از تقسیم مجموع سرمای
متغیر (شده که یک پراکسی   محاسبه1386های صنعت و برای سال صنعت بر مجموع فروش بنگاه

                                                            
1. Minimum Efficient Size of Firm 
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به لحاظ تئوری . شود های کوچک محسوب میها به ویژه بنگاهمانع ورودی برای بنگاه) جایگزین
  .باشدارتباط انتظاری مثبتی بین تمرکز و شدت سرمایه برقرار می

CDRt که در این مطالعه 1"اینسبت عدم مزیت هزینه" یا "اینسبت مضار هزینه" نوانع تحت 
 شودصورت زیر محاسبه می هگیری شدت موانع ورود در صنایع مختلف استفاده شده و ببرای اندازه

  :)1377خدادادکاشی، (
  

)6(                                                                              CDR =                               
  

توان عدد معینی را  است و از قبل نمیای سلیقه بازار یک امر تفکیک برای CDR مقدارتعیین 
هرچه این نسبت . تر خواهد بود از یک کوچکتر باشد مانع ورود اساسیCDRدرنظر گرفت؛ اما هرچه 

 اما اگر این شاخص ،تر استه تولید در مقیاس کوچک با صرفهدهنده آن است کبزرگتر باشد نشان
در این مورد نیز . های مقیاس و مانع ورود بزرگتر استدهنده وجود صرفهعددی کوچک باشد نشان

  .رود انتظار میCDR یک ارتباط مستقیم و مثبت بین تمرکز و
CPD  ای تولید  نهاده محصول است که برای صنایعی که کاالهایتفاوتیک متغیر مجازی

برای . شودکنند عدد یک لحاظ میکنند عدد صفر و برای صنایعی که کاالهای مصرفی تولید می می
شود که باعث  کنندگان نهایی عدد یک لحاظ می  برای کاالهای مصرفی جهت مصرفCPDتعیین 

فر در مدل لحاظ ای و تولیدی عدد صای، سرمایهنشان دادن تمرکز بیشتر شده و برای کاالهای واسطه
  .دهد ارتباط انتظاری مستقیمی با تمرکز را نشان میبنابراین ،دهدشود که تمرکز کمتر را نشان می می

IMPt جمع فروش و واردات شدت یا نفوذ واردات در مصرف داخلی که از تقسیم واردات بر حاصل
 دهد که این اثر به افزایش ظرفیت بر تمرکز را نشان میشخصیماین شاخص اثر نا. شود منهای صادرات حاصل می

اثر ها بنگاهبازده اثری معکوس بر تمرکز یا با ضعیف بودن و ادغام این های کوچک و کمتولید و کارایی بنگاه
 تکفایتی از صنعهای کوچک صنعت در رقابت وارداتی از روی بیاگر بنگاه. دهند مستقیم بر تمرکز را نشان می

ملو و دی رود و چنانچه پیرو نظرهای دیگر داخلی ادغام شوند انتظار اثر مثبت بر تمرکز می خارج شوند یا با بنگاه
کنند  مد ظرفیت تولیدشان را افزایش داده و کارایی بیشتری کسباکفایت و ناکارهای بیاگر بنگاه) 1984 (2یوراتا

                                                            
1. Cost Disadvantage Ratio 
2. De Melo and Urata 

  های هر صنعت افزوده سرانه کارگر در نیمه کوچک بنگاه ارزش

  های هر صنعت افزوده سرانه کارگر در نیمه بزرگ بنگاه ارزش
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بر  نامشخصی  شدت واردات اثربنابرایندهد؛  ر تمرکز را نتیجه مییابد و این اثر معکوس و منفی بتمرکز کاهش می
  :)2000بهاتاچارا و بلوچ، (شکل فرمولی و نحوه محاسبه شدت واردات در زیر آمده است . تمرکز دارد

  

EX)IM(S

IM
t

IMP
−+

= )7                                                                               (           
  

PCMt-n .باشند  فروش صنعت میS صادرات صنعت و EX صنعت، وارداتدهنده   نشانIM ،در فرمول فوق
 

. شودگیری می  اندازهt-n هزینه واحد بر فروش در دوره -التفاوت قیمت وسیله مابه نگر سود باوقفه است که بهانمای
شود  برای صنایع مختلف متغیر و غیرثابت در نظر گرفته میزمانیی تغیر در فرم تابعی ضریب تعدیل جزئ ماین

 بایست میرود؛ چراکه سودهای باال ی برای آن میئوجود دارد و انتظار ارتباط مستقیم و مثبت با ضریب تعدیل جز
  .اند نشان دادهنیزته ارتباط منفی را گرف ی مطالعات صورترخهرچند ب. جذب ورود به صنعت را بیشتر کنند

ها بر فروش افزوده صنعت منهای دستمزد و حقوق تقسیم ارزشصورت  ه بPCMنحوه محاسبه 
افزوده صنعت، فروش صنعت را از مواد اولیه  که در محاسبه ارزش یطور به ، است1378صنعت در سال 

افزوده در زیر گزارش   و ارزشPCMشکل فرمولی . یمهای سوخت و انرژی صنعت کسر کردو هزینه
  افزوده صنعت ارزش=   فروش صنعت – هزینه سوخت و انرژی -مواد اولیه . شده است

  

S

SA)W(VA
ntPCM

−−
=−                                                                 )8 (  

  

  .باشد  فروش صنعت میS و  دستمزد و حقوقSA و Wافزوده صنعت،   ارزشVA ،های فوقدر فرمول
A/S و از تقسیم تبلیغات  استعنوان شدت تبلیغات معرفی شده آخرین متغیری است که تحت )A( 

 آن را بایست میالزم به ذکر است پس از محاسبه این متغیر . شود حاصل می)S(بر فروش صنعت 
اند که نیمه رتب شده شدت تبلیغات از بزرگ به کوچک م، مثالعنوان به. برحسب ارزش مرتب کرد

پایینی صنایع با  زا و نیمه های اولیه ورود درونباال و بزرگتر حاکی از صنایع با تبلیغات بیشتر و با هزینه
  .شوندزا وارد مدل می های اولیه ورود برونتبلیغات کم و هزینه

  

  هاداده. 4-4
 صنعت کدهای 94های صنعتی  های بنگاهادهاز دای ایران  پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه بررسیبرای

 محدودیت دلیلبه . شود  استفاده می1386 و 1378 طی دو سال است بنگاه 8800 که بالغ بر ISICچهار رقمی 
 صنعت از کل 94بررسی ) صنعت(اطالعات واردات، صادرات و برخی متغیرهای دیگر در سطح بنگاه و بازار

اطالعات  .وجود در دو سال مذکور بازار ایران در نظر گرفته شد صنعت کدهای چهار رقمی مشترک م130
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120 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                

 های صنعتی محاسبه های خام مرکز آمار ایران و براساس پرسشنامه کارگاهها و صنایع مختلف از داده مربوط به بنگاه
به نیاز به که برای محاس) سود( هزینه واحد-التفاوت قیمت افزوده و مابه متغیرهای موانع ورود، ارزش. اند شده 

های نفتی و مرکز اطالعات قیمتی داشتند از اطالعات شاخص قیمتی بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآورده
  .اند  مورد استفاده قرار گرفتهExcel 2007 و Eviews 7افزارهای ها نرمجهت برآورد مدل .اندآمار ایران اخذ شده

  
 برآورد الگو. 4-5
 نتایج نمونه کامل صنایع. 4-5-1

مدل  در ابتدا نتایج برآورد.  صنعت را دربر دارد94 ایران که مورد بررسی قرار گرفتند ایکارخانهنمونه کامل صنایع 
  .شودآورده می) 3(گزارش و تبیین شده و سپس مدل غیرخطی ) 2(که همان مدل یکنواخت است و مدل ) 1(

 انجام داد؛ دست آمده هبای بین ضرایب توان مقایسه شده تا بآورده) 2(و ) 1( نتایج برآورد دو مدل )2(در جدول 
. کندبا ضریب تعدیل ثابت را تفسیر می) 2( مدل سه جدول حاکی از مدل یکنواخت و ستون دوکه ستون  یطور به

  .باشد متغیر وابسته مدل میLnH86گرفته و   صورت)OLS(های فوق با روش حداقل مربعات معمولی تخمین مدل
مین أعالمت انتظاری که برای متغیرها درنظرگرفته شده بود را ت) 1( شده مدل وردبرآ ضرایب تمام
 درصد و یک در سطح LnCDR و LnMKT. دست آمده است ه ب235/0شده تقریباً   تعدیلR2. کردند

LnIMP درصد معنادار بوده؛ اما 5 در سطح LnK/S و CPDاندمعنا شده  بی.  
در این مدل . کند  را اختیار میλی ثابت ئرسی ضریب تعدیل جز صنعت مورد بر94 برای تمام) 2(مدل 

 در سطح )LnH78(ای تمرکز  ضریب وقفه. مین کردندأ عالمت انتظاری موردنظر را تLnK/S ضرایب بجز تمام
  دهد که تعدیل کامل در رسیدن به تعادل بلندمدت در طول دوره  درصد قویاً معنادار شده و این نشان مییک

 را نشان 196/0 ساله عدد 8ی دوره ئضریب تعدیل جز. شودبه وضوح رد می) λ= 1( د مطالعه ساله مور8
صورت ساالنه  هتوان این ضریب را بی ثابت در طول دوره فوق میئ شدن ضریب تعدیل جزشخصبا م. دهد می

ست آمده د هب)  درصد3حدود  (027/0ی ثابت ساالنه در این مدل عدد ئضریب تعدیل جز. نیز محاسبه کرد
  .بیشتر است) 1( از مدل توجهی  قابلطور به شده که 737/0تعدیل شده این مدل تقریباً  R2 .است

 مقیاس موانع ورود و نفوذ واردات بر تمرکز بوده هایصرفهثیر مثبت أنتایج حاکی از ت) 1(در برآورد مدل 
 بنابراین ،ری بر تمرکز ندارندو متغیرهای شدت سرمایه و مجازی تفاوت محصول در صنایع مورد بررسی اث

های اساسی و  و نفوذ واردات عامل) ها در صنعتتعداد بنگاه(های مقیاس، موانع ورود، اندازه بازار  صرفه
ای تمرکز در سطح معناداری ضریب متغیر وقفه) 2(در مدل . ثیرگذار بر تمرکز در وضعیت بلندمدت هستندأت

 حرکت به سمت وضعیت مطلوب را 196/0ده که با سرعت تعدیل  درصد حاکی از تعدیل ناقص صنایع بویک
  .باشد درصد می3دهد این سرعت کلی تعدیل معادل با سرعت ساالنه حدود نشان می
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   ثابتλبا ) 2(و مدل ) 1( نتایج مدل یکنواخت .2جدول 
  

 متغیرها )1(ضرایب مدل  )2(ضرایب مدل 
*869348/0 --- 78LnH 

 tآماره  --- 29576/15
**09752/0 *328007/0 LnMKT 

 tآماره  053304/4 078895/2
054222/0- 059675/0 LnK/S 
 tآماره  312430/0 -554651/0

**347286/0 *820468/0 LnCDR 
 tآماره  684955/3 583967/2
041634/0- **184107/0 LnIMP 
 tآماره  183400/2 -479675/0

125400/0 225638/0 CPD 
 tآماره  022978/1 947660/0

  عرض از مبدأ -575660/0 -403491/1
Intercept 

7539/0 2763/0 R2 
7369/0 2352/0 R2شده  تعدیل 

41289/44  
)000000/0( 

718919/6  
)000024/0( 

  Fآماره 
Prob. (F-statistic) 

LnH86متغیر وابسته است .  
  . درصد استیکبیانگر معناداری در سطح * 

  . درصد استپنجسطح بیانگر معناداری در ** 
  .نتایج تحقیق: خذأم
  

بین صنایع مختلف به وسیله مدل ) λi(ی تمرکز با نرخ تعدیل متغیر ئمدل ضریب تعدیل جز
 و )NLS(این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی . شودنشان و برآورد می) 3(غیرخطی 
  .شده است برآورد Eviews 7افزار توسط نرم

 شدن شخصکه منتج به م) 4( جدول ضرایب مدل تعدیل دومستون .  نشان داده شده است)3(در جدول ) 3( مدل نتایج تخمین
 و 5، 1معناداری ضرایب در سه سطح . نماید را تبیین می) 1( ضرایب مدل یکنواخت سومشود و ستون درجه نرخ تعدیل می

 LnMKT ،LnCDRمتغیرها دارای عالمت انتظاری طبق انتظار بوده و  تمام) 1(دست آمده مدل  هدر نتایج ب.  درصد بیان شده است10
حاکی از تطبیق عالمت انتظاری ضرایب متغیرها با تئوری ) 4(نتایج مدل تعدیل .  درصد معنادار هستند5 در سطح CPDمجازیو متغیر 
ای سود که ضریب وقفهیطور به ،اند بقیه ضرایب معنادار شدهLnCDR صنعتی بوده و بجز ضریب متغیر موانع ورود اقتصاد

)LnPCM( درصد و ضریب متغیر مانع ورود دیگر 10 در سطح )LnMKT( اند درصد به لحاظ آماری معنادار شده5 در سطح.  
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122 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                

   متغیرλبا ) 3( نتایج برآورد مدل .3جدول 
  

 متغیرها )4(ضرایب مدل تعدیل  )1(ضرایب مدل یکنواخت 

 Interceptأعرض از مبد 374441/2** -058200/8

 tآماره  473357/2 -203401/1

----- ***107508/0 LnPCM 

 tآماره  740633/1 

----- **085918/0- LnMKT 

 tآماره  -369824/2 

----- 100636/0- LnCDR 

 tآماره  -265465/1 
**577185/0 ----- LnMKT 

 tآماره   154665/2

542152/0 ----- LnK/S 
 tآماره  886958/0

**742237/1 ----- LnCDR 
 tآماره   461941/2

287938/0- ----- LnIMP 
 tآماره   -991935/0

**728405/1 ----- CPD 
 tآماره   171849/2

7790/0 R2 
7553/0 R2تعدیل شده  

25648/32  
)00000/0( 

  Fآماره
Prob. (F-statistic) 

LnH86متغیر وابسته است .  
  . درصد استیکبیانگر معناداری در سطح * 

  . درصد استپنجبیانگر معناداری در سطح ** 
  . درصد استدهبیانگر معناداری در سطح *** 

  .نتایج تحقیق: خذأم
  

های مقیاس، موانع دهنده اثرگذاری عوامل سودآوری، صرفه مدل فوق نشانآمده دست هبنتایج 
ارزش میانگین ضریب تعدیل  .استورود، اندازه بازار و تفاوت محصول بر سطح تمرکز طبق انتظار 
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123 ای ایرانتمرکز صنعتی در صنایع کارخانه پویایی                                                                                 

 036/0 شده که این داللت بر ضریب تعدیل متغیر ساالنه 254/0ی متغیر در بین صنایع مختلف نمونه ئجز
آید سرعت نرخ تعدیل در این حالت   برمیآمده دست هبگونه که از نتایج  همان. دارد)  درصد4حدود (

 دست آمده بهای ایران است؛ بنابراین نتایج نهبیشتر از سرعت نرخ تعدیل حالت معمولی در صنایع کارخا
و ای آمریکا را با فرض اینکه نرخ تعدیل معمولی برای صنایع کارخانه) 1987(های گروسکی و همکاران  یافته

 .یید کردندأثابت در بین صنایع تمایل به کم برآوردی در تخمین و تورش به سمت پایین بودن را دارد ت

 1378 نسبت به سال 1386شده شاخص تمرکز هرفیندال در صنایع ایران در سال  بهبا توجه به نتایج محاس
 درصد 63 صنعت و کاهش تقریبی 94 صنعت از 35 درصدی تمرکز شامل 37حاکی از افزایش حدود 

 برابر با )H86( 1386یافته کل صنایع ایران در سال میانگین تمرکز تحقق.  صنعت مابقی هستیم59در 
  .ایم کل شاهد کاهش تمرکز در میانگین کل صنایع بودهطور به بوده که 1938 برابر با )H78( 1378  و در سال1794

H86 :بلندمدت (یکنواختارزش میانگین تمرکز 
 و 254که در کل صنایع دارای کمترین مقدار ) *

 ای ونهگ بندی صنایع برای مدل یکنواخت به دسته. دست آمده است ه ب1236 است، 4495بیشترین مقدار 
 ) درصد49( صنعت مابقی 46متمرکز و )  درصد34( صنعت 32کامالً متمرکز، )  درصد17( صنعت 16ست که ا

  ).1جدول (باشند تمرکز کم یا غیرمتمرکز را دارا می
 

  ای صنایعنتایج نمونه زیرمجموعه. 4-5-2
در ) 3(و ) 2(های  مدلبندی تبلیغات و برای صنعت در حالت دسته47ای صنایع شامل نمونه زیرمجموعه

  .شود ادامه به تفکیک آورده می
  
  بندی شدت تبلیغاتدر دسته) 2(نتایج برآورد مدل . 4-5-2-1

های اولیه ورود  برای صنایع با هزینهتنها بین اندازه بازار و تمرکز را معکوسیارتباط تابعی منظم و ) 1991(ساتن 
در . زا رابطه تابعی منظمی وجود ندارد های اولیه ورود درونهزینهزای معین در نظر گرفت و بیان کرد برای  برون
های پانل انجام داد و همچنین در مطالعه ای که وی برای صنایع غذایی چند کشور پیشرفته صنعتی با دادهمطالعه

عدیل  تیک صورت مقطعی انجام گرفت، هیچ های آمریکا و بکه برای صنایع کارخانه) 1996(رابینسون و چیانگ 
ال یا نظر ایشان ؤناقص تمرکز به سطح یکنواختش را تصویب نکرد؛ به عبارتی دیگر تعدیل ناقص مبحث مورد س

  . تلویحاً آن را یک در نظر گرفتندبنابراین ،نبوده
 صحت پیشگویی ساتن برای صنایع ایران و در نتیجه آن گستردگی و بسط رسیدن به یک تحقیقدر این 

پیرو روش عملی ساتن صنایع را به دو دسته نسبت تبلیغات به . شود و کوچک بررسی میاقتصاد کمتر رشدیافته
های اولیه ورود زا در مقابل شدت تبلیغات باال با هزینه های اولیه ورود معین برونعنوان هزینه  کم به)A/S(فروش 
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124 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                

 تنها اندازه بازار و تمرکز دارد که ای معکوس بیناستدالل ساتن داللت بر رابطه. کنیم بندی می زا دسته معین درون
  .زا مورد انتظار است های اولیه ورود برونبرای صنایع با هزینه

 صنعت با شدت تبلیغات زیاد و کم است 47برای هر دو زیرمجموعه صنایع که شامل ) 2(نتایج تخمین مدل 
 و ارتباطش )LnMKT(دازه بازار های ساتن متغیر انجهت تحقیق و بررسی دیدگاه.  ارائه شده است)4(در جدول 

شود اثر اندازه بازار بر تمرکز در صنایع با شدت تبلیغات باال گونه که مالحظه می همان. شودبا تمرکز بررسی می
  که این اثر در صنایع با شدت تبلیغات کم در سطح دهد؛ درحالیمعنا و عالمتی مخالف انتظار را نشان می بی

  .سازد  انتظاری را نیز برآورده می درصد معنادار و عالمتیک 
های تجزیه و تحلیل ساتن بینییید محاسبات و پیشأنتایج این مدل در مورد صنایع ایران شاهدی قوی در ت

  .باشدمی) شدت تبلیغات کم(زا   برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون تنهامبنی بر رابطه منظم تابعی بین تمرکز و اندازه بازار
  

   ثابتλبا ) 2(ای مدل  نتایج زیرمجموعه.4جدول 
  

  متغیرها  ضرایب تخمینی صنایع با تبلیغات کم  ضرایب تخمینی صنایع با تبلیغات باال
* 952202/0  * 832263/0  LnH78  

 tآماره   063644/9  411454/9
115277/0-  *** 115862/0  LnMKT 
  tآماره   781645/1  -212660/1
177421/0-  149829/0-  LnK/S 
  tآماره   -483364/1  -848761/0

** 552843/0  ** 412713/0  LnCDR 
  tآماره   370054/2  318336/2
148924/0-  033133/0  LnIMP  
  tآماره   623670/0  -988982/0

** 387723/0  137567/0-  CPD 
  tآماره   -741117/0  218386/2
  Interceptعرض از مبدأ       -480419/1  102676/3

7518/0  8257/0  R2  
7145/0  7996/0  R2 تعدیل شده  
18884/20  

)000000/0(  
58421/31  

)000000/0(  
 Fآماره 

Prob. (F-statistic) 
LnH86متغیر وابسته است .  

  . درصد استیکبیانگر معناداری در سطح * 
  . درصد استپنجبیانگر معناداری در سطح ** 

  . درصد استدهبیانگر معناداری در سطح *** 
  .تحقیقنتایج : خذأم
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  بندی شدت تبلیغاتدر دسته) 3(نتایج برآورد مدل . 4-5-2-2
  مشاهده شده که از مقدار بحرانی متناظرFبا توجه به باال بودن آماره .  گزارش شده است)5(نتایج تخمین این مدل در جدول 

 دی صنایع فرض صفر کهبن درصد در هر دو دستهیک و احتمال معنادار آن در سطح معناداری استآن در جدول بیشتر 
  در میان زیرمجموعه)4(نتایج تفاوت بیشتری نسبت به جدول . شوددهد، رد میمساوی بودن ضرایب با هم و صفر بودنشان را نشان می

  .دهند سطح معناداری و عالمات ضرایب تخمین زده شده برای چندین متغیر تفاوت را نشان میویژه صنایع دارند؛ به
  

   متغیرλبا ) 3(ای مدل برآورد زیرمجموعه نتایج .5جدول 
  

                      صنایع با تبلیغات باال                                          صنایع با تبلیغات کم                                   متغیرها
    )4(ضرایب مدل   )1(ضرایب مدل   )4(ضرایب مدل   )1(ضرایب مدل 

  عرض از مبدأ  7871/1 ***  -4411/24 **  5696/1  2065/33
  tآماره  0187/2  -0883/2  5180/1  2040/1

-----  3200/0-  -----  0529/0  LnPCM 
  tآماره  8554/0    -6632/1  

-----  *** 0768/0-  -----  *** 0538/0-  LnMKT  
  tآماره  -7190/1    -6988/1  

-----  1631/0  -----  1514/0  LnCDR 
  tرهآما  2788/1    2815/1  
9809/0-  -----  * 2709/1  -----  LnMKT 
  tآماره    7306/2    -8975/0
7432/0-  -----  *** 3446/1  -----  LnK/S 
  tآماره    8658/1    -4227/0

3376/0  -----  * 0034/2  -----  LnCDR  
  tآماره    8067/2    2519/0
4601/1-  -----  1911/0-  -----  LnIMP 
  tآماره    -6242/0    -5651/1
9022/0-  -----  1086/1  -----  CPD 
  tآماره    2757/1    -8873/0

7930/0  8413/0  R2  
7426/0  8027/0  R2تعدیل شده   
8619/78  

)0000/0(  
9105/53  

)0000/0(  
 Fآماره

Prob. (F-statistic)  
LnH86متغیر وابسته است .  

  . درصد استیکبیانگر معناداری در سطح * 
  .ست درصد اپنجبیانگر معناداری در سطح ** 

  . درصد استدهبیانگر معناداری در سطح *** 
  .نتایج تحقیق: خذأم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            21 / 28

http://qjerp.ir/article-1-470-fa.html


126 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                

  )2( مختلف مدل های ت ثابت در حالλ نتایج .6جدول 
  

λنه ساال  λکل     
   صنعت94نمونه کامل،   196/0  027/0
   صنعت47کم، ) A/S(نمونه   251/0  035/0
   صنعت47باال، ) A/S(نمونه   089/0  012/0

  .نتایج تحقیق: خذأم

  
  )3( مختلف مدل های ت متغیر در حالλ نتایج .7جدول 

  

λنه ساال  λکل     
   صنعت94نمونه کامل،   0,254  0,036
   صنعت47کم، ) A/S(نمونه   0,362  0,055
   صنعت47باال، ) A/S(نمونه   0,312  0,046

  .نتایج تحقیق: مأخذ

  
  های الگوآزمون. 4-6

گرفته و نتایج حاکی از عدم   واریانس ناهمسانی صورتهای خودهمبستگی وهای فوق آزمون مدلتمامدر 
هایی که این مشکل وجود داشته  در مدل. ها بوده است خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی در اغلب مدل

 آزمون ،همچنین. )2004گجراتی،  (های مرتبط درصدد رفع آن برآمدتوان از طریق آزمونبه آسانی میباشد 
 شود که مشخص ضرایب  انجام شد تا معناداری تمام،باشد که مدلی غیرخطی می)3(والد صرفاً برای مدل 

دهنده این است که های مختلف نشان های غیرخطی در حالت  مدلپس از انجام این آزمون برای تمامنتایج 
  . هستنداها دارای ضرایب بامعن مدلتمام

  

  گیری و نتیجهبندی جمع. 5
 به وضعیت بلندمدت و تعیین دستیابیند تغییرات تمرکز صنعتی در رو  سیربر تحقیق این  هدف اصلی

 94این مطالعه برای .  که مشخص شدن ضریب تعدیل را در بردارداست 1386یافته سال آن با سطح تحققاختالف 
 با روش مقطعی انجام 1386 و 1378ای ایران طی دو سال   صنایع کارخانهISIC رقمی 4 از کدهای صنعت
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 در این بررسی صنایع به دو نمونه شامل صنایع با شدت تبلیغات باال و پایین در راستای بررسی .گرفته است
  .بندی شده است نظرات ساتن مبنی بر ارتباط اندازه بازار و تمرکز دسته

عالمت انتظاری ) 1(ضرایب برآوردشده مدل  تمام )2(و ) 1( کامل دو مدل الگویاساس نتایج برآورد  بر
ثیر مثبت اندازه کارای أنتایج حاکی از ت) 1(در برآورد مدل . مین کردندأیرها در نظر گرفته شده بود را تکه برای متغ

بنگاه موانع ورود و نفوذ واردات بر تمرکز بوده و متغیرهای شدت سرمایه و تفاوت محصول در صنایع مورد بررسی 
و نفوذ واردات ) ها در صنعتتعداد بنگاه(رود، اندازه بازار  اندازه کارای بنگاه موانع وبنابراین ،اثری بر تمرکز ندارند

  .ثیرگذار بر تمرکز در وضعیت بلندمدت هستندأ اساسی و تعوامل
 )LnCDR(و موانع ورود ) LnMKT: اندازه بازار(ین الگو ضرایب متغیرهای اندازه کارای بنگاه ا) 2(در مدل 

 قویاً )LnH78(ای تمرکز  ضریب وقفه. اندی بر تمرکز نگذاشتهمعنادار و مثبت بر تمرکز بوده و سایر ضرایب اثر
  ساله مورد مطالعه8دهد که تعدیل کامل در رسیدن به تعادل بلندمدت در طول دوره معنادار شده و این نشان می

)1 =λ (درصد حاکی از یکای تمرکز در سطح در این مدل معناداری ضریب متغیر وقفه. شودبه وضوح رد می 
دهد؛ این   حرکت به سمت وضعیت مطلوب را نشان می196/0ل ناقص صنایع بوده که با سرعت تعدیل تعدی

  .باشد درصد می3سرعت کلی تعدیل  معادل با سرعت ساالنه حدود 
 در بین صنایع مختلف برآورد )λi(ی تمرکز با نرخ تعدیل متغیر ئضریب تعدیل جز) 3( مدل غیرخطی طریق از

همراه با ) 4(و ) 1(شده است و دو مدل  برآورد )NLS(تفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی این مدل با اس. شد
 متغیرها دارای عالمتی مطابق انتظار تمام) 1(دست آمده مدل  هدر نتایج ب. شودای تمرکز را شامل میضریب وقفه

حاکی از تطبیق ) 4(مدل تعدیل نتایج . اند معنادار شدهCPD  و متغیر مجازیLnMKT ،LnCDRمتغیرهای  بوده و
 بقیه ضرایب LnCDRعالمت انتظاری ضرایب متغیرها با تئوری اقتصاد صنعتی بوده و بجز ضریب متغیر موانع ورود 

با این قید که ضرایب مربوط به نرخ تعدیل متغیر بین ) 4(در اینجا آزمون والد را صرفاً برای مدل تعدیل . ندمعنادار
 ضرایب را رد ض صفر مدل مبنی بر صفر بودن تمام هستند را انجام داده که آزمون فرصنایع مختلف همگی صفر

 شده که این داللت بر ضریب 254/0ی متغیر بین صنایع مختلف نمونه ئارزش میانگین ضریب تعدیل جز. کرد
 نرخ تعدیل در آید سرعتگونه که از نتایج برآورد برمی همان. دارد)  درصد4حدود  (036/0تعدیل متغیر ساالنه 

 دست آمده هبای ایران است؛ بنابراین نتایج این حالت بیشتر از سرعت نرخ تعدیل حالت معمولی در صنایع کارخانه
ای آمریکا را با فرض اینکه نرخ تعدیل معمولی و ثابت برای صنایع کارخانه) 1987(های گروسکی و همکاران یافته

 نتایج ی، کلطور به. یید کردندأین و تورش به سمت پایین بودن را دارد تبین صنایع تمایل به کم برآوردی در تخم
، موانع ورود و )اندازه بازار(دهنده اثرگذاری عوامل سودآوری، اندازه کارای بنگاه  مدل فوق نشاندست آمده هب

  .باشدتفاوت محصول بر سطح تمرکز طبق انتظار می
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، 1386 صنعت صنایع ایران شاهد کاهش تمرکز سال 94با محاسبه میانگین شاخص هرفیندال برای کل 
و ) 1378-1383(ساله توسعه سوم   با توجه به برنامه پنجبنابراین ،بوده است) 1938(، 1378، نسبت به سال )1794(

البته این به .  استنمودهای ایران کاهش تمرکز را تجربه کل صنایع کارخانه) 1383-1388(برنامه چهارم توسعه 
  . اهش تمرکز در هر یک از صنایع مورد بررسی نبوده، بلکه نتایج میانگین و کلی صنایع گزارش شده استی کامعن

بندی در جهت تجزیه و تحلیل دیدگاه ساتن مبنی بر تقسیم)  صنعت47(ها شده مدلبندیدر الگوهای دسته
ندی شدت تبلیغات در بررسی این موضوع ب ارتباط بین اندازه بازار و تمرکز در صنایع موردنظر انجام گرفته و دسته

های غیرقابل بازگشت  صنایع با هزینهت که منظور از شدت تبلیغات پایینالزم به ذکر اس. بکار گرفته شده است
زا  های غیرقابل بازگشت درونو منظور از شدت تبلیغات باال صنایع با هزینه) زا های اولیه ورود برونهزینه(زا  برون

 در صنایع با شدت تنهایید نظرات ساتن در صنایع ایران أنتایج مدل حاکی از ت. است) زا ولیه ورود درونهای ا هزینه(
ای که ارتباط منظم و معکوسی بین اندازه بازار و تمرکز بود؛ به گونه) زا های اولیه ورود برونهزینه(تبلیغات کم 
های ساتن ارتباط بین متغیر اندازه بازار جهت تحقیق و بررسی دیدگاه) 3(در مدل غیرخطی . مشاهده شد

)LnMKT(حاکی از اثر معنادار اندازه بازار بر تمرکز در صنایع با شدت دست آمده هبنتایج .  و تمرکز بررسی شد 
 نتایج این مدل در مورد ،از این رو. که این اثر در صنایع با شدت تبلیغات باال مشاهده نشدتبلیغات کم بود؛ در حالی

تحلیل ساتن مبنی بر رابطه معکوس و منظم  و های تجزیهبینی یید محاسبات و پیشأایران شاهدی قوی در تصنایع 
  .باشدمی) شدت تبلیغات کم(زا  برای صنایع با هزینه اولیه ورود برونتابعی بین تمرکز و اندازه بازار تنها 
ها تعدیل ناکامل  مدلر تمامای ایران و دنهتوان بیان داشت که در صنایع کارخابا توجه به نتایج برآوردها می

در مدل پویای تمرکز از سطح یکنواختش وجود داشته و سرعت تعدیل برآوردی نسبت به سایر ) ناقص(
های گروسکی و  یافتهی کلطور به دست آمده هبنتایج . یافته صنعتی تقریباً باالتر بوده استکشورهای توسعه

که نرخ تعدیل معمولی و ثابت در بین صنایع تمایل به کم برآوردی و تورش به را با فرض این) 1987(همکاران 
دست آمده با استدالل ساتن مبنی بر ارتباط منظم و  ه نتایج ب،همچنین. یید کردندأپایین بودن در تخمین را دارد ت

شایان ذکر است که در . زا هستند سازگار است های اولیه ورود برونمعکوس بین تمرکز و اندازه بازار وقتی هزینه
با توجه به  .ایم شاهد کاهش تمرکز در سطح کل صنایع بوده1386 و 1378دست آمده در دو سال  همقایسه تمرکز ب

  :ه نمودئتوان پیشنهادهای زیر را ارا میتحقیقنتایج و تجربه این 
عنوان مانع  رای بنگاه که خود به نتایج مطالعه حاضر داللت بر این دارد که متغیرهای موانع ورود و اندازه کا-

 جهت کاهش تمرکز و بنابراین ،شود بر تمرکز در بلندمدت اثر معنادار و مثبت گذاشته استورود نیز شمرده می
 برای صنایع کوچک در ویژه هشود که برطرف شدن این موانع بانحصار و افزایش رقابت در بازار پیشنهاد می

  .ایش رفاه اجتماعی در دستورکار قرار گیردراستای ایجاد فضای رقابتی و افز
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با توجه به اینکه واردات . باشد ثیر مثبت نفوذ واردات بر تمرکز میأدهنده ت نتایج برآورد مدل یکنواخت نشان-
 ،یابدشود تولید داخلی و به دنبال آن سهم صادرات کاهش می های کوچک میبیشتر باعث خروج یا ادغام بنگاه

های تجاری مبتنی بر جویی از فرصتمنظور بهره زدایی به گردد اصالحات ساختاری و مقررات می توصیه بنابراین
این پیشنهاد در راستای حمایت . حمایت از صنایع و باالبردن شرایط افزایش تولید و صادرات صنایع صورت گیرد

  .نظر تولیدکننده داخلی بیان شده است از اشتغال و تولید داخلی و از نقطه
تری برای تواند برای کاهش ارتفاع موانع ورود و وسیع شدن اندازه بازار شرایط و قوانین آسانولت می د-

سازی بیشتر در پیش گیرد و از آنها حمایت منطقی و مناسب نماید تا با این شیوه فضای داوطلبین ورود و خصوصی
  .رقابتی صنایع افزایش یابد
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131 ای ایرانتمرکز صنعتی در صنایع کارخانه پویایی                                                                                 

  پیوست

   صنعت94شده برای  شاخص هرفیندال محاسبه. 1جدول 
  

H86 –H78 H78  H86  H86
*  ISIC H86 - H78 H78 H86 H86

*  ISIC 
165- 226 61 254 2696 315- 704 389 527 1512 

7- 91 84 364 2699 505- 1556 1051 2624 1514 
897- 2013 1116 2336 2710 390- 622 232 491 1520 

622 600 1222 555 2811 2129- 3494 1365 508 1532 
983- 1647 664 1265 2812 40- 329 289 407 1533 
680- 1089 409 1047 2893 26- 383 357 1628 1542 
72- 311 239 819 2899 184 1098 1282 2010 1543 

2120 2608 4728 1275 2911 1201 123 1324 300 1544 
171- 549 378 1058 2912 872- 2891 2019 374 1551 

6510- 8081 1571 858 2913 610- 9649 9039 563 1553 
119 1474 1593 1359 2914 5- 88 83 926 1711 
551- 994 443 1043 2915 421- 1090 669 805 1721 

155 426 581 1222 2919 1417- 4165 2748 1290 1723 
617 3157 3774 1964 2921 498 1740 2238 2279 1729 
980- 1528 548 834 2922 97 467 564 716 1810 

1958 5685 7643 2102 2923 66 456 522 547 1911 
988 2179 3167 974 2924 769 1361 2130 818 1912 

31- 533 502 1024 2925 165 276 441 670 1920 
899 3151 4050 911 2926 1235 2402 3637 1388 2010 

32- 962 930 985 2929 310 720 1030 570 2021 
183- 551 368 1419 2930 31 572 603 574 2022 
421- 1070 649 717 3000 197 1249 1446 1093 2023 

675 1422 2097 1434 3110 416- 1883 1467 1108 2029 
1438- 1981 543 874 3120 222- 2067 1845 1718 2101 
175- 704 529 461 3130 187- 514 327 752 2102 
573- 3717 3144 4495 3140 13 465 478 603 2109 
768- 1815 1047 1405 3150 2251- 4480 2229 1314 2211 

2558 1440 3998 3311 3190 2876- 7952 5076 4478 2219 
495- 1595 1100 781 3210 1173 631 1804 770 2221 

981 2725 3706 2376 3220 2708 3858 6566 896 2222 
677- 2295 1618 2242 3230 1867- 5569 3702 421 2310 
293- 770 477 933 3311 986- 1803 817 1139 2411 

1099- 2079 980 935 3312 589- 3219 2630 1388 2412 
2176 3846 6022 2095 3320 572- 2753 2181 1560 2413 
638 2421 3059 1633 3330 681- 2239 1558 1356 2421 
1429- 3551 2122 2561 3410 105- 351 246 855 2422 

1694 3290 4984 2696 3420 53- 294 241 1219 2423 
113- 307 194 1110 3430 475- 1156 681 1370 2424 
812- 1713 901 441 3512 189 326 515 930 2429 

1087 5351 6438 2141 3520 493- 3964 3471 2840 2430 
1180- 1496 316 793 3591 7 1408 1415 1154 2511 

1576 867 2443 1284 3592 18- 452 434 591 2519 
648 4749 5397 850 3599 17- 130 113 810 2520 
271 524 795 1432 3610 236- 641 405 1251 2691 
167 3263 3430 1605 3693 1106- 2734 1628 885 2692 
1169- 5600 4431 1789 3694 123- 419 296 526 2694 
139- 623 484 778 3699 259- 362 103 303 2695 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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132 63 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                
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