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ــانی     ــران طــی دوره زم ــه ماهیــت ســودآوری در صــنعت داروســازی ای ــن مطالع ــر)1380-1386(در ای اســاس   ب

نظریه سـاختار کـارا افـزایش سـودآوری         . رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است         
 انــواع هــا دادهدر ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل پوشــشی . دانــد صــنعت را ناشــی از افــزایش کــارایی مــی

یه قدرت نظر بهبا توجه .  است ی موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شدهها بنگاه کارایی برای   های  شاخص
 نتایج این مطالعه حـاکی از اثـر مثبـت و            . تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است        های  شاخصبازار برخی   

 بنابراین نظریه قـدرت بـازار در   ،باشد می تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران      های  شاخصدار   امعن
  . گیرد می قرار تأییدصنعت داروسازی ایران مورد 

  
  JEL:L16, L65 , .D22بندی  طبقه
   .، صنعت داروسازیها بنگاهساختار صنعتی، رفتار  :های کلیدی واژه

  
  
  

                                                            
  23/11/1392:       تاریخ پذیرش25/2/1392: تاریخ دریافت* 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 24

http://qjerp.ir/article-1-537-fa.html


 69 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش

 

26

  مقدمه. 1
هدف اصلی اقتصاد صنعتی .  مطرح شد1951 بار توسط اندروز در سال    نخستینواژه اقتصاد صنعتی برای     

 توجـه بـر     بیـشتر گرچه در اقتصاد خـرد      . توصیف وضعیتی بین شرایط بازارهای رقابتی و انحصاری است        
 هـا   قیمـت  جـدا از جنـگ       یهـای   فعالیت عنوان  به رقابت   به عمدتاً اما اقتصاد صنعتی     ،باشد  میرقابت قیمتی   

سـودآوری  . )1389 خدادادکاشـی، ( نگرد  و تبلیغات می(R&D)مانند تحقیقات تولید محصوالت جدید  
  .باشد می و ابعاد عملکردی صنعت ها جنبه ترین مهمیکی از 

، امـا  اند نموده یدتأیمطالعات بسیاری ارتباط مثبت سودآوری و شاخص تمرکز را در صنایع مختلف   
 تـرین  مهـم کـارایی و قـدرت بـازار    .  متفـاوتی وجـود دارد  هـای  دیـدگاه  سودآوری صنایع    دلیلدر مورد   
 کـارایی و  هـای  شـاخص چگـونگی ارتبـاط   . باشـند  مـی  صـنایع  1 بررسی وضعیت سودآوریهای  شاخص

 از تـوان  مـی ع را صنای یسودآورماهیت  . است های مختلفی را شکل داده     قدرت بازار با سودآوری نظریه    
 4ایکـس  ییاسـاس کـارا     بـر  اه سـاختار کـار    یـ  در نظر  .نمـود  ی بررس 3 و قدرت بازار   2اه ساختار کار  ی دو نظر  طریق
 ،دی قابل توجه خواهند رسـ ی مناسب به سهم بازار ی از تکنولوژ  یمند  بهرهت کارا و    یری مد دلیل  به ها  بنگاه
ـاس  مق ییکـارا .  اسـت  ی تکنولـوژ   رشـد  و هـا   بنگاهت  یریمد در   ییکارا افزایش   دلیل  به آوریسودافزایش  ن  یبنابرا  5ی

 در  هـا   بنگـاه سـودآوری   تفـاوت   اسـاس کـارایی مقیـاس         بـر  .است کار  ساختار  رویکرد دیگری از نظریه   
. کننـد   مینه عمل   یاس به ی در مق  ها  بنگاه ین است که برخ   ی، بلکه تفاوت در ا    نیست یتکنولوژو  ت  یریمد

نـد از سـود    توان  مـی محـصول   تولیـد    سهم بازار و تنـوع       افزایش دلیل  به ها  اهبنگقدرت بازار   نظریه   یدر بررس 
 که از جمله رویکردهـای      SCP(6(عملکرد   -رفتار -ساختاررویکرد   یبا بررس  همچنین   ،رنرمال برخوردار شوند  یغ

از  هـا   بنگـاه  کـه    گـردد   مـی ن امکان فراهم    ی ا ی ساختار های  ویژگی دلیل  بهمطرح در اقتصاد صنعتی است      
 رود  مـی  ایـن رویکـرد انتظـار        بـر اسـاس    . گردنـد  منـد   بهـره د  یـ  تول یهـا  نه فرصت نهـاده   یش از هز  ید ب سو

یی که در صنایع کمتر     ها  بنگاه متوسط نسبت به     طور  به کنند  مییی که در صنایع متمرکزتر فعالیت       ها  بنگاه
 بـسیاری ویکرد اهمیت   در واقع، این ر   .  باشند مند  بهره از نرخ سودآوری باالتری      کنند  میمتمرکز فعالیت   

  . ساختاری قائل استهای ویژگیبرای 

                                                            
1. Profitability 
2. Structure Conduct Performance Approach 
3. Market Power Theory 
4. X-Efficiency 
5. Scale Efficiency 
6. Structure Conduct Performance Approach 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             2 / 24

http://qjerp.ir/article-1-537-fa.html


  ...و قدرت بازاررا  ساختار کایها هیاعتبار نظر

 

27

صـنعت  موجـود در     یهـا   بنگـاه  عملکـرد    ی و بررسـ   یابیـ  ارز ی مناسب برا  یاری مع یی کارا تحلیل  و  تجزیه
 شرط ییکارا  و بهبود مستمر درشود می تولید مربوط فرایند از منابع در اکارایی به استفاده کار .رود می شمار به

 ی واحـدها  ی ساختار کارا  یابیارزدر   اقدامات   ترین  مهم از   یکی. پذیری است  قای قدرت رقابت  الزم برای ارت  
   .)2010، ی وروآریمنس (باشد می آن یها ها و ستاده ح نهادهین صحیی مدل و تعصحیح انتخاب یاقتصاد

 هچ که دارد آن بر داللت مختلف صنعت ک ییها بنگاه بین بازار توزیع چگونگی یا بازار تمرکز
 .اسـت  بـزرگ  یهـا  بنگـاه  از محدودی تعداد اختیار در معین محصول یک بازار تولیدات کل از میزان

یکـی از  .  متغیـر سـاختاری اسـت   تـرین  مهـم  و شـاید     باشـد   می و ابعاد ساختار بازار      ها  جنبهتمرکز یکی از    
 بـه   ر اصـطالح  د قدرت بازار بر مفهـوم تمرکـز بـازار اسـتوار اسـت و                گیری  اندازه علمی برای    یها  روش

   ).1980، زیداو( شاخص تمرکز معروف است
 رشد مستمر و    های  زمینهدر   1404 انداز ایران در افق    در راستای تحقق بخشیدن به اهداف سند چشم       

 اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و تعامل سـازنده و            نخستپرشتاب اقتصادی، دست یافتن به جایگاه       
روری این است که بیش از پـیش بـه ارتقـای کـارایی و سـودآوری در                  مؤثر با جهان یکی از اقدامات ض      

 همچنـین بـا توجـه بـه اهمیـت صـنعت       ،صنایع مختلف از طریق شناخت عوامل مؤثر برآنها توجه نمـاییم         
 و آورد مـی  دسـت  بـه  جهـان  مختلـف  صـنایع  بـین  را نخست رتبه تدریج بهداروسازی در سطح دنیا که 

د مطالعه و بررسی عوامل اثرگـذار بـر سـودآوری ایـن صـنعت در      ش تسلیحاتی خواهد صنعت جایگزین
   .جهت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی امری ضروری و قابل توجه است

ا یـ آکـه    شـود    یالزم اسـت بررسـ    ایـران    عت داروسـازی   در صـن   یت سـودآور  یـ  شناخت ماه  یبرابنابراین  
 ییکارا افزایش  اگر؟ استیاعمال قدرت بازار دلیل بهنکه ی است یا ا ییکارابهبود   دلیل  بهاین صنعت    یسودآور

 و بهبـود رفـاه      ی رشـد اقتـصاد    افزایش   بهمنجر  ده  ین پد یاباعث افزایش سودآوری صنعت داروسازی شده است        
کاهش رفاه  باشد موجب  اعمال قدرت بازار دلیل  بهسودآوری در صنعت داوسازی      اما اگر    ،شد اجتماعی خواهد 
   : مورد بررسی در این مقاله عبارتند از    دو فرضیه.  خواهد شددگانمصرف کنناجتماعی و رفاه 

  .ران اعتبار داردی ایدر صنعت داروسازا ه ساختار کارینظر -

  . در صنعت داروسازی ایران اعتبار دارد نظریه قدرت بازار -
در  هـا  بنگـاه کننـدگان و رشـد    ت از مـصرف یـ  جهـت حما یاسـت یس هیتوصـ  دتوان می نتایج این مقاله 
  .  اقدام نمایندبیشتر با انگیزه افزایش سودآوری به تولید ها بنگاه همچنین ،ارائه نمایدصنعت داروسازی 

ای استفاده شده و مطالب موردنظر از کتب و مقاالت به چاپ              در این مقاله از روش تحقیق کتابخانه      
تحقیـق از   یهـا  دهدابه جهت گـردآوری  . است  پژوهشی گردآوری شده -رسیده در مجالت معتبر علمی  
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بخـش   .اسـت  ی داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار اسـتفاده شـده          ها  بنگاهاطالعات مراکز آمار رسمی     
 و  در بخـش دوم، مبـانی نظـری       .  مقاله به مطالعات انجام شده در ایـران وخـارج از ایـران اختـصاص دارد                نخست

لگو، معرفی متغیرها و توضـیح متغیرهـای   بخش سوم ساختار ا. شود می ارائه ها دادهمعرفی تحلیل پوششی   
در نهایـت،  .  و ارائه نتایج اختـصاص دارد ها آزمونبخش چهارم به برآورد الگو    .گردد  میآماری معرفی   

از روش    کارایی های  شاخص محاسبه انواع    منظور  به. یابد  می و پیشنهادات خاتمه     گیری  نتیجهمقاله با ارائه    
پـس از    . تمرکز بازار بررسی خواهند شد     های  شاخصی نیز با توجه به       قدرت بازار  ها  دادهتحلیل پوششی   

 متغیـر وابـسته در      عنـوان   بـه با استفاده از روش تخمـین مناسـب ماهیـت سـودآوری              ی تشخیص ها  آزمون
  .گردد میبرآورد صنعت داروسازی 

 

    مطالعات انجام شده در داخل کشور و خارج از کشور.2
 کـارایی، قـدرت بـازار و نحـوه اثـر آن بـر            هـای   زمینـه نجـام شـده در       به بررسی مطالعـات ا     بخشدر این   

 و  هـا   روشهـدف از ایـن بخـش معرفـی          . سودآوری و دیگـر متغیرهـای اقتـصادی مـرور خـواهیم کـرد             
  . باشد می با ادبیات موضوع بیشترشده توسط محققان و آشنایی  راهکارهای ارائه

دی بـر افـزایش کـارایی، تمرکـز و رقابـت بـازار               اقتـصا  هـای   برنامـه  تأکید   دلیل  به اخیر   یها  سالدر  
بررسی در بازارهای ایران و بحث      .  خرد تا حدی افزایش یافته است      های  پایهگرایش به انجام مطالعات با      

در مورد ارتباط بـین   . توسط خدادکاشی صورت گرفته است    1374 بار در سال     یننخستپیرامون آن برای    
ه تمرکز صنعتی و سـودآوری و ماهیـت سـودآوری در صـنایع ایـران                 رابط ویژه  بهعناصر بازار و عملکرد     

   .مطالعات اندکی صورت گرفته است
 انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صـنعتی ایـران         "  تحت عنوان  ای  مقالهدر  ) 1377( خدادکاشی

 تمرکـز مـورد     هـای   شـاخص  رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایـران را از مجـرای              ")1367-1373(
 و سـهم  نـد  متمرکزشـدت  بهنتایج داللت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران          . ررسی قرار داده است   ب

 کـه سـودآوری     اسـت افزوده ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهـای انحـصاری              باالیی از ارزش  
هـای صـنعتی    تـوجهی از بازار     صنعتی ایران بر درصد قابل     های  کارخانهباالیی دارند و تعداد محدودی از       

محاسبه شاخص تمرکز بر حسب معیارهـای مختلـف داللـت بـر آن داشـت کـه بخـش                    . باشند  میمسلط  
   .داشتندگرایش بر  وری سرمایهابرد فنکار  بهی بزرگ ها بنگاه در صنایع متمرکز ویژه بهصنعت ایران 

  وی، تخصــصی فنــییاکــار بهمحاســ" عنــوان تحــت ای مقالــه در )1381 (ینیحــس یمــیان و عظیــهاد
در مطالعـه آنهـا   . انـد  نمـوده  اسـتفاده  هـا  داده  پوشـشی  لیاز روش تحل   "رانی در اقتصاد ا   ها  بانک یاقتصاد
ج ینتـا .  قرار گرفته اسـت ی مورد بررس)1376-1378( ی دوره زمانی بانک کشور برا  10 ییت کارا یوضع
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 ی،اس بـه بانـک ملـ   یبه مقر نسبت ی متغیفرض وجود بازده  مذکور بایها سال در دهد میدست آمده نشان  هب
 کارا بوده و بانک توسعه صادرات تنها        یاقتصاد  و یصی، تخص یصنعت و معدن از لحاظ فن       و یکشاورز

 ی اقتـصاد  ییدرصـد کـارا    2/84 ی فنـ  یین کـارا  یانگی دوره مورد مطالعه م    یط. اند  کارا بوده  ی فن لحاظاز  
 و 8/15 ترتیـب   بـه  ی واقتصاد یصی، تخص ی فن یین ناکارا یانگی م ،گری د عبارت   به .درصد بوده است   3/74
 ی تخصـص  هـای   بانک ییزان کارا ی مذکور م  یها  سال ی ط دهد  میج نشان   ینتا.  درصد است  7/25 و 5/13

  . باالتر بوده استی تجاریها بانکنسبت به 
 .انـد  پرداخته DEA ی دولتی ایران با استفاده از روش  ها  بانکارزیابی کارایی در    به  ) 1389(نامداری و همکاران    

 بانک دولتی در ایران بـا رویکـرد بـه منـابع     10 به بررسی کارایی  DEAاین اساس، با استفاده از روش بر
 ستاده سیـستم در    عنوان  به پرسنلی و سپرده سرانه به ازای هر کارمند          های  هزینه. است شده انسانی پرداخته 

ی دولتـی ایـران در      هـا   بانک که   هدد  مینتایج نشان   .  است شده  گرفته  نظر  در  ) 1382-1386(دوره زمانی   
 دیگـر، وجـود مقـادیر متنـاهی از واحـدهایی بـا              عبارت  به .محدوده بازدهی فزاینده به مقیاس قرار دارند      

 های فعالیتدهنده آن است که این واحدها توجیه اقتصادی برای گسترش         بازدهی فزاینده به مقیاس نشان    
ی مورد بررسی دارای بازدهی فزاینده به مقیاس بـوده ایـن            اه  بانکاز آنجا که در این تحقیق       . خود دارند 

 .امر نشان از اثرگذاری مقیاس و اندازه بانک بر میزان کارایی مقیاس و کارایی دارد

 تولیدکننـده  یهـا   شـرکت ارزیـابی کـارایی     " عنـوان    تحـت  ای  مقالـه در  ) 1389( و پورربی    زاده  تقی
 بـه بررسـی کـارایی       "هـا   دادهه از مـدل تحلیـل پوشـشی         سیمان در بورس اوراق بهـادار تهـران بـا اسـتفاد           

ـامل      . اند  پرداختهدر بورس اوراق بهادار تهران       سیمان پذیرفته تولیدکننده   یها  شرکت   شـرکت  23نمونه مورد بررسی ش
آالت و   هـا شـامل نیـروی انـسانی، مـواد اولیـه، ماشـین              یدورو. باشـد   مـی ) 1381-1387(در دوره زمانی    

 شـده،  در موجودی کاالی ساخته   ) کاهش( نیز شامل فروش خالص، افزایش       ها  خروجیتجهیزات و انرژی و     
. باشـند  مـی  گـذاری  سـرمایه در موجودی کاالی در جریـان سـاخت و سـود حاصـل از         ) کاهش(افزایش  

 درصـد محاسـبه     8/90 میانگین کارایی تحت فرض بازده متغیر به مقیـاس           دنده  می حاصل نشان    یها  یافته
تـوان    مـی  در ظرفیت صـنعت سـیمان        ای  توسعه با امکانات فعلی و بدون هیچ        ، دیگر رتعبا   به.  است شده

  . درصد افزایش داد2/9 درصد و در حالت دوم تا 4/5کشور را در حالت اول تا 
بررسـی ارتبـاط متقابـل بـین تبلیغـات، درجـه            " عنـوان    تحـت  ای  مقالـه  در) 1389(فالحی و فشاری    

 بـا هـدف بررسـی       ")معادالت رگرسیون به ظـاهر نـامرتبط       رهیافت(تمرکز و سودآوری در صنایع ایران       
نمونه مورد بررسـی  . اند پرداخته SCPارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار رفتار و عملکرد بازار یا الگوی    

سیـستم معـادالت    . باشـد   مـی ) 1379-1386( یها  سال کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی        141شامل  
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  تخمـین زده   1 تـابلویی  یهـا   دادهش تخمین معادالت رگرسیون به ظاهر نـامرتبط در          الگو با استفاده از رو    
 بـر تمرکـز     یدارا مثبـت و معنـ     تـأثیر نتایج حاصل داللت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات           . است شده

 همچنـین   ،اسـت   بـر شـدت تبلیغـات داشـته        یدارا مثبـت و معنـ     تأثیرصنایع داشته و سودآوری صنایع نیز       
 تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بـازار، نـرخ          های  هزینه بین متغیرهای شدت تبلیغات،      دنده  می نشان   ها  یافته

  . به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار استگذاری سرمایهرشد فروش صنایع، نسبت 
در . اسـت   پرداختـه  بانکـداری شواهدی از ارتباط بین تمرکز و سـودآوری در           مطالعه به) 1985( میشل اسمیرلک 

. شـود   می که تمرکز و سهم بازار در زمان یکسان محاسبه           باشد  می 2 ویز بر اساس اینجا مدل مورد استفاده     
 ایالت تحت قلمـرو قـدرت بانـک         7 واحد بانک که در      2700 برای   1978 و   1973 یها  سال برای   ها  داده

ی بـر   تـأثیر ت که تمرکـز     نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن اس        . است  استفاده شده  3شهر کانزاس 
داری وابـسته بـه    ا مثبـت و معنـ     طـور   بـه  از کنتـرل تمرکـز       پـس نرخ سود بانک ندارد و سـهم بـازار حتـی            

 در سودهای حاصـل از  بانکداریاین نتایج از مفهوم تمرکز که در نتایج بازارهای    . است سودآوری بوده 
 تمرکز در مطالعات گذشته     برر اثری    که ه  کند  می، بلکه ادعا    کند  مین حمایت   آید  می دست  بهانحصاری  

   .است  همبستگی بین سودآوری و سهم بازار بودهدلیل به و ممکن است استنادرست 
 .قـدرت بـازار یـا کـارایی؟ پرداختـه اسـت           : تمرکز -ارتباط سودآوری مطالعه  به  ) 1984( و همکاران  کالرک

 147 نمونـه  1971بـرای سـال   . باشـد  یم) 1971-1977 (یها سال استفاده در این مقاله طی  موردیها  داده
 رقمـی در نظـر      3 موردی بـرای بخـش صـنعت در سـطح کـدهای              155 نمونه   1977موردی و برای سال     

ی کوچـک در داخـل آن صـنایع         ها  بنگاهی بزرگ و    ها  بنگاهمیانگین حاشیه سود برای     .  است شده  گرفته  
نتایج حاصـل از    . است شده کار برده   به ها  میانگین استاندارد برای اختالف بین      tو از آزمون     محاسبه شده 

 منفـی   بـسیار  موارد رابطه    19 مثبت معنادار برای     بسیار موارد رابطه    29 که در    دهد  می نشان   تحلیل  و  تجزیه
  . نشده است هیچ ارتباطی نشان دادهدیگر معنادار و برای موارد 

 اروپـایی  هبیم های بنگاهرایی کا و بازار ساختار" عنوان تحت ای مقاله در )2007(  و همکارانفان

 .اند پرداخته اروپایی کشور 14 های بیمهکارایی  و هرینه تابع تخمین به "تصادفی مرزی تحلیل یک با
ـتلط  و غیرزندگی زندگی، بیمه یها بنگاهبرای  را تولید جداگانه مرزهای منظور، این برای  .انـد  گرفتـه  نظـر  در مخ

 ناکـارایی  آثـار  همچنـین  و الگـو  پارامترهـای  تخمـین  یی بـرای راستنما حداکثر روش از در این مقاله

 و بنگـاه  انـداره  همچنین و اقتصادی مقیاس تخمین بر را ها بنگاه  ناهمسانیآثار آنها .اند نموده استفاده

                                                            
1. Panel Data and Seemingly Unrelated Regression Approach 
2. Weiss  
3. Kansas City 
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 دوره مـورد مطالعـه   در کـه  دهـد  مـی  نشان هاآن همطالع .اند کرده محاسبه روی کارایی اقتصادی را بازار ساختار
ـاس  به نسبت افزایشی بازده (کنند میعمل  کاهشی های هزینه مرحله در اروپا های بیمه بیشتر) 1995 -2001(  )مقی
 یها بنگاه .است اقتصادی کارایی بر اریدامعن هکنند تعیین داخلی عامل بازار سهم و بنگاه اندازه همچنین و

   .شوند میی را متحمل بیشتر ایی هزینهناکار دارند اختیار در را بازار از یبیشتر سهم آنهایی که و بزرگتر
 روی کـارایی صـنعت     R&D  تغییـر  گیـری   انـدازه "  عنوان تحت ای  مقالهدر  ) 2008(هاشیمو و هاندا    

 موجود در صنعت دارویی ژاپن بـه بررسـی کـارایی            یها  شرکت یها  داده با استفاده از     "داروسازی ژاپن 
ـانی               ها  شرکت از   یکهر  . اند  پرداخته R&Dبا توجه به اثر      ـتفاده از یـک ورودی و سـه خروجـی در دوره زم   با اس

  اسـتفاده  ها  داده پوششی   تحلیل  و  تجزیهدر این مقاله از روش      . اند  گرفتهمورد بررسی قرار    ) 1983 -1992(
نتـایج  . شـده اسـت    گیـری   انـدازه کوئـست    بـا شـاخص مـالم      R&D تغییرات کارایی با توجه به اثر      شده و 

 کارایی در صنعت دارویی ژاپن      R&D با توجه به تغییرات      دهد  مینشان  حاصل از تخمین در هر شرکت       
  .شده استدر سراسر دوره مورد بررسی بدتر 

 " در صنعت برق کشور برزیـل      کاراییاندازه بنگاه و    " ای تحت عنوان    در مقاله ) 2011(و همکاران    تاور
اده از تحلیل مرزی تصادفی از طریـق         در توزیع برق با استف     بهبود کارایی به بررسی مفهوم اندازه بنگاه بر       

 )1998 -2005( یهـا   سـال  بنگاه بوده و طـی       17جامعه آماری مورد مطالعه شامل      . پردازند  می ای  فاصلهتوابع  
 ی فنـ  یی، کارایی مقیاس و تغییـرات کـارا       یایی فن کار  به ییدر این مقاله کارا   . اند  گرفته مورد بررسی قرار  

 زمـان  صـنعت اهمیـت دارد و     کـارایی  که انـدازه بنگـاه بـرای         دهد  مینتایج بررسی نشان    . شود  میتقسیم  
   . به اثر آن بر ساختار بازار در صنعت توزیع برق توجه شودبایست می گیری تصمیم

هـدف ایـن مقالـه    . انـد   پرداختـه  المللـی   بینایی صنعت بیمه    کار  به ای  مقاله در) 2010(الینگ و لونن    
. باشـد   مـی  المللـی   بـین  در صنعت بیمـه      ها  دادهه از روش تحلیل پوششی       مرز کارایی با استفاد    گیری  اندازه

، فـرم سـازمانی و   هـا  روش کشور جهان بـا  36 بنگاه بیمه از 6462 از ای گسترده صورت  بهمقایسه کارایی   
 ثابـت رشـد کـارایی در بازارهـای بیمـه            هـای   هزینـه تکنولـوژی و    . شـده اسـت    مختلف انجام    های  اندازه
 در سراسـر کـشورها را   بـسیاری  تفاوت ها یافته. شده است محاسبه  ) 2002-2006 (یها  لسا در   المللی  بین

کـه    متوسط باالترین کارایی وجـود دارد، در حـالی         طور  بهدر کشورهای دانمارک و ژاپن      . دهد  مینشان  
  . فیلیپین کمترین کارایی را دارد

 کـه بررسـی     دهـد   مـی ارج آن نشان     اخیر در داخل کشور و خ      یها  سال انجام شده در     های  تحقیقمطالعه  
 آنچـه  .ارتباط آن با دیگر متغیرها از اهمیت بسیاری در صنایع مختلـف برخـوردار اسـت               ماهیت سودآوری و  

 مربـوط بـه دو نظریـه سـاختار     هـای  شـاخص  شده است مقایسه ها تحقیقاوت این مقاله با دیگر  فموجب ت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 24

http://qjerp.ir/article-1-537-fa.html


 69 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش

 

32

ات پیشین در ایران نیز ماهیـت سـودآوری و ارزیـابی            با توجه به مطالع   . باشد  میکارا و نظریه قدرت بازار      
  . تمرکز صنعت داروسازی مورد مطالعه قرار نگرفته استهای شاخصانواع کارایی و 

  

    مبانی نظری.3
ا ه ساختار کـار ی دو نظراز طریق ی مختلف موجود در یک صنعت       ها  بنگاهی در صنایع یا     سودآورماهیت  

ایی ایکس و کـارایی مقیـاس توضـیح         کار  بها با توجه     ساختار کار  هینظر. شود  می یبررسی  و قدرت بازار  
  . و سهم بازار است (SCP) عملکرد - رفتار-نظریه قدرت بازار نیز شامل رویکرد ساختار. شود میداده 

 مناسـب بـه سـهم       ی از تکنولـوژ   یمنـد   بهـره ت کارا و    یری مد دلیل  به ها  بنگاهیی ایکس    کارا اساس بر
 در ایـن  نی بنـابرا ،شـود  مـی ک یـ  نزدی به ساختار انحصار بازار ساختار ودیند رس  قابل توجه خواه   یبازار
. باشـد   مـی  ی مناسـب   تکنولـوژ  کـارگیری  ه بـ  ت و یری در مد  یی کارا )غیرصفر (رنرمالیل سود غ  ی دل حالت

در ایـن وضـعیت کـه       . کنـد   مـی  از محـصول را بـا حـداقل هزینـه تولیـد              مشخـصی مدیریت خوب میزان    
 برای تولید یک واحد محـصول تـا    که اوالًیابد می تحقق  زمانییکس موسوم استایی اکار  به اصطالح

ی استفاده شود، ثانیاً حـداکثر تـوان و قـدرت نیـروی انـسانی و سـایر          ترجا که ممکن است از نهاده کم      آن
ثالثـاً گرچـه کـارایی ایکـس یـک هـدف بـدیهی در انجـام         . کـار گرفتـه شـود    منابع در فراینـد تولیـد بـه    

شان تمام مساعی     دلیل منافع  به اقتصادی است، اما بسیاری از مدیران سهواً یا برحسب اشتباه یا             یها  فعالیت
داران تحـت  م و سـها هـا  بنگـاه  صـاحب   سـوی  از   که زمانیمدیران تا   . گیرند  کار نمی  خود را در این راه به     

   ).1985برگر، (خویش سختگیر نیستند فشار نباشند با مسائل واحد اقتصادی تحت مدیریت 
، ی نیـست   تکنولوژ کارگیری ه و ب  تیری در مد  ها  بنگاه تفاوت   ا،ه ساختار کار  یدر نظر س  ای مق ییکارا

 کـه بنگـاه     ا به ایـن معنـ     کند  مینه عمل   یاس به یدر مق بنگاه موردنظر   ن است که    ی در ا  ها  بنگاه تفاوت بلکه
 ،سـهم بـازار  و کسب  کمتر دینه واحد تول ی هز ی موجود در صنعت با برخورداری از      ها  بنگاهموردنظر بین   

 اقتصادی در تعیین شـکل منحنـی هزینـه          های  صرفهبا توجه به نقش     . خواهد آورد  دست  بهرنرمال  یسود غ 
 اقتصادی را از جملـه عوامـل مهـم در           های  صرفه توان  میمتوسط بلندمدت و میزان تولید در مقیاس بهینه         

  .تعیین تمرکز صنعتی دانست
ن یـ  ا ی ساختار های  ویژگی دلیل  به عملکرد -رفتار -ی رویکرد ساختار  ه قدرت بازار با بررس    ینظر در

 ،دنـد گر منـد   بهـره د  یـ  تول یهـا  نـه فرصـت نهـاد     یش از هز  یاز سود بـ    ها  بنگاه  که سازند میامکان را فراهم    
و  بیـشتر  داشـتن سـهم       در دسـت   دلیل  بهی موجود در صنعت     ها  بنگاه  با در نظر گرفتن سهم بازار      نیهمچن
   ).1999برگر، (گردند رنرمال برخوردار یند از سود غتوان می محصول  در تولیدتنوع
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 این رویکرد عملکـرد  بر اساس. است) 1951-1965( 1 جو بینیها یافته مبتنی بر   عمدتاًاین رویکرد   
 تـأثیر  است کامالً تحـت      گیری  اندازه سودآوری، رشد و پیشرفت فنی قابل        مانندی  های  شاخصبازار که با    

یی کـه در صـنایع   هـا  بنگـاه  رود مـی انتظـار  . گیـرد  می و رفتار نیز متأثر از ساختار بازار شکل    اه  بنگاهرفتار  
  ). 1999برگر، ( باشند مند بهره از نرخ سودآوری باالتری کنند میمتمرکزتر فعالیت 

 تمرکز صنعتی، موانـع ورود  مانندی های شاخص است که ای گونه   ساختاری به های  ویژگیاهمیت به   
 هـای   فعالیـت ، تبلیغات و    گذاری  قیمت های  زمینه در   ها  بنگاهکننده رفتار    ر و تفاوت محصول، تعیین    به بازا 

 تأثیرنیز تحت   ... گر عملکرد مانند سودآوری، رشد و         نشان های  شاخصدر نهایت،   . باشند  میتحقیق و توسعه    
  ). 1390، جواهری یصدرای (دنگیر می رفتاری شکل های شاخصاین 

 شالوده اساسـی .  فرضیه ساختار کارا مورد انتقاد قرار گرفته استوسیله به عملکرد  - رفتار -فرضیه ساختار 
 بلکـه تمرکـز و عملکـرد        ، عملکرد بهتر بنگـاه نیـست      دلیلفرضیه ساختار کارا این است که تمرکز بازار         

رگ در یک بـازار  ی بزها بنگاه وسیله بهدر واقع، سود باالتر که . بهتر نتیجه بهبود کارایی یک بنگاه است  
 به این معنا   ،ی بزرگتر است  ها  بنگاه اقتصادی و کارایی باالتر در       های  صرفه نتیجه   آید  می دست  بهمتمرکز  
 بیـشتر  اقتـصادی و کـارایی      هـای    صـرفه  ی بزرگ در یک صنعت متمرکز در نتیجه       ها  بنگاه بیشترکه سود   

نسبت بـه رقبـایش     ) ب هزینه و تکنولوژی   بر حس (اگر یک بنگاه از درجه باالتری از کارایی         . ستها  بنگاه
 بـا افـزایش     هـا   بنگـاه  . آورد دست  به سود اقتصادی    تر و راحتی سهم بازار بزرگ    د به توان  میبرخوردار باشد بنگاه    
اسـمیرلوک در  ). 1998روبـرت،  ( کننـد  مـی  و سـود اقتـصادی کـسب    آورنـد  مـی  دست  بهکارایی سهم بازاری    

تمرکـز یـک واقعـه تـصادفی       کـه    کنـد   مـی یه ساختار کارا بیان     خالصه کردن نقاط اساسی در مورد فرض      
 مزیـت نـسبی در تولیـد را تـصرف           هـا   بنگـاه . ی برجـسته اسـت    هـا   بنگـاه  بلکه نتیجه کارایی باالتر      ،نیست
 یـک نتیجـه بـازار    عنـوان  بـه  و آورنـد  مـی  دسـت  بـه  و سـهم بـازاری بـاالتری را     شوند  می بزرگ   کنند  می

ی برجـسته   هـا   بنگـاه ام اصلی فرضیه ساختار کارا این است کـه کـارایی در              بنابراین پی  ،شود  میمتمرکزتر  
 مثبت با عملکرد بـاالتر همبـسته اسـت          صورت  بهتمرکز  . دهد  می افزایش سهم بازار سوق      سمت  بهآنها را   

   ).1985، اسمیرلوک(
 رخـی بمشکلی که در مقایسه این دو نظریه ساختار کارا و قدرت بازار وجود دارد این است کـه در                  

هر چند با توجه به اثـر ترکیبـی قـدرت بـازار و              . وجود دارد صنایع همبستگی منفی بین تمرکز و کارایی        
بنگاه کاراتر بنگاهی است کـه      . نمود تأیید با قاطعیت و بدون ابهام یکی از دو فرضیه را            توان  میکارایی ن 

                                                            
1. Joe Bain 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 24

http://qjerp.ir/article-1-537-fa.html


 69 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش

 

34

 بیـشتر دارنـد   بای خود کمتـر و سـودآوری         تولید در مقایسه با رق     های  هزینه، تمرکز باالتر و     بیشترسهم بازاری   
  ). 2010منسی و زوآری، (

 بـا اعمـال قـدرت    تـر  متنـوع  و تولید محصوالت     بیشتری منحصر به فرد با سهم بازاری        ها  بنگاه برخی
کننده منشأ     در نتیجه فرضیه قدرت بازار تعیین      ،کنند  می اقدام   بیشتر برای سود    ها  قیمتبازاری برای تعیین    

 تمرکز در معـادالت     که زمانی تجربی ثابت شده است      طور  بهدر این فرضیه    .  است ها  بنگاهسودآوری این   
زایش  رابطـه مثبـت و معنـاداری بـین سـودآوری و افـ              شود  میعملکرد و تعیین ماهیت سودآوری معرفی       

  ). 1999برگر، (قیمت وجود دارد 
بانی کرده و سودآوری خود را افزایش        جهت افزایش قیمت با یکدیگر ت      تر  راحت درساختار متمرکزتر    ها  بنگاه

بـا بهبـود    . دوشـ  مـی  هـا   بنگـاه  برای   بیشترکنندگان و سود      منجر به کاهش رفاه مصرف     بیشتر بنابراین تمرکز    ،دهند  می
ـاختار      ). 1390 جواهری،   ییصدرا(کارایی تولید سهم بازار بنگاه و نیز سودآوری افزایش خواهد یافت             با توجه بـه س

ـال،       بـه .  شود مواجهمعادالت تولید متفاوت ممکن است نتایج با ابهام         گوناگون بازار و     ـاه بـا یـک        عنـوان مث یـک بنگ
  .ایی باالتر کندکار  بهجایگاه قوی در بازار با تسلط بر بازار اقدام به اعمال قدرت بازار یا رسیدن 

  

   کارایی گیری اندازه یها روش. 3-1
 1 به دو دسته کلی تحلیل نـسبت و تحلیـل مـرز کـارایی              رود  می ارک  به کارایی   گیری  اندازهمعیارهایی که برای    

 این معیارها دو روش برای تعیـین مـرز کـارایی معرفـی شـده اسـت کـه یکـی                      بر اساس . شوند  میتقسیم  
در روش  . اسـت ) روش ناپـارامتری  ( خطـی    ریـزی   برنامهو دیگری روش    ) روش پارامتری (اقتصادسنجی  

 برای تخمین مرز کارایی فرم خاصی در نظـر گرفتـه شـده،              2دفیتحلیل مرزی تصا   اقتصادسنجی یا روش  
فاصله هر واحـد تـا مـرز        . شود  می اقتصادسنجی برای این مرز تخمین زده        های  تکنیکسپس با استفاده از     

در  .شوند  می خطی به دو دسته تقسیم     ریزی  برنامه یها  روش. شود  می اندازه کارایی آن واحد در نظر گرفته         عنوان  به
 ، فرم خاصـی بـرای کـارایی در نظـر گرفتـه شـده              شناسند  می 3 که آن را با نام تحلیل مرزی معین        خستندسته  

 ها  دادهدر دسته دوم که به تحلیل پوششی        . زنند  می مرز را تخمین     4 خطی ریزی  برنامهسپس با یک سیستم     
   ).1383مهرگان، ( شود میمعروف است بدون در نظرگرفتن شکل خاصی برای مرز کارایی این مرز تخمین زده 

  
  
  

                                                            
1. Efficiency Score 
2. Stochastic Frontier Analysis (SFA) 
3. Deterministic Frontier Analysis (DFA) 
4. Linear Programming System 
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  ها داده مدل تحلیل پوششی .3-1-1
مـرز کـارایی     ریاضی بـه تعیـین  ریزی برنامه که به کمک است روش غیرپارامتری ها دادهتحلیل پوششی 

تحلیـل  . پـردازد  مـی انـد    هـای مـشابه     و ورودی  هـا   خروجـی  کـه دارای     1(DMU) گیری  تصمیمواحدهای  
ـادر بـه در نظـر گـرفتن     توسط 1978 که در سال     ها  دادهپوششی    چارنز، کوپر و رودز ابداع شد تنها تکنیکی است که ق

   ).1382یوسفی، (است چند ورودی و خروجی 
. شـود   مـی  یا ورودی کمتر باشد واحد با عملکرد باالتری شـناخته            بیشتر که دارای خروجی     یکهر  

 مقدار خروجی را با توجه به  ، زیرا کارایی نسبت   باشد  می مالک کارایی    رسد  می نظر  بهمالکی که معقول    
 در مقایسه بین واحدها هر ورودی که نسبت بـه ورودی خـود بهتـرین          بنابراین ،مقدار منابع ورودی است   

 اگـر یـک     ).2010لوپتسیک،  ( شود  می واحد کاراتر شناخته     عنوان  بهمقدار خروجی را تولید نموده است       
های ثابت یا با نهـاده کمتـر         های کمتر، ستاده    یا نهاده  یشتربهای   های ثابت ستاده   واحد سازمانی بتواند با نهاده    

  ).1379آذر، (ی را تولید کند آن واحد سازمانی از کارایی باالتری برخوردار خواهد بود بیشترستاده 
  

   ساختار الگو.4
 2010برای یافتن ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران با توجـه بـه مطالعـه منـسی و زواری در سـال                      

   : الگو زیر طراحی شده استصورت به مذکور الگو تجربی در چارچوب مذکوربانی نظری و مطالعات تجربی م
  

πi,t = β0XEi,t + β1TEi,t + β2SEi,t + β3CR 4 + β4MSi,t + β5CR 42+β6 CR4
3 + Vi,t                                          )1(  

πi,t:  ســودآوری در صــنعتi  ام در زمــانt ام،XE  : مــدیریت یــا ایکــس( کــارایی(، TE : کــارایی
 حداقل مقیاس بهینه تولیـد    : Mi  چهار بنگاه بزرگتر،   شاخص تمرکز  :CR4 ،کارایی مقیاس : SE ،تکنیکی

  .لجمله اخال :Vi,t و
ـال                       رود  مـی  انتظـار    2010در این الگو برای پذیرش نظریه ساختار کارا با توجه به مطالعـه منـسی و زواری در س

ـادار     ایبرآورد ضرپس از   ـارایی ایکـس و کـارایی مقیـاس معن ـند و ضـرا    ب سه متغیر کارایی فنی، ک ب یو مثبـت باش
متغیرهای اثرگذار بـر    دیگر  ب  یمتغیرهای حداقل مقیاس بهینه تولید در صنعت، تمرکز صنعت چهار بنگاه برتر و ضرا             

ب متغیرهـای   ی پس از بـرآورد ضـرا      رود  میهمچنین برای پذیرش نظریه قدرت بازار انتظار         ،معنا شوند   سودآوری بی 
ـنعت تمرکـز چهـار    یمعنا شده و ضرا    کارایی بی  ب یبنگـاه برتـر و ضـرا    ب متغیرهای حداقل مقیاس بهینه تولیـد در ص

ضرایب متغیرهای کارایی متغیرهـای تمرکـز و حـداقل مقیـاس             برمعنادار و مثبت شوند یا عالوه       دیگر   ییرهاغمت
.شوند بهینه بنگاه نیز معنادار

                                                              
1. Decision Making Unit 
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    معرفی متغیرها.4-1
 آشنایی با متغیرهای موجود در مدل ابتدا الزم است متغیرها و نحوه استخراج و محاسـبه آنهـا ذکـر                     برای
  .شوند می این متغیرها بررسی ادامهدر . شود

CR4 هـای   شـاخص  از   بنـدی   تقـسیم در یـک    . باشـد   مـی  تمرکز صنعتی چهار بنگاه بزرگتر       های  شاخص 
.  پراکنـدگی تقـسیم نمـود      هـای   شـاخص  تمرکـز مطلـق و       هـای   شـاخص نهـا را بـه دو دسـته          آ توان  میتمرکز  
 هـای   شـاخص کـه     در حـالی   ، توجـه دارد   هـا   بنگـاه  تمرکز مطلق به چگونگی تقـسیم بـازار میـان            های  شاخص

 هـای   شاخصاز جمله   . ی موجود در یک صنعت دارد     ها  بنگاهپراکندگی توجه به میزان پراکندگی سهم بازار        
ـاخص انتروپـی   3وکـی  2 هرشـمن -، شاخص هرفینـدال 1 بنگاهk نسبت تمرکز های شاخص به توان میطلق تمرکز م  4و ش

ی موجـود در صـنعت تمرکـز صـنعتی،          هـا   بنگـاه در این مقاله، با استفاده از اطالعات سـهم بـازار            . اشاره نمود 
 کننـده  بیـان  بنگـاه  (K) چند تمرکز نسبت شاخص. شد  شاخص مناسب در نظر گرفتهCR4شاخص تمرکز 

 میـزان  چه به دهد می نشان شاخص این ،دیگر عبارت  به .باشد میصنعت  در بزرگتر بنگاه K سهم مجموع

 بر اسـاس  ها بنگاه است الزم ابتدا شاخص این محاسبه برای. دارد قرار بزرگتر چند بنگاه اختیار تحت بازار

مـوردنظر   بنگاه چند بازار سهم مجموع برابر شاخص مقدار سپس ،شوند مرتب نزولی صورت به بازار سهم
  :است زیر رابطه صورت به شاخص این محاسبه نحوه .خواهد بود

∑=
=

k

1ik SiCR  
  

این شاخص میزان تمرکز قدرت در دسـت چنـد بنگـاه            . ام است iسهم بازار بنگاه     Si: ،در این رابطه  
 در هر سال نیز با استفاده از      ها  بنگاهری   نرخ سودآو  ).1389،  خدادکاشی( دهد  میبرتر در صنعت را نشان      

  .شده است هر بنگاه شامل فروش، حقوق و دستمزد، سوخت و هزینه خرید مواد اولیه محاسبه یها داده
 یهـا   سـال  در بنگاه داروسازی تهـران دارو در         مثالمتغیرهای تمرکز صنعتی و نرخ سودآوری برای        

 1384 بنگاه داروسازی تهـران دارو در سـال          شود  میده  همانطور که مشاه  . بررسی شده است   )1386-1380(
 در   امـا  ، دیگـر وجـود دارد     یهـا   سالین تمرکز صنعتی بوده است، هرچند تغییرات کمی در          بیشتردارای  

 1380 در سـال     مـذکور  همچنین نرخ سودآوری در بنگاه       ،باشد  میکمترین تمرکز صنعتی را دارا       1380سال  
 پـایین بـودن هزینـه بنگـاه و          دلیـل   بـه در ایـن سـال      . باشد  مید بررسی دارا    باالترین مقدار را در دوره مور     

                                                            
1. K Firm Concentration Ratio 
2. Hirschman – Herfindahl Index 
3. Hannah –Kay Indices 
4. Entropy Index 

)2(  
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کمترین نـرخ سـودآوری     . ین مقدار را به خود اختصاص داده است       بیشترافزایش فروش نرخ سودآوری     
در این سال نیز بنگاه عـالوه بـر افـزایش حقـوق و دسـتمزد بـا کـاهش                . باشد  می 1382نیز مربوط به سال     

  . مواجه استچشمگیر فروش نیز 
  

  )1380- 1386(نمونه نتایج محاسبه شاخص تمرکز و نرخ سودآوری صنعت داروسازی . 1جدول 
  شاخص تمرکز  نرخ سورآوری سال  بنگاه
 365/0  417/0 1380   دارو  تهران داروسازی
  405/0 254/0 1381  دارو  تهران داروسازی
 418/0 164/0  1382  دارو  تهران داروسازی

 420/0 253/0 1383  دارو هران ت داروسازی

 444/0  235/0 1384  دارو  تهران داروسازی
  426/0 213/0 1385  دارو  تهران داروسازی
 405/0 277/0 1386  دارو  تهران داروسازی

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

Mi:       موجـود در    یهـا   بنگاهد میانه سهم بازار     توان  می این متغیر . باشد  میحداقل مقیاس بهینه تولید صنعت 
 کارایی فنی که عبارت است از حداکثر تولیـد ممکـن         :TE .شود صنعت داروسازی در هر سال در نظر گرفته       

 دیگر، شرط کارایی فنـی بـرای یـک          عبارتبه  .  آورد دست  به از مقدار مشخصی از عوامل تولید        توان  میکه  
 ی بـرا ی فنـ یی محاسـبه کـارا  برای .ه باشدگرچه اتالف منابع نیز وجود داشت      منابع است   استفاده از تمام   سازمان

 از توان میگرا  ز با استفاده از روش ستاندهی نهاده و ن m ستانده و    s بنگاه و    n با فرض وجود     t ام در زمان     iبنگاه  
  : ر استفاده نمودیرابطه ز
 

ϕϕ Max
CCR

=  
s.t  

y s)t(1i,Y s)t(nλ n)(1 ϕ ×≥××  

X m)t(nλ n)(1χ m)t(1i, ××≥×  

Rλ
n
+∈  

 

ـار  . دهـد  مـی  را نشان ی فن ییزان کارا ی است که م   ی اسکالر ϕ ،ن رابطه یدر ا  ن مقـدار در  یـ  همـواره ا رود مـی انتظ
ـته باشـد     ت  ینها یمحدوده یک تا مثبت ب     Yب و   ی بـردار ضـرا    λ ،ن رابطـه  یـ در ا . قـرار داش s)t(n×  ـاتر ـاد  ی م ر یس مق

)3( 
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yها،    کل بنگاه  یها ستانده s)t(1i, X بنگاه موردنظر،    یها  بردار ستانده  × m)t(n× ـاه   یها س نهاده ی ماتر ـا و     کل بنگ ه

χ m)t(1i, ـارایی در مـدیریت و       : XE ).2010لوپتـسیک،    (اشدب  می بنگاه موردنظر    یها  بردار نهاده  ×  از  یمنـد   بهـره ک
ـاه و     n با فرض وجود     t ام در زمان     i بنگاه   یکس برا ی ا ییکارا  محاسبه برای. باشد  میتکنولوژی مناسب    ـتانده  s بنگ   و س

mر استفاده نمودی از رابطه زتوان میگرا  ز با استفاده از روش ستاندهی نهاده و ن :  
ϕϕ Max

BCC
=  

s.t     

y s)t(1i,Y s)t(nλ n)(1 ϕ ×≥××     

X m)t(nλ n)(1χ m)t(1i, ××≥×   

1λiandRλ
n

1i

n
=∑+∈

=
  

  

. دهـد  مـی کـس را نـشان   ی ایی خالص یا کارای فنییزان کارای است که م ی اسکالر ϕ ،ن رابطه یدر ا 
ب و  ی بردار ضـرا   λ ،ن رابطه یدر ا . قرار داشته باشد  ت  ینها ییک تا مثبت ب   ن مقدار در محدوده     ی همواره ا  رود  میانتظار  

Y s)t(n× ـاه   یها ر ستانده یس مقاد ی ماتر ـا،     کل بنگ yه s)t(1i, ـاه مـورد          × ـتانده بنگ X بـردار س m)t(n×  ـاتر س ی م
χها و   کل بنگاهیها نهاده m)t(1i,  باشد ϕ=1 بنگاه موردنظر یچنانچه برا. باشد می بنگاه موردنظر یها  بردار نهاده×

ـا  ن به ی بزرگتر یک باشد ا    ϕزان اسکالر   یما اگر م   ا ،باشد  میکس  ی ا یی خالص یا کارا   ی فن یی کارا ین بنگاه دارا  یا  یمعن
   ).2010لوپتسیک،  (ن بنگاه استیکس در ای ایی خالص یا وجود عدم کاراییوجود عدم کارا

د ی مـور  هـا   بنگـاه  تمام مناسب است که     زمانی ها  داده در تحلیل پوششی     CRS)(1 فرض بازدهی ثابت به مقیاس    
ممکـن اسـت   ... های مالی عوامـل محیطـی و    ضعف رقابتی، مدیریتی و محدودیت  . مطالعه در مقیاس بهینه کار کنند     

ـازده بـه مقیـاس         توان  میبرای محاسبه اثر کارایی مدیریتی      . باعث شوند که یک بنگاه در مقیاس بهینه کار نکند           اثـر ب
  .  حاصل را کارایی مدیریتی در نظر گرفتها بنگاه عملکرد سپس با محاسبه ، در نظر بگیریمها بنگاهثابت را برای 

ـا CRS ، مـدل خطـی  VRS(3( برای منظور کردن بازدهی متغیر نسبت به مقیاس         2بنکر، چارنز وکوپر    افـزودن   را ب
ـا  بنگاه عملکرد توان میبا فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس    ). 2010لوپتسیک،   (ب اصالح کردند  محدودیت تحد   ه

                                                            
1. Constant Return to Scale 
2. Banker, Charnes and Cooper 
3. Variable Return to Scale   

)4( 
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  . با استفاده از داده موجود در نظر گرفتبیشترکارایی فنی که منجر به ستاده را حاصل 
SE :    ـد    کارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی مشاهده       . کارایی مقیاس یک واحد است ـه        شده آن واح ـاس بهین ـارایی در مقی ک

   :شده استایی مقیاس از رابطه زیر استفاده کار بهسدر اینجا برای محا. باشد میهدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه . آید می دست به
 

ϕ

ϕ

BCC

CCR
S0 = 

  

ت یـ نها ی در محدوده یک تا مثبت ب      ی بنگاه موردنظر مقدار   یاس برا ی مق ییزان کارا ی م رود  مین رابطه انتظار    یدر ا 
ـا روش تحلیـل پوشـ     در این مقاله انواع کارایی ).2010لوپتسیک،  (باشد ـا ب ـا  دادهشی ه ـتفاده از نـرم  ه  DEAافـزار   و اس

Fronter    در . ارائه شـده اسـت    در جدول زیر     1380 نتایج حاصل در سال      ، مثال عنوان  به. است  مورد محاسبه قرار گرفته
 در  ،نهایت باشند   ی موردنظر در محدوده بین عدد یک و بی        ها  بنگاهها برای      مقادیر انواع کارایی   رود  میاین رابطه انتظار    

ـا   ،کند  می کارا عمل    صورت  بهها برابر عدد یک شوند بنگاه موردنظر          یک از انواع کارایی    که هر  یحال ـال در  ام کـه   یح
ـارا بـود بـه         ا به این معن   ،د بنگاه ناکارا خواهد بود    نها هر بنگاه بزرگتر از یک باش        انواع کارایی  ـاه در حالـت ک  که اگر بنگ
ـداد   . ی را داشته باشدبیشترست تولید توان می از یک است بیشترمقادیری که    اندازه درصد  ـدر اع ـشتر هر ق ـاه از     بی ـد بنگ ـند تولی  از یـک باش

ـاس در             1380 در سال    ، مثال عنوان  به. ی خواهدگرفت بیشترحالت کارا بودن فاصله      ـاه  هر سه نوع کارایی فنی، ایکـس و مقی ـا  بنگ ـد  ه یی مانن
ـودن   دلیـل   بهها بنگاهاین . های تزریقی ایران عدد یک حاصل شده است ردهوآتهران دارو، سینا، البراتور داروسازی دکتر عبیدی و فر    ـارا ب  ک

ـی      ،باشند  میی دیگر صنعت بنگاه مرجع      ها  بنگاهدر این سال نسبت به       ـد کیم ـداد      اما بنگاهی مانن ـا اع ـی و   24/1دارو ب ـارایی فن  در 46/1 در ک
ـدازه      تولید بنگاه کیمـی    ، دیگر عبارت  به. ندک  می ناکارا عمل    صورت  به در کارایی مقیاس     17/1کارایی ایکس و     ـه ان  از حالـت    24/0 دارو ب

ـه حالـت           ریزی  برنامه مدیریت و    46/0 همچنین به اندازه     ، میزان تولید کمتر از بنگاه مرجع دارد       اینکارا کمتر بوده و به       ـسبت ب ـد ن  بنگاه در تولی
 . در مقیاس بهینه فاصله دارد از تولید 17/0 و در نهایت بنگاه به اندازه باشد میکارا کمتر 

)5( 
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  )1380( ها در صنعت داروسازی ایران نتایج محاسبه انواع کارایی. 2جدول 
 کارایی مقیاس کارایی ایکس کارایی فنی  سال  بنگاه

  1  1 1 1380  دارو  تهران داروسازی
  1 1 1 1380  دکترعبیدی  البراتوارداروسازی
085/1 807/1 665/1 1380  دارو پارس  
092/1 305/1 195/1 1380  ملراندا  

 028/1 028/1 1 1380 دارو ایران 
 1 238/1 227/1 1380  روزدارو داروسازی

 020/1 332/1 308/1 1380   اسوه داروسازی
 224/1 224/1 1 1380  زهراوی داروسازی
 1 1 1 1380  کوثر داروسازی
 012/1 212/1 197/1 1380   لقمان دارویی

 1 087/1 086/1 1380 البرز دارو
 300/1 439/1 434/1 1380 داروسازی حکیم

 1 150/1 150/1 1380   شیمی تهران
 143/1 143/1 1 1380   ابوریحان داروسازی

 070/1 371/1 281/1 1380   امین داروسازی
 1 1 1 1380   سینا داروسازی
 143/1 180/1 032/1 1380   رازک دارویی

 1 1 1 1380   ایران  تزریقی های فرآورده
 174/1 464/1 246/1 1380 کیمیدارو

 040/1 040/1 1 1380  حیان  جابرابن داروسازی
 035/1 035/1 1 1380  اکسیر داروسازی
 335/1 336/1 1 1380  داروپخش کارخانجات

  .نتایج تحقیق :مأخذ
  

  ها داده .4-2

 بنگاه تولیدکننده دارویی 23 یها دادهر در صنعت داروسازی ایران از برای بررسی اعتبار دو نظریه ساختار کارا و قدرت بازا     
ـات   دلیـل  بـه . شده استاستفاده ) 1380-1386( یها سالشده در بورس اوراق بهادار تهران طی     پذیرفته  محـدودیت اطالع

ـای  صـورت ا از اطالعات مربوط به متغیرهـ   .  صورت گرفته است   ها  سال و صنعت بررسی در این       ها  بنگاهبرخی متغیرهای     ه
ـا و بـرآورد       . اند  شدهی تولیدکننده دارو در بورس اوراق بهادار محاسبه         ها  بنگاهسوی   مالی منتشرشده از   برای محاسبه متغیره

   .شده استاستفاده  DEA Fronter و  Excel 2010, Eviews7, Stata11افزارهای الگو از نرم
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   ی الگوها آزمون .4-3
  ستگی مقطعی نتایج آزمون همب. 4-3-1

 کـه جمـالت     کنـد   مـی فرض صفر این آزمون بیـان       . ابتدا آزمون همبستگی مقطعی پسران را انجام دادیم       
 بنابراین همبستگی بـین  ،شود میبا توجه به نتایج آزمون فرض صفر رد    .  همبسته نیستند  یکدیگرپسماند با   

  .پسماندها وجود دارد
  

   نتایج حاصل از آزمون همبستگی مقطعی.3جدول 
  آزمون همبستگی مقطعی آماره  احتمال

000/0  556/30  Pesaran CD 
  .نتایج تحقیق :مأخذ

  
  نتایج آزمون واریانس ناهمسانی . 4-3-2

فـرض صـفر آزمـون واریـانس همـسانی       . باشـد   مـی نتایج آزمون واریانس ناهمسانی مدل در جدول زیـر          
 بنـابراین واریـانس     ،شـود   مـی  صـفر رد ن    با توجه به نتایج آزمون در جدول زیر فـرض         . باشد  میپسماندها  

  .ناهمسانی پسماندها وجود ندارد
  

  نتایج حاصل از آزمون واریانس ناهمسانی. 4جدول 
  آزمون واریانس ناهمسانی آماره  احتمال

5989/0  71/20  chi2 (23) 
  .نتایج تحقیق :مأخذ

  
  نتایج آزمون خود همبستگی سریالی . 4-3-3

ـفر        . باشد  می خودهمبستگی سریالی از نوع درجه یک        فرض صفر این آزمون عدم وجود      با توجه به نتایج آزمون فرض ص
  . بنابراین خود همبستگی سریالی در مدل وجود دارد،شود میرد 

  
  نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی سریالی. 5جدول 

  آزمون خودهمبستگی سریالی آماره  احتمال

000/0  180/73  F(  1,      22) 

  .ج تحقیقنتای :مأخذ
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            17 / 24

http://qjerp.ir/article-1-537-fa.html


 69 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش

 

42

  نتایج آزمون مانایی متغیرها. 4-3-4
ـایی                 یها  سالبرای بررسی ارتباط بین متغیرها در        ـا شناس ـایی متغیره ـه مان  موردنظر الزم است برای جلوگیری از رگرسیون کاذب درج

ـپس    . استفاده شده است  ) 2002( 2 و آزمون لوین، لین و چو      1فیشر  پرون – از آزمون فیلیپس   ،در این راستا  . شود -فرض صفر آزمون فیلی
  . باشند میبا توجه به نتایج آزمون متغیرهای موجود در مدل مانا . باشد میپرون و فیشر و آزمون لوین، لین وچو وجود ریشه واحد 

  

  نتایج حاصل از آزمون مانایی. 6جدول 

 متغیر  Levin, Lin & Chu t آماره PP - Fisher Chi-square آماره

189/ 12-  
)000/0( 

361/84-  
)001/0( P  

844/30  
)006/0( 

431/32  
)007/0( TE 

381/38  
)005/0(  

408/10-  
)000/0( XE 

611/84  
)000/0(  

331/68  
)000/0( SE 

861/26  
)000/0(  

675/32  
)006/0(  CR4 

820/51  
)001/0(  

413/75  
)001/0( Mi 

  .باشند مینا  بنابراین تمام متغیرها ما،باشد می ها آمارهاعداد داخل پرانتز احتمال 
  . نتایج تحقیق :مأخذ

  
   آزمون چاو. 4-3-5

  . پردازد می تلفیقی و مدل اثرات ثابت یها دادهبه معرفی آزمونی برای انتخاب بین مدل ) 1960(چاو 
ی تلفیقی و استفاده از تخمین حداقل مربعـات معمـولی بـرای        ها  دادهی وجود   امعن  فرضیه صفر به   پذیرفتن

  . شود میبه نتایج آزمون چاو مدل با اثرات ثابت رد با توجه . حل مدل است
  

  نتایج حاصل از آزمون چاو. 7جدول 
  نتایج آزمون  آماره  احتمال

000/0  860/12  Cross section F  
  .نتایج تحقیق :مأخذ

  
  

                                                            
1. Fisher–Phillips Perron 
2. Levin, Lin and Chu  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            18 / 24

http://qjerp.ir/article-1-537-fa.html


  ...و قدرت بازاررا  ساختار کایها هیاعتبار نظر

 

43

  نتایج آزمون بروش پاگان. 4-3-6
بـا توجـه بـه نتـایج        . پـردازد   مـی فی   تلفیقی و مدل اثـرات تـصاد       یها  دادهآزمون بروش پاگان به انتخاب بین مدل        

  .شود می تلفیقی رد یها دادهآزمون بروش پاگان مدل 
  

   نتایج حاصل از آزمون بروش پاگان.8جدول 
84/4  Chi2(2) 

0278/0  Prob chi(2) 
  .نتایج تحقیق :مأخذ

  

   برآورد الگو.4-4
 دو نظریه ساختارکارا و قدرت بازارا مورد  سودآوری در صنعت داروسازی ایران و اعتبارأ برای یافتن منشبخشدر این 

ـا  داده همبستگی مقطعی و خودهمبستگی سریالی در  ها  آزمونابتدا پس از بررسی نتایج      . بررسی قرار گرفت    مـشاهده  ه
ـاو،   ها  آزمون مانایی متغیرها به بررسی نتایج       تأییدمانایی متغیرهای موجود را مورد بررسی قرار دادیم و پس از            . شد ی چ

ـا  آزمـون با توجه به نتایج .  پاگان و هاسمن پرداختیم بروش  بـرای رفـع مـشکل همبـستگی مقطعـی و خودهمبـستگی       ه
ـات                   .  انتخاب شـد   ١یافته سریالی روش حداقل مربعات تعمیم     ـا روش حـداقل مربع ـا الگـو پانـل یـک طرفـه ب ـین ب تخم

ـارایی فنـی،        نظریه ساختار کارا انتظار ایـن ا تأییدبرای . صورت گرفته است یافته تعمیم ـای ک سـت کـه ضـرایب متغیره
ـا بـرآورد      ، اما پس از برآورد الگو این نتیجه حاصل نشده است          ،کارایی ایکس و کارایی مقیاس معنادار شوند        بنابراین ب

 نیز نتایج حاصل از بـرآورد الگـو   نهایتدر .  قرار نگرفتتأییدالگو نظریه ساختارکارا در صنعت داروسازی ایران مورد     
 . شده استارائه) 8(نتایج حاصل حاصل از برآورد الگو در جدول . شدمون والد آزمون  آزازطریق

  
   نتایج حاصل از رگرسیون مدل.9جدول 

  متغیرها   متغیرهاضرایب zآماره   احتمال
116/0  42/2-  121/2-  VRS 
167/0  38/1-  199/1-  CRS 
172/0  80/1-  736/1-  Se 
008/0  63/2  254/61  CR4 
09/0  66/2  134/10  CR42 

007/0  68/2  111/47  CR43 
000/0  67/1  e-129/1  Mi 
010/0  59/2  010/718  cons 

678/0R- sq = 
  .نتایج تحقیق :مأخذ

  

                                                            
1  . Generalized Least Square (GLS) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            19 / 24

http://qjerp.ir/article-1-537-fa.html


 69 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش

 

44

 درصـد  99 یا کارایی مقیاس در سـطح معنـاداری    se یا کارایی ایکس و      crs یا کارایی فنی،     vrsضرایب  
  .ری بر سودآوری صنعت داروسازی ایران ندارددا  که کارایی اثر معناا به این معن،معنا شده است بی

CR4 یا شاخص تمرکز چهار بنگاه، ضریب        CR4ب  یضرا
 یا شاخص تمرکز چهار بنگاه بزرگتر بـه         2

CR4توان دو   
 .باشـد   مـی دار  ا مثبـت و معنـ     بینی  پیشیا شاخص تمرکز چهار بنگاه بزرگتر به توان سه بزرگتر مطابق             3

هرقدر صنعت متمرکزتر بوده    . مسقیم با نرخ سودآوری صنعت است     مثبت بودن این ضریب بیانگر رابطه       
  . ی را به همراه خواهد داشتبیشترتمرکز باالی صنعت نیز سودآوری . دهد میشاخص تمرکز عدد باالتری را نشان 

 با   که ا به این معن   ،دار است ای موجود در صنعت مثبت و معن      ها  بنگاه یا حداقل مقیاس بهینه تولید سهم بازار         miضریب  
  .یابد میایش زافرایش مقدار حداقل مقیاس بهینه تولید صنعت سودآوری صنعت نیز اف

  
  1آزمون والد. 4-4-1

بـرای ایـن منظـور      . در این مدل بـرای آزمـون کـل رگرسـیون نیـز از آزمـون والـد اسـتفاده شـده اسـت                       
  : زیر استصورت دار بودن کل مدل بها برای معنگیری تصمیم
ــفر   - ــیه ص ــر فرض ــ vrs=crs=se=mi=cr4=cr42=cr43=0اگ ــه معن ــود رابط ــرخ ا رد ش داری از ن

ایی فنی، کارایی ایکس، کارایی مقیاس، شاخص تمرکز چهار بنگاه بزرگتـر و حـداقل               کار  بهسودآوری  
 .مقیاس بهینه تولید وجود دارد

ــ vrs=crs=se=mi=cr4=cr42=cr43=0اگــر فرضــیه صــفر   - ــه معن ــشود رابط ــرخ ا رد ن داری از ن
 به کارایی فنی، کارایی ایکس، کارایی مقیاس، شاخص تمرکز چهار بنگاه بزرگتر و حـداقل                وریآسود

  . ارائه شده است) 9(نتایج حاصل از آزمون والد در جدول .مقیاس بهینه تولید وجود ندارد
  

 نتایج حاصل از آزمون والد. 10جدول 

  نتایج آزمون  آماره  احتمال
000/0  742/159  X2  

  . یقنتایج تحق :مأخذ
  

داری میان نرخ سودآوری و   ا بنابراین رابطه معن   ،شود  میبا توجه به نتایج آزمون والد فرضیه صفر رد          
کارایی فنی، کارایی ایکس، کارایی مقیاس، شاخص تمرکز چهار بنگاه بزرگتر و حـداقل مقیـاس بهینـه                  

 .باشد می که کل رگرسیون معنادار ا به این معن،تولید وجود دارد
  

                                                            
1. Wald Test 
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  گیری نتیجهدی و بن  جمع.5
 مانندنتایج حاصل از شاخص تمرکز و اثرگذاری بر سودآوری در این مقاله با برخی مطالعات داخل و خارج از کشور              

ــاران )1389( و پــورربی زاده تقــی، )1389(، فالحــی و همکــاران )1389(خدادکاشـی    )1980(، جــک کمــن و همک
 اما با نتایج برخـی مطالعـات        ، است تأییدیران مورد   همسویی داشته و نتایج آنها را در صنعت داروسازی ا         

 ،مغـایرت دارد ) 2009(و دلیلیـز و تـشاز     ) 1984( داخل و خـارج کـشور از جملـه کـالرک و همکـاران             
ـه             های  شاخص های  بررسیهمچنین در    ـاتی از جمل ـایج مطالع ـودآوری نت ـان   کارایی و اثرگذاری بر س ـاران     ف  ،)2007( و همک

 اما برخی مطالعـات دیگـر از جملـه          اند،  آورده دست  بهنتایج مشابه این تحقیق را       )2008(هاشیمو و هاندا    
کـارایی را  ) 1389(، نامداری و همکاران    )1388(، علیجانی و صبوحی     )1977(الدیدیو و پرسی     جونس،

  .کنند میمتغیر اثرگذار بر سودآوری صنایع معرفی 
ی موجود در صـنعت داروسـازی ایـران    ها بنگاه  این مقاله داللت بر آن دارد که تعدادی از       یها  یافته

 تمرکـز   هـای   شاخصکه   از آنجایی . باشند  میدرگیر شرایطی است که دارای قدرت بازاری قابل توجهی          
 نظریه قدرت بازار برای صـنعت دارویـی         دهند  می نشان   ها  بنگاهدار و مثبتی را به میزان سودآوری        ااثر معن 

 از شرایط ساختاری بازار در جهت اعمـال         ها  بنگاهیه ساختارگرایان   نظر بهبا توجه   .  است تأییدایران مورد   
نظـر رفـاه اجتمـاعی ایـن شـرایط موجـب              از نقطه  بنابراین،  شوند  می مند  بهرهقدرت بازاری و کسب سود      

 بـازار از نقطـه کـارایی    هـا  بنگـاه  از طریـق   زیرا با اعمال قدرت بازار و کسب سود          ،گردد  میکاهش رفاه   
. قیمت بیش از هزینه نهایی و مقدار مبادله در بازار کمتر از میزان بهینه خواهـد بـود                 . شود  میر   دو ها  بنگاه

 کـه هـر قـدر تمرکـز در ایـن          دهـد   می نظریه قدرت بازار در صنعت دارویی ایران نشان          تأییداین مقاله با    
ه بزرگتر موجب افـزایش      در چند بنگا   بیشترتمرکز  . صنعت افزایش یابد نرخ سودآوری نیز افرایش خواهد یافت        

  .  نفع بنگاه و افزایش قدرت بازار چند بنگاه بزرگتر گردیده است  بهها قیمت بر بیشترسهم بازار و اثرگذاری 
گذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیری در جهت بهبود فضای رقابتی در بـازار            در این شرایط الزم است سیاست     

  .  به به سیاست کاهش موانع ورود به بازار اشاره نمودتوان یمدر این زمینه . اقدامات مؤثری انجام دهند
 تمرکز، کارایی فنی، کارایی ایکـس، کـارایی مقیـاس و برخـی     های شاخصدر این مقاله با محاسبه    

متغیرهای اثرگذار بر سودآوری بـه بررسـی عامـل اثرگـذار بـر نـرخ سـودآوری در صـنعت داروسـازی                       
ب متغیرهـای کـارایی فنـی، ایکـس و مقیـاس            ای ضـر  دهد  می نشان   نتایج تخمین الگو  . شده است پرداخته  

 هـای   شاخصدهنده ارتباط منفی یا عدم ارتباط میان          نشان ضرایبمنفی بودن این    . اند  شده امعن منفی و بی  
 کـه عامـل اثرگـذار بـر سـودآوری صـنعت             ا به این معن   ،باشد  میکارایی و سودآوری صنعت داروسازی      

 کارایی در صنعت داروسازی سودآوری صـنعت  های شاخصده و افزایش  داروسازی کارایی صنعت نبو   
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 در صـنعت داروسـازی مربـوط        هـا   بنگـاه  بنـابراین سـودآوری و عملکـرد         ،دهـد   مـی  قـرار ن   تأثیررا تحت   
معنادار  ضرایبو  ( کارایی   های  شاخصمعنای    منفی و بی   ضرایببا توجه به    .  نیست ها  بنگاه ایی برتر کار  به

  . شود میدر صنعت دارویی ایران رد  کارا نظریه ساختار) ل مقیاس بهینه تولیدشاخص تمرکز و حداق
 متغیرهـای تمرکـز و حـداقل        ضـرایب  رود  مـی برای پذیرش نظریه قدرت بازار مطـابق الگـو انتظـار            

پس از تخمـین الگـو      . نشان دهند داری را در نتایج حاصل از تخمین        مقیاس بهینه تولید رابطه مثبت و معنا      
 الگو در نظریه قدرت بازار مثبت و    بینی  پیشغیرهای تمرکز و حداقل مقیاس بهینه تولید مطابق          مت ضرایب
ها و نرخ سـودآوری صـنعت داروسـازی          بیانگر رابطه مسقیم آن    ضرایبمثبت بودن این    . باشند  می معنادار
ی صـنعت   تمرکز باال . دهد  میقدر صنعت متمرکزتر بوده شاخص تمرکز عدد باالتری را نشان            هر. است

 تمرکـز و حـداقل مقیـاس    هـای  شاخص که به این دلیل. ی را به همراه خواهد داشت  بیشترنیز سودآوری   
 نظریه قدرت بازار بـرای صـنعت   دهند می و مثبتی را نسبت به نرخ سودآوری نشان          معناداربهینه تولید اثر    

  . استتأییددارویی ایران مورد 
 نـشان   )1380-1386( یهـا   سـال صـنعت دارویـی ایـران بـرای          نظریه قدرت بازار در      تأیید با   ها  یافته

 زیـرا   ، که هرقدر تمرکز در این صنعت افزایش یابد نرخ سـودآوری نیـز افـزایش خواهـد یافـت                   دهد  می
 موجـب افـزایش سـهم بـازار وجـود      بیـشتر تمرکـز   .  سودآوری در این صنعت قدرت بازاری اسـت        دلیل

ی بـزرگ و افـزایش قـدرت بـازار و           هـا   بنگـاه  نفـع   بـه  هـا   قیمـت  بـر    بیـشتر فضای انحصاری و اثرگذاری     
  . خواهدبودبیشترسودآوری 

  
  
  

  منابع
، "مطالعـه تطبیقـی   : (AHP) و فراینـد تحلیـل سلـسله مراتبـی           (DEA) هـا   دادهتحلیل پوششی   " ،)1379( آذر، عادل 

  . 129-146 ص، ص28-27 های ، شمارهفصلنامه مطالعات مدیریت
نـشریه اقتـصاد    ،  "گردان شهرستان خوی   مقیاس تولیدکنندگان آفتاب  " ،)1388( محمد و حسن پاکروان    بشرآبادی،

   .95-102 ص، ص2، شمارهو توسعه کشاورزی
 تولیدکننـده سـیمان در بـورس اوراق بهـادار     یهـا  شـرکت ارزیابی کارایی  " ،)1389( ، هوشنگ و میروحید پورربی    زاده  تقی

   .199-220 ص، ص7، شماره فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ")1381 -1387( ها دادهتهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی 
سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب         :  تهـران  ، چـاپ اول   ،اقتصاد صنعتی نظریه و کاربرد      ،)1389( خدادکاشی، فرهاد 

   ).سمت(ها  علوم انسانی دانشگاه
  . سازمان مدیریت صنعتی:، تهراناقتصاد صنعتی ،)1390( جواهری، احمد ییصدرا
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بررسی ارتباط متقابـل بـین تبلیغـات، درجـه تمرکـز و سـودآوری در صـنایع ایـران                    "،  )1389( فالحی، فیروز و مجید فشاری    
  . 49-75 ص، ص45، شمارههای اقتصادی ایران فصلنامه پژوهشنامه پژوهش، "رهیافت معادالت رگرسیون به ظاهر نامرتبط(
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