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مستقر در پارکهای علم و فنآوری استان سمنان در این ساختار است .محققان برای برآورد ساختار صنعت ،از
شاخصهای نسبت تمرکز استفاده مینمایند .این نسبت ،سهم بازار تعدادی از بزرگترین بنگاهها درون یک صنعت را
نشان میدهد .برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزدادههای بخش صنعت ایران در سال  ۵۹۳۱و بهکارگیری الگوی
لگنرمال ،نسبت تمرکز  ۱بنگاهی بر اساس طبقهبندی استاندارد بینالمللی صنایع ( )ISICدورقمی ،به تفکیک برآورد
و سپس جایگاه شرکتهای دانشبنیان استان سمنان در ساختار بازار تعیین گردید .طبق یافتههای پژوهش،
انحصاریترین صنعت ایران «تولید محصوالت از توتون و تنباکو-سیگار» است .تعداد صنایع فعال در ساختار انحصار
چندجانبه ۱ ،صنعت شامل «تولید انواع آشامیدنی» « ،تولید زغال کک و فرآورده حاصل از پاالیش نفت»« ،تولید سایر
وسایل حملونقل»« ،تولید منسوجات»« ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات» هستند .همچنین  ۵۱صنعت دارای
نسبت تمرکز زیر  ۰۴درصد هستند که در بین آنها ساختار  ۵۱صنعت بهصورت رقابت انحصاری و  ۶صنعت بهصورت
رقابت کامل طبقهبندی گردید .بر اساس نتایج این تحقیق ،تعداد  ۱۵شرکت دانشبنیان در استان سمنان وجود دارند
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 ۹۰شرکت در ساختار رقابت انحصاری ۵۱ ،شرکت در ساختار رقابت کامل و  ۱شرکت در ساختار انحصار چندجانبه
جای میگیرند .در پایان پیشنهادهایی ارائه گردید.
طبقهبندی D۰۴, L۵۵, C۰۶ :JEL

 تاریخ دریافت۵۹۳۳ / ۱ / ۱ :

تاریخ پذیرش۵۹۳۳ / ۵۵ / ۱ :

Downloaded from qjerp.ir at 3:51 +0330 on Monday September 27th 2021

قاسم پروری نژاد

992

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  /سال  ،92شماره  ،69زمستان 9966

واژگان کلیدی :ساختار بازار ،نسبت تمرکز ،الگوی لگنرمال ،شرکتهای دانشبنیان ،پارکهای علم و فنآوری.

Downloaded from qjerp.ir at 3:51 +0330 on Monday September 27th 2021

932

ارائه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران ...

 .1مقدمه
با توجه به تأکید دولتمردان و سیاستگذاران در خصوص خصوصیسازی و تحقق اصل ۰۰
رفـاهی و اجتماعی سـاختار رقـابتی در مقابل سـایر سـاختارها مطلوبتر است ،ضروری است تا
ساختار صنعت یا بازار و تغییرات آن شناسایی شود تا در صورت لزوم بتوان زمینه علمی و عملی
الزم برای تحقق شرایط ساختار رقـابتی ،اسـتمرار فضای رقابـت در صنایع رقابتی و حـذف
رفتارهـای غیررقابتی در صنایع انحصاری که دارای نسبت تمرکز ۵باال هستند ،حاصل شود.
دولتمردان و سیاستگذاران با بررسی ساختار صنعت میتوانند میزان موفقیت سیاستها و
قوانین وضعشده را با اهداف برنامهریزیشده تطبیق دهند و از مجرای این بررسی ،نقاط ضعف و
قوت این سیاستها و قوانین را شناسایی ،تقویت و اصالح نمایند و راه را برای برقراری عدالت
اجتماعی و افزایش رفاه اقتصادی که در توزیع عادالنه منابع ،افزایش قدرت خرید و باال رفتن
کیفیت کاالها و خدمات نمود پیدا میکند ،هموار سازند .عالوه بر دولتمردان ،سرمایهگذاران
اقتصادی و کارآفرینان نیز از منافع محاسبه تمرکز و ساختار صنعت بینصیب نیستند و با مطالعه
میزان تمرکز در یک صنعت و زیرمجموعههای آن و آگاهی نسبت به وضع بازار از نظر درجه
رقابتی یا انحصاری و نیز بررسی عملکرد بازار (سوددهی) با درجه تمرکز ،نسبت به اتخاذ تصمیم
بهینه در خصوص سرمایهگذاری و یا عدم آن اقدام مینمایند.
تئوری اقتصادی سازمان صنعتی ،دلیل اصلی شناسایی و اندازهگیری ساختار صنعت یا بازار را
اینگونه بیان میدارد که با فرض در نظر گرفتن شرایط برابر برای بنگاهها ،وجود سطح باالی
تمرکز بازار برای شرکتهایی که مشغول اعمال انحصارطلبی هستند منجر به سوءاستفاده از منابع و
امکانات شده و عملکرد اقتصادی را تضعیف مینماید .همچنین افزایش تمرکز بازار باعث کاهش
۵. Concentration Ratio
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رقابت و کارایی و افزایش قدرت بازار میشود (تاراد وال سس .)۱۴۵۱ ،۵لذا با توجه به موارد
اشارهشده در باال و اهمیت موضوع ضروری است تا ساختار صنعت شناسایی گردد.
معموالً پژوهشگران در خصوص شناسایی ساختار صنعت یا شناسایی میزان درجه
(توزیع بازار) توجه مینمایند .هرچه تعداد بنگاهها در یک صنعت کمتر و یا سهم وسیعی از بازار
در اختیار تعداد کمی از بنگاهها باشد ،ساختار بازار انحصاری به شمار میرود و هرچه تعداد
بنگاهها در یک صنعت بیشتر و یا سهم اندکی از بازار در اختیار تعداد بیشتری از بنگاهها باشد،
ساختار بازار رقابتی به شمار میرود.
برای شناسایی ساختار بازار میتوان از شاخصهای تمرکز ،معیارهای موانع ورود ،تمایز
محصوالت و وجود صرفههای مقیاس استفاده کرد .در اکثر مواقع به دلیل اینکه اندازهگیری موانع
ورود و صرفههای مقیاس آسان نیست ،برای شناسایی ساختار بازار ،از شاخصهای مختلف تمرکز
استفاده میشود( .استیگلیتز۵۳۳۹ ،۱؛ شیفرد۵۳۳۴ ۹؛ مدّال ،۰دابسون ۱و میلر.)۵۳۳۱ ،۶
همچنین به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ،شاخصهای تمرکز معیار اصلی شناسایی ساختار
بازار به شمار میآید .درواقع با کمک این شاخصها و تحلیل تمرکز بازار ،زمینه علمی مناسب
برای درک بهتر نوع ساختار بازار فراهم میگردد (پورعبادالهان کویچ.)۵۹۳۱ ،
هدف این مقاله ،ارزیابی پارامتریکی ساختار صنعت ایران و سپس تعیین جایگاه شرکتهای
دانشبنیان 7مستقر در پارکهای علم و فنآوری استان سمنان در این ساختار است .برای این
۵. Tarald and Kvalseth
۱. Stiglitz
۹. Shephard
۰. Maddala
۱. Dobson
۶. Miller
7. Knowledge base enterprise.
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منظور ابتدا با استفاده از ریز دادههای بخش صنعت ایران در سال  ۵۵۹۳۱و بهکارگیری الگوی
لگنرمال ۱نسبت تمرکز  ۱بنگاهی 3بر اساس طبقهبندی استاندارد بینالمللی صنایع ( 4)ISICبه
تفکیک برآورد و سپس جایگاه شرکتهای دانشبنیان استان سمنان در ساختار بازار تعیین
بیستوچهار صنعت (شامل تولید فرآوردههای غذایی – تولید انواع آشامیدنی  -تولید
فرآوردههای توتون ،تنباکو و سیگار  -تولید منسوجات  -تولید پوشاک  -تولید چرم و
فرآوردههای وابسته – تولید چوب و فرآوردههای چوبی ،چوبپنبه بهجز مبلمان ،ساخت کاال از
حصیر و مواد حصیربافی  -تولید کاغذ و فرآوردههای کاغذی – چاپ و تکثیر رسانههای
ضبطشده – تولید کک و فرآوردههای حاصل از پاالیش نفت – تولید مواد شیمیایی و
فرآوردههای شیمیایی و غیره) تفکیک گردیده است که از آنها برای برآورد بهره گرفتهایم.
با توجه به اینکه تا کنون جایگاه شرکتهای دانشبنیان در ساختار صنعت ایران مشخص
نشده است و این شرکتها در سالهای اخیر فعالیت گستردهای در زمینه عملی کردن تبدیل
نوآوریها به فنآوری داشته و در این ساختارها آسیب بیشتری را به دلیل سرمایه اندک و نوپا
بودن تجربه میکنند ،لذا دانستن این موضوع که این شرکتها بر اساس زمینه فعالیتشان در چه
ساختار و درجه تمرکزی از حیث انحصار کامل ،انحصار چندجانبه ،رقابت انحصاری و رقابت
 .۵این مطالعه در اواخر سال  ۵۹۳۱صورت گرفته است و منبع دادههای مطالعاتی ،مرکز آمار ایران است .الزم به ذکر
است در زمان مطالعه آخرین دادههای خام برای سالهای  ۵۹۳۱و ماقبل توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته و در
درگاه ملی آمار ایران به نشانی  https://www.amar.org.irدر دسترس قرار گرفته است ،لذا برای برآورد از
آخرین دادههای ارائهشده ( )۵۹۳۱توسط محقق بهرهگیری شده است.
۱. Lognormal Model.
 .۹برای آشنایی بیشتر با این شاخص به ابونوری و سامانیپور ( )۵۹۱۵مراجعه شود.
 (ISIC) ۰.مخفف «»International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
به معنی «طبقهبندی استاندارد بینالمللی صنایع کلیه فعالیتهای اقتصادی» است.
ر.ک .به :مرکز آمار ایران ( ،)۵۹7۳آمار بازرگانی خارجی کشور برحسب طبقهبندیهای بینالمللی رشته فعالیتها
( )ISICو کاال و خدمات ( )CPSدر سالهای  ۵۹7۶و  ،۵۹77مرکز آمار ایران ،تهران.
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کامل قرار دارند برای سیاستگذاران ،مدیران و روسای پارکهای علم و فنآوری و مؤسسات
تأمین مالی دارای اهمیت فراوان است .این مطالعه در شناسایی شرکتهای آسیبپذیرتری که
معموالً در ساختارهای غیررقابتی و انحصاری مشغول به فعالیت هستند ،به مسولین امر کمک
حفظ بقای این شرکتها را در میان انحصار گران تقویت نماید .لذا در این مطالعه تالش کردیم تا
اوالً ساختار کل صنعت ایران برآورد نموده و سپس جایگاه شرکتهای دانشبنیان استان سمنان را
در این ساختار تعیین کنیم تا مبنای برنامهریزی و تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گیرد.

 .2ادبیات موضوع و مطالعات تجربی
 .2-1مبانی نظری
ادوارد ماسون ) ۵۳۹۳( ۵از دانشگاه هاروارد ،اولین کسی بود که مطالعه وسیع خود را بر صنایع و
بازارهای خاص شروع کرد .در حوزه اقتصاد صنعتی ،یکی از رویکردهای اساسی ،رویکرد
ساختار  -رفتار -عملکرد است .ساختار بازار (تعداد و توزیع بنگاهها در صنعت) تعیینکننده رفتار
بازار است (شیوهای که بنگاهها در آن شاخه از صنعت برهم اثر میگذراند) .رفتار بازار،
تعیینکننده عملکرد (سودآوری) بنگاه است (اسلد .)۱۴۴۰ ،۱در این حوزه برای برنامهریزی و
اتخاذ تصمیمگیریهای بهتر صنعتی و اقتصادی الزم است ساختار بازار شناسایی شود .برای
شناسایی ساختار بازار از نسبت تمرکز استفاده میشود .این نسبت ،سهم بازار تعدادی از بزرگترین
بنگاهها در یک صنعت را نشان میدهد .بهعبارتیدیگر ،محققان در اندازهگیری نسبت تمرکز
میخواهند بدانند بازار به چه صورتبین بنگاههای موجود در صنعت توزیع گشته است و سهم
بازار هر یک از آنها چقدر است .با فرض ثابت بودن همه شرایط ،هرچه توزیع بازار بین بنگاهها
نابرابرتر باشد ،نسبت تمرکز بیشتر و هرچه تعداد بنگاهها در صنعت بیشتر باشد ،نسبت تمرکز کمتر

۵. Edward Mason
۱. Slade
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خواهد بود .بنابراین ،نسبت تمرکز دارای ارتباط معکوس با تعداد بنگاهها و ارتباط مستقیم با
نابرابری در سهم بازار است.
رابطه تمرکز را میتوان بهصورت زیر بیان کرد (مدّال ،دابسون و میلر۵۳۳۱ ،؛ شیفرد:)۵۳۳۴ ،
) (

طبق این رابطه ،حرف  Cنشانگر نسبت تمرکز n ،تعداد بنگاهها و  iنابرابری در توزیع سهم
بنگاه است .برای اندازهگیری  iمیتوان از شاخصهای پراکندگی نظیر واریانس و انحراف معیار
بهره جست .برای برآورد نسبت تمرکز باید متغیرهای موردتوجه در صنعت (مانند اشتغال ،تولید،
فروش ،ارزشافزوده یا دارایی) و سپس سهم نسبی بنگاه در صنعت را مشخص کرد (ابونوری و
سامانی پور.)۵۹۱۵ ،
 .2-1-1شاخصهای تمرکز
بهطورکلی شاخصهای مختلفی جهت محاسبه تمرکز وجود دارد که هرکدام از آنها مزایا و
معایبی دارد؛ اما یک شاخص تمرکز خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
 .۵باید بهآسانی قابلفهم باشد؛
 .۱باید از اندازه بازار مستقل باشد؛
 .۹باید بین صفر و یک باشد؛
 .۰باید دارای پایههای نظری قوی باشد؛ (هال ۵و تایدمن .)۵۳7۶ ،۱برای درک بهتر این ویژگیها
میتوان از منحنی تمرکز .3بهره برد.
۵. Hall
۱. Tideman
 .۹منحنی تمرکز تصویر گرافیکی از نسبت تمرکز در صنعت است کـه محور افقی و عمودی به ترتیب برحسب تعداد
بنگاهها و درصـد سهم بنگاهها از کوچک به بزرگ در نظر گرفته میشوند .در ایـن صـورت منحنی تمرکز از پایین
به باال محدب خواهد شد و هرچـه شـیب بیشتر باشد بیان گر آن است که میزان تمرکز در بـازار بـاالتر اسـت .اگـر
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در برخی منابع ،برآورد نسبت تمرکز به دو روش پارامتریکی و نا پارامتریکی تقسیمبندی
میشوند .چنانچه اطالعات و ریز دادههای همه بنگاهها در هر صنعت از طریق سرشماری و با هزینه
متناسب گردآوری شود ،محاسبات نسبت تمرکز آسان خواهد بود ،اما اینچنین اطالعاتی یا
صورت ،استفاده از روشهای علمی متناسب برای ارزیابی پارامتریکی و یا نا پارامتریکی ضرورت
دارد.
تاکنون بیشتر پژوهشگران در خصوص برآورد نسبت تمرکز در ایران ،از روش نا پارامتریکی
بهره جستهاند؛ در این روش باید در هر صنعت به اطالعات همه بنگاهها دسترسی داشت؛ اما هرگاه
دادهها بهصورت نمونهگیری جمعآوریشده باشد میتوان از روشهای پارامتریکی نظیر الگوهای
لگنرمال ،توزیع پارتو و تابعنمایی استفاده نمود.
بهطورکلی در اقتصاد صنعتی ،اندازهگیری ساختار بازار و یا برآورد نسبت تمرکز با
شاخصهای مختلفی مانند معکوس تعداد بنگاهها ،شاخص نسبت تمرکز ۵،شاخص لرنر ۱،نرخهای
سود ۹،تبعیض قیمتی ۰،حاشیه قیمت – هزینه ۱،شاخص آنتروپی ۶،ضریب جینی 7،شاخص
– هیریشمن ۱،تغییرات واریانس ،شاخص روزنبلوث ۵،شاخص منحنی تمرکز ،شاخص هانا  -کی
و لگاریتم اندازه بنگاهها انجامشده است.

2

بـازار مساوی بین بنگاهها توزیعشده باشد ،در این صـورت نقـاط مختصـات روی نیمساز قرار میگیرد و در غیر آن
صورت نقاط در محور مختصات پراکنده خواهند بود.
۵. Concentration Ratio Index
۱. Lerner Index
۹. Profit Rates
۰. Price discrimination
۱. Pricing - Cost Margin
۶. Entropy Index
7. Gini Coefficient
۱. Herfindahl Index
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(مدّال ،دابسون و میلر۵۳۳۱ ،؛ کالرک۵۳۳۴ ،۹؛ آدلمن۵۳۶۳ ،۰؛ لرنر۵۳۹۰ ،۱؛ هانا  -کی۵۳77 ،۶؛
کالوینگ۵۳7۶ ،7؛ فریمن۵۳۱۹ ،۱؛ بویان ۳و لوپیز۵۳۳7 ،۵۴؛ هیدونالد ۵۵و موریس.)۵۳7۳ ،۵۱
لیپس زینسکی و همکاران

۵۹

( ،)۱۴۴۱مطرح نموده است که در یک تقسیمبندی از

نسبی دستهبندی نمود .شاخصهای تمرکز مطلق ،به نحوه تقسیمبندی بازار مابین بنگاهها تأکید
دارد؛ اما شاخصهای تمرکز نسبی به میزان پراکندگیهای سهم بازاری بنگاههای فعال در یک
صنعت توجه دارد .از شاخصهای تمرکز مطلق ،میتوان به شاخصهایی همچون نسبت تمرکز k

بنگاهی ،شاخص هرفیندال  -هیرشمن ،شاخص روزنبلوث و شاخص آنتروپی اشاره کرد و از
شاخصهای تمرکز نسبی میتوان به شاخص منحنی تمرکز ،ضریب تغییرات ،ضریب جینی و
شاخص واریانس لگاریتمها ۵۰اشاره نمود.
۵. Rosenbluth Index
 .۱با توجه به اینکه مطالعات گسترده ای در خصوص تمرکز و ساختار بازار در ایران توسط محققان صورت گرفته
است و بهطور کافی در آنها از معرفی و تعریف شاخصهای مختلف تمرکز ،نوع روابط ،توزیعها ،مدلها و
کاربرد آن و شناخت نقاط قوت و ضعف این شاخصها تصریح شده است ،لذا از توضیح مجدد آنها در این
مطالعه صرفنظر شده است.
۹. Clark
۰. Adelman
۱. Lerner
۶. Hannah and Kay
7. Clowing
۱. Freeman
۳. Bhuyan
۵۴. Lopez
۵۵. Hay Donald
۵۱. Morris
۵۹. Lipczynski et al.
۵۰. Variance of Logs
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در این مطالعه به دالیل ذکرشده در باال از شاخص نسبت تمرکز ( kبنگاهی) بهره گرفتهایم
که به توضیح آن میپردازیم.
 .2-1-2شاخص نسبت تمرکز ( kبنگاهی)

شاخص استفاده میگردد .این شاخص سهم تولید  kبنگاه برتر از تولید صنعت را اندازهگیری
میکند .نسبت تمرکز چهار بنگاهی را با  ،CR۰نسبت تمرکز پنج بنگاهی را با  CR۱و نسبت تمرکز
هشت بنگاهی را با  CR۱نشان میدهند 1.مزیت این شاخص سادگی در محاسبه و ضعف آن
اختیاری بودن انتخاب مقدار  kاست بهطوریکه  kمساوی  ۰یا  ۱یا  ۱در نظر گرفته میشود.
بهعبارتیدیگر یعنی به اطالعات تنها  ۰یا  ۱یا  ۱بنگاه برتر توجه میگردد و چنانچه هر تغییری در
صنعت به وجود آید و بنگاههای بزرگتر تحت تأثیر این تغییرات قرار نگیرند ،اندازه این شاخص
تغییر نمیکند ،بنابراین ضعف اصلی این شاخص ،اختیاری بودن  kاست .اما هنگامیکه منحنیهای
تمرکز در صنعتهای مختلف یکدیگر را قطع نکنند ،مقدار  kدر رتبهبندی این صنعتها بیتأثیر
است .در این مطالعه از نسبت تمرکز  ۱بنگاهی استفادهشده است .به عبارتی:
۱

()۱

∑
۵

۱

که  S1 S2 S3 S4 S5سهم بازاری  ۱بنگاه برتر (بزرگتر) است .سهم بازار میتواند برحسب
متغیرهای اشتغال ،تولید ،خالص دارایی ،ارزشافزوده و کار انجامشده اندازه گرفته شود .هرچه این
نسبت به یک نزدیک باشد ،نشاندهنده تمرکز باال است و هرچه به صفر نزدیک باشد نشانی از
بازار غیرمتمرکز دارد .در یک بازار انحصار کامل ،کل اندازه بازار را فقط یک بنگاه تشکیل
میدهد و میزان این نسبت مقدار یک است (مدّال ،دابسون و میلر.)۵۳۳۱ ،

 .۵در انتخاب تعداد بنگاههای برتر ) ،(iهیچ پشتو انه نظری وجود ندارد :در مرور ادبیات مربوط به نسبت تمرکز
میتوان مشاهده نمود که مقدار  iمعموالً  ۱ ،۰و یا  ۱در نظر گرفته شده است.
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 .2-1-3شرکتهای دانشبنیان
اخیراً تأسیس شرکتهای دانشبنیان در پارکهای علم و فنآوری بهمنظور تجاری ساختن ایدهها
از نخستین کارهای جدی است که در کشور بهمنظور عملی شدن تبدیل نوآوریها به فنّاوری
مؤسسات پژوهشی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و اعضای هیئتعلمی آنها و
تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،شرکتهای دانشبنیان با
شرایط زیر ایجاد و توصیف میشوند 1:شرکت دانشبنیان به شرکتی گفته میشود که از  ۵تا ۵۴۴
درصد سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از  ۱۵تا  ۵۴۴درصد آن متعلق به
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها یا واحدهای پژوهشی باشد .درصورتیکه سهام دانشگاه کمتر از ۱۴
درصد باشد شرکت دانشبنیان خصوصی است و در غیر این صورت شرکت دانشبنیان دولتی
است .بهعبارتیدیگر شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهایی هستند که عنصر علم و دانش ،بخش
جداییناپذیر آنها محسوب میشود .برخالف بسیاری از شرکتهای تجاری ،شرکتهای
دانشبنیان میتوانند هیچگونه مال قابللمس و مادی نظیر زمین ،ماشینآالت و دستگاهها و
تجهیزات تولید نداشته باشند و صرفاً با ترکیب دانش ،فنآوری و تخصصهای علمی و پژوهشی،
فعالیت کنند .ماهیت علمی و دانشمحور این شرکتها موجب شده است که قشر دانشگاهی و
پژوهشگر ،مانند اساتید دانشگاه و اعضای هیئتعلمی ،نقش بسیار مهمی در آنها ایفا کنند ۱.تعداد
 ۰۶7۳شرکت دانشبنیان در ایران فعالیت دارند که تعداد  ۱۵شرکت مربوط به استان سمنان است.

۹

 .2-2مطالعات تجربی

 .۵ر.ک .به :بند الف ماده  ۰۱و ماده  ۱۵قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مراجعه شود.
 .۱برای آشنایی بیشتر با شرکتهای دانش بنیان ،انواع و خصوصیات آن به تارنمای شبکه دانشبنیان ایران به آدرس
 https://irkbn.comمراجعه شود.
۹. https://pub.daneshbonyan.ir
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تاکنون در خصوص تعیین جایگاه و طبقهبندی شرکتهای دانشبنیان در ساختار بازار ایران
تحقیقی صورت نگرفته است و این تحقیق میتواند هم مبنایی برای شناخت جایگاه این شرکتها
در ساختار بازار ایران وهم برای برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات صنعتی و اقتصادی بهتر توسط
محاسبه نسبت تمرکز در ایران تحقیقات متعددی صورت گرفته است که در ادامه به پارهای از آن
اشاره میگردد:
خداداد کاشی ( ،)۵۹7۳نسبت تمرکز کلی را در صنعت ایران با بهکارگیری از اطالعات
سالهای  ۵۹7۹-۵۹۶۹و برای  ۳صنعت به دست آورده است .نتایج حاکی از این بود که پایینترین
نسبت تمرکز اشتغال در «صنایع نساجی ،پوشاک و چرم» و باالترین نسبت تمرکز در «صنایع تولید
فلزات اساسی» بوده است.
ابونوری و سامانیپور ( ،)۵۹۱۵نسبت تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را
برحسب کدهای ) (ISICدورقمی و با استفاده از سه الگوی پارامتریکی توزیع لگنرمال ،پارتو و
نمایی برای سالهای  ۵۹7۹و  ۵۹7۶برآورد کردهاند .آنها نشان دادند که کاربرد الگوی لگنرمال
از توزیع پارتو و توزیع نمایی دقیقتر است .سپس نسبت تمرکز در صنایع مختلف کشور را با
استفاده از توزیع لگنرمال برآورد و مقایسه نمودند .آنها نشان دادند نسبت تمرکز در صنایع تولید
زغال ،پاالیشگاههای نفت و سوختهای هستهای در سال  ۵۹7۶در مقایسه با سال  ۵۹7۹افزایش
یافته است .نسبت تمرکز در صنعت «سایر وسایل حملونقل» و صنعت «رادیو و تلویزیون و
دستگاههای وسایل ارتباطی» در سال  ۵۹7۶نسبت به سال  ۵۹7۹کاهش یافته است .آنها همچنین
نشان دادند که در سال ۵۹7۹کمترین تمرکز مربوط به صنعت «تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی
نشده» و در سال ۵۹7۶مربوط به صنعت «مواد غذایی و آشامیدنی» بوده است.
بخشی ( ،)۵۹۱۱نسبت تمرکز در بازار صنعت سیمان را در سالهای  ۵۹7۰و  ۵۹۱۵با استفاده
از نسبت تمرکز  ۰بنگاهی ۱ ،بنگاهی و شاخص هرفیندال  -هریشمن ،اندازهگیری و مقایسه نموده
است .نسبت تمرکز  ۰بنگاهی از  7۳ ۱درصد در سال  ۵۹7۰به  ۱۵درصد در سال  ۵۹۱۵افزایش
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یافته است .در مورد  ۱بنگاه برتر ،نسبت تمرکز از  ۳۳ ۵درصد به  ۳7درصد کاهش یافت.
همچنین شاخص هرفیندال – هریشمن در سال  ۵۹۱۵نسبت به سال  ۵۹7۰کاهش یافت .باوجود
کاهش تمرکز در صنعت سیمان (بر مبنای شاخص هرفیندال  -هریشمن) ،هنوز در صنعت سیمان
ابونوری و غالمی ( ،)۵۹۱7عالوه بر محاسبه نسبت تمرکز  ۱بنگاه برتر برحسب اشتغال در
صنایع مختلف کشور با بهکارگیری  ISICدورقمی و استفاده از الگوی لگنرمال بر اساس
دادههای سال ،۵۹۱۵این نسبت با سال  ۵۹7۹مقایسه شده است .نتایج این تحقیق حاکی از این
است ،نسبت تمرکز در سال  ۵۹۱۹در مقایسه با سال  ۵۹7۹در تمامی صنایع «بهجز تولید رادیو و
تلویزیون و دستگاههای وسایل ارتباطی» کاهش یافته است .همچنین در سالهای  ۵۹7۹و ۵۹۱۵
صنایع «تولید محصوالت فابریکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات ،تولید سایر محصوالت کانی
غیرفلزی ،تولید پوشاک ،تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر» به ترتیب از
رقابتیترین صنایع بوده است.
ابونوری و غالمی ( ،)۵۹۳۴نسبت تمرکز در صنایع ایران از سال  ۱۰ – 7۳را با شاخص نسبت
تمرکز پنج بنگاهی برحسب متغیرهای فروش ،تولید ،ارزشافزوده و اشتغال بررسی نمودند .آنها
وجود همبستگی بسیار باال در میان متغیرهای نسبت تمرکز فروش ،اشتغال ،ارزشافزوده و ارزش
تولید را نشان دادند .همچنین همبستگی بین نسبت تمرکز فروش و تولید را حدود  ،۴ ۳۳۱۹فروش
با ارزشافزوده را  ۴ ۳۶۵۱و تولید و ارزشافزوده را حدود  ۴ ۳۶۵7محاسبه نمودند .آنها از نسبت
تمرکز ارزشافزوده در اندازهگیری نسبت تمرکز بهره گرفتند و نشان دادند باوجود کاهش تمرکز
صنعتی ،تمرکز در بیشتر صنایع ،باال بوده است و صنایع ایران در سال  ۵۹۱۰همچنان ساختار
انحصاری داشتهاند .این در حالی است که بر اساس متغیر اشتغال ،به نظر میرسد بیشتر صنایع
بهصورت رقابتی اداره میشوند .در بیشتر سالهای مورد بررسی ،صنایع «تولید محصوالت از توتون
و تنباکو ـ سیگار» و صنعت «بازیافت ضایعات و خردههای فلزی و غیرفلزی»« ،صنایع تولید زغال
کک ،پاالیشگاههای نفت و سوختهای هستهای» و «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم
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تریلر» دارای نسبت تمرکز باالی  7۴درصد بودهاند ،این در حالی است که صنعت منسوجات،
غیرمتمرکزترین صنعت برحسب هر چهار متغیر (فروش ،تولید ،اشتغال و ارزشافزوده) بوده است.
دهقانی و فالحی ( ،)۵۹۱۳تأثیر نسبت تمرکز و هزینههای تبلیغات بر سودآوری در بخش
 ۵۴نفر کارکن و باالتر طی سالهای  ۵۹7۰-۵۹۱۵استفاده شد و مدل اقتصادسنجی با استفاده از فن
دادههای تابلویی پویا را برآورد نمودند .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نرخ سودآوری در
صنایع متمرکز و انحصاری ایران باالتر بوده و تبلیغات نیز اثر مستقیمی بر سودآوری صنایع ایران
داشته است.
دهقانی ( ،)۵۹۳۹تأثیر سودآوری ،هزینههای تحقیق و توسعه ،نسبت تمرکز بازار و تبلیغات بر
سهم بازار در بنگاههای بزرگ تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی ایران را بررسی نمود .برای این
منظور از دادههای کارگاههای بزرگ صنعتی با  ۱۴نفر کارکن و باالتر و فعال در  ۱۹کد

ISIC

چهاررقمی ،تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران ،در طی سالهای  ۵۹۳۴-۵۹7۳استفاده شد و مدل
تحقیق با بهرهگیری از رهیافت دادههای تابلویی برآورد شد .نتایج حاصل از برآورد مدل داللت به
این دارد که کشش سهم بازار بنگاههای بزرگ تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی ایران نسبت به
متغیر سودآوری ،در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی مدل ،بیشتر بوده و متغیرهای هزینههای
تبلیغات ،هزینههای تحقیق و توسعه و درجه تمرکز بازار نیز دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر سهم
بازار این صنایع میباشند.
خداداد کاشی ،نورانیآزاد و گراوند ( ،)۵۹۳۰با استفاده از دو رویکرد غیرساختاری
برسنان  -لئو و پنزار  -راس ،رقابت و قدرت بازاری صنعت الستیک و پالستیک ایران در سالهای
 ۵۹7۱ - ۵۹۳۴را بررسی کردند و دریافتند نقصان رقابت در این صنعت وجود داشته و بنگاهها در
شرایط دور از رقابت فعالیت میکنند.
خداداد کاشی ،نورانیآزاد و اسحاقیگرجی ( ،)۵۹۳۱روشهای ساختاری و غیرساختاری
اندازهگیری قدرت انحصاری را مطالعه کردند .آنها تالش کردند اندازه قدرت انحصاری در
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بازارهای صنعتی ایران را بر اساس روش غیرساختاری ارزیابی نمایند .برای تحقق این هدف از
دادههای خام  ۵۹۵صنعت کد چهاررقمی  ISICطی سالهای  ۵۹7۱ - ۵۹۱۶استفاده نمودند .نتایج
پژوهش آنها بر این داللت داشت که درصد باالیی از صنایع ایران دارای تمرکز متوسط به باال بوده
صنایع ایران از صرفههای مقیاس برخوردار نمیباشند .بهعالوه ،نتایج پژوهش با استفاده از رویکرد
پانزار  -راس داللت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران رقابتی نمیباشند.
کاردان ،مرادی و حقیقتطلب ( ،)۵۹۳7تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخصهای
مالی و تأثیر آن بر شاخص های مالی منتخب شامل پایداری سود ،بازده سهام ،رشد شرکت و نسبت
سودآوری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  ۵۹۳۰-۵۹۳۴را
بررسی مقایسهای نمودند .معیار سنجش تمرکز صنعت (متغیر مستقل) ،شاخص هرفیندال است که
براساس هر سه عامل فروش ،جمع داراییها و حقوق صاحبان سهام بهصورت ترکیبی محاسبه
کردند .بر اساس این شاخص ،آنها مشاهدات را ازلحاظ میزان تمرکز صنعت ،در پنج گروه
دستهبندی نمودند .آنها نشان دادند تمرکز صنعت در باالترین سطح بر پایداری سود تأثیر منفی
دارد و در پایینترین سطح ،اثر تمرکز صنعت بر بازده سهام منفی و در سایر سطوح بیمعنا است.
همچنین آنها تأثیر منفی و روبه کاهش تمرکز صنعت بر رشد شرکت در تمامی سطوح تمرکز
صنعت را مشاهده نمودند و نشان دادند سطوح متوسط به باالی تمرکز صنعت دارای ارتباط مثبت
معنادار اما ضعیفی با سودآوری دارد .در جدول ( )۵به پارهای از مطالعات تجربی برگزیده خارجی
بهصورت خالصه اشاره میشود:
جدول  .۱پارهای از مطالعات تجربی برگزيده خارجی
رديف

نام محقق

۱

۱

۴

۴

همزا و کاچتولی ()۴۱۱۲
کالین و سکینگ ()۴۱۱۲

شاخصهای استفادهشده
نسبت تمرکز سه و پنج بنگاه برتر ،هرفیندال ـ هیرشمن.
نسبت تمرکز )(CR۲و ) ،(CR3هرفیندال – هیرشمن.

۵. Hamza and Kachtouli
۱. Acikalin and Sakinc.

Downloaded from qjerp.ir at 3:51 +0330 on Monday September 27th 2021

است .همچنین اندازه موانع ورود برای درصد قابلتوجهی از صنایع بسیار باال بوده است .از طرفی

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  /سال  ،92شماره  ،69زمستان 9966

959

3

آور و شانلی)۴۱۱۲( ۱

شاخص قیمتی.

۴

۲

سیورسن ()۴۱۱۲

هرفیندال ـ هیرشمن

۲

3

نسبت تمرکز )(CR۲

۲

کاوالری و ديگران ()۴۱۱۲
۲

شیباتا و ديگران ()۴۱۴۱

هرفیندال ـ هیرشمن ،ضريب جینی

 .3جمعآوری و سازماندهی اطالعات
همهساله مرکز آمار ایران با اجرای طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی ،اطالعات مربوط به
بخش صنعت ایران را جمعآوری و منتشر میکند .در زمان این مطالعه ،از آخرین نتایج طرح
آمارگیری مربوط به کارگاههای صنعتی  ۵۴نفر کارکن و بیشتر در سال  ۵۹۳۱استفاده شده است
که بهصورت سرشماری توسط مرکز آمار ایران جمعآوری و در قالب نشریات این مرکز تحت
عنوان «نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  ۵۴نفر کارکن و بیشتر کشور» منتشر شده
است و در درگاه مرکز آمار ایران نیز موجود است .همچنین منبع «نتایج آمارگیری از کارگاههای
صنعتی  ۵تا  ۳نفر کارکن» واحد آمار و دادهورزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده است.
جامعه آماری و دادههای مورد استفاده این پژوهش ،کلیه کارگاههای صنعتی واقع در نقاط
شهری و روستایی کشور بر اساس

توزیع اشتغال است که به تفکیک صنایع در قالب کدهای ISIC

دورقمی برای سال  ۵۹۳۱در جدول ( )۶پیوست خالصه شده است.

 .4ارائه مدل ،برآورد نسبت تمرکز در بخش صنعت ایران و تعیین جایگاه
شرکتهای دانشبنیان

۵. Auer and Schoenle
۱. Syverson
۹. Cavalleri et al.
۰. Shibata et al.
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معموالً جهت محاسبه نسبت تمرکز از متغیرهایی مانند تولید ،فروش ،اشتغال ،ارزشافزوده و میزان
دارایی استفاده میشود (ابونوری و غالمی.)۵۹۱7 ،
طبق بررسیهای خداداد کاشی برای صنایع ایران ،معیارهای برآورد تمرکز برحسب فروش ،اشتغال و
( )۵۹۳۴که وجود همبستگی باالی بین متغیرهای ارزش تولید ،ارزش فروش ،ارزشافزوده و اشتغال را
نشان دادند ،در این پژوهش نیز با در نظر گرفتن وجود همبستگی باال بین متغیرهای موردنظر ،محدودیت
منابع اطالعاتی و عدم کارایی برخی از این متغیرها ،تنها از متغیر اشتغال در محاسبات نسبت تمرکز استفاده
شده است .بر طبق نظر ابونوری و سامانی پور ( ،)۵۹۱۵در مواقعی که دسترسی به ریز دادهها مقدور نباشد و
اطالعات طبقهبندیشده باشد ،میتوان از روشهای پارامتریکی نظیر الگوی لگنرمال ،توزیع پارتو و
تابعنمایی استفاده نمود .همچنین بر اساس این استدالل که در بازارهای واقعی ،توزیع اندازه واقعی بنگاهها
بهشدت چوله به راست است ،یعنی تعداد بنگاههای کوچک در هر صنعت بسیار زیاد و تعداد بنگاههای
متوسط در هر صنعت زیاد ،اما تعداد بنگاههای بزرگ در هر صنعت اندک هستند .اینچنین توزیعهایی با
کمک توزیع چوله به راست نظیر توزیع لگنرمال ،توضیح داده میشود .با در نظر گرفتن توضیحات باال و
طبق این استدالل که کاربرد توزیع لگنرمال در برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز در مقایسه با سایر مدلها
نظیر توزیع نمایی و پارتو از دقت نسبی باالتری برخوردار است (ابونوری و سامانیپور ،)۵۹۱۵ ،در این
مطالعه از روش پارامتریکی لگنرمال جهت بررسی ساختار بازار و برآورد نسبت تمرکز استفاده شده
است .در این روش ،صرفاً تمرکز تحت یک عامل سیستماتیک ایجاد نمیگردد ،بلکه به علت عوامل
تصادفی ،در هر دوره از فعالیت ،عملکرد بنگاهها با یک عدم اطمینان مواجه میشود (ابونوری و غالمی،
.)۵۹۱7
همانگونه که در ساتون )۵۳۳7( ۵مک کالهان )۵۳۳۳( ۱آمده است ،گیبرات ۵در سال
( )۵۳۹۵نشان داد اگر فرآیند تصادفی بر رشد یک متغیر حاکم باشد ،توزیع این متغیر بهصورت
۵. Sutton
۱. Mc Cloughan
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لگنرمال خواهد بود .اینچنین فرایندی را قانون اثرات نسبی گیبرات ۱مینامند؛ یعنی ممکن است
در یک صنعت ،چندین بنگاه هماندازه با شرایط برابر و مشابه اقدام به فعالیت کنند و علیرغم
وجود شانس برابر برای رشد ،در پایان دوره شرایط آنها و اندازهشان با همدیگر برابر نباشد.
میباشند ،بهطوریکه توزیع اندازه آنها بهصورت چوله به راست درمیآید .لذا اینچنین تغییراتی
که در بازارهای واقعی به افزایش تمرکز منجر میگردد ،بر اساس فرایند گیبرات توضیح داده
میشود.
در نظر

بر طبق نظر ابونوری و سامانیپور ( ،)۵۹۱۵اگر تعداد کارکنان بنگاهها را متغیر

بگیریم ،نسبت  Kبنگاه از  Nبنگاه که تعداد کارکنان آن بیشتر از است برابر با ) ( است .بن؛
راین ،نسبت بنگاههایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از است بهصورت زیر قابلبیان است.
) (

()۹

) (

۵

پس با در نظر گرفتن رابطه ( ،)۹نسبت تمرکز بنگاه برتر برابر است با:
) (

()۰

۵

) (

چنانچه ) ( F۵نسبت کارکنان بنگاهها با تعداد کارکنان کمتر از باشد ،بنابراین نسبت کارکنان
بنگاهها با تعداد کارکنان حداقل بهاندازه بهصورت زیر است.
) (۵

()۱

۵

در صورت محاسبه تابع معکوس رابطه ( )۹و جایگذاری آن درون رابطه ( ،)۱نسبت تمرکز

K

بنگاهی به دست میآید.
))

()۶

۵ (۵

(۵

۵

همچنین میتوان تابع توزیع لگنرمال را بهصورت زیر نشان داد:
)

(

)۱

(

)۱

(

)

(

()7

۵. Gibrat
۱. Gibrat Law of Proportionate Effect
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در رابطه باال،
)

( تابع توزیع لگنرمال برحسب ،

)2

( تابع توزیع نرمال برحسب

2

است و

متناظر با آن

2

و

( تابع توزیع نرمال استاندارد

)

و

به ترتیب واریانس لگاریتم اندازه یا همان بعد بنگاه

پارامترهای

2

)

()۱

نیز یک تابع توزیع لگنرمال با پارامترهای و
(

)۱

۱

(

)۱

2

و
)

(

۱

2

است ،یعنی:
(۵

با استفاده از رابطه ( )۹و رابطه ( )۱میتوان اینگونه نوشت:
)

()۳

))

۵ (۵

( (۵

با توجه به رابطه ( )۱و ( )۱خواهیم داشت:
)+

()۵۴

۵ (۵

ازآنجاییکه طرف چپ روابط ( )۳و ( )۵۴برابرند ،با مساوی قرار دادن طرفین راست دو
تساوی و ساده کردن آنها مدل زیر را خواهیم داشت:
)

()۵۵

۵ (۵

(

۵

بنابراین ،نسبت تمرکز حاصل از توزیع لگنرمال به دست میآید .حال اگر فراوانی نسبی
تعداد بنگاهها را ) ( fدر نظر بگیریم F( ) ،فراوانی نسبی تجمعی بنگاههایی است که تعداد
کارکنان آنها تا ) ( نفر است ،در اینصورت نشاندهنده حد باالی تعداد کارکنان در هر طبقه
است (ابونوری و سامانیپور.)۵۹۱۵ ،
بهعنوان نمونه برای روشن ساختن نحوه محاسبات و برآورد نسبت تمرکز پنج بنگاهی در صنعت
تولید فرآوردههای غذایی با کد  (ISIC) ۵۴برای سال  ،۵۹۳۱به شرح جدول ( )۱برآورد صورت گرفته
است:
جدول  .۴توزيع فراوانی اشتغال در صنعت تولید فرآوردههای غذايی در سال ۱3۲۲
) (LN

معکوس نرمال

) (F

) (f

تعداد کارگاههای

حد باالی

۵. Atchison and Brown
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استاندارد ) (F

طبقات

صنعتی

) (

۴/۲۲۲۲3۷۲۱۲

۱/۲۱۷3۲

۱/۲۲۱۲۱۱

۱/۴۴۱۴۴۴

۴۱۷۴

۱۲

3/3۲۱۴۲۱۷3۱

۱/۷3۷۲۱

۱/۱۲۲۱۴۲

۱/۱۱۱۴۱۷

۲۱۴

۴۲

3/۲۲3۲۲۱۲۲۲

۱/۱۲۲۱3

۱/۷۲۲۲۴۲

۱/۱۲۲3۲۲

۲3۴

3۲

3/۷۲۱۷۴۱۴۲۷

۱/۴۱۲۱۲

۱/۷۷۱۷۲۷

۱/۱333۴3

3۴۱

۲۲

۲/۲۲۲۱۱۲۷۲۱

۱/۲۲۷۱۲

۱/۲۲۱3۴۷

۱/۱۲۴۲۷۱

۲۱۱

۲۲

۲/۴۱۴۲۱۲۱۲۲

۴/۲۴۴۱۱

۱/۲۲۲۱۲۷

۱/۱۲3۷۲۱

۲۴۱

۲۲۲

۲/۲۱۲۱۲۲۱۱۲

۴/۷۲۲3۲

۱/۲۲۱۲۱۱

۱/۱۱3۱۲۲

3۲

۲۲۲

۱

۱

۱

۱/۱۱۴۱۷3

۴۱

بیش از
۱۱۱۱
نفر

-

-

-

۱

۲۲۱3

جمع

مأخذ :با استفاده از دادههای سال  ۵۹۳۱و مدل ارائهشده توسط ابونوری و سامانیپور ( ،)۵۹۱۵بهوسیله نرمافزار اکسل.

با توجه به اینکه نسبت تمرکز  Kبنگاهی بهصورت مدل زیر است:
)

()۵۱

۵ (۵

(

۵

برای برآورد از برازش لگنرمال استفاده شده است .در این توزیع میتوان نوشت:
̂

) (

()۵۹

(

)

با برآورد رگرسیون  ،Zمقدار  σبرابر  ۵ ۶۹۰۶۱۱۶۱بهدست آمد؛ بنابراین ،نسبت تمرکز پنج
بنگاهی برای  Kو  Nبه ترتیب  ۱و  ۳۶۴۹بهصورت زیر است:
۴ ۴۱۴۶۵۱۱۱

۵

۱

۵ ۶۹۰۶۱۱۶۱

۳۶۴۹

)

۵

۵
(

(

۵

۱

در جدول ( )۹نتایج حاصل از برآورد نسبت تمرکز  ۱بنگاهی با استفاده از توزیع لگنرمال در
سال  ۵۹۳۱به تفکیک صنایع خالصه شده است:
جدول  .3برآورد نسبت تمرکز  ۲بنگاهی به تفکیک صنايع مختلف در سال ۱3۲۲
محاسبه نسبت تمرکز
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۴/۱۲۱۴۴۲۲۱۱

۱/۱3۲۲۱

۱/۲۱۱۲۷۲

۱/۲۱۱۲۷۲

۲۲۴۱

۲
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نسبت تمرکز

صنعت

کد
ISIC

۱/۲۱۱۱3

۱۱

تولید انواع آشامیدنی

۱/۲۲۲3۱

۱۴

تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار

۱/۱۱۷۱۷

۱3

تولید منسوجات

۱/۱۱۲۱۷

۱۲

تولید پوشاك

۱/۱۱3۲۲

۱۲

تولید چرم و فرآوردههای وابسته

۱/۱۱۴۲۲

۱۲

تولید چوب و محصول چوبی ،چوبپنبه به غیر مبلمان و ساخت کاال
از نی و مواد حصیری

۱/۱۴3۲۷

۱۱

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

۱/۱33۱۱

۱۷

انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده

۱/۲۷۲۲۲

۱۲

تولید زغال کک و فرآوردههای حاصل پااليش نفت

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

تولید مواد شیمیايی و فرآوردههای شیمیايی

۱/۴۱۲۱۲

۴۱

تولید داروها و فرآوردههای دارويی شیمیايی

۱/۱۲۲3۲

۴۴

تولید فرآوردههای الستیکی و پالستیکی

۱/۱۲۲۲۱

۴3

تولید ساير فرآوردههای معدنی غیرفلزی

۱/۱3۲۱۱

۴۲

تولید فلزات پايه

۱/۱۲۱۲3

۴۲

تولید محصوالت فلزی فابريکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات

۱/۴3۲۱3

۴۲

ساخت محصوالت رايانهای الکترونیکی و نوری

۱/۱۲۱3۲

۴۱

تولید تجهیزات برقی

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

تولید ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای ديگر

۱/۴۱۱۲۲

۴۲

تولید وسايل نقلیه موتوری و تريلر و نیم تريلر

۱/۲۲۴۱۷

3۱

تولید ساير وسايل حملونقل

۱/۱۲۲۲۱

3۱

تولید مبلمان

۱/۱۷۱۱۷

3۴

تولید ساير محصوالت طبقهبندیشده در جای ديگر

۱/۷3۱۱۷

33

تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات

مأخذ :یافتههای پژوهش

برای توضیح و تفسیر نسبت تمرکز محاسبهشده در جدول ( )۹بهعنوان نمونه نسبت برآوردی در
صنعت فرآوردههای غذایی که برابر با  ۴ ۴۱۴۶۵۱۱۱است را در نظر میگیریم .این نسبت نشان
میدهد که  ۱تا از بزرگترین بنگاههای این صنعت ۱ ۴۶ ،درصد از کارکنان این صنعت را در اختیار
داشته است و از طرفی با عنایت به اینکه نسبت تمرکز در این صنعت نزدیک به صفر است ،این
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۱/۱۲۱۲۱

۱۱

تولید فرآوردههای غذايی

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  /سال  ،92شماره  ،69زمستان 9966

952

صنعت را میتوان در ساختار رقابت کامل دستهبندی نمود .نسبتهای تمرکز محاسبهشده به تفکیک
صنایع در جدول فوق ،به همین ترتیب تفسیر میگردد که در بخش نتایج توضیحات کاملتری ارائه
میگردد.
انحصار چندجانبه و انحصار کامل برحسب نسبت تمرکز اشتغال در سال  ۵۹۳۱نشان داده شده
است.
جدول  .۲دستهبندی صنايع برحسب انحصار کامل ،انحصار چندجانبه ،رقابت انحصاری و رقابت کامل ()۱3۲۲
انحصار کامل
تولید محصوالت از
توتون و تنباکو

انحصار چندجانبه

رقابت کامل

رقابت انحصاری

تولید زغال کک و
فرآورده حاصل از
پااليش نفت

تولید پوشاك

تولید فرآوردههای غذايی

تولید انواع آشامیدنی

تولید چرم و فرآوردههای وابسته

تولید محصوالت فلزی فابريکی

تعمیر و نصب
ماشینآالت و تجهیزات

تولید تجهیزات برقی

تولید منسوجات

تولید وسايل نقلیه موتوری و تريلر و
نیم تريلر

تولید ساير وسايل
حملونقل

تولید چوب و محصول چوبی،
چوبپنبه به غیر مبلمان و ساخت
کاال از نی و مواد حصیری

طبقهبندی نشده در جای ديگر

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

تولید مبلمان

بهجز ماشینآالت و تجهیزات
تولید ساير فرآورده معدنی
غیرفلزی

انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای
ضبطشده
تولید مواد شیمیايی و فرآوردههای
شیمیايی
تولید داروها و فرآوردههای دارويی
شیمیايی
تولید فلزات پايه
ساخت محصوالت رايانهای الکترونیکی
و نوری
تولید ساير محصوالت طبقهبندی
نشده در جای ديگر

تولید فرآورده الستیکی و
پالستیکی
تولید ماشینآالت و تجهیزات
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مأخذ :ساختار صنایع ایران بر اساس اطالعات جدول  ۱مشخص شده است.

 تعیین جایگاه شرکتهای دانشبنیان استان سمنان در ساختار بازاربهمنظور تعیین جایگاه شرکتهای دانشبنیان در پارکهای علم و فنآوری استان سمنان ،ابتدا
از تارنمای معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری جمعآوری و سپس اطالعات مربوط به
شرکتهای دانشبنیان استان سمنان بهصورت مجزا استخراج گردید 1.همچنین با استفاده از
اطالعات جمعآوریشده ،زمینه فعالیت مربوطه به این شرکتها با کدهای  ISICمطابقت داده شد
و بر اساس آن جایگاه آنها به تفکیک در صنعت مرتبط تعیین گردید .در پایان بر اساس خالصه
برآورد نسبت تمرکز صنعت در جدول ( )۹و با توجه به تعیین شدن جایگاه هرکدام از شرکتهای
دانشبنیان در ساختار صنعت ،دستهبندی شرکتهای دانشبنیان استان سمنان برحسب نوع ساختار
در صنعت به شرح جدول ( )۱صورت گرفت:

جدول  .۲دستهبندی شرکتهای دانشبنیان برحسب نوع ساختار در صنعت
(انحصار کامل ،انحصار چند جانبه ،رقابت انحصاری و رقابت کامل در سال )۱3۲۲
نوع ساختار

نسبت تمرکز

در صنعت

در صنعت

نام شرکت دانشبنیان

کد )(isic

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

نقش جبه پارس

رقابت انحصاری

۱/۴۱۲۱۲

۴۱

فنآوران کشت بافت نیل گون

رقابت کامل

۱/۱۲۱۲3

۴۲

آب پژوهان راهوار کوير

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

مشاوران ژرفنگر صنايع نوين

انحصار چندجانبه

۱/۷3۱۱۷

33

پیشرو شناور شاهوار

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

مهندسی پويان صنعت قومس

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

نويد نهادگان نو قومس

 .۵اطالعات مربوط به شرکتهای دانشبنیان ایران در قالب فایل اکسل از تارنمای معاونت علمی و فنآوری ریاست
جمهوری ،کارگروه ارزش و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات .دانشبنیان و نظارت بر اجرا به نشانی
 https://pub.daneshbonyan.irدر دسترس است.
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نوع ساختار

نسبت تمرکز

در صنعت

در صنعت

نام شرکت دانشبنیان

کد )(isic

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

کاويان صنعت شاهوار

رقابت انحصاری

۱/۴۱۲۱۲

۴۱

آراکزيست دارو

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

خاكپی آروين

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

گسترش پردازشهای نوين

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

نانو فنآوران خاور

رقابت انحصاری

۱/۱۲۱3۲

۴۱

سوالرکار مهر

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

فرابرد هوشمند میهن

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

مهندسی کاوشانديشان سپهر

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

نانو فنآوران کیمیا کومش

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

توسعه ارتباطات هوشمند مبتکر شاهرود

رقابت انحصاری

۱/۱۲۱3۲

۴۱

توربو ژنراتور شاهرود

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

فرآوردههای سلولزی صافیآران

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

شناسايی هوشمندالگوهای شرق قومس

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

پیشرو فنآوران صنعت برنا

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

سنگ پژوهان ذخاير و سازهها

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

همگرايان تولید

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

تراشه سبز ابريشم

رقابت انحصاری

۱/۴۱۱۲۲

۴۲

تجیران

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

پمپ و کمپرسور درسا تهران

رقابت انحصاری

۱/۱۷۱۱۷

3۴

رازانپرداز تهران

انحصار چندجانبه

۱/۲۲۴۱۷

3۱

صنعتی تالشگران سپهر شاهرود

رقابت انحصاری

۱/۱3۲۱۱

۴۲

ريختهگری دقیق پارس

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

کیمیا نانو دانش

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

مهندسی پويا فنآوران انرژی قومس

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

هومان شیمی پارس

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

تولیدی شیمیائی کلران

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

کانی صنعت شاهوار
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۱/۱۲۱3۲

۴۱

صنايع الکترونیک سازان سمنان
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نوع ساختار

نسبت تمرکز

در صنعت

در صنعت

نام شرکت دانشبنیان

کد )(isic

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

دانشبنیان سمند پروژه

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

جوان انديشان پويای قومس

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

مهندسی توسعه ساخت قائم شاهرود

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

آسانافزار نو ابتکار

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

زيست فناور توران

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

کیمیاگران بهزيست

رقابت انحصاری

۱/۱۷۱۱۷

3۴

نانو شرق ابزار طوس

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

دانشبنیان دانشپويان ساتیا

رقابت کامل

۱/۱۱۲۱۲

۴۷

علم گستران صنعت آرتا جاويدآسیا

رقابت کامل

۱/۱۲۱۲3

۴۲

مهندسی پتروسازه بینالملل آرام

رقابت کامل

۱/۱۲۱۲3

۴۲

تولیدی و صنعتی فنرلول ايران

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

راهحل تیزهوش برتر

رقابت انحصاری

۱/۱۲۱3۲

۴۱

توسعه فنآوریهای سبز بهساز

رقابت انحصاری

۱/۴3۲۱3

۴۲

توکا تجهیز البرز

رقابت انحصاری

۱/۱۲۲۱۲

۴۱

آسا فناوران کومش

مأخذ :با استفاده از اطالعات جدول  ۹و فهرست شرکتهای دانشبنیان که از درگاه معاونت علمی و فنآوری ریاست
جمهوری بهصورت اکسل در اختیار قرار گرفت ،دستهبندی انجام شد.

 .5بحث و نتیجهگیری
طبق برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و برنامه خصوصیسازی ،بر کاهش تصدیگری دولت،
افزایش میزان کارایی ،فراهم نمودن بستر الزم برای رقابتی کردن صنایع و گسترش مبانی مالکیت
خصوصی تأکید شده است .لذا ضروری است تا برای تحقق این اهداف و تسریع آن ،ساختار
صنعت یا بازار شناسایی گردد .در این مطالعه ،ابتدا با برازش الگوی لگنرمال بر توزیع اشتغال ،بر
اساس نسبت تمرکز  ۱بنگاهی با استفاده از ریز دادههای بخش صنعت ایران در سال  ۵۹۳۱به
تفکیک کدهای دورقمی صنایع ( ،)ISICنسبت تمرکز برآورد و ساختار صنعت شناسایی گردید و
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سپس جایگاه شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فنآوری استان سمنان در این
ساختار تعیین شد.
در مرور ادبیات نسبت تمرکز ،اگر نسبت تمرکز  ۱بنگاه برتر نزدیک به  ۵۴۴درصد باشد،
باشد ،ساختار صنعت یا بازار بهصورت انحصار چندجانبه تلقی میگردد ،اگر این نسبت زیر
۰۴درصد باشد ،رقابت انحصاری را نشان میدهد و درنهایت اگر این نسبت بسیار پایین و نزدیک
به  ۴باشد ،ساختار بازار یا صنعت رقابت کامل بهحساب میآید .بر این اساس و بر طبق یافتههای
پژوهش ،انحصاریترین صنعت «تولید محصوالت از توتون و تنباکو – سیگار» با نسبت تمرکز
 ۴ ۳۱۰۹است .تفسیر این نسبت نشان میدهد که انحصار کامل یا مطلق در این صنعت مشهود
است؛ یعنی  ۱تا از بزرگترین بنگاههای این صنعت ۳۱ ۰۹ ،درصد از کارکنان این صنعت را در
اختیار داشته است.
پس از صنعت «تولید محصوالت از توتون و تنباکو – سیگار» بیشترین درجه انحصار مربوط
به دو صنعت «تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات» و «تولید منسوجات» به ترتیب با نسبتهای
 ۴ ۱۹۴۱و  ۴ 7۴۱۵است که این صنایع را در ساختار انحصار چندجانبه جای میدهد .تفسیر این
نسبتها به اینگونه است که  ۱تا از بزرگترین بنگاههای هرکدام از این صنعت به ترتیب  ۱۹ ۴۱و
 7۴ ۱۵درصد از کارکنان این صنعت را در اختیار داشته است .عالوه بر دو صنعت فوق ،سه
صنعت دیگر هم با درجه تمرکز کمتر شامل «تولید انواع آشامیدنی»« ،تولید زغال کک و فرآورده
حاصل از پاالیش نفت» و «تولید سایر وسایل حملونقل» ،به ترتیب با نسبتهای تمرکز ،۴ ۰۱7۴
 ۴ ۰۱۶۱و  ۴ ۱۱۱۴در ساختار انحصار چندجانبه جای میگیرند؛ یعنی  ۱تا از بزرگترین بنگاههای
هرکدام از این صنعت به ترتیب  ۰۱ 7و  ۰۱ ۶۱و  ۱۱ ۱۴درصد از کارکنان این صنعت را در
اختیار داشته است .لذا تعداد صنایع فعال در بازار انحصار چندجانبه برابر با  ۱صنعت شامل «تولید
انواع آشامیدنی»« ،تولید زغال کک و فرآورده حاصل از پاالیش نفت»« ،تولید سایر وسایل
حملونقل»« ،تولید منسوجات»« ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات» است.
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از پیامدهای مهم اقتصادی وجود انحصار ،افزایش قیمت ،کاهش تولید ،اعمال موانع ورود
سایر بنگاهها و درنتیجه کاهش اشتغال مولد در سطح اقتصاد است که بحث بیشتر در پیرامون آن
در دامنه اهداف این پژوهش نبوده است.
فرآوردههای وابسته»« ،تولید چوب و محصول چوبی ،چوبپنبه به غیر مبلمان و ساخت کاال از نی
و مواد حصیری»« ،تولید کاغذ و محصوالت کاغذی»« ،تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم
تریلر»« ،انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده»« ،تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای
شیمیایی»« ،تولید داروها و فرآوردههای دارویی شیمیایی»« ،تولید فلزات پایه»« ،ساخت محصوالت
رایانهای الکترونیکی و نوری»« ،تولید تجهیزات برقی» و «تولید سایر محصوالت طبقهبندی نشده در
جای دیگر» است.
رقابتیترین صنایع ۶ ،صنعت شامل «تولید مبلمان»« ،تولید ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی
نشده در جای دیگر»« ،تولید فرآورده الستیکی و پالستیکی»« ،تولید محصوالت فلزی فابریکی
بهجز ماشینآالت و تجهیزات»« ،تولید فرآوردههای غذایی» و «تولید سایر فرآورده معدنی
غیرفلزی» است؛ یعنی  ۱تا از بزرگترین بنگاههای هریک از این صنایع به ترتیب دارای ،7 ۳ ،۳ ۱
 ۱ ،۶ ۵ ،۶ ۶و  ۰/۰درصد از کارکنان را در اختیار خود دارند.
بر اساس نتایج دستهبندی انجامشده (تعیین جایگاه شرکتهای دانشبنیان مستقر در
پارکهای علم و فنآوری استان سمنان در ساختار بازار) ،از مجموع  ۱۵شرکت در استان ،تعداد
 ۹۰شرکت در ساختار رقابت انحصاری ۵۱ ،شرکت در ساختار رقابت کامل و  ۱شرکت در
ساختار انحصار چندجانبه جای دارند.

 .6پیشنهادها
نظر بـه اینکه اثرات رفـاهی و اجتماعی سـاختار رقـابتی در مقابل سـایر سـاختارها مطلوبتر
است ،ضروری است دولتمردان و سیاستگذاران ،زمینه علمی و عملی الزم برای تحقق شرایط
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ساختار رقـابتی ،اسـتمرار فضای رقابـت در صنایع رقابتی و حـذف رفتارهـای غیـررقـابتی در
صنایع انحصاری که دارای نسبت تمرکز باال هستند را فراهم آورند.
طی مطالعاتی جداگانه ،نسبت تمرکز صنایع در چندین سال گذشته به تفکیک کدهای ISIC

کند تا بدانند که ساختار صنایع در طی سالهای گذشته تاکنون چه تغییراتی داشته است.
بهعبارتیدیگر کدام صنعت و به چه میزان از حالت انحصاری به رقابتی نزدیک شدهاند و بالعکس
تا بتوان سیاست های مناسب جهت تسریع روند رقابتی شدن صنایع و رشد اقتصادی اتخاذ گردد.
نسبت برآوردی در این مطالعه برحسب متغیر اشتغال بوده است ،اما میتوان از متغیرهای
دیگری نظیر ارزشافزوده ،ارزش تولید یا فروش برای برآورد استفاده کرد .همچنین از الگوهای
پارامتریکی دیگری با ویژگیهای چوله به راست طی مطالعه دیگری استفاده شود تا بتوان نتایج را
در دامنه وسیعتری تحلیل نمود.
مطالعه حاضر جایگاه شرکتهای دانشبنیان استان سمنان را در ساختار صنایع ایران تعیین
نموده است .چنانچه مطالعات مشابهی برای شرکتهای دانشبنیان ایران صورت پذیرد ،میتوان
جایگاه کلی تمامی شرکتهای تحت پوشش پارکهای علم و فنآوری ایران را در ساختار
صنعت تعیین و بر اساس آن سیاستهای راهبردی متناسب تدوین کرد.
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