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 صنایع در سودآوری و بازار ساختار میان ی هرابط بررسی

 ایران ای هکارخان

 جواهری صدرائی احمد

* 

 sadraei@shirazu.ac.ir  استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز

 پورنعمتی سعیده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز 
spournemati@gmail.com

 50/5/10 :تاریخ پذیرش       17/3/81: تاریخ دریافت

 

  چکیده
 ایرانای هکارخان صنایع درسودآوری با بازار ساختار ی هرابط بررسی به مطالعهاین

 این در ایرانصنعتییها کارگاهآمارگیریجامع طر خامیها داده مطالعه این در. پردازد می
 رقمی چهارکدهای سطح در ((ISIC  صنایعاستانداردالمللیبینبندیطبقه اساآ بر صنایع
باپانل ،(تشصیصی یها آزمون نتایج اساآ بر) برآورد روش. است گرفته قرار استفاده مورد
 گروه این در ساختارگرایان دیدگاه اعتبار مطالعه این در. است شده انتصابمقطعی رابتارران

نتایج. است دهش تأیید مدل برآورد از حاصل نتایج نهایت و در گرفته قرار بررسی مورد صنایع از
 دارای ارر معنی ساختاری متغیرهای تر بیش که است آن از حاکی مدل برآورد از آمده دست به

 شاخض دهد می نشان نتایجچنین  هم. باشند می صنایع این در سودآوری متوسط میسان داری بر
 صنایع این در ها بنتاه سودآوری میسان متوسط بر داری معنی ارر صادران به فروش نسبت
  .ندارد

 JEL :L11, L60, L21, D42, C33 بندی طبقه

 ، سودآوری، انحصار، مدل پانل ،ای هکارخان صنایع بازار، ساختار :کلید واژه
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 مقدمه -1
 از ی دی  کده  شدویم  مدی  متوجده  صدنعتی  و یافتده  توسعه کشورهای اقتصاد بررسی با
. اسدت  بسرگ مقیاآ در تولید وها  آن ی هانداز اقتصادها، این مشترک و مهم هایویاگی
 تداریخ . باشدد  مدی  انحصدار  بدا  مبدارزه  و رقابدت  بهها  آن اعتماد کشورها، این دیتر ویاگی

 واکدنش  و بازارهدا  شددن  انحصداری  از متعدددی  شواهد یافته توسعه کشورهای اقتصادی
 اعتدراض  یافتن شدن با کشورها این در. است دهکر ربت را وضعیت این به نسبت جامعه
 قدوانینی  بازارهدا،  عمل درد  از ناخشدنودی  ابدراز  بدا  و رقابتی غیر رفتارهای و انحصار علیه
 و انحصار ضد قوانین اجرای و تصویب. ه استرسید تصویب به انحصار از جلوگیری جهت
 ایدن  عملدی  و نظری اعتماد بر ،زمان طی در قوانین این تصحیح و تعدیل و رقابت ارتقای
 و هدا  سدازمان  اندواع  کشورها این در اخیر سال صد طی در. دارد داللت رقابت به کشورها
 مثسسدان  ایدن  از ی  هر که طوری به ،است گرفته ش ل بازار ی هکنند تنظیم مثسسان

 از دسدته  آن بازار بر مثسسان این. دارند تصصض معینی خدمان و کاالها بازار تنظیم در
 دائمدی  نظارن ،باشند می انحصاری قدرن اعمال و انحصار به مظنون که خدمان و کاالها

 در. ندد کنمدی  اعمال رقابت برقراری جهت در را اصالحی اقدامان لسوم صورن در و نددار
 ایدن  تشد یل . اسدت  عمومی منافع حفظ ،مثسسان این ی هویا مأموریت و هدف حقیقت
 عقاید نشر و تعالیم تأریر تحت هعمدبه طور  ادغام، و انحصار ضد قوانین تصویب و نهادها
 ایدن  پیدروان  و نویسدندگان . اسدت  گرفتده انجدام  ( SCP) عمل رد -رفتار -ساختار م تب
 یعندی  د؛باشد  مدی  عمل درد  در کنندده  تعیدین  عامدل  بازار هر ساختار که معتقدند م تب
 بده . اسدت  بدازار  آن سداختار  نوع ی هنتیج معین، بازار ی  در انحصاری ای رقابتی عمل رد
 هم داری  ام دان  که است یصورت به بازارها بعضی ساختار م تب این طرفداران ی هعقید
 موجدب  انحصدار  کهجا  آن از و دکن می فراهم را انحصاری قدرن اعمال و بازار اعضای بین

 کده  کنندد  مدی  پیشدنهاد ها  آن شود، می منابع تصصیض در اخالل و اجتماعی رفاه کاهش
 گرفته کار به بازار ی هکنند محدود و انحصاری رفتارهای علیه عمومی بصش یها سیاست

 در یگیدر  متصدمی  و وگدو  گفدت  و بحد   یافتده  توسعه کشورهای در حاضر حال در. شود
 در و قضددایی رویدده اسدداآ بددر تجدداری ی هکنندددمحدود و انحصدداری اقدددامان خصددوص

 از بسدیاری  تداکنون  هدا  دادگداه  ایدن  اح دام  اسداآ  بدر  و گیرد انجام می ویاه یها دادگاه
   .اند هشد نقدی جرایم تحمل و تجسیه انحالل، به مجبور بسرگ یها شرکت

 

 

1- Structure Conduct Performance . 

 .3-1 ص ،1380 کاشی، خداداد -5
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 عمل درد  در مدورد  قضداون  برای بازارها و صنایع ساختار پیرامون تجربی مطالعان در
 از گروهددیچنددین  هددم. شددود مددی اسددتفاده سددودآوری شدداخض از معمددوال  بددازار، هددر در

 قابدل  تدأریر  بدازار  سداختار  بر مثرر عوامل که معتقدند ساختارگرایان ویاه به اقتصاددانان
 .دارد صنایع در سودآوری میسان بر توجهی

 از ایدران ای  هکارخاند  صدنایع  در سدودآوری  بدا  بازار ساختار ی هرابط بررسی منظور به
 1373-1383 یهدا  سدال  طدی  کشور صنعتی یها کارگاه آمارگیری جامع طر  یها داده

 فدراهم  و ایدران  اقتصداد  در بدازار  ساختاری عناصر دنکر کمّی جهت. است شده استفاده
 آمدارگیری  جدامع  طر  خام یها داده روی بر الزم محاسبان مدل، تصمین ام ان نمودن

 یدادآوری  بده  الزم. اسدت  شدده  انجدام  نظر مورد یها سال در جداگانه طور به صنایع این
 در. اسدت  شدده  انجدام  رقمدی  چهدار  کدهای سطح در محاسبان این از ی  هر که است
 پاسدخ  تدا  شدده  کوشش مدل تصمین و محاسبان این نتایج از استفاده با بعدی ی همرحل

 شناسایی صنایع این در سودآوری میسان با ساختاری متغیرهای میان ارتبا  نوع مناسب
  شدددده تعددددیل هرشدددمن -هرفینددددال شددداخض برحسدددب تمرکدددس شددداخض. شدددود

(Adjusted HHI )کدارا  مقیاآ حداقلچنین  هم و  (MES ) صدرفه  بده  حقیقدت  در کده 
 نسدبت  نیدس  و واردان نفدوذ  و تبلیغدان  شددن  و دارد اشداره  مقیداآ  از ناشی یها جوئی

 .شده است محاسبه صنایع این در فروش به صادران

 

 تجربی مطالعات -2
 و خدارجی  رقابدت " عندوان  بدا  ایمقالده  بررسدی  بده  ،(1171) اسپوسیتو و اسپوسیتو

گیدری تمرکدس و از   برای انددازه  CR8 شاخض از. اندپرداخته "داخلی صنایع در سودآوری
نتدایج حاصدل از ایدن تحقیدق نشدان      . برای برآورد مدل استفاده شده اسدت  OLS روش
 وداری روی سودآوری خالض مورد نیاز، ارر مسبت و معنی ی هکه تمرکس و سرمای دهدمی

 .دارد ن، ارر منفی روی آ(MES)حداقل مقیاآ کارا 
التفداون  ساختار بازار و مابده "با عنوان ای ، به مقاله(1174) زاده شیرازی، جوادخلیل

بدرای   CR5از شاخض تمرکس . پرداخته است "هسینه در صنایع غذایی انتلستان - قیمت
کده تمرکدس،    دهدنتایج حاصل از تصمین نشان می. ی تمرکس استفاده شده استگیر اندازه

 

 

1- Minimum Efficient Scale.  

2- Esposito, L. & Esposito, F.F. 

3- Khalilzadeh Shirazi, J.  
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های ناشی از مقیاآ، تفاون کاال، رشد و نسبت سرمایه به فروش همتی ارر مسبدت  صرفه
 .داری روی سودآوری دارندو معنی
 یهدا  پویدایی  ارتبدا   جدیدد  روش"عندوان  بدا  ایمقاله در ،(5003) ونتا و ماسونیج
 بدا  را بدازار  قدرن و صنعتی ساختار یها پویایی ،"پایدار سود و جاری سودآوری با تمرکس

 بده  ،(1185-1178) جهدش  ی هدور طدول  در کرهای  هکارخان صنایع یها داده از استفاده
 ی همحاسدب  ی هنحدو  علدت  بده  عمل درد،  و رفتدار  ساختار، روش. اند هآورد در مدل صورن
 سدود  و سدهم  اسدت  مم دن  بدسرگ  یهدا  بنتداه  از کمدی  تعداد که این دلیل به و ها داده

 .است گرفته قرار انتقاد مورد باشند، داشته یتر بسرگ
 بازار ساختار که اند هداد نشان و کرده دنبال را گذشته کارهای خود ی هها در  مقالآن
 بده  سداختاری،  تعددیل  ندرخ  از مدل این در. است داده نشان العمل ع س سود به نسبت
. اسدت  شده استفاده پایدار حالت در سود برای آن، بلندمدن سطح از سود انحراف عنوان
 پایددار،  حالدت  از دورتدر  صدنایع  در سداختاری  تعددیل  کده  فدرض  این با بلندمدن، سود
 و سدود  کده اسدت   شدده  داده نشدان چنین  هم. است شده تعیین گیرد، می انجام تر سریع

 طدور  به صنعتی، سیاست که این عالوه به. اند هنداشت هماهنتی روابط ساختاری تعدیالن
 .است شده بازار قدرن و تمرکس افسایش به منجر عمومی

انحصدار، رقابدت و تمرکدس در    "عندوان   بدا  ای ه، در مقال(1377) خداداد کاشی، فرهاد
، رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایدران را از  "(1373-1347) بازارهای صنعتی ایران

که  هاین نتایج داللت بر آن داشت. ی تمرکس مورد بررسی قرار داده استها شاخض مجرای
بازارهای صنعتی ایران به شدن متمرکس بوده و سهم باالیی از ارزش ایجاد شده در بصش 

ی ها صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و به عالوه تعداد محدودی از کارخانه
 ی همحاسدب . باشدند  مدی  وجهی از بازارهای صدنعتی مسدلط  صنعتی ایران بر درصد قابل ت

بصش صنعت در که  ه استشاخض تمرکس بر حسب معیارهای مصتل  داللت بر آن داشت
آوری فدن  اسدتفاده از ی بدسرگ گدرایش بده    هدا  بنتداه ایران و به ویاه در صنایع متمرکس، 

 .نداهبر داشتسرمایه

ی تمرکدس صدنعتی در   گیدر  هانداز"عنوان  باای ، به مطالعه(1383) تسوجی زاده، رضا 
در ایدن مطالعده   . پرداختده اسدت   "استان آذربایجان شرقی و بررسی عوامل مدثرر بدر آن  

، ها بنتاهی مع وآ تعداد ها شاخضبا استفاده از  ISICتمرکس بر اساآ کدهای دو رقمی 
و  هدای ارزش افدسوده  متغیدر  ی هبنتاه و شاخض هرفیندال هیرشمن، بده وسدیل   6نسبت 

 

 

1- Jeonga K. & R.T.Masson. 
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ر تمرکس و تغییدران آن  ببعد به عوامل مثرر  ی همرحلی شده است و در گیر هاشتغال انداز
. اسدت  شدده  رداختده پهدای پاندل   با استفاده از ت نید  داده  1371و  1373در دو سال 

که بده طدور متوسدط تمرکدس در صدنایع دو رقمدی اسدتان         دهدمی نهایی نشان ی هنتیج
ی ناشی از مقیاآ ی ی از عوامل مثرر ها جوییصرفه. آذربایجان شرقی کاهش یافته است

 ی هرابطد  صدنعت  ی هاندداز اسدت و   این صدنایع اختالف سطح تمرکس در  ی هکنندتبیین و
 . دهد می مع وسی را با تمرکس نشان

 

 نظری مبانی -3
 سداختار . باشدد  می بازار ساختار بح  صنعتی، اقتصاد در برانتیس بح  مباح  از ی ی

 مقیداآ  یهدا  صدرفه  و بدازار  بده  خروج و ورود موانع تمرکس، ی هدرج به توجه با بازار، هر
 ی هاندداز  هکد  معتقدندد  ساختارگرایان ویاه به اقتصاددانان از گروهی. شود می گیریاندازه
 بدازار  ساختار بین ی هرابط مورد در. باشد می بازار هر در بازاری قدرن از شاخصی تمرکس،

 صدحه  دو ایدن  مسبدت  ی هرابط بر صنعتی اقتصاد نکه متصصصا این با وجود سودآوری، و
 مسبدت  ی هرابطد  ایدن  ازهدا   آن تفسدیر  امدا  دارند، نظر اتفاق خصوص این در و گذارند می

 عندوان  بده  تمرکس بررسی به ابتدا. شود می پرداخته آن به فصل این در که ،است متفاون
ختده  پردا  (عمل درد ) سدودآوری  و( سداختار ) تمرکس ارتبا  به سپس و ساختار از معیاری

 . شودمی
 عبدارن  به یا و مصتل  یها بنتاه بین بازار توزیع چتونتی از است عبارن بازار تمرکس

 محصدول  ید   بدازار  تولیددان  کدل  از میدسان  چه که دارد آن بر داللت بازار تمرکس دیتر،
 در تمرکدس  گیریاندازه برای. باشد می بسرگ یها بنتاه از محدودی تعداد اختیار در معین
  .کرد توجهها  آن نسبی ی هانداز و ها بنتاه تعداد به بایست می معین صنعت یا و بازار ی 

 
 :باشد روشن ن ته سه باید ابتدا بازار ی  در تمرکس گیریاندازه برای
 یها بنتاه قبول، قابل روش ی  اساآ بر یعنی بررسی، مورد بازار حدود تعیین( 1
 . شوند بندی تقسیم مصتل  بازارهای در مصتل 
 . شود ارزیابی بازار و ها بنتاه ی هانداز آن حسب بر که متغیری انتصاب( 5
 . تمرکس میسان یگیر اندازه برای آماری شاخض ی  انتصاب (3

 

 

 . 3 ص ،1380 کاشی خداداد - 1
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 n تمرکدس  نسدبت  -1 :یها توان به شاخض می تمرکس یها ین شاخضتر مهماز جمله 
آنتروپدی اشداره    شداخض  -6 نا و کیها شاخض -3 هرشمن -هرفیندال شاخض -5 بنتاه
 .دکر

 

 آوری سود و تمرکز ارتباط -4
 سدودآوری  و تمرکدس  میدان  ارتبدا   بررسدی  بده  تدوان  می سود ی همعادل از استفاده با

 .داد نشان( 1) ی هرابط صورن به توان می را صنعت در تولید کل میسان. پرداخت
(1)              

 میسان    و امi بنتاه تولید میسان    و صنعت تولید کل میسان Q ی هرابط این در که
 ایدن  طدرفین  ازچده   چندان . دهدد  می نشان را ماi بنتاه از غیر صنعت یها بنتاه کل تولید
 . آید می دست به( 5) ی هرابط ،بتیریم مشتق ی هرابط

(5)            
  

   
   

   

   
        

    رابطه این در

   
 بنتاه رقبای العملع سبیانتر  و   حدسی تغییران ی هدهند نشان 

iبنتاه نهایی درآمد. باشد می بنتاه این تولید تغییر مقابل در ام iصدورن  بده  توان می را ام 

 .داد نشان( 3) ی هرابط

(3)     
 

   
               

  

  

  

   
                              

 :دکر نویسی باز زیر صورن به توان می را  (3) ی هرابط

(6)          
  

 
  

  

  

 

 
  

  

   
   

 Si با که امi بنتاه بازار سهم با است برابر qi رابطه این در
Q

P

 Q 

P



 بدا  اسدت  برابر  و 

 با که تقاضا قیمتی کشش ع س منفی
e

1
 نمدادای  یگدذار  جای با. شود ه میداد نشان 

 :آید می دست به زیر ی هرابط ،شده تعری 

(3) 
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 ی همحاسدب  بدا  و تعدادل  ی هنقطد  در نهائی ی ههسین با نهائی درآمد برابری به توجه با
 بنتداه  آن بازاری سهم بنتاه هر برای وزن آن در که( 3) ی هرابط طرفین از وزنی متوسط
. اسدت  هیرشدمن  - هرفیندال شاخض Hرابطه  این در که رسیم می (4) ی هرابط به باشد
 میدسان  بدین  مسدتقیم  ی هرابطد  ی  همواره که گرفت نتیجه توان می رابطه این اساآ بر

 .دارد وجود صنعت در سودآوری سطح و صنعتی تمرکس

(4)       

 دهدد  می نشان رابطه این. است حدسی تغییران ی هدهند نشان ( 4) ی هرابط در
 نیدس  و تقاضدا  قیمتدی  کشدش  میدسان  از تدابعی  صنعتی تمرکس بر عالوه سودآوری همواره

 .باشد می نظر مورد بنتاه با رقبا تعامل ی هنحو
 صحه آوری سود و تمرکس مسبت ی هرابط بر صنعتی اقتصاد نامتصصصکه  این با وجود

 مسبدت،  ی هرابطد  ایدن  ازهدا   آن تفسدیر  اما دارند، نظر اتفاق خصوص این در و گذارند می
 سدود  ندرخ  و تمرکدس  نرخ بین مسبت بستتی هم معتقدند ساختارگرایان. باشد می متفاون
 از بعضدی  سداختار  معتقدندها  آن .است توجیه قابل بازاری قدرن ی هنظری طریق از آوری
 در بدا هدا   آن و کندد  مدی  فدراهم  را رقبا ائتالف و هم اری ام ان که است یعنو به صنایع
 و ابدد ی مدی  افسایش تمرکس نرخ سو ی  از لذا و شوند می مسلط بازار بر بازار گرفتن دست

 و سود از آن تبع به و  باال قیمت از هم اری قواعد از پیروی با ها بنتاه این دیتر سوی از
 ایدن  بدر   دمستس ویاه به شی اگو م تب طرفداران اما ،شوند می برخوردار باال بازدهی نرخ
 برتر کارایی و عمل رد از ناشی آوری سود نرخ و تمرکس مسبت ی هرابط که دارند تأکید امر

 تمرکدس  موجب فقثم یها بنتاه برتر کارایی است معتقد دمستس. باشد می مثفق یها بنتاه
 ندرخ  ،هدا  بنتداه  ایدن  کدارایی  بودن باال دلیل به دیتر سوی از و شود ها  آن دست در بازار
 مسبتدی  ی هرابطد  کده  شدود  می مالحظه مجموع در و ابدی می افسایش نیسها  آن آوری سود
  .است برقرار آوری سود و تمرکس بین
 

 

 

1- Demsetz. 

 .158 ص ،1380 ،یکاش خداداد -5

 


1
e

H

P

MCP

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  09 زمستان/   09 ی هشمار/ ی تحقیقات اقتصادی  مجله 92
 

 مدل در موجود یها شاخص گیریاندازه -5

 تمرکز شاخص
صدنعت یها بنتاه تمامیبهمربو اطالعانهیرشمن، هرفیندال شاخضساختندر

تمدامی  بدازار سدهم  مجدذوران  مجمدوع  صدورن  بده  شاخضاین. شود می گرفتهنظردر
هدر بازارسهمبهشاخضاین ی همحاسبدر. دشو می محاسبه صنعتدر حاضر یها بنتاه
 استگرفتهتعلقبازارش سهممعادلوزنیبنتاه

     
  

 
       

       
   

  ام i بنتاه تولید ارزش:    
 صنعت درها  بنتاه تولیدان ارزش کل :  
 صنعت تولید از ام i بنتاه سهم:    

 رقمدی  دو هدای کدد  باای  هکارخان صنایع در (HHI) صنعتی تمرکس شاخض  1 جدول
 هرفینددال  شداخض  حسدب  بدر  صدنایع  از متدداول  بندی  دسته ی  در. آورده شده است

 غیرمتمرکدس  صدنایع  گدروه  در دارندد  1000 از تدر  کم HHI شاخض که صنایعی هیرشمن
 در صدنایع  این ،باشد می1800 و 1000 بین شاخض این که صنایعی در. گیرند می جای
 ،دارندد  1800 از تدر  بیش HHI شاخض که صنایعی و گیرند می قرار متمرکس صنایع گروه
 از% 73 حددود  که دهد می نشان( 1) جدول. گیرند می قرار متمرکس کامال صنایع گروه در

. باشدند  مدی  1000 از بیش HHI شاخض دارای رقمی دو کد سطح در ایکارخانه صنایع
 سدطح  دارای ایدران  در ای هکارخان صنایع تر بیش که است حقیقت این گویای جدول این

 ی هزمیند  در انگدذار  سیاسدت  نتراندی  موجدب  تواندد  مدی  موضوع این هستند، باال تمرکس
 بدازاری  قددرن  ارتقدای  موجدب  بداال  تمرکدس  زیدرا  ،باشد کنندگان مصرف حقوق تضمین
 یهدا  بنتداه  سوی از اقتصادی سود کسب و بازاری قدرن اعمال احتمال افسایش و ها بنتاه
 .دشو می صنایع این در حاضر

 
 شاخص تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران -1جدول 

 کد ISIC صنعت نام HHI گروه
11386 غیرمتمرکس 13 آشامیدنی و غذایی مواد صنایع

1375 متمرکس 17 منسوجان تولید

56185 غیرمتمرکس 18 خسدار پوست کردن رنگ و آوردن عمل -پوشاک تولید

110384 متمرکس  یراق و زین و چمدان و کی  ساخت و چرم آوردن عمل و دباغی
 کفش تولید و

11

167088 متمرکس 50 -مبلمان غیر -پنبه چوب و چوبی محصوالن و چوب تولید
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n

i

iAdjustedSHIAdujustedH
1

2

 کد ISIC صنعت نام HHI گروه
 حصیری مواد و نی از کاال ساخت

66581 غیرمتمرکس 51 کاغذی محصوالن و کاغذ تولید

178181 متمرکس 55 شده ضبط هایرسانه ت سیر و چاپ و انتشار

6510 غیرمتمرکس 53 ایهسته یها سوخت و نفت پاالیشتاه -ک  زغال تولید صنایع

117681 متمرکس 56 شیمیایی محصوالن و مواد تولید صنایع

66881 غیرمتمرکس 53 پالستی ی و الستی ی محصوالن تولید

61783 غیرمتمرکس 54 فلسی غیر کانی محصوالن سایر تولید

111686 متمرکس 57 اساسی فلسان تولید

106783 متمرکس 58 تجهیسان و آالن ماشینجس  به فابری ی فلسی محصوالن تولید

105187 متمرکس 51 دیتر جای در نشده بندیطبقه تجهیسان و آالن ماشین تولید

307386 متمرکس کامال  30 محاسباتی و حسابتر و اداری آالن ماشین تولید

181788 متمرکس کامال  -طبقه برقی یها دستتاه و برق انتقال و مولد آالن ماشین تولید

 دیتر جای در نشده بندی

31

137383 متمرکس 35 ارتباطی وسایل و ها دستتاه و تلویسیون و رادیو تولید

364781 متمرکس کامال   مچی یها ساعت و دقیق ابسار و اپتی ی ابسار و پسش ی ابسار تولید
 ساعت دیتر انواع و

33

311186 متمرکس کامال  36 تریلر نیم و وتریلر موتوری ینقلیه وسایل تولید

631786 متمرکس کامال  33 نقل و حمل وسایل سایر تولید

503081 متمرکس کامال  34 دیتر جای در نشده بندیطبقه مصنوعان و مبلمان تولید

117386 متمرکس کامال  37 بازیافت

 
 تدوان  می جمله آن از وجود دارد که هاییحدودیتم تمرکس یها شاخض از استفاده در

 در داخلدی  یهدا  بنتداه  حضور نیس و داخلی بازار در خارجی رقبای حضور به توجه عدم به
 شداخض  ی همحاسدب  طریدق  از تواندد  مدی  محدودیت این. دکر اشاره المللی بین بازارهای
 تعددیل  بازار سهم. برطرف شود (Adjusted Si) شده تعدیل بازار سهم از استفاده با تمرکس
 :شود می تعری  زیر ش ل به شده

 

کدل تولیدد    Qام و iمیسان صادران بنتاه  xiام و iمیسان تولید بنتاه  qiباال  ی هرابط در
کل واردان بده بدازار    Mی موجود در صنعت و ها بنتاهکل صادران  Xی داخلی و ها بنتاه

 زیدر  صدورن  بده  شدده  تعددیل  هیرشدمن  هرفینددال  تمرکدس  شاخض. باشد می مورد نظر
 :شودمی محاسبه

MXQ

xq
AdjustedS ii

i
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 در صنعت سودآوریمتوسط  ی همحاسب -6
 را بنتاه هر در سود میسان توان می سودآوری متوسط در صنعت نرخ ی همحاسب برای 
 .دکر محاسبه صنعت سطح در راها  آن میانتین سپس و تقسیم بنتاه آن فروش ارزش بر

 

 qiو  امi بنتاه سود میسان iو صنعت در حاضر یها بنتاه تعداد nرابطه  در این
.باشد می صنعت در امi بنتاهارزش فروش 

 

 (MES) کارا مقیاس حداقل
 تحلیدل  سودآوری، تحلیل: مانند مصتل  یها روش از توان می MES یگیر اندازه برای
 مطالعده  این در. کرد استفاده میانه روش و مهندسی تحلیل بازمانده، روش هسینه، آماری
 .شود می استفاده میانه روش از MES یگیر اندازه برای

..( . فدروش،  سرمایه،) مقیاآ حسب بر را ها بنتاه توان می که است روشی میانه روش
 و گرفدت  نظر در MES عنوان به راها  آن ی همیان سپس و دکر مرتب کوچ  به بسرگ از
 در. گرفدت  نظدر  در را آن بداالیی  ی هنیم ی همیان و کرده حذف را پایینی ی هنیمکه  این یا

 .است شده محاسبه فروش معیار براساآ  MES شاخض مطالعه این

 تلفیقی یها داده نظری مبانی -9
  :باشد می زیر صورن به پانل آماری کلی چارچوب

          
 
 
 
 
.باشدد  می توضیحی متغیرهای k ی برگیرنده در و وابسته متغیر که طوری به
. اسدت  زمدانی  سدری  مشداهدان  تعداد بیانتر و( ای نمونه مشاهدان) هاصنعت تعداد 

. باشد می توضیحی متغیرهای تعداد  آن در که  بعد دارای و اس الر
 کده  اسدت  یادآوری به الزم. است  مانده باقی ارران   و  زمانی های مقطع خاص جسء

 

 

1- Baltagi (2005): 11. 

2- Cross- section specific component. 

3- Remainder effects . 
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 برای که معنی این به باشد، می  متوازن پانل های داده التوی نوع از فوق پانل آماری مدل
تدوان تفداون بدین مشداهدان      در عمدل مدی  . دارد وجدود  ساالنه ی مشاهده T صنعت هر

های  ها را برای برش   که  اول این. فوق به سه صورن فرض کرد ی ای را در معادله نمونه
هدر ید  از    در   روش دوم این که فرض شود (.     یعنی )د کرمقطعی رابت فرض 

 هدا  روی رد سوم این است که فرض شود تفاون بین صنعت. دها با بقیه متفاون باش نمونه
ی اردران  هدا  این سه مددل در ادبیدان آمداری پاندل بده ترتیدب بده روش        .تصادفی است

 .مشهور هستند 6و ارران تصادفی 3، ارران رابت5مشترک
 بلندمددن  ی هرابطد  و ایسدتایی  یها آزمون که است الزم پانل یها داده برآورد از قبل

 واحدد  ی هریش آزمون اساآ بر متغیرها ایستایی بررسی از بعد. شود بررسی متغیرها بین
 یهدا  مددل  میدان  از پارامترهدا  تصمدین  بدرای  مناسب روش تعیین برای چو، و لوین لین

 بدروش  آزمون چاو، آزمون از تصادفی، آرار مدل و رابت ارر مدل معمولی، مربعان حداقل
 .شودمی استفاده سمنها آزمون و پاگان
 

 الگو ساختار -8
 ی هرابطد  بررسدی  و بدازار  ساختاری یها شاخض و سودآوری نرخ متوسط برآورد برای

 -مقطدع ) تلفیقی یها داده روش از ،ای هکارخان صنایع رقمی چهار کدهای سطح درها  آن
 ،(MES) کدارا  مقیداآ  حداقل متغیرهای از مدل این در. شود می استفاده  (زمانی سری
 نفدوذ ) فدروش  بده  واردان نسبت و( فروش به تبلیغاتی یها هسینه نسبت) تبلیغان شدن
 در فدروش  به صادران نسبت نیس و تمرکس شاخض و بازار به ورود موانع عنوان به( واردان
  :شود می تعری  زیر صورن به مدل لذا. است شده استفاده مدل تصریح

 
π :متوسط نرخ سودآوری در سطح کدهای چهار رقمی صنایع 

AdjHHI :هرفیندال هیرشمن در سطح کددهای چهدار    ی هشاخض تمرکس تعدیل شد
 رقمی

MES :حداقل مقیاآ کارا در سطح کدهای چهار رقمی است . 
 

 

1- Balanced panel data . 

2- Common effects. 

3- Fixed effects. 

4- Random effects. 

5- Panel Data. 

6- Joeng Kap-Young and Robert T. Masson (2003) . 

itititititit EXPIMPAMESAdjHHI 543210  
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A :شدن تبلیغان در سطح کدهای چهار رقمی است . 
IMP : واردان به فروش در سطح کدهای چهار رقمی استنسبت. 
EXP :نسبت صادران به فروش در سطح کدهای چهار رقمی است . 

i = , … است با کد چهار رقمی برای سطو  مصتل  صنایع. 
t = … باشد می ی زمانی مورد نظرها دوره. 

 

 پانل هایداده واحد ی هریش آزمون -0
 قددرن  از پاندل  یهدا  داده ایسدتایی  یهدا  آزمدون  کده  دهدد  می نشان جدید مطالعان

 ایدن . دهسدتن  برخدوردار  زمدانی،  سدری  یها داده ایستایی یها آزمون به نسبت یتر بیش
 برروی کهند متعدد یها سری برای واحد ی هریش یها آزمون همان ساده طور به ها آزمون
 واحددهای  وجدود  دلیدل  بده  هدا آزمون این در حقیقت در. گیرند  انجام می پانل یها داده

 . دنباش می موجود سری  ی جای به متعددی یها سری مصتل ،
 الزم ابتدا ،خته شودپردا ها متغیر بین ارتبا  بررسی بهکه  آن از پیش مطالعه، این در
 و لین -لوین یها آزمون از منظور بدین. شود شناسایی را متغیرها ایستایی ی هدرج است
 -پدرون  فلیدپس  و  فیشدر  یافتده  تعمیم فولر دی ی،  شین و پسران -ایم ، بریتانگ ، چو

 خدود  مددل  ید   از اسدتفاده  بدا  پاندل  یهدا  داده ایسدتایی  بح . شود می استفاده  فیشر
 التوی برای اول ی همرتب ی ههمبست خود رگرسیون. شود می آغاز   اول ی همرتب همبسته

 بیدانتر  t و نمونده  تعدداد  ی هدهندد  نشان  i آن در که شود می معرفی زیر صورن به پانل
 :باشد می زمان

                   i=1,2,…,N        t=1,2,…,T 

 هدر  بدرای  روندد  متغیدر  یدا  رابت ارران شامل که است مستقل متغیرهای بردار 
 ،باشدد    <1 اگر. خطاست ی هجمل  و بستتی همخود ضریب . باشدمی نمونه
 واحدد  ی هریش دارای نظر مورد متغیر ،باشد  =1 اگر ولی ایستاست، نظر مورد سری
  ی هدربدار  تدوان  می را فرض دو ایستایی آزمون انجام برای .باشد می ایستا غیر و بوده

 تمدامی  برای یعنی است، ی سان مصتل  واحدهای بین ضریب اینکه  آن اول. کرد مطر 
 

 

1- Levin Lin and Chu (2002).  

2- Breitung (2000). 

4- Im, Pesaran  and  Shin.  

4- Fischer- ADF. 

5- Fischer – Phillips Perron. 

6- Autoregressive of order one. 
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 را فدرض  این هدری و بریتانگ چو، و لین - لوین یها آزمون. باشد می  واحدها
 هدا  نمونه بین آزادانه صورن به  اده شودد اجازهکه  آن فرض دومین. گیرند می نظر در

 توسدط  شده ارائه فیشر ی هیافت تعمیم فولر دی ی، شین و پسران -ایم آزمون. کند تغییر
انجدام   فدرض  ایدن  براسداآ  ، چدوی  توسدط  شدده  ارائه فیشر پرون فلیپس و وو و ماداال
 :است شده آورده پایائی آزمون نتایج( 5) جدول در. پذیرند می

 
 از استفاده با شوارتز معیار با روند و مبدأ از عرض بدون چو و لین لوین، پایایی آزمون نتایج -2 جدول

 Eviews 5.1افزار نرم

 .اند هشد واقع% 1 داری معنی سطح در متغیرها ی ههم
 محقق محاسبان: منبع

 
  برآورد روش انتخاب -19

 مربعدان  حدداقل  یهدا  مدل میان از پارامترها تصمین برای مناسب روش تعیین برای
 آزمون و  پاگان بروش آزمون ، چاو آزمون از تصادفی آرار مدل و رابت ارر مدل معمولی،
 .شده است استفاده  هاسمن
 چاو آزمون
 اسدتفاده  رابدت  آردار  و تلفیقدی  هدای داده یهدا  مددل  بین انتصاب برای چاو آزمون از
تلفیقی و اسدتفاده از تصمدین حدداقل    های به معنی وجود داده H0 فروض قبول. ودشمی

به معنی وجود مددل اردر رابدت و     H0 ی هرد فرضی. مربعان معمولی برای حل مدل است
این آزمون بده صدورن زیدر     ی هنتیج. باشداستفاده از مدل ارران رابت برای حل مدل می

 :است
 

 STATA 9.1نتایج آزمون چاو  با استفاده از نرم افزار  -3 جدول

 

 

1- Choi (2001). 

2- Chow Test. 

3- Breusch – Pagan Test. 

4- Hausman Test. 

 i

i

 ایستایی آزمون ی نتیجه آزمون ی آماره متغیر

π   ایستا سطح در

Adjusted HHI   ایستا سطح در

MES   ایستا سطح در

A   ایستا سطح در

IMP   ایستا سطح در

EXP   ایستا سطح در

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  09 زمستان/   09 ی هشمار/ ی تحقیقات اقتصادی  مجله 98
 

 آزمون آماره ادیآز ی هدرج

4831ی آماره F 

F 

 

شود و به معنی وجود مدل ارر رد می H0 ی هفرضی به دست آمده ی هبا توجه به نتیج
 .رابت است

 آزمون بروش پاگان
هدای تلفیقدی و آردار تصدادفی     ی دادهها مدلاز آزمون بروش پاگان برای انتصاب بین 

هدای  بده معندی بهتدر بدودن اسدتفاده از مددل داده       H0 ی هقبول فرضی. شوداستفاده می
ایدن آزمدون بده     ی هنتیجد . به معنی وجود آرار تصدادفی در مددل اسدت    H0تلفیقی و رد 

 :صورن زیر است
 

 STATA 9.1پاگان با استفاده از نرم افزار  -نتایج آزمون بروش -4جدول 

 آزمون آماره آزادی ی هدرج

31410833آماره   
 .واقع شده است %1در سطح معنی دراری    آماره
 محقق محاسبان: منبع

 
شود و به معنی وجود مددل اردر   رد می H0 ی هه، فرضیشد حاصل ی هبا توجه به نتیج

 .باشدمیتصادفی 

 آزمون هاسمن
از روش حدداقل مربعدان معمدولی    حال با توجه به این که در هر دو آزمون، استفاده 

تعیدین روش مدورد اسدتفاده از     بدرای ی تلفیقی رد شده است، از آزمون هاسدمن  ها داده
رد  H0در ایدن آزمدون اگدر     .شود میاستفاده  ی ارران رابت و ارران تصادفیها میان روش

بهتر است از مدل آردار   ،پذیرفته شود H0به معنی وجود مدل آرار رابت است و اگر  ،شود
 :این آزمون به صورن زیر است ی هنتیج. تصادفی برای تصمین استفاده شود

 
 Eviews 5.1نتایج آزمون هاسمن با استفاده از نرم افزار  -5جدول 

 آزمون آماره آزادی ی هدرج

35148073آماره   

 واقع شده است %1در سطح معنی دراری    آماره
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    محقق محاسبان: منبع
شود و به معندی وجدود مددل    رد می H0 ی هفرضیه، به دست آمد ی هبا توجه به نتیج

روش ارر رابت  ،لداستفاده برای تصمین پارامترهای مبنابراین روش مورد  ،ارر رابت است
 .باشدمی
 

 تخمین معادله -11
چندین   هم و هرسید اربان به متغیرها تمامی پایاییانجام شده،  یها آزمون به توجه با

 ،ه اسدت شدد  تعیدین  معادالن تصمین برای رابت ارران روش مصتل ، یها آزمون انجام با
 نتدایج . شدود  ختده مدی  پردا  سدودآوری  با صنعتی تمرکس ی هرابط ی همعادل برآورد به حال

 :است زیر صورن به مذکور معادالن برآورد از حاصل
 

 Eviews 5.1، به کمک نرم افزار GLSمدل اثر ثابت مقطعی به روش ، نتایج تخمین معادله - 6جدول

Prob ی هآمار t متغیر ضریب 

c 
 Adjusted HHI 
 MES 
 A 
 IMP 
 EXP 

088776R-squared 

088443Adjusted R-squared 

85838883F-statistic 

Prob(F-statistic) 

70Cross Section Included 

1373-1383Sample 

 محاسبان محقق: منبع

 
شود، نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ارران رابت پانل،  می که مشاهده طور همان

R) ضریب تشصیض
2
ایدن بددان معندی اسدت کده متغیرهدای       . دهدد را نشان می% 88 (

چندین   هم. دهند می تغییران سودآوری را توضیح% 88استفاده شده در این تابع، بیش از 
باشدد و   مدی  برازش خوب تابع تصمینی ی ه، نشان دهندF ی هآمارباال بودن مقدار ضریب 

متغیرهدا،   ی هبدرای ضدرایب بدرآوردی همد    . کند می داری کل رگرسیون را تصدیقمعنی
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. آمدده اسدت   دسدت  بده ارران قابل انتظار و معناداری روی متغیر متوسط نرخ سدودآوری  
 .باشدنمیدار معنیجس ضریب نسبت صادران که به

تصمین زده شده، افسایش ی  واحدی در شداخض تمرکدس تعددیل     ی هبر اساآ معادل
 سدودآوری  ندرخ  متوسدط  در 08003534هرفیندال هرشمن، منجدر بده افدسایش     ی هیافت
 یابدد،  افدسایش  واحد ی  تبلیغان شدن و( MES) کارا مقیاآ حداقلچه  چنان. شود می

 نفدوذ  اگدر چنین  هم و ابدی می افسایش واحد 687143 و 1381170 سودآوری نرخ متوسط
 واحدد  0801003 میدسان  بده  سدودآوری  نرخ متوسط د،باال رو واحد ی  میسان به واردان
 کاالهدای  واردان تدر  بیش صنایع این در واردان که است آن دلیل به این. ابدی می افسایش
 صدنایع  آن برای محرک موتور کاالها، نوع این واردان که باشد می ای هسرمای و ای هواسط
 .دهد می نشان سودآوری روی بر مسبت ارر واردان بنابراین ،است

 شداخض  بدا  هرشدمن  هرفیندال تمرکس شاخض ی هرابط مورد در هدست آمد به نتایج
 و کداوآ  ،(1180)  واترسون ،(1174) واترسون و کاولینگ تحقیقان نتایج با ،سودآوری
 و نی دل  ،(1174و 1176) شدیرازی  -زاده خلیدل  ،(1178)  هیتریس ،(1173)  دیتران

 ،(1185)  کدداوآ و بردبددرد ،(1175)  شددفارد ،(1175)  فیلیددپس ،(1178)  مت ددال 
 ،(1177)   دیتدران  و جدونس  ،(1171)  اسدپوزیتیو  و اسپوزیتیو ،(1174)  وپن دالتون

 و اسددتری لند و( 1183)   راونسدد رافت ،(1171)   مددارتین ،(1173)   السددتتارتن
 مسبدت  ی هرابط به همتی که است، سازگار ،(5003) مسون و جیونگ و( 1174)   ویس

 .دارند اشاره متغیر دو این میان دارمعنی و
 نتایج با ،سودآوری شاخض با( MES) ی هرابط به دست آمده در مورد نتایجچنین  هم

 راونسد رافت  و( 1174 و1176) شیرازی زاده خلیل ،(1173) دیتران و کاوآ تحقیقان

 

 

1- Waterson. 

2- Caves et al . 

3- Hitiris. 

4- Nickell & Metcalf. 

5- Philips. 

6- Shepherd. 

7- Bradburd & Caves. 

8- Dalton & penn. 

9- Espositio & Espositio . 

10- Jones et al . 

11- Lustgarten . 

12- Matrin . 

13- Ravenscraft. 

14- Strickland & Weiss . 
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 و مسبدت  ی هرابطد  بده  همتدی  کده  اسدت،  سدازگار  ،(1174) وویس استری لند ،(1183)
 .دارند اشاره متغیر دو این بین دارمعنی

  مورگدان  و هدارن  ،(1174 و1176) شدیرازی  زاده خلیل ،(1173) دیتران و کاوآ
 و بردبددرد ،(1175) فیلیددپس ،(1178) مت ددال  و نی ددل ،(1173)  هددولترمن ،(1177)

 بده  خدود  تحقیقان در نیس ،(1174) ویس و استری لند ،(1171) مارتین ،(1185) کاوآ
 حاصدل از ایدن   ی هنتیجد  بدا  کهاند  هیافت دست سودآوری و تبلیغان شدن مسبت ی هرابط

 .است سازگار مطالعه
 

 گیرینتیجه -12
یافته های این مطالعه داللت بر آن دارد که بصش قابل توجهی از صنایع کارخانده ای  

در چندین شدرایطی بنتداه هدا دارای     . باشدند ایران دارای سطح تمرکس صنعتی باالئی می
 . باشندقابل توجهی میقدرن بازاری 

نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که اکسدر متغیرهدای سداختاری دارای اردر     
ایدن نتیجده   . معنی داری بر متوسط نرخ سودآوری بنتاه ها در ایدن صدنایع مدی باشدند    

برای این گروه از صنایع در اقتصداد   (SCP)ی ساختارگرایان ح ایت از آن دارد که نظریه
از شرایط ساختاری  توانندمی ها بنتاه بر اساآ این نظریه. گیرد می قرار تأیید دایران مور

نقطده نظدر رفداه     از لدذا  ،بازار در جهت اعمال قددرن بدازاری و کسدب سدود بهدره برندد      
زیرا بدا اعمدال قددرن     ،دشو می شرایط موجب کاهش رفاه اجتماعی وجود این ،اجتماعی

 کدارائی تصصیصدی دور   ی هنقطد بدازار از   ،هدا  اهبازاری و کسب سود اقتصادی توسط بنتد 
از میدسان بهینده    تدر  کدم نهائی و مقدار مبادلده در بدازار    ی هقیمت بیش از هسین. شود می

کنتدرل  ) ان اقتصادی با اتصاذ تددابیری گذار سیاستدر این شرایط الزم است . خواهد بود
در . ی انجام دهندمثرراقدامان  ،در جهت بهبود فضای رقابتی در بازار (هادولت بر قیمت

د که در نهایت موجدب  کرتوان به سیاست کاهش موانع ورود به بازار اشاره  می این زمینه
    . دشو می کاهش تمرکس صنعتی و بهبود فضای رقابتی و تضمین حقوق مصرف کنندگان

 

 

 

1- Hart & Morgan . 

2- Holtermann . 
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