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پایان مخصوص خدایی است که بشر را آفرید و به او قدرت اندیشیدن داد تشکر و سپاس بی

کوشش امر نمود و راهنمایانی های بالقوه در وجود انسان قرار داد و او را به تالش و و توانایی

 را برای هدایت بشر فرستاد.

به لطف و توفیق الهی، نگارش این تحقیق را به پایان رسااانیدب بر خود م ب  هم اکنون که 

هاای تمامی کسااانی که در ان اب این پشوهش مرا یاری نمودند دانم ا   حماات و تالشمی

 گذاری نمایم. سپاس

که در تمامی مراحل کار  محمدعلی مومییارجمندب جناب آقای دکتر  ابتدا ا  استاد بزرگوار و

 مینه ان اب تحقیق این انب را فراهم نمودند تشکر  های ار نده، صارر و مهربانیراهنماییبا 

 نامه که با یادآوریاسااتاد مشاااور پایان علی دهقانیچنین ا  اسااتاد بزرگوار دکتر کنم. هممی

 رح مطالب افزایش دادند کمال تشکر را دارب. نکات ار نده دقت مرا در ط

 عزیزب نیز کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. دوستاندانم ا  همراهی م ب می

  



 و

 

 

شکده دان های اقتصادیریزی سیستمبرنامهرشته  کارشناسی ارشددانشجوی دوره فاطمه ایروانیاینجانب 

ساختار  بررسی رابطه بین وضع مالکیت و ه پایان نامهدانشگاه شاهرود نویسند مهندسی صنایع و مدیریت

 محمدعلی موالییدکتر  ییراهنماتحت  (0838-29دوره)طی  بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران

 .متعهد می شوم

 . تحقیقات در این پایان نامهتوسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

 های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .یج پژوهشدر استفاده از نتا 

 تاکنون توساااط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیو نود مدرا یا امتیازی در هیو جا ارا ه  مطاالاب مندرج در پایان نامه

 نشده است .

   شاهرود  صنعتیدانشگاه » خرج با نام شاهرود می باشد و مقاالت مستصنعتی کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه

 به چاپ خواهد رسید .« Shahroud University of Technology» و یا « 

 هپایان نامتأثیرگذار بوده اند در مقاالت مسااتخرج از ن نتایح اصاالی پایان نامهحقوق معنوی تمام افرادی که در به دساات دمد 

 رعایت می گردد.

 های دنها ( اساتفاده شاده اساات طوابط و اصو  هامه ، در مواردی که از موجود زنده )یا بافتدر کلیه مراحل انجام این پایان ن

 اخالقی رعایت شده است .

در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصصخی افراد دسخترسخی یافته یا است اده شده استاصل 

 یت شده است .رازداری ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعا

 تاریخ:

 امضای دانشجو

  

 مالکیت نتایج و حق نشر

 معنوی این اثر و محصوالت دن )مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و  کلیه حقوق

لیدات در توتجهیزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی 

 علمی مربوطه ذکر شود .

 ون ذکر مرجع مجاز نمی باشداستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامهبد. 

 

 تعهد نامه
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 چکیده 

ایی بر ساختار بازار صنایع شیمیو عوامل رفتاری و عملکردیمطالعه حاطر به ارزیابی تأثیر وطع مالکیت 

دو GMM)روش های ترکیبی پویا با اسااتفاده از داده، 3131-59 هایو پاالیشااگاهی ایران طی سااا 

به این  سااختار بازار اسات. دهندهنشاان ساهم بازار شااخ ه، در این مطالعای( پرداخته اسات.مرحله

های صااانعتی ده نفر کارکن و بیشاااتر در صااانایع تولید مواد و هاای مربو  به کارگاهمنظور از داده

ای طی های هسااتههای نفت و سااوختمحصااوالت شاایمیایی و صاانایع تولید ذ،ا  کی، پاالیشااگاه

گانه دن )رفتار، عملکرد و بازار و عناصر سه این تحقیقدر  اساتفاده شاده اسات. 3131-59های ساا 

انواد مالکیت در ایران و مالکیت خصااوصی در صنایع مورد بررسی، اند. ساس،، سااختار( تعری  شاده

اند. در ادامه به مروری بر مطالعات انجام گرفته در خارج و داخل که با اسااتفاده از توطاایح داده شااده

اند، پرداخته شااده های ترکیبی پویا کار شاادهو داده مانی، پنل دیتااقتصااد ساانجی سااری زهای روش

 است.

های فعا  در صاانایع شاایمیایی و هدف اصاالی این مطالعه، بررساای تأثیر مالکیت خصااوصاای بنگاه

پاالیشاگاهی ایران بر شااخ  سااختار بازار )سهم بازار( و اهداف فرعی شامل ارزیابی تأثیر متهیرهای 

گذاری( و متهیرهای رفتاری بازار ) شدت هزینه ت ارزش افزوده و شادت سارمایهعملکردی بازار )شاد

 تبلیهات و شدت هزینه تحقیق و توسعه( بر سهم بازار در این صنایع است.

 زا هستند وبا توجه به اهمیت روزافزون صانایع شایمیایی و پاالیشاگاهی که از صانایع مادر و اشتها 

ا بر هت انجام شده در کشور در خصوص تأثیر مالکیت خصوصی بنگاههمچنین با توجه به فقدان مطالعا

فقدان مطالعات انجام  ساختار بازار ر صنایع با رویکرد دینامیی، طرورت انجام این مطالعه دشکار است.

ها و سااختار بازار در صاانایع شیمیایی و گرفته در خصاوص رابطه خصاوصای بودن نود مالکیت بنگاه



 ح

این مطالعه برای اولین بار در کشور، این مطالعه را از حیث نودوری در کار متمایز  پاالیشاگاهی و انجام

 کرده است.

به  (ای)روش درالنو و باند دو مرحلههای تابلویی پویا مد  اقتصادسنجی مورد استفاده با تکنیی داده

ورد م توطیحی یمتهیرهابردورد متهیر وابسته سهم بازار که شاخ  ساختار بازار است پرداخته است.

گذاری، شدت تبلیهات و شدت استفاده در این مطالعه شدت مالکیت، شدت ارزش افزوده، شدت سرمایه

همچنین تفاطل مرتبه او  متهیر وابسته، به عنوان متهیر ابزاری . های تحقیق و توسعه هستندهزینه

مقطعی به محقق این امکان  هایههای ترکیبی به جای استفاده از دادداده استفاده از. استفاده شده است

تایج ننیز استفاده کند و درا بهتری از پویایی تهییرات داشته باشد.  دهد که از بعد سری زمانیرا می

این مطالعه حاکی از دن است که با افزایش مالکیت خصوصی در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران، 

های تحقیق و هزینهو  گذاریسرمایهایش ارزش افزوده، یابد و با افزسهم بازار صنعت نیز افزایش می

 یابد.تبلیهات سهم بازار کاهش می هزینه در این صنایع سهم بازار افزایش و با افزایش توسعه

ای ههای خصوصی در زیربخشاین موطود که با افزایش تعداد بنگاهفرطیه اصلی این تحقیق مبنی بر 

یابد، مورد تأیید واقع شد. فرطیه فرعی او  که بازار افزایش میصانایع شایمیایی و پاالیشگاهی، سهم 

یه یابد و فرطبیانگر این موطاود اسات که با افزایش ارزش افزوده، سهم بازار صنایع مذکور افزایش می

های این صاانایع، سااهم گذاری در زیربخشفرعی دوم مبنی بر این مطلب که با افزایش میزان ساارمایه

هم های تحقیق و توسعه، سیابد و فرطیه فرعی چهارم مبنی بر اینکه افزایش هزینهمیبازار نیز افزایش 

که فرطاایه فرعی سااوم مبنی بر این دهد، تأیید شاادند. در حالیبازار صاانایع ذکر شااده را افزایش می

 ابد، موردیموطاود که با افزایش هزینه تبلیهات، ساهم بازار صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی افزایش می

 تأیید واقع نشد.

تابلویی پویا، رویکرد گشتاورهای  هایداده وطع مالکیت، ،سهم بازار، ساختار بازارواژگان کلیدی:

 (GMM) یافتهتعمیم
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 مقدمه-0-0

-استیهای علم اقتصاد است که به بررسی رفتار و ساقتصاد صنعتی یا سازماندهی صنعتی یکی از شاخه

یکی از مفاهیم اصلی در این حوزه از علم اقتصاد، بازار و انواد دن است  پردازد.های اقتصادی میگذاری

شود. چگونگی ارتبا  این عناصر ر، رفتار و عملکرد مشخ  میویژگی هر بازار توسط سه عنصر ساختا

 گانه و عوامل موثر بر دنها موطود مطالعات متعدد نظری و تجربی بوده است.سه

گیرند. رفتار در واقع پاسخ به ها جهت تطبیق خود با شرایط بازار به کار میرفتار الگویی است که بنگاه

شود و هرگونه تصمیم یا سیاستی که بنگاه برای ادامه تحمیل میکه توسط ساختار بازار  شرایطی است

گیرد در محدوده این عنصر قرار دارد.عملکرد اقتصادی مجموعه دثار و ت خود در بازار به کار مییفعال

شود و عملکرد صنعتی،  عملکردی است که میزان اقتصادی ناشی می هاینتایجی است که از فعالیت

های مهم عملکرد، دهد. جنبههای بازار را نشان میکنندگان در قیمتجامعه و مصرفسازگاری با نیازهای 

ساختار، معرف خصوصیات سازمانی بازار  .ها  کامل و عدالت در توزیع هستندکارایی، پیشرفت فنی، اشت

ه توان برابطه اجزاء بازار را مشخ  نمود که از این جمله می تواناست که به کمی این خصوصیات می

رابطه فروشندگان با یکدیگر، رابطه خریداران با یکدیگر و رابطه خریداران و فروشندگان در بازار اشاره 

انواد مختلفی دارد که شامل انحصار کامل، رقابت کامل، رقابت  ساختار بازار .(3135)خداداد کاشی، نمود

مل مفیدترین است. زیرا در دن ساختار رقابت کا شود و در میان دنهاانحصاری و انحصار چندجانبه می

کنندگان محصوالت خود را در سطح قیمت و حالت تقاطای واقعی مشتریان دشکار شده و تمام عرطه

شود عالیق کنند که خریداران مایل به خرید دن هستند. رقابت کامل موجب میکیفیتی عرطه می

قعی خود های واد فروشندگان هزینهشوکنندگان با یکدیگر تراز شده و باعث میتولیدکنندگان و مصرف

ترین متهیرهای ساختاری بازار است. میانگین باالی سهم بازار سهم بازار نیز یکی از مهم را دشکار کنند.

در حوزه اقتصاد صنعتی مکتب شود. ها معموال در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده میبنگاه

ن این مکتب جهت علیت را از عملکرد به رفتار و ساختار میالدی شکل گرفت. طرفدارا91شیکاگو از دهه 
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ای عملکرد( هها به کارایی نسبی )یکی از جنبهدانند. از نظر این مکتب، ساختار بازار و نحوه رفتار بنگاهمی

(. این مکتب ساختار را تابعی از رفتار، عملکرد و شرایط 3135)خداداد کاشی، ها وابسته استبنگاه

 .داندخارجی می

مالکیت اصطالحی کلی برای قواعد حاکم بر دسترسی و کنتر  منابع مادی است. مالکیت خصوصی به 

 دهند تا از دنشود که یی منبع مادی را به فرد یا گروهی اختصاص مینوعی از نظام مالکیت اطالق می

ی کنترل جامعه هیودن را ندارند و همچنین  استفاده و دن را مدیریت کنند و افراد دیگر حق استفاده از

مالکیت خصوصی از مالکیت عمومی و اشتراکی )که به منابع در تملی  کند.را بر این منابع اعما  نمی

و معموال د حکومت، جامعه یا دولت اشاره دارد و نه افراد حقیقی و یا بنگاه اقتصادی( قابل تمایز است.

ت های دولشود: کاهش مسئولیت ه میدلیل یا هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارا

مالی صنایع دولتی بر بودجه  سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت و کاهش بارو خارج

 (.3179)مقبل، کشور

 مسأله وبیان تحقیق طرح-0-9

ها یا صنایع به بخش خصوصی ها، بنگاهقانون اساسی، واگذاری شرکت 44ترین اهداف اصل یکی از مهم

فعالیت  ها از ابتدای شرودمالکیت از دولتی به خصوصی است. این تهییر مالکیت یا ایجاد بنگاهو تهییر 

بنگاه به صورت مالکیت خصوصی، یکی از اجزای اصالحات ساختاری است که هدف دن دستیابی به 

ز بعد اها و صنایع در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی باالتر کارایی باالتر بنگاه

های زیرمجموعه صنایع اقتصاد کالن است. اما در شرایط فعلی، واگذاری بدون کارشناسی شرکت

شیمیایی و پاالیشگاهی به بخش خصوصی، ممکن است روی سهم بازار این صنایع اثر مطلوبی نداشته 

ث شده عهای پیش روی مالکیت خصوصی در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران که باباشد. محدودیت
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-است تاکنون حضور بخش خصوصی در این صنایع به طور مطلوب مشاهده نشود شامل: نیاز به سرمایه

ای هگذاری دولتی برای ترکیب تولید زیربخشگذاری باال برای بهبود واحدهای پاالیشی، مقررات و قانون

 صنایع، نحوه توزیع و قیمت فروش محصوالت و ... است.

 تهیرهایم به دن پیرو به  و شود داده  توطیح  عملکرد-رفتار-ساختار الگوی دشومی سعی تحقیق دراین

 ریتصحیح درا دنهابتوان  نمودن کمی با نهایت در و شود پرداخته بازار وعملکردی ساختاری،رفتاری

اثر مالکیت خصوصی بر ساختار بازار در صنایع   یافتن بر تحقیق این بازاربهدستآورد. تأکید از ساختار

 رتأثی اقتصادسنجی مد  از یی استفاده با است شده کوشش واقع در.است ایران یمیایی و پاالیشگاهیش

ع ساختار بازار در صنایشاخ  دهنده مالکیت خصوصی بر چندمتهیر رفتاری و عملکردی و متهیر نشان

 شیمیایی و پاالیشگاهی ایران بررسی شود.

 عناصر رفتاری و عملکردی و است که در یی فضای پویا، این سوا این مطالعه به دنبا  پاسخ دادن به 

ایع سهم بازار صن ها در طو  زمان چه تأثیری بر متهیر ساختاریهمچنین خصوصی بودن مالکیت بنگاه

 دارند؟ شیمیایی و پاالیشگاهی ایران

 ضرورت و اهمیت تحقیق -0-8

زایش ایران، افیایی و پاالیشگاهی ترین دالیل تأکید بر ایجاد مالکیت خصوصی در صنایع شیماز مهم

وری، تأمین رفاه جامعه، تأمین ، افزایش بهرهها، کاهش حضور دولتیی، تقلیل هزینهرقابت، بهبود کارا

سرمایه الزم برای دولت به منظور جبران کسری بودجه و توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به 

موارد توجیه مناسبی برای بررسی اثر مالکیت خصوصی بر منابع مالی و فناوری خارجی هستند که این 

 سهم بازار صنایع هستند.

بر  مبنای بررسی توان به فقدان مطالعات انجام شده ترین دالیل طرورت انجام این تحقیق، میاز مهم

مهم یار نقش بس رابطه وطع مالکیت و ساختار بازار در صنایع با رویکرد دینامیی اشاره کرد. با توجه به
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بررسی اثر  اهمیت زا در ایران هستند،صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی که از صنایع مادر و اشتها 

 .دشکار است متهیرهای رفتاری و عملکردی و همچنین اثر مالکیت خصوصی بر سهم بازار این صنایع

 تحقیق انجام اساسی وفرضیات اهداف -0-4

ه ، هدف این مطالعانداز خصوصیات سازمانیاز چشم ها و صنایعبا در نظر گرفتن نیاز به بررسی بنگاه

ها بر ساختار بازار است. از دیگر اهداف فرعی این تحقیق بررسی اثر مالکیت خصوصی بنگاه بررسی اثر

یزان مارزش افزوده و متهیرهای رفتاری هزینه تبلیهات و هزینه تحقیق و توسعه و متهیرهای عملکردی 

 .باشدمیری گذاری بر متهیر ساختاسرمایه

 اهداف این تحقیق عبارتند از:

 هدف اصلی:

 ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران. ها بربنگاهوطع مالکیت  ارزیابی تأثیر

 اهداف فرعی:

 ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران. ها بربنگاه ارزش افزودهارزیابی تأثیر -3

ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی  ها بردر بنگاهگذاری سرمایه میزان ارزیابی تأثیر -9

 ایران.

 ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران.های تبلیهات بر هزینه ارزیابی تأثیر -1

 .ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایرانهای تحقیق و توسعه بر هزینه ارزیابی تأثیر -4
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 فرطیه اصلی:

ازار ب سهمهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، های خصوصی در زیربخشبا افزایش تعداد بنگاه 

 یابد.افزایش می

 های فرعی:فرطیه

ار باز سهمهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، ها در زیربخشبنگاه ودهزارزش افبا افزایش   -3

 .یابدافزایش می

زار با سهمهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، اری در زیربخشگذبا افزایش میزان سرمایه  -9

 یابد.افزایش می

های صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، سهم بازار افزایش های تبلیهات در زیربخشبا افزایش هزینه -1

 یابد.می

های صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، سهم در زیربخش حقیق و توسعههای تبا افزایش هزینه -4

 یابد.زایش میبازار اف

 

 نوآوری تحقیق -0-5

های نفت و صنایع تولید مواد و در صنایع ذ،ا  کی و پاالیشگاه سهم بازاربا توجه به اهمیت روز افزون 

ا و همچنین ب زا و دردمدزا در اقتصاد ایران هستندکه جزء صنایع اصلی و اشتها  محصوالت شیمیایی

ند امطالعاتی انجام گرفته در ایراندهد م شده نشان میبررسی مطالعات انجادرنظر گرفتن این موطود که 

بررسی  مبنای ای برتاکنون مطالعه اند، اماگانه بازار را در صنایع مختل  بررسی کردهکه رابطه عناصر سه

تأثیر خصوصی بودن مالکیت ویژه ، بهISICدر کدهای  رابطه وطع مالکیت و ساختار بازار در صنایع

عاتی طروری می نماید که چنین مطال با روش پنل دینامیکبررسی نشده است، ازار صنایعها بر سهم ببنگاه
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 این مطالعه ،و انجام این مطالعه برای اولین بار در کشورپیش روی تولیدکنندگان این صنایع قرار بگیرد 

 .کرده استاز حیث نودوری در کار متمایز  را

، مدیران و ریزیمدیریت و برنامهوزارت نفت، سازمان  تواند برایهای این تحقیق میدر نهایت یافته

ی و های مرتبط با تولید صنایع شیمیایتولیدکنندگان صنایع شیمیایی وپاالیشگاهی،  نهادها و سازمان

ان گسترش و نوسازی صنایع ، وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمپاالیشگاهی شامل: شورای رقابت

 ایران مفید واقع شود.

 روش تحقیق -0-6

روش  دارای سازیمد  ثحی از ،ایکتابخانه روش دارای هاداده دوریجمع روش حیث از تحقیق این

در این مطالعه به منظور بررسی اثر  .باشدمی دماری توصیفی نتایج، تحلیل حیث از و تحلیل دماری

نجی ادسمالکیت خصوصی بر ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران از یی مد  اقتص

 استفاده شده است. 

ای می باشد. جامعه دماری پژوهش، از نود تحقیقات کتابخانه روش جمع دوری دمار و اطالعات مد  این

 31های صنعتی مربو  به سرشماری گارگاه ISICرقمی  4صنعت دارای کدهای  33این مطالعه شامل 

مطالعه از دمار و اطالعات خام موجود  در انجام اینمی باشد.  3131-59نفر کارکن و بیشتر طی دوره 

نفر کارکن و باالتر که توسط مرکز  31های صنعتی با های مربو  به دمارگیری از کارگاهدر پرسشنامه

 .دوری شده استگرد 3131-59دمار ایران برای دوره 

یهات ینه تبلگذاری انجام گرفته، هز، میزان سرمایهارزش افزودهاثر خصوصی بودن مالکیت،  این مطالعه،

های صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی در زیربخش ،بر سهم بازار )شاخ  ساختاری بازار( و هزینه تحقیقات

. صنایع شیمیایی معرف صنعت تولید مواد و محصوالت شیمیایی و صنایع کندرا تحلیل میایران 
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د ای طبق استاندارههای هستهای نفت و سوختپاالیشگاهی معرف صنعت تولید ذ،ا  کی، پاالیشگاه

 است.  ISICکدهای 

 استفاده شده است.ای دومرحلهGMMبرای تخمین مد  اقتصادسنجی به روش  Stata13افزار از نرم

 هاخالصه فصل -0-7

 باشد.فصل تشکیل شده است که به شرح زیر می 9نامه از این پایان

ق، انجام تحقی و اهمیت رورتفصل او  به کلیات تحقیق از جمله طرح تحقیق و بیان مسئله، بیان ط

 پردازد. نودوری تحقیق و همچنین روش و چگونگی انجام تحقیق می

دهنده دن که شامل رفتار، عملکرد و ساختار است گانه تشکیلمعرفی بازار و عوامل سه فصل دوم به

یح توط اند رامکاتب مختل  اقتصادی که جهت علیت عناصر مختل  بازار را بررسی کردهپردازد و می

به توطیح نود خصوصی بودن مالکیت و همچنین صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی در  همچنین و دهدمی

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق در زمینه مالکیت خصوصی و متهیرهای پردازد و در پایان به ایران می

 پردازد.رفتاری و عملکردی و تأثیر این متهیرها بر ساختار بازار در صنایع می

 نامه کهپایان هدف به رسیدن برای شده استفاده هایدزمون و مد  بیان و تحقیق روشفصل سوم به 

 پردازد. یم بررسی اثرخصوصی بودن مالکیت بر ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران است،

 استفاده مد  قسمت اینپردازد. درفصل چهارم به بیان نتایج تخمین مد  و ارا ه جداو  و نمودارها می

 .است شده داده توطیح روشنی به شده

 در این یدت تلعامطا برای پیشنهادات ارا ه پردازد. همچنینمی دنها تفسیر و نتایج بیان به پنجم فصل

 .کندمی بیان محققان به را حوزه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 ادبیات تحقیق                                          
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 و تاریصچه پیدایش آن 0اقتصاد صنعتی -9-0

رسی ها را برها در بازار و تعامل بین بنگاهاز علم اقتصاد است که رفتار بنگاهای اقتصاد صنعتی شاخه

نوان عگردد اما این شاخه بهکند. قدمت و ریشه اقتصاد صنعتی به اوایل قرن بیستم میالدی برمیمی

مطرح شده است. این شاخه از علم اقتصاد در انگلستان و  3591یی شاخه مجزا در علم اقتصاد از دهه 

این حوزه از علم  شناخته شده است. "9سازمان صنعتی"و در امریکا با نام  "اقتصاد صنعتی"اروپا با نام 

 پردازد.( می9و عملکرد 4، رفتار1گانه دن )ساختاراقتصاد به مطالعه بازار و عناصر سه

 بازار و عناصر بازار -9-9

معامله و مبادله کاالها با هم مرتبط  بازار متشکل از گروهی از خریدارن و فروشندگان است که برای

شوند. هر بازار دارای سه عنصر عملکرد، رفتار و ساختار است و بسته به ماهیت و نحوه ارتبا  این می

 -9بعد کاالیی  -3شود. بازار دارای دو بعد است: عناصر با یکدیگر، شکل و نود سازمان بازار مشخ  می

شوند و یا به اعتبار ناحیه جهرافیایی کاالهایی که در دنها عرطه میبعد جهرافیایی. بازارها به اعتبار 

 شوند. تفکیی می

 ها در بازار رفتار بنگاه-9-9-0

استی گیرند و هر تصمیم یا سیها جهت تطبیق خود با شرایط بازار به کار میرفتار الگویی است که بنگاه

-تهایی چون سیاسها در حوزهگیرد. رفتار بنگاهمی است که بنگاه برای ادامه فعالیت خود در بازار به کار

ای ههای قیمتی )مانند سیاست کسب حداکثر سود یا حداکثر دردمد یا سیاست تبعیض قیمت(، سیاست

                                                 
1.  Industrial Economics 
2. Industrial Organization 
3. Structure 
4. Conduct 
5. Performance 
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های ارتقای فروش )مانند تبلیهات، سیاست تهییر در کیفیت و بهبود محصو (، تولیدی )مانند ایجاد

 ها قابل بررسی است.و همکاری یا رقابت با دیگر بنگاه تحقیق و توسعه و خدمات پ، از فروش(

 عملکرد بازار -9-9-9

 شود. عملکرد اقتصادیعملکرد اقتصادی مجموعه دثار و نتایجی است که از فعالیت اقتصادی ناشی می

های چون کارایی )کارایی فنی به معنی عدم اتالف منابع کمیاب و کارایی تخصصی مناسب با شاخصه

دن کنندگان و حداکثر شکنندگان با نیازهای کمی و کیفی مصرفسازگاری تصمیمات مصرفبه معنی 

 های علمی و در نهایت رشددکنندگان از پیشرفتپیشرفت فنی )به معنی استفاده تولیرفاه جامعه(، 

ت لل منابع به ویژه منابع انسانی( و عدااشتها  کامل )به معنی اشتها  کام دردمد سرانه در بلندمدت(،

 شود. در توزیع شناخته می

 6ساختار بازار  - 9-9-8

توان رابطه اجزاء بازار ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است و به کمی این خصوصیات می

را مشخ  نمود. در واقع ساختار بازار دن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با شناسایی دنها 

ترین خصوصیات سازمانی بازار ی و رقابت در بازار را مشخ  نمود. از مهمگذارتوان ماهیت قیمتمی

اشاره  31و درجه تفاوت کاال 5، شرایط ورود3، تمرکز خریداران7توان به تمرکز فروشندگانمی

 فروشندگان و چگونگی توزیع اندازه (. تمرکز فروشندگان در بازار توسط تعداد3135نمود)خدادادکاشی، 

شود. اندازه فروشندگان بر حسب فروش، ارزش افزوده، دارایی و یا اشتها  نیز تعیین دنها تعیین می

شود. تمرکز بازار شاخ  مناسبی برای بررسی چگونگی اداره بازار است. رقابت در بازار به شدت متأثر می

شود می از درجه تمرکز بازار است. هر چه درجه تمرکز بیشتر باشد بازار به سمت انحصاری شدن متمایل

                                                 
6. Market Stracture 
7. Seller Concentration 
8. Buyers Concentration 
9. Entry Condition 
10. product difference 
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کند. تمرکز خریداران نقش مهمی و هر چه درجه تمرکز کمتر باشد بازار به سمت رقابتی شدن سوق می

دارد و هر چه درصد اشاره به توزیع محصو  بازار بین خریداران  ت در بازار دارد ودر ماهیت و میزان رقاب

شود تمرکز خریداران بیشتر بیشتری از محصو  تولید شده توسط تعدادی کمی از خریداران خریداری 

خواهد بود. شرایط ورود بیانگر سختی یا سهولت ورود به یی بازار است هر چه ورود به یی صنعت برای 

ابتی رقهمکاری و در پیش گرفتن رفتار ،یرهای موجود در صنعت قادر به تر باشد بنگاهها سختبنگاه

که محصو  چند فروشنده رقیب از نظر خریدارن  کندخواهند بود.  تفاوت کاال به این موطود اشاره می

های رقیب بر میزان رقابت بین فروشندگان تأثیر متفاوت است یا خیر. درجه تفاوت محصو  بنگاه

یی متهیر ساختاری بازار است که در ادبیات اقتصاد صنعتی،  . سهم بازار(3135)خدادادکاشی، گذاردمی

 بینس واندازه دورده دست به باالتر بازاری سهم اگر بنگاهیود. شاز عوامل عملکردی و رفتاری متأثر می

-صرفه ،دالیل دن از شود که یکی تقویت است کارایی بنگاه  ممکن یابد، مزیت افزایش در صنعت بنگاه

 و تحقیق بازاریابی یا سرمایه، قبیل از هزینه اجزاء در است ممکن که بوده مقیاس ناشی هایجویی

 یا داشتهنگه ثابت را، پویا فردیند کارایی ازطریق مزایای است ممکن عوامل این .بیفتد اتفاق توسعه

 . (3151دهد)دهقانی،  گسترش

 شود و برعک،ها معموال در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده میمیانگین باالی سهم بازار بنگاه

 سهم بازار کمتری دارند. هادر بازارهای رقابتی، بنگاه

و انحصار کامل، دو ساختار حدی بازار هستند و رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه میان رقابت کامل 

 این دو قرار دارند.

 انواع ساختار بازار  -9-8

 00ساختار رقابت کامل -9-8-0

                                                 
11. Competitive market 
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مشابهی را به تعداد بیشماری  بازار رقابت کامل بازاری است که در دن تعداد زیادی فروشنده کاالهای

 کنند. خریدار عرطه می

 رقابت کامل شرایط بازار -

  کنندهعرطه زیاد تعداد -3

 کل اب مقایسه در دنها از کدام هر مقدارفروش کهطوری به هستند زیاد بازار نود تعداد فروشندگان دراین

رند و هر ت بازار ندایر قیمتهی و درتعیین قدرتیی تنهای به فروشندگان لذا  و ناچیز بازار در فروش مقدار

 ی که می خواهد کاال به بازار عرطه کند.اواند به هر اندازهتیفروشنده م

 تقاطاکننده زیاد تعداد -9

سه با کل خرید در بازار به حدی زیاد است که خرید هر کدام در مقای در این بازار تعداد مصرف کنندگان

دارند و هر نر ثیری در تعیین و تهییر قیمت بازاأذا مصرف کنندگان نیز به تنهایی تباشد و لناچیز می

 ای که می خواهد می تواند تقاطا نماید.خریدار به هر اندازه

 ای بودن عرطه و تقاطاذره -1

اقتصاددان معروف ، 39فرانسوا پرو طبق نظرکنندگان که کنندگان و تقاطامنظور این است که تعداد عرطه

ای در دریای تقاطا طرهی عرطه و هر تقاطا به مانند قای در دریامانند قطره بههر عرطه  فرانسوی

 قیمت در خود تقاطا و توانند با تهییر عرطهکنندگان نمییی از تقاطاکنندگان و عرطه باشد و هیومی

 .باشند داشته ثیرتأ بازار

 کاال بودن متشابه یا متجان، -4

                                                 
12. Francois Peru 
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 هکطوری به ،باشدرقابت کامل کامال مشابه می کاالهای واحدهای تولیدی در یی صنعت خاص در بازار

 یوه اندمشابه تولیدی کاالهای که دنجا از. است تفاوتبی کنندهمصرف برای تولیدی واحد هر از خرید

 تولیدی حدوا یی به کنندمی مطالبه فروشندگان سایر که ازقیمتی بیش قیمتی نیست حاطر خریداری

 ت کند.پرداخ خاص

 کامل تحرا وجود -9

بازار شده و یا از دن خارج  توانند با دزادی کامل واردیم ،و به طور کلی همه نهادهای تولیدینیروی کار 

د و او رفتنگر انحصار یی تولید کننده قرار مید. چنانچه این ویژگی وجود نداشت عوامل تولید دگردن

ای تولیدی هقادر بود کاالیی را تولید نماید که با کاالهای دیگر متفاوت باشد. بنابراین در بلند مدت بنگاه

 د.ن بازار وارد یا از دن خارج گردنبه دسانی به ای می توانند

 کامل دانش و اطالعات وجود -6

دگاهی کامل درباره اوطاد حاکم بر بازار از جمله قیمت کاال دارند  ،کنندگان و فروشندگان،کلیه مصرف

 و تحریمکمی وقت ، اطالعی از بازاربی ،بدون دنکه موانعی از قبیل مقررات ،و دزادانه با هم تماس دارند

ای یی کاالی معین را به قیمتی بیشتر از کنندهنتیجه هیو مصرفی دنها شود و دردمعامله سد راه دزا

 رای نیز کاالیی به قیمت کمتر از قیمت کاال در بازابازار نخواهد خرید و هیو فروشندهقیمت دن کاال در 

ر یعنی واحد بودن و مشخ  دهنده یکی از خصوصیات عمده بازا)که این خود نشاننخواهد فروخت

 .(بودن قیمت کاالهای مشابه می باشد

 وحداکثرمطلوبیت حداکثرسود -7

کنندگان حصو  حداکثر رسیدن به حداکثر سود و هدف مصرف کنندگاندر این بازار هدف تولید

 مطلوبیت است.

 سازش و تبانی وجود عدم -3
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 نندگان میسر نیست.کبین تولیدکنندگان و یا مصرفتبانی 

 08ساختار انحصار کامل -9-8-9

رد فگر کاالها وخدمات منحصربهکننده انحصاردید که فقط یی تولیدود میبازار انحصار کامل وقتی به وج

 گر انحصار کاملند. به عبارت دیکبه تعداد زیادی خریدار عرطه می راتولیدو ()بدون جانشین نزدیی

د نداشته باشد در این صورت تولیدی وجو یدید که جانشین نزدیکی برای یی کاالزمانی به وجود می

کنندگان مواجه نیست در نتیجه برای تعیین قیمت و یا مقدار نده انحصاری با رقابت سایر تولیدکنتولید

دو مورد  ،کامل و انحصارکاملاشد. در واقع دو نود بازار رقابتتولید در بازار دارای قدرت زیادی می ب

 کامال متضاد هستند.

 انحصار کامل شرایط بازار -

 دارد وجود تولیدکننده یی تنها بازار این در. 

 ود ارگر وجانحص تولیدشده کاالی برای کاملی یا و مناسب جانشین هیچگونه بازار نود این در

 ندارد.

 را ودخ خاص دالیل خود موطود این که باشدنمی پذیرامکان بازار به دیگر تولیدکنندگان ورود 

 :یان شده است بصرامخت درذیل باشدکهمی دارا

 بازار نمودن اشباد●

یگر بازار د نمایدشده خود اشباد میای تولیدموجود در بازار را با کااله یبه دلیل اینکه تولیدکننده تقاطا

 .دونتوانند وارد بازار شمین بنابراین تولیدکنندگان دیگر ،درت جذب کاالهای اطافی را نداشتهق

 فروش قیمت تعیین●

                                                 
13. Monopoly 
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ای هماید که ورود برای سایر واحدنای انتخاب میهصارگر قیمت فروش کاال را به گوننحواحد تولیدی ا

 باشد.نمیتولیدی به بازار سوددور

 لوژیتکنو و اولیه مواد انحصار●

ا لید کاال روژی الزم برای توولمواد اولیه و همچنین روش و تکن واحد تولیدی انحصارگر عرطه و فروش

 د.دوردر انحصار خود در می

 دولت حمایت●

تی روسیله مقررات تجا ابه ی و داشته را نظر مورد کاالی انحصاری تولید اجازه دولت ازطرف واحدتولیدی

 انحصاری کاال از طرف دولت حمایت می شود. مانند حقوق کمرگی برای تولید

     کامل انحصار بازار در تولیدشده مقدارکاالی تعیین قیمت و -

ه اما از دنجایی ک ،ابت کامل با قیمت واحد روبرو بودر واحد تولیدی در بازار رقگونه که گفته شد ههمان

ت برای انحصارگر واحد و مشخ  کننده کاال وجود دارد قیمانحصار کامل فقط یی عرطهدر بازار 

 باشد.نمی

ه مقدار چ گرفت کهیمت حاکم بر بازار باید تصمیم میهر واحد تولیدی با توجه به ق در بازار رقابت کامل

 ه انحصارگر در مورد رفتار خود در بازار دو تصمیم متفاوت پیش رو دارد:کیحال،درکاال تولید گردد

 عهده به را قیمت این اساس بر فروش مقدار وتعیین نموده تعیین را تولیدشده کاالی قیمت تواندمی

 تابع دهدب واجازه نموده تعیین را مقدارفروش یا اینکه (.سود حداکثرکردن برای)بگذارد بازار یتقاطا تابع

 گردد را معین کند.ن سود او حداکثر مید ازای به که قیمتی بازار تقاطای
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 04ساختار رقابت انحصاری-9-8-8

 زیکی از اشکا  ساختار بازار است که تعداد زیادی تولیدکننده، محصوالت خود را متمایز ااین ساختار 

-هاز موارد مانند نود دست حصوالت یکسان هستند، ولی در برخی)این مکنندیکدیگر به بازار عرطه می

ه مدت، شبیتوانند در کوتاهها میاری، شرکتبا یکدیگر متفاوتند(. در رقابت انحص ...بندی، برند و

گر نیز های دیسود کسب کنند، ولی در بلندمدت، شرکتقدرت بازار از انحصارگر عمل کنند و با استفاده

شوند و با وارد بازار شده و از طریق ایجاد تمایز در محصوالت، منجر به ایجاد رقابت کامل در بازار می

 توانند سود اقتصادی کسب کنند.ها، دنها نمیش تعداد شرکتافزای

 05ساختار انحصار چندجانبه -9-8-4

در این حالت، تعداد کمی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد. در حالت خاصی که تنها دو 

مسلط بر بازار چون تعداد کمی تولیدکننده نامند. می 36جانبهبازار وجود دارند را  انحصار دو فروشنده در

ها دگاه است. تصمیم یکی از دنها بر تصمیم های دیگر تولیدکنندهوجود دارد، هر کدام از دنها از فعالیت

توسط  ریزی استراتژییبرنامه ،دیگران تأثیرگذار است و از تصمیمات دنها تأثیرپذیر است. در این حالت

قرار دهد. رقابت در فضای هر کدام از دنها نیاز به این دارد که پاسخ هر یی از رقبا را نیز مورد مالحظه 

، هاتواند در محدوده وسیعی از محصوالت مختل  صورت پذیرد. در این موقعیتانحصار چندجانبه، می

 انجام دهند و ...ای را مانند تبانی کردن، تقسیم بازار و های محدودکنندهها ممکن است فعالیتشرکت

ی که یشود. در جاییکامل ایجاد میال ببرند که تا حدی شرایط انحصارها را باتولید را محدود و قیمت

شود. هایی وجود دارد، این عمل تحت عنوان کارتل شناخته میتوافق رسمی برای این چنین تبانی

                                                 
14.Monopolistic competition 
15. Oligapoly 
16. Duapoly 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
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-سرمایه کنند تا ریسی ذاتیها ا،لب جهت پایدار نمودن بازارهای بی ثبات، با یکدیگر تبانی میشرکت

 و تولید در این نود بازارها را کاهش دهند. گذاری

 جهت علیت عناصر بازار از دیدگاه مکاتب مصتلف -9-4

گانه بازار از دیدگاه مکاتب مختلفی چون: مکتب در حوزه اقتصاد صنعتی، جهت علیت بین عناصر سه

( 93)منازعه 91و مکتب ورود 35، مکتب رفتارگرایی33یو. سی. ا . ای –ب شیکاگو ، مکت37ساختارگرایی

 کند.بررسی شده است. این مطالعه جهت علیت از دیدگاه مکتب شیکاگو را بررسی می

 (S-C-Pمکتب ساختارگرایی ) -9-4-0

. جهت شدگذاران مکتب ساختارگرایی مطرح گانه بازار توسط بنیاناولین مطالعات پیرامون عناصر سه

گانه بازار از دیدگاه این مکتب، از ساختار به رفتار و عملکرد است. از نظر این مکتب علیت عناصر سه

ها و تصمیم دنها برای همکاری و ا تالف و یا رقابت با یکدیگر، متأثر از ساختار بازار است و رفتار بنگاه

ها و در نهایت عملکرد کل بازار رد بازاری بنگاهها در بازار مجموعا عملکساختار بازار و نحوه رفتار بنگاه

رویکرد این مکتب در مورد عناصر بازار و نحوه ارتبا  این عناصر در قالب دهد. و صنعت را شکل می

 فرمو  زیر نمایش داده شده است:

 = عملکردfساختار(  ایط خارجی و سازمان داخلی، رفتار،)شر

افتد و بازار مورد نظر را متأثر ه در خارج از صنعت اتفاق میاتی است کرمنظور از شرایط خارجی، تهیی

 .(3135)خدادادکاشی،  شودسازد. سازمان داخلی نیز، مسا لی چون تنود محصو  را شامل میمی

                                                 
17. Structuralism (S-C-P) 
18. Chicago-U.C.L.A 
19. Behaviouralism 
20. Entry School 
21. Contestability School 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 گانه بازار از دیدگاه این مکتب در شکل زیر نمایش داده شده است:جهت علیت عناصر سه

 

 

 ر از دیدگاه ساختارگرایانجهت علیت عناصر بازا 0-9شکل

 مکتب شیکاگو -9-4-9

، 91میالدی توسط برازن 71شکل گرفت و از دهه  99میالدی با حضور استیگلر 91این مکتب که از دهه 

و سایر اقتصاددانان مخال  مکتب ساختارگرایی به اوج رسید، جهت علیت  96، پوزنر99، دمستز94می گی

داند. طبق نظر طرفداران این مکتب، ساختار بازار اختار میگانه بازار را از عملکرد به رفتار و سعناصر سه

این مکتب  پردازانترین نظریهاز برجستهها وابسته است. دمستز که ها به عملکرد بنگاهو نحوه رفتار بنگاه

وه تأثیر نح گردد.های انحصاری برمیاست، معتقد است علت وجود انحصار به عملکرد و کارایی برتر بنگاه

 شود:گانه بازار بر هم و نحوه ارتباطشان از دیدگاه این مکتب با رابطه زیر تبیین میسهعناصر 

 عملکرد( = ساختار)شرایط خارجی، رفتار، 

ار های اجتماعی انحصمعتقدند هزینه دانند وطرفداران این مکتب، انحصار را انعکاسی از عملکرد برتر می

اعما  قدرت بازاری صرفا به واسطه همکاری و ا تالف  شود وتوسط منافع حاصل از انحصار خنثی می

 (.3135)خداداد کاشی، پذیر استها امکانبین بنگاه

 جهت علیت عناصر بازار از دیدگاه این مکتب در شکل زیر نمایش داده شده است:

                                                 
22.Stigler 
23. Brozen 
24. McGee 
25 . Demsetz 
26 . Posner 

 عملکرد رفتار ساختار شرایط اولیه
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 جهت علیت عناصر بازار از دیدگاه مکتب شیکاگو 9-9شکل 

 مکتب رفتارگرایی -9-4-8

گیری عملکرد بازار است. طرفداران این ها عامل موثر در شکلمکتب، الگوی رفتاری بنگاه از دیدگاه این

گی شود و بروز انحصار یا رقابت بستمکتب معتقدند وجود تمرکز باال الزما منجر به عملکرد انحصاری نمی

زار انحصاری برسند، باها به توافق گیرند و اگر بنگاهها در قبا  یکدیگر پیش میبه رفتاری دارد که بنگاه

خواهد شد و اگر به توافق نرسند ممکن است اقدام به بیرون کردن همدیگر از بازار بکنند و عملکردی 

ا، هرقابتی داشته باشند. رفتارگرایان معتقدند عملکرد بازار چندان به ساختار وابسته نیست و رفتار بنگاه

 (.3135کننده عملکرد است )خدادادکاشی، تعیین

 تب ورود )منازعه(مک -9-4-4

-پایه 97میالدی توسط اقتصاددانی چون بامو ، بیلی و ویلیگ 3579-39های این مکتب در فاصله سا 

 ترین عامل دراز خارج صنعت به داخل دن، مهم هابنگاه بالقوهریزی شد. به عقیده این اقتصاددانان ورود

بل در هایی که از قندان مرتفع نباشد، بنگاهتعیین نتیجه و عملکرد بازار است.اگر موانع ورود به بازار چ

شوند زیرا در چنین حالتی اگر صنعت فعالیت داشتند مجبور به تولید در سطح بهینه و رقابتی می

های قدیمی رفتاری مبتنی بر همکاری و ا تالف را پیش گیرند و یا بعضی از دنها سهم قابل توجهی بنگاه

 های جدید نهایتا رفتار و عملکرد رقابتیباشد، به دلیل ورود بنگاهداشته باشند و بازار بسیار متمرکز 

م های بالقوه به بازار محکوتحقق خواهد یافت و انحصار و رفتارهای ،یررقابتی به دلیل امکان ورود بنگاه

های قدیمی هستند )خدادادکاشی، های بالقوه دماده منازعه و رقابت با بنگاهبه شکست است زیرا بنگاه

3135.) 

                                                 
27. Baumol, Baily and Wilig 

 ساختار رفتار عملکرد
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 مالکیت -9-5

 انواع مالکیت در اقتصاد ایران -9-5-0

درباره مالکیت بحث شده است، اما  47و  46، 44در قانون اساسی جمهوری اسالمی در سه اصل 

طبق این اصل، نظام اقتصادی کشور بر پایه است.  44ترین اصلی که به این مسئله پرداخته، اصل مهم

 .ریزی صحیح و منظم استوار استمهسه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنا

ثیرگذار اقتصاد کشور همچون صنایع بزرگ، صنایع های مهم و تأقانون اساسی، فعالیت 44بر اساس اصل 

رسانی، رادیو و تلویزیون، های بزرگ دبمادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه

ی بخش هادهن و مواردی از این قبیل در شمار فعالیتنی، راهپست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرا

در برخی  .دهدهای دیگر میاند که این وزن بسیاری به بخش دولتی در مقابل بخشدولتی قرار گرفته

اند، به صورت خودکار، مباشرت مستقیم دولت از مواردی که طبق این اصل جزو بخش دولتی ذکر شده

ارد، نظارت کامل دولت، اهداف نظام اقتصادی در جمهوری اسالمی ا یعنی وجود ندارد و در برخی مو

گیری کن کردن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای انسان در جریان رشد و پیشاستقال  اقتصادی، ریشه

نکته قابل ذکر این است کهموارد مطرح شده،  .کنداز تداو  ثروت در دست گروه خاص ا را تأمین می

ها را در جهت مصالح عموم به کار ند، بلکه ملی عموم هستند و دولت موظّ  است دنملی دولت نیست

هد های دیگر قرار دها را در اختیار بخشگیرد. بنابراین، چنانچه مصالح عمومی اقتضا کند، دولت باید دن

 .و خود بر تأمین این مصالح نظارت کند

 

 



99 

 

 93مالکیت خصوصی -9-5-9

شد ر جهت تحکیمهای بخش خصوصی لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل اتتجارب دو دهه اخیر به کر

.توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی به اثبات رسانده استفرایند توسعه کشورهای در حا  توسعه را در

این موطود و مبین ارجحیت این الگو در  خصوصی مؤیدکشورهای در حا  توسعه با تکیه بر نیروهای بخش 

 .(3137)صفار، ستا مقام مقایسه با سایر الگوها

هایی بوده است که های عمومی به بخش خصوصی کاردزموده، د،د،ه همیشگی حکومتانتقا  بنگاه

 که تاس واریدش تجربه تدبیری، چنین تنبس اند. به کاردولتی را تجربه کردهداری ناکارایی بنگاه

ر سرمایه، حذف بازا گسترش بازار، اقتصاد مبانی تقراراس ف انحصارات،حذ. طلبدمی را خود هایطرورت

 هب رقابتی اقتصاد. دهدمی راشکل درقابتی اهای دولت، یی اقتصمقررات زاید، واگذاری سهام و دارایی

اد ، بهبود وطعیت مالی عمومی، ایجوریبهره و کارایی افزایش منابع، از بهینه استفادة دولت، نقش تهییر

)دخانی و صفری الموتی، شوددید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر میامکانات مالی ج

3137). 

خش ب  پتانسیل  به عنوان یکی از عوامل برقراری مکانیزم بازار در اقتصادهای ملی و رهاسازی سازیخصاوصی

نجام ا با   ورهابسیاری از کش ؛ اینکهتوانمندی اقتصادی کشورهاست واملاز مهمترین عبرای رشد،  خصاوصای

ن رو از ای .نیز مصداقی بر این مدعاست اندساازی به مرحله توساعه یافتگی دسات یافتهخصاوصای هایبرنامه

 کشورهای در حا  توسعهبرای رشد و توسعه اقتصادی  ،سازی هدفمند و هوشمندخصاوصایاسات که انگاره 

 ایاقتصاادی و توسعهی هابرنامه و هارحطسارلوحه  باید محور راهبردها و اساتکهیی طارورت اجتناب ناپذیر 

د. در انهای دولتی در کشورهای در حا  توسعهاتالف و کمبود منابع دو معضل بنگاه. از ساوی دیگر، قرار گیرد

های منابع مواجهند، اقتصاااد دولتی دنها از منابع محدود بصااورت کارا که این کشااورها با انواد محدودیتحالی

                                                 
28. private property 
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حرکت به ساامت مالکیت خصااوصاای ی از بهترین راهکارهای حل توأمان دو ایراد مزبور، کند. یکاسااتفاده نمی

طاامن برطرف نمودن مشااکل محدودیت منابع و کارا نمودن اسااتفاده از این منابع، موجب این امر . اساات

 .  (3137)صفار، شودشود که تمامی این موارد به توسعه کشورها ختم میها میچاالکی بیشتر دولت

توان ادعا نمود اهداف در نظر گرفته شده ، میمالکیت خصاوصایاز منظری دیگر به دو مقوله توساعه و  با نگاه

صااادی، ی اقتکنند. نیل به کارایه را ترساایم میهای یی کشااور توسااعه یافت، ویژگیاین نود از مالکیتبرای 

اری، بهبود گذش اشتها  و سرمایهارتقاء سطح تکنولوژیکی، افزای ،توساعه بازار سارمایهوری منابع، افزایش بهره

وطااعیت توزیع دردمد، کاهش فشااار و کسااری بودجه دولتی و دثار سااوء دن و افزایش کمی و کیفی تولیدات 

کنند. می هایی هستند که توسعه یافتگی یی کشور را تعری هساتند، مشاخصه مگی طامن دنکه از اهداف ه

صفار، )دانسترا یکی از ارکان اصلی توسعه کشورها  حرکت به سمت مالکیت خصوصی توانبه همین دلیل می

3137)  . 

 ،رمایهتوسعه بازار سوری منابع، ی اقتصادی، افزایش بهرهنیل به کاراییافتگی کشورها های توسعهاز مشخصه

گذاری، بهبود وطعیت توزیع دردمد، کاهش فشار و کسری ارتقاء ساطح تکنولوژیکی، افزایش اشتها  و سرمایه

ای هبخش  ولتی و دثار سوء دن و افزایش کمی و کیفی تولیدات است که این موارد از اهداف واگذاریبودجه د

توان طبق دن مالکیت خصوصی را از ارکان اصلی توسعه کشورها دولتی به بخش خصاوصای نیز هست که می

ی و راسااتهییر نود مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصااوصاای، فراسااوی هدف گسااترش دموکدانساات. 

وقتی به توساااعه ها، تنها های دن( و بازپرداخت بدهیداری )علت وجودی اید ولوژیکی و شااااخصاااهسااارمایه

ن اف بنیادین دها و مزایا به یکی از اهدهای انسااانی از طریق تقساایم فرصااتافزایش ظرفیت انجامد که اوالمی

 های عمومی پاسخگو باشند. مصرف سرمایه ها در برابر شهروندانشان در مورد نحوهدولت تبدیل شود و ثانیا

 و طرف یی زا مرکزی اقتصاد یا و اقتصاد کردندولتی تجربه وشکست سوسیالستی ولوژی اید فروپاشی

 ردک تقویت را باور این دسیا، شرق جنوب کشورهای خصوص به جهان کشورهای از تعدادی موفق تجربه
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 زطریقا دولت مداخله کاهش و دزاد بازار اقتصاد به ستنپیو جز اقتصادی، پایدار رشد نبه رسید برای که

 (.3133ندارد)حاجی میرزا،  وجود دومی راه ،تهییر مالکیت دولتی به خصوصی

ت یید نهادهای مالکیپایبندی به دزادی فردی مستلزم تأ بنابر نظر همه متفکران کالسیی لیبرا ،

ها معتقدند که مالکیت خصوصی ها و برخی از سوسیالیستاست. مارکسیست بازار دزاد خصوصی و

حقوق  گویند گاهی اوقات الزم است تاهای مکتب مدرن لیبرالیسم میمحدودیتی بر دزادی است و لیبرا 

 الشعاد مطالبات مربو  به سایر حقوق قرار گیرد.تحت مالکیت

-ود: کاهش مسئولیتشمعموال دو دلیل یا هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارا ه می

سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت و کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه های دولت و خارج

-سازی این است که شرکت(. یکی از توجیهات مشترا در زمینه سیاست خصوصی3179کشور)مقبل، 

ار طبیعی دارند و نه هایی که نه حق انحص. شرکتدهای خصوصی کاردمدتر و درنتیجه سوددورتر هستن

تواند حق انحصار طبیعی را نیز ایجاد کند بنابراین وطع مالکیت خصوصی، تهییر وطعیت مالکیت دن می

 (.3535، 95گذارد )فریشمنمالکیت بر ساختار بازار نیز تأثیر می

صی وها یا صنایع به بخش خصوصی و تهییر مالکیت دنها از مالکیت دولتی به مالکیت خصواگذاری شرکت

ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اطالحات در اقتصاد و نظام اداری امری است که دولت

سازی اندازه دولت و تهییر مالکیت از دولتی به خصوصی، ترین دثار بهینهدورند مهمکشور به اجرا در می

فیت در نتیجه بهبود کیافزایش رشد اقتصادی کشور و برداشته شدن انحصارات دولتی و افزایش رقابت 

های دولتی، کاالها و خدمات، کاهش کسر بودجه و افزایش دردمدهای نقدی دولت از طریق فروش شرکت

 ها است.های خارجی و بهبود تراز پرداختبه حداقل رساندن بروکراسی دولتی و کاهش بدهی

                                                 
29. Fershman 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
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 های دولتیمکمل بخشبا توجه به اینکه در متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بخش خصوصی 

ی صهای بخش خصورشد و شکوفایی شرکت گیری،های اقتصادی است، شکلو تعاونی در انجام فعالیت

 .متکی بر کم و کی  اصالت دادن به بخش خصوصی و حفظ حقوق و مالکیت خصوصی است

است های دولتی به بخش خصوصی روی دورده های اخیر دولت به واگذاری شارکت، در ساا در ایران

به  3171-63این امر در کشاور نخساتین بار در برنامه او  توساعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سا  

های اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات منظور ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت

کی از ی قانون اسااسای این امر سارعت بیشتری به خود گرفت. 44کشاور مطرح گردید و طبق اصال 

ور در کشسازی است. های خصوصی و حرکت به سمت مالکیت خصوصی، خصوصیهای افزایش بنگاهراه

ای های کشور و ابالغ سیاستهای توسعه، طرح موارد مربو  به واگذاری امور به بخش خصوصی در برنامهایران

د سازی که در بنخصوصی سازی برای توسعه است.قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی 44کلی اصال

شتاب بخشیدن به رشد قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور  44های کلی ابال،ی اصل سایاست« ج»

هاى ی  بنگاهاارتقاء کار،منظور تأمین عدالت اجتماع گسااترش مالکیت در سااطح عموم مردم به ،اقتصاااد مل 

افزایش سااهم ، پذیرى دراقتصااادمل  افزایش رقابت ،ورى منابع مادى و انسااان  و فناورىاقتصااادى و بهره

اى هکاسااتن از بار مال  و مدیریت  دولت در تصاادى فعالیت ،هاى خصااوصاا  و تعاون  در اقتصاااد مل بخش

گذارى و بهبود دردمد انداز و ساارمایهتشااویق اقشااار مردم به پ، ،افزایش سااطح عموم  اشااتها  ی،اقتصاااد

 ن اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.انجام شده است که ای خانوارها

سازی است. این امر های خصاوصیکشاور ایران در مقایساه با ساایر کشاورها، جزء متأخرین اجراکننده برنامه

انقالب اسالمی و به ویژه بعد از پایان جنگ  سازی پ، از پیروزیخصاوصای هایموجب گردیده اجرای برنامه

سازی در سایر کشورها همراه باشد که استفاده از تجارب های خصاوصیجارب فراوان اجرای برنامهتحمیلی با ت

تواند ها و راهکارها نیز میسایر کشورهای در حا  توسعه و توسعه یافته از منظر عملکرد، نتایج، الزامات، چالش

 دوردهای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد.دست
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 یی و پاالیشگاهی ایرانصنایع شیمیا -9-6

ند. کاین مطالعه اثر وطع مالکیت بر ساختار بازار را در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران ارزیابی می

منظور از صنایع شیمیایی، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و منظور از صنایع پاالیشگاهی، 

 است.ISICالمللی ای طبق استاندارد بینهسته هایهای نفت و سوختصنایع تولید ذ،ا  کی، پاالیشگاه

 والتمحصگیرند. صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، در زیر مجموعه صنعت پتروشیمی قرار می

 والیاف سموم ها،کودها، رنگ ها،شوینده ها،پالستیی ها،نظیرالستیی موادی ساخت در پتروشیمی

 یمیپتروش صنعت. گیرندمی قرار استفاده مورد دیگر هستند، مواد صدها اولیه ماده کدام هر که مصنوعی

 نوانع به تواندمی صنعت هایبخش کننده سایرتهذیه عنوانبه که باشدمی زااشتها  و مادر صنایع از

 .نماید ایفا را اساسی نقش درحا  توسعه اقتصادکشورهای حرکت موتور

 موجب ،3113سا   رد شیمیایی کود کارخانه احداث عملیات د،از دن به دنبا  و شیمیایی بنگاه سی،تأ

 صنایع شرکت ملی صنعت، این توسعه و تمرکز منظور به 3141درسا  .شد ایران در صنعت این پیدایش

 وشیمیپتر هایفردورده ولیدت شرکت، این سی،تأ از . هدفکرد د،از را خود کار و شد سی،تأ پتروشیمی

 .بود معدنی و دلی از اعم خام، مواد و سایر طبیعی هایگاز نفتی، مشتقات نفت، از وشیمیایی

 ثیرگذاریأت بیشترین نفتی،یر صادرات گاز و نفت از ،یر به معادن سایر بخش از بعد پتروشیمی بخش

 هایبخش میان در و است داشته را خود بخش اقتصادی رشد بر صادرات توسعه سیاست اتخاذ در

 با کشور، تولیدی هایبخش بین در پتروشیمی بخش. می باشد دو رتبه حا ز کشور نفتی ،یر اقتصادی

 أثیرگذاریت نظر از که نحوی به بوده دکشور اقتصا در بخش ترینموفقواردات، جایگزینی  سیاست تعقیب

 . است داشته کشور اقتصاد درکل را او  رتبه مزبور، دوره طی، بخش خود بر رشد

ای، یکی دیگر از صنایع مورد بررسی در های هستهو سوخت های نفتصنایع تولید ذ،ا  کی، پاالیشگاه

کشور ایران به دلیل دارا بودن میادین سرشار نفت و گاز، بخش عظیمی از انرژی این مطالعه هستند. 
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ای هکند. در این میان نفت خام باالترین میزان تولید حاملنفت و گاز تأمین می سطاولیه خود را تو

 رد نفت اصلی هایفردورده انواد وتهیة خام نفت پاالیشود اختصاص داده است. انرژی در کشور را به خ

 تأمین منظور به روز در بشکه 19393111اسمی ظرفیت با مجمود پاالیشیهای شرکت توسط کشور

انجام  کشور از خارج به داخلی مصرف بر مازاد هایفردورده از ایپاره صادرات و داخل کشور نیازهای

یران از نظر منابع نفتی در منطقه و جهان از موقعیت خاصی برخوردار است به طوری که ا .پذیردمی

ظر ذخایر ز نچهارمین کشور تولیدکننده نفت خام، پنجمین کشور صادرکننده نفت خام و سومین کشور ا

 اثبات شده نفتی است.

 مالکیت خصوصی در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران -9-6-0

قانون اساسی بخش باالدستی صنعت نفت که شامل شرکت ملی نفت و  44یه اصل بر اساس ابال،

تی دسبرداری نفت و گاز، در دست دولت باقی خواهد ماند و بخش پایینهای تولیدکننده و بهرهشرکت

ش های گازی به بخهای گاز استانی و پاالیشگاهها، پتروشیمی و بخشی از شرکتکه شامل پاالیشگاه

های اقتصادی زیربنایی کشور، با رعایت و عنوان یکی از بخشها بهشود. این شرکتار میخصوصی واگذ

توانند نقش مهمی در زمینه تهییر رویه بخش دولتی به بخش خصوصی ایفا می 44اجرای به موقع اصل 

 .باشدهای کالن نظام مینمایند و بسترسازی در این زمینه در همسویی با سیاست

از سوی مقام معظم رهبری و تشکیل ستاد واگذاری در وزارت نفت اقداماتی جهت   44با ابالغ اصل 

خیر أار با تها اگر چه بسیهای نفتی به بخش خصوصی صورت پذیرفته که این واگذاریواگذاری شرکت

قانون اساسی  44کید در اصل های مختلفی موجب شده که علیر،م تأمتهیر کن بعضاانجام می شود لی

های بعمل دمده توسط وزارت نفت باید امیدوار بود ریزیبا توجه به برنامها مختل شده اما هواگذاری

های پایین دستی با سرعت بیشتری به بخش خصوصی واگذار گردند از طرفی شرایطی در صنعت شرکت

ا بطوریکه مدیران نفتی هها را با مشکل اساسی مواجه ساخته بنفت وجود دارد که اساس کار واگذاری

ها تکیه نموده و مواردی از کارایی صنعت را مطرح به فلسفه واگذاری صرفا سازیحذف اهداف خصوصی
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، کارایی و رونق اقتصادی صنعت نفت نود کارکرد، قابل ذکر استنمایند دنچه که در حا  حاطر نمی

قوت داد به ها را به بخش خصوصی باشد که دارای اهمیت بوده و طرورت دارد این نود واگذاریمی

 ،تعبیری روشن اگر چنین حجم وسیعی از صنعت نفت را در اقتصاد نوین به بخش خصوصی واگذار نمود

 .(3151دا خواهد نمود)میرزایی، در زمینه رونق اقتصادی سهم قابل توجهی پی

 ،اردد رارد جهانی قاقتصا با تعامل در و تت نفت یکی از صنایع مهم جهانی اسصنع اینکه به توجه اب

ن اکنوت ولی. باشدمی همیت حا زا بسیار المللیبین ةر عرصد داخلی صنایع پذیریرقابت قدرت وجود

ت استوار بوده است و به این ترتیب در حا  دول هایوحمایت اولیه مواد یارانه بر خصوصی بخش اختارس

 .حاطر بخش خصوصی ایران، قدرت رقابت با اقتصاد جهانی را نخواهد داشت

نمود:  بندین به صورت زیر تقسیمتوامی را نفت ایجاد مالکیت خصوصی درصنعت روی پیش کالتمش

 برایزم ال انگیزة اینصورت در فعلی؛که تو قیم یارانه احتساب بدون نفتی هاینشرکت نبود سوددور -3

 و احداث تهای در دسوجود برخی از پروژه -9. ن بخش خصوصی را به دنبا  نخواهد داشتخریدارا

 به رسانی گاز هایرکتباشند مانند شر نمیسوددو خصوصی بخش برای که گاز، و نفت وزهر حد وسعهت

ها به بخش خصوصی، ن شرکتد انتقا  درصورت دنها، بودن اقتصادی عدم دلیل به ها کروستاه و شهرها

-ز مصرفی ااندر مقابل، اگر بخش خصوصی درصدد اخذ هزینة گازرس. ها متوق  خواهند شداین پروژه

 طبیعی طور به نفتی هایرکتش -4. .شودن تحمیل میکنندگامصرف به باالیی هزینة شود، دگانکنن

ت باعث به وجود دمدن صور این در که شوند اداره انحصاری صورت به یش خصوصبخ توسط توانندمی

مانع  ،کنتر  و دقیق هایظارت بان بتواند باید دولت. دکنندگان خواهند شت زیادی برای مصرفکالمش

 ..حرکت این انحصار طبیعی شود

 مرور مطالعات پیشین -9-7
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در این بخش، مطالعات خارجی و داخلی انجام شده در رابطه با بررسی اثر وطع مالکیت بر ساختار بازار 

 های ساختار بازار ارا ه شده است.و همچنین بررسی تأثیر متهیرهای عملکردی و رفتاری بر شاخ 

 خارجیشده نجامتحقیقات ا-9-7-0

کشور جهان را برای  313(، رابطه بین مالکیت و رقابت در سیستم بانکی 9136و همکاران ) 11دلی،

سا  بررسی کردند و نشان دادند در سطح کشور، مالکیت بانی از نود مالکیت خارجی است که تأثیر  31

 مثبت و معناداری با قدرت بازار دارد.

ر بازار را در بخش صنعت چین بررسی کردند. این مطالعه اکرد و ساخت(، رابطه بین عمل9136)13لی و یو

گ های بزربه این صورت بوده است که شرکتو نتیجه  ههای ترکیبی صورت گرفتبا استفاده از داده

 دولتی، سود کمتری دارند.

داری هتلثباتی سهم بازار را در صنعت (، تأثیر هزینه تبلیهات بر بی9139و همکاران ) 19چیانگ مینگ

اتی سهم ثبکشور تایوان مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه یی رابطه معکوس بین شدت تبلیهات و بی

 های پیشرو در این صنعت را نشان داد.بازار در شرکت

(، رابطه بین ساختار بازار و سرمایه گذاری بر روی مخارج تحقیق و توسعه را بررسی 9134) 11شیباتا

گذاری برای مخارج تحقیق و توسعه بیشتر تر شود سرمایهر چه ساختار بازار رقابتیکرد و نشان داد ه

( بود که نشان داد زمانی که ساختار بازار 9131شود. مطالعه وی در راستای تحقیق ماتسومارا )می

گذاری بر روی مخارج تحقیق و توسعه کمتر از نص  زمانی است که ساختار بازار انحصاری است سرمایه

 نحصاری نیست.ا

                                                 
30. Delis 
31. Li & Yu 
32. Chiang-Ming 
33. Shibata 
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ای ساختار بازار و ساختار مالکیت در صنعت ساختمان و عملکرد در مطالعه(، 9131شنگ لیوو همکاران )

صنعت در فضای کسب و کار چین را بررسی کردند. دنها برای توطیح ساختار از نسبت تمرکز و برای 

ار ادند ساختار بازار و ساختاند و نشان دسازی استفاده کردهتوطیح ساختار مالکیت از نسبت خصوصی

مالکیت همبستگی مثبتی با عملکرد دارند و اثرپذیری عملکرد از ساختار بازار نسبت به ساختار مالکیت 

 بیشتر است. 

سازی و مالیات بر یارانه تحت رقابت های خصوصی(، ساختار بازار، سیاست9139) 14ماتسومورا و تومارو

ازی سدادند اگر هیو رقیب خارجی وجود نداشته باشد، خصوصی المللی را بررسی کردند و نشانبین

توان گفت اگر رقبای خارجی وجود داشته باشند تحت سیاست بهینه مالیات مانعی ندارد با این حا  نمی

 سازی به بهبود رفاه تحت سیاست بهینه مالیات کمی کند.خصوصی

، تأثیر متقابل متهیرهای ساختار، 16مزمان(، با استفاده از سیستم معادالت ه9131)19انگ و همکارانت

بررسی کردند و نشان دادند  3559-9116رفتار و عملکرد را برای صنعت توریسم تایوان طی دوره 

های عملیاتی و شدت ها تأثیر مثبت و معناداری بر سهم بازار دارد و متهیرهای هزینهسوددوری بنگاه

 سرمایه تآثیر منفی بر سهم بازار دارند.

های تحقیق و توسعه و سهم بازار در صنایع تولیدی اتحادیه (، رابطه بین هزینه9115)17ل و ورساو روب

های تحقیق و توسعه بررسی کردند و نشان دادند در این صنایع هزینه 3555-9117اروپا را برای دوره 

 رابطه مثبت و معناداری با سهم بازار دارد.

                                                 
34. Matsumura & Tomaro 
35. Tung and et al 
36. Simultanous Equation System 
37. Ruble & Versaevel 
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قابل هزینه تبلیهات، هزینه تحقیق و توسعه و سهم بازار را با (، اثرات مت9115)13گراوینترز و ساندنر

 از ازارب سهم بین مستقیمی رابطهیافته بررسی کردند و نشان دادند استفاده از روش گشتاور تعمیم

 .دارد وجود دیگر سوی از توسعه و تحقیقهای هزینه و تبلیهات هایهزینه و سویی

های تحقیق وتوسعه و سهم بازار را در قالب دزمون فرطیه ن هزینه(، ارتبا   بی9113) 15کیم و یانگ لی

ای هبا استفاده از تکنیی کنتر  بهینه بررسی کردند و نشان دادند بین متهیرهای هزینه 41شومسیتر

 تحقیق و توسعه و سهم بازار ارتبا  معناداری وجود دارد.

رد در صنایع تولیدی برزیل را با استفاده از (، رابطه بین متهیرهای ساختار، رفتار و عملک9117) 43رزنده

بررسی کرد و نشان  3556برای سا   49ایسیستم معادالت همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله

های تبلیهات و تمرکز اثر مثبت و داد بین متهیر تمرکز و تبلیهات رابطه ،یر خطی وجود دارد و هزینه

 معنادار بر سوددوری صنایع دارند.

(، نشان دادند نتایج بسیاری از محققان حوزه اقتصاد صنعتی که رابطه بین درجه 9116)41و هونژوکاتو 

ناسازگار است و دلیل این امر تعری  محققان از مفهوم  دکننثباتی سهم بازار را بررسی میتمرکز و بی

ای ژاپن نشان کارخانهبرای صنایع  44های تابلوییثباتی سهم بازار است. دنها با استفاده از روش دادهبی

تری دارند و بین شدت تبلیهات و شدت ها سهم بازار باثباتدادند صنایع با درجه تمرکز باالتر، بنگاه

 تحقیقات و سهم بازار رابطه مثبت وجود دارد.

                                                 
38. Graevenitz & Sandner 
39. Kim & Yong Lee 
40. Scumpeter hypothesis 
41. Resende 
42. Three Stage Least Squares (3GLS) 
43. Kato & Honjo 
44. Panel Data 
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کد چهار رقمی صنایع ،ذایی و تنباکو امریکا را با استفاده  43در  SCP(، الگوی 9116ونگ و همکاران )

بررسی کردند. مطاله دنها برخی  3551و  3531، 3571های تم معادالت همزمان برای دههاز سیس

 های الگوی ساختار، رفتار و عملکرد را تأیید کرد.جنبه

 3536-53ثباتی سهم بازار در صنعت برزیل را برای دوره (، عوامل موثر بر بی9119)49رزنده و لیما

ترین عامل نشان دادند شدت تبلیهات مهم 46های تابلویی پویاادهبررسی کردند. دنها با استفاده از روش د

ثباتی سهم بازار در صنایع برزیل است و همچنین عواملی  چون سوداوری، درجه تمرکز و شدت ایجاد بی

 ثباتی سهم بازار تأثیر مستقیم دارند.هزینه تحقیق و توسعه بر بی

در صنایع خدمات بازاریابی را بررسی کردند و نشان  (، عوامل موثر بر سهم بازار9111)47لیو و سیوکی،

های تحقیق و توسعه بر سوددوری و سهم بازار تأثیر های بازاریابی و هزینهدادند تبلیهات و سایر هزینه

 مستقیم دارند.

وری بانی در ترکیه را با دو روش (، تأثیر مالکیت و ساختار بازار بر بهره9119) 43ایسیی و حسن

های اند و نشان دادند عملکرد بانیبررسی کرده 91یافتهو حداقل مربعات تعمیم 45ی خطیریزبرنامه

 های خصوصی است.دولتی و خارجی از نظر هزینه و کارایی فنی بهتر از بانی

های تبلیهات بر سهم بازار هفت شرکت پیشرو در (، تآثیر کوتاه مدت و بلندمدت هزینه9119)93کلی

 3551-9113برای دوره  99ا با استفاده از مد  تصحیح خطای سری زمانیصنعت دخانیات اندونزی ر

                                                 
45. Resende & Lima 
46. Daynamic Panel Data 
47. Liu & Siokis 
48. Isik & Hassan 
49. Linear Programming 
50. Generalised Least Squares (GLS) 
51. Kelly 
52. Error correction model series 
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های تبلیهات تأثیر مثبت و معنادار بر سهم بازار دارند اما بررسی کرد و نشان داد در کوتاه مدت هزینه

 در بلندمدت بین دنها رابطه برقرار نیست. 

در حا  گذار را توسط مدلی در چهار سازی و ساختار بازار در اقتصادهای (، خصوصی9111) 91بنت و ماو

گذاری و تولید بررسی کردند و نشان دادند ساختار بازار نقش مهمی مرحله شامل تصمیم، فروش، سرمایه

 سازی مناسب دارد.در انتخاب یی سیاست خصوصی

(، ساختار رقابت در مقابل ساختار انحصار و خصوصی بودن مالکیت در مقابل 3557) 94امان، و پراگر

بررسی کردند و نشان دادند  3531-35ولتی بودن مالکیت در صنعت تلویزیون در امریکا را برای دوره د

 هد. دساختار بازار و مالکیت خصوصی، تهییرات قیمت و کیفیت تولید را در طو  زمان تحت تأثیر قرار می

یر از نظر نود مالکیت ها و پویایی دنها را در اقتصادهای در حا  تهی(، عملکرد شرکت3557کونینگز )

های خصوصی و دولتی در رومانی، بلهارستان و مجارستان بررسی کرد و نشان داد تمرکز بر برای شرکت

های دولتی داراری های خصوصی و پویایی در اشتها  بیشتر است اما شرکتعملکرد در شرکت

 های مدیریتی خود هستند. های سیاسی در انگیزهمحدودیت

به مطالعه ساختار بازار، تبلیهات و  96، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری(3559)99سانتوس

سوددوری در صنایع تولیدی امریکا پرداخت و نشان داد بین متهیرهای ساختار بازار، تبلیهات و سوددوری 

 رابطه طعیفی وجود دارد.

های پیشرو وددوری در شرکت(، رابطه سهم بازار، تبلیهات، هزینه تحقیق و توسعه و س3551)97ناکا و

صنعتی در ژاپن را با استفاده از سیستم معادالت همزمان را بررسی کرد و نشان داد رابطه سهم بازار و 

                                                 
53. Bennett & Maw 
54. Emmons & Prager 
55. Santos 
56. Vector Autoregressive Model (VAR) 
57. Nakao 
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های تحقیق و توسعه بر سوددوری معنادار های تبلیهات بر سوددوری مثبت و معنادار و رابطه هزینههزینه

 نیست.

ر مالکیت بر قیمت، تولید ، سود، عملکرد و ،لظت را در بازار (، اثرات تهییر د3551) 93فار  و شاپیرو

زم و دهد و شرایط الاند و نشان دادند تهییر تعاد  رفاه را نیز تهییر میانحصار چند جانبه بررسی کرده

 دهد.کافی برای تهییر در رفاه و شاخ  هرفیندا ، ،لظت بازار را نیز در همان جهت تهییر می

ای وابستگی متقابل بین وطع مالکیت و ساختار بازار را بررسی کرد و ر مطالعه(، د3535) 95فریشمن

نشان داد تهییر وطعیت مالکیت یی شرکت که نه حق انحصار طبیعی دارد و نه مالکیت خصوصی، 

تواند حق انحصار طبیعی را نیز ایجاد کند و بدین صورت بر ساختار بازار تأثیر بگذارد. همچنین این می

 تر منجر شود.تواند به سود پایینسازی مینشان داد خصوصیمطالعه 

(، رابطه ساختار بازار و شدت تبلیهات و شدت تحقیق و توسعه در صنایع تولیدی 3535) 61یوری و کوت

ای بررسی کردند و امریکا را با استفده از سیستم معادالت همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله

ی تبلیهات و تحقیق و توسعه با سوددوری رابطه مثبت و بین ساختار بازار و هانشان دادند بین هزینه

 عملکرد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد.

(، اعما  نفوذ مالکیت خارجی بر ساختار بازار و عملکرد را در صنعت برق 3575) 63نیوفارمر و مارش

از فروششان دارند اما لزوما های انحصاری واردات بیشتر برزیل بررسی کردند و نشان دادند شرکت

 ها با سطح تولید صنعت رابطه مثبت دارد.صادرات بیشتری ندارند و سوددوری بنگاه

                                                 
58. Farrell & Shapiro 
59. Fershman 
60. Uri & Coate 
61. Newfarmer & Marsh 
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(، رابطه هزینه تبلیهات و تمرکز را بررسی کرد و به یی رابطه درجه دوم بین هزینه 3573) 69گریر

 تبلیهات و تمرکز رسید.

بنگاه برتر را  4های تبلیهات و تمرکز ادار بین هزینه( اثر معن3567) 64( و مان و همکاران3565) 61تسلر

 ثابت کردند.

 داخلی شدهتحقیقات انجام-9-7-9

ایی و دشامیدنی کد چهاررقمی صنایع مواد ،ذ 91رای (، عوامل موثر بر سهم بازار را ب3151دهقانی)

 کششد و نشان داد های تابلویی پویا بررسی کر، با استفاده از رهیافت داده3175-51ایران طی دوره 

  قایسهم در سوددوری، متهیر به نسبت ایران دشامیدنی  و ،ذایی مواد تولیدی بزرگ هایبنگاهبازار  سهم

 و تحقیق هایهزینه تبلیهات، هایهزینه متهیرهای و بودهبیشتر  مد ، توطیحی متهیرهای سایر با

 .باشندمی صنایع این بازار سهم بر دارومعنی مثبت تأثیر دارای نیز بازار تمرکز درجه و توسعه

(، ارتبا  متقابل عناصر بازار  نه زیر بخش در صنایع تولید مواد و محصوالت 3151شهبازی و حسینی)

بررسی کردند و با استفاده از سیستم معادالت  3174-36های را برای سا  ISICشیمیایی طبق کدهای 

ز بازار، تبلیهات و سوددوری و تخمین معادالت با همزمان شامل سه معادله مربو  به متهیرهای تمرک

های تابلویی پویا در معادالت رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان دادند متهیرهای استفاده از رهیافت داده

ساختاری، رفتاری و عملکردی در صنایع تولید موادو محصوالت شیمیایی ایران با یکدیگر ارتبا  متقابل 

هات تآثیر چندانی بر سوددوری این صنعت ندارد و بر تمرکز بازار نیز تأثیر منفی های تبلیدارند و هزینه

 دارد. 

                                                 
62. Greer 
63. Tesler 
64. Mann & at et al 



16 

 

های (، رابطه بین شدت تحقیقات و ساختار بازار در صنایع منسوجات ایران در کارگاه3159دهقانی )

رسی کرد. بر 3174-33های تابلویی برای دوره نفر کارکن و بیشتر را با استفاده از روش داده 31صنعتی 

های تحقیق و توسعه به فروش صنایع به عنوان شاخ  تحقیقات و سهم بازار به در این مطالعه هزینه

یر ساختاری در نظر گرفته شد. این مطالعه نشان داد بین متهیرهای شدت تحقیقات و ساختار هعنوان مت

ی ر است و این رابطه علی یبازار یی رابطه علی یی طرفه از سوی شدت تحقیقات به ساختار بازار برقرا

شود به عبارتی دیگر افزایش شدت تحقیقات علیت تهییرات در طرفه در هر دو رویکرد علیت تأیید می

 باشد. سهم بازار و رقابتی تر شدن فضای بازار در صنایع منسوجات کشور می

د چهار رقمی بخش ک 341(، ارتبا  متقابل بین متهیرهای ساختاری و رفتاری بازار در 3159دهقانی )

بررسی کرد و با استفاده از سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط  3174-33های صنعت ایران را طی سا 

های تابلویی نشان داد متهیرهای شدت تبلیهات و شدت تحقیقات دارای تأثیر مثبت و معنادار برای داده

هات در مقایسه با متهیر شدت بر پویایی رقابت در بخش صنعت ایران است و اثر متهیر شدت تبلی

 تحقیقات بر پویایی رقابت بیشتر است.

بر (، تأثیر نودوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاا ایران را 3153اصهرپور و همکاران )

بررسی کردند. نتیجه این مطالعه  3174-36با رویکرد ،یر خطی برای دوره اساس فرطیه شومسیتر و 

 ای ،یرهطی بین نودوری و سهم بازار در این صنایع وجود دارد.رابطه نشان داد

در صنایع مواد  3174-33ثباتی سهم بازار را برای دوره (، تأثیر نودوری بر بی3153اصهرپور و همکاران )

روش ،یر خطی رگرسیونی ،ذایی و دشامیدنی مورد مطالعه قرار دادند روش استفاده شده در این مطالعه، 

 ثباتیبی و نودوری بین ،یرخطی رابطه وجود از حاکی مطالعه این نتایجم لجستیی بوده است. انتقا  مالی

 . است ایران دشامیدنی و ،ذایی صنایع یرقابت( در بازار )پویای سهم
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های صنعتی ایران (، رابطه بین ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه3153کردبچه و امامی )

بررسی کردند. تمرکز این مطالعه بر  3179-36های های ترکیبی برای سا ز روش دادهرا با استفاده ا

متهیر وابسته و شاخ  تمرکز )شاخ  هرفیندا (، ، فرطیه شومسیتر بود و مخارج تحقیق و توسعه

نسبی  یها، کشش قیمتی تقاطا در صنعت، سرمایه انسانی، حداقل مقیاس کارایحاشیه سود، تعداد بنگاه

. این مطالعه نظریه شومسیتر را در صنایع اندمتهیرهای مستقل این مطالعه بوده گذاریو شدت سرمایه

تری های رقابتی از انگیزه و امکان بیشهای انحصارچندجانبه نسبت به بنگاهبزرگ مبنی بر اینکه بنگاه

 کند.می برای شرکت در نودوری و قبو  مخارج تحقیق و توسعه برخوردارند، تأیید

ار صنایع ایران در کدهای دو های تحقیق و توسعه بر سهم باز(، تأثیر هزینه3151موالیی و دهقانی)

بررسی کردند. روش مورد  3174-36های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر را برای دوره کارگاهISICرقمی

ست. این مطالعه نشان ( اLSTARاستفاده در این مطالعه روش انتقا  مالیم خودرگرسیونی الجستیی )

 های تحقیق و توسعه و سهم بازار ارتبا  مستقیم و ،یر خطی وجود دارد. داد بین هزینه

(، رابطه میان ساختار بازار و سوددوری در کدهای چهار رقمی 3135صدرایی جواهری و پورنعمتی )

بررسی کردند. در این  3171-39های های تلفیقی برای سا ای ایران را با روش دادهصنایع کارخانه

قل مقیاس کارا، شدت تبلیهات، نسبت واردات نرخ سوددوری متهیر وابسته و حدا مطالعه متهیر وابسته

به فروش )نفوذ واردات(، شاخ  تمرکز، نسبت صادرات به فروش متهیرهای مستقل هستند. نتایج این 

ا دارای هیی دارند و در نتیجه بنگاهای ایران سطح تمرکز صنعتی باالمطالعه نشان داد صنایع کارخانه

دار بر میزان قدرت بازاری قابل توجهی هستندو همچنین نشان داد متهیرهای ساختاری دارای اثر معنی

داری بر ای هستند و شاخ  نسبت صادرات به فروش اثر معنیمتوسط سوددوری در صنایع کارخانه

د. این مطالعه نظریه ساختارگرایان را تأیید کرده ها در این صنایع ندارمیزان متوسط سوددوری بنگاه

 است.
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های تبلیهات بر سوددوری در بخش صنعت ایران (، تأثیر درجه تمرکز و هزینه3135فالحی و دهقانی)

بررسی کردند. دنها با استفاده  3174-33های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر را برای دوره برای کارگاه

یی پویا نشان دادند نرخ سوددوری در صنایع متمرکز و انحصاری ایران باالتر های تابلواز تکنیی داده

 است و تبلیهات اثر مستقیم بر سوددوری صنایع ایران دارد.
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 مقدمه - 8-0

 نایع شیمیایی وتأثیر مالکیت خصاوصای و عوامل رفتاری و عملکردی بر ساهم بازار در صاین مطالعه 

جامعه دماری کند.ارزیابی میای دومرحله66پنل دیتای پویا 69یشگاهی ایران را با روش اقتصادسنجیپاال

 31های صنعتی مربو  به سرشماری کارگاه ISICرقمی  4صنعت دارای کدهای  33این مطالعه شامل 

نفر کارکن و بیشاااتر برای صااانایع تولید مواد و محصاااوالت شااایمیایی و صااانایع تولید ذ،ا  کی، 

می باشد. به منظور تخمین مد  از  3131-59ای طی دوره های هساتههای نفت و ساوختالیشاگاهپا

د، شواقتصادسنجی ارا ه می ازدر این فصال ابتدا تعریفی  اساتفاده گردیده اسات.STATA13افزار نرم

ه ستفادشوند و در ادامه به معرفی مد ، متهیرهای اها در اقتصادسنجیتوطیح داده میسس، انواد داده

 شود.های انجام شده پرداخته میشده در مد ، روش تخمین مد  و دزمون

 اقتصادسنجی -8-9

شده سر و کار  های مشاهدههای اقتصاادی با اساتفاده از دادهمند پدیدهبا مطالعه نظام اقتصاادسانجی

 تئوری،دمار بترکیاقتصادی است. های های دماری از مد به عبارتی، اقتصاادسانجی علم تحلیل دارد.

های اقتصادسنجی کاربرد ساازد. اگرچه بسایاری از روشاقتصاادسانجی را می ،ریاطایات و اقتصاادی

های اقتصااادی ساابب تمایز های خاص دادهکنند، اما بعضاای شاااخصااههای دماری را بیان میمد 

های دمده از دزمایشدست ی عمدتا بههای اقتصادشود. دادههای دمار میاقتصاادسانجی از سایر شاخه

شاده نیستند بلکه مبتنی بر مشاهده هستند. از دنجا که واحدهای اقتصادی در تعامل با یکدیگر کنتر 

از این رو پیچیده هستند.  تعاد  اقتصادی دهندة یی شده نشانهای مشااهده کنند، لذا دادهعمل می

ا هکند. این روشایجاد میرا  های چند مجهولی هایی برای شناسایی و تخمین مد اقتصادسنجی روش

ه شدیط دزمایشی کنتر معلولی در شارایطی ،یر از شاارادهند که اساتنتاجی علّی به محقق اجازه می

                                                 
65 . Econometrics 
66.Daynamic Panel Data 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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شده را بردورد کرد  توان طرایب مجهو  مد  ساختههای اقتصادسنجی میبه کمی تکنییارا ه دهد. 

دادن  توان. به طور کلی  اهداف اقتصاااد سنجی را میساتنتاج دماری درباره دنها پرداختو ساس، به ا

و  ،گیریتصاامیم ی، پیش بینی،های اقتصااادمحتوای تجربی به روابط اقتصااادی برای دزمودن نظریه

 گذاری یا تصمیم، دانست.بینی یی سیاستارزیابی پیش

 شناسی اقتصادسنجیروش -8-9-0

ها، رابطه بین تئوری . اولویتاست اره محل بحث بودهاقتصاادسنجی همو ساازیمد  67شاناسایروش

شناسی که ها، مد  نظری و مد  اقتصادسنجی موطود این مباحث بوده است. یی روشاقتصادی، داده

 گیرد در نمودار زیر نمایش داده شده است:عموما مورد استفاده قرار می

 

 

 

 

 

 صادسنجیشناسی اقتروش 0-8شکل 

 ها در اقتصادسنجیانواع داده- 8-9-9

                                                 
67 . Metodologhy 

 اریگذی و سیاستبینپیش بردورد و دزمون مد  اقتصادسنجی مد  نظری

 استنتاج دماری

 نظریه

 هاداده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 63های سری زمانیداده -0

کنند. این گیری میهاای ساااری زماانی، مقادیر یی متهیر را در نقا  متوالی در زمان، اندازهداده

زمانی  های سریتواند ساالنه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. دادهتوالی می

 طح کالنهای اقتصادسنجی را در ساست که روش"اقتصادسنجی کالن"کار به طور کلی موطاود 

 کند.بررسی می

 65های مقطع زمانیداده -9

کنند. گیری میهای مقطع زمانی، مقادیر یی متهیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازهداده

توانند افراد، خانوارها، واحدهای تولیدی، صااانایع، نواحی مختل  و حتی کشاااورهای این واحادها می

 مختل  باشند.

 71های ترکیبیداده -1

 مقطعیدهند و از طرف دیگر تهییرات درونهای ترکیبی از یی طرف تهییرات زمانی را نشااان میدهدا

عی های مقطدر واقع بیان کننده داده ترکیبیهای دادهکنند. گروهی یا فردی را نیز منعک، مییا درون

های اخیر، ر سا زیاد است. د نسبتا ترکیبیهای در طی زمان هستند؛ بنابراین حجم مشاهدات در داده

 و ترکیبیهای داده اساات. معموالفزایش بساایاری یافته در اقتصااادساانجی ا ترکیبیهای کاربرد داده

های اقتصادسنجی روند که موطود دن بررسی روشبه کار می اقتصاادسنجی خردهای مقطعی در داده

های دادههستند.  ترکیبیهای های مورد استفاده در این مطالعه از نود دادهداده .در اقتصااد خرد است

مقطعی  متهیرهای از تعدادی وسیله به مشاهدات دن اساس برسات که ها اهدای از دا، مجموعهترکیبی

                                                 
. Time Series Data68 

69 .Cross sectional data 

. Panel Data 70 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
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(N)  زمانی  دورهطو  در(T) ، زمانیسری هایداده ترکیب باشند. از گرفته قرار بررسی مورد مشخ 

مشااااهده وجود  NTای از دید. بنابراین مجموعهمی دسااات به ترکیبی هایداده مقطعی، هایداده و

 .(3135)سوری، دارد

های میکروپنل، هاای تاابلویی، دادههاای ترکیبی وجود دارد، از قبیال دادههاای دیگری برای دادهناام

های طولی )مطالعه زمانی یی متهیر یا گروهی از موطاااوعات( و تحلیل تاریخ حادثه )ابریشااامی، داده

3139.) 

 خواهد دنبا  به ار مزایای زیر مقطعی هایداده و زمانی سااری به نساابت ترکیبی هایاز داده اساتفاده

 : داشت

 واحدها قبیل این از و کشااورها ایاالت، ها،بنگاه فراد، باا ترکیبی هایداده که دنجا از -3

 .شودمی محدود واحدها این در واریان، وجود ناهمسانی دارند، ارتبا  زمان طی

 .هتر هستند وب ترمناسب تهییرات پویای مطالعة منظور به ترکیبی هایداده  -9

 حل زیادی حدود تا نیز را دراقتصادسنجی خطیهم مسئله تعدادمشاهدات، دنبو زیاد -1

 یکدیگر با متهیرها رودمی کمتری کنند،احتما می تهییر زمان در طو  هاداده چون کند.می

 .داشته باشند زیادی خطیهم

 کند.می یاکم بردمی بین از را بردورد تورش ترکیبی، هایداده از استفاده -4

های ترکیبی به منظور مطالعه پویای مشااااهادات مقطعی تکراری، داده باا مطاالعاه -9

 تر و بهتر هستند.تهییرات مناسب

ی زمانهای مقطعی و سریسادگی در دادهتوان بههای ترکیبی تأثیراتی را که نمیداده -6

 (.3139کنند )ابریشمی، مشاهده کرد، بهتر معین می
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د مشاااکل و مسااائله تخمین و اساااتنبا  مواجه چن با وجود مزایای زیاد با های ترکیبیداده

اند، مشکالت پدید دمده از کاربرد ها شاامل ابعاد مقطعی و زمانیهساتند. از دنجا که این داده

های سری زمانی )مثال خودهمبستگی( نیز های مقطعی  )مثال ناهمسانی واریان،( و دادهداده

قاطع در واحدهای تکی در نقا  زمانی باید بررسی شوند. مشکالت دیگری مانند همبستگی مت

 (. 3139یکسان نیز وجود دارند )ابریشمی، 

 70های ترکیبی پویاداده-8-8

با توجه به ماهیت مد  در این تحقیق، که متهیر وابسته با وقفه در سمت راست معادله وجود دارد، به 

کی از منافع و کاربردهای کنیم. یهای ترکیبی پویا اساااتفاده میمنظور تخمین معاادلاه از ماد  داده

ار دها توسط محقق است. روابط پویا با حضور متهیرهای وابستة وقفههای ترکیبی درا بهتر پویاییداده

 شود:سازی میدر میان متهیرهای توطیحی مد 

′𝑥بردار .اساات یی اسااکالر δکه در دن 
𝑖𝑡 ،1 × 𝐾 و،𝛽𝐾 × از مد  جزء  𝑈𝑖𝑡که . با فرض ایناساات 1

 .(9113)بالتاجی، کنداخال  یی طرفه تبعیت می

 ادبیات نظری تحقیق -8-4

این مطالعه به بررسی ارتبا  متهیرهای رفتاری و عملکردی و همچنین مالکیت خصوصی بر سهم بازار 

ی اترین مطالعهپردازد. در حوزه مطالعات نظری و تجربی، اولین و مهمست، میکه شاخ  ساختار بازار ا

( است. وی از 3593) 79کند، مطالعه بنکه رابطه بین عوامل ساختاری و عملکردی بازار را بررسی می

                                                 
71.Dynamic panel data 
72. Bain  

(1-3) 𝑖 = 1, … , 𝑁 𝑡 = 1, … , 𝑇 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥′
𝑖𝑡𝛽 + 𝑈𝑖𝑡 
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کند که بر متهیرهای عملکردی نظیر سوددوری و فروش عنوان یی متهیر ساختاری یاد میتمرکز به

 د.تأثیر دار

های نظری مناسبی برای مطالعه ارتبا  ( اولین اقتصاددانانی بودند که پایه3576) 71کاولین و واترسان

بین عملکرد و ساختار فراهم نمودند. دنها نشان دادند بین عملکرد، ساختار و رفتار در بازار رابطه زیر 

 وجود دارد:

(1-9) 𝜋

𝑅
=

𝐻


(1 + 𝜇) 

 

 Hدهد و نسبت سود به فروش است، ست که عملکرد بازار را نشان میسمت چپ این رابطه شاخصی ا

دهد و مجموعه متهیرهای رفتاری باشد که ساختار بازار را نشان میمی 74بیانگر شاخ  تمرکز هیرشمن

 (.3154نیز کشش قیمتی بازار است )دهقانی و عامری،  نشان داده شده است همچنین  بنگاه نیز با

مالکیت خصوصی،دولتی و شرکت های خصوصی جدید در رومانی، ارتبا  عملکرد و (، 3557) 79کونینگز

داد نسبت تع گیری شاخ  مالکیت خصوصی ازرا بررسی کرد. وی برای اندازه بلهارستان و مجارستان

ای هاز نسبت تعداد بنگاهاستفاده کرد که در این مطالعه نیز  هاهای خصوصی به تعداد کل بنگاهبنگاه

ها در هر کد چهار رقمی برای محاسبه شاخ  خصوصی بودن نود مالکیت ه تعداد کل بنگاهخصوصی ب

 استفاده شده است.

ساختار مالکیت در صنعت ساختمان و عملکرد صنعت ، ساختار بازار(، 9131و همکارانش) 76شنگ لیو

و معلولی خطی یی رابطه علی  SCPرا بررسی کردند و در چارچوب الگوی  در فضای کسب و کار چین

 بین ساختار بازار و عملکرد صنعت پیدا کردند. دنها مطالعه خود را با استفاده از مطالعات زیر انجام دادند: 

                                                 
73. Cowling& Waterson 
74.Hirschman Index 
75. Koningz 
76 .Sheng Liu 
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(1-3) P=f (S3,S9,e) 

Ln P1 = B0 + B1 S1 + B2 S2 + e 

Ln P2 = B0 + B1 S1 + B2 S2 + e 

1P   2؛ برابر است یا مقدار تولید ناخال مساوی است با دردمد کل کهP  وری کلی مساوی است با بهره

، 0Bدهنده ساختار مالکیت , نشان 2Sنشان دهنده ساختار بازار و   1Sنیروی کار بر حسب ارزش افزوده, 

1B 2وB طرا ب وeباشد.جمله خطا می 

ها، شاخ  گیری ساختار بازار معرفی شده است از جمله این شاخ های متفاوتی برای اندازهشاخ 

)های بازار بنگاهمعکوس تعداد 
1

 𝑛
ها است که از نقا  طع  این شاخ  دادن وزن یکسان به همه بنگاه(  

 75و شاخ  هانا 73(، شاخ  دنتروپیH) 77های دیگر شاخ  تمرکز هرفیندا  هیرشمناست. شاخ 

 ISICهستند. در این مطالعه برای محاسبه ساختار بازار از نسبت فروش هر کد چهار رقمی طبق کدهای 

 ها در صنایع مورد مطالعه استفاده شده است.ه تعداد بنگاهب

 الگوی مورد برآورد -8-5

 بنت و (،3557جوزف کونینگز)مد  مورد استفاده در این مطالعه بر اساس مبانی نظری و مطالعه تجربی

، با اندکی تعدیالت به صورت زیر فصل دوو دیگر محققان اشااره شده در ( 9113(، مارتین)9111ماو)

 تصریح شده است:

MS = f (OWN, VA/s, INV/s, AVD/s, R&D/s) (1-4)  

                                                 
77 . Herfindhol Hirschman concentration Index 
78 . Entropy Index 
79. Hannah Index 
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MS ها در شااخ  ساهم بازار اسات که به صورت نسبت فروش هر کد چهار رقمی به تعداد کل بنگاه

 (.9113شود )سهم بازار شاخ  ساختار بازار است()مارتین، همان کد چهار رقمی محاسبه می

OWN های خصوصی به تعداد ه به صورت نسبت تعداد بنگاهشااخ  خصاوصی بودن مالکیت است ک

 .(3557)کونینگز،  شودها در هر کد چهار رقمی محاسبه میکل بنگاه

VA/s  وINV/s  متهیرهای عملکردی هساتند کهVA/s شااخ  شدت ارزش افزوده در هر زیربخش ،

قمی محاسبه صانعت اسات که به صاورت نسابت تفاطال داده از ساتانده به فروش در هر کد چهار ر

گذاری انجام شده در هر زیربخش صنعت است که به صورت نسبت شادت سارمایه INV/sشاود و می

 .(9131)تانگ و همکاران،  شودگذاری به فروش در هر کد چهار رقمی محاسبه میسرمایه

AVD/s  وR&D/s  متهیرهای رفتاری هسااتند کهAVD/s  شاادت تبلیهات در هر زیر بخش صاانعت

شااود و های تبلیهات به فروش در هر کد چهار رقمی محاساابه میورت نساابت هزینهاساات که به صاا

R&D/s های تحقیقات و دزمایشگاه به فروش شادت تحقیق و توسعه است که به صورت نسبت هزینه

 . (9115)کاتو و هونژو،  شوددر هر کد چهار رقمی محاسبه می

مالکیت و عوامل عملکردی و رفتاری بر سااااختار در این مطاالعه به منظور ارزیابی تأثیر همزمان نود 

 ن مورد استفاده قرار گرفته است:بازار، مد  اقتصادسنجی زیر به منظور تخمی

(1-9) MSi,t =  α0  + β1MSi,t−1 + β2OWNi,t +  β3VAi,t +  β4INVi,t +  β5AVDi,t

+ β6R&𝐷i,t  +  εi,t 

( و ISICدهنده مقاطع )هر یی از کدهای چهار رقمی بر اساس طبقه بندی نشان i، در مد  ارا ه شده

t است.  3131-59های دهنده دوره زمانی بردورد مد  یعنی سا نشانεi,t های نیز، خطای بردورد داده

 باشد.ترکیبی می
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 )چاو( 31لیمرFآزمون -8-6

ها برای استفاده لیمر برای تعیین دادهFزمون ها مشخ  شود. دقبل از تخمین مد  الزم است نود داده

 زنی و ثابت اثرات بودن معنادار دزمون به دزمون که اینشود. یا مد  پنل استفاده می 33مد  پولینگدر 

اسااات، الگوی تجمیعی را در مقابل الگوی اثرات ثابت بررسااای  معروف هامقطع معناداری دزمون به

 : باشدیم زیر صورت به دن فرض دزمون کند.می

H0 : Pooled Model 

H1 : Panel Model 

 است. نلپ مد  مقابل فرض و تجمیعی مد  همان که است ازمبداءها عرض بودن یکسان صفر فرض

های مورد اساتفاده در این مد  به این صورت بود که مقدار دماره به دست نتیجه این دزمون برای داده

 و شده ردH0  فرطیه شده، تعیین داریمعنی سطح دروده، دمده از این دزمون از مقدار جدو  بیشتر ب

 واقع شد. قبو  مورد پنل مد 

 های ترکیبیآزمون مانایی در داده-8-7

اشد. بهای کاذب و یافتن روابط تعادلی بین متهیرها میدزمون مانایی به منظور جلوگیری از رگرسایون

ا  عنوان مثها داشته باشد. بهر رفتار و خواص دادهتواند تأثیر جدی بمانایی و در مقابل دن نامانایی می

شااود، اثرات دن بر متهیر موردنظر میرا اساات و به تدریج از بین های مانا وارد میوقتی شااوکی به داده

های وارده، ماندگار و همیشگی است.  ای هساتند که اثر شواگونههای نامانا بهرود. در مقابل، دادهمی

بزرگ است، 2Rتعیین  طریب درحالیکه است ممکن نباشاند مانا هاداده سایونی،رگر تحلیل دریی اگر

 ا ارتب میزان درمورد ،لط استنبا  باعث است ممکن این کهباشاند بزرگ  دماری طارایب نیزمقادیر 

ت. اس شده ایجاد ساختگی رگرسایون یا کاذب رگرسایون گوییم،می حالتن شاود. در ای متهیرها بین

                                                 
80. F-Limer Test 
81 . Pooling Model 
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 در واحد ریشااه وجود بررساای برای .ساااکن شااوند باید مدنظر هایداده حالت، این از جلوگیری برای

، ایم، پساااران و (9111) 31(، بریتونااگ9119)39لینوچولوین، هااایدزمون از توانپناال، می الگوهااای

 پرون، فیلیس، دزمون برای فیشاار و36یافتهتعمیم فولر دیکی دزمون برای39فیشاار(، 9111)34شااین

)زراءنژاد و انواری، مانایی مورد اسااتفاده در این مطالعه، دزمون فیشاار اسااتدزمون  .شااودمی اسااتفاده

3139). 

 (p-value)ترکیب آزمون آزمون مانایی فیشر -8-7-0

-pهای تابلویی استفاده از نتایج فیشر به منظور به دست دوردن یی روش برای دزمون ریشه واحد داده

valueکند. دزمون فیشاار دارای مزیت رکیبی بررساای میهای تاساات که وجود ریشااه واحد را در داده

تواند میاساات که در دن یی پنل متعاد  نیاز نیساات. همچنین، دزمون فیشاار  IPSبهتری نساابت به 

تواند برای هر دزمون ریشااه واحد و می فردی اسااتفاده کند ADFطو  تأخیر مختلفی در رگرساایون 

که دزمون فیشاار یی انتخاب ارجح برای دزمون  ( نشااان دادند3555دیگری اعما  شااود. ماداال و وو )

 . (9113)بالتاجی، انباشتگی در پنل استایستایی و دزمون هم

 شود: فرطیات این دزمون به صورت زیر بیان می

 𝐻0فرطیه ها : مقطع همه در متهیرها برای واحد ریشه وجود

 𝐻1: فرطیه ایستا بودن متهیر حداقل در یکی از مقاطع

                                                 
82. Levin – Lin - Chu (LLC) 
83 . Breitung 
84 .Im , Pesaran, Shin (IPS) 
85 . Fisher 
86 . Dickey Fuller test 
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 پ، کند.می بررسی را ترکیبی هایدرداده واحد ریشه وجود عدم یا وجود ساده، یروش به فیشر دزمون

 استفاده دزمون انجام برای دزمون، این مخت  P-Valueمقدار  معمولی،از فولر دیکی انجام دزمون از

 .شودمی

شود و دزمون رد می فرض صفر اینباشد،  19/1به دست امده از این دزمون بیشتر از p-valueاگر مقدار 

 متهیر مورد بررسی نامانا است.

های مربو  به های مورد اساااتفاده در این مطالعه نشاااان داد که فقط دادهنتایج این دزمون برای داده

 های مربو  به بقیه متهیرها مانا بودند.( نامانا بودند و دادهMSمتهیر وابسته )

 زننده آرالنو و باندتصمین-8-3

نل، متهیر وابسااته به صااورت با وقفه در ساامت راساات معادله ظاهر های پر مد  دادههنگامی که د

های های تخمین دادهیکی از روش(. 3553سازگار نیستند)درالنو و باند، OLSشود دیگر بردوردهای می

( 3553اساات که توسااط درالنو و باند)GMMتابلویی پویا، روش گشااتاور تعمیم یافته یا به اصااطالح 

باشد. در این مناسب می 37های با دوره زمانی انداافته است. این روش برای استفاده از دادهگسترش ی

شااود. در های مشااخ  به منظور در نظر گرفتن اثرات پویا وارد مد  میروش متهیر وابسااته با وقفه

 ههای تابلویی امکان وجود همبساتگی متهیرهای توطیحی با جمالت اخال  وجود دارد کتخمین داده

و  )درالنودهندراپیشنهاد میدرالنو و باند برای حل این مشاکل اساتفاده از تفاطال مرتبه او  متهیرها 

 (.3553باند، 

ا زگیرد و اگر مشااکل درونیافته، اثرات تعدیل پویای متهیر وابسااته را در نظر میروش گشااتاور تعمیم

گیری متهیرهای ابزاری این مشکل را کار بودن متهیرهای توطایحی وجود داشته باشد، این روش با به

                                                 
87 .Short Span Data 



93 

 

ای کند. در این روش برای حفظ سااازگاری طاارایب بردورد شااده بهتر اساات از روش دومرحلهرفع می

 (.3151استفاده شود)صادقی و همکاران، 

لحاظ نمودن ناهمسااانی دارایمزایای زیر اساات: های دیگر نساابت به روش GMMبه طور کلی روش 

تر، کارایی باالتر های مقطعی که نتیجة دن تخمین دقیقدد در رگرسیونهای مجفردی و حذف تورش

نهادی به این صااورت که در این روش، تمام زا بودن متهیر خطی کمتر اساات، حل مشااکل درونو هم

خطی در مد  با متهیرهاای رگرسااایون باا جمالت اخال  همبساااتگی نادارناد، کااهش یاا رفع هم

شااود)ندیری و می خطیهم رفتن از بین ر در این روش، که باعثدااسااتفادهازمتهیرهایوابسااتهوقفه

 (.3151محمدی، 

دهنده رابطه بین متهیرهای مستقل و ها به این صاورت اسات که در این دزمون، طرایب نشانبررسای

دهد و مقدار ارزش احتما  به دساات دمده در این دزمون هر چقدر به مقدار متهیروابسااته را نشااان می

نتایج این دزمون برای مد  مورد استفاده در تر باشد معناداری متهیرها باالتر است. دییعددی صفر نز

 گذاریمتهیرهای شدت مالکیت، شدت ارزش افزوده و شدت سرمایهاین مطالعه به این صورت است که 

ی با معنبا سااهم بازار رابطه معنادار و مثبتی دارند و متهیر شاادت تحقیق و توسااعه رابطه مثبت اما بی

 .سهم بازار دارد. متهیر شدت تبلیهات نیز رابطه منفی و بی معنی با سهم بازار دارد

و ابزارها  ، به معتبر بودن فرض عدم همبسااتگی سااریالی جمالت خطاGMMزننده سااازگاری تخمین

( که توساط 2AR)و دزمون خودهمبساتگی مرتبه دوم  33بساتگی دارد که توساط دو دزمون ساارجان

 شود.( پیشنهاد شد، دزمون می3553د )درالنو و بان

                                                 
88.Sargan test 
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 آزمون سارجان -8-2

گیرد. بر اساااس دزمون سااارجان، برای تشااخی  معتبر بودن متهیرهای ابزاری مورد اسااتفاده قرار می

در صاااورت رد فرطااایه صااافر متهیرهای ابزاری، معتبر نبوده و الزم اسااات از  (دماره این دزمون )

 (.3151ه شود)صادقی و همکاران، تر استفادمتهیرهای ابزاری مناسب

افزایش  Tاین است که تعداد شرایط گشتاوری با  GMMیی ویژگی خاص پنل دیتای پویا با بردورد 

-شود تا قیود پیش از حد شناسا را دزمون کند. شواهد قانعیابد. بنابراین دزمون سارجان انجام میمی

کند اما کارایی را یار زیاد، تورش ایجاد میای در دست است که نشان دهد شرایط گشتاوری بسکننده

ای از این شرایط گشتاوری مورد استفاده قرار دهد. حتی پیشنهاد شده است زیر مجموعهافزایش می

 جایی میان کاهش تورش و کاهش کارایی استفاده شود.گیرد تا از جابه

ها به این ری است. بررسیدر این دزمون فرطایه صافر مشخ  بودن معادله و مناسب بودن متهیر ابزا

باشد فرطیه صفر رد  %9صورت است که اگر مقدار ارزش احتما  محاسبه شده بیشتر از سطح خطای 

کای دو و مقایسه دماره  برای مد  مورد مطالعه در این تحقیقشاود. طبق محاسابات انجام شاده نمی

متهیر ابزاری  مناسب بودن بر مشخ  بودن معادله ومحاسابه شاده با دماره جدو  فرطیه صفر مبنی 

شده در مد  دارای اعتبار بوده و مد  ایرادی بنابراین استفاده از متهیرهای ابزاری استفاده شود.رد نمی

دار متهیر وابسته و با در نظر گرفتن ندارد. برای تعری  متهیرهای ابزاری در این مطالعه از مقادیر وقفه

 یی وقفه استفاده خواهد شد.

 (AR2)ون خودهمبستگی دوم آزم -8-01

برای پسماندهای  AR(2)( دزمونی برای این فرطیه که همبستگی پیاپی از درجه دوم 3553)رالنو و باندد

بر اساس  GMMزننده    با توجه به اینکه سازگاری تخمین اند.معادله تفاطل او  وجود ندارد توسعه داده
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فرض صفر این بسیار مهم است. AR(2)زمونفرض عدم همبستگی جمالت خطا استوار است انجام د

سازگاری بردوردگر این دزمون به این دزمون مبنی بر عدم وجود همبستگی پیاپی از مرتبه دوم است. 

صورت است که باید فرض صفر عدم وجود همبستگی پیاپی مرتبه اولی رد شود و عدم وجود همبستگی 

او  مهم نیست اما همبستگی پیاپی از نود دوم نباید  پیاپی از نود دوم رد نشود )همبستگی پیاپی از نود

ها را تعدیل وجود داشته باشد( وگرنه  محقق باید در مد  خود یا متهیرهای خود تجدید نظر کند و دن

 (.3153)فالحی و دهقانی،  نماید

عه به دسات دمده از این دزمون برای مد  اساتفاده شده در این مطال Zبررسای ارزش احتما  و دماره 

مد  فوق خودهمبستگی از مرتبه او  وجود دارد اما خودهمبستگی مرتبه دوم وجود دهد در نشان می

 ندارد.
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 فصل چهارم

 معرفی دمل و تفسیر نتایج
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 و معرفی متغیرها الگوی مورد برآورد -4-0

این مطالعه به  تعیین تأثیر مالکیت خصااوصاای و عوامل رفتاری و عملکردی بر سااهم بازار در صاانایع 

صنعت دارای کدهای  33جامعه دماری این مطالعه شامل االیشگاهی ایران پرداخته است. شیمیایی و پ

نفر کارکن و بیشتر برای صنایع تولید مواد  31های صنعتی مربو  به سرشماری کارگاه ISICرقمی  4

 ای طی دورههای هستههای نفت و سوختو محصاوالت شیمیایی و صنایع تولید ذ،ا  کی، پاالیشگاه

اساتفاده گردیده است.مد  مورد  STATA13افزار می باشاد. به منظور تخمین مد  از نرم 59-3131

 بنت و (،3557جوزف کونینگز) اساااتفااده در این مطاالعاه بر اسااااس مبانی نظری و مطالعه تجربی

، با اندکی تعدیالت به صورت زیر فصل دوو دیگر محققان اشااره شده در ( 9113(، مارتین)9111ماو)

 شده است: تصریح

MS = f (OWN, VA/s, INV/s, AVD/s, R&D/s) (4-3)  

MS ها در شااخ  ساهم بازار اسات که به صورت نسبت فروش هر کد چهار رقمی به تعداد کل بنگاه

 (.9113شود )سهم بازار شاخ  ساختار بازار است( )مارتین، همان کد چهار رقمی محاسبه می

OWN های خصوصی به تعداد صورت نسبت تعداد بنگاه شااخ  خصاوصی بودن مالکیت است که به

 .(3557)کونینگز،  شودها در هر کد چهار رقمی محاسبه میکل بنگاه

VA/s  وINV/s  متهیرهای عملکردی هساتند کهVA/s شااخ  شدت ارزش افزوده در هر زیربخش ،

محاسبه صانعت اسات که به صاورت نسابت تفاطال داده از ساتانده به فروش در هر کد چهار رقمی 

گذاری انجام شده در هر زیربخش صنعت است که به صورت نسبت شادت سارمایه INV/sشاود و می

 .(9131)تانگ و همکاران، شود میمحاسبه گذاری به فروش در هر کد چهار رقمی سرمایه
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AVD/s  وR&D/s  متهیرهای رفتاری هسااتند کهAVD/s  شاادت تبلیهات در هر زیر بخش صاانعت

شااود و های تبلیهات به فروش در هر کد چهار رقمی محاساابه مینساابت هزینهاساات که به صااورت 

R&D/s های تحقیقات و دزمایشگاه به فروش شادت تحقیق و توسعه است که به صورت نسبت هزینه

 . (9115)کاتو و هونژو،  شوددر هر کد چهار رقمی محاسبه می

یت و عوامل عملکردی و رفتاری بر سااااختار در این مطاالعه به منظور ارزیابی تأثیر همزمان نود مالک

 د استفاده قرار گرفته است:بازار، مد  اقتصادسنجی زیر به منظور تخمین مور

(4-9) MSi,t =  α0  + β1MSi,t−1 + β2OWNi,t +  β3VAi,t +  β4INVi,t +  β5AVDi,t

+ β6R&𝐷i,t  +  εi,t 

( و ISICدهنده مقاطع )هر یی از کدهای چهار رقمی بر اساس طبقه بندی نشان iدر مد  ارا ه شده، 

t است.  3131-59های دهنده دوره زمانی بردورد مد  یعنی سا نشانεi,t های نیز، خطای بردورد داده

 باشد.ترکیبی می

 آمار توصی ی متغیرهای تحقیق -4-9

، ماکزیمم (Std. Deviation( انحراف استاندارد )Meanدر جدو  زیر دمار توصیفی مربو  به میانگین )

(Max( مینیمم ، )Min( و دامنه تهییرات )Range متهیرها به تفکیی تی تی متهیرها دورده شده )

 است.
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 ( آماره توصی ی متغیرهای مورد است اده در مدل0-4جدول )

 Mean Min Max Range  متهیر

 Overall سهم بازار

between 

within 

3733763 49/5476 

36/37651 

34611111 

341111111 

364111111 

3991111111 

37/5519 

7/51133 

7111111 

شدت 

 مالکیت

Overall 

between 

within 

5637317/1 361616/1 

5351131/1 

3566354/1 

3 

3 

1359976/1 

365969/1 

564936/1 
1 

شدت ارزش 

 افزوده

Overall 

between 

within 

4343555/1 117664/1 

359346/1 

9733397/1- 

95343/4 

7633131/1 

139613/4 

171169/1 

19334/1 

543315/1 

شدت 

-سرمایه

 گذاری

Overall 

between 

within 

1957335/1 1 

1999355/1 

1396679/1 

1966934/1 

3999193/1 

9617191/1 

111134/1 

1977419/1 

433513/1 

شدت 

 تبلیهات

Overall 

between 

within 

1145791/1 111133/1 

1113354/1 

11149316/1 

11933/1 

1963959/1 

1343155/1 

111193/1 

11399/1 

111973/1 

شدت 

تحقیق و 

 توسعه

Overall 

between 

within 

1139979/1 1 

1117439/1 

1133694/1 

117477/1 

1111195/1 

1174113/1 

1111119/1 

111313/1 

119916/1 

 های محققمأخذ: یافته

 betweenها به صورت انباشته محاسبه کرده است. قسمت کل داده مقادیر را برای overallقسمت 

همان مقادیر دماری را برای  withinدهنده انحراف معیار مشاهدات از میانگین درون گروه است و نشان

 .انحراف هر مقطع از مقدار متوسط خودش محاسبه کرده است

نفر  31از  های بیشتردر بنگاه سهم بازارکه میانگین شود، در حالیطور که در جدو  مشاهده میهمان

متهیر است. از این رو دامنه 341111111و 49/5476بوده، این میزان در دامنه 3733763کارکن 

توان بوده و بر این اساس می5519بیننزدیی به های این صنایع تهییرات این شاخ  در بین بنگاه

ده کرد. در خصوص متهیر شدت مالکیت نیز در ها از این حیث مشاهای را بین بنگاهتمایزات عمده

افزایش یافته  3ها تا گزارش شده، این میزان در برخی از بنگاه 56/1که متوسط این متهیر حدود حالی
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اند. از این رو دامنه تهییرات اندازه در را تجربه کرده36/1ها عدد است که برخی از بنگاهو این در حالی 

شده است، که در دامنه  43/1بوده است. متوسط شدت ارزش افزوده حدود  36/1های کشور حدود بنگاه

گذاری است. برای متهیر شدت سرمایه171/1متهیر است و دامنه تهییرات دن نزدیی به  6/4و  117/1

شود کمترین میزان این متهیر گونه که در جدو  مشاهده مینیز این موطود قابل مشاهده است. همان

شده  1ها در این صنایع حدود است از این رو دامنه تهییرات بنگاه 96/1زان دن و بیشترین می 1

گزارش شده است. میانگین برای متهیر شدت تبلیهات حدود  195/1است.میانگین این متهیر حدود 

بوده است. متوسط متهیر شدت  119/1و بیشترین دن، حدود  1شده است که کمترین دن،  119/1

و  1بوده است که کمترین و بیشترین دن به ترتیب به میزان  113/1ه حدود هزینه تحقیق و توسع

 بوده است.   1های این صنایع بوده است. از این رو دامنه تهییرات این متهیر در بین بنگاه 117/1

 تعیین شده است.به همراه کد فعالیتشان  کمترین و بیشترین میزان متهیرها (9-4در جدو  )

 به همراه کد فعالیت کمترین و بیشترین متغیرهای مورد است اده در مدل میزان (9-4جدول )

 میزان سا  کد فعالیت وطعیت متهیر

 کمترین سهم بازار

 بیشترین

9131 

9191 

3131 

3159 

49/5476 

341111111 

 کمترین شدت مالکیت

 بیشترین

9493 

 کدهای مختل 

3131 

 های مختل سا 

3659/1 

3 

 نکمتری شدت ارزش افزوده

 بیشترین

9191 

9191 

3159 

3137 

1176/1 

95/4 

 کمترین گذاریشدت سرمایه

 بیشترین

9131 

9191 

3135 

3137 

1 

966/1 

 کمترین شدت تبلیهات

 بیشترین

9191 

9494 

3159 

3135 

111133/1 

119/1 

شدت تحقیق و 

 توسعه

 کمترین

 بیشترین

9131 

9131 

3139 

3153 

1 

117/1 

 قهای محقخذ: یافتهمأ
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 توانلیت به همراه نام فعالیت در جدو  ال  در بخش پیوسات موجود است با مراجعه به دن میکد فعا

رای ب "های کوره کیفردوردهتولید "مشااهده کرد که برای متهیر سهم بازار کمترین میزان متعلق به 

باشد. می 3159برای سا   "شدههای نفتی تصفیهفردوردهتولید  "و بیشترین دن متعلق به  3131سا  

تولید "توان بیان داشت که کمترین میزان دن مربو  به در رابطه با متهیر شدت مالکیت خصوصی می

است و  3131در سا   "های شایمیایی مورد اساتفاده درکشااورزیساموم دفع دفات و ساایر فردورده

زیر بخش مانند  است که برای کدهای مختلفی این عدد به دست دمده است 3بیشترین میزان دن عدد 

های مشااابه تولید انواد رنگ و رو،ن جال و پوشااش"، 3131در سااا  "های کوره کیتولید فردورده"

( و         9495بندی نشااده درجای دیگر)کد تولید سااایر محصااوالت شاایمیایی طبقه، (9499وبتانه)کد 

الیشگاهی صاانایع شاایمیایی و پا .و چند کد دیگر 3159در ساا   "(9411تولید الیاف مصانوعی)کد 

در  "های نفتی تصاافیه شدهتولید فراورده" زیربخش را در ایران کمتریننسابت ارزش افزوده به فروش

. در خصااوص متهیر شاادت دارد3137در سااا  رانیز در همان زیربخش  بیشااترین میزان 3159سااا  

د تولی "شاااود که کمترین و بیشاااترین میزان دن به ترتیب مربو  به گذاری مشااااهده میسااارمایه

تولید "و گذاری در این زیربخش صورت نگرفته که هیو سرمایه 3135در سا   "های کوره کیفراورده

مربو  به باشد. کمترین میزان متهیر شدت تبلیهات می 3137در سا   "های نفتی تصفیه شدهفراورده

ولید صابون ت"مربو  به و بیشترین دن 3159در سا   "های نفتی تصفیه شدهدوردهرتولید ف"زیربخش 

بوده اساات. کمترین  3135در سااا   "کننده ولوازم بهداشاات ونظافت وعطرهاولوازم درایشپاا ومواد

 3139در سا   "های کوره کیتولید فراورده "میزان شادت هزینه تحقیق و توساعه عدد صافر برای 

 باشد. می 3153همین زیربخش برای سا  مربو  به  نیز  بوده و بیشترین میزان
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 روند سری زمانی متغیرهای مورد مطالعه -4-8

کدهای چهار رقمی صنایع برای  3131-59های سری زمانی متهیرهای تحقیق در طی سا  هاینمودار

دهنده رنج اعدادی عمودی در نمودارها نشان محورشیمیایی و پاالیشگاهی ایران در زیر ارا ه شده است.

 ند.ااست که مقاطع در طی یی سا  به دست دورده

 

 0838-29های نمودار سری زمانی متغیر سهم بازار طی سال 0-4شکل
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 0838-29های غیر شدت مالکیت طی سالنمودار سری زمانی مت 9-4شکل

 

 

 0838-29های نمودار سری زمانی متغیر شدت ارزش افزوده طی سال 8-4شکل
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 0838-29ی هاگذاری برای سالنمودار سری زمانی متغیر شدت سرمایه 4-4شکل

 

 

 0838-29های نمودار سری زمانی متغیر شدت هزینه تبلیغات برای سال 5-4شکل 
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 0838-29های برای سال حقیق و توسعهنمودار سری زمانی متغیر شدت هزینه ت 6-4شکل 

 تحلیل همبستگی بین متغیرها -4-4

 ( همبستگی بین متغیرها8-4جدول )

زش شدت ار شدت مالکیت سهم بازار متهیر

 افزوده

شدت 

 گذاریسرمایه

شدت 

 تبلیهات

شدت تحقیق 

 و توسعه

      1111/3 سهم بازار

شدت 

 مالکیت

1939/1- 1111/3     

شدت 

 گذاریسرمایه

1791/1- 9165/1- 1111/3    

شدت ارزش 

 افزوده

3111/1- 1493/1- 6399/1 1111/3   

شدت 

 تبلیهات

1795/1- 3111/1 1365/1- 1646/1 1111/3  

شدت تحقیق 

 و توسعه

3316/1- 9169/1- 3343/1 1369/1 1794/1 1111/3 

 خذ: محاسبات محققمأ

و متهیرهای توطیحی همبستگی مثبت  )سهم بازار( همان گونه که مشاهده می شود بین متهیر وابسته

 و قوی وجود دارد. 
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 لیمر Fآزمون  -4-5

لیمر استفاده گردید. در این fتلفیقی از دزمون هایهای تابلویی و دادههای دادهبرای انتخاب بین روش

بیانگر ناهمسانی  H1های تلفیقی( و فرطیه بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها )دادهHoدزمون فرطیه 

 لیمر در جدو  زیر دمده است. fباشد. نتایج حاصل از دزمون های تابلویی( میعرض از مبدأها )داده

 لیمرF( آزمون 4-4جدول )

 p-value قدارم دماره

 1133/1 16/39 لیمر fدزمون 

 خذ: محاسبات محققمأ

باشد فرطیه  9محاسبه شده بیشتر از سطح خطای %p-valueها به این صورت است که اگر مقدار بررسی

ود شهای تلفیقی استفاده نمود. طبق این قاعده فرطیه صفر رد میشود و باید از روش دادهصفر رد نمی

 های تابلویی است.اده روش دادهو روش مورد استف

 هاآزمون مانایی داده -4-7

تفاده یافته اسهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیمبرای بررسی ایستایی متهیرها در مطالعه حاطر از دزمون

های تمام متهیر به جز متهیر وابسته سهم بازار دهد کهشده است که نتایج حاصل از این دزمون نشان می

توان در سطح ایستا هستند و می و بیشتر نفر کارکن 31های در این تحقیق برای بنگاهاستفاده شده 

ها، مد  تحقیق را تخمین زد. نتایج تخمین دزمون مانایی برای بدون نگرانی از کاذب بودن رگرسیون

 فردیند این دزمون بدون عرض از مبدأ و روند بوده است.( است. 9-4های کوچی به شرح جدو  )بنگاه
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 آزمون ریشه واحد فیشر اده از تایج بررسی مانایی متغیرها با استن( 5-4جدول )

 ارزش احتما  دماره محاسبه شده نام متهیر

 5371/1 4399/3 ساختار بازار

 1116/1 -4933/1 شدت مالکیت

 1111/1 -9159/4 شدت ارزش افزوده

 1111/1 -4991/4 گذاریشدت سرمایه

 1111/1 -9774/6 شدت تبلیهات

 1191/1 -6931/9 شدت تحقیق و توسعه

 مأخذ: محاسبات محقق 

باشد متهیر نامانا  %9ها به این صورت است که اگر مقدار ارزش احتما  بیشتر از سطح خطای بررسی

ا یی که این متهیر نیز ببازار نامانا است  )سهم بازار( ساختارشاخ  است. بنابراین فقط متهیر وابسته 

 شود.گیری مانا میلاطفمرتبه ت

 برآورد الگو -4-7

 برآورد الگو به روش آرالنو و باند - 4-7-0

 برآورد الگو( 6-4جدول )

 (PVارزش احتما  ) Zدماره  35طریب کشش نام متهیر

 1955/1 15/363 111/1 (MSi,t−1ساختار بازار )

 5139/1 54/31 111/1 (OWNi,tشدت مالکیت )

 1347/1 55/9- 111/1 (VAi,tشدت ارزش افزوده )

 1179/1 91/9 111/1 (INVi,tگذاری )شدت سرمایه

 1199/1- 79/1 491/1 (AVDi,tشدت تبلیهات )

 1164/1 44/9 139/1 (R&𝐷i,tشدت تحقیق و توسعه )

 مأخذ: محاسبات محقق

                                                 
89. ey/ex 
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قمی، اهی ایران، با کد چهار رتوان بیان کرد که در صنایع شیمیایی و پاالیشگبا توجه به نتایج فوق می

گذاری با سهم بازار متهیرهای شدت مالکیت، شدت ارزش افزوده و شدت سرمایه 3131-59طی دوره 

ارد. معنی با سهم بازار درابطه معنادار و مثبتی دارند و متهیر شدت تحقیق و توسعه رابطه مثبت اما بی

ال هم بازار دارد که این نتایج با انتظارات نظری کاممتهیر شدت تبلیهات نیز رابطه منفی و بی معنی با س

گانه بازار از رفتار و عملکرد به سازگار است و نظرات مکتب شیکاگو مبنی بر جهت علیت عناصر سه

( 6-4های به دست دمده در جدو  شماره )کند. همچنین با توجه به کششساختار بازار را تأیید می

 نتایج زیر قابل استنتاج است:

دهد در صنایع شیمیایی و است که نشان می 5139/1ریب کشش به دست دمده برای شدت مالکیت ط

 51/1پاالیشگاهی با کدهای چهار رقمی به ازاء یی واحد افزایش در مالکیت خصوصی، سهم بازار حدود 

-است که نشان 1347/1یابد. طریب کشش به دست دمده برای شدت ارزش افزوده واحد افزایش می

ده این مطلب است که در صنایع مذکور، به ازاء یی واحد افزایش در ارزش افزوده، سهم بازار حدود دهن

است که 1179/1گذاری یابد. طریب کشش به دست دمده برای شدت سرمایهواحد افزایش می 13/1

حد وا117/1گذاری، سهم بازار را حدود دهد در صنایع مذکور، یی واحد افزایش در سرمایهنشان می

دهد در است که نشان می -1199/1دهد. طریب کشش به دست دمده برای شدت تبلیهات افزایش می

یابد واحد کاهش می 119/1صنایع یاد شده، به ازاء یی واحد افزایش در شدت تبلیهات، سهم بازار حدود 

دهد است که نشان می1164/1و در نهایت، طریب کشش به دست دمده برای شدت تحقیق و توسعه 

عه، های تحقیق و توسدر صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی با کدهای چهار رقمی یی واحد افزایش در هزینه

 دهد.واحد افزایش می 116/1سهم بازار را حدود 
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 آزمون سارجان -4-3

ارا ه  (7-4)نتایج دزمون سارجان در جدو   دهد.را مود بررسی قرار میمشخ  بودن معادله این دزمون، 

 است. شده

 ( نتایج آزمون سارجان7-4جدول )

 (PVارزش احتما  ) درجه دزادی مقدار دماره 

5154/9 19 1111/3 

 مأخذ: محاسبات محقق

ها به این در این دزمون فرطیه صفر مشخ  بودن معادله و مناسب بودن متهیر ابزاری است. بررسی

باشد فرطیه صفر رد  %9ز سطح خطای صورت است که اگر مقدار ارزش احتما  محاسبه شده بیشتر ا

شود. طبق محاسبات انجام شده و مقایسه دماره محاسبه شده با دماره جدو  فرطیه صفر مبنی بر نمی

 شود.مشخ  بودن معادله و مناسب بودم متهیر ابزاری رد نمی

 آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم -4-2

گیرد. نتایج حاصل از این مد ، مورد دزمون قرار میدر ادامه، وجود خودرگرسیونی جمالت اخال  در 

 ارا ه شده است. (3-4)دزمون در جدو  شماره 

 مون خودهمبستگیآز (3-4جدول )

 ارزش احتما  Zمقدار دماره  وقفه

 1457/1 -1196/3 او 

 1914/1 -5516/1 دوم

  مأخذ: محاسبات محقق
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  وجود دارد اما خودهمبستگی مرتبه دوم وجود با توجه به نتایج مد  فوق خودهمبستگی از مرتبه او

 .ندارد.

( در بلندمدت 9119( و کلی)3151یج به دست دمده در این مطالعه، با مطالعه شهبازی و حسینی)انت

مدت ( در کوتاه911( و کلی)9115(، روبل و ورساو )3151سازگار و با مطالعه موالیی و دهقانی)

 ناسازگار است.

 شود:های تحقیق پرداخته میتایج تخمین مد ، به بررسی فرطیهپ، از به دست دمدن ن

 فرطیه اصلی:

ازار ب سهمهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، های خصوصی در زیربخشبا افزایش تعداد بنگاه 

 یابد.افزایش می

 شود.با توجه به نتایج به دست دمده از مطالعه، این فرطیه تأیید می

 های فرعی:فرطیه

ار باز سهمهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، ها در زیربخشبنگاه ارزش افزودهزایش با اف  -9

 .یابدافزایش می

 کند.نتایج حاصل از تخمین مد ، این فرطیه را تأیید می

زار با سهمهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، گذاری در زیربخشبا افزایش میزان سرمایه  -6

 یابد.افزایش می

 کند.این فرطیه را نیز تأیید مینتایج تحقیق 

های صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، سهم بازار افزایش های تبلیهات در زیربخشبا افزایش هزینه -7

 یابد.می
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 شود.طبق نتایج به دست دمده از تحقیق، این فرطیه رد می

هم سهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، در زیربخش حقیق و توسعههای تبا افزایش هزینه -3

 یابد.بازار افزایش می

 کند.نتایج حاصل از مطالعه، این فرطیه را تأیید می

 سنجی نتایجاستحکام-4-01

شود. به منظور تحلیل حساسیت نتایج، تأثیر متهیرهای در این قسمت استحکام نتایج بررسی می

شدت هزینه گذاری، از شدت مالکیت، شدرت ارزش افزوده، شدت سرمایه توطیحی مد  که عبارتند

ف با حذ ،تبلیهات و شدت هزینه تحقیق و توسعه بر شاخ  ساختار بازار که متهیر سهم بازار است

های مورد مطالعه تخمین زده و نتایج با نتایج اولیه مقایسه متهیرهای مربو  به چهار سا  از مجمود سا 

 3139-59های رای سا و یی بار نیز ب 3131-51های برای سا یی بار شده است. بنابراین مد  

 تخمین زده شده و نتایج ارا ه شده است.

 0838-21های سنجی مدل برای سالنتایج استحکام -4-01-0

 لیمر Fآزمون  -4-01-0-0

 سنجیبرای استحکام لیمرF( آزمون 2-4جدول )

 p-value مقدار دماره

 1111/1 46/9 لیمر fدزمون 
 

های اصلی است. بنابراین این لیمر برای دادهfق با نتایج دزمون (، مطاب5-4نتایج ارا ه شاده در جدو  )

 شود.دزمون برای مد  تأیید می
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 ورد الگوبرآ-4-01-0-9

 سنجیبرای استحکامورد الگو رآب( 01-4جدول )

 (PVارزش احتما  ) Zدماره  طریب کشش نام متهیر

 1799/1 11/333 111/1 (MSi,t−1ساختار بازار )

 7479/1 19/9 113/1 (OWNi,t)شدت مالکیت 

شدت ارزش افزوده 
(VAi,t) 

9643/1 97/6- 111/1 

گذاری شدت سرمایه
(INVi,t) 

1334/1 71/1- 115/1 

 3114/1- 91/3 937/1 (AVDi,tشدت تبلیهات )

شدت تحقیق و توسعه 
(R&𝐷i,t) 

1111/1 44/1 143/1 

 

، نتایج تخمین درالنو و باند مطابق با نتایج این دزمون برای (31-4با توجه به نتایج جدو  شماره )

 شود.های اصلی است و روابط بین متهیرها و همچنین معناداری متهیرها تأیید میداده

 آزمون سارجان -4-01-0-8

 سنجیبرای استحکام ( نتایج آزمون سارجان00-4جدول )

 (PVارزش احتما  ) درجه دزادی مقدار دماره 

3694/9 91 5553/1 

 

 کند.ها اصلی را تأیید مینتایج جدو  فوق، دزمون سارجان برای داده
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 آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم -4-01-0-4

 سنجیبرای استحکامآزمون خودهمبستگی ( نتایج 09-4جدول )

 ارزش احتما  Zمقدار دماره  وقفه

 1413/1 -144/3 او 

 9699/1 9993/1 دوم

 

به نتایج مد  فوق خودهمبستگی از مرتبه او  وجود دارد اما خودهمبستگی مرتبه دوم وجود با توجه 

 شود.بنابراین نتایج این دزمون نیز تأیید می ندارد.

 0835-29های سنجی با تصمین مدل برای سالنتایج استحکام -4-01-9

 لیمر Fآزمون  -4-01-9-0

 سنجیبرای استحکام لیمرF( دزمون 31-4جدو  )

 p-value مقدار دماره

 1139/1 96/1 لیمر fدزمون 
 

های اصلی است. بنابراین این لیمر برای دادهf(، مطابق با نتایج دزمون 31-4نتایج ارا ه شده در جدو  )

 شود.دزمون برای مد  تأیید می
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 ورد الگوبرآ-4-01-9-9

 سنجیبرای استحکامبردورد الگو ( 34-4جدو  )

 (PVارزش احتما  ) Zدماره  ششطریب ک نام متهیر

 1966/1 59/91 111/1 (MSi,t−1ساختار بازار )

 5633/1 56/31 111/1 (OWNi,tشدت مالکیت )

شدت ارزش افزوده 
(VAi,t) 

1147/1 69/3- 113/1 

گذاری شدت سرمایه
(INVi,t) 

1141/1 66/4 111/1 

 1161/1- 13/3 134/1 (AVDi,tشدت تبلیهات )

شدت تحقیق و توسعه 
(R&𝐷i,t) 

1139/1 14/9 119/1 

 

(، نتایج تخمین درالنو و باند مطابق با نتایج این دزمون برای 34-4با توجه به نتایج جدو  شماره )

 شود.های اصلی است و روابط بین متهیرها و همچنین معناداری متهیرها تأیید میداده

 آزمون سارجان -4-01-9-8

 سنجینتایج آزمون سارجان برای استحکام (05-4جدول )

 (PVارزش احتما  ) درجه دزادی مقدار دماره 

9153/9 91 5556/1 

 

 کند.ها اصلی را تأیید مینتایج جدو  فوق، دزمون سارجان برای داده
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 آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم -4-01-9-4

 سنجیمبرای استحکا( نتایج آزمون خودهمبستگی 06-4جدول )

 ارزش احتما  Zمقدار دماره  وقفه

 1496/1 -1376/3 او 

 9164/1 6664/1 دوم

 

با توجه به نتایج مد  فوق خودهمبستگی از مرتبه او  وجود دارد اما خودهمبستگی مرتبه دوم وجود 

 شود.بنابراین نتایج این دزمون نیز تأیید می ندارد.

ای هنتیجه گرفت که نتایج حاصل از این مطالعه برای کارگاه توانسنجی، میبا توجه به نتایج استحکام

ثبات هستند و حساسیت کمی نسبت به زمان با3131-59صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره 

 دارند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 فصل پنجم

 اهی سیاستیبندی و اراهئ توصیهجمع
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 مقدمه -5-0

را مورد  ناین مطالعه، تأثیر مالکیت خصوصی بر ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایرا

ارزیابی قرار داده است. عالوه بر اثر مالکیت خصوصی بر ساختار بازار، تأثیر عوامل رفتاری و عملکردی 

عه ت. جامبازار نیز بر ساختار بازار بررسی شده است. شاخ  ساختار بازار در این مطالعه، سهم بازار اس

زیر بخش این صنایع  33ه دماری، شامل ایی و پاالیشگاهی ایران و نمونیشیم دماری این مطالعه صنایع

 9 نفر کارکن و بیشتر است که 31های صنعتی مربو  به سرشماری کارگاهISICرقمی  4ارای کدهای د

( ای )صنایع پاالیشگاهیهای هستههای نفت و سوختکد مربو  به صنایع تولید ذ،ا  کی، پاالیشگاه

وری دباشد. روش جمعمیایی )صنایع شیمیایی( میکد مربو  به صنایع تولید مواد و محصوالت شی 5و 

-دمار و اطالعات مربو  به متهیرهای موجود در مد  اقتصادسنجی این پژوهش از نود تحقیقات کتابخانه

های مربو  به دمارگیری باشد. در انجام این مطالعه از امار و اطالعات خام موجود در پرسشنامهای می

 3131-59 هایسا فر کارکن و باالتر که توسط مرکز دمار ایران برای ن 31های صنعتی با از کارگاه

 گرددوری شده است، استفاده شده است.

 بندی مطالعهجمع -5-9

نجام گذاری ا، میزان سرمایهارزش افزودهمبنای پژوهشی این مطالعه، تحلیل اثر خصوصی بودن مالکیت، 

های در زیربخش زار که شاخ  ساختاری بازار است،بر سهم با گرفته، هزینه تبلیهات و هزینه تحقیقات

صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران است. صنایع شیمیایی معرف صنعت تولید مواد و محصوالت 

ای هسته هایهای نفت و سوختشیمیایی و صنایع پاالیشگاهی معرف صنعت تولید ذ،ا  کی، پاالیشگاه

زا در اقتصاد ایران هستند بنابراین ، از صنایع مادر و اشتها این صنایعاست.  ISICطبق استاندارد کدهای 

های فعا  در این صنایع برای اولین بار در کشور، طرورت و مطالعه تأثیر خصوصی بودن مالکیت بنگاه

دهد. هدف اصلی این مطالعه نیز، ارزیابی تأثیر مالکیت خصوصی بر نودوری این تحقیق را نشان می

 ایع مذکور است.ساختار بازار در صن
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 استفاده شده است.ای دو مرحلهGMMبرای تخمین مد  اقتصادسنجی به روش  Stata13افزار از نرم

گانه بازار شامل رفتار، عملکرد و ساختار است که این عناصر موطود اصلی مطالعه شاخه عناصر سه

اوت ختل  اقتصادی، متفدهند. جهت علیت این عناصر از دیدگاه مکاتب ماقتصاد صنعتی را تشکیل می

ورد مداند، است. دیدگاه مکتب شیکاگو که جهت علیت این عناصر را از عملکرد به رفتار و ساختار می

لتی ت خصوصی، دوتوجه این مطالعه است. طبق قانون اساسی کشور، مالکیت در ایران به سه نود مالکی

 زد.پرداصوصی کردن مالکیت در کشور میقانون اساسی نیز به روند خ 44شود. اصل تقسیم می و تعاونی

ه مطالعه توان بمطالعات اندکی در زمینه رابطه مالکیت و ساختار بازار انجام گرفته است که برای مثا  می

کشور جهان را بررسی کرده، شنگ  313( که ساختار مالکیت و رقابت در سیستم بانکی 9136دلی،)

ساختار مالکیت و عملکرد را در صنعت ساختمان چین بررسی ( که ساختار بازار و 9131لیو و همکاران)

اند، اشاره کرد. در داخل ( که خصوصی سازی و ساختار بازار را بررسی کرده9111اند و بنت و ماو)کرده

ای در زمینه رابطه بین مالکیت و ساختار بازار صورت نگرفته است. اما مطالعاتی در کشور هیو مطالعه

ه توان بگانه بازار در صنایع مختل  انجام گرفته است که از بین دنها میسه خصوص  رابطه عناصر

گانه بازار در صنایع تولید مواد و ( که ارتبا  متقابل عناصر سه3151شهبازی و حسینی) مطالعه

محصوالت شیمیایی را بررسی کرده اند که این مطالعه با مطالعه حاطر از حیث روش اقتصادسنجی و 

است و مطالعه ر مالکیت خصوصی در کنار عوامل دیگر بازار بر سهم بازار متفاوت بررسی تأثی

تبا  متقابل عناصر ساختاری و رفتاری بازار را در بخش صنعت ایران بررسی کرده ( که ار3159دهقانی)

 است، اشاره نمود.

تعداد  با افزایشهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی زیربخشمطالعه، افزایش سهم بازار فرطیه اصلی  

ا در ههای فرعی  نیز شامل موارد زیر است: با افزایش سوددوری بنگاه. فرطیهاستهای خصوصی بنگاه

ذاری گیابد. با افزایش میزان سرمایههای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، سهم بازار افزایش میزیربخش

بلیهات های تیابد.با افزایش هزینهایش میهای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، سهم بازار افزدر زیربخش
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حقیق های تیابد.با افزایش هزینههای صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، سهم بازار افزایش میدر زیربخش

 یابد.های صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی، سهم بازار افزایش میو توسعه در زیربخش

 یافتهتخمین این مد  به روش گشتاور تعمیم های الزم برایمد  اقتصادسنجی این مطالعه و دزمون

(GMM ):به صورت زیر است 

(9-3) MSi,t =  α0  + β1MSi,t−1 + β2OWNi,t +  β3VAi,t +  β4INVi,t +  β5AVDi,t

+ β6R&𝐷i,t  +  εi,t 

MS ها در داد کل بنگاهشااخ  ساهم بازار اسات که به صورت نسبت فروش هر کد چهار رقمی به تع

شاخ  خصوصی  OWNشود )سهم بازار شاخ  ساختار بازار است(.همان کد چهار رقمی محاسبه می

هار ها در هر کد چهای خصوصی به تعداد کل بنگاهبودن مالکیت است که به صورت نسبت تعداد بنگاه

  شدت ارزش ، شاخVA/sمتهیرهای عملکردی هستند که  INV/sو  VA/s.شاودرقمی محاسابه می

افزوده در هر زیربخش صانعت اسات که به صاورت نسابت تفاطل داده از ستانده به فروش در هر کد 

گذاری انجام شده در هر زیربخش صنعت است که شدت سرمایه INV/sشود و چهار رقمی محاسبه می

 R&D/sو  AVD/s.شودگذاری به فروش در هر کد چهار رقمی محاسبه میبه صاورت نسابت سرمایه

شدت تبلیهات در هر زیر بخش صنعت است که به صورت نسبت AVD/sمتهیرهای رفتاری هستند که 

شدت تحقیق و توسعه R&D/sشود و های تبلیهات به فروش در هر کد چهار رقمی محاسابه میهزینه

 های تحقیقات و دزمایشگاه به فروش در هر کد چهار رقمی محاسبهاسات که به صاورت نسبت هزینه

 ود.شمی

های مجدد دارای مزایایی نسبت به تر، کارایی باالتر و حذف تورشتخمین دقیق به دلیلGMM روش 

به معتبر بودن متهیرهای ابزاری و عدم  GMMزنناده ساااازگااری تخمینهاا اسااات. این دیگر روش

م وهمبستگی جمالت اخال  بستگی دارد. این موارد با دزمون سارجان و دزمون خودهمبستگی مرتبه د

 شود.سنجیده می
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نتایج تخمین مد  حاکی از وجود رابطه مثبت بین مالکیت خصاااوصااای و شااااخ  سااااختار بازار و 

گذاری و شدت هزینه تحقیق و توسعه با همچنین رابطه مثبت بین شادت ارزش افزوده، شدت سرمایه

 ست.شاخ  ساختار بازار و رابطه منفی بین شدت هزینه تبلیهات و شاخ  ساختار بازار ا

 های سیاستیارائه توصیه -5-8

 باشد:با مالحظه نتایج حاصل از تخمین مد ، موارد زیر قابل توجه می

در دوره مورد بررسی، شاخ  مالکیت خصوصی با سهم بازار رابطه مثبت داشته است این امر بر این 

ان، سهم الیشگاهی ایرهای خصوصی در صنایع شیمیایی و پامسأله تأکید دارد که با افزایش تعداد بنگاه

بازار در این صنایع افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخ  سهم بازار در این مطالعه به صورت 

 توان گفت ورود ییها در نظر گرفته شده است، میهای صنعت به تعداد بنگاهنسبت فروش زیربخش

دهد و همچنین، افزایش سهم بازار میها را افزایش بنگاه خصوصی به این صنایع، سهم بازار همه بنگاه

گردد و این امر های خصوصی، منجر به افزایش فروش هر زیربخش صنعت میاز طریق افزایش بنگاه

نایع از ها در این صهای خصوصی این صنایع و یا تهییر مالکیت بنگاهتواند در راستای افزایش بنگاهمی

 این صنایع و همچنین دولت قرار بگیرد. مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مدنظر مدیران 

توان این نتیجه را گرفت که هر از این امر میهم بازار نیز مثبت و معنادار است. رابطه ارزش افزوده با س

زم است البرد. ها در این صنایع، سهم بازار این صنایع را باالتر میگونه تالش برای ارتقاء سوددوری بنگاه

عاا  در های فتاا باا ایجااد شارایط کساب و کاار مناسب و افزایش سود، بنگاهتدابیری اندیشیده شود 

 .صانایع ماذکور از مزایاای سهم بزرگ بازاری برخوردار شوند

در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران در دوره مورد بررسی، افزایش موجودی سرمایه موجب افزایش 

جودی سرمایه، مانعی برای ورود به بازار و عامل افزایش سهم بازار این صنایع شده است. افزایش مو

. دولت برای کاهش (3135)خدادادکاشی،دهنده قدرت انحصاری و درجه تمرکز تولیدکنندگان است
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های دولت و گذاریها را به سمت بازارهای رقابتی سوق دهد. سیاستتواند سرمایهقدرت انحصاری می

 گذاری در این صنایع باشد.افزایش سرمایهمدیران این صنایع باید در راستای 

کی از عوامل یر کاهش یافته است، با افزایش هزینه تبلیهات در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی سهم بازا

دت مبسیاری از مدیران شرکت های ایرانی دارای دید کوتاهعدم موفقیت تبلیهات در ایران این است که 

ی و دن هم با هزینه بسیار پایین و اثربخش هات در فرصت بسیار کوتاهدهی تبلیهستند و انتظار دارند باز

مدیران بنگاه های اقتصادی موفق، کسب و کار را یی فردیند در صورتی که  بسیار باال همراه باشد.

های دقیق، اقدامات مختل  از جمله تبلیهات ریزیدانند و با تدوین اهداف مدون و برنامهطوالنی مدت می

توان گفت در این صنایع، به منظور تهییر با توجه به این نتیجه می.کنندن فضا طراحی و اجرا میرا در ای

ای هگذاران اقتصادی کشور طی سا ریزان و سیاستساختار انحصاری به رقابتی که مورد تأکید برنامه

ع ها در این صنایهای تبلیهاتی جدی تلقی شود و از این فعالیتاخیر بوده است، الزم است از فعالیت

 حمایت شود. 

های تحقیق و توسعه سهم بازار صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران را افزایش داده است. افزایش هزینه

نایع گذاری در این صهای تحقیق و توسعه را به عنوان نوعی سرمایهتوان هزینهبا توجه به این نتیجه، می

رسانی به واحدهای تولیدی مبنی بر اینکه افزایش انند با اطالدتوفرض نمود. دولت و مسئوالن مربوطه می

 های تحقیق وتواند سهم بازار این صنایع را افزایش دهد زمینه افزایش فعالیتمخارج تحقیقاتی می

طع و های تحقیق و توسعه نظیرهایی در راستای حمایت از فعالیتتوسعه را فراهم کند. اعما  سیاست

-هایی به سمت تحقیق و توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه به منظور سوق دادن سرمایههیارانه بر هزینه

های مالیاتی و گمرگی هنگام واردات معافیتهای صنعتی، افزایش بودجه برای پژوهش های صنعتی،

مسأله بسیار مهمی  تجهیزات دزمایشگاهی برای این صنایع و حمایت از محققان این حوزه از سوی دولت

ها از صنایع کشور از این طریق تا حدودی فراهم تر شدن این بخشو زمینه کاهش تمرکز و رقابتیاست 

ای تحقیق ههمچنین در صورت ارتقای پیشرفت فنی از طریق بهبود تکنولوژیکی، افزایش هزینه گردد.می
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راهم نموده و به بهبود های جدید به بازار را فتواند زمینه ورود بنگاههای نودورانه میو توسعه و فعالیت

 های موجود در بازار کمی نماید.سهم بازار بنگاه

با توجه به این موطود که محور اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مالکیت خصوصی بر شاخ  سهم بازار 

ذکر  نکات زیر قابلبوده بوده است و رابطه بین وطع مالکیت با شاخ  ساختار بازار مثبت شده است، 

 است:

های بی مورد و گسترده ی از کشورهای در حا  توسعه برای رهایی از مشکالت ناشی از دخالتتعداد

سازی هایی از قبیل دزادسازی اقتصادی و تشویق خصوصیدولت در اقتصاد، در حا  اجرای سیاست

زم الهایی در این زمینه انجام یافته، لیکن ذکر این نکته تالشدر کشور ایران نیز، باشند. هر چند می

های دولتی به صورت سازی نباید همانند ایجاد بنگاههای خصوصیدر اجرای سیاستکشور است که 

 د. ریزی نشده عمل کنرویه و برنامهبی

باید در جهت تهییر روش مدیریت، الگوها و  حتی در مواردی که مالکیت قابل انتقا  نیست، دولت

ها، ، خودداری از جبران زیان دناین صنایع بر نتایج عملکرد های دولتی اقدام کنند. تأکیدرفتارهای بنگاه

گذاری بازار، پرداخت حقوق و مزایای مکفی های قیمتها، پذیرفتن سیاستدرخواست سهام از بنگاه

رود سهام بیشتری از جهت تشویق کارکنان از جمله این اقدامات است. بنابراین از دولت انتظار می

 صی بفروشد و واگذار کند تا به افزایش سهم بازار این صنایعا به بخش خصوهای بزرگ دولتی ربنگاه

ی مناسب دولت باید تالش هابا اجرای سیاسترا موجب شود.  صنایعکمی کند و ارتقای عملکردی این 

در کنار افزایش سهم بازار، شرایط الزم برای تسهیل رقابت و کاهش انحصارات در صنایع  نماید تا

 توانند از طریق ابزارهای تبلیهاتیالیشگاهی ایران فراهم گردد و مدیران صنعتی نیز میشیمیایی و پا

 المللی، منافع سوداورانه خود را تعقیب نمایند.نظیر بازاریابی داخلی و بین

های درصد برنامه 91در رابطه با مالکیت خصوصی در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ایران که حدود 

دولتی به خصوصی را به خود اختصاص داده است، این نکته قابل ذکر است که دولت  تهییر مالکیت از
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 های وسیع خود به عملگرهایکننده نتیجه بازار محصوالت این دو صنعت است و با دخالتهمچنان تعیین

(. دولت در فروش نفت 3151دهد )سوری، های مشوق کارایی را نمیگیریبازار مجا  هدایت تصمیم

برد و حتی در بسیاری های نفتی انحصار دارد و از این انحصار حداکثر استفاده را میخرید فردوردهخام و 

-ها ناچار به مراجعه به دولت هستند. مجتمعها همانند خرید خدمات و تکنولوژی، بنگاهگیریاز تصمیم

خود را باید با  های پتروشیمی ناچار به خرید گاز مصرفی خود از دولت هستند و برخی از محصوالت

یگر را ناگزیر از طریق شرکت واسط صادر کنند. قیمت گاز مصرفی دنرخ مصوب دولت بفروشند و برخی 

گردد و معیارهای تعیین تعیین می های سالیانه و در قوه مقننههای پتروشیمی در قالب بودجهمجتمع

ین شرایطی این موطود باید قیمت، محدود کردن سود صنعت و بیشینه کردن دردمد دولت است. در چن

 های برداشته شود.های دولت مورد توجه قرار بگیرد و در راستای بهبود این وطعیت گامدر برنامه

 های تحقیقمشکالت و محدودیت - 5-4

اشد. بها و اطالعات مناسب میاز جمله مشکالت اساسی تحلیل و مطالعه صنایع ایران دسترسی به داده

 ی تحقیق حاطر عبارتند از:هااز جمله محدودیت

موجود نیست. همچنین به  3174قبل از سا  ISICهای صنعتی مطابق با کدهای دمار کارگاه -3

های دماری در محاسبه برخی متهیرها، زمان بسیاری برای دلیل محدودیت در دسترسی داده

 های جایگزین صرف شد.داده

ترین این ده اساات از جمله مهمهای مختلفی ارا ه شاابرای محاساابه ساااختار بازار شاااخ  -9

ها، شاخ  تمرکز هرفیندا  هیرشمن و شاخ  نسبت فروش چهار بنگاه برتر هستند شاخ 

های خاصی هستند به ها در دسترس سازمانکه داده های مورد نیاز برای محاسبه این شاخ 

ست عنوان مثا  شااخ  تمرکز هرفیندا  هیرشامن در دست نهادهایی مانند شورای رقابت ا

گیرد. که اطالعات مربو  به این شاخ  و یا شاخ  محاسبه شده در دسترس عموم قرار نمی
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اطالعات مورد نیاز برای محاسابه شااخ  نسابت فروش چهار بنگاه برتر نیز شااامل اطالعات 

 گیرد.ها است که این اطالعات نیز در دسترس عموم قرار نمیبنگاه

 

 

  



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اهپیوست



36 

 

های های ن ت و سوختذغال کک، پاالیشگاه عیصنا رقمی 4های مرتبط با کدهای الیتفع-الف جدول

 هاآن تیفعال کد همراه به رانیا ایهسته

 کد فعالیت کد فعالیت

 های کوره کیتولید فردورده 9131

 فردورده های نفتی تصفیه شدهتولید  9191

 

 کد همراه به رانیا میایییمواد و محصوالت ش تولیدعیصنارقمی 4های مرتبط با کدهای فعالیت-ب جدول

 هاآن تیفعال

 فعالیت نام کد فعالیت

 تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت 9433

 کود شیمیایی و ترکیبات ازتتولید  9439

 تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیی مصنوعی 9431

9493 

های شاایمیایی مورد اسااتفاده در سااایر فردورده تولید سااموم دفع دفات و

 کشاورزی

 های مشابه و بتانهتولید انواد رنگ و رو،ن جالو پوشش 9499

9491 

تولید دارو و مواد شاایمیایی مورد اسااتفاده در پزشااکی و محصااوالت دارویی 

 گیاهی

9494 

م کننده و لوازم بهداشااات و نظافت و عطرها و لوازتولید صاااابون و مواد پاا

 درایش

 بندی نشده در جای دیگرسایر محصوالت شیمیایی طبقهتولید  9495

 تولید الیاف مصنوعی 9411
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بر حسب وضع مالکیت و فعالیت برای های صنعتی ده ن ر کارکن و بیشتر های کارگاهآمار بنگاه -جدول ج

 0829ای سال های هستههای ن ت و سوختصنعت تولید ذغال کک، پاالیشگاه

 وطع مالکیت فعالیت کد فعالیت

 عمومی خصوصی جمع

 سایر تعاونی

 1 7 1 7 های کوره کیتولید فردورده 9131

 6 316 1 349 شدههای نفتی تصفیهتولید قردورده 9191

 

های صنعتی ده ن ر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت و فعالیت برای های کارگاهآمار بنگاه -جدول د

 0829تولید مواد و محصوالت شیمیایی  سال صنعت 

 وطع مالکیت فعالیت کد فعالیت

 عمومی خصوصی جمع

 سایر تعاونی

تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و  9433

 ترکیبات ازت

357 6 339 6 

 4 44 3 45 تولید کود شمیایی و ترکیبات ازت 9439

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و  9431

 ساخت الستیی مصنوعی

311 1 57 1 

 هایتولید سموم دفع دفات و سایر فردورده 9493

 شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی

95 1 97 9 

های تولید انواد رنگ و رو،ن جال و پوشش 9499

 مشابه و بتانه

365 4 369 1 

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده  9491

 ی گیاهیدر پزشکی و محصوالت داروی

379 7 399 31 

تولید صابون وموادپاا کننده ولوازم  9494

 بهداشت ونظافت وعطرهاولوازم درایش

317 6 311 9 

ندی بتولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه 9495

 نشده در جای دیگر

51 1 51 1 

 1 19 3 11 تولیدالیاف مصنوعی 9411
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The relationship between state ownership and market structure in the 

chemical industry and refinery in Iran. 

Abstract 

This study evaluates the effect of ownership status and conduct and performance on 

market share in chemical and refining industries in Iran; by using data from workshops 

with ten workers or more, in chemical and coke (fuel) manufacturing industries, oil and 

nuclear refineries between 2004-2013. Variables utilized in this study are market share, 

ownership intensity, value-added intensity, investment intensity, advertising intensity and 

R&D costs intensity. Dynamic Panel Data (DPD) method is used to estimate market share 

as a structural index for market. results showed that increase in private ownership in 

chemical and refining industries in Iran, raises the amount of industrial market share. In 

addition, more added values, investmentsand R&D in these industries, increase market 

share. Besides advertising costs, decrease the market. 

Keyword: Ownership, Market share, Market structure, Monopoly, Dynamic Panel Data 

(DPD) method. 
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