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هاي اقتصادي انتظار براساس نظريه. هاي ساختاري بازار مانع ورود است يكي از مؤلفه
كه با افزايش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهاي صنعتي  افزايش بر آن است 

در را رو، اين مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعيت اين متغير ساختاري  ازاين. يابد
همچنين اين تحقيق به بررسي عوامل مؤثر بر . كند ارزيابي مياي ايران صنايع كارخانه

ي در چهارچوب يك مدل پوياي پانل با تكنيك شدت مانع ورود  در بازارهاي صنعت
هاي تحقيق مؤيد آن است كه شدت يافته. پردازد مي) GMM(يافته  گشتاورهاي تعميم

هاي مقياس اثر مثبت و  تمركز، شدت تبليغات، هزينه تحقيق و توسعه، نرخ بازده و صرفه
  .معناداري بر شدت مانع ورود در بازارهاي صنعتي ايران داشته است
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  مقدمه -1
و در قالب  1طور عمده در مطالعات سازمان صنعتي در ادبيات اقتصاد مطالعه علمي ساختار بازار به

گيرد. سازمان صنعتي نقش مهمي در تبيين  صورت مي SCP(2نظريه ساختار ـ رفتار ـ عملكرد (
عنوان يكي از متغيرهاي ساختاري  به بازار به 3رو، مفهوم موانع ورودهاي رقابتي دارد، ازاينسياست
هاي رقابتي و مجامع علمي را به خود جلب كرده دهنده سازمان بازار، نظر مسؤوالن سياست شكل

دهي سازمان بازار  ير ساختاري و كاركرد آن در جهت شكلاي كه شناخت اين متغ گونه است، به
  .4هاي رقابتي داشته باشدگذاري تواند نقش مهمي در تدوين سياست مي

ها در اقتصاد است، در صورتي كه سطح سود  ترين سازوكار ها به بازار يكي از مهم ورود بنگاه
هاي توليد جديد وارد بازار  و روش هاها با ايده از سطح سود بلندمدت رقابتي بيشتر باشد، بنگاه

هاي جديد به صنعت كاسته  يابد و از ورود بنگاهشوند و سود بلندمدت رقابتي كاهش مي مي
شود.  شود. اين فرآيند ورود و خروج به تخصيص بهينه منابع و كارايي پويا در بازار منجر مي مي

ز آنها براي جلوگيري از ورود توانند ا هاي موجود مي هايي وجود دارند كه بنگاه سازوكار
توانند به تخصيص بهينه منابع  هاي جديد به بازار استفاده كنند، به عبارت ديگر موانع ورود مي بنگاه

رو، هاي صنعت و رفاه اقتصادي آسيب برسانند. ازاينو كارايي پوياي بازار و همچنين پويايي
گذاري رقابتي تبديل شده است. شدت  هاي مهم در سياست كاهش موانع ورود به يكي از موضوع

هاي بازار داشته باشد و به قيمت باال و كيفيت تواند تأثيري منفي بر رقابت و پوياييموانع ورود مي
  .5پايين محصوالت منجر شود

وجود مانع  لياز موارد به دل ياريها در بس و انواع ائتالف يررقابتيمشخص شده است رفتار غ
 يبرا يارقدرت باز جاديباعث ا ،شده باشد جاديكه ا يليورود بوده است. مانع ورود به هر دل

  .6شود رنگ شدن رقابت مي آنها و كم نيب يهمبستگ جاديو ا يميقد يها بنگاه

                                                                                                                   
1- Industrial Organization 
2- Structure, Conduct, Performance 
3- Barriers to Entry 

  ي شناخت ابعاد مختلف موانع ورود به مأخذ زير مراجعه شود:با توجه به ابعاد گسترده موانع ورود، برا -  4
FahriKarakaya and Michael J. Stahl (1989),  Barriers to Entry and Market Entry 
Decisions in Consumer and Industrial Goods Markets, The Journal of Marketing, 
Vol. 53, No. 2, pp. 80-9. 
5 - Jasper Bleese, 2003. 
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نقش  شيكاهش نقش دولت در اقتصاد و افزا يبرا ييهابرنامه رانيدر اقتصاد ا رياخ يهادر سال
كه مانع گسترش  يموانعبايد اهداف  نيبه ا يابيدست يدر حال اجراست، برا يبخش خصوص
 ،مطالعاتي كه در زمينه اقتصاد صنعتي در ايران صورت گرفته استبرطرف شود.  ،بازارها هستند

شدت متمركز هستند و بخش بااليي از ارزش ايجاد  داللت بر آن دارد كه بازارهاي صنعتي ايران به
. با توجه به اهميت موانع ورود و نقش آن 1ده در بخش صنعت متعلق به بازارهاي انحصاري استش

اي در زمينه و با توجه به اينكه مطالعه گسترده 2در تقويت يا تضعيف شدت رقابت در صنعت
با استفاده از شاخص  ميدرصدد هست ارزيابي شدت مانع ورود صورت نگرفته است، در اين مطالعه

عنوان پراكسي شدت مانع  ها به صنعت كه به ) و نرخ ورود بنگاهCDR3اي (ضار هزينهنسبت م
اند، به بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در ورود و متغير وابسته در نظر گرفته شده

از رابطه  يشتريبه شناخت ب قيتحق جيبا استفاده از نتاهاي صنعتي ايران بپردازيم. همچنين  بازار
فراهم كردن بستر رقابت  نهيدر زم يديمف ياستيهاي س هيبه توص نيساختار و عملكرد بازار و همچن

در اين مقاله، پس از ارايه مقدمه در بخش اول، به ترتيب در  .ميابيرفاه جامعه دست  شيو افزا
پردازيم، بخش  بخش دوم در قالب مروري بر ادبيات تحقيق به ادبيات نظري و ادبيات تجربي مي

صنعت و بخش چهارم به تصريح و برآورد مدل  ساختاري هايشاخص توصيفي سوم به تحليل
  شود. هاي سياستي ارايه ميگيري وتوصيهاختصاص دارند و در نهايت، در بخش پنجم، نتيجه

  
 مروري بر ادبيات تحقيق -2

  ادبيات نظري - 2-1
 ورود مانع پيرامون نظري ادبيات معرفي به، 4ضمن معرفي مدل كالين ـ واترسن بخش اين در
 الگوي از استفاده با قسمت، اين در. پردازيممي  بازار ساختي متغيرهاي از عنوان يكي به

 رابطه توانيم مي آن كمك به كه يابيم مي دست الگويي به چندجانبه انحصار بازار درگذاري  قيمت

                                                                                                                   
  ) اشاره كرد. 1379توان به مطالعه كاشي ( در اين زمينه مي  -1
كند كه شدت رقابت در يك صنعت ريشه در ساختار آن پورتر در كتاب خود با عنوان استراتژي رقابتي بيان مي -2

  شود به مأخذ زير مراجعه شود: ره پيشنهاد ميكنندگان آن دارد. در اين با صنعت و رفتار جاري رقابت
Michael E. Porter (1990), Competitive Strategy, Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. 
3- Cost Disadvantages Ratio 
4- Cowling – Waterson Model 
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سازي  بهينه فرآيند از كه (نظري) قوي تئوريك رابطه براساس يك را بازار گانه سه عناصر بين
  .كنيم بيان آيد،مي دست به خرد اقتصاد

وسيله سه عنصر ساختار، رفتار و عملكرد  ، بهSCPهاي هر بازار در قالب مدل ماهيت و ويژگي
قابل  تشخيص  است. مانع ورود يا به عبارتي، شرايط ورود به بازار يكي از اين متغيرهاي ساختاري 

  .1كه از ديدگاه نظري نقش  مؤثري در بروز قدرت بازاري و كسب سود غيرمتعارف دارد است
نظريه سنتي انحصار چندجانبه ناظر بر اين امر است كه تمركز بيشتر،  يعني شرايط دشوارتر 

هاي موجود در صنعت  است (در واقع، وجود مانع  ورود به بازار  كه ناشي از سهم باالي بنگاه
دهد  تا ها اين امكان  را مي شود، زيرا تمركز بازار به بنگاه دهي بيشتر منجر مي مرتفع)، به سودورود 

با سهولت بيشتري  همكاري و ائتالف كنند و در واقع، با ايجاد مانع ورود مرتفع در مورد قيمت و 
ي درك نحوي تصميم بگيرند كه سودشان حداكثر شود. اقتصاددانان تالش زيادي برا توليد به

اند  و در بيشتر كارهاي  تجربي به دنبال  آن ارتباط بين عناصر ساختاري و عملكردي بازار  داشته
عنوان شاخصي از عملكرد) و تمركز  بازار و موانع ورود  اند كه رابطه بين نرخ سود (به بوده
يك از اين  و واترسن هيچكالين ايعنوان متغيرهاي ساختاري) را دريابند. تا قبل از ارايه مدل پايه (به

هاي   پايه مدلو مطالعات انجام شده بيشتر بر هاي استداللي و نظري قوي نبودندمطالعات  داراي پايه
اند كه در آن محققان بعضي از متغيرهاي مهم را كنار  صورت گرفتههاي  آماري و  تحليل2ادهاك

عنوان متغير ساختاري بازار و  انع ورود به. در اين مطالعه براي بيان رابطه نظري بين م3گذاشتندمي
شود. عالوه بر اينكه  اي كالين ـ واترسن استفاده ميمثابه متغير عملكردي، از مدل پايه سودآوري به

است كه هاي نظري مستدل و قوي اقتصاد خرد است، دليل  استفاده از آن اين  اين مدل داراي پايه
غير ساختي مطرح است، به دليل مشكالت مفهومي مربوط به عنوان يك مت از آنجا كه مانع ورود به

مثابه  عنوان يك متغير ساختاري) را به توان  تغيير در درجه تمركز (بهگيري مانع ورود مياندازه
شاخصي براي تغيير در شدت مانع ورود در نظر گرفت. همچنين با  در نظر گرفتن سودآوري 

  رابطه نظري بين مانع ورود و سودآوري پرداخت.عنوان يك متغير عملكردي، به بيان  به
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2- Adhoc 
3- Mita Bhattacharya and Harry Bloch, 1997. 



 79 اي ايران   بررسي عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در صنايع كارخانه

بنگاه كه داراي   Nگيريم كه در آن، در اين مدل يك بازار انحصار چندجانبه را  در  نظر مي
كنند، در چنين بازاري قيمت توسط تابع اي مشابه  هستند، كاالهاي  همگن  توليد ميشرايط هزينه

=  .1شود تقاضاي معكوس ارايه مي −	 ( ) −	  

)ام، iسود بنگاه    ام است. iهم هزينه ثابت بنگاه   ام  و  iهزينه متغير بنگاه   (
كننده حداكثر  اي بوده كه  تضمينشرايط اوليه براي  حداكثرسازي سود، تعيين سطح توليد بهينه

=  دهيم. و برابر صفر قرار مي آوريم ميدست  را به  نسبت به   سود است،  مشتق  + ´( ) −	 ( ) = 0 

 [	 	 = 	 ( )]´ 	= ´( ) 	= 	 	= 	  =	 +	 = 1 + 	 = + ´( ) 	1 + ∑ - ( ) = 0  

  رسيم:انجام عملياتي به اين نتيجه ميبا 
  

)2( 	 ( ) = 	 	( )ԑ 

∑بازار و  يكشش تقاضا ԑام، iسهم  بازار  بنگاه  	  است،  حدس و گمان   	كه	برابر
 	(2)هاي ديگر نسبت به تغيير توليد خودش است. طرف چپ رابطه   از واكنش  بنگاه iبنگاه 

دهد،  براساس اين، قدرت اش را نشان ميايجاد شكاف بين  قيمت و هزينه نهايي درتوانايي بنگاه 
است. با انجام عمليات جبري   تابعي از سهم بازار بنگاه، كشش  تقاضاي بازار و   iبازاري بنگاه 

  نتيجه نهايي به صورت زير خواهد بود:
)3( =	 ԑ (	1 + 	 شاخصي از واكنش    ∑∑	=هيريشمن و   –، همان شاخص هرفيندال∑	=  (	

به ترتيب سود و   و  هم  نرخ بازده صنعت،   هاي صنعت  در  قبال  يكديگر است.   بنگاه

                                                                                                                   
1- Cowling and Waterson, 1976. 
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عنوان متغير  ) مشخص است، سودآوري صنعت به3طور كه از رابطه ( درآمد صنعت هستند. همان
خصي از  مانع ورود است و همچنين به متغير رفتاري  كه شا عملكردي به متغير ساختي تمركز  

توان نتيجه گرفت كه هرچه بازار  متمركزتر باشد (كه نمودي از مرتبط شده است. پس مي 
شدت بيشتر مانع ورود در بازار است)، نرخ  سودآوري در صنعت نيز بيشتر خواهد بود، كه خود 

  .1تواند نمودي از عملكرد انحصاري باشدمي
  

 ادبيات تجربي - 2-2

با دقت در مطالعات انجام شده و با توجه به ادبيات نظري ارايه شده، در اين تحقيـق در چهـارچوب   
مسأله عمده در پردازيم، زيرا  به بررسي اثر متغيرهاي مستقل بر پراكسي مانع ورود مي SCPالگوي 

ه دليـل مشـكالت مفهـومي و    هنگام اندازه گرفتن اثر موانع ورود اين است كه خـود موانـع ورود بـ   
گيـري نيسـتند، امـا در ايـن      سـادگي قابـل انـدازه    همچنين گسترده بودن ابعاد مختلف موانع ورود به

گيـري   طور كمي ارتفاع مانع ورود اندازه و نرخ ورود به CDRمطالعه با استفاده و محاسبه شاخص 
ي بخش صنعت ايران بـه بررسـي   ها شده است. در نهايت، با استفاده از تكنيك اقتصادسنجي و داده

اي بـه صـورت    شـاخص نسـبت مضـار هزينـه    عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود پرداخته شـده اسـت.   
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شود. هرچه نسبت تعريف ميCDR تر از يك باشد،  كوچك

  تر خواهد بود. تر و مرتفع صرفه نيست و موانع ورود اساسي به يعني توليد در مقياس كوچك مقرون
  پردازيم. در ادامه به معرفي و نحوه محاسبه متغيرهاي استفاده شده در مدل مي
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  معرفي و نحوه محاسبه متغيرهاي استفاده شده در مدل - 1جدول 
  محاسبهنحوه نماد  متغير

شاخص 
نسبت مضار 

  اي هزينه
CDR 

CDR 

) افزوده سرانه كارگر( كننده متوسط ارزش بيان ،كه در رابطه باال صورت  
اند  و  افزوده صنعت را ايجاد كرده درصد ارزش 50هاي كوچكي است كه  بنگاه
 50هاي بزرگي است كه  افزوده سرانه كارگر بنگاه دهنده متوسط ارزش نشان ،مخرج

ها در  كننده تعداد بنگاه بيان اند و  افزوده صنعت را ايجاد كرده درصد ارزش
  صنعت است.» افزوده سرانه كارگرارزش«سطح ميانه

مقياس بهينه 
  MES  توليد

= ∑ 2  

N اندازه بنگاه است. با تقسيم كردن  هاي فعال در صنعت و  تعداد بنگاهMES 
 0شود. در نتيجه،  هاي مقياس به صورت نسبي در نظرگرفته مي بر اندازه بازار، صرفه

< MES < 1 .قرار دارد  

شاخص 
 -هرفيندال
  هيريشمن

HHI  

= , = ∑ هاي فعال در صنعت  اين شاخص از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمام بنگاه						 
هاي فعال در صنعت  تعداد بنگاه Kام و iسهم بازاري بنگاه  آيد،  دست مي به

 است.

شدت 
  ADV/R  تبليغات

تبليغات شدت =  

دست  بهشدت تبليغات از حاصل تقسيم مخارج تبليغات هر بنگاه بر فروش آن 
 .آيدمي

بازده  P/K  نرخ بازده نرخ = سود
سرمايه

 

  آيد. دست مي نرخ بازده براي هر صنعت يا بنگاه به صورت نسبت سود به سرمايه به

خالص درجه 
= N  ورود هاي وارد شده) هاي خارج شده ـ  تعداد بنگاه (تعداد بنگاه   

شدت تحقيق 
 R&D/R  و توسعه

تحقيق	و	توسعه شدت =  
شدت تحقيق و توسعه از حاصل تقسيم مخارج تحقيق و توسعه بر فروش بنگاه 

.آيددست ميبه  

  مأخذ: پژوهش جاري.
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مدل مورد استفاده در اين تحقيق براي بررسي عوامل مؤثر بر شاخص ارزيابي شدت مانع ورود 
=  به صورت زير است، 	( 	, 	, & / 	, / 	, Π/K	) 

ورودي  -1گيري متغير ورودي شناخته شده است:  در مطالعات اقتصاد، دو متغير براي اندازه
هاي وارد شده به صنعت طي يك  . معيار اول، همان تعداد بنگاه2ورودي ناخالص -2و  1خالص

نگاه خارج شده؛ در اين دوره زماني است. معيار دوم، برابر تعداد بنگاه وارد شده منهاي تعداد ب
شود. در مطالعه براي بررسي عوامل مؤثر بر مانع  منزله ورود منفي تلقي مي معيار خروج از صنعت به

ها از معيار ورودي خالص استفاده شده است كه به صورت  ورود و ورود و خروج بنگاه
10 nnn  هاي خارج شده، تعريف  هاي وارد شده منهاي تعداد بنگاه يا تعداد بنگاه
∆  شود. مدل مورد استفاده براي بررسي عوامل مؤثر بر ورودي خالص به صورت زير است: مي = 	( 	, 	, & / 	, / 	, Π/K	) 

هاي مستقل مدل و بيان رابطه تئوريك (نظري) آن با متغير  ، به معرفي متغير2در جدول شماره 
 پردازيم. ميوابسته 

   

                                                                                                                   
1- Net Entry  
2- Gross Entry 
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  ارتباط تئوريك (نظري) بين متغيرهاي وابسته و مستقل در مدل - 2جدول 
متغير 
ارتباط با متغير   توضيحات  مستقل

  CDR وابسته 
ارتباط با متغير 

  Nوابسته

 
MES  

 

عنوان يكي از  هاي ناشي از مقياس، به جويي صرفه
پراكسي براي مانع عنوان  متغيرهاي ساختاري بازار  به

هاي ناشي از مقياس  شود. هرچه صرفه ورود  محسوب مي
تر براي  كننده مانع ورود مرتفع تر باشد، بيان بزرگ
  هاي بالقوه و كاهش نرخ ورود به صنعت است. بنگاه

  
Cov 

(CDR,MES) > 
0 

  
Cov ( N
,MES) < 0 

 
HHI 

عنوان  تمركز بهشاخص تمركز هرفيندال ـ هيريشمن، 
يكي از متغيرهاي ساختاري بازار شاخصي براي ارتفاع 

دهنده  تمركز باال نشان .شود مانع ورود نيز محسوب مي
وجود قدرت بازاري و انحصار در بازار است كه هرچه 

تر باشد، شرايط براي ورود به  ميزان اين شاخص بزرگ
  بازار دشوارتر است.

  
Cov (CDR, 
HHI) > 0 

Cov ( N , 
HHI) < 0 

  
RD/R  

 

شدت تحقيق نسبت مخارج تحقيق و توسعه به فروش يا 
ها  هاي رفتاري بنگاه عنوان يكي از متغير و توسعه به

مثابه شاخصي براي ارزيابي مانع ورود محسوب  به
دهنده ميزان كاربرد تحقيق و توسعه و  شود كه نشان مي

توليد است. هرچه اين هاي فناورانه در  كاربرد روش
هاي بالقوه  نسبت بيشتر باشد، شرايط براي ورود بنگاه

  دشوارتر خواهد شد.

  
Cov 

(CDR,RD/R) > 
0 

  

Cov ( N
,RD/R) < 0 

  

 
ADV/R 

عنوان يكي  شدت تبليغات يا نسبت تبليغات به فروش به
از متغيرهاي رفتاري بازار با تغيير ترجيحات 

مثابه مانعي براي ورود محسوب  كنندگان به مصرف
هاي موجود بيشتر  شود. هرچه اين نسبت براي بنگاه مي

هاي جديد و  مثابه مانعي براي ورود بنگاه باشد، به
  .كاهش نرخ ورود به صنعت است

 
Cov 

(CDR,ADV/R) 
> 0  

Cov ( N
,ADV/R) < 

0  

Π/K 

صورت نسبت سود به موجودي نرخ بازده در صنعت، به 
هاي  شود، هرچه اين نسبت براي بنگاه سرمايه تعريف مي

تر براي  مثابه مانع ورود مرتفع موجود بيشتر باشد، به
  هاي بالقوه و كاهش نرخ ورود به صنعت است. بنگاه

Cov 
(CDR,P/K) > 0 

  

Cov ( N
,P/K) < 0 

  

  مأخذ : پژوهش جاري.
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ها در خارج از كشور  زيادي در زمينه مانع ورود و عوامل مؤثر بر ورود و خروج بنگاهمطالعات 
)، در سوئد كه به بررسي 2007( 1توان به مطالعه نيستروم صورت گرفته است، در اين باره مي

ها پرداخت، اشاره كرد. در داخل كشور نيز محمدباقر  دهنده ورود و خروج بنگاه عوامل توضيح
ها در   بررسي عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه«اي با عنوان  )، در مقاله1386بهشتي (

ها به صنعت براي  به  تجزيه و  تحليل عوامل مؤثر  بر ورودي  خالص  بنگاه» بخش  صنعت ايران
پرداخته است. نتايج  برآورد مدل  1374ـ1382صنعت ايران  ISIC 2كدهاي  چهار رقمي

كالن  ها به صنعت و همچنين اهميت فضاي نع در جلوگيري از ورود بنگاهدهنده اهميت موا نشان
)، به ارزيابي 1385( خداداد كاشيهاي جديد است. همچنين  گيري بنگاه اقتصادي كشور در شكل

پرداخت.  1385تا 1367 هاي رقمي ايران در بازه زماني  سال 4صنعت  140شدت موانع ورود  در 
) استفاده كرد. CDR( اي فاع موانع ورود از شاخص نسبت مضار هزينهگيري ارت وي  براي اندازه
تر از  براي بيشتر صنايع كوچك CDRهاي مورد بررسي ميزان دهد كه طي سالنتايج نشان مي

ترين مطالعات داخلي و خارجي انجام  طور مختصر به مهم ، به3يك بوده است. در جدول شماره 
 شود. شده در زمينه مانع ورود اشاره مي

   

                                                                                                                   
1- Nystrom 
2 - International Standard Industrial Classification 



 85 اي ايران   بررسي عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در صنايع كارخانه

  مروري بر مطالعات داخلي و خارجي مرتبط با موانع ورود   - 3جدول 
  رويكرد
  و تكنيك

 

 متغير مستقل

 متغير وابسته
(پراكسي مانع 

 ورود)

محقق 
 (سال)

هاي  رويكرد داده
  تلفيقي

 OLSتكنيك 

MESجويي ناشي از مقياس،صرفهSizeاندازه صنعت، 
Cap  ،نفوذ سرمايهR&D  ،شدت تحقيق و توسعهAD 

رشد صنعت،  GrIسودآوري،  Profشدت تبليغات، 
GNP

Ne  
  ورودي خالص

محمدباقر 
  بهشتي
1386  

  رويكرد پنل ديتا
  وOLS تكنيك 

LSDV 

P  ،سودآوريG ،نرخ رشد صنعتTC  شدت سرمايه
هاي  صرفه Sشدت سرمايه غيرملموس،  ICملموس، 

  تمركز صنعت Hمقياس، 

 ,نرخ ورود

نرخ 
 ,خروج

كريستين 
  نيستروم
2007 

  توبين R&D qتبليغات،  ADVتمركز،  CR  رگرسيون گسسته
كي سي 

  1چن
1989  

  رويكرد الجيت
MLتكنيك 

PMC  ،معيار رقابت بازارHHI  ،شاخص هرفيندالS 
  سهم نيروي كار غيرماهر ULسهم بازار بنگاه، 

MV 
گرايش بنگاه 

به سمت 
 حداقل دستمزد

رونالد 
 2بچمن

2012 

 رويكرد

Switching 
Regression 

Model 
 

CDSكننده در فروش نهايي، سهم تقاضاي مصرف
IM/S ،درصد صادرات به فروش صنعتBCR  نسبت

 K/Sدرصد رشد فروش صنعت،  GRتمركز خريدار، 
 A/Sبنگاه،  4نسبت تمركز  CR4نسبت سرمايه به فروش، 

نسبت مضار  MES ،CDRنسبت تبليغات به فروش، 
 ايهزينه

PCM  
 سودآوري

هنري 
  3چپل

1983 

رويكرد 
 معادله تك

 OLSتكنيك 

PCM،قيمت ـ هزينه صنعتKSR نسبت سرمايه به
نسبت  ASRنرخ رشد فروش صنعت،  GRفروش، 

 CR4هاي مقياس،  صرفه SCLتبليغات به فروش، 
اي،  فعاليت چندكارخانه MULTبنگاه،  4نسبت تمركز 

LI هاي بزرگ،  نيروي كار نسبت به بنگاه ريشدت كارب
UNدرصد نيروي كار عضو اتحاديه  

  
ER نرخ ورود  

  

ويليام 
  4چپل

1992  

 
                                                                                                                   
1- K.C. Chen 
2- Ronald Bachmann 
3- Henry Chappell 
4- William F. Chappell 
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 3ادامه جدول 

رويكرد 
  معادله تك

تكنيك 
OLS 

Q  ،نرخ گذشته رشد توليدات صنعت، نرخ سود متوسط صنعتK  نيازهاي
ريسك (انحراف  rشدت تحقيق و توسعه،  Rشدت تبليغات،  Aاي،  سرمايه

 اندازه صنعت (فروش صنعت)  Sمعيار نرخ سود صنعت)، 

E  نرخ
  ورود

 1ديل ار

1974 

  معادله تك
OLS 

PCM  هزينه نهايي صنعت در دوره قبل،  –قيمتC  4نسبت تمركز 
نرخ رشد صنعت  Gتبليغات،  Aهاي مقياس،  صرفه Sبنگاه در دوره قبل، 

  در دوره قبل

E  نرخ
 ورود

جوزف 
  2شانن

1988  
  مأخذ: پژوهش جاري.

عنوان پراكسي مانع ورود در  ، به نحوه ارتباط متغير مستقل با متغير وابسته به4در جدول شماره 
  شود.اشاره مي ،مطالعات انجام شده

 نحوه ارتباط متغير مستقل با متغير وابسته (پراكسي مانع ورود) در مطالعات انجام شده - 4جدول 
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محمدباقر بهشتي 
  مثبت  مثبت  ـ  ـ  مثبت  منفي  منفي  منفي  منفي  منفي  1386

كريستين نيستروم 
  مثبت  مثبت  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  منفي  منفي  منفي  2007

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  مثبت  مثبت  ـ  ـ  مثبت  1989كي سي چن 
  ـ  ـ  ـ  مثبت  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  مثبت  2012د بچمن الرون

  ـ  ـ  مثبت  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  مثبت  مثبت  1983هنري چپل 
  مثبت  ـ  ـ  ـ  ـ  مثبت  ـ  مثبت  مثبت  مثبت  1992ويليام چپل 

  ـ  ـ  ـ  ـ  مثبت  منفي  منفي  منفي    منفي  1974ديل ار 
  مثبت  مثبت  ـ  ـ  ـ  منفي  ـ  ـ  منفي  منفي  1988جوزف شانن 

  مأخذ: پژوهش جاري.

                                                                                                                   
1- Dale Orr 
2- Joseph Shaanan 
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  هاي ساختاري صنعتتحليل توصيفي شاخص - 3
شود بايد بتوانيم معيارهايي  عنوان يك متغير ساختاري بازار شناخته مي در بحث موانع ورود كه به

براي سنجش كمي موانع ورود ارايه كنيم. براساس اين، در مقاله حاضر براي ارزيابي و كمي 
هاي عنوان شاخص و نرخ ورود (خالص درجه ورود) به CDRكردن شدت مانع ورود از شاخص 

يا نسبت مضار  CDRكنيم. شاخص راي سنجش درجه مانع ورود به بازار استفاده ميتجربي ب
براي صنايع بريتانيا به كارگرفته  1974شيرازي در سال  اي براي نخستين بار توسط خليل زادههزينه

گيري از  كند. در حقيقت، بهرههاي مقياس ارزيابي ميشد. اين شاخص مانع ورود را از بعد صرفه
اي را ناشي از توليد در مقياس وسيع، نوعي مزيت هزينه يها هاي مقياس به دليل كاهش هزينهصرفه

هاي كند، وجود صرفههاي داوطلب ورود ايجاد مي هاي حاضر در صنعت در مقابل بنگاه براي بنگاه
 CDRرود. شاخص هاي داوطلب ورود نوعي مانع ورود به شمار مي مقياس وسيع براي بنگاه

هاي صنعت، به  افزوده سرانه كارگر در نيمه كوچك بنگاه د به صورت نسبت ميزان ارزشتوان مي
  هاي صنعت، تعريف و محاسبه كرد: افزوده سرانه كارگر در نيمه بزرگ بنگاه ميزان ارزش
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i/افزوده سرانه كارگر( كننده متوسط ارزش در رابطه يادشده صورت بيان iv lهاي  ) بنگاه
كننده متوسط  اند  و مخرج بيانافزوده صنعت را ايجاد كرده درصد ارزش 50كوچكي است كه 

افزوده صنعت را ايجاد  درصد ارزش 50هاي بزرگي است كه  افزوده سرانه كارگر بنگاه ارزش
صنعت است. » افزوده سرانه كارگر ارزش«ها در سطح ميانه  دهنده تعداد بنگاه نشان اند و كرده

تر است،  صرفهدهنده آن است كه توليد در مقياس كوچك با تر باشد، نشان هرچه اين نسبت بزرگ
هاي مقياس است و  دهنده وجود صرفه تر از يك باشد، نشان اما اگر اين شاخص عددي كوچك

صرفه نيست و در واقع، دليلي بر وجود مانع ورود مرتفع است.  قياس كوچك بهاينكه توليد در م
ها (نرخ ورود)، هر قدر نرخ  همچنين در مورد شاخص خالص درجه ورود برمبناي تعداد بنگاه

ورود به صنعت كمتر باشد، بر شدت بيشتر مانع ورود در صنعت داللت دارد. شاخص خالص درجه 
  شود: محاسبه مي ورود به صورت زير تعريف و

10 nnN  =( هاي وارد شده  هاي خارج شده ـ تعداد  بنگاه تعداد بنگاه ) 
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محاسبه شده براي صنايع كد دو رقمي  CDR، مقدار عددي شاخص 5در جدول شماره  
ISIC  ها براي اين دوره محاسبه و در جدول  و  همچنين نرخ ورود يا خالص درجه ورود بنگاه
  ارايه شده است. 3شماره 

  
  و نرخ ورود براي صنايع كد دو رقمي CDRشاخص  - 5جدول 

كد دو رقمي 
ISIC 

مقدار محاسبه شده   توضيحات  صنايع
 CDRشاخص 

نرخ ورود محاسبه 
 Nشده 

صنايع مواد غذايي و  15
 آشاميدني

فعاليت و17شامل
 102-  050/0 محصول878

وتوتونمحصوالت از  16
 تنباكو

فعاليت و1شامل
 155  193/1 محصول9

فعاليت و7شامل  ساخت منسوجات  17
 19-  608/0 محصول290

18  
عملتوليد پوشاك و

آوردن و رنگ كردن 
 رپوست خزدا

فعاليت و  2شامل 
 40-  746/0  محصول 81

19  
دباغي و عمل آوردن چرم

و ساخت كيف و چمدان و 
 يراق و توليد كفشزين و

فعاليت و  3 شامل
 63-  692/0  محصول 95

20  

محصوالتوليدچوب وت
 جز هچوبي و چوب پنبه ب

ساخت كاال از ني  ـمبلمان 
 و مواد حصيري

فعاليت و  5شامل 
 44  688/0  محصول 164

محصوالتساخت كاغذ و  21
 كاغذي

فعاليت و3شامل
 26-  600/0 محصول179

تكثيرچاپ ووانتشار  22
 شدههاي ضبطرسانه

فعاليت و7شامل
 11-  464/0 محصول40

23  
هايوردهآفرتوليد كك و
نفت و  حاصل از

 ايهاي هستهسوخت

فعاليت و  3شامل 
  41  131/1  محصول 93
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 5ادامه جدول 

محصوالتساخت مواد و  24
 ييشيميا

فعاليت و9شامل
  149  528/0 محصول1569

الستيك ومحصوالت از  25
 پالستيك

فعاليت و3شامل
 79  414/0 محصول414

محصوالت كانيساير  26
 غيرفلزي

فعاليت و8شامل
 237-  520/0 محصول358

فعاليت و4شامل  ساخت فلزات اساسي  27
 108  562/0 محصول233

28  
محصوالت فلزي فابريكي

آالت و  جز ماشين هب
 تجهيزات

فعاليت و  7شامل 
 108-  424/0  محصول 422

29  
آالت وساخت ماشين
بندي نشده  تجهيزات طبقه

 در جاهاي ديگر

فعاليت و  15شامل 
 35-  547/0  محصول 1301

آالت اداري وماشين  30
 حسابداري

فعاليت و1شامل
 28  462/0 محصول138

31  
هايدستگاهآالت وماشين

بندي نشده در  برقي طبقه
 جاي ديگر

فعاليت و  6شامل 
 34-  529/0  محصول 552

راديو، تلويزيون وتوليد  32
 وسايل ارتباطي و آپارات

فعاليت و3شامل
 5-  887/0 محصول171

33  
ابزار،اپتيكي،پزشكيابزار
هاي مچي و  ساعت، دقيق

 انواع ديگر ساعت

فعاليت و  5شامل 
 123  673/0  محصول 406

وسايل نقليه موتوري و تريلر  34
 تريلرو نيم

فعاليت و3شامل
 129-  653/0 محصول309

تجهيزاتتوليد ساير  35
 ونقلحمل

فعاليت و7شامل
 52  636/0 محصول182

مصنوعاتتوليد مبلمان و  36
 بندي نشده در جاي ديگرطبقه

فعاليت و6شامل
 66-  521/0 محصول313

فعاليت و2شامل  بازيافت  37
-8  76/0 محصول52  

  مأخذ: پژوهش جاري.
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براي بيشتر صنايع   CDRهاي مورد بررسي، ميزان  شود، طي سال گونه كه مالحظه مي همان
تر از يك است، همچنين براي بيشتر صنايع مورد بررسي خالص درجه  كدهاي دو رقمي كوچك

، توزيع 6ورود منفي بوده كه بر مرتفع بودن مانع ورود به صنعت داللت دارد. در جدول شماره 
  است. آمدهها برحسب اندازه مانع ورود  فراواني بنگاه

  
  ايع برحسب اندازه موانع ورودتوزيع فراواني صن - 6جدول 

CDR 0  0-1/0  1/0 – 5/0  +5/0  شرح 
 تعداد صنايع 29 85  24  2

 تعداد بنگاه 625  9057  1483  60
  سهم صنايع از كل فروش بخش صنعت  217/1  98/64  68/33  11/0

  سهم هر صنعت از كل فروش بخش صنعت  0419/0  76/0  4/1  055/0
  .1389 ،مأخذ: خداداد كاشي

در تمام صنايع چهار رقمي ايران  CDRشود  مالحظه ارقام جدول يادشده مشخص ميبا 
تر  ها در صنايع ايران بزرگ تر از يك است. اين يافته داللت بر آن دارد كه هرچه بنگاه كوچك

+ بوده و 5/0و  75/0بين  CDRباشند، از مزاياي بيشتري برخوردارند. تنها در دو صنعت، اندازه 
صنعت اين شاخص  114است. عالوه بر اين، در  5/0تر از  كوچك CDRدر بقيه صنايع، شاخص 

تر باشد، داللت  براي بازار به صفر نزديك CDRتر است. با توجه به اينكه هرچه  كوچك 1/0از 
ان موانع ورود مرتفع است. گيريم، در بيشتر صنايع اير نتيجه مي ،تر بودن موانع ورود دارد بر مرتفع

Cشود، سهم صنايع با موانع ورود باال ( گونه كه مالحظه مي همان D R / 0 ) از كل فروش بخش 1
هاي تكميلي مؤيد آن است كه موانع ورود در صنايع  درصد است. بررسي 19/66صنعت معادل 

مركز بسيار مرتفع است. در جدول شماره هاي مقياس باال و صنايع بسيار مت بزرگ، صنايع با صرفه
هاي  هيريشمن و صرفه ـ هاي ساختاري تمركز هرفيندال، به بيان مقدار محاسبه شده شاخص7

  مقياس براي كدهاي دو رقمي صنايع ايران، پرداخته شده است.
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  هاي مقياس براي صنايع كد دو رقميو صرفه هيريشمن -تمركز هرفيندالشاخص  - 7جدول 

كد دو 
رقمي 
ISIC 

  توضيحات  صنايع

مقدار محاسبه شده 
شاخص تمركز 

 شمنيهير ـ هرفيندال

HHI 

مقدار محاسبه 
هاي شده صرفه
  مقياس
MES 

فعاليت  17شامل   صنايع مواد غذايي و آشاميدني  15
147/0  محصول 878و   022/0  

فعاليت و  1شامل   تنباكو توتون و محصوالت از  16
961/0  محصول 9  791/0  

فعاليت و  7شامل   ساخت منسوجات  17
834/0 محصول290  076/0  

عمل آوردن و رنگ  توليد پوشاك و  18
  ركردن پوست خزدا

فعاليت و  2شامل 
416/0  محصول 81  341/0  

19  
دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت 

يراق و توليد  كيف و چمدان و زين و
  كفش

فعاليت و  3شامل 
082/0  محصول 95  029/0  

20  
محصوالت چوبي و  چوب و وليدت

ساخت كاال  ـمبلمان  جز هچوب پنبه ب
  از ني و مواد حصيري

فعاليت و  5شامل 
136/0  محصول 164  018/0  

فعاليت و  3شامل   محصوالت كاغذي ساخت كاغذ و  21
111/0 محصول179  002/0  

هاي ضبط  رسانه تكثير چاپ و و انتشار  22
  شده

فعاليت و  7شامل 
319/0  محصول 40  046/0  

 هاي حاصل از وردهآفر توليد كك و  23
 ايهاي هستهنفت و سوخت

فعاليت و  3شامل 
411/0 محصول93  177/0  

فعاليت و  9شامل   ييمحصوالت شيميا ساخت مواد و  24
196/0  محصول 1569  004/0  

فعاليت و  3شامل   پالستيك الستيك و محصوالت از  25
073/0  محصول 414  002/0  

فعاليت و  8شامل   محصوالت كاني غيرفلزي ساير  26
068/0  محصول 358  002/0  
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 7ادامه جدول 

227/0  محصول 233فعاليت و  4شامل   ساخت فلزات اساسي  27  006/0  

آالت و  جز ماشين همحصوالت فلزي فابريكي ب  28
108/0  محصول 422فعاليت و  7شامل   تجهيزات  003/0  

بندي نشده  طبقهتجهيزات  آالت و ساخت ماشين  29
  در جاهاي ديگر

 1301فعاليت و  15شامل 
185/0  محصول  013/0  

128/0  محصول 138فعاليت و  1شامل   آالت اداري و حسابداري ماشين  30  011/0  

بندي نشده  هاي برقي طبقه دستگاه آالت و ماشين  31
195/0  محصول 552فعاليت و  6شامل  در جاي ديگر  025/0  

227/0  محصول 171فعاليت و3شامل تلويزيون و وسايل ارتباطي و آپاراتتوليد راديو،  32  001/0  

هاي مچي  ساعت، دقيق ابزار، اپتيكي، پزشكي ابزار  33
322/0  محصول 406فعاليت و  5شامل   و انواع ديگر ساعت  091/0  

210/0  محصول 309فعاليت و  3شامل   تريلر وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم  34  228/0  
348/0  محصول 182فعاليت و  7شامل   ونقل تجهيزات حمل توليد ساير  35  921/0  

بندي نشده در جاي  مصنوعات طبقه توليد مبلمان و  36
315/0  محصول 313فعاليت و  6شامل   ديگر  024/0  

320/0  محصول 52فعاليت و  2شامل   بازيافت  37  024/0  
  مأخذ: پژوهش جاري.

  
هاي ساختار بازار است كه بر چگونگي توزيع بازار بين تمركز بازار يكي از جنبهتمركز صنعتي يا 

هايي كه ساختار بازار به رقابت كامل هاي مختلف اشاره دارد. انتظار بر اين است در بازار بنگاه
هيريشمن به صفر نزديك باشد. با توجه به مقادير محاسبه  - نزديك است، مقدار شاخص هرفيندال

شود كه بيشتر صنايع ايران متمركز هستند. در  اين شاخص در بخش صنعت مشخص مي شده براي
توان  مي 1386هاي خداداد كاشي در سال هاي مقياس، با توجه به يافتهمورد متغير ساختاري صرفه

شود كه علت اصلي آن برداري نمي خوبي بهره هاي مقياس بهگفت در بخش صنعت ايران از صرفه
صنعت  6تنها براي  MESضي صنايع كوچك بودن اقتصاد ايران است. اندازه نسبي نظر از بع صرف

  است. 05/0صنعت كمتر از  82است. همچنين اين شاخص براي  5/0تر از  صنعت، بزرگ140از 
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 تصريح و برآورد مدل - 4

 در اين تحقيق از روش پانل ديتا براي بررسي عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود و همچنين عوامل
هاي هاي تلفيقي مورد استفاده در اين تحقيق شامل دادهشود. دادهمؤثر بر نرخ ورود استفاده مي

است. مدل نهايي مورد آزمون  1387تا  1375براي دوره زماني  ISICصنعت كد چهار رقمي 131
  به شكل زير است: CDRدر اين مطالعه  براي شاخص 

  = +	 +	 +	 / + /+	 / +	  

ها به شكل زير  همچنين مدل نهايي مورد آزمون در اين مطالعه براي نرخ ورودي خالص بنگاه
=  است: +	 +	 +	 / + /+	 / +	  
هاي تابلويي از آزمون اثرات ثابت فردي ابليت تخمين مدل به صورت دادهمنظور آزمون ق به

مربوط به  Fشود. براي اين منظور از آماره  بودن مدل استفاده مي 1براي تشخيص پانل يا تركيبي
رگرسيون مقيد در مقابل رگرسيون غيرمقيد، با استفاده ازمجموع مجذورات پسماندها استفاده 

عرض از مبدأ  دهنده نشان Hصورت زير است كه فرضيه راين آزمون بهشود. فروض آماري د مي
دهنده اين است  نشان Hهاي تركيبي) و فرضيه  برابر براي تمام واحدها (مقاطع) است (مدل داده

كه حداقل براي يكي از واحدها، عرض از مبدأ متفاوت از ساير واحدهاست (مدل پانل). آماره يا 
  شود: به صورت زير تعريف مي Fآزمون

   
   

0
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است (مدل  RRSS مجموع مربعات پسماندهاي مقيد حاصل از روش حداقل مربعات معمولي
تغير مبا ، URSS مجموع مربعات پسماندهاي غيرمقيد حاصل از روش مربعاتمقيد تركيبي) و 

حداقل مربعات هاي تلفيقي و استفاده از تخمين ي وجود دادهابه معن Hقبول فرض است،  2موهومي

                                                                                                                   
1- Pooled 
2- Least Squares Dummy Variable(LSDV) 
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روش حداقل ي وجود مدل اثر ثابت و استفاده از امعنبه  H فرضيه ، امابراي حل مدل است1معمولي
تعداد K و  تعداد مقاطع Nتعداد دوره زماني،  T .استبراي حل مدل مربعات با متغير موهومي 

1Nجدول با درجه آزادي Fز محاسبه شده ا Fاست. اگر (متغيرها)  رگرسورها   و
( 1)N T K شود.  فرضيه صفر پذيرفته مي ،فرضيه صفر رد و در غير اين صورت ،تر باشد بزرگ  

  
  CDR آزمون وجود اثرات ثابت فردي براي مدل - 8جدول 

  معناداري  احتمال Fآماره   فرض صفر؛ تركيبي بودن مدل
  رد فرضيه   000/0 14/6  مقابل؛ مدل حداقل مربعات با متغير موهوميفرض 

  مأخذ: پژوهش جاري.

  
  آزمون وجود اثرات ثابت فردي براي مدل نرخ ورود-9جدول 
  معناداري  احتمال Fآماره   فرض صفر؛ تركيبي بودن مدل

  رد فرضيه   0151/0 304/1 فرض مقابل؛ مدل حداقل مربعات با متغير موهومي
  مأخذ: پژوهش جاري.

نشان داده شده، مقدار آماره  9و  8 هاي كه در جدول Fدست آمده از آزمون  براساس نتايج به
F بر تركيبي بودن هر دو مدل رد و فرض  محاسبه شده معنادار است. بنابراين، فرض صفر مبني

براي انتخاب روش شود. بر وجود مدل حداقل مربعات با متغير موهومي پذيرفته مي مقابل مبني
شود. فرضيه از آزمون هاسمن استفاده مي 3يا مدل اثرات تصادفي 2تخمين بين مدل اثرات ثابت

كند كه بين اثرات تصادفي و متغيرهاي توضيحي همبستگي وجود   در آزمون هاسمن بيان مي 
صادفي و كند بين اثرات تندارد (اثرات خاص فردي تصادفي هستند) و فرضيه مقابل بيان مي

متغيرهاي توضيحي همبستگي وجود دارد (اثرات خاص فردي ثابت است). آماره آزمون هاسمن 

 به صورت        REFEREFEREFEH VV  ˆˆˆˆˆˆˆˆ 1






 شود. بيان مي 

  
  

                                                                                                                   
1- Ordinary Least Squares (OLS) 
2- Fixed Effect Model 
3- Random Effect Model 
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 CDRنتايج آزمون هاسمن براي ثابت يا تصادفي بودن مدل   -10جدول 

فرض صفر؛ مدل با 
 اثرات تصادفي

مقدار آماره كاي 
  معناداري  احتمال  درجه آزادي دو

فرض مقابل؛ مدل با 
 رد فرضيه   000/0  5  87/40  اثرات ثابت

  مأخذ: پژوهش جاري.

  

  نتايج آزمون هاسمن براي ثابت يا تصادفي بودن مدل نرخ ورود  -11جدول 
فرض صفر؛ مدل با 
  اثرات تصادفي

مقدار آماره كاي 
  معناداري  احتمال  درجه آزادي  دو

فرض مقابل؛ مدل با 
 رد فرضيه   000/0  5  47/13  اثرات ثابت

  مأخذ: پژوهش جاري.  

با توجه به نتايج آزمون هاسمن براي انتخاب بين ثابت بودن اثرات فردي يا تصادفي بودن اين 
بر تصادفي بودن  مبني H، نشان داده شده است، فرضيه 11و  10هاي شماره  اثرات كه در جدول

 شود. به عبارت ديگر،بر ثابت بودن اثرات فردي پذيرفته مي اثرات فردي رد و فرض مقابل مبني
بين اثرات تصادفي و متغير توضيحي همبستگي وجود دارد و بنابراين، مدل پانل با اثرات ثابت 

 ل پانل با استفاده از، نتايج تخمين مد12شود. در جدول شماره  برآورد و نتايج آن تفسير مي
-Jنشان داده شده است. آزمون سارگان( CDRبراي شاخص  (GMM)يافته  گشتاورهاي تعميم

Statistic است كه متغير ابزاري به كار رفته در مدل از ن كننده آ بيان7/11) نيز با مقدار آماره
  اعتبار برخوردار بوده و مدل در حالت كلي داراي اعتبار است.
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) GMMيافته ( نتايج حاصل از تخمين مدل با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم -12جدول 
 CDRهاي پانل براي مدل  داده

  احتمال tآماره   انحراف معيار  ضريب  متغير

مانع ورود با يك 
  0,0000 53.49063 0.004327 0.231443 وقفه زماني

سطح بهينه توليد 
)MES( 0.601836 0.065839 9.141004 0,0000  

شاخص تمركز 
  0,0000 15.21018 0.020457 0.311153 هرفيندال

تحقيق و توسعه به 
  1.65E-16 1.01E-16 1.635516 0,1022 فروش

  1.68E-12 3.76E-14 44.60163 0,0000 تبليغات به فروش
نرخ بازده 

  0,6153 0.502573 0.150552 0.075663 (سودآوري)

J-Statistic 7/11 
  جاري.مأخذ: پژوهش 

نتايج حاصل از تخمين مدل با استفاده از روش پانل با اثرات ثابت براي مدل درجه  -13جدول 
 خالص ورود

  احتمال tآماره   انحراف معيار  ضريب  متغير
سطح بهينه توليد 

)MES(  04834/1-  2315/0 5272/4-  000/0  

شاخص تمركز 
 هرفيندال

3535/10- 4140/3 0326/3- 0025/0  

توسعه به تحقيق و 
 فروش

-3.22 E-14  3/34E-14  0/9633 3328/0  

  1.11E-10 5.19E-11 1361/02 0328/0- تبليغات به فروش

  3354/0 -1762/0 6333/0 -1115/0 نرخ بازده (سودآوري)
= 34/0   = 26/2  

  مأخذ: پژوهش جاري.
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  هاي سياستي گيري و توصيه نتيجه - 5
هاي مقياس اثر مثبت و معناداري بر مانع ورود و اثر منفي  در تخمين مدل نهايي مطابق انتظار، صرفه

هاي ناشي از بر نرخ ورود در صنايع داشته است. علت اثر مثبت اين عامل آن بوده كه هرچه صرفه
ح بهينه هاي تازه وارد براي فعاليت در سط مقياس در يك صنعت بيشتر باشد، هزينه ورود بنگاه

هاي بالقوه است. شاخص  تر براي بنگاه كننده مانع ورود مرتفع بيشتر خواهد بود كه خود بيان
كننده چگونگي و نحوه توزيع  عنوان يكي از متغيرهاي ساختي بازار كه بيان هرفيندال ـ هيريشمن به

بر نرخ ورود است،  ها است، داراي اثر مثبت و معناداري بر مانع ورود و اثر منفي بازار بين بنگاه
دهنده وجود قدرت انحصاري بيشتر در  نشان ،اي كه هرچه ميزان اين شاخص بيشتر باشد گونه به

كند. اثر متغير شدت تحقيق و توسعه تر مي هاي بالقوه را سخت صنعت است كه شرايط ورود بنگاه
علت اثر مثبت اين متغير بر ها به صنعت اثر منفي دارد.  بر مانع ورود مثبت است و بر نرخ ورود بنگاه

شدت مانع ورود و اثر منفي آن بر نرخ ورود اين است كه هرچه ميزان مخارج تحقيق و توسعه در 
هاي نوين فناورانه، شرايط ورود  هاي هنگفت و كاربرد روشصنعت بيشتر باشد، به علت هزينه

ب متغير شدت تحقيق و هاي بالقوه به صنعت دشوارتر خواهد بود. علت ناچيز بودن ضري بنگاه
گذاري  طور عمده دولتي صنايع ايران ميزان سرمايه توسعه در اين مطالعه آن است كه در ساختار به

ها ضعيف بوده و همچنين ارتباط بين بخش علمي كشور  در مخارج تحقيق و توسعه از طرف بنگاه
د مثبت و اثر آن بر نرخ و بخش صنعت نيز بسيار ضعيف است. اثر متغير شدت تبليغات بر مانع ورو

ورود منفي و از نظر آماري معنادار است، علت تأثير مثبت اين متغير رفتاري بر شدت مانع ورود و 
توانند با افزايش مخارج تبليغات هاي موجود مي اثر منفي آن بر نرخ ورود اين است كه بنگاه

هاي بالقوه براي ورود و  نگاهكنندگان را به سمت خود متمايل كنند، بنابراين، ب ترجيحات مصرف
مثابه مانع ورود مرتفع براي ورود  هاي زيادي را صرف تيليغات كنند كه بهبقا در صنعت بايد هزينه

مثبت و بر شاخص نرخ  CDRبه بازار است. ضريب متغير سود به سرمايه (نرخ بازده) بر شاخص 
  ورود اثر منفي دارد.

عنوان مانع ورود به بازار مطرح  اقتصاد ايران، عواملي به طور عمده دولتي با توجه به ساختار به
توان به: كسب مجوزهاي مختلف از  هستند كه قابليت كمي كردن ندارند از جمله اين عوامل مي

هاي اقتصادي، وجود  برداري از فعاليت ها و نهادهاي دولتي متفاوت براي احداث و بهرهوزارتخانه
واردان، تنگناهاي ارزي و نحوه  مثابه مانع ورود در مقابل تازه بهگير  وپا قوانين و مقررات دست

هاي هاي صنعتي وابسته به دولت كه از انواع كمك تخصيص آن بين صنايع مختلف، وجود گروه
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كنند و همچنين عدم يكپارچگي بازارهاي مالي در اقتصاد دولتي و تسهيالت ارزي استفاده مي
ره در بازارهاي مالي رسمي و غيررسمي اشاره كرد. در اين مطالعه هاي به ايران و متفاوت بودن نرخ

ها به صنعت پرداختيم. نتايج حاصل از  به بررسي عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود و نرخ ورود بنگاه
هاي مقياس و تمركز)،  دهنده اهميت تأثيرگذاري متغيرهاي ساختاري (صرفه تخمين مدل نشان

ات و شدت تحقيق و توسعه) و همچنين متغير عملكردي نرخ بازده متغيرهاي رفتاري (شدت تبليغ
ها به بازارهاي صنعتي ايران است. با  (نسبت سود به سرمايه) بر شدت مانع ورود  و نرخ ورود بنگاه

هيريشمن اثر مثبت و  -بر اينكه شاخص تمركز هرفيندال توجه به نتايج حاصل از تخمين مدل مبني
مچنين اثر منفي و معناداري بر خالص درجه ورود داشته، بر ارتباط مثبت و ه CDRمعناداري را بر 

شود كه  شود. تأكيد مي بين درجه تمركز و شدت مانع ورود در بازارهاي صنعتي ايران تأييد مي
هاي دولت براي هاي رقابتي و ضد انحصاري در اقتصاد ايران بايد به سمت كاهش دخالت سياست

پاگير  و هاي دستهاي اقتصادي، حذف مقررات و محدوديتفعاليتتسهيل اعطاي مجوز براي 
هاي داوطلب ورود به  سازي بازارهاي مالي و تسهيل شرايط تأمين مالي براي بنگاه دولتي و يكپارچه

صنعت باشد تا از اين طريق بستر ارتقا رقابت در بازارهاي صنعتي ايران فراهم شود. همچنين با 
االي تأمين مالي كه از چهارچوب نهادي اقتصاد ايران در جهت ناكارايي و  توجه به هزينه مبادله ب
هاي داوطلب ورود به صنعت شكل گرفته است، بايد نهادهاي تأمين مالي  افزايش هزينه بنگاه

  نحوي ساماندهي شوند تا هزينه مبادله دسترسي به وجوه مورد نياز براي بنگاه حداقل شود. به
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