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 چکیده

ي هابنگاهانتظار داشت با افزایش ميزان واردات، شدت رقابت ميان  توانمیهاي اقتصادي اساس تئوري بر

اي حاضر، بررسی اثر واردات بر شدت رقابت صنایع کارخانه هدف مقالة رو،داخلی افزایش یابد. از این

بخش  ISIC4کد چهار رقمی  هايدادهتابلویی و  هايدادهطالعه با استفاده از رویکرد ایران است. در این م

معياري بازده به عنوان متغير وابسته و  ، نرخ3133تا  3131هاي بخش واردات، طی سال هايدادهو  صنعت

هاي مقياس، شدت سرمایه، و همچنين شاخص نفوذ واردات، شاخص تمرکز، صرفه PCM1 براي رقابت،

که اثر شاخص نفوذ  دهدمینظرگرفته شد. نتایج نشان  مستقل، در اثر متقابل واردات و تمرکز به عنوان متغير

ع گر آن است که با افزایش واردات، ساختار صنایصنایع داخلی منفی بوده است که بيان PCMواردات بر 

  یابد.داخلی به سمت رقابت سوق می
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 مقدمه -1

 هابنگاهچهار شرط همگن بودن محصوالت تحقق گرو تحقق ساختار بازار رقابتی را در اقتصاددانان

و فروشندگان، کوچک بودن خریداران و فروشندگان نسبت به کل بازار، انتقال پذیر بودن منابع و 

در  .دانندمی ،براي عوامل اقتصادي کامل ورود و خروج آزاد به بازار، وجود اطالعات اقتصادي

 ، اما به ميزانی که این فروض برقرار نباشدشودمین برقراراین فروض به طور یکجا  همةواقعيت 

و  رفتاريهاي ساختاري، با توجه به ویژگی توانمیو  گيردازار از رقابت کامل فاصله میبساختار 

رسيدن ه صنعتی از آنجا که هدف هر بنگا .کردبازار، نوع بازار را از نظر ساختار تعيين  عملکردي

یی اقتصادي و ایجاد آمحقق شدن این هدف تحت شرایطی منجر به کار به حداکثر سود است،

منابع،  ةدف از طریق تخصيص بهينمين این هأکه، ت شودمیاکثر رفاه براي عوامل اقتصادي حد

 ،کنندگانمصرفترین قيمت ممکن از اتخاذ پایين، آنبه حداقل رسانيدن ها و بهبود ساختار هزینه

 . گيردصورت در توليد و توزیع،  ورانهآهاي نوین فنبردن روش کارهب توسعه توليدات جدید و

، هرچه ساختار اقتصادي اي داردکشورها جایگاه ویژه یند رشد اقتصاديآصنعتی در فر ةتوسع

بيشتري پيدا کند، نقش صنعت در پویا نگهداشتن اقتصاد، بيشتر خواهد بود. از آنجا  و تکامل تحول

که از مظاهر توسعه صنعتی، ضرورت پيوند آن با تجارت بين الملل است، صادرات و واردات که 

 ة، در بحث توسعشودمیمحسوب و خدمات  ي کاالانتقال تکنولوژي و مبادلهکانال  ةبه منزل

 اي دارد.کنندهتعيينحال توسعه، نقش  صنعتی براي کشورهاي در

موثر بر آن،  شکل دهنده و و عوامل، انحصاري یا رقابتی بودن بازار بازاربررسی عناصر  ه منظورب

، به عنوان یکی از (3313) 2از زمان مطالعات ميسن ،(SCP) 3عملکرد -رفتار -الگوي ساختار

چارچوب مطالعات  سازمان بازار در کنون نقش مهمی را در بررسی، تاپيشگامان این رویکرد

و نيز ميزان باز بودن  ر صنعتکند که ساختابينی میپيش سازمان صنعتی داشته است. این رویکرد

صنعت  يهابنگاهو همچنين عملکرد کل  هابنگاه، رفتار و راهبردهاي خارجی رقبايبر روي  بازار

هاي گذشته بينش مفيدي را در . مطالعات تجربی در دههکندبه عنوان عملکرد صنعتی تعيين می را

در  است. و متغيرهاي ساختاري، فراهم آوردهعملکردي  هايچارچوب این الگو و ارتباط بين متغير

 2( و باتچاري و بالچ3333) 3(، چمالنس3331) 1به مطالعات شرر و راس توانمیاین مورد 

 (، اشاره کرد.3333)

                                                      
1. Structure, Conduct, Performance 
2. Mason (1939) 
3. Scherer and Ross (1990) 
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باال،  تمرکز .براي قدرت بازاري در نظرگرفتمختلفی را علل  توانمی SCPدر چارچوب الگوي 

هاي مقياس، همکاري و ائتالف، تحقيق و توسعه، شدت تبليغات، شدت مانع ورود باال، صرفه

 (.3133 )خدادادکاشی، در ایجاد قدرت بازاري است تراتژیکاقدامات اس

ه در این مطالعه بر آن ک ثر بر قدرت انحصاري و شدت رقابت در صنایعؤدیگر عوامل م ازهمچنين 

ان رود با افزایش ميزهاي اقتصادي انتظار میتئوري که درچنان، ميزان واردات است، کيد شدهأت

 یابد.میي داخلی افزایش هابنگاهواردات، شدت رقابت ميان 

وي وضعيت رقابت در یک صنعت وابسته به پنج نير "4رقابتیاستراتژي "در کتاب  1پورتربر نظر  بنا

کند، این پنج نيرو بالقوه صنعت را تعيين می سودي این عوامل، اي است که مجموعهرقابتی پایه

، 6ي موجودهابنگاه، شدت رقابت بين 1ي بالقوه به ورود به صنعتهابنگاهاز: تهدید ورود  عبارتند

. 3کنندگانزنی عرضهو قدرت چانه 3زنی خریداران، قدرت چانه3جانشينتهدید از جانب کاالهاي 

ي داخلی هابنگاهدر معرض رقابت قرارگرفتن و تهدید از جانب کاالهاي جانشين  توانمی بنابراین

 ،شدت رقابت در صنعت کنندهتعيينیکی از عوامل مهم را و کاالهاي خارجی  هابنگاهدر برابر 

با  با توجه به نقش مهم واردات در ميزان رقابت بين صنایع داخلی، این مطالعهرو، ست. از اینناد

هاي هبخش صنعت و همچنين داد ISIC31کد چهار  هايدادهاستفاده از رویکرد دادهاي تابلویی و 

نسبت سود ناخالص به نرخ بازده ) با در نظرگرفتن ،3133تا  3131هاي ، طی سالبخش واردات

نيز با در نظر گرفتن  و( PCM33) معياري براي رقابت،متغير وابسته و  به عنوان موجودي سرمایه(

در پی بررسی چگونگی اثرگذاري واردات بر شدت نفوذ واردات به عنوان متغير مستقل، شاخص 

دوم ي مقدمه، به ترتيب در بخش در این مقاله پس از ارائه رقابت در صنایع داخلی است.

 

                                                      
1. Schmalensee (1989) 
2. Batchary and Bloch (1997) 

3. Porter (1998) 
4. Michael E. Porter, Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors (1990) 
5. Threat of Entrants 

6. Intensity of Rivalry among Existing Firms 

7. Treat of Substitution 

8. Bargaining Power of Buyers 

9. Bargaining Power of Suppliers 

10. International Standard Industrial Classification 
11. Price – Cost Margin 
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در  در بخش سوم به تحليل کمی واردات،، شودمیبحث مطرح  يشينهاي از ادبيات و پخالصه

م در قالب مبانی نظري و مدل تجربی، به معرفی مبانی نظري بحث، متغيرهاي مورد چهاربخش 

هاي گيري و توصيهنتيجهو در بخش پایانی نيز  شودمیاستفاده در مدل و برآورد مدل پرداخته 

  .شودمیسياستی ارائه 
 

 مروری بر ادبیات و پیشینه  -2

ي اقتصادي دارد. اقتصاددانان کالسيک و اي در رشد و توسعهتجارت خارجی نقش قابل مالحظه

مثابه  اي براي تجارت خارجی در روند توسعه قائل هستند و از آن بهنئوکالسيک اهميت ویژه

تجارت خارجی در پيوند با  بيان کرد که توسعة توانمی در واقع برند.موتور رشد اقتصادي نام می

موتور محرکه اقتصاد  گردد،ي اقتصادي میي صنعتی که در نهایت منجر به رشد و توسعهتوسعه

  .است

 بر کشورها در توليد گيريشکل باعث آزاد تجارت اقتصادي، هاينظریه اساس بر کلی طوره ب

 خدماتی و کاالها صادرات و توليد تشویق به نيز امر این و شودمی آنان نسبی پایه مزیت

 واردات و شوندمی توليد کمتر هزینه با کشور در موجود منابع به توجه با که انجامدمی

 و منابع به توجه با کشورها این در که شودمی خدماتی و کاالها داخلی توليدات جایگزین

 به منجر آزاد تجارت برقراري دیگر، عبارت به گردند.می توليد ترگران موجود امکانات

 در موجود منابع از آن تبع به و شودمی نسبی مزیت پایه بر توليد کشورها نظام گيريشکل

 تجاري موانع کاهش اقتصادي توجيه در همچنين شد. خواهد استفاده تريآکار نحو به کشور

 به تنها نه آن اقتصادي منافع دهد کاهش را تجاري موانع کشوري اگر که گفت توانمی

 زیرا شودمی منتفع کاهش این از نيز کشور آن خود بلکه ،رسدمی کشور آن تجاري هايطرف

 این کنندگانتوليد و یابندمی دسترسی بهتر و ترارزان کاالهاي به کشور این کنندگانمصرف

 آزاد تجارت سيستم برقراري بنابراین. یافت خواهند بهتري ییآکار رقابت فشار تحت نيز کشور

 شد.  خواهد کشورها اقتصادي ترسریع ادغام و بيشتر همبستگی باعث کشورها ميان

در کشورهاي  هابنگاهکه  دهدمیينه توسعه تاریخی کشورها نشان بازنگري شواهد تجربی در زم

ر از هاي باالتوري خویش بيشتر به اتخاذ قيمتهبود کارایی و بهرهکمتر توسعه یافته به جاي ب

گيري ساختار انحصاري و با کسب قدرت انحصاري باعث شکل کننداقدام می کنندگانمصرف

اي هده و طوالنی مدت و اعمال محدودیتبندي نشهاي زمانحمایت همچنين. شوندمیبازار 
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صنایع داخلی ها از طرف دولت، منجر به کاهش شدید توان رقابتی وارداتی از طریق افزایش تعرفه

 عملکرد رقابتی صنایعو  برداري از مزایاي تجارت آزادو بهرهوري و ابداع امکان نوآ شده و عمالً

  د.برش رفاه کل جامعه، را از بين میتخصيص بهينه منابع و افزای از جمله

 3یک مانع ورود توانمیو مقررات دولتی را  عملکرد، قوانين -رفتار -در چارچوب الگوي ساختار

ناظر بر امکان گرفت، این قوانين و مقررات  در نظري بالقوه در بازار هابنگاهساختاري براي حضور 

به صورت مقررات  براي رقباي داخلی معموالًخلی و خارجی است. این مقررات حضور رقباي دا

. براي رقباي باشدمیناظر بر کسب مجوزهاي مختلف صنعتی و بهداشتی براي ورود به بازار 

مهمترین عامل در ست که واردات کاالها مقررات ناظر بر به صورت ات معموالًرخارجی این مقر

امل موثر بر حضور کاالها و این ع هاي محاسبةهاي گمرکی است. یکی از روشاین زمينه تعرفه

حجم نسبی واردات به بازار است. به عنوان  استفاده از معيارهاي نشان دهندة ،ي خارجیهابنگاه

ي خارجی است. این بازار بر روي رقباميزان باز بودن  نشان دهندة 2مثال شاخص نفوذ واردات

ي داخلی منهاي صادرات هابنگاهکل فروش ميزان واردات به مصرف داخلی ) شاخص نشان دهندة

آن است  نشان دهندة تر باشدقدر ميزان شاخص نفوذ واردات بزرگ به عالوه واردات( است. هر

 (.3131، صدراییاست )تر در بازار آساني خارجی هابنگاه و که امکان حضور کاالها

ي داخلی در برابر کاالها و هابنگاهانتظار داشت که با در معرض رقابت قرارگرفتن  توانمیبنابراین 

  ي داخلی افزوده شود.هابنگاهي خارجی، بر شدت رقابت ميان هابنگاه

که  شودمیشاهده ها، مواردات و رقابت صنایع و مرور آن با دقت در مطالعات انجام شده پيرامون

و مطالعات  در خارج از کشور انجام شده گذشته مطالعات زیادي پيرامون این بحث طی دهة

ترین مطالعات انجام است. در ادامه به مهمگرفته ین موضوع در داخل کشور انجام اندکی پيرامون ا

 .شودمیاشاره  در این زمينه شده

ثير رقابت خارجی بر شدت رقابت و مارک أت اي به بررسی(، در مقاله3133شهيکی تاش و اتباعی )

نتایج این  آپ با استفاده از روش اقتصادسنجی سيستم معادالت در بازارهاي صنعتی ایران پرداختند.

 %3افزایش به طوري که با  داخلی و تمرکز داخلی است، PCM مثبت بين مطالعه بيانگر رابطة

هاي تحقيق چنين یافتهافزایش یابد. هم درصد 1/1داخلی  PCMرود که شاخص تمرکز، انتظار می

منفی است. همچنين  داخلی PCMید آن است ارتباط ضریب سهم واردات و تمرکز واردات با ؤم

                                                      
1. Barrier to Entry 
2. Import Penetration 
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و افزایش رقابت خارجی منجر  داخلی دارد PCMير مثبتی بر ثکه نرخ تعرفه تا دهدمینتایج نشان 

 .گرددهش مارک آپ صنایع داخلی میبه کا

-تخمين حاشيه قيمتاي با عنوان رقابت وارداتی و قدرت بازاري به (، در مقاله2113) 3تامپسون

 3331 اتی بر قدرت بازاري داخلی در دهةهزینه براي صنایع کانادا به منظور ارزیابی اثر رقابت وارد

ا در صنایع داخلی متمرکز کاهش که واردات قدرت بازاري راینضعيفی مبنی بر پرداخت. شواهد 

ي هابنگاهمکن است بر ماست که تجارت  آنیک دليل ممکن براي این یافته  ، وجود دارد.دهدمی

با تجزیه و تحليل صنعت در سطح خرد  توانمیات متفاوتی داشته باشد و نيز ثيرأمختلف صنعت ت

(، به 2131و همچنين تامپسون ) ابت صنایع داخلی دست یافتبه درک بيشتري از اثر واردات بر رق

ي هابنگاه PCMثير منفی بر روي أو صادرات ت PCMاین نتيجه رسيد که تمرکز اثر مثبت بر روي 

 کانادا دارد.

امل ؤتابلویی به بررسی ع هايدادهاي با استفاده از تکنيک ، در مقاله(2111) 2کوال و یالسين

اساس  پرداختند. بر 2111 -3331هاي ه طی سالهزینه در صنایع ترکي-يمتحاشيه ق کنندهتعيين

شان مطابق با سهم بازاری هابنگاههاي گذاريلعه تفاوت مشخصی ميان رفتار قيمتاین مطا هايیافته

ثير أتبی هابنگاههزینه  -رسد شدت واردات در کاهش حاشيه قيمتوجود دارد و نيز به نظر می

  .نمایدمیعمل  ابتیقوان یک عامل رنصادراتی به عهاي فعاليتمشاهده شد که در حالی ،است

تابلویی مربوط به صنایع  هايدادهبا استفاده از روش  1(2111جوزف کانينگ و همکاران )

هزینه پرداختند، همچنين به -هاي بلغارستان و رومانی به تخمين حاشيه قيمتاي کشوررخانهکا

هزینه –تجزیه و تحليل چگونگی اثر خصوصی سازي و افزایش فشار رقابتی بر حاشيه قيمت 

ري قدرت بازا داري براثر معنی که باز بودن تجاري دهدمیهاي این مطالعه نشان پرداختند. یافته

هزینه کمتر -هاي توليدي متمرکز، افزایش شدت واردات با حاشيه قيمتشدارد و همچنين در بخ

  وابستگی معنی داري دارد.

-3331هاي رقمی صنایع ترکيه طی سال ISIC 4تابلویی  هايداده(، با استفاده از 2111لسين )یا

 نشانهاي تحقيق پرداخت. یافته هزینه-سی اثر آزاد سازي تجاري بر حاشيه قيمتبه برر 3334

، اما شودمیبخش خصوصی کل هزینه در -که شدت وارات منجر به کاهش حاشيه قيمت دهدمی

 هزینه شده-در صنایع متمرکزتر بخش خصوصی شدت واردات منجر به افزایش حاشيه قيمت

                                                      
1. Thompson (2001) 
2. Çulha and Yalcin (2005) 
3. Josef Koningsa, Patrick Van Cayseelea and Frederic Warzynskic (2003)  
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چنين بر خالف بخش خصوصی، شدت واردات و توسعه صادرات منجر به کاهش سود است، هم

  است. ش عمومی شدهی در صنایع متمرکز بخاضاف

زینه، با استفاده ه -(، در مقاله با عنوان ثبات صنعتی و حاشيه قيمت2114) 3هيزینگ لی و همکاران

عملکرد،  -رفتار -در قالب الگوي ساختار 3333-3331تابلویی طی سال هاي  هايدادهاز رویکرد 

 3که  دهدمیهاي این مطالعه نشان . یافتههزینه پرداختند -به بررسی ساختار صنعت بر حاشيه قيمت

 شودمیهزینه  -درصد در حاشيه قيمت 6/1تا  1/1منجر به افزایش  درصد افزایش در تمرکز بازار،

 .دهدمیي صنایع داخلی را کاهش هابنگاهين شدت رقابت، سود عملياتی و همچن

هزینه، با استفاده از  -قيمتيه در مقاله با عنوان اثر واردات بر حاش(، 2113) 2رجبرت لوپز و النا لوپز

ي هابنگاهي هزینه -ات بر حاشيه قيمتصنعت مواد غذایی به تجزیه و تحليل اثر وارد 24 هايداده

اگرچه اثر مستقيم داخلی به تفکيک قيمت و هزینه پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که 

هزینه در صنایعی  -يمتواردات بر حاشيه قهاي داخلی منفی است، اما اثر خالص واردات بر قيمت

، مثبت باشدمیها کم ستند و کشش قيمتی خودي تقاضاي آنهاي مقياس برخوردار نيکه از صرفه

 است.

ارجی و سودآوري صنایع (، در مقاله با عنوان رقابت خ3333) 1لوئيس اسپوزیز و فرانسيس اسپوزیز

صنایع داخلی پرداختند. نتایج این پژوهش  زمون اثر رقابت خارجی بر سودآوريداخلی، به آ

اخلی دارد، داري بر نرخ سود صنایع دت که سطح واردات اثر منفی و معنیحاکی از آن اس

بتی را در صنایع گذاري رقاهاي تجاري آزادتر، رفتار قيمتکه سياست دهدمیهمچنين نتایج نشان 

 کند.داخلی، تشویق می

سی اثر رربين الملل و سازمان صنعتی، به ب تجارتاي با عنوان در مقاله(، 3331) 4ریچارد کيوز

که رقابت  دهدمیهاي این مطالعه نشان ازاري صنایع داخلی پرداخت. یافتهواردات بر قدرت ب

وارداتی یک نقش اساسی در محدود کردن قدرت بازاري داخلی دارد، همچنين در کوتاه مدت 

 .یی تعادل بازار داخلی موثر باشدآربر تسریع و کا دتوانمیشرایط رقابتی 

 سيستم تکنيک تجارت، با استفاده از و سودآوري با عنوان تمرکز، ايمقاله (، طی3336) 1چن

 و عملکرد و بازار ساختار تحليل و تجزیه در خارجی تجارت نقش بررسی معادالت همزمان به

                                                      
1. Haizheng L, Patrick McCarthy, Azalea Urmanbetova (2004) 
2. Rigoberto A. Lopez, and Elena Lopez (2001) 
3. Esposito, L. and Esposito, F.F. (1971) 
4. Caves (1985) 
5. Chen (1986) 
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 هاياز داده مطالعه این درپرداخت.  شده صنعتی تازه کشور یک در تجارت شدت بر موثر عوامل

توليدي  هايبنگاه دهدمی نشان نتایج. شده است استفاده 3336 سال در توليد سرشماري مقطعی

ثير معناداري روي ساختار و عملکرد بازار دارند، همچنين سياست کنترل واردات، أبخش عمومی ت

واردات را بر تمرکز و  ةبالقودهد و اثرات ثير قرار میأداري تحت تشدت واردات را به طور معنا

 کند. سودآوري جبران می

 تجارتات به بررسی اثرات رداي با عنوان ورود، رقابت و صاطی مقاله(، 2131) 3باروآ و همکاران

 یط يهند در دوره پس از آزادساز ی صنایعبر رقابت داخل یصنعت ياستس ييراتو تغ خارجی

ارتباط  تالش کردند تا با یک رویکرد یکپارچه به آزمونها آن پرداختند. 2113-3331 یدوره زمان

 یعکه صنا استگر آن يانب یجنتا. بپردازند يچارچوب بازار انحصاردر ورود و رقابت  ينب یدرون

و نيز  است ذشته به لحاظ ورود و رقابت داشتهرا در طول دهه گ یقابل توجه ييراتتغ هندوستان

است.  شده PCMآزادسازي تجاري به طورکلی منجر به کاهش نسبت تمرکز و افزایش در 

است  یافته اهشمطالعه ک در طول دوره موردتقاضا  یمنحنکه کشش  دهدمیها نشان یافته ينچنهم

  .باشدمیمثبت  يداریبه طور معن شانو حجم صادرات هابنگاهاندازه  ينو ارتباط ب

واردات و  مثبتدریافت که نتایج بيشتر مطالعات بر ارتباط  توانمیبا دقت در مطالعات انجام شده 

اي در زمينه واردات و رقابت داخلی در مطالعات گسترده و نيزداخلی داللت دارد قابت در صنایع ر

صنعتی  ةتوسعفرآیند رو، با توجه به نقش مهم واردات در . از اینداخل کشور صورت نگرفته است

و فراهم کردن زمينه براي فعاليت رقابتی صنایع داخلی نياز به مطالعات بيشتري در این زمينه، وجود 

  دارد.
 

 تحلیل کمی واردات -3

اساس کدهاي دو  در این بخش به تحليل کمی حجم و سهم واردات از شرکاي تجاري ایران بر

ي گزارشی از وضعيت ميزان واردات ارائهاست. هدف از این بخش شده پرداخته ISICرقمی 

  ت.اش اساي ایران از کل شرکاي تجاريخانهصنایع کار

 

 

 

                                                      
1. Alokesh Barua and Debashis Chakrabort and Hariprasad (2010) 
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 )میلیارد ریال( سهم واردات اساس حجم و ترین شرکای تجاری ایران برمهم :1جدول 

𝑰𝑴𝒊  سهم واردات (𝑰𝑴𝒊حجم واردات ) کشور

∑ 𝑰𝑴𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 

%21 21/322361 امارات متحده عربی  

12/46111 چين  3%  

1/23433 جمهوري کره  6%  

13/33131 سوئيس  1%  

 هاي تحقيقیافته منبع:                     

 

کشور امارات متحده  4اي ایران، ترین شرکاي تجاري صنایع کارخانه(، مهم3اساس جدول ) بر

امارات متحده شریک تجاري، کشور  4عربی، چين، جمهوري کره و سوئيس است، که از این 

طی ایران اي ترین شریک تجاري صنایع کارخانهسهم واردات، مهم %21عربی با دارا بودن 

  است.مورد مطالعه، شناخته شده هايسال
 

 میلیارد ریال(صنایع ) ISICاساس کدهای دو رقمی  حجم و سهم نسبی واردات بر :2جدول 

کد دو 
ISIC 
(𝒊)  

 توضیحات صنایع
حجم 

 واردات
(𝑰𝑴𝒊) 

سهم 

 واردات
𝑰𝑴𝒊

∑ 𝑰𝑴𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 

 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی 31
 333فعاليت و  33شامل 

 محصول
316331 1%  

% 13/1 22221 محصول 3فعاليت و  3شامل  توتون وتنباکو محصوالت از 36  

 ساخت منسوجات 33
 231فعاليت و  3شامل 

 محصول
263321 3 %  

33 
و رنگ کردن  عمل آوردن توليد پوشاک و

 رپوست خزدا
% 11/1 11/314 محصول 33فعاليت و  2شامل   

33 
دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و 

 چمدان و زین ویراق و توليد کفش
% 11/1 3/3333 محصول 31فعاليت و  1شامل   

21 
محصوالت چوبی و چوب پنبه  چوب و وليدت

 ساخت کاال از نی  -بجزمبلمان 

 364فعاليت و  1شامل 

 محصول
36461 13/1 %  

 محصوالت کاغذي ساخت کاغذ و 23
 333فعاليت و  1شامل 

 محصول
11334 2 %  

% 3/1 2461 محصول 41فعاليت و  3شامل  رسانه هاي ضبط شده تکثير چاپ و و انتشار 22  

21 
نفت و  فراورده هاي حاصل از توليد کک و

 سوخت هاي هسته اي
% 3/1 231131 محصول 31فعاليت و  1شامل   

% 34 126631 3163فعاليت و  3شامل  محصوالت شيميائی ساخت مواد و 24  
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 محصول

 پالستيک الستيک و محصوالت از 21
 434فعاليت و  1شامل 

 محصول
11614 3 %  

 فلزي محصوالت کانی غير سایر 26
 113فعاليت و  3شامل 

 محصول
31133 1/1 %  

 ساخت فلزات اساسی 23
 211و فعاليت  4شامل 

 محصول
163331 31 %  

23 
محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشين آالت و 

 تجهيزات

 422فعاليت و  3شامل 

 محصول
11331 3 

23 
تجهيزات طبقه بندي  ساخت ماشين آالت و

 نشده در جاهاي دیگر

 3113فعاليت و  31شامل 

 محصول
413321 21 %  

 ماشين آالت اداري و حسابداري 11
 313فعاليت و  3شامل 

 محصول
43114 3 %  

13 
دستگاههاي برقی طبقه بندي  ماشين آالت و

 نشده در جاي دیگر

 112فعاليت و  6شامل 

 محصول
32231 1 %  

12 
توليد رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و 

 آپارات

 333فعاليت و  1شامل 

 محصول
32411 1 %  

11 
هاي  ساعت، ابزاردقيق، اپتيکی، ابزارپزشکی

 انواع دیگر ساعتمچی و 

 416فعاليت و  1شامل 

 محصول
66343 2 %  

 وسایل نقليه موتوري و تریلر و نيم تریلر 14
 113فعاليت و  1شامل 

 محصول
236341 32 %  

 نقل تجهيزات حمل و توليد سایر 11
 332فعاليت و  3شامل 

 محصول
11131 3 %  

16 
مصنوعات طبقه بندي نشده در  توليد مبلمان و

 جاي دیگر

 131فعاليت و  6شامل 

 محصول
31634 4/1 %  

  یافته هاي تحقيق منبع:     

 

 ISICبراي حجم و سهم واردات کدهاي دو رقمی  (2) هاي تحقيق که در جدولاساس یافته بر

محصوالت  ساخت مواد و، غذایی و آشاميدنی صنایع مواداست،  شده اي نشان دادهصنایع کارخانه

 بندي نشده در جاهاي دیگرتجهيزات طبقه ساخت ماشين آالت و، اساسیساخت فلزات ، شيميائی

به  3133تا  3131هاي بيشترین سهم واردات را طی سال وسایل نقليه موتوري و تریلر و نيم تریلرو 

از کل  % 61صنعت مورد مطالعه حدود  22صنعت از  1طوري که این هاند، بخود اختصاص داده

  د.واردات به صنایع را دار
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اساس  صنایع )بر ISICاساس کدهای دو رقمی  ایران بر ایسهم واردات صنایع کارخانهبندی رتبه :3جدول 

  درصد(

CR4 کد شریک اول شریک دوم شریک سوم شریک چهارم 

8/84 
 کشور سنگاپور سوئيس امارات متحده عربی برزیل

31 
 سهم  3/15 2/38 1/74 1/55

16/59 
 کشور آلمان ترکيه سوئيس هلند

36 
 سهم  3/65 2/25 10/15 0/53

8/3 
 کشور ترکيه بنگالدش هند امارات متحده عربی

33 
 سهم  1/52 1/47 0/93 4/36

17/97 
 چين ایتاليا ترکيه

امارات متحده 

 عربی
 کشور

33 

 سهم  7/65 5/99 2/82 1/5

2/95 
 کشور ترکيه امارات متحده عربی آلمان هند

33 
 سهم  1/74 0/88 0/17 0/16

14/54 
 کشور ترکيه امارات متحده عربی فدراسيون روسيه آذربایجان

21 
 سهم  5/92 3/61 2/66 2/33

10/69 
 کشور جمهوري کره امارات متحده عربی اتریش آلمان

23 
 سهم  3/27 3/10 2/42 1/89

15/14 
 کشور سوئد چين آلمان انگلستان

22 
 سهم  5/04 3/85 3/5 2/74

15/62 
 هند ترکمنستان فدراسيون روسيه

امارات متحده 

 عربی
 کشور

21 

 سهم  9/30 3/79 1/5 1/01

4/59 
 بلژیک جمهوري کره سوئيس

امارات متحده 

 عربی
 کشور

24 

 سهم  1/41 1/26 1/09 0/81

10/1 
 کشور چين ترکيه امارات متحده عربی آلمان

21 
 سهم  2/32 1/72 1/37 1.22

16/75 
 چين ترکيه آلمان

امارات متحده 

 عربی
 کشور

26 

 سهم  7/42 5/51 1/96 1/85

13/88 
 جمهوري کره آلمان انگلستان

امارات متحده 

 عربی
 کشور

23 

 سهم  6/39 2/93 2/65 1/89

8.33 
 کشور جمهوري کره چين ایتاليا امارات متحده عربی

23 
2/15 1/72 2/2  21/2  سهم  

' چين 2/3  آلمان ایتاليا
امارات متحده 

 عربی
 23 کشور
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 سهم 0/92 0/48 0/44 0/45

18/60 
 چين آلمان تایوان

امارات متحده 

 عربی
 کشور

11 

 سهم  13/32 3/56 0/9 0/8

' 4/07 
 کشور ژاپن چين آلمان امارات متحده عربی

13 
 سهم  1/08 1/08 0/96 0/94

4/41 
عربی امارات متحده فنالند سوئد  کشور چين 

12 
 سهم  1/33 1/21 0/96 0/87

10/97 
اایاالت متحده آمریک انگلستان  آلمان 

امارات متحده 

 عربی
 کشور

11 

 سهم  8/14 1/10 0/89 0/82

7/06 
 کشور فرانسه چين امارات متحده عربی ژاپن

14 
 سهم  2/46 1/83 1/45 1/31

13/67 
 کشور چين فدراسيون روسيه مالزي جمهوري کره

11 
 سهم  8/28 2/006 1/69 1/69

10/48 
 کشور ترکيه چين امارات متحده عربی جمهوري کره

16 
 سهم  3/61 3/1 2/027 1/74

 هاي تحقيقیافته منبع:

 

توليد سایر ، توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتی(، پنج صنعت 1) طبق جدول

–صنایع توليد زغال ککسيگار، –محصوالت از توتون و تنباکوتوليد ، محصوالت کانی غير فلزي

ترین بيش هاي چاپ شدهانتشار و چاپ و تکثير رسانهاي و هسته هايسوخت و نفت هايپاالیشگاه

  اند.واردات را به خود اختصاص داده CR4ميزان 
 

 یو مدل تجرب ینظر یمبان -4

 مبانی نظری -4-1

تئوریک اثر گذاري ساختار بازار و واردات بر عملکرد صنعتی، به به منظور تحليل در این مطالعه 

کنند، يدکنندگان کاالهاي همگن توليد میجانبه که در آن تول معرفی یک مدل انحصار چند

اي بنگاه داراي ساختار هزینه Nکه  شودمیاین مدل انحصار چندجانبه فرض  در .شودمیپرداخته 

نسبت به سطح توليدشان  و سودشان را کندشان تغيير نمیعرضهدر کوتاه مدت یکسان هستند و 

 عموماً کنند. عامل اثرگذار دیگر بر عملکرد صنعتی واردات است، نشان داده شده که حداکثر می

. اگر دهدمیي داخلی را کاهش هابنگاهبازاري را محدود و سودآوري افزایش واردات قدرت 

پذیر کشش ي واردات کامالًصاري باشند، همچنين عرضهتوليدکنندگان داخلی داراي قدرت انح
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با ي داخلی وابسته است. هابنگاهي باشد، آنگاه اثر واردات بر سودآوري به شرایط و ساختار هزینه

کند،  بایست به صورت رقابتی عملداخلی می ةجانب ، انحصارگر چندهاي داخلی باالزینهوجود ه

د. به ماین اش استفادهد از قدرت انحصاريتوانمیهاي داخلی پایين وجود هزینه که باحالی در

جانبه بخش واردات  بين واردات و عملکرد در این مدل انحصار چند ةدست آوردن رابطه منظور ب

هاي داخلی عرضه واردات به قيمت شودمیسازي فرض و براي ساده شودمیکلی فرض  و یکسان

ملکرد )تمرکز بازار( و واردات بر ع بررسی تئوریک اثر ساختار بازار. براي دهدمیواکنش نشان ن

  .شودمیصنعتی، به صورت زیر عمل 

 بنگاه یکسان: Nبا توجه به تابع تقاضاي معکوس براي 
 

𝑃 = 𝑓(𝑌 + 𝑀) 
 

𝑌 که در آن = ∑ 𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1 و ،کل توليد صنعت 𝑀  نيز کل واردات است، سودi امين انحصارگر

 .صورت زیر خواهد بودجانبه به  چند

  :ام داریم iبا توجه به تابع سود بنگاه 
 

𝜋𝑖 = 𝑃𝑦𝑖 − 𝑐𝑖(𝑦𝑖) − 𝐹𝑖  
 

𝜋𝑖 = 𝑓(𝑌 + 𝑀)𝑦𝑖 − 𝑐𝑖(𝑦𝑖) − 𝐹𝑖                                                                              (3)  
 

ي هر متغير هزینه 𝑐𝑖(𝑦𝑖)توليد هر بنگاه،  𝑦𝑖 ،قيمت بازار 𝑃ام،  iسود بنگاه  𝜋𝑖در این رابطه 

به ام  iشرط تعادل بنگاه  𝑦𝑖نسبت به  (3) ةنيز هزینه ثابت است. با حداکثرسازي رابط 𝐹𝑖بنگاه و 

 آید:دست میه صورت زیر ب
 

𝑑𝜋𝑖

𝑑𝑦𝑖
= 𝑝

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑦𝑖
+ 𝑦𝑖

𝜕𝑝

𝜕𝑄

𝜕𝑄

𝜕𝑦𝑖
−

𝜕𝑐𝑖(𝑦𝑖)

𝜕𝑦𝑖
−

𝜕𝐹𝑖

𝜕𝑦𝑖
= 0 

 

𝑄که  شودمیفرض  رابطهدر این  = 𝑌 + 𝑀  3و𝜕𝑄

𝜕𝑦𝑖
اخير را  رابطة توانمیاست. بنابراین  =

 به صورت زیر بازنویسی کرد:
 

𝑑𝜋𝑖

𝑑𝑦𝑖
= 𝑝 + 𝑦𝑖

𝜕𝑝

𝜕𝑄
− 𝑐𝑖 = 0 
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 یا:
 

𝑑𝜋𝑖

𝑑𝑦𝑖
= 𝑝 + 𝑦𝑖

𝜕𝑝

𝜕(𝑌+𝑀)
− 𝑐𝑖 = 0                                                                     (2)  

 

𝑌) سمت راست معادله توسط و سپس با ضرب و تقسيم 𝑝بر  (2) ةبا تقسيم دو طرف رابط +

𝑀) آید:دست میه زیر ب ةرابط  
 

𝑃 − 𝑐𝑖

𝑃
= −𝑦𝑖

𝜕𝑝

𝜕(𝑌 + 𝑀)

𝑌 + 𝑀

𝑃

1

𝑌 + 𝑀
 

 

 یا:
 

𝑃−𝑐𝑖

𝑃
= 𝑦𝑖

1

𝜀𝑑

1

𝑌+𝑀
                                                                                              (1)  

 

  رسيم:زیر می ةبه رابط 𝑌بر  (1) ةبا ضرب و تقسيم سمت راست رابط
 

𝐿𝑖 =
𝑃−𝑐𝑖

𝑃
=

1

𝜀𝑑

𝑦𝑖

𝑌

𝑌

𝑌+𝑀
                                                                                 (4)  

 

𝑌)کشش تقاضاي داخلی  𝜀𝑑در این رابطه  + 𝑀)هاي داخلی ، نسبت به قيمت𝑃  است. با جمع

  :آیدبه دست می زیر بنگاه رابطة Nبراي  (4) ةرابط
 

𝐿𝑖 =
𝑃𝑌−∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑐𝑖

𝑃𝑌
=

1

𝜀𝑑
𝐻𝑑(1 − 𝑟𝑚)                                                            (1)  

 

  گيري قدرت انحصاري صنعت به صورت زیر است:براي اندازهلرنر  شاخص
 

𝐿𝑖 =
𝑃𝑌 − ∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑐𝑖

𝑃𝑌
 

 

  گيري تمرکز بازار به صورت زیر است:شاخص هرفيندال براي اندازه
 

𝐻𝑑 = ∑(
𝑦𝑖

𝑌
)2

𝑁

𝑖=1
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  :باشدمینرخ واردات نيز به صورت زیر 
 

𝑟𝑚 =
𝑀

𝑀 + 𝑌
 

 

 :شودزیر حاصل می در نهایت با انجام عملياتی نتيجه
 

𝐿 =
1

𝜀𝑑
𝐻𝑑(1 − 𝑟𝑚)                                                                                        (6)  

 

ازده به نرخ ب( 4) ثابت برابر با متغير هزینه متوسط است، آنگاه معادله یکه هزینه نهایآنفرض  با

ة نرخ بازده فروش صنعت یا حاشي( 6) رابطة طبق . بنابراینشودمیناخالص فروش داخلی تبدیل 

طور منفی با کشش تقاضاي داخلی و واردات ه طور مثبت با تمرکز صنعتی و به هزینه ب -قيمت

باال بودن تمرکز بازار و پایين بودن کشش تقاضاي بازار و واردات، منجر به  رو،از اینمرتبط است. 

PCM .باالتر خواهد شد  
 

 معرفی مدل و متغیرها -4-2

 و ارتباط تئوریک ميان نرخ بازده و ميزان در بخش قبلبا توجه به مبانی نظري ارائه شده این مطالعه 

براي بررسی اثر متغيرهاي  مطالعات انجام شدهو دقت در ساختار بخش صنعت ایران و نيز واردات 

با استفاده  ي داخلی،هابنگاهساختاري صنعت و همچنين بررسی اثر بخش وارات بر عملکرد رقابتی 

بخش صنعت و همچنين دادهاي بخش  ISIC 4کد  هايدادهاز رویکرد دادهاي تابلویی و 

به عنوان  نسبت سود به سرمایه(نرخ بازده ) ، با در نظرگرفتن3133تا  3131هاي واردات، طی سال

و متغيرهاي  شاخص نفوذ وارداتاثر  (، با بررسیPCM) معياري براي رقابتمتغير وابسته و 

 و 2هاي مقياس، شدت سرمایه و صرفه3هيرشمن -شاخص تمرکز هرفيندال ساختاري صنعت شامل

مستقل، در پی بررسی چگونگی اثرگذاري  هايبه عنوان متغير اثر متقابل ميان واردات و تمرکز

 واردات و ساختار صنعت بر شدت رقابت در صنایع داخلی است.

                                                      
1. Herfindhal – Hirshman Index 

2. Minimum Efficient Scale (Size) 
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 هايدادهاي ایران از مرکز آمار ایران و مربوط به سطح صنایع کارخانه هايدادهقابل ذکر است که 

است.  هرگ جمهوري اسالمی ایران تهيه شدمربوط به واردات شرکاي تجاري ایران از اداره گم

رو در این مقاله بر حسب موضوع الزم از این ،اندمنتشر شده HS3اساس کد  واردات بر هايداده

 . 2رقمی تبدیل گردد چهار ISICبه  HS هايدادهاست 

به  ثر بر شدت رقابت صنایع داخلیؤامل مؤمدل مورد استفاده در این تحقيق به منظور بررسی ع

  صورت زیر است.
 

𝑃𝐶𝑀 =  (بخش واردات ، متغيرهاي ساختاري صنعت)

𝑃𝐶𝑀 = 𝑓 (𝑀𝐸𝑆 , 𝐻𝐻𝐼 , 𝐾 , 𝐼𝑀, 𝐻𝐻𝐼 ∗ 𝐼𝑀 ) 
 

  .شودپرداخته میمتغيرهاي استفاده شده در مدل  يمحاسبه ةدر ادامه به معرفی و نيز نحو
 

 

 استفاده شده در مدل یرهایمتغ یمحاسبه ةو نحو یمعرف :1جدول 

 محاسبهی نحوه نماد متغیر

 𝑃𝐶𝑀 نرخ بازده

𝜋

𝐾
 

 آید.سرمایه بدست می موجودياین متغير از تقسيم سود ناخالص هر بنگاه یا صنعت بر 

 𝑀𝐸𝑆 ي توليدمقياس بهينه

𝑀𝐸𝑆 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=

𝑛

2
𝑛

2

 

N  ي فعال در صنعت و هابنگاهتعداد𝑋𝑖 ي بنگاه است. با تقسيم کردن اندازهMES ي بر اندازه

  . در نتيجهشودمینظرگرفته  قياس به صورت نسبی درهاي مصرفهبازار، 

0<MES<1  دارد.قرار 

 -شاخص هرفيندال

 𝐻𝐻𝐼 شمنهير

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖
2

𝐾

𝑖=1

        ,      𝑆𝑖 =
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖

 

 

 آید،ي فعال در صنعت بدست میهابنگاهي اصل جمع توان دوم سهم بازار کليهاین شاخص از ح

𝑆𝑖  سهم بازاري بنگاهi ام وK  ي فعال در صنعت است.هابنگاهتعداد 

 𝐾 شدت سرمایه
شدت سرمایه =

𝐾

𝑄
 

 آیدآن بدست می توليدهر بنگاه بر  موجودي سرمایهاز تقسيم  سرمایهشدت 

 𝐼𝑀 نفوذ واردات

نفوذ واردات =
𝑀

𝑄 + 𝑀
 

عت به اضافه توليد صنبه صنعت،  ميزان وارداتشاخص نفوذ واردات براي هر صنعت از نسبت 

 یدآواردات صنعت بدست می

                                                      
1. Harmonized Commodity Description and Coding System 

 هاي بازرگانی انجام شده است.. این تبدیالت با همکاري موسسه مطالعات و پژوهش2
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  3132بررسی جاري  منبع:       

 

 .دپردازتئوریک ميان متغيرهاي مستقل و وابسته در مدل می ةبه بيان رابط 2جدول 
 

 وابسته و مستقل در مدل یرهایمتغ یانم یکارتباط تئور :2جدول 

متغیر 

 مستقل
 𝑷𝑪𝑴ارتباط با متغیر وابسته  توضیحات

𝑀𝐸𝑆 

، )اندازه بنگاه( مقياس، به عنوان یکی از متغيرهاي ساختاري بازارهاي صرفه

روي ي تقاضاي پيشد بسته به حدود تقاضاي بازار و اندازهتوانمی

 اثر مثبت یا منفی داشته باشد. 𝑃𝐶𝑀توليدکننده بر 
𝐶𝑜𝑣(𝑀𝐸𝑆, 𝑃𝐶𝑀) ≷ 0 

𝐻𝐻𝐼  

یکی از متغيرهاي به عنوان تمرکز شمن، شاخص تمرکز هيرفيندال ـ هير

تمرکز  .است هابنگاهچگونگی توزیع بازار ميان  نشان دهنده ساختاري بازار

ي وجود قدرت بازاري و انحصار در بازار است که هرچه باال نشان دهنده

 .شودمیتر بزرگ 𝑃𝐶𝑀تر باشد، ميزان این شاخص بزرگ

𝐶𝑜𝑣(𝐻𝐻𝐼, 𝑃𝐶𝑀) > 0 

𝐾 
ميزان شدت سرمایه به عنوان یکی از متغيرهاي ساختاري صنعت بسته به 

,𝐶𝑜𝑣(𝐾 داشته باشد. 𝑃𝐶𝑀د اثر مثبت یا منفی بر توانمیهاي مقياس در صنعت صرفه 𝑃𝐶𝑀) ≷ 0 

𝐼𝑀  

ي باز بودن بازار روي هرقدر شاخص نفوذ واردات بزرگتر باشد، نشان دهنده

ي داخلی هابنگاه 𝑃𝐶𝑀کاالها و رقباي خارجی است، که منجر به کاهش 

 .شودمی
𝐶𝑜𝑣(𝐼𝑀, 𝑃𝐶𝑀) < 0 

𝐻𝐻𝐼 ∗ 𝐼𝑀 
، بسته به متمرکز بودن متقابل بين شاخص نفوذ واردات و شاخص تمرکز اثر

𝐶𝑜𝑣(𝐻𝐻𝐼 اثر مثبت یا منفی داشته باشد. 𝑃𝐶𝑀د، بر توانمیبازار،  ∗ 𝐼𝑀, 𝑃𝐶𝑀) ≷ 0 

 بررسی جاريمنبع: 

 

 برآورد مدل -4-3

در این تحقيق از روش پانل دیتا براي بررسی اثر متغيرهاي ساختاري صنعت و شاخص نفوذ 

تلفيقی مورد استفاده در این  هايداده. شودمیي داخلی، استفاده هابنگاهواردات بر عملکرد رقابتی 

واردات براي  هايدادهو همچنين  ISICچهار رقمی  کدهاي صنعت 313 هايدادهتحقيق شامل 

  .استبه شکل زیر  نهایی مورد آزمون در این مطالعه . مدلباشدمی 3133تا  3131دوره زمانی 
 

𝑃𝐶𝑀𝑗𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐻𝐻𝐼𝑗𝑡 + 𝛽2𝑀𝐸𝑆𝑗𝑡 + 𝛽3𝐾𝑗𝑡 + 𝛽4𝐼𝑀𝑗𝑡 + 𝛽5𝐼𝑀𝑗𝑡

∗ 𝐻𝐻𝐼𝑗𝑡 + 𝜇 
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هاي تابلویی از آزمون اثرات ثابت فردي براي تخمين مدل به صورت دادهبه منظور آزمون قابليت 

مربوط به  F ةشود. براي این منظور از آمارمیبودن مدل استفاده  3تشخيص پانل یا ترکيبی

مجموع مجذورات پسماندها استفاده  رگرسيون مقيد در مقابل رگرسيون غير مقيد، با استفاده از

عرض از  ةنشان دهند 𝐻0که فرضيه  باشدمی صورت زیراین آزمون به فروض آماري در. شودمی

این  ةنشان دهند 𝐻1(، و فرضيه ترکيبی هايداده( است )مدل برابر براي تمام واحدها )مقاطع مبدا

(. فاوت از سایر واحدهاست )مدل پانلاست که حداقل براي یکی از واحدها، عرض از مبدا مت

  شود:عریف میزیر تصورت ه ب F آزمونة آمار
 

   
    KTNN

H

F
KNNTURSS

NURSSRRSS
F 




 1,10

0

~
1

 
 

است، )مدل  RRSS مجموع مربعات پسماندهاي مقيد حاصل از روش حداقل مربعات معمولی

تغير مبا ، URSS مقيد حاصل از روش مربعات مجموع مربعات پسماندهاي غيرمقيد ترکيبی(، و 

حداقل مربعات تلفيقی و استفاده از تخمين  هايدادهبه معنی وجود  𝐻0قبول فرض  .است 2موهومی

روش معنی وجود مدل اثر ثابت و استفاده از به  𝐻0 د فرضيهر، اما براي حل مدل است 1معمولی

 ، وتعداد مقاطع N ،زمانی ةتعداد دور T .باشدمیبراي حل مدل حداقل مربعات با متغير موهومی 

K است. اگر  متغيرها() تعداد رگرسورهاF  محاسبه شده ازF جدول با درجه آزادي N-1 و  

N(T-1)-K شودمیي صفر پذیرفته صفر رد و در غير این صورت فرضيه ةفرضي ،تر باشدبزرگ . 
 

 آزمون وجود اثرات ثابت فردی برای مدل :3جدول 
 معنی داري احتمال Fآماره  ؛ ترکيبی بودن مدلفرض صفر

 𝐻0رد فرضيه  0.000 10.01 متغير موهومی؛ مدل حداقل مربعات با فرض مقابل

  هاي تحقيقیافته منبع:    

 

 Fي نشان داده شده است، مقدار آماره 1که در جدول  Fدست آمده از آزمون ه بر اساس نتایج ب

و  شودمیبر ترکيبی بودن هر دو مدل رد  . بنابراین فرض صفر مبنیباشدمیدار محاسبه شده معنی

. براي انتخاب شودمیفرض مقابل مبنی بر وجود مدل حداقل مربعات با متغير موهومی پذیرفته 

                                                      
1. Pooled 
2. Least Squares Dummy Variable (LSDV) 

3. Ordinary Least Squares (OLS) 
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. شودمیاستفاده  1از آزمون هاسمن 2یا مدل اثرات تصادفی 3روش تخمين بين مدل اثرات ثابت

دارد که بين اثرات تصادفی و متغيرهاي توضيحی همبستگی در آزمون هاسمن بيان می 𝐻0فرضيه 

کند که بين اثرات ي مقابل بيان میو فرضيه باشند(فی میفردي تصاد اثرات خاصود ندارد )جو

 ة(. آمارغيرهاي توضيحی همبستگی وجود دارد )اثرات خاص فردي ثابت استتصادفی و مت

  .شودمیبيان  زیر صورتهآزمون هاسمن ب
 

        REFEREFEREFEH VV  ˆˆˆˆˆˆˆˆ
1







 
 

 نتایج آزمون هاسمن برای ثابت یا تصادفی بودن مدل :4جدول 
 معنی داري احتمال درجه ي آزادي مقدار آماره کاي دو ؛ مدل با اثرات تصادفیفرض صفر

 𝐻0رد فرضيه  0.0001 4 23.2 ؛ مدل با اثرات ثابتفرض مقابل

 هاي تحقيقیافتهمنبع:     

با توجه به نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بين ثابت بودن اثرات فردي و یا تصادفی بودن این 

مبنی بر تصادفی بودن اثرات فردي رد  𝐻0ي نشان داده شده است، فرضيه 4اثرات، که در جدول 

رات . به عبارت دیگر بين اثشودمیو فرض مقابل مبنی بر ثابت بودن اثرات فردي پذیرفته  شودمی

و نتایج بنابراین مدل پانل با اثرات ثابت برآورد  تغير توضيحی همبستگی وجود دارد،تصادفی و م

 . شودمیآن تفسير 
 

 مدل با استفاده از روش پانل با اثرات ثابت  ینحاصل از تخم یجنتا :5جدول 

 احتمال tی آماره انحراف معیار ضریب متغیر
منهيرش -تمرکز هرفيندال  0.2449 0.052744 4.644132 0.0000 

 0.0215 2.302225- 0.021280 0.048991- نفوذ واردات

 0.0358 2.101389- 0.132041 0.277470- هاي مقياسصرفه

داتاثر متقابل تمرکز و وار  0.110656 0.114745 0.964362 0.3351 

 0.0000 11.26725- 0.006615 0.074537- شدت سرمایه

𝐷𝑊 = 1.74            𝑅2 = 0.69        𝐹 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 = 23.51        𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐹 = 0.000 

 هاي تحقيقیافتهمنبع:             

 

 

 
 

                                                      
1. Fixed Effect Model 

2. Random Effect Model 

3. Hausman Test  
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 تفسیر نتایج -5

 تـابلویی کـه در جـدول هـايدادهی مدل با استفاده از رویکرد اساس نتایج حاصل از تخمين نهای بر

داري در سـطح معنـی 24/1(، بـا ضـریب HHI) شمنهير -شاخص تمرکز هرفيندال ،ده( ارائه ش1)

 -ه است، شاخص تمرکز هرفيندالاي ایران داشتبر نرخ بازده صنایع کارخانه ، اثر مثبتی%33حداقل 

چگـونگی توزیـع بـازار ميـان  ةهـاي سـاختاري بـازار نشـان دهنـدهيرشمن به عنـوان یکـی از متغير

ي و و وجـود قـدرت بـازار هـابنگاهتوزیع نامتوازن بـازار ميـان ال نشان دهنده ست. تمرکز باهابنگاه

 تـوانمیمثبـت ایـن شـاخص در ایـن مطالعـه، رو با توجه بـه ضـریب انحصار در بازار است. از این

ز، از ساختار رقابتی اي ایران با افزایش تمرکهاي مورد مطالعه، صنایع کارخانهدریافت که طی سال

اند و در نهایت نرخ بـازده ایـن صـنایع بـه علـت سوق داده شده د و به سمت انحصارانفاصله گرفته

 عملکرد انحصاري، افزایش یافته است.

 PCMدرصـدي  4یک درصد افزایش در شاخص نفوذ واردات، منجر به کـاهش  (1) طبق جدول

ي هـابنگاهگـرفتن واردات منجر به قرار بيان نمود که افزایش  توانمیعلت آن را چنين  .شده است

. هـر قـدر ميـزان شـاخص نفـوذ شـودمیي خـارجی هـابنگاهدر معرض رقابت با کاالهـا و داخلی، 

و کاالهاي خارجی در بـازار  هابنگاههنده آن است که امکان حضور تر باشد نشان دواردات بزرگ

رو از ایـن ،شـودمیي داخلـی افـزوده هـابنگاهمين جهت بر شدت رقابت ميان تر است و به هآسان

هاي مـورد مطالعـه اي ایران طی سالصنایع کارخانه PCMافزایش رقابت وارداتی منجر به کاهش 

 است. شده

اثـر  -23/1هاي مقيـاس بـا ضـریب صرفه ،این مطالعه حاصل از تخمين مدل در اساس یافته هاي بر

که در ایـن مطالعـه این ایران داشته است. با توجه بهاي صنایع کارخانه PCMداري بر معنی منفی و

MES  اثر منفـی ایـن متغيـر بـر  ،است گرفته شده معياري براي اندازه بنگاه در نظربه عنوانPCM 

نسبت به اندازه بازار  هابنگاهح داد که کوچک بودن اندازه توضي توانمیچنين  را ي داخلیهابنگاه

 اسـت، هـاي مقيـاس شـدهز صـرفهبرداري مناسب اه عدم بهرهدر بخش صنعت اقتصاد ایران منجر ب

 ،هـاي مقيـاسها از صرفهبرداري آنایران و عدم بهره در اقتصاد هابنگاهدليل کوچک بودن مقياس 

  به تقاضاي کوچک داخلی است. هابنگاهمحدود بودن بسياري از 

 ی با ضـریبي داخلهابنگاه PCM( به عنوان یکی از متغيرهاي ساختاري بازار بر K) شدت سرمایه

هاي مقيـاس در صـنعت ثر این متغير بسته به ميزان صرفهداري داشته است. ااثر منفی و معنی -13/1

رو علـت منفـی بـودن اثـر مثبت یا منفی باشد؛ از این دتوانمیبينی است به طوري که غير قابل پيش
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مطالعـه هاي مقيـاس در صـنایع مـورد برداري از صرفهعدم بهره توانمی را PCMشدت سرمایه بر 

 دانست. 
 

 یاستیس یهایهو توص یریگیجهنت -6

اي ایران است. در این مطالعـه هدف محوري این مقاله بررسی اثر واردات بر رقابت صنایع کارخانه

-3131تابلویی طی سال هاي  هايدادهبخش صنعت و روش  هايدادهبخش واردات و  هايدادهاز 

صـنایع  PCMدهـد کـه اثـر شـاخص نفـوذ واردات بـر می اده شد. نتایج این مقاله نشاناستف 3133

صنایع داخلی به گر آن است که با افزایش واردات، ساختار بازاري داخلی منفی بوده است که بيان

ي متمرکـز کـه بـه صـورت هـابنگاهرفتار  شودمییابد. بر این اساس پيشنهاد سمت رقابت سوق می

در صنایع، از طریـق ستاي گسترش ساختار رقابتی بازار کنند کنترل شود و در راانحصاري عمل می

هاي واردات، زمينه را بـراي حضـور کاالهـاي کاهش موانع تجارت خارجی از جمله کاهش تعرفه

و کاالهـاي  هـابنگاهي داخلـی را در معـرض رقابـت بـا هـابنگاهخارجی فراهم کرد و از این طریق 

کـه نـرخ  شودمیابت ميان صنایع داخلی، پيشنهاد خارجی قرار داد. همچنين براي افزایش شدت رق

تعرفه واردات در صنایع متمرکز به ميزان قابل توجهی کاهش یابد. پيشنهاد می شود با فراهم کردن 

نيـز  اعطـاي مجوزهـا و ،تسـهيالت مـالی اعطـايي تـازه وارد از طریـق هـابنگاهزمينه براي حضور 

یی که قصـد ورود بـه بـازار دارنـد زمينـه را بـراي هابنگاهبندي شده از زمان هاي محدود وحمایت

. از نمـودفـراهم  هـابنگاهو توزیع یکسان بازار ميان  هابنگاهکاهش تمرکز در بازار و افزایش تعداد 

معکـوس دارد، بـا افـزایش انـدازه بـازار کـه خـود بـا ورود  ةکه اندازه بازار بـا تمرکـز رابطـ جاآن

با توجه به مطالـب گفتـه توان تمرکز را کاهش داد. از این طریق و ي بيشتر همراه است، میهابنگاه

توان از مزایاي تجـارت آزاد و عملکـرد رقـابتی صـنایع از جملـه تخصـيص بهينـه منـابع و شده می

 بهره برد.افزایش رفاه کل جامعه، 
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