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شواهدي از :رقابت و تأثیر آن بر افزایش رفاه اجتماعی
هاي هاربرگر و صنایع تولیدي ایران با استفاده از روش

مولر-کولینگ 
یبديمیاماميمهدو پوریضفیمحمدعل

10/4/1394: تاریخ پذیرش26/8/1393: تاریخ وصول
:چکیده

توان ظهور آن را با تاریخ ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی موضوعی است که می
توان شرایط رقابت کامل را تصور اگرچه در عمل تقریباً نمی. علم اقتصاد همزاد دانست

توان با تحقق بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاري با ساختار نزدیک به نمود اما، می
قانون اساسی 44هاي کلی اصل در ایران با تصویب سیاست. انتظار داشترقابت کامل را

گیري رقابت در اقتصاد ایران پدید آید تا با تحقق آن، هاي شکلشده است تا زمینهسعی
بر این اساس،مسأله اصلی این پژوهش بررسی توانایی افزایش . رفاه اجتماعی افزوده شود

براي بدین منظور و . در صنایع تولیدي ایران استرفاه اجتماعی با تغییر ساختارهاي 
هیرشمن و آنتروپی استفاده گردیده و براي –تعیین ساختار بازار از دو روش هرفیندال

برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهاي غیررقابتی از دو روش هاربرگر 
هاي صنعتی توسط سرشماري کارگاهها ازداده. مولر استفاده شده است–و کولینگ

1379، 1374(هاي دوم، سوم و چهارم توسعه هاي اول برنامهمرکز آمار ایران، در سال
دهنده افزایش رفاه هاي این پژوهش نشانیافته.استخراج گردیده است) 1384و 

روش هاربرگر بیش از یازده برحسب1384اجتماعی در صنایع تولیدي ایران در سال 
35مولر به بیش از –این میزان با تغییر روش به کولینگ. باشدمیلیارد ریال میهزار

براساس نتایج این پژوهش و با تحقق شرایط رقابت .یابدافزایش میالیراردیلیمهزار 
گذاري این از نظر سیاست. توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش دادکامل می

تحقق بیشتر هاي جدید، بلکه با گذاريایش رفاه نه با سرمایهگر توانایی افزیافته نمایان
.شرایط رقابت کامل است
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مقدمه- 1
هاي اقتصادي، هاي اقتصاد خرد و در مباحث ساختار بازار و فعالیتدر تئوري

آل مطرح گردیده و شرط یا شرایط الگویی ایدهعنوانبهساختار رقابت کامل همواره 
در این میان و با ظهور . دستیابی به آن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است

دانستند، کامل در اقتصاد را امري دور از ذهن میاقتصاددانانی که تحقق بازار رقابت
به بیان ساختارهاي سازگار با واقعیت پرداختند که نتیجه آن متعدديهاي تئوري

اي از ساختار یک اقتصاد از رقابت کامل تا رقابت انحصاري، انحصار طیف گسترده
قابت کامل با مهمترین تمایز میان ساختار ر. چندجانبه و نهایتاً انحصار خالص بود

در ساختاري با کهیدرحال. گذاري در آنان استدیگر ساختارها در نظام قیمت
گردد، در بازاري با رقابت کامل در بازار، قیمت از برابري با هزینه نهایی حاصل می

باالتر از د خرید صورت گرفته در بازار قیمت براي هر واحیررقابتیغساختاري 
. گرددهزینه نهایی بوده و به عبارتی، شرط برابري قیمت با هزینه نهایی محقق نمی

مهمترین پیامدهاي این عدم برابري، تخصیص غیربهینه منابع، انتقال سود از 
و میزان رفاهی که از کنندهمصرفو نهایتاً کاهش رفاه دکنندهیتولبه کنندهمصرف

. اندهاي اقتصادي اثبات گردیدهر اساس تئوريکه همگی باسترود، بین می
، ادبیات این حوزه، رابطه مثبتی را میان ساختار بازار و رفاه گریدعبارتبه

اختار رقابت کامل، با فاصله گرفتن از سکهيطوربهداند، برقرار میرفتهازدست
راي حمایت ها ببر این اساس دولت. یابدناشی از آن نیز افزایش میهزینه اجتماعی 

اند در آنان، همواره سعی نمودهرفتهازدستاز حقوق افراد جامعه و کاهش رفاه 
و در مثالعنوانبه. ها و قوانین ابالغی به منع انحصار و تنظیم آن بپردازندسیاست

، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا با تعیین ساختار صنایع، ادغام 1980دهه 
ادغام آنان ساختار بازار را به کهیدرصورتاده که ها را مورد بررسی قرار دشرکت

. نمایدمیسمت انحصار سوق دهد، دایره ضد تراست آمریکا با چنین ادغامی برخورد 
، انحصارات طبیعی را در بخش دولتی در قانون اساسی44در ایران، اگرچه اصل 

ي کلی اصل هاو با ابالغ سیاستوجودنیباابرخی از صنایع به وجود آورده است، 
معظم رهبري سعی شده است تا هدف رشد شتابان مقامقانون اساسی از سوي 44

پذیري در اقتصاد افزایش رقابت"طور که در مقدمه آن تحت عنوان اقتصاد و همان
هاي اقتصادي محقق مطرح گردیده است، از طریق رقابتی نمودن فعالیت"ملی

هایی مورد این موضوع با فراز و نشیبهاي پنج ساله توسعه نیزدر برنامه. گردد
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هاي اول و دوم توسعه اگرچه موضوع انحصار و اصالح برنامه. توجه قرار گرفته است
اند، اما برنامه سوم توسعه با هاي اقتصادي را کمتر بدان پرداختهساختار فعالیت

ي هاتنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت"اختصاص فصلی جداگانه تحت عنوان 
در برنامه . موضوع انحصار را به طور ویژه مورد بررسی قرار داده است"اقتصادي

این قانون به صراحت موضوع انحصار و تنظیم آن را 39و 38چهارم توسعه مواد 
تنظیم "با عنوان 101در برنامه پنجم توسعه نیز ماده . اندمورد توجه قرار داده

سازي وري شبکه توزیع و شفافاء بهرهمناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتق
نموده اقدامات قانونی در این زمینه بهدولت را مکلف "فرآیند توزیع کاال و خدمات

. است
موضوع ساختارهاي به اي کشور توسعهيهابرنامهو علیرغم توجه در مجموع 

در عمل در اقتصاد ملی چنین ساختارهایی و پیامدهاي ،غیررقابتی و پیامدهاي آن
گردد، که بر جامعه تحمیل میيارفتهازدستهاي رفاهی آن از جمله هزینه
بر این اساس این مقاله کوشیده است تا میزان افزایش رفاه . همچنان برقرار است

در یررقابتیغاجتماعی در صورت فاصله گرفتن ساختارهاي بازار از ساختارهاي 
پس از مقدمه، بخش دوم به بیان مبانی نظري و پس . صنایع تولیدي ایران بپردازد

هاي روش. پردازداز آن بخش سوم به مطالعات صورت گرفته در این حوزه می
محاسبه و برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی و بر اساس آن، روش تحقیق مورد 

. دهندارم و پنجم را تشکیل میهاي چهاستفاده در این مقاله، موضوعات بخش
نتایج تعیین ساختار صنایع تولیدي ایران و نیز برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی 

هاي مورد بررسی در آنان در بخش ششم مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً با روش
. گیري از مطالب ارائه شده اختصاص یافته استبندي و نتیجهبخش پایانی به جمع

مبانی نظري-2
، وجودنیباابراي تحقق بازار رقابت کامل در عمل شرایط متعددي وجود دارد که 

شود و در مطالعات این حوزه تقریباً چنین شرایطی هرگز به واقعیت تبدیل نمی
فروضی که در ساختار رقابت مهمترینیکی از . شوندفرض در نظر گرفته میعنوانبه

پذیر قیمتتقاضاکنندگانو کنندگانعرضهگردد، آن است که کامل مطرح می
هاي پارامترهایی ثابت در تصمیمات بنگاهعنوانبهها باشند و بنابراین، قیمتمی

تواند تا اندازه بسیار با این وجود، توجه به واقعیت می. گردنداقتصادي وارد می
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شرایط مربوط به رقابت کامل را با تردید مواجه سازد و در این میان زیادي تحقق 
پذیر اند، فرض قیمتپذیرش ساختارهایی که با ساختار رقابت کامل فاصله گرفته
. بودن واحدهاي اقتصادي دیگر مصداق چندانی نخواهد داشت
ها بنگاهگیرد، تعدادي از زمانی که ساختار بازار از ساختار رقابت کامل فاصله می

تمام یا بخش قابل توجهی از بازار را در کنترل خود داشته و با استفاده از آگاهی 
در . گیردخود نسبت به تقاضاي بازار درباره میزان تولید بنگاه تصمیم می

، بنگاه مقداري یررقابتیغهاي اقتصادي فرض بر آن است که در ساختارهاي تئوري
سود را حداکثر نموده و قیمت بازاري ناشی از آن نماید که از محصول را انتخاب می

، سطحی از تولید که در آن درآمد 1مطابق نمودار . پذیردسطح تولید را نیز می
با در نظر گرفتن سطح محصول . گرددنهایی با هزینه نهایی برابر است، انتخاب می کهیدرصورت. خواهد بود∗میزان ، قیمت بر اساس منحنی تقاضاي ∗ ∗ . باشد، در این صورت تولید سودآور خواهد بود<

هاي اقتصاد خرد، فرض حداکثرسازي سود بر این واقعیت داللت دارد در تئوري
که شکاف میان قیمت محصول بنگاه و هزینه نهایی آن به طور معکوس به کشش 

ده )1رابطه (ه براي آن مواجه است، بستگی دارد قیمتی منحنی تقاضایی که بنگا
eدر این رابطه، .است کشش باشد، در صورتی که تقاضا بی. کشش تقاضا است,

تواند با هزینه نهایی که همواره مثبت است، درآمد نهایی منفی و بنابراین نمی
گذاري بنگاه باالتر گر آن است که توان قیمتاین رابطه همچنین بیان. برابري کند

=. تقاضاي بازار بستگی داردمعکوس به کششطوربهاز هزینه نهایی  − , )1(
طور که اشاره شد، با فاصله گرفتن از ساختار رقابت کامل، خصلت کارایی همان

تواند با محدود ساختن مقدار نظام رقابتی قیمت با مشکل مواجه گردیده و بنگاه می
براي ارائه . به دست آوردهاي رقابتی محصول، سود بیشتري را نسبت به قیمت

تحلیلی دقیق از چنین وضعیتی الزم است تا اثرات توزیعی چنین ساختارهایی مورد 
، یک منحنی تقاضاي خطی ساده را 2بدین منظور نمودار شماره . بررسی قرار گیرد
بازار کهیدرصورت. دهددر یک صنعت با هزینه ثابت نشان میيبراي کاالي تولید

یعنی جایی که قیمت با هزینه ∗رار باشد، مقدار تولید برابر با رقابت کامل برق
این در حالی است که با جدا . شود، خواهد بودنهایی و متوسط بلندمدت برابر می
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شدن از وضعیت رقابت کامل و ایجاد فاصله میان ساختار موجود با ساختار رقابتی، 
.گرددانتخاب می∗∗ح تولید با توجه به برابري هزینه نهایی و درآمد نهایی، سط

یررقابتیغساختاردربنگاهکیيبرامتیقنییتعوسوديحداکثرساز: 1نمودار 

اثرات نامناسب وضوحبه2در نمودار شماره ∗∗به ∗کاهش سطح تولید از 
مساحت . دهدرا نشان میآیدمیبه وجود یررقابتیغتوزیعی که در پی ساختارهاي  ∗ گر کل ارزش منابعی است که با این کاهش تولید بدون استفاده باقی بیان∗∗

.اندمانده
یرقابتریغيساختارهایصیتخصویعیتوزاثرات: 2نمودار 

هاي چنین ساختاري تعطیلی برخی از واحدهاي تولیدي بنابراین یکی از پیامد
این کاهش تولید، مازاد . بوداند، خواهد که در بازار رقابتی مشغول فعالیت بوده

مصرف کننده را کاهش داده و بخشی از این زیان به عنوان سود به تولیدکننده 
BA∗∗این موضوع به صورت مستطیل. یابداختصاص می 2در نمودار شماره ∗
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در این . گر انتقال درآمد از مصرف کننده به بنگاه استنشان داده شده، که بیان
آید، زیرا زیان مصرف کننده به شمار میBEAخص است که ناحیه نمودار، کامالً مش

بوده و رفاه از دست رفتهاین زیان نصیب هیچ کس دیگري نخواهد شد و به عبارتی 
پس از تحلیل نموداري، . گرددترین زیان توزیعی ناشی از انحصار قلمداد میمهم
هزینه نهایی ثابت و توان اثرات تخصیصی را به بیانی ریاضی با استفاده از می

بر این اساس، فرض کنید . منحنی تقاضاي با کشش قیمتی ثابت توصیف نمود
نشان داده شود و منحنی هزینه نهایی ثابت بنگاه در ساختارهاي غیر رقابتی با 

=: تقاضا نیز داراي شکل کشش ثابت باشد، یعنی )2(
در این بازار قیمت رقابتی و . است- 1کشش قیمتی تقاضا و کمتر از که در آن 

مازاد مصرف کننده . اندنشان داده شده4و 3هاي غیر رقابتی به ترتیب در رابطه
بنابراین، تحت شرایط رقابت . خواهد بود5متناظر با هر قیمت نیز به صورت رابطه 

7و 6هاي به صورت رابطهکامل و غیر رقابتی مازاد مصرف کننده به ترتیب 
=: خواهند بود )3(= )4(= = = ∞ = − )5(CS = − )6(

= − ( )
)7(

که در آن میزان کاهش مازاد مصرف 8، رابطه شماره 7و 6با تقسیم دو رابطه 
به عنوان مثال و . دهد، به دست خواهد آمدکننده در شرایط غیر رقابتی را نشان می

=در حالتی که  − معادل یک دوم خواهد بود که 8باشد، مقدار رابطه شماره 2
رایط غیررقابتی نصف این میزان در این بدان معناست که مازاد مصرف کننده در ش

به عبارت دیگر، با فاصله گرفتن از ساختار رقابت کامل . شرایط رقابت کامل است
=. میزان رفاه از دست رفته نیز بیشتر خواهد شد ( ) )8(
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پیشینه تحقیق- 3
ترین پیامدهاي فاصله گرفتن ساختار بازار از یکی از مهمرفتهازدستموضوع رفاه 

هاي اقتصادي و مطالعات بازار رقابت کامل بوده و تقریباً در تمامی ادبیات و تئوري
اگرچه ایده اولیه براي برآورد رفاه . اقتصاددانان این حوزه بدان پرداخته شده است

ز آن هاربرگر سال پس ا16ارائه گردید، اما ) 1938(توسط هاتلینگ رفتهازدست
با استفاده از این "انحصار و تخصیص منابع"در مطالعه خود تحت عنوان ) 1954(

رونیازاعملیاتی مورد محاسبه قرار داد و صورتبهرا رفتهازدستایده، موضوع رفاه 
اولین مطالعات در حوزه تأثیر انحصار بر تخصیص عنوانبهتوان این مطالعه را می

وي در ابتدا فرض . ناشی از آن قلمداد نمودرفتهازدسترفاه بهینه منابع و نیز
ها بر روي منحنی هزینه بلندمدت خود که در کند که در بلندمدت تمامی بنگاهمی

گذاري انجام شده خود دارد، عمل نموده و آن هر بنگاه بازدهی برابري روي سرمایه
، اگرچه این فرضی وجودنیباا. در این حالت بازار نیز داراي شفافیت کامل است

ها به مقدار ثابتی نزدیک و بازار نیز همچنان رؤیایی است، اما اگر در بلندمدت هزینه
هایی که توان با توجه به نرخ بازدهی سرمایه، مکانشفاف باشد، در این صورت می

نرخ سود سرمایه، . یابند را شناسایی نمودصحیح تخصیص نمیطوربهدر آن منابع 
د واگراشده از متوسط صنعت بر حسب میلیون دالر و درصد از فروش و میزان سو

به دست 1938که بر اساس روش هاتلینگ در سال رفتهازدستنهایتاً هزینه رفاه 
اولین نتیجه به دست . صنعت آمریکا مورد محاسبه قرار گرفته است73آمده، براي 

ه از طریق انتقال منابع میلیون دالر سودي است ک550آمده آن است که نزدیک به 
هزینه رفاه از دست . از صنایع با سود اندك به صنایع با سود باال قابل دستیابی است

وي در . باشدمیلیون دالر می5/26رفته در طی دوره زمانی مورد بررسی نیز حدود 
تأثیر اندازهبهرفتهازدستکند که تأثیر انحصار بر رفاه گیري میپایان چنین نتیجه

1/0هاي رفاه تنها حدود هزینهکهيطوربهنیست، ن بر تخصیص منابع جديآ
. استآمریکا GDPدرصد از 

، شرر )1960(پس از مطالعه هاربرگر اقتصاددانان متعددي از جمله شوارتزمن 
هاي اجتماعی نیز تخمین اندك هاربرگر در مورد هزینه) 1973(و ورسستر ) 1970(

ها همواره بسیار ناچیز تأیید قرار داده و معتقدند این هزینهناشی از انحصار را مورد
انجام گرفته است نیز ) 1966(با این وجود، مطالعه دیگري که توسط کامرشن . است

هاي اجتماعی ناشی از انحصار پرداخته با با پیروي از کار هاربرگر به محاسبه هزینه
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گذاري در صنعت اري قیمتاین تفاوت که کشش تقاضا را متناسب با رفتار انحص
6هاي اجتماعی بیش از فرض نموده و در پایان به این نتیجه رسیده است که هزینه

مجدداً از روش هاربرگر استفاده ) 1975(پوزنر . درصد از تولید ناخالص ملی است
هاي اجتماعی ناشی از تنظیم نموده و نشان داده است که مسأله اصلی در مورد هزینه

. قرارت است و در این زمینه قدرت بازارهاي خصوصی نقشی نداردقوانین و م
اکثراً روش مورد استفاده توسط هاربرگر را مورد تأیید شدهانیباگرچه مطالعات 

اند، اما مطالعات متعددي نیز به نقد و بررسی مطالعه وي پرداخته و در این قرار داده
ترین این نقدها محسوب توان یکی از عمدهرا می) 1973(میان مطالعه برگسون 

ربرگر مورد استفاده اولین انتقاد برگسون بر تعادل جزئی است که توسط ها. نمود
پس . آن از تعادل عمومی استفاده گردديجابهنماید که قرار گرفته و پیشنهاد می
که 1987در سال "هاي اجتماعی و قدرت انحصارهزینه"از این مطالعات، مطالعه 

ترین مطالعات این حوزه توان از مهمتوسط کولینگ و مولر نگاشته شده است را می
باشد، این مقاله با رویکرد انتقاد به روش هاربرگر می. برگر دانستپس از مطالعه هار

با این تفاوت که این مقاله نسبت به مطالعات انتقادي دیگر رویکرد نوینی را در 
هاي اجتماعی انحصار عالوه ها معتقدند هزینهآن. محاسبات خود وارد نموده است

فظ قدرت انحصار نیز هاي کسب و حشامل هزینهرفتهازدستبر مثلث رفاه 
تفاوت عمده دیگري که این مقاله با مقاله هاربرگر دارد، آن است که . باشدمی
بر اساس صنعت، این موضوع در سطح بنگاه مورد رفتهازدستمحاسبه رفاه يجابه

هاي اجتماعی انحصار براي کولینگ و مولر هزینه. محاسبه قرار گرفته است
آمریکا و انگلستان بر اساس روش هاربرگر و نیز هاي صنعتی در دو کشوربنگاه

نتایج به دست آمده بر . اندروش پیشنهادي مقاله خود مورد محاسبه قرار داده
این تخمین در . اساس روش کولینگ و مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر است

15سالیانه معادل 1963- 6بنگاه بزرگ صنایع تولیدي آمریکا طی دوره 734
. باشدها میدرصد از تولید ناخالص بنگاه13ن دالر بوده که این میزان حدود بیلیو

-9بنگاه برتر صنعتی انگلستان طی سال 103هاي اجتماعی انحصار در هزینه
درصد تولید ناخالص 7میلیون پوند بوده که این میزان بیش از 719بالغ بر 1968
. ها استبنگاه

1981که در سال "هاي اجتماعی انحصارهزینهکنندهگمراهمحاسبات "مطالعه 
توسط لیتلچیلد تدوین شده است، درصدد آن است تا با توجه به محاسبات متفاوت 
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هاي اجتماعی انحصار، چارچوبی را براي تخمین ارائه گردیده براي محاسبه هزینه
معتقد وي . هاي پیشین مرتفع گردداین هزینه ارائه نماید که تمام انتقادات به روش

است مدل ارائه شده توسط کولینگ و مولر داراي کمبودهاي جدي است که نتایج 
در این چارچوب، سود به دلیل انحصار وجود .سازدتخمین آنان را با تردید مواجه می

. دهدداشته و رفاه را به شدت تحت تأثیر قرار می
اي با عنوان ه، کولینگ و مولر در مقال)1981(پس از انتشار مقاله لیتلچیلد 

به انتقادهاي صورت گرفته توسط "قدرت بازبینی: هاي اجتماعی انحصارهزینه"
کنند که هزینه ها این موضوع را مطرح میدر ابتدا آن. لیتلچیلد پاسخ دادند

هاي انحصار است که ممکن است در هاي انحصار بخشی از هزینهنگهداري دارایی
با این وجود، لیتلچیلد نه . هم وجود نداشته باشدها صورت نبود انحصار، این هزینه

هاي ناملموس تبلیغات و تحقیق و ها را اضافه نموده، بلکه داراییییتنها این دارا
را کمتر از واقع رفتهازدستتوسعه را نیز اضافه نموده که این موضوع نهایتاً رفاه 

ي هاییخواهیم دارااین اضافه کردن زمانی قابل قبول است که ب. تخمین خواهد زد
تواند مولر معتقدند، مقاله لیتلچیلد نمینهایتاً کولینگ و . کل را محاسبه نماییم

. تالش آنان براي محاسبه رفاه کل از دست رفته ناشی از انحصار را تضعیف نماید
ناشی از ایجاد رفتهازدستاز جمله مطالعاتی که به بررسی عوامل مؤثر بر رفاه 

این . در آمریکا اشاره نمود) 1998(توان به بویان و لوپز است میانحصار پرداخته
رفتهازدستبراي محاسبه رفاه یاقتصادسنجهاي مقاله در ابتدا با استفاده از روش

پردازد و پس از آن با استفاده از به تخمین تقاضاي تولید و کشش هزینه نهایی می
نتایج این . گرددبرآورد میرفتهازدستتکنیک رگرسیونی، عوامل مؤثر بر رفاه 

ناشی از انحصار در کل صنایع مواد رفتهازدستمطالعه نشان داده است که رفاه 
از حیث عوامل مؤثر، . درصد کل فروش این سال است5غذایی و تنباکو بیش از 

داشته و این دررفتهازدستتحقیق و توسعه، نفوذ واردات تأثیر منفی بر رفاه هزینه
هاي ناشی از مقیاس، تمرکز در صنعت، سهم حالی است که عواملی چون صرفه

. داردرفتهازدستو شدت ادغام رابطه مثبتی با رفاه کنندهمصرفمحصوالت 
ناشی از انحصار در صنایع تولیدي ایران از موضوعاتی است رفتهازدستتخمین رفاه 

تنها سه مطالعه در این زمینه که مورد غفلت واقع شده و بر اساس اطالعات محقق،
رفتهازدستبه محاسبه رفاه اي در مطالعه) 1380(خدادادکاشی . انجام گرفته است

–با استفاده از دو روش هاربرگر و کولینگ1372و 1371، 1370هاي طی سال
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هاي ارائه شده در این وي در این مطالعه در ابتدا به بیان روش. مولر پرداخته است
مفصل انتقادهاي وارده طوربهپردازد و هاي اجتماعی میي محاسبه هزینهحوزه برا

در پایان خدادادکاشی به این نتیجه رسیده است . نمایدبر روش هاربرگر را ارائه می
که اگرچه روند این میزان طی سه سال مورد بررسی با هر دو روش کاهشی است، 

هاي هزینهکهيطوربهجود دارد اي بین دو روش مذکور واما تفاوت قابل مالحظه
درصد 2حدود 1370اجتماعی ناشی از انحصار با استفاده از روش هاربرگر در سال 

مولر بیش از –از فروش بوده که این میزان در همان سال بر حسب روش کولینگ
. درصد تخمین زده شده است10

تقاضاي شیر و رفاه اي دیگر به برآورد تابعدر مطالعه) 1388(شهبازي و همکاران 
1380هاي استان کشور طی سال13ناشی از انحصار در صنعت شیر در رفتهازدست

گر آن برآورد تابع تقاضاي شیر بیانحیثنتایج این مقاله از . پرداخته است1384تا 
است که قیمت شیر اثر منفی بر تقاضاي آن داشته و هزینه تبلیغات و قیمت سایر 

گر افزایش این میزان یز بیاننرفتهازدستمحاسبه رفاه . ها اثري مثبت داردنوشیدنی
ي روند1384د، با این وجود، اگرچه این میزان تا باشمی1382تا 1380از سال 

. کاهشی را در پی داشته اما میزان آن همچنان قابل توجه است
هاي اجتماعی انحصار را موضوع هزینه) 1388(شهیکی تاش و فیوضی اختیاري 

در این مقاله ابتدا . اندمورد بررسی قرار داده1383در بازار بیمه ایران در سال 
تعیین گردیده و پس از آن، ساختار بازار بیمه ایران با استفاده از شاخص نرخ تمرکز 

هاي هاربرگر، پوزنر و کولینگ با استفاده از شاخصرفتهازدستبرآورد رفاه اجتماعی 
این مقاله نشان داده است که ساختار بازار بیمه ایران . مولر محاسبه شده است–

هاي انحصار مؤثر بوده و بر این اساس و با توجه به شاخص هاربرگر با فرض کشش
این . استرفتهازدستدرصد از فروش این صنعت رفاه 10مختلف، حدود تقاضاي 

4مولر کمتر از –درصد و با روش کولینگ 24میزان بر حسب روش پوزنر حدود 
این موضوع به وضوح تمایز میان نوع روش محاسبه رفاه . درصد برآورد گردیده است
. دهداز دست رفته را نشان می

شده بر این نکته تأکید دارند که با فاصله گرفتن در مجموع، مطالعات انجام
گذاري باعث ایجاد ساختارهاي موجود از ساختار رقابت کامل، اخالل در نظام قیمت

هاي اگرچه روشحالنیباا. گردددر جامعه میيارفتهازدسترفاه اجتماعی 
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هد، اما همگی دها ارائه میمحاسبه متفاوت، برآوردهاي متفاوتی را نیز از این هزینه
. گذارندآن صحه مینیو تخمبر اهمیت شناسایی 

هاي برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعیروش-4
ناشی از فاصله گرفتن ساختار بازار از رفتهازدستبراي محاسبه رفاه اجتماعی 

هاي متعددي ارائه گردیده که پس از ارائه هر یک، ساختار رقابت کامل، روش
هاي انتقادهایی نیز بر آنان وارد گردیده و در برخی موارد با اصالحاتی، روش

ها و نقدهاي آنان، این بخش با توجه به اهمیت روش. اندجدیدتري معرفی گردیده
در ادبیات این حوزه و در صورت لزوم شدهارائههاي ر دارد به ارائه روشدر نظ

. انتقادهاي وارده بر آنان را بیان نماید

)1954(روش هاربرگر ) الف
را به مثلث رفاه محدود رفتهازدست، رفاه )1938(هاربرگر بر اساس ایده هاتلینگ 

، 8رابطهدر . پردازدمثلث میداند و روش ارائه شده توسط وي نیز به محاسبه اینمی
 ،کشش قیمتی تقاضا*P ،قیمت انحصاري*Q مقدار تولید انحصاري وd

:قابل محاسبه است10رابطه شماره صورتبهحاشیه سود است که 
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از تفاوت میان نرخ بازده صنعت با متوسط dهاربرگر در مطالعه خود براي تخمین 
بازده کل صنعت استفاده نمود و همچنین فرض نمود که کشش قیمتی تقاضا براي 

عمده انتقاداتی که به روش هاربرگر . 1تمامی صنایع برابر یک است، یعنی 
گرفته شده است، بر پایه چهار مورد یعنی به کار بردن تعادل جزئی، کاربرد منحنی 
تقاضاي مارشال، فرض واحد بودن کشش تقاضا و نحوه محاسبه سود اضافی استوار 

پیشنهاد ) 1973(با توجه به این انتقادات، برگسون ). 1380خدادادکاشی، . (است
. هاي متقاطع درآمدي استفاده گردداست تا از تعادل عمومی و کششنموده 

همچنین برگسون براي رفع مشکل کشش قیمتی تقاضا پیشنهاد نموده است تا از 
. شاخص لرنر استفاده گردد
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) 1978(مولر–نگیکولروش) ب
رفتهازدستهاي اجتماعی انحصار از دو جزء مثلث رفاه از نظر کولینگ و مولر هزینه

عنوانبه. استتشکیل شده و دیگري، هزینه کسب و حفظ قدرت انحصاري 
آنان فرض کشش واحد بودن ، میان این روش و روش هاربگرترین تمایزي مهم

اند و براي این کار تقاضا را کنار گذاشتند و با روشی دیگر این پارامتر را تخمین زده
را 11ه، شرایط ارائه شده در رابطه از این حقیقت که حداکثر کردن سود بنگا

، )10در رابطه (با توجه به فرمول حاشیه سود.اندکند، استفاده نمودهبرآورده می
بنابراین، با استفاده از محاسبه . بازنویسی کرد12رابطه صورتبهرا 11توان رابطه می

ري با جایگذا. توان به کشش قیمتی تقاضا در صنعت دست یافتحاشیه سود می
خواهد 13رابطه صورتبه، محاسبه هزینه اجتماعی انحصار 9در رابطه 12رابطه 

خواهد 14رابطه صورتبه، رابطه نهایی 13در رابطه 10با جایگذاري رابطه . بود
: بود
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ناشی از انحصار در یک صنعت، رفتهازدستگر آن است که رفاه بیان14رابطه 
شاخص . آیدهاي آن صنعت به دست مینصف سود اقتصادي است که توسط بنگاه

همچنین .خواهد بود15رابطه صورتبهرفتهازدستدوم براي محاسبه رفاه 
هاي اجتماعی مدنظر قرار بخشی از هزینهعنوانبههزینه تبلیغات کهیدرصورت

آید و سومین شاخص کولینگ و مولر در می16رابطه صورتبه15گیرد، رابطه 
=:خواهد بود )15(= + )16(

بانی با تا رروش محاسبه ) 1981(انتقادات لیتلچیلد در پاسخ به کولینگ و مولر 
. منعکس گردیده است18و 17و راه حل کورنور بازنگري نمودند که در روابط 
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∆ = )17(

∆ = + ( )
+ ( ) )18(

شاخص تمرکز Hهاي انحصاري و تعداد بنگاهN، 18و 17در روابط 
را با توجه به رفتار تحت رفتهازدست، رفاه 17رابطه . هیرشمن است- هرفیندال

) درجه این تبانی(هاي ممکن تبانیبراي تمامی حالت18رابطه وشرایط کورنو
.باشدمی

هاروشریسا) ج
هاي اجتماعی انحصار، این هزینه را منحصر به براي محاسبه هزینه) 1975(پوزنر 

داند، بلکه هزینه فرصت نگهداري از منابع براي کسب و حفظ قدرت مثلث رفاه نمی
وي معتقد است، کسب قدرت انحصاري تا جایی . داندانحصاري را نیز جزئی از آن می

بر با منفعتی انتظاري آن شود گیرد که هزینه کسب انحصار براصورت می
مدلی که وي براي محاسبه هزینه اجتماعی انحصار پیشنهاد ). 1380خدادادکاشی، (

، هزینه اجتماعی انحصار، است که در آن، 19رابطه شماره صورتبهنماید می
=(میزان اخالل قیمتی است درآمد رقابتی و  ∆ .(= ( − ) )19(

، روشی متفاوت از رفتهازدستبراي محاسبه رفاه ) 1984(مسان و شنان 
. هاربرگر را در پیش گرفتند که در آن دو وضعیت مختلف را مورد بررسی قرار دادند

ها با تبانی سعی یکی وضعیت واقعی بازار و دیگري وضعیتی فرضی که در آن بنگاه
گذاري حدي کار از نظریه قیمتآنان براي این. در حداکثر کردن سود خود دارند

) 1995(آن، پترسن و کانر عالوه بر). 1380خدادادکاشی، (اند پویا استفاده نموده
رابطه رفتهازدستبراي محاسبه رفاه "عملکرد–رفتار –ساختار "بر اساس الگوي 

، ونقلحملشاخص هزینه در این رابطه، . اندرا پیشنهاد نموده20شماره 
). 1388و همکاران،شهبازي(حاشیه سود است کشش خودقیمتی تقاضا و  = − ( ∗ ∗ ) )20(
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ها و روش انجام پژوهشداده- 5
همگی کم و بیش بر این رفتهازدستمطالعات متعدد صورت گرفته در بحث رفاه 

هاي اجتماعی ناشی از ایجاد ساختارهایی غیر از رقابت کامل، نکته که زیان
و با توجه به وجودنیباا. گذارندموضوعی قابل توجه و غیرقابل انکار است، صحه می

نیز آمدهدستبه، نتایج رفتهازدستهاي متفاوت ارائه شده براي محاسبه رفاه روش
رفتهازدستگر اهمیت انتخاب روش محاسبه رفاه این موضوع بیان. شدبامیمتفاوت 

هاي متفاوت و با روشرفتهازدستدر این میان، محاسبه رفاه . و مفروضات آن است
نکته دیگري . هاي قابل تأملی را ارائه نمایدتواند یافتهمیآمدهدستبهمقایسه نتایج 

رد، آن است که با شروع فاصله گرفتن از که الزم است در اینجا مورد توجه قرار گی
هاي اجتماعی آن نیز شروع شده و با افزایش این فاصله، ساختار رقابت کامل هزینه

بر این اساس و قبل از محاسبه رفاه . نیز بیشتر خواهد شدرفتهازدسترفاه 
هاي پژوهش را غناي تواند یافته، تعیین نوع ساختار هر صنعت میرفتهازدست
فاصله گرفتن از ساختار رقابت کامل و در کهآننهایتاً نکته پایانی . ي بخشدبیشتر

اي بلندمدت هاي اجتماعی آن در طول دورهو زیانرفتهازدستپی آن ایجاد رفاه 
بر این اساس، این . تر ارائه نمایدها را دقیقتواند نتایج حاصل از برآورد این هزینهمی

را در صنایع تولیدي یررقابتیغناشی از ساختارهاي تهرفازدستکوشد رفاه مقاله می
مولر مورد بررسی و –ساله با دو روش هاربرگر و کولینگ 11اي ایران در دوره

هاي مورد بررسی و نحوه تعیین ساختار صنعت و در ادامه داده. مقایسه قرار دهد
. توضیح داده شده استرفتهازدستبرآورد رفاه اجتماعی 

یبررسمورديهاداده) الف
هاي صنعتی توسط مرکز آمار هاي مورد استفاده در این مقاله از سرشماري کارگاهداده

آمارهاي ارائه شده در سطح کدهاي دو، سه و چهار رقمی . شده استخراجایران است
ISICاستلیوتحلهیتجزقابل 1384تا 1374هاي بندي شده که براي سالطبقه .

ها، ارزش مواد اولیه، ارزش تولیدات، ارزش میزان مزد و حقوق ساالنه و سایر پرداختی
. استخراج استبنگاه قابلافزوده و هزینه تبلیغات به تفکیک 
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صنعتساختارنییتع) ب
در ادبیات اقتصادي، ساختار صنعت در طیفی گسترده از رقابت کامل تا رقابت 

بندي انحصاري، انحصار چندجانبه، انحصار خالص و نهایتاً انحصار کامل تقسیم
-هاي متعددي نظیر نرخ تمرکز، هرفیندال براي محاسبه ساختار نیز روش. شودمی

. وجود دارد... کی، معیار لرنر و –هیرشمن، لگاریتم اندازه بنگاه، آنتروپی، هانا
تواند نتایج متفاوتی را به هاي متفاوت میبنابراین تعیین ساختار صنعت با روش

براي محاسبه رفاه از دست رفته بر ) 1981(از آنجایی مولر . دنبال داشته باشد
هیرشمن را وارد مدل خود –اساس رفتار تحت شرایط کورنو، شاخص هرفیندال 

هایی که براي تعیین ساختار صنعت در این ت، بر این اساس، یکی از روشنموده اس
هیرشمن است که به صورت -مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، روش هرفیندال 

=. نشان داده شده است21رابطه  ∑ )21(

در ادبیات . ام از کل صنعت استiسهم بنگاه ها و تعداد بنگاهnدر این رابطه، 
در محدوده HHIنمایانگر ساختار بازار رقابت کامل، 1000از ترکوچکHHIاقتصادي 

1800تر از بزرگHHIنمایانگر ساختار بازار رقابت انحصاري و 1800تا 1000
هاي متفاوت ارائه گردیده وبا توجه به روش. استچندجانبهنمایانگر بازاري با انحصار 

براي اطمینان از نتایج تعیین ساختار صنعت، این مقاله سعی نموده است تا تعیین 
–ساختار صنعت را با روشی دیگر نیز بررسی نموده و نتایج آن را با روش هرفیندال 

روش دیگري که در این مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت، . هیرشمن مقایسه نماید
که آنتروپی باال نظمی بوده، به طوريگر بیایاناین شاخص نم. روش آنتروپی است

قابل محاسبه 22شاخص آنتروپی با استفاده از رابطه . باشددهنده تمرکز پایین مینشان
بوده و حداقل میزان این شاخص صفر است که در این حالت ساختار کامالً انحصاري و 

نکته . مورد نظر استهاي صنعت در حالت رقابتی، حداکثر آن لگاریتم تعداد بنگاه
توان برحسب دیگري که الزم است مدنظر قرار گیرد، آن است که ساختار صنعت را می

از . محاسبه نمودداتیارزش تولافزوده و معیارهاي متفاوتی از جمله اشتغال، ارزش
نماید، در این میارائهتري را افزوده نتایج واقعیکه در ادبیات اقتصادي، ارزشآنجایی

=.مقاله نیز از این شاخص استفاده گردیده است ∑ 																																							0 ≤ ≤ log	( ) )22(
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مولر–نگیکولوهاربرگرروشدوبارفتهازدستیاجتماعرفاهمحاسبه) ج
در صنایع تولیدي ایران بر اساس روش رفتهازدستبراي محاسبه رفاه :روش هاربرگر

مقدار Q*قیمت انحصاري، P*کشش قیمتی تقاضا، هاربرگر به چهار پارامتر 
با توجه به مطالعه هاربرگر، در . حاشیه هزینه نهایی سود نیاز استdتولید انحصاري و 

با توجه به آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار . فرض شده است1این مقاله نیز 
جداگانه براي صنایع تولیدي ارائه نگردیده، صورتبهQ*و P*ایران، اگرچه مقادیر 

هاي صنعتی ضرب آنان که همان ارزش تولیدات است، به تفکیک بنگاهاما حاصل
از تفاوت میان نرخ بازده dهاربرگر در مطالعه خود براي محاسبه . گزارش شده است

آمارهاي در این مقاله و با توجه به . صنعت مورد نظر و کل صنعت استفاده گردیده است
هاي هاي موجود و نیز بنگاهارائه شده از سوي مرکز آمار ایران که دو دسته بنگاه

با این . پذیر نخواهد بودشود، محاسبه نرخ بازده صنعت امکانجدیدالورود را شامل می
وجود، در ادبیات این حوزه، شاخصی با عنوان حاشیه سود معرفی گردیده، که به صور 

23در این مقاله براي محاسبه حاشیه سود از رابطه شماره . استمختلف قابل محاسبه 
1.که یکی از پرکاربردترین آن است، استفاده گردیده است

PCM = ارزش	افزوده مزد	و	حقوق	پرداختی	ساالنه
ارزش	ستانده	ها )23(

Aسود و πدر این روش براي محاسبه به دو پارامتر: مولر–روش کولینگ 

مستقیم در دسترس صورتبهاز آنجا که میزان سود . هزینه تبلیغات نیاز است
در . باشد، بنابراین الزم است تا از متغیر جایگزین براي محاسبه آن استفاده گرددنمی

ترین جایگزین ارائه شده براي تعیین سود، متغیر حاشیه سود ادبیات اقتصادي، مهم
)PCM ( است)لیغات، دیگر پارامتر روش کولینگ و مولر در هزینه تب). 23رابطه

هاي صنعتی در دسترس آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار به تفکیک بنگاه
. باشدمی

هایافته-6
توان به ارتباط میان آن با سطح رفاه با تعیین نوع ساختار در صنایع تولیدي ایران می

تفاوتی براي تعیین ساختار وجود هاي مکه روشاز آنجایی. دست یافترفتهازدست
هیرشمن و آنتروپی استفاده گردیده تا بدین –دارد، در این مقاله از دو روش هرفیندال 

. مراجعه نماید) 1389(تواند براي مطالعه بیشتر به رادمنش مند میخواننده عالقه1
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این محاسبات در سطح کدهاي دو، سه و چهار . صورت، امکان مقایسه نیز فراهم گردد
سال (1379، )سال اول برنامه دوم توسعه(1374و در سه مقطع زمانی ISICرقمی 

. انجام گرفته است) سال اول برنامه چهارم توسعه(1384و ) اول برنامه سوم توسعه
هیرشمن را به تفکیک سه گروه –، نتایج به دست آمده از روش هرفیندال 1جدول 

ابتی و ساختاري نوسانی را نشان روند کاهش ساختار غیررقابتی، افزایش ساختار غیررق
گر آن است که در سطح کدهاي دو مثال اعداد جدول مذکور بیانعنوانبه. دهدمی

درصد از صنایع روند کاهش ساختار 40رقمی و طی سه مقطع مورد بررسی بیش از 
نکته قابل تأمل دیگر از جدول مذکور آن است که با . اندغیررقابتی را تجربه نموده

ها از سطح دورقمی به سه رقمی و نهایتاً چهاررقمی، درصد طح تحلیلکاهش س
اند، کاهش یافته و در صنایعی که روند افزایشی و یا کاهشی در ساختار غیررقابتی داشته

این . اند، افزایش یافته استمقابل درصد صنایعی که رفتارهاي نوسانی را تجربه نموده
تواند تر میتحلیل صنایع در سطح کدهاي پایینگر آن باشد که تواند بیانموضوع می

. تري را ارائه نمایداطالعات دقیق
گروهسهکیتفکبهرشمنیه–ندالیهرفروشازاستفادهباصنعتساختارنییتع: 1جدول 

يکدها
ISICیرقمدو

يکدها
ISICیرقمسه

يکدها
ISICیرقمچهار

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
1043/52339/04936/8یررقابتیغساختارکاهشروند
417/4610/2118/3یررقابتیغساختارشیافزاروند

939/13050/87354/9ینوسانيساختار
23100/059100/0133100/0مجموع

محققيهاافتهی: مأخذ

، تعیین ساختار صنعت را به تفکیک سه گروه با استفاده از روش آنتروپی 2جدول 
مجدداً اگرچه تنها روند افزایشی ساختار غیررقابتی با کاهش سطح . کشدبه تصویر می

تحلیل به سطح کدهاي چهاررقمی کاهش یافته و دو گروه دیگر از این حیث با 
سطح کدهاي چهاررقمی در این روش با روش اند، اما درصد آنان در نوسان روبرو بوده

گر آن است که تغییر این موضوع بیان. هیرشمن تقریباً برابر بوده است–هرفیندال 
در . دهدجدي تحت تأثیر قرار نمیطوربهگیري تعیین ساختار، نتایج را روش اندازه

رفتهازدستمجموع و با توجه به نتایج این دو روش الزم است تا تحلیل رفاه اجتماعی 
صورت پذیرد تا ISICناشی از ساختارهاي غیررقابتی در سطح کدهاي چهاررقمی 

. با دقت بیشتري ارائه گردندآمدههاي به دست یافته
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گروهسهکیتفکبهیآنتروپروشازاستفادهباصنعتساختارنییتع: 2جدول 
يکدها

ISICیرقمدو

يکدها
ISICیرقمسه

يکدها
ISICیرقمچهار

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
730/42440/74836/1یررقابتیغساختارکاهشروند
313/0610/2139/8یررقابتیغساختارشیافزاروند

1356/52949/27254/1ینوسانيساختار
23100/059100/0133100/0مجموع

هاي محققیافته:مأخذ

هیرشمن و آنتروپی در –تعیین ساختار صنایع تولیدي ایران با دو روش هرفیندال 
انجام ISICبه تفکیک کدهاي چهار رقمی 1384و 1379، 1374سه مقطع زمانی 

مقادیر مذکور صرفاً براي آن دسته از صنایعی الزم به یادآوري است، . شده است
حداقل ) 1384و 1379، 1374(محاسبه گردیده است که در سه مقطع مورد بررسی 

همچنین به دلیل طوالنی شدن صفحات، از .2اندبنگاه تولیدي در خود جاي داده16
ه مقایسه نتایج به دست آمد. آوردن جداول تعیین ساختار صنایع خودداري شده است

گیري گر آن است که با تغییر روش اندازهاز نوع ساختار صنایع با دو روش مذکور بیان
صنعت تولید ،به عنوان مثال. ساختار صنعت، نتایج به دست آمده تغییري نخواهد نمود

بنگاه بوده که نتایج 203داراي 1384در سال 1520هاي لبنی با کد صنعتی فرآورده
هیرشمن در سه مقطع –وع ساختار صنعت با روش هرفیندال به دست آمده از تعیین ن

گر کاهش مقادیر آن و به عبارتی کاهش فاصله میان ساختار این مورد بررسی بیان
گیري به روش آنتروپی نیز با تغییر روش اندازه. صنعت با ساختار رقابت کامل است

میزان آنتروپی به دامنه حداکثر 1384در سال کهيطوربهآمدهدستبهنتیجه مشابهی 
.شوددهنده بازار رقابت کامل است، نزدیک مینشانکهآن

یزان افزایش رفاه اجتماعی ناشی از تغییر ساختارهاي مبرآورد 3جدول 
مولر –غیررقابتی به ساختارهایی نزدیک به رقابت را با دو روش هاربرگر و کولینگ 

، 1374براي سه مقطع زمانی 1375هاي ثابت سال متبر حسب قی) شاخص سوم(
گر آن نمونه، ردیف جدول مذکور بیانعنوانبه. کشدبه تصویر می1384و 1379

و با روش هاربرگر که داراي ساختاري نوسانی 1374در سال 1512است که صنعت 

CR4 ،CR8 ،CR10الزم به یادآوري است، در ادبیات اقتصاد صنعتی اصوالً نرخ تمرکز بر حسب معیارهاي 2

به عنوان مبناي مقایسه باالترین تعداد بنگاه در محاسبه نرخ 16رو، عدد گردد و از اینمحاسبه میCR16و 
. تمرکز است
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مکان میلیارد ریال ا8اما به سمت نزدیک شدن به رقابت کامل بوده است، بیش از 
به ساختارهاي رقابتی یررقابتیغافزایش رفاه اجتماعی ناشی از تغییر ساختارهاي 

درصد از ارزش تولیدات این صنعت را تشکیل 6وجود داشته که این میزان حدود 
مولر این میزان با –با تغییر روش محاسبه به کولینگ . دهد، به بار آورده استمی

درصد از ارزش تولیدات 18میلیارد ریال که حدود 24افزایشی سه برابري به بیش از 
که 2101بررسی این موضوع در صنعت . رسددهد، میاین صنعت را تشکیل می

داراي ساختاري نزدیک به رقابت انحصاري دارد، بیانگر آن است که مقادیر افزایش 
یال میلیارد ر36با روش هاربرگر بیش از 1374رفاه اجتماعی در این صنعت در سال 

میلیارد ریال که 80مولر حدود –درصد از ارزش تولیدات و با روش کولینگ 10که 
تواند تأثیر تغییر این موضوع می. باشددرصد از ارزش تولیدات است، می23معادل 

و حرکت به سمت ساختارهایی نزدیک به رقابت کامل بر یررقابتیغساختارهاي 
افزایش رفاه اجتماعی در صنایع تولیدي ایران تأیید نموده و با فاصله گرفتن بیشتر از 

در مجموع میزان کل افزایش . گرددبر میزان آن نیز افزوده مییررقابتیغساختارهاي 
هاي سه سال اول برنامهرفاه در صورت فاصله گرفتن از ساختارهاي غیررقابتی در

با روش هاربرگر به ترتیب حدوداً ) 1384و 1379، 1374(دوم، سوم و چهارم توسعه 
9مولر به ترتیب حدود –هزار میلیارد ریال و با روش کولینگ 11هزار و 8هزار، 3

متوسط هر صنعت در سال طوربههزار میلیارد ریال بوده که 35هزار و 19هزار، 
270مولر –میلیارد و با روش کولینگ 90د بررسی با روش هاربرگر پایانی مور

گر آن است که به طور متوسط برآوردهاي این موضوع بیان. میلیارد ریال بوده است
مولر در صنایع تولیدي ایران حدود سه برابر این –ارائه شده توسط روش کولینگ 

.هاربرگر استمیزان در روش
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)میلیارد ریال(ISICمولر به تفکیک کدهاي چهار رقمی –هاي کولینگ با استفاده از روشرفتهازدستمیزان و درصد رفاه : 3جدول 

کدصنعت

137413791384

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات
15128/25/724/817/170/617/0122/529/615/13/060/413/4
151437/02/2181/610/5103/84/0382/214/6125/32/3609/011/1
151521/12/497/310/94/10/832/46/517/01/5100/48/8
15164/92/323/610/94/51/528/19/310/11/857/410/3
15171/13/04/612/40/41/52/28/72/83/310/713/0
151953/45/8161/217/542/43/4179/914/249/73/6206/814/8
152019/92/394/710/819/51/1137/18/099/52/5479/211/9
153127/814/253/027/054/011/7111/824/362/510/1140/522/7
153311/23/045/612/47/42/732/111/818/12/878/912/3
154248/93/1195/712/629/82/7128/011/787/34/3297/814/7
15438/54/529/315/46/53/128/013/424/63/694/813/9
15449/14/332/215/14/22/719/612/77/42/934/813/9
15452/37/26/119/11/04/93/216/02/25/17/116/6
154656/76/0169/918/030/33/1131/513/439/24/7134/716/3
15474/43/616/613/45/02/025/810/69/21/960/512/5
154810/53/342/913/430/85/1110/018/329/43/4127/014/8
155598/612/6201/825/884/210/3191/923/456/55/6179/818/0
1711111/14/0399/214/4151/13/3602/513/1189/53/2762/512/9
17126/86/518/918/16/55/519/916/711/75/436/016/5
17213/12/015/410/29/02/741/212/426/63/4107/313/6
17243/06/48/418/02/46/86/718/72/15/76/717/9
172629/42/7132/212/245/72/7213/012/788/13/0372/612/8
17291/14/43/815/41/22/26/211/31/33/64/813/8
17313/23/611/913/55/55/217/316/44/01/921/010/2
17322/57/26/619/12/66/68/120/20/21/01/47/1
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کدصنعت

137413791384

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات
181014/75/246/416/44/13/117/313/120/05/466/518/0
19116/22/428/811/18/93/136/412/620/64/569/415/1
192014/43/754/513/97/52/039/010/314/02/662/211/6
202115/66/047/018/019/96/756/419/017/56/649/218/7
20222/26/26/418/21/46/34/218/31/14/33/915/7
20230/97/32/319/20/11/20/87/81/04/63/515/1
210136/110/379/822/851/08/5124/020/758/26/6160/418/3
210219/33/772/413/735/83/7134/013/835/72/6162/911/6
21098/83/932/514/35/82/230/111/329/44/5100/915/4
221116/410/835/923/618/710/641/023/217/67/846/020/2
221216/814/331/727/119/210/244/223/420/46/557/518/2
22216/05/318/616/48/55/526/116/918/64/265/414/7
22220/96/42/718/10/94/43/215/50/82/93/312/3
232060/83/3241/213/0584/210/21297/022/7886/111/21896/724/0
241155/59/8126/222/482/716/0146/828/4123/37/2326/019/2
2413341/515/1629/927/82352/928/33131/437/61606/511/73332/824/2
242213/92/566/211/724/63/698/614/542/84/0163/115/2
2423115/49/0275/521/5112/27/4300/019/7157/56/2465/518/2
242430/33/1135/613/751/93/7236/817/089/84/3373/717/8
242954/110/8118/523/751/56/9143/319/331/83/6124/914/1
251123/12/7102/211/872/25/9232/618/9105/46/4303/818/5
25196/04/321/915/512/64/445/415/979/69/9183/222/9
252047/85/0154/516/343/43/5170/813/6114/22/9485/912/5
26115/34/118/514/439/910/389/523/030/15/294/816/5
261226/59/364/822/633/38/287/021/542/05/6126/617/0
269117/78/147/321/544/99/8104/422/868/49/9161/823/5
2694128/513/9245/526/5264/014/7488/227/3540/121/4829/832/8
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کدصنعت

137413791384

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات
269552/37/4137/419/454/17/1145/119/165/46/5188/218/6
269617/86/849/218/921/45/366/716/530/94/7101/715/6
269747/37/8120/519/942/27/2111/719/248/38/6118/020/9
269872/613/2149/627/2138/312/9287/326/9247/99/7612/623/9
269930/58/673/820/827/06/277/417/8107/06/8295/218/6
2710298/04/6983/815/3780/57/42035/219/41755/710/23908/722/6
272213/61/482/38/638/72/9161/712/149/22/1241/110/4
273113/74/746/115/731/26/390/518/243/95/8133/817/7
27322/65/28/316/62/63/011/112/53/62/117/910/4
281120/05/163/916/124/34/384/615/130/12/8129/212/2
281246/59/9106/422/793/710/8204/723/659/85/1196/016/7
28912/25/96/717/51/22/95/212/115/13/557/713/3
28929/37/324/719/522/29/152/821/657/56/6162/418/6
28937/37/320/220/118/712/240/226/217/14/362/015/7
289944/05/6135/317/180/85/3255/216/7123/13/5471/713/6
291219/37/353/120/030/47/481/619/822/93/692/014/3
29133/812/07/924/86/35/120/016/312/89/431/923/3
29142/87/38/120/610/35/931/117/76/82/930/713/0
291513/99/732/222/615/77/343/920/326/35/779/317/2
291920/65/070/717/035/64/9126/717/569/44/2264/316/0
29218/33/036/913/124/24/384/614/990/95/9267/917/3
29228/86/026/317/927/29/962/522/823/26/070/018/1
292411/15/136/416/78/53/831/014/051/25/1161/716/2
29254/56/113/618/36/46/618/219/014/66/442/718/6
292610/110/722/824/25/79/513/322/310/26/140/524/3
29294/97/812/620/39/67/525/420/016/94/658/115/6
293067/55/0226/216/7137/05/7462/319/191/82/9449/214/2
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کدصنعت

137413791384

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات

هاربرگر
)مطلق(

هاربرگر
درصد از (

)تولیدات

مولر
)مطلق(

مولر
درصد از (

)تولیدات
30004/35/613/517/815/78/141/021/043/77/7121/621/4
311025/38/164/920/819/22/786/612/0103/36/3296/818/2
312023/810/952/424/043/98/3109/720/871/97/6188/420/0
313034/75/1112/216/431/22/8136/812/289/74/1317/414/6
31508/15/525/217/114/85/844/817/622/45/173/616/6
31902/75/08/916/17/84/027/814/591/34/2316/814/7
323023/57/562/119/859/84/3232/416/962/63/6255/514/8
331116/99/440/722/711/86/134/918/214/95/447/117/2
33125/84/720/016/14/72/322/411/130/98/477/521/1
34202/76/67/818/72/43/59/413/712/62/262/010/6
343042/58/6105/921/4117/44/1420/214/8312/23/31241/113/0
35917/43/927/414/330/73/9119/015/0110/03/4438/813/5
361011/35/734/617/514/46/441/818/666/36/5188/418/4
36995/63/821/414/35/94/322/016/011/63/546/214/1



1391بهار، 1، شماره 9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري  142

گیرينتیجه-7
ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی از موضوعاتی است که از دیرباز همواره در 

توان بازار رقابت کامل را در این میان می. ادبیات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است
اگرچه . رسد، قلمداد نمودساختاري که تحت آن رفاه اجتماعی به حداکثر میعنوانبه

توان با تحقق ابی به شرایط رقابت کامل غیرممکن است، اما میدر عمل تقریباً دستی
. بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاري با ساختار نزدیک به رقابت را انتظار داشت

1384قانون اساسی در سال 44هاي کلی اصل در ایران نیز عمالً با تصویب سیاست
هاي مختلف اقتصاد ایران شگیري رقابت در بخهاي شکلکوشیده شده است تا زمینه

تر، رفاه پدید آید تا با تحقق آن و ارائه کاالهایی با کیفیت برتر و قیمتی پایین
بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا میزان افزایش رفاه . اجتماعی نیز افزوده شود

دو روش با استفاده از کهرانیادر صنایع تولیدي بازار اجتماعی ناشی از تغییر ساختار
براي تعیین میزان . برآورد نمایدرا هیرشمن و آنتروپی تعیین گردیده –هرفیندال 

. مولر استفاده شده است–افزایش رفاه اجتماعی نیز از دو روش هاربرگر و کولینگ 
دهنده آن است که بر اساس هر دو روش هرفیندال هاي این پژوهش نشانیافته

هیرشمن و آنتروپی ساختار صنایع ایران در سطح کدهاي چهار رقمی –
رو با تغییر روش است و از اینیررقابتیغساختارهایی نسبتاً یکسان و تقریباً 

با این وجود، . تغییري نخواهد نمودآمدهدستبهگیري ساختار صنعت، نتایج اندازه
–هاربرگر و کولینگ (ن به روش تخمین آشدتبهمیزان افزایش رفاه اجتماعی 

بر این اساس، به طور متوسط برآوردهاي ارائه شده توسط روش . بستگی دارد) مولر
مولر در صنایع تولیدي ایران حدود سه برابر این میزان در روش هاربرگر –کولینگ 

در مجموع میزان کل افزایش رفاه اجتماعی در صورت حرکت به سمت . است
هاي دوم، سوم و چهارم توسعه بت در سه سال اول برنامهساختارهایی نزدیک به رقا

هزار میلیارد ریال و با روش 11هزار و 8هزار، 3با روش هاربرگر به ترتیب حدوداً 
هزار میلیارد ریال بوده که 35هزار و 19هزار، 9مولر به ترتیب حدود –کولینگ 

میلیارد و 90هاربرگر متوسط هر صنعت در سال پایانی مورد بررسی با روش طوربه
با . میلیارد ریال افزایش رفاه اجتماعی خواهد داشت270مولر –با روش کولینگ 

تواند رفاه مییاین شرایط و بر اساس نتایج این پژوهش، تحقق شرایط رقابت
گذاري این یافته رو از نظر سیاستاجتماعی جامعه را به شدت افزایش داده و از این

24142
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حقق هاي جدید، بلکه با تگذاريتوانایی افزایش رفاه اجتماعی نه با سرمایهگر نمایان
.بیشتر شرایط رقابت کامل است
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:فهرست منابع

. یرانانحصار در بخش صنعت ایاجتماعهايینهبرآورد هز). 1380. (فرهادخدادادکاشی،
. 83–116): 21(5ی،پژوهشنامه بازرگان

نامهیانپا. بنگاه و عوامل مؤثر بر آنینهاندازه بهیینتع). 1389. (یدهرادمنش، سع
. یبهشتیدارشد دانشگاه شهیکارشناس

). 1388. (یانو زهره عرفانیکانیغالمرضا پی،کالشمیمحمد کاوسیب،حبشهبازي،
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