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مقدمه-1
ایجاد بستر رقابت و حذف انحصار از مباحث مهم در اقتصاد ایران است و نیازمند 
اقدامات جدي براي توسعه فضاي رقابتی به ویژه در صنعت بوده که دستیابی به این 
هدف بدون شناخت ساختار بازار ممکن نیست. در این چارچوب، یکی از معیارهاي 

تمرکز بازار است.  مهم براي تحلیل رقابتی بودن بازار، درجه 
درجهدر این راستا، است.بازارسازمانیخصوصیاتدر برگیرندهبازارساختار

ايکنندهتعییننقشکهباشدمیبازارساختارشاخصترینمعروفعنوانبهتمرکز
).1393(پورعبادالهان کویچ و همکاران، داردصنایع در بازار انحصاريرفتارتحلیلدر

توانند ساختار بازار را تحت تأثیر قرار دهند که در این چارچوب، عوامل متعددي می
ترین عوامل مطرحدر این راستا، نقش عملکرد  بر ساختار بازار به عنوان یکی از مهم

صنایعی با درجه تمرکز باال،درهابنگاهدر اقتصاد صنعتی حائز اهمیت است، چرا که 
ترین عوامل یکی از مهم. همچنین،دارندبیشتريريسودآونرخمتوسططوربه

عملکردي مؤثر بر ساختار بازار، سودآوري است. سودآوري معیار سنجش سود یک 
از بعد نظري رابطه گذاري شده در آن است.کاال یا خدمت در رابطه با مبلغ سرمایه

متغیربین تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاري بازار و سودآوري به عنوان یک 
اي مستقیم است.عملکردي، رابطه

ها و صنایع موجود در هر در این راستا، بررسی و شناخت محصوالت، بنگاه
اي کشور گامی اساسی در شناخت وضعیت موجود و آینده صنعت آن کشور و مقدمه

در کشورهاي نیز، صنایع نساجی بلندمدت است. وهاي استراتژیکریزيبراي برنامه
ده کریفا صنعتی آنها ااي در رشد و شکوفاییکنندهیافته از دیرباز نقش تعیینتوسعه
در ایران نیز صنعت نساجی از قدمت طوالنی برخوردار بوده و یکی از مهمترین .است

باشد که براي گسترش و توسعه این صنعت باید بستر و شرایط الزم صنایع ایران می
.بازار این صنایع صورت بگیردبراي رقابتی شدن 

نساجیطبق گزارش برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت
دلیلبهکهاستجهانصنایعترینقدیمیوترینمهمترین،بزرگزمرهدر

توجهموردبسیارالعاده،فوقاجتماعیواقتصاديصنعتی،و نقشباالزاییاشتغال
قدرتجملهازآنمتنوعمزایاي.داردقراردنیابزرگاقتصادهايوکشورهااغلب

نسبت بهکمترگذاريسرمایهبهنیازملی،ثروتتولیدآوري،ارزباال،زاییاشتغال
صنعتیکشورهاازبسیاريکهاستشدهموجبباال،افزودهارزشوصنایعسایر
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هايبخشدرنیزکماکانوکنندآغازپوشاكوصنایع نساجیازصرفاً راخودشدن
.باشندپیشروباالافزودهارزشباوبنیاندانش

گذاري صورت گذاري خصوصی، سرمایهسرمایههاي منتشر شده طبق آماربر 
صنعتلذا، داده استگرفته در صنعت نساجی باالترین رقم را به خود اختصاص 

، صنعتی زنده و پویا است که به دلیل نرخ نابرابري ارز با ریال، در این صنعت نساجی
افزایش قیمت تمام شده کاالهاي داخلی در حاکم نیست که در واقع رقابتی شرایط 

. شده استتوان رقابت واحدهاي تولیدي باعث کاهش خارجیمقایسه با کاالهاي 
مل مؤثر بر تمرکز بازار، زمینه مناسبی بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تحلیل عوا

. ردآوبراي درك بهتر براي حذف انحصار و رقابتی شدن بازار این صنایع را فراهم می
و )1971(1بروزندر این راستا، مطالعات بسیاري در خارج کشور مانند مطالعات 

) 2012(5)، ساهو و میشرا2000(4)، ماریانچیک1995(3سانتوس)، 1973(2دمستز
اند ) به بررسی رابطه بین عملکرد بازار و ساختار بازار پرداخته2015(6و لی و یانگ

)، 1389ولی در ایران مطالعات بسیار اندکی همچون مطالعات فالحی و همکاران (
است. با عنایت به این ) و ... در این باره انجام گرفته1393پورعبادالهان و همکاران (

مطالب ذکر شده در مورد اهمیت صنعت منسوجات، وجه تمایز و مهم و با توجه به
نوآوري مطالعه این است که از تکنیک پانل پویا براي بررسی رابطه بین متغیرهاي 
بازاري در صنعت منسوجات استفاده شده است. براي همین منظور، مطالعه حاضر به 

تمرکز به عنوان بررسی تأثیر سودآوري به عنوان شاخصی براي عملکرد بازار بر
شاخصی بر ساختار بازار براي کدهاي چهار رقمی صنایع منسوجات ایران طی 

هاي تابلویی پویا با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده1386-1379هاي سال
: در قسمت مقاله به صورت زیر سازماندهی شده استمباحث در ادامه، 7پردازد.می

شناسی تحقیق شده است. در قسمت سوم روشدوم مروري بر ادبیات موضوع بیان

1 Brozen
2 Demstez
3 Santos
4 Maryanchyk
5 Sahoo and Mishra
6 Lee and Yang

شود که آخرین اطالعات منشر شده مربوط به سال مرکز آمار ایران منتشر میاین اطالعات هر ساله توسط7
باشد.می1386



1394پاییز، 3، شماره12هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٥٤

گیري بیان شدههاي تحقیق و در آخر نتیجهو در ادامه، تخمین مدل و تحلیل یافته
است. 

مروري بر ادبیات موضوع-2
هاي عناصر ساختار و متغیرهاي تمرکز و سودآوري به عنوان مهمترین شاخص

ین در اشوند. به کار برده میباشند که در بیشتر مطالعاتعملکرد بازار مطرح می
، در ادامهو شودپرداخته میدو نظریه عمده در ارتباط با تمرکز بازار بخش به بیان 

برخی مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه بیان شده است. 
ــادفی دو نظریه عمده در ارتباط با تمرکز بازار        8رویکرد قطعی و رویکرد تصـ

ــیه مطرح می می ــت قطعی این فرض ــند. در برداش ــود که تغییرات فناورانه و باش ش
ــرفه  ــند. در نظریه    کننده تمرکز بازار می  هاي مقیاس عامل تعیین    صـ قطعی  «باشـ

ــت و عوامل فنّاور » تمرکز ــطح تعادلی تمرکز اس ــلی بر تعیین س قش  انه نتأکید اص
نه و بنگاه ایفا می          ــطح بهینه عملیات کارخا مایند و میزان    محوري در تعیین سـ ن

بازار را تعیین می  ــیه بر این نتیجه داللت دارد که باال بودن        تمرکز  کند. این فرضـ
سطح تمرکز و یا افزایش آن صرفاً توسط تغییرات فنی قابل تبیین است. این فرضیه  

ضه و       شرایط عر ست و نابرابري در توزیع بازار بین بنگاه   صرفاً ناظر به  ضا ها را  تقا
ــرفه مورد توجه قرار نمی ــیه، ص ــطح تولید  دهد. دوم آنکه این فرض هاي مقیاس (س

ها در قیاس با اندازه بازار مدنظرگیرد بلکه صرفهبهینه) را به طور مطلق در نظر نمی
ــرفهمی ــد. اگر در یک بازار، صـ ــد و طور مطلق قهاي مقیاس بهباشـ ابل توجه باشـ

ولید  هاي بزرگ با تخیلی بزرگ باشد، در این صورت تنها بنگاه "سطح تولید بهینه "
اي قادر به ادامه فعالیت در بازار خواهند در چنین سطحی و استفاده از مزایاي هزینه

.)1394(خداداد کاشی، بود
ادر به ه قدر حالی که در رویکرد تصادفی سعی بر این است الگویی ارائه شود ک

تبیین تغییرات تمرکز در بازارهاي واقعی باشد. سنگ زیرین این برداشت این عقیده 
است که در هر بازار عوامل تصادفی متعدد و نامطمئنی در کار هستند که بر 

گذارند و تمرکز بازار بسته به تأثیري کهها و نرخ رشد آنها تأثیر میتصمیمات بنگاه
شود. میزان تأثیر هر یک از این عوامل پذیرد دچار تحول میاز مجموعه این عوامل می

ها و همچنین بر تمرکز بازار دقیقاً مشخص نیست. از جمله بنگاهبر نرخ رشد و اندازه
توان به میزان موفقیت در تبلیغات، روزهاي از دست رفته به این عوامل تصادفی می

8 Deterministic approach
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یا چند محصول جدید، تغییر در دلیل اعتصاب، تغییر در نرخ برابري ارز، ارائه یک
هاي دولت و ... اشاره نمود. تمامی عوامل فوق در هاي قیمتی رقبا، سیاستسیاست

در ها از تغییربنگاهها مؤثر هستند و نهایتاً نرخ رشد و اندازهتصمیم مدیران بنگاه
). 1394شوند (همان، عوامل تصادفی فوق متأثر می

وامل عملکردي مؤثر بر تمرکز، سودآوري در چارچوب موضوع، یکی از ع
ترین اینباشد. عملکرد بازار به جنبه رفاهی تعامل بازار اشاره دارد. از جمله مهممی

توان به کارایی، کیفیت محصول، پیشرفت تکنیکی و سودآوري اشاره کردعوامل می
ر . سودآوري معیار سنجش سود یک کاال یا خدمت د)2015، 9(چیدوکو و همکاران

). در خصوص 1369گهر، باشد (نیکگذاري شده در آن میرابطه با مبلغ سرمایه
ارتباط تمرکز بازار با سودآوري باید بیان نمود که، از بعد نظري سودآوري به عنوان 
متغیر عملکردي بازار تأثیر مثبت بر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاري بازار 

رابطه در خصوص ارتباط سودآوري با درجه تمرکز تریندر این راستا، جامعدارد.
) 1984(10بازار در سطح صنعت، اولین بار با استفاده از مطالعه کالرك و همکاران

یان ها پرداخته است قابل بکه به بررسی رابطه درجه تمرکز بازار با حاشیه سود بنگاه
ه حصوالت همگن، بباشد که رابطه بین تمرکز و سودآوري بنگاه را در یک بازار ممی

اند:صورت زیر نشان داده
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هزینه (شاخص -به ترتیب سهم بازاري و حاشیه قیمتimوiSکه در آن
ها را در بازار نشان درجه تبانی بنگاهکشش تقاضا و ام،iسودآوري) بنگاه 

دهند. بدین ترتیب، هر چقدر سهم بازاري بنگاهی بیشتر باشد، حاشیه سودش می
) و حاشیه سود صنعت Hبیشتر خواهد بود. بر همین اساس، رابطه بین تمرکز بازار (

)M(شود:به صورت زیر استخراج می
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ترین عبارت براي بیان رابطه بین حاشیه سود صنعت، ساختار و )، عمومی2معادله (
سودآوري است. بدون تبانی عبارت فوق به


Hشود. در صورت تبانی خالصه می

کامل به

تمرکز برابر یک است. گردد که در این حالت شاخص درجهخالصه می1

هزینه یک بنگاه با هزینه ثابت بصورت زیراست:-حاشیه قیمت

)3(iS
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هاي فردي است؛ مجموع وزنی حاشیه سود بنگاهMکه حاشیه سود یک صنعت و این
ها هستند یعنی:ها سهم بازاري بنگاهکه وزنجائی

)4(
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کشش قیمتی تقاضاست. لذا قدرت بازاري شاخص هرفیندال و Hکه در آن 
هرفیندال مستقیماً نسبت به حاشیه سود -بازار) و شاخص تمرکز هیرشمن(سهم

و )1971). همچنین، بروزن (1382کنند (یوسفی، صنعت و کشش تقاضا تغییر می
بازار و سودآوري در ) معتقد بودند که یک رابطه مثبت بین سهم 1973دمستز (

ود دارد که این همان داللت بر وجود یک رابطه مثبت بین تمرکز و سطح بنگاه وج
در ادامه خالصه برخی از مطالعات تجربی انجام 11سودآوري در سطح صنعت دارد.

) 1995(12شده در زمینه تأثیر عملکرد بر ساختار بازار، مرور شده است. پیکفورد و ویا
صنایع تولیدي نیوزلند طی سودآوري در-اي به بررسی رابطه بین تمرکزدر مقاله

کز تمراند. نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که پرداخته1979-1978دوره زمانی 
هاي بزرگ ارتباط تنگاتنگ داشته و آن حاکی از بازار و سودآوري با کارائی بنگاه

است. 1970هاي تولیدي نیوزیلند در اواخر دهه وجود رابطه سودآوري و تمرکز بنگاه

ته ها با یکدیگر نشده و تأثیري بر روي رفتار بنگاه نداشله حتی اگر تمرکز باال منجر به تبانی بنگاهاین مسأ11
باشد نیز صادق است.

12 Pickford & Wai
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اي به بررسی پویایی ساختار بازار، تبلیغات و سودآوري در در مقاله)1995وس (سانت
پرداخته است. 1989-1960طی دوره زمانی varبا استفاده از روش ایاالت متحده

رابطه ضعیفی بین متغیرهاي ساختار بازار و دهد که نتایج تحقیق وي نشان می
اي به ) در مقاله1998(13اپاسیدسوالچوي و استها برقرار است.سودآوري بنگاه

بررسی تبلیغات، تمرکز و سودآوري در صنایع غذایی یونان با استفاده از سیستم 
دهدکه نها نشان میاند. نتایج تحقیق آپرداخته1994در سال معادالت همزمان 

هاي به مقیاس قرار دارد و سودآوري با وقفه نیز تأثیر مثبت تمرکز تحت تأثیر صرفه
اي به بررسی در مقاله)2000(دار بر تمرکز این صنایع دارد. ماریانچیکمعنیو 

-1991هاي عملکرد و تمرکز در صنایع در حال گذر آبجوسازي اکراین طی سال
رابطه متقابل دو طرفه بین دهد که پرداخته است. نتایج تحقیق وي نشان می2000

اي به بررسی در مقاله)2006(14متغیرهاي تمرکز و سودآوري وجود دارد. ایواساکی
-1955هاي پویایی عملکرد بازار، ساختار بازار و رقابت تبلیغاتی در آمریکا طی سال

ه تأثیر منفی و دو طرفنها حاکی از این است که پرداخته است. نتایج تحقیق آ2002
اي به بررسی در مقاله)2007(15بین عملکرد و ساختار بازار وجود دارد. رسند

تار، رفتار و عملکرد در صنایع تولیدي برزیل با استفاده از روش سیستم معادالت ساخ
باشد که نتایج تحقیق وي حاکی از آن میپرداخته است. 1996همزمان در سال 

16تأثیر مثبت و دو طرفه بین عملکرد و ساختار بازار وجود دارد. کنستانتینیدیس

ختار و عملکرد در کشور یونان طی اي به بررسی رابطه بین سادر مقاله)2009(
دهد که رابطه پرداخته است. نتایج تحقیق وي نشان می2006-2002هاي سال

که ساختار بازار متقابل دو طرفه بین عملکرد و ساختار بازار وجود دارد. به طوري
تأثیر مثبت بر عملکرد بازار و عملکرد بازار تأثیر منفی بر ساختار بازار دارد. تانگ و 

اي به بررسی ساختار بازار، رفتار و عملکرد در صنایع در مقاله)2010(17همکاران
اند. نتایج تحقیق پرداخته2006-1995هاي توریستی هتل در کشور تایوان طی سال

تأثیر مثبت و دو طرفه بین عملکرد و ساختار بازار وجود دارد. دهد که آنها نشان می

13 Vlachvei & Oustapassidis
14 Iwasaki
15 Resende
16 Konstantinidis
17 Tung et al.
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ي به بررسی ساختار، رفتار و عملکرد و با استفاده از ا) در مقاله2012ساهو و میشرا (
-2008و 2000-1999بانک عملیاتی در هند طی 59هاي بانکی از مجموعه داده

اند. نتایج آنها حاکی اي پرداختهو با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله2009
ملکرد مالی وجود دارد. ها و عاز آن است که ارتباط قوي بین ساختار بازار، رفتار بانک

که سهم بازاري یک بانک به طور مستقیم تحت تأثیر اندازه بازار، مقدار طوريبه
دارایی و عملکرد مالی بوده و همچنین بازدهی سرمایه بانک به طور مستقیم سهم 

اي به ) در مقاله2014(18دهد. جونیر و همکارانبازار را تحت تأثیر قرار می
ار، رفتار و عملکرد بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره سازي ساختیکپارچه

اند و چارچوب زنجیره ارزش پویاي ساختار، رفتار و عملکرد را نشان ارزش پرداخته
گذارد. عملکرد بازار نیز رفتار واند که ساختار بر رفتار و رفتار بر عملکرد اثر میداده

تواند قرار دهد و عملکرد به طور مستقیم نیز میتواند تحت تأثیر رفتار، ساختار را می
اي به بررسی ) در مقاله2015ساختار را تحت تأثیر قرار دهد. چیدکو و همکاران (

اند. نتایج عملکرد در صنعت آبجو در زیمبابوه پرداخته-رفتار-پارادایم ساختار
بوده و داري دهد که صنعت آبجو داراي ساختار بازار رقابتی مطالعات آنها نشان می

اي به تجزیه و تحلیل ساختار ) در مقاله2015درجه تمرکز باالیی است. لی و یانگ (
-2006صنایع، رفتار بنگاه و عملکرد در صنعت منسوجات تایوان طی دوره زمانی 

هاي تابلویی و تخمین با استفاده از روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی داده2012
دهد که ساختار بازار به طور اند. نتایج نشان میختهحداقل مربعات معمولی پردا

پذیرد.مستقیم از رفتار بنگاه و عملکرد بازار تأثیر می
اي به بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهاي در مقاله)1389فالحی و همکاران (

تبلیغات، تمرکز و سودآوري در صنایع ایران با استفاده از رهیافت معادالت رگرسیون 
بین متغیرهاي دهد که اند. نتایج تحقیق آنها نشان میهر نامرتبط پرداختهبه ظا

شدت تبلیغات، درجه تمرکز بازار و سودآوري صنایع رابطه مستقیم برقرار است.
اي به بررسی الگوي ساختار، رفتار و ) در مقاله1389پورعبادالهان کویچ و همکاران (

اند. نتایج پرداخته1386در سال یران عملکرد بازار در صنایع چرم، کیف و کفش ا
سودآوري تأثیر مثبت بر سهم بازار دارد.دهنده این است که تحقیق آنها نشان

اي به بررسی پویایی تمرکز صنعتی ) در مقاله1391صدرایی جواهري و منوچهري (
اند. نتایج تحقیق آنهاپرداخته1378و 1386هاياي ایران در سالدر صنایع کارخانه

18 Junior et al.
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با صنایعبرايبازاراندازهوتمرکز صنعتیبینمعکوسايدهد که رابطهنشان می
نشد. تأییدباالتبلیغاتشدتصنایع بادرنتیجهاینوجود دارد،تبلیغاتشدت

اي به بررسی ارتباط متقابل بین ) در مقاله1393پورعبادالهان کویچ و همکاران (
متغیرهاي تمرکز، شدت تبلیغات و سودآوري در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران 

با استفاده از روش حداقل 1386-1374هاي کد چهار رقمی طی سال22براي 
ج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اند. نتایاي پرداختهمربعات سه مرحله

اي به ) در مقاله1394وفائی و همکاران (سودآوري باوقفه اثري بر تمرکز بازار ندارد. 
صنایع مواد غذایی و هاي در بنگاهبررسی الگوي ساختار، رفتار و عملکرد بازار در 

اکی از آن است اند. نتایج آنها حپرداخته1374-1386هاي طی سالآشامیدنی ایران 
براي که بین متغیرهاي سودآوري و سهم بازار رابطه دو سویه و معکوس وجود دارد. 

در ایران مطالعات بسیار توان بیان کرد که بندي مطالعات صورت گرفته میدر جمع
کمی در خصوص عوامل مؤثر بر تمرکز صورت گرفته است. لذا با عنایت به نبود 

ل مؤثر بر تمرکز و با توجه به اهمیت عوامل عملکردي مطالعات جامع در خصوص عوام
گیري مؤثر بر ساختار، مطالعه حاضر به بررسی سودآوري به عنوان معیاري براي اندازه

عملکرد بازار بر درجه تمرکز بازار، با استفاده از اطالعات تفصیلی مرکز آمار ایران 
با 1386-1379ي هابراي کدهاي چهار رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال

پردازد.هاي تابلویی پویا میاستفاده از رهیافت داده

شناسی تحقیقروش-3
4کدهايدر سطح منظور بررسی تاثیر عملکرد بر ساختار بازاردر این مطالعه، به 

از متغیرهاي تمرکز و 1386-1379هاي ایران براي سالمنسوجاتصنایع رقمی
وي والچاساس مبانی نظري و مطالعات تجربی نظیر شود و بر سودآوري استفاده می

) 2010() و تانگ و همکاران2009()، کنستانتینیدیس1998(و استاپاسیدس
شود:معادله مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر تصریح می

)8  (
متغیر PROF(به عنوان شاخص ساختار بازار)،بازار متغیر تمرکز Hکه در آن

باشند. زاي مدل میسایر متغیرهاي برونXسودآوري (به عنوان شاخص عملکرد) و 

),( XPROFfH 
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شود که برابر با استفاده می19هرفیندال-براي محاسبه تمرکز از شاخص هیرشمن 
هاي موجود در بازار است. شاخص سودآوري جمع مربعات سهم بازاري بنگاهحاصل

فته مربوطه در نظر گرافزوده به فروش هر زیرگروه صنعتی نیز به صورت نسبت ارزش
مدل اقتصادسنجی ذیل به منظور تخمین، مورد استفاده قرار از این رو، شده است. 
گرفته است:

itititititiit INVGEXPROFH   4321  (9)

هاي شدت هزینهINVنرخ فروش وGدهنده شدت صادرات، نشانEXکه در آن 
گذاري به صورت هاي سرمایهشدت صادرات و شدت هزینهباشند.میگذاريسرمایه

گذاري به فروش در زیر گروه صنعتی هاي سرمایهنسبت صادرات به فروش و هزینه
) PROFرود که سودآوري (باشند. بر اساس مباحث تئوریک انتظار میمربوطه می

همچنین، در خصوص نحوه تأثیرگذاري شدت تأثیر مثبت بر تمرکز داشته باشد. 
گذاري بر تمرکز بر اساس مباحث هاي سرمایهو شدت هزینهصادرات، نرخ فروش

بر این است که یک رابطه مثبت بین این متغیرها وجود داشته باشد. تئوریک انتظار 
بسط داده 20هاي تابلویی پویاک دادههمچنین، مدل مورد مطالعه با استفاده از تکنی

و براي از بین بردن اثرات تخمین زده شده است ) 1991(21آرالنو و باندشده توسط
مقادیر زایی متغیرهاي نهادي از روش تفاضل مرتبه اول وحل مشکل درونوثابت 
و نرم م ایدار متغیر وابسته به عنوان متغیرهاي ابزاري در تخمین مدل استفاده نمودهوقفه

که مدل نهایی تخمین باشد میStata 12افزار افزار مورد استفاده در این مطالعه، نرم
با فرض صفر بودن کواریانس جمالت اخالل در دو دوره متوالی و کواریانس متغیرهاي 

باشد:توضیحی با جمالت اخالل، به صورت زیر می

)10                 (
)()()(

)()(

)1()1(4)1(3

)1(2)1(1)1(









tiittiittiit

tiittiittiit

INVINVGG

EXEXPROPROHH





باشد که روش گشتاورهاي تعمیم یافته با حذف ناهمسانی و تورش الزم به ذکر می
خطی و همچنین استفاده از متغیرهاي ابزاري باعث افزایش کارایی، کاهش هممدل

شود. زایی متغیرهاي نهادي مدل مذکور میو حل مشکل درون
19 Hirschman-Herfindahl Index
20Dynamic Panel Data
21Arellano, M., Bond, S.
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هاي تحقیقتجزیه و تحلیل یافته-4
در این مطالعه براي تخمین ارتباط پویاي مربوط به متغیرهاي سودآوري و تمرکز بازار 

یافته تعمیمبراي کدهاي چهار رقمی صنایع منسوجات ایران از روش گشتاورهاي
قبل از تخمین مدل، براي بررسی مشخص بودن معادله از آماره استفاده شده است.  

) ارائه شده 1ایج آزمون سارگان در جدول (استفاده شده است که نت22آزمون سارگان
ت شده اساست. سپس به تخمین مدل با در نظر گرفتن متغیرهاي ابزاري پرداخته 

و در ادامه، وجود خودرگرسیونی جمالت اختالل در مدل فوق مورد آزمون قرار 
) نشان داده شده است. 2نتایج در جدول (کهگیردمی

نتایج آزمون سارگان : 1جدول 

مقدار آماره 
24806/5

10درجه آزادي

PV(8568/0ارزش احتمال (

مأخذ: محاسبات تحقیق.

)10نتایج تخمین رابطه (:2جدول 
ارزش احتمال ضریب نام متغیر

000/0 2720/0- )1( tiH

000/0 0207/0 itPROF
000/0 0685/0 itEX
000/0 0556/0 itG

000/0 1290/0 itINV
آزمون خودرگرسیونی جمالت اختالل

وقفه Zمقدار آماره  )pvارزش احتمال (
اول 6661/0 5053/0
دوم 0556/1- 2912/0

.مأخذ: محاسبات تحقیق

)، فرضیه صفر مبنی بر اعتبار متغیرهاي 1نتایج جدول (در این آزمون با توجه به 
استفاده شده در مدل شود. بنابراین ابزارهايابزاري مورد استفاده در مدل رد نمی

باشد. و مدل صحیح میمعتبر بوده 

22Sargan Test



1394پاییز، 3، شماره12هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٦٢

توان بیان کرد که متغیر سودآوري اثر مثبت بر ) می2با توجه به نتایج جدول (
درجه تمرکز بازاري این صنایع دارد. ضریب کشش به دست آمده براي متغیر 

باشد. رابطه تمرکز با مقدار شدت صادرات، نرخ فروش می0207/0سودآوري معادل 
که نتایج به دست آمده با باشد گذاري نیز مثبت میهاي سرمایهو شدت هزینه

که، کشش تمرکز نسبت به شدتباشد. به طوريها و مطالعات قبلی سازگار میتئوري
05/0، 06/0گذاري به ترتیب معادلهاي سرمایهصادرات، نرخ فروش و شدت هزینه

تواند درجه تمرکز بازار را افزایش هاي مختلف میباشد. سودآوري از راهمی12/0و 
هاي هاي تبلیغات و هزینهبا افزایش سودآوري، انگیزه براي افزایش هزینهدهد. مثالً

هم بازاري ها بتوانند سها، بنگاهیابد تا با افزایش این هزینهتحقیق و توسعه افزایش می
بیشتري را به دست بیاورند و به عبارتی دیگر باعث افزایش درجه تمرکز بازار گردند. 

رويپیشهايراهعنوان یکی ازبهاز عوامل مؤثر بر تمرکز، صادراتهمچنین، 
خارجیداخلی وبازارهايبهورودبرايو متوسط،کوچکهايبنگاهخصوصاًها،بنگاه

قیاسدرصادرات،کهاستایناین امردالیلمهمترینازاست. یکیشدهشناخته
فروشرو،ایندارد. ازیازکمتري نمنابعبهشدن،المللیبینهايروشسایربا

است.گرفتهقرارتوجهبنگاه موردرشدمناسبراهعنوانبهفزایندهطوربهصادراتی
ده و تر شها به مرور زمان بزرگ و بزرگبدین ترتیب با افزایش شدت صادرات، بنگاه

دهند. همچنین زمانی که با افزایش سهم بازاري خود تمرکز بازار را افزایش می
توانندکنند، در واقع میگذاري صرف میها مخارج بیشتري بر روي سرمایهبنگاه

یش بدهند، که این افزایش فروش باعث افزایش فروش خود را در مقایسه با رقبا افزا
سودآوري این صنایع خواهد شد و در نتیجه به تبع افزایش سودآوري در این صنایع، 

ها و در نتیجه درجه تمرکز بازار نیز افزایش خواهد یافت که نتایج سهم بازاري بنگاه
)، 1987ویت (به دست آمده با بسیاري از مطالعات تجربی بیان شده مانند یوري و ک

باشند. همچنین نتایج ) سازگار می2010) و تانگ (2007)، رسند (1979مارتین (
گذاري بیشترین تأثیر و هاي سرمایهباشد که شدت هزینهدهنده این مینشان

سودآوري به عنوان شاخص عملکرد بازار کمترین تأثیر را بر شاخص تمرکز بازار دارد. 
گذاري را هاي سرمایهدر این صنعت هر چه هزینهتوان بیان کرد کهدر واقع می

گذاري بیشتري در این صنعت صورت بگیرد، این افزایش دهیم و سرمایه
ر شود و داي براي صادرات و  فروش بیشتر در این صنایع میگذاري انگیزهسرمایه

تواند باعث افزایش سودآوري و افزایش درجه تمرکز بازار گردد.نتیجه می
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در این آزمون، فرضیه صفر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت همچنین، 
براي وقفه خودرگرسیونی مرتبه اول و دوم به zاخالل بوده و مقدار آماره آزمون 

باشد. در این آزمون فرضیه صفر با توجه به ارزش می-05/1و 66/0ترتیب برابر با 
نخواهد شد. درصد رد 10داري هاي به دست آمده، در سطح معنیاحتمال

هاي سیاستیگیري و ارائه توصیهنتیجه-5
بازار در صنایع منسوجات ایران، منظور بررسی تأثیر عملکرد بر ساختارمقاله به این

به تخمین معادله شامل متغیرهاي تمرکز و سودآوري در سطح کدهاي چهار رقمی 
پرداخته Stata12با استفاده از نرم افزار 1386-1379هاي صنعت مزبور طی سال

است. نتایج تخمین معادالت مدل، حاکی از تأثیر مثبت متغیرهاي سودآوري، شدت 
باشد. گذاري بر درجه تمرکز بازار میهاي سرمایهنهیصادرات، نرخ فروش و شدت هز

الزم به ذکر است که هدف مقاله تالش براي افزایش درجه تمرکز بازار در صنعت 
انحصار در این بازار نیست، بلکه صرفاً بررسی عوامل مؤثر منسوجات ایران و تشویق 

بر درجه تمرکز است. مدیران صنایع  بالطبع خواهان افزایش درجه تمرکز بازار و 
وانند با تها میمسؤلین به دنبال ایجاد شرایط رقابتی هستند که هر کدام از این گروه

هداف خود تالش نمایند. مثالً استفاده از نتایج به دست آمده، در جهت دستیابی به ا
گردد، لذا سیاستگذاران افزایش صادرات باعث افزایش درجه تمرکز در این صنعت می

هاي موجود در صنعت را کنترل نمایند توانند با استفاده از ابزارهایی، صادرات بنگاهمی
و اجازه انحصار در این صنعت را ندهند. 

ود:شها پیشنهاد میآمده، به مدیران بنگاهبا توجه به نتایج به دست بنابراین،
اقداماتی جهت بهبود یا افزایش صادرات انجام دهند.-
گذاري بنگاه صورت گیرد.تالش الزم جهت افزایش سرمایه-
تالش الزم براي افزایش فروش صورت پذیرد.-
ها در این صنایع از طریق کاهش اقداماتی جهت افزایش سودآوري بنگاه-

ها و بهبود درآمدها انجام گیرد.هزینه
با توجه به مشکالت موجود در این صنعت، مانند مسأله قاچاق کاال و -

توانند ها میمنسوخ شدن تکنولوژي در صنعت مذکور، مدیران این بنگاه
آالت و تجهیزات گذاري را در قالب نوسازي ماشینبخشی از افزایش سرمایه
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طریق تولید محصوالت باکیفیت و قابل رقابت با انجام دهند تا بتوانند از
صنایع جهانی، سودآوري و درنتیجه سهم بازاري خود را در صنعت افزایش 

یابد. دهند که در این صورت، انگیزه قاچاق کاال نیز کاهش می

همچنین، باید توجه داشت که اهداف مدیران ممکن است با اهداف سیاستگذاران 
اقض ناشی از تضاد اهداف دو گروه و نه به خاطر نتایج متناقض باشد که این تن
ود شباشد. با این وجود، براي کاهش این تنش، توصیه میمتناقض این مطالعه می

ها از محل سود و منافع حاصل از تمرکز بیشتر، خدماتی را در جهت مدیران بنگاه
اد به هاي اقتصرفهرفاه بیشتر جامعه ارائه کنند. به عنوان مثال، با افزایش تمرکز ص

ي تواند قیمت کاالهاي تولیدشود و بنگاه میهاي بنگاه میمقیاس سبب کاهش هزینه
توانند ها بخشی از منافع حاصل از تمرکز را میخود را کاهش دهد. همچنین بنگاه

هایی مانند تحقیق و توسعه نمایند که نتیجه آن بهبود فرآیند تولید و صرف هزینه
امعه تواند منافع بنگاه و جشود و این مسأله میت کاالهاي تولیدي میبهتر شدن کیفی

باشد که اگر اثراترا تؤامان ایجاد کند. در واقع، تمرکز داراي اثرات مثبت و منفی می
تواند مانع از تالش سیاستگزاران و جامعه براي مقابله با مثبت تمرکز تقویت شود می

تمرکز شود. 
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