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  يارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه

  نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی
  

  ∗محمدنبی شهیکی تاشو  دکتر فرهاد خداداد کاشی، دکتر جمشید پژویان
  

  28/6/90 :تاریخ پذیرش      31/1/90: تاریخ وصول
  

   :چکیده
 ISICفعال در کـد چهـارم    صنعت 131ي شاخص لرنر در اساس این مقاله محاسبه   

ي نهـایی در صـنایع       براي ارزیابی شکاف بین قیمت و هزینه       1374 -86ي  طی دوره 
MCPدهد که در تمامی صنایع ایـران  هاي این تحقیق نشان مییافته  .ایران است  > 
  . است اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار باال و در برخی اندك بوده               .بوده است 

 صنعت، شاخص 27 صنعت بررسی شده در 131دهد که از    نتایج این بررسی نشان می    
همچنـین در   .  درصد بوده اسـت 10/1  و10لرنر و شاخص مارك آپ به ترتیب کمتر از   

 .  بـوده اسـت    25/1 درصد و مـارك آپ بـیش از          20 صنعت، شاخص لرنر بیش از       47
دهد که بـر  ر صنایع مختلف نشان میهاي لرنر و شاخص مارك آپ د  نسبت يمقایسه

   درصـد صـنایع، داراي قـدرت انحـصاري بـوده و             50مبناي شاخص لرنر در حـدود       
همچنین   .ایجاد نمایند) MC(  نهاییياند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینهتوانسته

هاي این مطالعه موید آن است که صنایع تولید سیمان، آهک و گچ، صنایع تولید یافته
مالتـا و   د پالستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید            موا

 45/0،  55/0،  56/0،  681/0،  683/0ماءالشعیر به ترتیب با دارا بـودن شـاخص لرنـر            
اند شکاف معنـی دار  اند و توانستهباالترین قدرت انحصاري در صنایع کشور را داشته  

  . آورندوجوده  نهایی بيبین قیمت و هزینه
  

  JEL: F10،L10  ،L60 بنديطبقه          
  

    نهایی، قدرت انحصاري، صنعتيلرنر، هزینهاخص ش: يکلیدهاي واژه

                                                        
اسـتادیار دانـشکده    و دانشیار دانشگاه پیام نـور ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی به ترتیب،∗

  انشگاه سیستان و بلوچستاناقتصاد د
)ir.ac.pnu@khodadad(  
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  مقدمه -1
انتظار بر آن است که در ساختار بازارهـاي انحـصاري، انحـصار چنـد جانبـه و           

ها در راستاي اعمال قـدرت بـازاري، قیمـت را بـیش از           رقابت انحصاري، بنگاه  
   .  اعمال نمایند(MC) نهایی تولید يهزینه

صورت زیر در نظـر بگیـریم و بنگـاه از الگـوي      ه  اگر تابع سود بنگاه را ب     
  : کورنو در حداکثر سازي سود استفاده نماید خواهیم داشت

( ) iiiiGi TCqQqP −+= −π  )1        (                                                
ـ        i  ،GP سود بنگاه    iπ  فوق يدر رابطه  ه  قیمت هر واحد کاالي تولید شده ب

ه  مقدار تولید شده ب  −i  ،iQ بنگاه   يوسیلهه   مقدار تولید شده ب    i  ،iq بنگاه   يوسیله
 کل مقدار تولید شـده در  i( ،Qجز بنگاه ه ب(هاي فعال در بازار    تمامی بنگاه  يوسیله
  . استiهاي بنگاه  کل هزینهiTCبازار و 

اي هـا داراي سـاختار هزینـه   از آن جا که فرض بر آن است که تمـامی بنگـاه       
 n را حذف نمود و با حداکثر سازي تابع سود براي           iتوان اندیس   یکسانی هستند می  

  :  زیر دست یافتيبنگاه به رابطه

( ) ( ) GGG MC
Q
qQPQQP =′+   )2                                                         (  

 ارایه شده 1934توان به شاخص لرنر که در سال         فوق می  يبا توجه به رابطه   
  :دست یافت

η
S

P
MCPL
G

GG
H =

−
=  )3        (                                                            

 ηسهم بازاري بنگـاه و   S نهایی تولید کاال و ي هزینه GMC،   شاخص لرنر  HLکه  
کشش قیمتی تقاضا که برابر      

Q
P

P
Q F

F

.
∂
∂

−=η  همچنـین شـاخص لرنـر را        .  اسـت

)ییـرات حدسـی     با توجه بـه ضـریب تغ      ) 2000 (1توان طبق مدل کابرال   می )θ  ـ ه  ب
  : صورت زیر تعدیل نمود

η
θ

µ
θθ

n
HLH == )4                                                                             (  

                                                        
1 Cabral 
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که  
H
1

≤≤ θ در صورتی که     .  است=θ       رانـد   باشد بازیگران طبـق الگـوي برت
 باشد الگـوي بـازي، کورنـو خواهـد شـد و در            θ=1کنند و در صورتی که      بازي می 

شرایطی که 
H
1

=θ1جدول(  باشد، الگوي بازیگران تبانی یا کارتل خواهد بود(.  
   

   هاي مختلفθ شاخص لرنر در شرایط :1 جدول
 

  الگوي بازي  شاخص لرنر  حدسیضریب تغییرات 
=θ  =θ

HL  الگوي برتراند  

1=θ  
η

θ HLH    ناش-الگوي کورنو  =

H
1

=θ  
η

θ 1
=HL  الگوي تبانی یا کارتل  

  
 کابرال ارایه شده آن است که اوالً        ویژگی شاخص تعدیل یافته لرنر که توسط      

 ثانیاً این شاخص بین صفر و یـک   .دهدقدرت انحصاري در بخش عرضه را نشان می  
در شرایطی که بازار رقابت کامل باشد مقدار عددي این شـاخص صـفر و               . قرار دارد 

  . در شرایط انحصار کامل یک است
MCصـورت   هشاخص لرنر را می توان ب     

L
P 








−
= 1

 .  نیـز بیـان نمـود   1

 شـاخص لرنـر و   L يکه در این رابطه  
L−1

 .  معـرف مقـدار مـارك آپ اسـت    1
 برابر صفر باشـد مقـدار مـارك آپ برابـر یـک            (L)براي مثال اگر شاخص لرنر      

 20/0 اگـر شـاخص لرنـر     .باشـد  میP=MCاست و بیانگر رقابت کامل بوده و       
 قیمـت را تعیـین   MC برابـر  25/1بـوده و بنگـاه    25/1باشد، مقدار مارك آپ    

  . نموده است
 بنگـاه  mنشان داد که شـاخص لرنـر بـه تمرکـز       ) 1970( 2همچنین سوینگ 

  . بستگی دارد) MCR(برتر 

Q
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M
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p
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ε
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=
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=
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)5                                             (  

                                                        
2 Saving  
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∑= iM sCR ,  i = , , …, M 

و  کشش قیمتی تقاضا    Qεهاي برتر صنعت و      نهایی بنگاه  ي هزینه mc،   قیمت Pکه  
si    سهم بنگاه i  ـ               .ام صنعت است عنـوان  ه   لذا وي ثابـت نمـود کـه شـاخص لرنـر ب

  .  استMCRضریبی از 

MM CR
p
mcpL Φ=

−
= )6   (                                                      

بر مبنـاي روش سـوینگ مـی تـوان ثابـت نمـود کـه ارتبـاط بـین شـاخص               
  : صورت زیر استه  و شاخص لرنر بHHI)( هیرشمن -هرفیندال

Q
M

HHIL
ε
λ )( +

=
1   

HHILM Φ ′= )7                      (                                                      

∑
=

=
n

i
isHHI

1

2
,  i = , , …, n. 

، حـال سـوال     سازي شاخص لرنر و اهمیت این شاخص      با نگاهی به سیر الگو      
صورت کـاربردي ایـن شـاخص را محاسـبه و مبنـاي      ه توان ب آن است که چگونه می    

شـود کـه    مشاهده مـی ضوع با نگاهی به ادبیات مو .ارزیابی قدرت انحصاري قرار داد    
 5، تومپـسون  )2002(  و دیگـران   4، آزام )2006 (3جـو متنوعی توسط والی  رویکردهاي  

 9، مـارتین  )1995( 8، راجـر  )1999( 7، کـورتز  )1999( 6مارتینز و اسکارپت   ،)2000(
، )1985( 13، سـالیوان )1987( 12، شاپیرو)1988( 11، هال )1988( 10، شورتر )1988(

 16واترسـون  و   کالینگ ،)1987( 15و سولیوان   اشنفلتر ،)1987(و دیگران    14گروسکی

                                                        
3 Vallejo 
4 Azzam 
5 Thompson 
6 Martins and Scarpetta 
7 Corts 
8 Roeger 
9 Martin 
10 Schroeter 
11 Hall 
12 Shapiro 
13 Sullivan 
14 Geroski 
15 Ashenfelter and Sullivan 
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 که هر یک از این رویکردها با توجـه بـه مقیـاس       .ارایه شده است  ) 976( 16واترسون
هـاي موجـود در     و بـا توجـه بـه سـاختار داده         ) سطح خرد یا کـالن    ( بررسی صنعت 

هاي آمـاري در ایـران،   در این مقاله با توجه به محدودیت      . شوندکشورها انتخاب می  
 ایـن اسـاس در بخـش     بـر . باشد راجر می -متدولوژي هال بهترین روش، استفاده از     

 شـاخص لرنـر و   يدوم تحقیق، مبانی نظري این مقاله ارایه شده و چگونگی محاسبه 
سـوم بـه    بخـش    . راجر مطرح شـده اسـت     -سنجش مارك آپ طبق متدولوژي هال     

هاي تحقیق و چگونگی استخراج و شـاخص سـازي متغیرهـاي تحقیـق عنـوان             داده
 شاخص لرنـر  يدر بخش چهارم به برآورد اقتصادسنجی مدل و محاسبه        .شده است 

 در  . پرداختـه شـده اسـت      ISIC صنعت فعـال در کـد چهـارم          131و مارك آپ در     
  .هاي تحقیق اختصاص یافته استنهایت در بخش پنجم به جمع بندي یافته

  
  مبانی نظري  -2

 ين قیمـت و هزینـه  در این مقاله از رویکرد ناپارامتریک بـراي سـنجش شـکاف بـی           
 این رویکرد براي اولـین    .نهایی و ارزیابی قدرت انحصاري صنایع استفاده شده است        

و مـارتینز و  ) 1995(  توسط هـال مطـرح گردیـد و توسـط راجـر         1988بار در سال    
  .کامل گردید) 1999( اسکارپت

  داراي تـابع تولیـد  هـا  بنگـاه  خود فرض نمـود کـه  يدر مقاله) 1988( هال
),( NKAFQ شاخص پیـشرفت   A و نیروي کار  N، سرمایهk آن که در هستند =

  .کند نیز محصول را مشخص می Qتکنو لوژي است و
 و  سـتیک کااستوبنگاه بـا یـک تقاضـاي        در الگوي هال فرض بر آن است که         

همچنین بنگاه با بازار کاري مواجـه   . رو استهببراي محصولش رو    کشش پذیر  کامالً
سـتخدام  ا) W( مـشابه  يتواند هر تعداد نیروي کار را در دستمزد ه در آن می   است ک 

اش را   فـرض کـرد کـه بنگـاه ذخیـره سـرمایه            توانبراي واقعی کردن الگو می     . کند
هـاي   در الگوي خود هـیچ فرضـی را در مـورد بـازار کـاالي               هال اما   کندانتخاب می 

 در  .کنـد بهینه فـرض مـی    اه را   ، وي میزان سرمایه بنگ    اي اعمال نکرده است   سرمایه
 فرض حـداکثر سـازي   نگاه مقدار تولید خود را بر اساس       که ب  شوداین الگو فرض می   

   صـورت   ي محـصول  کند و ایـن کـار بعـد از مـشخص شـدن تقاضـا              سود تعیین می  

                                                        
16 Cowling and Waterson 
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کند که حداقل یک متغیر قابل مـشاهده وجـود    می در این الگو فرض   هال.  گیردمی
گردد کـه  اي می  نیروي کار یا سطح سرمایه     يتقاضا، عرضه دارد که موجب تغییر در      

  .بردکار میه بنگاه ب
 نهـایی از پـسماند سـولو     يهال براي سنجش شـکاف بـین قیمـت و هزینـه           

 رشـد تولیـد،     اي بـین   رابطـه   معروف خـود   يدر مقاله ) 1957( سولو  .استفاده نمود 
 يوض رقابـت و بـازده   و نرخ دستمزد را تحت فر، قیمت محصول   سرمایه ،نیروي کار 

  :دست آورد که به صورت زیر استه بثابت به مقیاس 
) 8   (                                                                tttt nq θα =∆−∆   

)( k
QLOGq t ∆=∆ )( k

nlOGn t ∆=∆
Qp

wn
t .

=α  

)(ALOGt ∆=θ  
  و سـرمایه K،  نهاده کارN، نرخ رشد تکنولوژي tθ،  سهم عامل کارtα، آنکه در 

Q    فوق را به عنـوان شاخـصی        يسولو سمت چپ رابطه     .دهند محصول را نشان می 
 کـل  ایـن رابطـه بـه بهـره وري    .   کـرد  رفی نرخ رشد بهره وري مع     براي اندازه گیري  

  .  شده استعوامل معروف
سهم نیروي کار یعنی    ، مقیاس  فزاینده به  ي و بازده  تحت فروض رقابت کامل   

tα    در ایـن   . کـار اسـت  ه یک معیار دقیق براي اندازه گیري کشش تولیـد بـه نهـاد 
تـوان کـشش تولیـدي     مـی تولیـد صورت بدون وضع هیچ محدودیت اضافی بر تـابع   

پرداخت شده محاسبه کرد و   آمد و میزان حقوق و دستمزد     ر را از طریق در    کانیروي  
  . محاسبه نمود)8( ي بهره وري را از طریق رابطهنرخ رشد

داراي یـک جـزء تـصادفی    وري رسد نرخ رشـد بهـره  از آنجایی که به نظر می  
جـزء تـصادفی تغییـرات       tu کـه در آن      توان آن را به صـورت زیـر نوشـت         باشد می 

  :نولوژي استتک
)9            (                                                                     tt u+= θθ  

  :یابدر میی به صورت زیر تغی)8( يکه در این صورت رابطه
)10          (                                                   tttt unq +=∆−∆ θα  

هایی براي قدرت بازار نیز هاي قبل داللت در بخشهه شدیبراي آنکه بحث ارا  
کنـیم و   نهایی را بررسی مـی يداشته باشد، در این قسمت روش اندازه گیري هزینه     
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 نهایی است به عنـوان معیـاري   يکه برابر نسبت قیمت به هزینهمارك آپ از نسبت   
  .شودمیبراي اندازه گیري قدرت بازار استفاده 

 طی ثابت است و تابع تکنولوژي نیز در       اش سرمایه موجوديبراي بنگاهی که    
 مربـوط بـه   ي تغییرات هزینه عبـارت اسـت از تغییـرات هزینـه       باشد،میزمان ثابت   

NW بعدي که به صـورت  ينیروي کار از یک دوره به دوره      قابـل انـدازه گیـري    .∆
نشان دهـیم   ∆Q اگر تغییرات تولید را با  .اري است  دستمزد ج  Wاست که در آن     

  :نهایی به صورت زیر است يهزینهدر نتیجه یک معیار مناسب براي اندازه گیري 
)11                  (                                                            

Q
NWX

∆
∆

=
.  

  :ن را بر اساس نرخ رشد به صورت زیر نوشتتوان آکه می
)12          (                                                             

N
N

QX
NW

Q
Q ∆

=
∆ .

.

.  

در شـرایط رقـابتی کـه قیمـت     ) 12( يمخرج جمله اول سمت راست رابطـه   
ا چـون شـرایط   در این جـ اما  . همان در آمد است  ) P=X( نهایی است    يبراي هزینه 

،  نهـایی اسـت  ي ارزش محـصول بـر حـسب هزینـه      ينشان دهنـده  ،  انحصاري است 
  کشش تولیـد بـه عامـل کـار را انـدازه            ) 12( يمجدداً جمله اول سمت راست رابطه     

را با   مارك آپ   حال فرض کنید      .گیردمی
X
P

=µ       و کشش تولید بـه نیـروي کـار 
را بـه    )12( يتوان رابطه  نشان دهیم در نتیجه می     tαبا  را مجدداً   ) سهم عامل کار  (

  :صورت زیر بازنویسی کرد
) 13          (                                                             tttt nq ∆=∆ αµ  

 امـا در  . یار خواهـد کـرد   مقدار ثابت یک را اخت   tµتحت فرض رقابت کامل     
  .کنیم اعمال نمیtµ اینجا هیچ فرضی در مورد ثابت بودن

 زمـان   طـی  را براي بنگاهی که در)13( يتوان معادله  جزئی می  تغییربا یک   
تواند از تغییرات تکنولوژي بهره ببرد بـه        کند و می  اش را تعدیل می    سرمایه يذخیره
  : نهایی را مجدداً به صورت زیر تعریف کنیدياست هزینه کافی  .کار برد

) 14(                                                                
QQ

KrNWX
∆−∆

∆+∆
=

θ
..  

 اضافه .k∆r ي در صورت کسر جمله   ، قبلی هزینه نهایی   يدر مقایسه با رابطه   
 ي هزینـه ي نشان دهنده.k∆r  که .کسر شده استQ∆.θ يشده و در مخرج جمله    

 ي خـدمات واقعـی سـرمایه      ي هزینه ي سرمایه است که به وسیله     موجوديتغییر در   
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ـ               . ارزش گذاري شده است   ) r( جدید ه در غیر ایـن صـورت اگـر بنگـاه نـسبت بـه ب
  . سرمایه اسـت  اي ارزش سایهي نشان دهندهrاش در تعادل نباشد کارگیري سرمایه 

Q∆.θ    افزایش محـصول در اثـر تغییـرات تکنولـوژي     ي درمخرج کسر نشان دهنده 
  . رخ دهدθ با فرض اینکه پیشرفت تکنولوژي با نرخ. است

را برحسب نرخ رشد بـه صـورت زیـر    ) 14 (يتوان معادله قبل می انند مثال م
  :بازنویسی کرد

) 15                 (                                θ+
∆

+
∆

=
∆

k
k

QX
Kr

N
N

QX
NW

Q
Q .

.
..

.

.  

   زیـرا ارزش     . فوق را نمی تـوان مـستقیماً مـورد اسـتفاده قـرار داد              يدلهامع
 بازده ثابـت بـه    ضاما با توجه به فر    ،  ، عموماً قابل مشاهده نیست    )r (اي سرمایه سایه

  . فوق حذف کرديهلرا از معاد r توانمقیاس می
:  ثابت به مقیاس و رقابت کامل داریم کـه         يدهبا فرض باز  

QX
NW

QX
kr

.

.
.
.

−= 1   

  : داریم که)15( يبا لحاظ نمودن این رابطه در معادله
) 16     (                                            tK

K
N
N

QX
NW

K
K

Q
Q

θ+
∆

−
∆

=
∆

−
∆ ).(

.

.  

) 17                         (                                          ttttt nq θαµ +∆=∆  
که در شرایط رقابتی برابر یک و در شرایط          (tµ نسبت   يحال براي محاسبه  

بـه  ) 17 (يبا توجه بـه معادلـه   )ي بیش از یک را اختیار خواهد کرد    انحصاري مقدار 
  :کنیممیدو صورت زیر عمل 

 را بـه صـورت   tµتـوان   هر سال می   ، در ر نرخ پیشرفت تکنولوژي معین باشد     اگ - 1
 :زیر محاسبه کرد

)18   (                                                                    
tt

tt
t n

q
∆
−∆

=
.α

θ
µ  

ایط پـسماند سـولو   ، در این شـر ي نامشخص استدر عمل نرخ پیشرفت تکنولوژ     - 2
 :به صورت زیر است

) 19      (                                    tttttt unnq ++∆−=∆−∆ θαµα .)( 1  
 کواریـانس یـک متغیـر       ،در شرایط وجود قدرت بازار    ) 19 (ياساس رابطه  بر
  :و پسماند سولو به صورت زیر است ∆Z tزا مثل  ونرابزاري ب

) 20   (                ),)((),( znCovznqCov tttttt ∆∆−=∆∆−∆ αµα 1  
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 مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد     در مبحث قبل عالوه بر سرمایه و نیروي کار که 
اي را نیز بـه عنـوان عامـل    ها در فرآیند تولید خود مواد اولیه و کاالهاي واسطه  بنگاه

  . گیرندتولید به کار می
 مـشخص   *در این بخش متغیرهاي مطلوب از نگـاه تئوریـک را بـا عالمـت                

گاریتم نـسبت  ل q∗،  محصول ناخالصQ∗  .گردندنموده و به صورت زیر تعریف می 
∗Q  به سرمایه ، ∗p   قیمت واقعی محصول ، ∗r   و ∗α           نیـز بـه ترتیـب سـهم مـواد 

نرخ θ∗  .باشند می Qp∗∗ارزش محصول ناخالص    از  اي و نیروي کار     اولیه و واسطه  
 نهایی محاسـبه  ي قیمت به هزینهت نسبQ،∗µ∗ت تکنولوژي در تابع تولید    فپیشر

 اي مقـدار اولیـه و واسـطه    M، قیمـت مـواد اولیـه   v، ها نهادهياساس کلیه شده بر
هـاي فـوق   بـا توجـه بـه متغیر     . نسبت به سرمایه است M لگاریتم mمصرف شده و

  .را به صورت زیر بازنویسی کرد) 19 (يتوان رابطهمی
) 21       (                  ∗∗∗∗∗∗∗ +∆+∆−=∆−∆−∆ θαµα ))(( mrnmrnq 1  

 اخـالل سـولو اسـت کـه مـواد اولیـه و              ءهمان جـز  ) 21 (يطرف چپ رابطه  
هاي مربـوط بـه محـصول واقعـی       از آنجایی که داده     .شود نیز شامل می    را ايواسطه

∗Q   باشـند هاي در دسترس بر حسب ارزش افـزوده مـی        داده  و  در دسترس نیست ،
مقـدار ارزش افـزوده را بـه صـورت زیـر          ) 21(ي   در رابطـه   q∆∗توان بـه جـاي      می

   .محاسبه نموده و جایگزین نمود

*

**

**

**

.

)()(

)()(

)(.)()(

r
mrq

Qp
MV

K
M
K
M

Qp
VM

K
Q

K
Q

K
VM

K
QP

K
MV

K
QP

K
Q
K
Q

q
−

∆−∆
=

−

∆
−−

∆

=
−

∆−∆
=

∆
=∆

∗

∗

∗∗

∗
∗

11

 
  

) 22 (يو جایگذاري آن در رابطـه     ) 21 (ي از رابطه  q∆∗ مقدار   يهببا محاس 
  :آید زیر به دست میيرابطه

)23 (                     [ ] θαµα +







∆

−
+∆−=∆−∆ m

r
rnnq *

*
*

11  
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نرخ پیشرفت   θ کل و    ي از ارزش افزوده   سهم نیروي کار  α فوق   يدر رابطه 

*تکنولوژي است که به صـورت     

*

r−
= 1

θθ    نـشان   ایـن رابطـه     .گـردد  محاسـبه مـی   
دهد که پسماند سولو محاسبه شده از طریق ارزش افزوده با نرخ رشـد پیـشرفت           می

و ) µ∗=1 یعنـی  ( ی باشـد تکنولوژي برابر خواهد شد اگر و فقط اگـر بنگـاه رقـابت           
کواریانس این پسماند با متغیر ابزاري بـرون زا در شـرایط رقابـت کامـل صـفر و در                   

  . شرایط انحصاري مثبت خواهد شد
 زیـرا   ،اما رویکرد هال توسط راجر، مارتینز و اسکارپت مورد انتقاد قرار گرفت           

 بـود کـه   17رفـی متغیرهـاي ابـزاري   در برآورد مدل مطرح شده توسط وي نیاز به مع    
  . مشکل بود18تعیین نمودن آن در شرایط یک بازار رقابت انحصاري

 یک روش جایگزین براي محاسـبه شـاخص لرنـر بـر اسـاس         19)1995( راجر
 MCtپسماند سولو ارایه کرد و بر مبناي پیشرفت فنی تقریب زیر را بـراي سـنجش                  

  : ارایه کرد

)24(                                                   
ititit

itititit
it QQ

KcLwMC
θ−∆

∆+∆
=

  
 i بـراي بخـش      t زمـانی    ي بیانگر نرخ پیشرفت تکنولوژیکی بـراي هـر دوره         itθ که  
 ي ثابت نسبت به مقیاس و ثبات مـارك آپ رابطـه  يبر مبناي فرض بازده  . باشدمی

  : صورت زیر بیان نموده توان بفوق را می
( ) itititititit klklq θαµαα +∆−∆−=∆−−∆−∆ )()(

)(SR  Residual Solow t

11
  

            

) 25(  

  
MCP نهـایی برابـر      يکه قیمت مارك آپ نـسبت بـه هزینـه          /=µ  باشـد و    مـی

AA/≡θ 1 در شرایط رقابـت کامـل    . بیانگر پیشرفت تکنیکی برون زا است=µ 
دلیــل مــشکل همبــستگی بــین ه بــ .  اســتµ<1و در شــرایط رقابــت انحــصاري 

)( kl   : زیر را ارایه نموديرابطه) 1995(هاي بهره وري راجر  شوكθ و ∆−∆
)26(ititititititit rwprwDSR θαµαα +∆−∆−=∆−∆−+∆≡ )()( )( 11   
  

                                                        
17 Instrumental variable 
18 Imperfect competition 
19 Roeger 
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 يتـوان رابطـه   مرتفـع شـده و مـی   20در این شرایط مشکل تورش درون زایی  
اي بین قیمـت مبتنـی    آن رابطه   را محاسبه نمود و بر اساس      21پسماند دو گانه سولو   

بیـانگر   r و w يدست آورد که در ایـن رابطـه  ه  بر بهره وري نسبت به مارك آپ را ب        
 و  )25(راجر با تفریق روابـط       . باشند سرمایه می  يلگاریتم نرخ دستمزد و نرخ اجاره     

  :  استفاده کند22 سعی کرد که از پسماند سولوي اسمی)26(

)27(        ))()((
)()()()()(

itititit

ititititititit

rkwl
rkwlqpNSR

+∆−+∆
−=+∆−−+∆−+∆≡

α
µαα 11   

هاي بهره وري حذف شـده و مـشکل درون زایـی مرتفـع              که در این رابطه اثر شوك     
تـوان نـسبت   می) 27 (ي رابطه يوسیلهه  ب . شده است و نیاز به متغیر ابزاري نیست       

  : صورت زیر محاسبه نموده مارك آپ را ب
)28     (   

( ))()(
)()()()(

itititit

itititititit

rkwl
rkwlqp

+∆−+∆
+∆−−+∆−+∆

=−
α

αα
µ

11   

 يان دادنـد در شـرایطی کـه فـرض بـازده            نش 23)1999( مارتینز و اسکارپت  
  :  بایستی مدل زیر را بررسی نمود،ثابت نسبت به مقیاس را حذف کنیم

)29        (           ( ))()( ititititit rkwlNSR +∆−+∆





 −= α

λ
µ 1

  
  . ثابت نسبت به مقیاس استي بیانگر بازدهλ<1در شرایطی که 

  
 هاي تحقیق داده -3

هـاي صـنعتی بـیش از ده نفـر     ار و اطالعات مربـوط بـه کارگـاه      در این تحقیق از آم    
اساس کد چهارم     صنعت بر  140 مربوط به    1386 تا   1374هاي  کارکن در طی سال   

(R.V.3) ISICصورت سالیانه توسـط مرکـز   ه  این اطالعات ب . استفاده گردیده است
هـاي   در ایـن بانـک اطالعـاتی مشخـصات کارگـاه        .شـود آمار ایران جمع آوري مـی     

از مهمتـرین   . شـود صنعتی کشور که حداقل داراي ده نفر کارکن هستند ارایـه مـی    
  .به صورت زیر است این تحقیق مورد استفاده متغیرهاي

  

                                                        
20 Endogeneity 
21 Dual of Solow Residual 
22 Nominal Solow Residual 
23 Martins and Scarpetta  
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    فروش-3-1
هاي صنعتی از محل انجـام کارهـاي کنتراتـی نیـز جـز            از آنجایی که دریافتی بنگاه    

هـا برابـر بـا مجمـوع      بنگـاه آید، در این مطالعه فروش کـل  فروش آنها به حساب می    
  .فروش تولیدات و دریافت بابت انجام کارهاي کنتراتی در نظر گرفته شده است

  
  کل پرداخت سالیانه به کارکنان -3-2
  کــل جبــران خــدمات کارکنــان کــه از مجمــوع مــزد و حقــوق پرداختــی و ســایر   

پاداش، اضافه  ها شامل   سایر پرداخت  . باشدآید، می دست می ه  هاي ساالنه ب  پرداخت
مندي، حـق ماموریـت،    ، خواربار، حق اوالد، حق عائله    ي خوراك و پوشاك   کار، هزینه 

  .  باشدمی...  ایاب و ذهاب، بدي آب و هوا، مسکن و
  
  هاستاده -3-3

  :آیددست میه  مجموع اقالم زیر بيستاده هر بنگاه با محاسبه
ارزش غـذاي طـبخ   ،  ولید شده، ارزش ضایعات قابل فروش     ارزش محصوالت ت  

، ارزش آب فروخته شده، ارزش تغییرات   وسط کارگاه، ارزش برق فروخته شده     شده ت 
موجودي انبار کاالهاي در جریان ساخت، ارزش ساخت یـا ایجـاد و تعمیـر اساسـی                

اي توسط کارگاه، دریافت بابت خدمات صنعتی، تفـاوت ارزش خریـد و    اموال سرمایه 
اند و ارزش ضایعات غیرقابـل      ل به فروش رسیده   فروش کاالهایی که بدون تغییر شک     

  .فروش
  

  هانهاده -3-4
  :آیددست میه  مجموع اقالم زیر بيهاي هر بنگاه صنعتی با محاسبهنهاده

ارزش مواد خام، ارزش لوازم بسته بندي، ارزش ملزومات و لـوازم کـم دوام و          
ات و لـوازم    لوازم تحریر، ارزش مواد مصرفی طـبخ شـده توسـط بنگـاه، ارزش قطعـ               

اي، ارزش سـوخت    مصرفی جهت ساخت یا ایجـاد و تعمیـر اساسـی امـوال سـرمایه              
مصرف شده، ارزش برق خریداري شده، ارزش آب خریداري شـده و پرداخـت بابـت           

   .خدمات صنعتی
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   ارزش افزوده -3-5
تفاوت بین مقدار ستانده و نهاده در هر بنگاه معرف ارزش افزوده ایجاد شده توسـط             

  . ستبنگاه ا
+ پرداخت به سرمایه به شـکل بهـره   + پرداخت به مالک زمین به شکل اجاره + سود  

  ارزش افزوده= پرداخت به کارکنان به شکل دستمزد 
  
   موجودي سرمایه -3-6

» موجـودي سـرمایه   «گونه که در توابع تولید این تحقیق نمایان اسـت متغیـر             همان
ش صنعت در ایران وجود ندارد و لـذا   بخي ولیکن آمار موجودي سرمایه .وجود دارد 

 موجـودي سـرمایه از   يدر ایـن تحقیـق بـراي محاسـبه      . بایستی آن را برآورد نمود    
هــاي   در روش نهــایی ابتـدا بــا اسـتفاده از داده   .روش نهـایی اسـتفاده شــده اسـت   

  : شود  زیر برآورد میيهاي مختلف رابطه گذاري در سال سرمایه
ii utimeI ++= 1ββlog )30     (                                                         

گذاري در سال     سپس با اخذ آنتی لگاریتم عرض از مبدا برآورد شده، سرمایه          
ـ ) I(پایه    مقـدار موجـودي سـرمایه در سـال پایـه از تقـسیم               .آیـد   دسـت مـی   ه  ب

ـ ) ضـریب متغیـر زمـان     (گذاري     سرمایه گذاري در سال پایه بر میزان رشد        سرمایه ه ب
  : آید دست می

t
i a

IK = )31        (                                                                               

 24 کالیـن  يهاي بعد، از رابطه     دست آوردن موجودي سرمایه در سال     ه  براي ب 
  : شود استفاده می

( )
i

t

i
t DIKK ∑

=

−+=
1

 )32                                                                  (  

 ارزش موجـودي سـرمایه در   t ،K ارزش خالص موجودي سرمایه در زمان      tKکه  
 میـزان اسـتهالك     iD و   t يگذاري ناخالص در دوره      ارزش سرمایه  Iابتداي دوره،   

  .هاي ثابت است سرمایه
  
  

                                                        
24 Klein 
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  نرخ بازدهی سرمایه -3-7
وري سـرمایه   در این تحقیق آمار مربوط به قیمت سرمایه با استفاده از شاخص بهـره          

هاي صـنعتی   وري سرمایه ابتدا سود کارگاه    بهره يبراي محاسبه   .استفاده شده است  
  : آوریم دست میه  زیر بيرا از رابطه

ــزوده ــران خــدمات- اســتهالك-ارزش اف ــات- جب ــنعتی  پرداخــت- مالی ــاي ص + ه
  کارگاه  سود =هاي صنعتی  دریافتی

سپس از تقسیم سود بنگاه بر فروش صنعت، نرخ بازدهی سـرمایه در هریـک     
  .ها محاسبه شده است از زیر بخش

در تحقیق و   هاي  هاي آماري داده   مشخصه يصورت خالصه ه  ب) 1( در جدول 
 بـر مبنـاي متغیرهـایی    ISICمهمترین صنایع تولیدي ایران در کـد دوم     ) 2( جدول

ها، تعداد شـاغالن، ارزش افـزوده، ارزش تولیـد و ارزش سـرمایه     همچون تعداد بنگاه 
   .گذاري گزارش شده است

  
 ISICهاي تحقیق مربوط به کد چهارم هاي آماري دادهشاخص :1 دولج

شاخص هاي 
  آماري

سهم نیروي کار به 
 )درصد(فروش

سهم مواد اولیه 
 )درصد(به فروش

هزینه مواد 
  اولیه

  )میلیارد ریال(

  فروش
میلیارد (

 )ریال

 هزینه سرمایه
  )میلیارد ریال(

هزینه نیروي 
میلیارد (کار

 )ریال

 206 555 2330 1390 56 15 میانگین

 73 103 527 270 57 14 میانه

 7170 39400 12800 9700 64 19 ماکزیمم

 - - - - 12 10 مینیمم

 448 2110 8380 5500 14 8 انحراف معیار

تعداد 
 مشاهدات

1703 1701 1703 1703 1703 1703 

  مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق: مأخذ
  

هـاي بـزرگ    درصـد بنگـاه   21شـود   مشاهده می ) 2( طور که در جدول   همان
 در 5/17 و "ت کـانی غیـر فلـزي    تولیدات محصوال "صنعتی از نظر تعداد در صنعت       

ـ  . فعال هـستند "مواد غذایی و آشامیدنی"صنعت    40 در حـدود  ، دیگـر یعبـارت ه  ب
 بر  .هاي فعال از نظر تعداد بنگاه صنعتی، در این دو بخش فعال هستند          درصد بنگاه 

 درصـد از کـل   5/15مبناي تعداد شاغالن نیز صنعت مـواد غـذایی و آشـامیدنی بـا          
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 درصد، از ضریب 14 /5 صنعت محصوالت کانی غیر فلزي با     ت و ن بخش صنع  شاغال
  .اهمیت باالتري برخوردارند

تولید فلـزات  "شود باالترین ارزش افزوده مربوط به   طور که مشاهده می   همان
 بخش صـنعت و محـصوالت شـیمیایی بـا     ي درصد از ارزش افزوده5/19 با   "اساسی

حایز اهمیـت آن اسـت کـه در حـدود         ينکته  .باشد درصد ارزش افزوده می    01/18
 کـد دوم  ي بخش صنعت مرتبط با پـنج صـنعت عمـده      ي درصد از ارزش افزوده    70

ISICبه آن اشاره شده است) 2(  است که در جدول.  
تولیـد فلـزات    ي موتوري و تریلر،    تولید وسایل نقلیه   1386همچنین در سال    

ن ارزش تولیـد در بـین       اساسی و صنایع تولید مواد و محصوالت شـیمیایی بیـشتری          
 درصـد ارزش تولیـد     55کـه   طوريه  ب . اندرا دارا بوده   ISICصنایع فعال در کد دوم      

قابـل ذکـر اسـت کـه بیـشترین ارزش            . هاي صنعتی بوده است   مرتبط با این بخش   
 موتـوري و تولیـدات فلـزات        يسرمایه گذاري مربوط به بخش تولیـد وسـایل نقلیـه          

  .باشداساسی می
ایع ایران که بیشترین ارزش افزوده و سرمایه گذاري و تولیـد را       مهمترین صن 

تولید فلزات   -2 ي موتوري و تریلر،    تولید وسایل نقلیه   -1: شوند عبارتند از  شامل می 
  . صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی-3اساسی 
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) درصد( ISICکد دوم  ي صنایع طبقه بندي شده صنعتی دري وضعیت متغیرهاي عمده:2 جدول
  1386در سال 

ارزش سرمایه 
 گذاري

 صنایع  تعداد کارگاه تعداد شاغالن ارزش افزوده ارزش تولید

 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 43/17 47/15 43/7 02/10 61/8
 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 01/0 62/0 35/0 18/0 00/0
 تولید منسوجات 42/8 46/8 8/2 17/3 47/4
 تولید پوشاك 04/1 63/0 17/0 13/0 07/0
 دباغی و عمل آوري چرم و ساخت کیف 55/1 80/0 25/0 34/0 15/0
 تولید چوب و محصوالت چوبی 86/0 67/0 34/0 39/0 18/0
 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي 2 68/1 81/0 91/0 66/0
 انتشار و چاپ و تکثیر 92/1 15/1 40/0 27/0 12/0
 صنایع تولید زغال کک 86/0 58/1 68/10 81/7 52/2
 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 19/6 24/7 01/18 33/16 19/29
 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 65/6 74/4 52/2 81/2 77/3
 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي 05/21 37/14 87/8 85/5 13/11
 تولید فلزات اساسی 76/3 17/7 31/19 33/18 86/11
 تولید محصوالت فلزي فابریکی 09/8 55/6 31/4 87/3 98/2

34/2 72/4 53/4 46/7 81/6 
تولید ماشین االت و تجهیزات طبقه بندي 

 شده
 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر 2/0 24/0 11/0 08/0 07/0
 تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق 93/2 46/4 82/2 49/3 25/1
 تولید رادیو و تلویزیون 46/0 74/0 49/0 47/0 16/0
 تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی 03/1 11/1 43/0 37/0 28/0

 تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر 73/4 55/11 98/13 04/19 19
 تولید سایر وسایل حمل و نقل 12/1 62/1 85/0 87/0 88/0

32/0 53/0 54/0 65/1 82/2 
ه بندي تولید مبلمان و مصنوعات طبق

 شده
 بازیافت ضایعات فلزي و غیرفلزي 08/0 03/0 01/0 01/0 01/0

  )1387( مرکز آمار ایران: مأخذ
  

هـاي بـزرگ صـنعتی در      دهد که اگر بنگـاه    در مجموع بررسی فوق نشان می     
هـاي نفتـی، تولیـد مـواد و محـصوالت شـیمیایی و       هاي تولید فرآورده  رشته فعالیت 

هـاي صـنعتی کنـار گذاشـته      خودرو از مجموع فعالیـت    تولید فلزات اساسی و تولید      
  . یابدشود، رشد ارزش افزوده، تولیدات و صادرات به میزان قابل توجهی کاهش می

  
   اقتصاد سنجی مدل برآورد -4

 نهـایی و ارزیـابی شـدت    يدر این تحقیق براي سنجش شکاف بین قیمت و هزینـه          
  :یر استفاده شده استصورت زه انحصار از رویکرد تعمیم یافته راجر ب
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 ي بیـانگر نهـاده    mباشـد و     بیانگر لگاریتم تولید و لگـاریتم قیمـت مـی          ~p و ~qکه
β و~αباشد و  قیمت آن می  mpاي و   واسطه

 يترتیب سهم نیروي کار و نهـاده ه  ب~
 بیـانگر پـسماند     itNSRGOهمچنـین    .  ناخالص است  ياي بر ارزش ستاده   واسطه

  .باشدسولو تعمیم یافته توسط راجر می
شکاف بـین  (با توجه به رویکرد فوق، شاخص لرنر و مارك آپ         ) 3( در جدول 

 نتـایج   . ایران برآورد شده اسـت  ISICصنایع کد چهارم    در  )  نهایی يقیمت و هزینه  
MCPدهد که در تمامی صنایع ایران       این بررسی نشان می    امـا در    .  بوده است  <

 نتایج این بررسی  .برخی از صنایع این نسبت بسیار باال و در برخی اندك بوده است           
، شاخص لرنر و شاخص     نعت ص 27 صنعت بررسی شده در      131ز  دهد که ا  نشان می 

  .  درصد بوده است10/1مارك آپ به ترتیب کمتر از ده درصد بوده و
 درصد و مارك آپ بیش از       20 صنعت، شاخص لرنر بیش از       47همچنین در   

صـنایع مختلـف    هاي لرنر و شاخص مارك آپ در نسبت يمقایسه .  بوده است  25/1
اراي قـدرت انحـصاري بـوده و     درصد بنگاه صنعتی د50دهد که در حدود  نشان می 
  . نهایی ایجاد نمایندياند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینهتوانسته

  
  هاي مختلف شاخص لرنر و مارك آپفراوانی توزیع صنایع در دامنه :3 جدول

فراوانی نـسبی     تعداد صنایع  دامنه شاخص مارك آپ  )L(دامنه شاخص لرنر
  صنایع

فراوانی تجمعـی   
  نسبی صنایع

0/10<L  1/10<M  27  21 21 

0/200/10 << L  1/251/10 <<M  57  44 64 

0/300/20 << L  1/401/25 << M  30  23 87 

0/400/30 << L  1/601/40 << M  6  5 92 

0/500/40 <<L  1/851/60 << M  6  5 96 

0/600/50 << L  3/161/85 << M  5  4 100 

  )1389( محاسبات تحقیق جاري: مأخذ
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اند ذکر  صنایعی که باالترین شاخص لرنر و مارك آپ را داشته         ) 4( در جدول 
دهد که صنایع تولید سـیمان، آهـک و گـچ، صـنایع تولیـد      نتایج نشان می   . اندشده

مالتـا و  یکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید          مواد پالست 
 45/0، 55/0، 56/0، 681/0، 683/0ماءالشعیر به ترتیب با دارا بـودن شـاخص لرنـر           

دار اند شـکاف معنـی  اند و توانستهباالترین قدرت انحصاري در صنایع کشور را داشته      
  . نهایی اعمال نماینديبین قیمت و هزینه

  
  اندصنایعی که باالترین شاخص لرنر و مارك آپ را دارا بوده :4 جدول

شکاف بین قیمت و  صنعت ISICکد 
 لرنرشاخص  هزینه نهایی

16/3 تولید سیمان و آهک و گچ 2694  683/0  

13/3 تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی 2413  681/0  

30/2 یبات ازتتولید کود شیمیایی و ترک 2412  564/0  

24/2 تولید آجر 2697  553/0  

85/1 تولید مالتا و ماءالشعیر 1553  459/0  

79/1 انتشار کتاب و بروشور و کتا بهاي موسیقی و سایر نشریات 2211  441/0  

79/1 تولید فراورده هاي نفتی تصفیه شده 2320  441/0  

77/1  عایق حرارت–تولید محصوالت سرامیکی نسوز 2692  436/0  

76/1 تولید محصوالت اساسی مسی 2721  432/0  

72/1 آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوب 1531  418/0  

61/1 تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی 2698  380/0  

59/1  ذوب فلزات–تولید ماشین آالت متالوژي 2923  372/0  

58/1 کود و ترکیبات ازتتولید مواد شیمیایی اساسی بجز  2411  367/0  

55/1 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر 2699  356/0  

53/1 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 2696  346/0  

2511 
تولید الستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازي الستی کهاي 

 رویی
44/1  304/0  

39/1 تکمیل منسوجات 1712  282/0  

39/1 تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی 2893  282/0  

39/1 تولید محصوالت ساخت هشده از بتون و سیمان و گچ 2695  279/0  

38/1 تولید کاالهاي سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی 2691  277/0  

37/1 تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد 2710  268/0  

2423 
تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصوالت دارویی 

 گیاهی
37/1  268/0  
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4 جدول يادامه  

35/1 تولید محصوالت اساسی آلومینیومی 2722  257/0  

34/1 تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا 2101  256/0  

34/1 تولید یاتاقان و دنده و چرخ دنده و دیفرانسیال 2913  252/0  

33/1 تولید انباره ها و پیل ها و باتري هاي اولیه 3140  250/0  

33/1 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی 3000  248/0  

33/1 تولید و تعمیر انواع کشتی 3511  247/0  

33/1 پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما 1517  247/0  

31/1 تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن 3520  239/0  

31/1 تولید شیشه جام 2611  237/0  

2723 
 بجز آهن و فوالد و مس و –تولید فلزات گرانبها و سایر محصوالت اساسی

 آلومینیوم
31/1  235/0  

30/1 تولید محصوالت شیشه اي بجز شیشه جام 2612  232/0  

  )1389( محاسبات تحقیق جاري: مأخذ
  
  جمع بندي -5

 131تدولوژي هـال و راجـر، شـاخص مـارك آپ بـراي              در این مقاله با استفاده از م      
دهد کـه   نتایج این مقاله نشان می . محاسبه گردیدISICصنعت فعال در کد چهارم      

MCPدر تمامی صنایع ایران      اما در برخـی از صـنایع ایـن نـسبت      .  بوده است  <
رنر و شـاخص مـارك      هاي ل  نسبت ي مقایسه  .بسیار باال و در برخی اندك بوده است       

 درصـد  50، در حدود دهد که بر مبناي شاخص لرنر    آپ در صنایع مختلف نشان می     
اند شکاف معنی دار بین قیمت   ، شرایط انحصاري حاکم بوده و صنایع توانسته       صنایع

  . ایجاد نمایند)MC(  نهاییيو هزینه
آهک و گـچ،  هاي این مطالعه موید آن است که صنایع تولید سیمان،          همچنین یافته 

صنایع تولید مواد پالستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صـنایع           
  .اند انحصاري در صنایع کشور را داشتهمالتا و ماءالشعیر باالترین قدرتتولید 

 ،در شرایط فعلی اقتـصاد ایـران   حایز اهمیت است که ياما توجه به این نکته   
حتی با عدم سـخت      باشند و نمی ي چندان ناسازگار   اقتصاد يقدرت بازاري و توسعه   

تـوان بـه تحقـق    اند مـی هایی که در بازارها قدرت بازاري اعمال نموده       گیري با بنگاه  
ها مبتنی  مشروط برآنکه قدرت بازاري بنگاه     ،هاي اقتصادي کمک نمود   اهداف برنامه 

  . دولتی نداشته باشـد منشا موانع طبیعی موجود در بازار باشد و بر کارایی برتر آنها و  
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بازارهـا و رفـع   یه ي رقابتی باید بـر افـزایش انـداز   هاسیاست بر این اساس مقررات و    
هـاي  اي که گروه  کید داشته باشند و بر حذف امتیازهاي ویژه       أموانع ورود مصنوعی ت   

  .  هستند کوشش شودصنعتی از آنها بر خوردار
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  :پیوست
   ایرانISIC نهایی در صنایع کد چهار يو شکاف بین قیمت و هزینهشاخص لرنر  :5 جدول

 لرنر مارك آپ  صنعت ISICکد 


هاي ماهی و سایر حیوانات دریـایی    وردهآعمل آوري و حفاظت ماهی و فر      

// از فساد

تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی //

کشتار دام و طیور //

هاي گوشتی از فسادهعمل آوري و حفاظت گوشت و فرآورد //

پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما //

پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي پسته //

جز پسته و خرماه  ب-ها از فسادها و سبزي میوهعمل آوري و حفاظت //

هاي لبنیآوردهتولید فر //

آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوب //

ايهاي نشاستهآوردهتولید نشاسته و فر //

تولید خوراك دام و حیوانات //

تولید قند و شکر //

ت و نقل و کاکائو و آدامستولید آب نبات و شکال //

تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل و محصوالت آردي مشابه //

نانوایی //

تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک //

چاي سازي //

اي دیگرتولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندي نشده در ج //

تولید الکل اتیلیک ازمواد تخمیر شده //

تولید مالتا و ماءالشعیر //

هاي غیر الکلی گازدارتولید نوشابه //

تولید دوغ گازدار و آب معدنی //

سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو  //

بافت منسوجات-آماده سازي و ریسندگی الیاف منسوج  //

تکمیل منسوجات //

تولید کاالهاي نساجی ساخت هشده به استثناي پوشاك //

تولید طناب، ریسمان، نخ قند و توري //

تولید قالی و قالیچه دستباف //

تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف //
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تولید فرش ماشینی و موکت //

تولید سایر منسوجات طبقه بندي نشده در جاي دیگر //

کشبافی و تریکو بافی و قالب بافی //

جوراب بافی //

تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خزدار //

 //

دباغی و تکمیل چرم //

تولید کیف و چمدان و محصوالت مشابه و زین و یراق //

تولید کفش //

اره کشی و رنده کاري چوب //


 چندالیی و مطبق و نئوپـان و سـایر   يهاي روکش شده و تخته ورقتولید  

// انواع پانل و تخته

تولید مصنوعات نجاري و قفسه و در و پنجره سازي چوبی ساختمانی //

هاي چوبیتولید ظروف و محفظه //


 پنبـه و نـی و مـواد    تولید سایر محصوالت چـوبی و تولیـد کـاال از چـوب         

// حصیري

تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا //

تولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته بندي کاغذي و مقوایی //

تولید سایر کاالهاي کاغذي و مقوایی //

یر نشریاتهاي موسیقی و سابشور و کتاانتشار کتاب و برو //

انتشار روزنامه و مجله و نشریات ادواري //

سایر انتشارات //

چاپ //

هاي خدماتی مربوط به چاپفعالیت //

هاي کوره ککآوردهتولید فر //

 هنفتی تصفیه شدهاي آوردهفرتولید //

جز کود و ترکیبات ازته تولید مواد شیمیایی اساسی ب //

تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت //

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی //


 اسـتفاده در   شـیمیایی مـورد   هـاي   آوردهفرتولید سموم دفع آفات و سایر       

 کشاورزي
//

هاي مشابه و بتانهلید انواع رنگ و روغن جال و پوششتو //


تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصوالت دارویـی    

// گیاهی
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 نظافـت و عطرهـا و لـوازم    ننده و لوازم بهداشت وتولید صابون و مواد پا ک     
// آرایش

تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه بندي نشده در جاي دیگر //

تولید الیاف مصنوعی //


ــویی و   ــی و ت ــتیک روی ــد الس ــازي   تولی ــدد و بازس ــردن مج ــش ک    روک

// هاي روییکالستی

ت الستیکی بجز کفشتولید سایر محصوال //

تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش //

تولید شیشه جام //

جز شیشه جامه اي بتولید محصوالت شیشه //

تولید کاالهاي سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی //

عایق حرارت-تولید محصوالت سرامیکی نسوز  //

تولید سیمان و آهک و گچ //

تولید محصوالت ساخت هشده از بتون و سیمان و گچ //

بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ //

تولید آجر //

تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی //

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر //

آهن و فوالديتولید محصوالت اولیه  //

تولید محصوالت اساسی مسی //

تولید محصوالت اساسی آلومینیومی //


جز آهن و فوالد و مـس  ه  ب-سایر محصوالت اساسیتولید فلزات گرانبها و   

// و آلومینیوم

ریخته گري آهن و فوالد //

ریخته گري فلزات غیر آهنی //

تولید محصوالت فلزي ساختمانی //

ها و ظروف فلزي مشابهتولید مخازن و انباره //


چکش کـاري و پرسـکاري و قالـب زنـی و پتـک کـاري غلتکـی فلـزات و           

 متالوژي گردها
//


هــاي مهندسـی مکانیــک  آوري و روکـش کــردن فلـزات و فعالیـت   عمـل  
// عمومی

تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی //

ه بندي نشده در جاي دیگرتولید سایر محصوالت فلزي طبق //


جــز موتورهــاي هواپیمــا و وســایل نقلیــه و ه  بــ-تولیــد موتــور و تــوربین

// موتورهاي دوچرخه و سه چرخه
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تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ //

یالتولید یاتاقان و دنده و چرخ دنده و دیفرانس //

هاي کورهتولید اجاق و کوره و مشعل //

جاکنندهتولید تجهیزات باال برنده و جابه //

تولید سایر ماشین آالت با کاربرد عام //

تولید ماشین آالت کشاورزي و جنگلداري //

تولید ماشین ابزارها //

ذوب فلزات-تولید ماشین آالت متالوژي  //

تولید ماشین آالت معدن و استخراج و ساختمان //

تولید ماشین آالت عمل آوري مواد غذایی و نوشابه و توتون و تنباکو //

تولید ماشین آالت براي ساخت منسوجات و البسه و چرم //

تولید سایر ماشین آالت با کاربرد خاص //

تولید وسایل خانگی طبقه بندي نشده در جاي دیگر //

تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی //

تولید موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور //

هاي توزیع و کنترل نیروي برقولید دستگاهت //

تولید سیم و کابل عایق بندي شده //

هاي اولیهها و باتريها و پیلتولید انباره //

هاي الکتریکی و تجهیزات روشناییتولید المپ //

بندي نشده در جاي دیگرتولید سایر تجهیزات الکتریکی طبقه  //

هاي لوله اي الکترونیکی و سایر اجزاي الکترونیکیها و المپتولید المپ //


هــاي مخــصوص ههــاي تلویزیــونی و رادیــویی و دســتگاتولیــد فرســتنده

// هاي ارتباطی و تلگرافیسیستم


هاي ضبط یـا پخـش صـوت و     ادیو، دستگاه هاي تلویزیون و ر   تولید گیرنده 

 ویدئو و کاالهاي وابسته
//

تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدي //


تولید ابزار و وسایل ویژه اندازه گیـري، کنتـرل و آزمـایش و دریـانوردي و      

// جز تجهیزات کنترل عملیات صنعتیه مقاصد دیگر ب

تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی //

 //

هاي مچی و انواع دیگر ساعتتولید ساعت //

تولید وسایل نقلیه موتوري //
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  براي وسایل نقلیه موتوري و ساخت تریلـر و نـیم     - اتاق سازي  -تولید بدنه 
// تریلر

موتوري و موتور آنهايتولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه  //

تولید و تعمیر انواع کشتی //

جز کشتیه تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها ب //

تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن //

تولید انواع موتورسیکلت //

تولید انواع دوچرخه و صندلی چرخدار معلولین //

تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي دیگر //

تولید مبلمان //

تولید جواهرات و کاالهاي وابسته //

 کاالهاي ورزشیتولید //

تولید وسایل بازي و اسباب بازي //

تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر //

بازیافت ضایعات و خرده هاي غیر فلز //

  )1389( محاسبات تحقیق جاري: مأخذ
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