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  هاي مقیاس در صنعت تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه

   رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثريهزینه کولر آبی ایران و
  
                    ∗ دکتر علی نصیري اقدم و دکتر محمدنبی شهیکی تاش

  
  25/3/90:  تاریخ پذیرش                10/11/89: تاریخ وصول

  

   :چکیده
هـاي  اي ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کولر آبی ایران از شاخص          در این مقاله بر   

هاي ساختاري     از جمله مهمترین شاخص     .متعارف اقتصاد صنعتی استفاده شده است     
ها معمـوالً    همراه با این شاخص .توان اشاره نمود  به تمرکز بازار، تمایز کاال و موانع ورود می        

  .شود  اي افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می       هاي مقیاس نیز بر     از کشش تقاضا، صرفه   
عنوان متغیر عملکردي این صنعت بهره ه  رفاهی ناشی از تمرکز، بيهمچنین از هزینه

هاي ایـن  دهد که میزان رقابت بین بنگاه نتایج این تحقیق نشان می .برده شده است  
ـ شدت موانع ورود در این صنعت بسیار بـاال مـی        صنعت اندك و      و سـاختار  دباش

 . در صـنعت کـولر آبـی حـاکم اسـت     ) الیگوپولی محکـم   (انحصار چند جانبه محکم   
- همچنین واقعیت این صنعت در اقتصاد ایران موید آن است کـه تعـداد بنگـاه           

 يهستند بسیار اندك است و در طی دوره     )(MESهایی که در سطح تولید بهینه       
ه از این شـرایط بهـره جـسته و    مورد مطالعه تنها دو بنگاه در این صنعت هموار 

 معنی داري   يهاي صنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصله      سطح تولید سایر بنگاه   
 رفاهی هـاربرگر و پـوزنر   يگفتنی است نتایج حاصل از شاخص هزینه   . داشته است 
  .دلیل شرایط غیر رقابتی حاکم در این صنعت استه  رفاهی نسبتا باال، بيموید هزینه

  JEL: D40، D43 بنديبقهط

  
  ي رفاهیهاي مقیاس، هزینهتمرکز، مانع ورود، صرفه: يکلیدهاي واژه

                                                        
لمـی جهـاد دانـشگاهی    عضو هیـات ع ن و دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستااستادیار  به ترتیب،∗

  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
)com.yahoo@tash_mohammad(  
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  مقدمه -1
 سـودآوري  ي از جمله مـضامینی اسـت کـه در هنگـام بررسـی درجـه           1ساختار بازار 

هاي اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی        هاي اجتماعی در تحلیل     صنایع و همچنین هزینه   
اي از شرایط حـاکم در بـازار را    این مضمون طیف گسترده    . یردگ  مورد توجه قرار می   

 تناسب شدت انحراف از شرایط رقابت خالص، به فـضاي انحـصار      گیرد و به    در بر می  
هـاي اقتـصاد خـرد، همـواره مبـین           در تحلیـل   2»رقابت خالص « . شود  تر می   نزدیک

» انحصار«ل آنکه انضمام حداکثر منافع اجتماعی بوده است؛ حا    به 3کارایی تخصیصی 
 دلیـل ایـن مـساله در     .شـود   هاي اجتماعی شـناخته مـی       با ناکارآمدي و بروز هزینه    

 مقصود از قدرت بازاري شـرایطی اسـت          .شود   انحصارگر عنوان می   4»قدرت بازاري «
 فروش، قیمت کاالي    يکه طی آن بنگاه قادر است بدون از دست دادن بخش عمده           

درت بازاري تنها مختص شرایط انحصاري نیست، بلکه        البته، ق  . خود را افزایش دهد   
گیـري از قـدرت بـازاري     گاها با وجود فعالیت بیش از یک بنگاه در بازار، امکان بهره       

رقابـت  «شود که بـازار بـا      در چنین شرایط گفته می     . براي برخی از آنان وجود دارد     
ري از صـنایع  روبروست و از آنجا که رقابت ناقص وجـه قالـب سـاختار بـسیا      » ناقص

بـه تعیـین   » رقابتی یا انحصاري بودن«رود باید مالك قضاوت را از تعیین     بشمار می 
  .)1990پورتر، (در صنعت تغییر داد» ي نقصان رقابتدرجه«

گیري رقابت یا میزان انحصار در بازارهاي اقتصادي  براي شناسایی و اندازه
هم در محافل علمی  . شود یهاي ساختاري توجه م اي از شاخص معموالً به مجموعه

 بازار براي ارزیابی يکننده هاي تنظیمگیري و سازمان و هم در محافل تصمیم
هاي متهم به عملکرد   بنگاهيوضعیت رقابتی بازار و همچنین براي بررسی پرونده

هاي ساختاري بازار  گیري، به شاخص ضد رقابتی معموالً قبل از هرگونه تصمیم
 .)43 ص ،1380خداداد کاشی،( شود مربوط توجه می

 تمایز کاال و 5،به تمرکز بازارتوان  هاي ساختاري می از جمله مهمترین شاخص
هاي  ها معموالً از کشش تقاضا، صرفه همراه با این شاخص .  اشاره نمود6موانع ورود

                                                        
1  Market Structure 
2  Pure Competition 
3  Allocative Efficiency  
4  Market Power 
5  Concentration 
6  Barriers to Entry 
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هاي سازمان . شود  نیز براي افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می7مقیاس
ها توجه کافی  هاي خود معموالً به این شاخص  بازار در اجرا برنامهيهدکنن تنظیم

 براي مثال وجود تمرکز باال در بازار عالوه بر این که بر تسلط تعداد اندکی  .نمایند می
هاي برتر از   به طور ضمنی به این نکته اشاره دارد که بنگاه. بنگاه بر بازار اشاره دارد

 . کنند  برتر خود به مثابه یک دارایی مشترك صیانت میوابستگی متقابل و شرایط
هاي موجود فراهم   امنیت مناسبی را براي بنگاهيوجود موانع ورود باال نیز حاشیه

 موجود بازار بدون نیاز به رقابت از شرایطتا فارغ از تهدید تازه واردین و کند  می
  .)39 ص ،1379خداداد کاشی،  (برداري نمایند بهره

اول آنکه شدت  . ین مقاله آن است که به سواالت زیر پاسخ داده شودهدف ا
تمرکز در بازار کولر آبی ایران چه میزان است؟ دوم آنکه آیا شدت مانع ورود در 

هاي فعال در بازار کولر آبی از بازار کولر آبی باال است یا خیر؟ سوم آنکه آیا بنگاه
 رفاهی ناشی از ير؟ چهارم آنکه هزینهمندند یا خیهاي ناشی از مقیاس بهرهصرفه

  ساختار انحصار موثر در بازار کولر آبی چه میزان است؟ 
 ي حاضر با هدف پاسـخ بـه سـواالت فـوق و تعیـین درجـه           يرو مقاله  از این 

صـنعت کـولر آبـی ایـران        » سـاختار «نقصان رقابت در بازار، به ارایه تحلیـل جـامع           
هاي مختلف ارزیابی ساختار بازار و مفـاهیم          وشمنظور ابتدا ر    بدین   . اختصاص دارد 

 يشـود و سـپس بـه ارزیـابی هزینـه      لحاظ نظري ارایه مـی  مرتبط با این موضوع، به  
  . شود پرداخته میاشی از تمرکز در بازار کولر آبی رفاهی ن

 براي بررسی ساختار محدوديدر ایران مطالعات کاربردي قابل ذکر است که 
برخی از این   . رقابت و انحصار صورت گرفته استيبازارها و سنجش درجه
 ،)1385و  1381 ،1379 ،1374( خدادادکاشی مطالعات مانند مطالعه

 به )1381( ابونوري وسامانی پور ،)1382( خشی، ب)1382( دهقانی خدادادکاشی و
اند و برخی از مطالعات مانند پرداخته )بخش صنعت کشور( بررسی بازار داخلی

 عزیزي ،)1383( پرمه حسینی و ،)1384( داد کاشی و شهیکی تاش خدامطالعه
به ارزیابی ) 1376 و 1375( حسینی و) 1383( شهیکی تاش عبادي و، )1383(

 در میان مطالعات فوق،  .اندانحصار در بازارهاي صادراتی پرداخته  رقابت ويدرجه
 صنایع ایران،  ساختار و ارزیابی شدت انحصار دريمهمترین تحقیقات در زمینه

  . صورت گرفته است)1385 و 1384، 1381، 1379، 1374(  توسط خداداد کاشی
                                                        

7 Economies of Scale 
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، شاخص )HHI( و هرفیندال هیرشمن CRmهاي تمرکز وي با استفاده از شاخص
هاي مقیاس براساس روش کومانور و و بررسی صرفه) CDR(شدت موانع ورود 

به اجمال به ) 1( در جدول  .ه استبه ارزیابی ساختار صنایع ایران پرداخت 8فلورنس
  .مهمترین مطالعات انجام شده در این حوزه اشاره شده است

  
   در ایران رقابت و انحصاريسنجش درجهمروري بر مطالعات مرتبط با  :1 جدول

   تحقیقينتیجه  هاي استفاده شدهشاخص  بازار مورد بررسی  نام محقق و سال انتشار

  )1384( احمدیان و متفکرآزاد
 توافق بین يتعیین درجه

صنایع تبدیلی در بازار 
   اصلی تولیديينهاده

 شاخص تمرکز به يتجزیه
  عوامل موثر بر آن

 7/0 توافق در صنایع قند يدرجه
  .است

 ،1379 ،1374(  خداداد کاشی
  )1385 و 1381

چهار  صنایع در کد دو و
ISIC  

 n شاخص نسبت تمرکز 
  )CRn( کشور

  و شاخص هر فیندال

اختار انحصار موثر بر بیشتر س
  صنایع کشور حاکم است

خداداد کاشی و شهیکی تاش 
)1384(  

فرش، پسته، خرما، 
زعفران، خاویار، کشمش، 

  درختی انگور و سیب

 nشاخص نسبت تمرکز 
و شاخص هر )CRn( کشور

 فیندال

دهد که نتایج تحقیق نشان می
در اکثر بازارهاي صادراتی 

ه ب(کشاورزي و سنتی ایران 
انحصار  )خصوص زغفران و خاویار
  .خرید وجود دارد

 ISICصنایع در کد دوم   )1382( خداداد کاشی و دهقانی
 n شاخص نسبت تمرکز 

  )CRn( کشور
  و شاخص هر فیندال

ساختار انحصار موثر بر بیشتر 
  صنایع کشور حاکم است

  شاخص هر فیندال  بازار داخلی سیمان  )1382( بخشی
  بازار سیمان

ساختار انحصار چند جانبه داراي 
  بسته است

  )1383(شهیکی تاش  عبادي و

، سیمان، پروپان مایع
،  سنگ مرمر،سنگ گچ

محصوالت نیمه تمام از 
هاي حاصل آهن و روغن

  از مواد قیري

 n  شاخص نسبت تمرکز
  )CRn( کشور

  و شاخص هر فیندال

جز بازار صادراتی سیمان ه ب
 و بازارها داراي ساختار الیگيبقیه

  اندپولی محکم بوده

  زعفران  )1383( عزیزي
 n شاخص نسبت تمرکز 

  )CRn( کشور
  و شاخص هر فیندال

  بازار صادراتی زعفران
داراي ساختار انحصار چند جانبه 

  بسته است

  فرش دستباف  )1383( حسینی و پرمه
 n شاخص نسبت تمرکز 

  )CRn( کشور
  و شاخص هر فیندال

ار بازار صادراتی فرش داراي ساخت
  انحصار چند جانبه است

   صنعت کشور24  )1381( ابونوري و سامانی پور

هاي پارامتریک شاخص
  ه از با استفاد( تمرکز

لگ نرمال و ، هاي نماییتوزیع
  )پارتو

بیشتر صنایع  ساختار انحصاري بر
  کشور حاکم است

  
  

                                                        
8 Comanor and Wilson  
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  1جدول ي ادامه

ي تمرکز در بازار صادراتی رجهد  شاخص هر فیندال  پسته و خشکبار   )1376 و 1375(حسینی 
  .این محصوالت باالست

  لگنرمال  صنایع ایران  )1387(ابونوري و غالمی 

کاهش نسبت تمرکز از سال 
 1373 در مقایسه با سال 1381

در تمامی صنایع به جزء تولید 
هاي رادیو و تلویزیون و دستگاه

  وسایل ارتباطی
  )1389( بررسی جاري: مآخذ

  
  مبانی نظري  -2

 هـاي سـاختی بـازار   دا بـه مبـانی نظـري مـرتبط بـا متغیر     در این بخش از مقاله، ابت  
هـاي  پرداخته شده و در ادامه به سـنجه )  مقیاسيتمرکز، شدت مانع ورود و صرفه  (

 اشاره شده 9عنوان یک متغیر عملکردي  ه   ب " رفاهی ناشی از تمرکز    يهزینه"ارزیابی  
  . است

  
   ایعهاي ارزیابی تمرکز صنسنجه -2-1

 رقابت و انحصار در بازارها و تعیین يدرجه سنجش و ارزیابی قدرت انحصاري،
  .ن بوده استاساختار بازار یکی از مسایلی است که مورد مطالعه بسیاري از محقق

 يها و معیارهایی براي محاسبههایی براي ارائه شاخصاقتصاددانان زیادي تالش
توان به از مهمترین این پژوهشگران می  .اند رقابت در بازارها نمودهيدرجه

 ،)1969( 13 آدلمن،)1956( 12بن، )1950( 11، هرفیندال)1946( 10هیرشمن
اشاره نمود که مطالعات قابل توجهی  غیره و) 1993( 15ستیگلیتزا، )1990( 14شفرد

ه توان از اندیشمندان فوق بمی  .انددر جهت کمی کردن این مساله انجام داده
 در جهت معرفی چارچوب علمی براي  نظري که مطالعاتنام برد عنوان افرادي

  .اندبررسی ساختار بازارها ارائه نموده

                                                        
9 Performance Variable 
10 Hirschman 
11 Herfindhol 
12 Bain 
13 Adelman 
14 Shepherd 
15 Stieglitz 
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هایی مانند شاخص نسبت شاخصمعرفی  ،از دستاوردهاي این اقتصاددانان
کی، شاخص و، شاخص هانا لندایشاخص هر ف، )CRn( کشور n بنگاه یا nتمرکز 

 ...  و بوراگینوناف معیار لگاریتمی، شاخصانحر  اول شانن، شاخصيآنتروپی مرتبه
 مبانی نظري يهاي این اندیشمندان براي بسط و توسعه که همه از تالشبوده است

 .مربوط به سنجش ساختار بازار بود
توان گفت تمرکز فروشندگان بازار داللت بر آن دارد که چه   در مجموع می

هاست و  تعداد محدودي از بنگاهمیزان از فروش بازار یک محصول معین در اختیار 
بازار به تعداد میزان از کل فروش  تمرکز خریداران داللت بر آن دارد که چه 

 در این بخش به چند شاخص تمرکز اشاره  .شود   فروخته میمحدودي از خریدار
  .کنیممی

  )CRn(بنگاه n نسبت تمرکز ) الف
  :شود   میصورت زیر تعریف به) CRn(بنگاه n شاخص نسبت تمرکز 
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هاي بزرگ  تعداد بنگاهNهاي فعال در صنعت مورد نظر،  تعداد بنگاهKکه در اینجا 
 در  .باشد  می»  بنگاهnنسبت تمرکز  «CRnباشد و    ام میi سهم بازاري بنگاه Siو 

روش هر بنگاه نسبت به کل فروش دست آوردن سهم بازار از نسبت ف اینجا براي به
  :یعنی . صنعت استفاده شده است

Ki
x

xS
i

i
i ,...,1==

∑
  

1

11

−

==
∑∑= )(

k

i
i

n

i
i xx  CRn         )2                                                              (  

را  CRnتوان مقدار محاسبه شده قابل ذکر است که براي سنجش رقابت می
 .دست آیده  رقابت در بازار بيود تا درجهاز عدد یک کم نم
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  )kCH(ندال ی هرف تمرکز شاخص) ب
ه هاي فعال در صنعت ب بنگاهيهاین شاخص از حاصل جمع توان دوم سهم بازار کلی

 تعداد K ام و i سهم بازاري بنگاه Si شاخص هر فیندال و kCH  .آیددست می
 .باشد  هاي فعال در صنعت میبنگاه
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  )KCHK( کیو   هانا تمرکزشاخص )ج
هاي خود اظهار داشتند آن شاخص تمرکزي که   با معرفی آکسیوم16هانا و کی

  .دعنوان یک شاخص خوب قبول نمو توان به  ها باشد را می هماهنگ با آکسیوم
 هابنگاههاي آنها با شاخصی که به شکل تابعی اکیداً محدب از سهم بازار  آکسیوم

هاي تمرکز را به شکل یک تابع  کالسی از شاخص هانا و کی  . باشد سازگار است
  17.محدب ساده معرفی نمودند
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kCHK شاخص هانا و کی و Si سهم بازاري بنگاه i ،ام  Kهاي  تعداد بنگاه

 هر α   .کند   پارامتري است که محقق آن را تعیین می α صنعت ويفعال در عرصه
 این شاخص بیشتر خواهد يهاي بزرگتر در اندازهچه بزرگتر باشد وزنه اهمیت بنگاه

یابد و    بزرگ کاهش می هااه اهمیت بنگي کوچکتر باشد، وزنهαبود و هر چه 
هاي تعداد بنگاه« یعنی Kکند، مقدار شاخص به   به صفر گرایش می αهنگامی که 
 يبه تفاوت در اندازه kCHK کند و در چنین حالتی شاخص  میل می» فعال در بازار

 را 5/2تا 6/0 قابل ذکر است که هانا وکی مقدار بین  .ها حساس نخواهد بودبنگاه
  .کنند پیشنهاد میα براي

  
  هاي ارزیابی موانع ورود به بازارهاسنجه -2-2

هاي تثبیت شده و یا به  هاي استراتژیک بنگاهتواند ناشی از سیاست موانع ورود می
 معتقدند موانع 18دمستز و برازن . دلیل مقتضیات درونی بازار شکل گرفته باشد

                                                        
16 Hannah and Kay 

براي مطالعه بیشتر به کتاب خداداد   .ادغام و ورود نام برد رده بندي، توان به اصل انتقال،ها می از مهمترین آکسیوم17
هاي بازرگانی مراجعه پژوهش رات موسسه مطالعات و انتشا"وعملکرد در بازارهاي صنعتی ایران ساختار") 1379( کاشی
 .شود

18 Demsetz and Brozen 
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هاي اعمال ، قوانین و محدودیترارتها، مقدخالت یعنی  .ورود منشأ دولتی دارند
  يها در ورود به عرصه تواند منجر به عدم تمایل بنگاهشده از طرف دولت می

که استیگلر به عدم شباهت شرایط تقاضا  در حالی .همراه داشته باشده صنعتی را ب
رود را به شکل کند و در واقع موانع و هاي قدیمی و بالقوه اشاره می ي بنگاه و هزینه
هاي  هاي بالقوه مجبورند تحمل نمایند در حالیکه بنگاه بیند که بنگاه هایی می هزینه

 معتقد است که مزیت 19باشند و همچنین بن اي نمی قدیمی متحمل چنین هزینه
هاي بالقوه به عنوان عامل شکل گیري مانع ورود  هاي قدیمی نسبت به بنگاه بنگاه

هاي قدیمی در  ور کلی بن معتقد است که توانایی بنگاهطه در یک بازار است و ب
هاي بالقوه را ترغیب به   نهایی تولید، بدون آنکه بنگاهيتثبیت قیمت باالتر از هزینه

 ص ،1384 خدادا کاشی،( عنوان مهمترین مانع ورود در بازارها استه ورود کند ب
15(.  

توان به  در بازارها میگیري موانع ورود  طور کلی از مهمترین دالیل شکله ب
هاي مقیاس، تفاوت کاال، مزایاي مطلق  صرفه اي هنگفت، نیاز به تجهیزات سرمایه

هاي  هاي باالسري هنگفت، هزینه هاي تحقیق و توسعه، هزینه اي، هزینه هزینه
هاي ارتقاء فروش و بازاریابی، دسترسی به  هاي دولت، سیاست انتقال، سیاست

االمتیاز انحصاري، تکنولوژي و سیاست  ع، برخورداري از حقهاي انحصاري توزی کانال
  .)7 ص ،1974 الو،( ظرفیت اضافی تولید اشاره نمود

ها را  در مطالعات علمی اعتقاد برآنست که باید بتوانیم تمام مباحث و دیدگاه
یر انع ورود نیز که به عنوان یک متغ در بخش مو .صورت کمی ارزیابی کنیمه ب

شود باید بتوانیم معیارهایی براي سنجش کمی موانع ورود  شناخته میساختی بازار 
 يهاي تجربی که براي سنجش درجه رو در ادامه به شاخص از این .ارائه کنیم

  :معرفی گردیده، اشاره شده است) 1379( موانع ورود توسط خداداد کاشی
)= هاي وارد شده  تعداد بنگاه-هاي خارج شده تعداد بنگاه= ( ورودي خالص درجه-

10 nn −  
) = هاي وارد شده تعداد بنگاه-هاي خارج شده سهم بازاري بنگاه= ( ورود ي درجه-

10 ss −  

                                                        
19 Bain 
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بیانگر حداکثر قیمتی است که پر مزیت  Pکه (
) ي متوسطیا هزینه( نهایی ي هزینه Cتواند دریافت کند وترین بنگاه صنعتی می

  .)باشدترین بنگاه صنعتی میپر مزیت
  CDR  مقیاسياي و صرفه مانع ورود از بعد مزایاي هزینه-

        
           

 CDR                                                    =  
  
 هاي ناشی از مقیاس هاي ارزیابی صرفهسنجه -2-3

در مباحث اقتصاد  . هاي ناشی از مقیاس یک مفهوم مرتبط با هزینه است صرفه
ت بیان ي متوسط بلند مد منحنی هزینهيهاي ناشی از مقیاس به وسیله خرد صرفه

عنوان منحنی مقیاس شناخته ه  متوسط بلند مدت بي  منحنی هزینه .گرددمی
عبارتی هر نقطه ه ب . شود و هر نقطه بر روي این منحنی متضمن کارایی است می

کار گرفته ه طور بهینه به واقع بر روي این منحنی بیانگر آن است که منابع ب
اس بر این امر داللت دارد که با افزایش ي صرفه جویی ناشی از مقی نظریه . اند شده

  .یابد ي متوسط کاهش می  مقیاس تولید بر روي منحنی مقیاس، هزینه
عنوان یک عامل برونزا ه هاي مقیاس ب در مباحث اقتصاد صنعتی صرفه

   در مطالعات تجربی . تواند ساختار بازار را متاثر سازد شود که می شناخته می
هاي آماري ارایه شده  روش" ،"تحلیل سود آوري"هاي مختلفی همانند روش

 " روش دلفی" ،"روش بازمانده استیگلر"، "، کومانور و ویلسونتوسط فلورنس
 يهاي مقیاس و تعیین اندازه براي ارزیابی صرفه"هاي اقتصاد سنجیتکنیک"و

  .شوداستفاده می) M.E.S( بهینه تشکیالت تولیدي
هاي یلسون و فلورنس براي ارزیابی صرفهدر این تحقیق از روش کومانور، و

 . استفاده شده است) M.E.S(  تشکیالت تولیديي بهینهيمقیاس و تعیین اندازه
هاي نتایج مطالعات فلورنس در برخی از صنایع تولیدي بیانگر آنست که از شاخص

 صنعت هاي کوچکهمتوسط ارزش افزوده بنگا

 صنعتی هاي بزرگ بنگاهيمتوسط ارزش افزوده
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توان براي سنجش  می) هاي بزرگ صنعت مانند میانه و میانگین تولید بنگاه (مرکزي
  .)15 ص ،1384خداداد کاشی، ( ي تولید استفاده نمود  بهینهيقطهن

  
  هاي ناشی از تمرکز   هزینهيهاي محاسبه سنجه-2-4

، پوزنر هاي هاربرگر از شاخص20 اجتماعی انحصاريدر این مقاله براي بررسی هزینه
 توضیحاتی يباشند استفاده شده است که در ادامهکه داراي مبانی نظري قوي می

  .در مورد این معیارها ارائه خواهد شد
  

  21 رفاهی هاربرگريشاخص هزینه) الف
 علمی براي بررسی پیامدهاي ناشی از انحصار و ارزیابی میزان اخالل  ياولین مطالعه

هاربرگر به این نتیجه  . ي منابع توسط هاربرگر صورت پذیرفت در تخصیص بهینه
 میزان اخالل در تخصیص منابع که منجر رسید که شرایط انحراف از بهینه پارتو و

توان  شود را می کنندگان در جامعه می اي و کاهش رفاه مصرف به مضار هزینه
صورت زیر ه دست آوردن شاخص هاربرگر به  براي ب .برحسب مثلث رفاه بیان نمود

  :مود را به شاخص کمی اقتصادي تبدیل نjتوان مثلث رفاه در بنگاه می
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 کشش قیمتی و η قیمت رقابتی، cP قیمت انحصاري، mP اخیر يکه در رابطه
cRانحصار در صنعت از ي همچنین براي محاسبه . فروش در شرایط رقابتی است 

  .)56  و1388 شهیکی،: (شود زیر استفاده میيرابطه
  

                                                        
بلکه هرگونه . باشد  در بحث جاري به هنگام بحث راجع به انحصار و اثرات آن، صرفاً انحصار کامل مدنظر نمی 

 به سایر رقبا را به عنوان انحصار فعالیت و رفتار غیررقابتی و یا برخورداري یک یا چند بنگاه از هرگونه مزیتی نسبت
 اساساً انحصار درجات مختلفی دارد که  .شودعنوان انحصار موثر یاد میه  جاري از آن بيشناسیم که در مطالعه می

در بازارهاي واقعی طیف وسیعی از رفتار انحصاري قابل مشاهده است که از این  . حالت قطبی آن انحصار کامل است
توافق قیمتی، پیروي از سیاست قیمتی بنگاه رهبر، تعیین قیمت به نحوي که هر بگاه سهم توافق توان به  جمله می

هاي غیر رقابتی دیگر  ایی وجود حق انحصاري و سایر روش هاي تعرفهاي از بازار را دراختیار داشته باشد، حمایت شده
  .اشاره نمود

21 Harberger 
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  22 رفاهی پوزنريشاخص هزینه) ب

هاي سنجش   رفاهی پوزنر به عنوان یکی از مهمترین شاخصيشاخص هزینه
بر مبناي نگرش پوزنر باید بتوانیم  . شود پیامدهاي انحصاري در بازار شناخته می

هاي صنعتی  منابع و رانت ناشی از قدرت انحصاري بنگاهي  اخالل در تخصیص بهینه
ي   باید بتوانیم هزینه، دیگریصورت کمی محاسبه نمائیم، به عبارته در بازار را ب

شود را در محاسبات  فرصت منابعی که صرف کسب قدرت انحصاري و حفظ آن می
  .)56 ص ،1384 خداداد کاشی،(مربوط به اثرات رفاهی انحصار لحاظ کنیم 

بر مبناي چنین نگرشی، پوزنر تالش نمود با تلفیق مبانی نظري الگوي 
ي رفاهی انحصار را براي  اقتصادي و تبدیل آن در قالب یک شاخص آماري، هزینه

  .صورت زیر محاسبه نمایده  بjبنگاه
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 M کشش قیمتی، η قیمت رقابتی، cP قیمت انحصاري،mP اخیر يکه در رابطه
  .)56  و1388 شهیکی،( فروش در شرایط رقابتی است cRجز اخالل قیمتی و 
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22 Posner 
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   ارزیابی متغیرهاي ساختاري در صنعت کولر آبی ایران-3
هاي  هاي طرح جامع آمارگیري بخش صنعت، شاخص در این مطالعه با استفاده از داده

 این يشود تا به کمک اندازه ساختاري براي صنعت کولر آبی ایران محاسبه می
 الزم به  . صنعت قضاوت نمود رقابت و انحصار اینيها بتوان راجع به اندازه شاخص

 . باشد  مورد نظر می1386 تا 1381 زمانی يتوضیح است که در این مطالعه دوره
شود عبارتند   آنها اقدام میي اندازهيهایی که در این مطالعه نسبت به محاسبه شاخص

  .هاي بازار و موانع ورود هاي مقیاس، تعداد بنگاه  تمرکز بازار، صرفهياندازه: از
 تمرکز در صنعت کولر آبی را محاسبه نموده و به ارزیابی يدر ابتدا اندازه
هاي مقیاس به این سؤال پاسخ   سپس با محاسبه صرفه .پردازیمساختار این بازار می

شود یا خیر؟  برداري می هاي مقیاس در این صنعت بهره دهیم که آیا اساساً از صرفه می
کنیم و در  ، شرایط ورود به این بازار را ارزیابی میCDRدر ادامه  نیز با محاسبه شاخص 

عنوان متغیر عملکردي بازار، ه  رفاهی اجتماعی بيهاي هزینهپایان با محاسبه شاخص
  .پردازیمبه بررسی تاثیر ساختار بازار کولر آبی بر معیارهاي رفاهی در جامعه می

  
  بازار کولر آبی ایران سنجش تمرکز -3-1

 يعنوان معیاري براي محاسبهه هاي تمرکز به شد که شاخصدر بخش قبل گفت
عنوان ه ها باین شاخص . باشند رقابت وانحصار در بازار قابل استفاده میيدرجه

 در بسیاري از تحقیقات  .شوندیکی از معیارهاي بررسی ساختار بازار مطرح می
در  . ده شده است تمرکز بازار و انحصار مشاهيتجربی همبستگی باالیی بین درجه

تحقیق جاري، اطالعات مربوط به صنعت کولر آبی از اطالعات آماري مرکز آمار 
عنوان متغیر سنجش تمرکز  به» فروش«ایران استخراج شده است و از متغیر 

 KCHو ) تمرکز بنگاه (CRnاستفاده شده و همچنین تمرکز برحسب شاخص 
 بر این اساس دو شاخص  .گیرد   و مورد تحلیل قرار میمحاسبه) تمرکز هرفیندال(

  . تمرکز در صنعت کولر آبی استفاده شده استيفوق براي ارزیابی و سنجش درجه
ذکر شده است بیانگر این مساله است که ) 2(هاي فوق که در جدول نتایج شاخص

ها  بازار بین بنگاه توزیعي نحوهها در این صنعت زیاد نبوده، ثانیاً تعداد بنگاهاوالً
 تمرکز در این صنعت شده يکه پیامد این شرایط باال بودن درجه . ناعادالنه است

  :گردد کهمشاهده می) 2( هاي ارایه شده در جدولبا بررسی شاخص . است
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 در تمام 4CR طوري که ه باشد بشدت تمرکز در این صنعت بسیار باال می - 1
 درصد 94 به 1381 بوده و در سالی مانند  درصد75 د مطالعه بیش ازهاي مورسال

  .فروش صنعت رسیده است
توان نتیجه گرفت این صنعت داراي یک تولید  می1CR با بررسی شاخص  - 2

 درصد از فروش صنعت را در 42طور متوسط در حدود ه  عمده بوده که بيکننده
  .اختیار دارد

 میزان رقابت ينیز در این صنعت نشان دهنده) CQ( دت رقابتشاخص ش - 3
  .باشدهاي این صنعت میاندك بین بنگاه

  
ها در صنعت کولر هاي ارزیابی تمرکز بازار مبتنی بر سهم بازاري فروش بنگاهشاخص :2 جدول

  آبی ایران
 1CR   2CR   3CR   4CR  

KCH  CQ=1- CRn  n 

سهم   سال
بزرگترین 

 بنگاه

سهم دو 
بنگاه 
 بزرگ 

سهم سه 
بنگاه 
 بزرگ 

سهم 
چهار 
بنگاه 
 بزرگ 

  هاتعداد بنگاه  رقابتيدرجه  هرفیندال

1381  61  82  90  94  4332  6  7  
1383  30  58  84  89  2475  11  9  
1384  36  72  81  88  2796  12  10  
1385  44  76  90  93  3211  7  13  
1386  43  56  67  76  2349  23  11  

میانگین 
 10 49/10 2957 75/87 93/81 03/68 60/41  هندسی دوره

  )1389( محاسبات جاري: مأخذ
  
   ساختار صنعت کولر آبی ایران-3-2

این   .هاي مختلف تقسیم نمود توان به گروه  بازارها را بسته به میزان تمرکزشان می
 با سطح  که میزان و شدت رقابت یا انحصاربندي بر این عقیده استوار است تقسیم

طوري که هر چه تمرکز کمتر باشد بازار گرایش به رقابت   به .تمرکز مرتبط است
 . شود  دارد و هر چه تمرکز باال باشد بازار از رقابت دور و به انحصار نزدیک می

در آن یک بنگاه صددرصد بازار را در انحصار خالص یک حالت حدي است که 
موسوم » بنگاه مسلط«بازار بعدي به  . کشش است  تقاضاي بی اختیار دارد و معموالً

 اختیار دارد و تهدیدي جدي از ن یک بنگاه بخش اعظم بازار را دراست که در آ
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 . کند و اساساً رقیب نزدیکی براي آن وجود ندارد جانب سایر اعضاي بازار حس نمی
ش  بنگاه پیشرو معموالً بی4 محکم بازاري است که در آن يبازار انحصار چند جانبه

 دارند و پس از آن بازار انحصار چند جانبه سست قرار  درصد بازار را در اختیار60از 
 ي در انحصار چند جانبه . درصد است40 بنگاه برتر زیر 4دارد که در آن سهم بازار 

ها قادرند از طریق ائتالف و همکاري قیمت را  گاهبن) الیگوپولی محکم( محکم
  .کشش مواجه هستند بدلخواه خود تثبیت نمایند و معموالً با تقاضاي بی

تا حدي با ) الیگوپولی سست( تقاضاي بازار در انحصار چند جانبه سست
نماید و در چنین   ها را تشویق به کاهش قیمت می کشش است و همین امر بنگاه

بازاري است » رقابت انحصاري « .دائماً به سمت هزینه تحت فشاراستبازاري قیمت 
در این بازار تعداد  . شود  که رفتار انحصاري در سطح نازلی در آن مشاهده می

شماري رقیب وجود دارد و هر یک داراي قدرت بازاري بسیار ناچیز است و  بی
قیب در آن وجود دارد شماري ر باالخره بازار رقابت خالص بازاري است که تعداد بی

سه بازار آخر یعنی انحصار چند جانبه سست،  . و هیچ یک تاثیري بر بازار ندارد
رقابت انحصاري و رقابت خالص بازارهایی هستند که رقابت موثر در آنها مشاهده 

  .)49 ص ،1389خداداد کاشی، ( شود  می
ها با یکدیگر بندي فوق ممکن است بازار البته باید توجه داشت که در تقسیم

% 70زیرا بازاري که در آن یک بنگاه مسلط است و معادل  . تداخل داشته باشند
اکنون با  . بازار را در اختیار دارد، مسلماً از نوع انحصار چند جانبه محکم نیز است

 KCH و 4CR توانیم بازارهاي جهانی را بر مبناي شاخصتوجه به مباحث فوق می
صورت زیر طبقه بندي نموده تا بتوانیم دقیق تر ساختار بازارها را مورد مطالعه ه ب

  .)3 جدول( قرار دهیم
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   بر مبناي مطالعات تجربی و تعیین ساختار بازارiCR وKCH  تمرکزي ارزیابی درجه:3 جدول
 iCR ساختار بازار

KCH   درجه انحصار(وضعیت تمرکز(  

66/7%
50%
33/3%

5

3

1

>

>

>

CR
CR
CR   

1800>KCH  
  

  تمرکز باال
  :بازارهاي انحصار موثر) الف

  انحصار خالص -1
 بنگاه مسلط -2

  انحصار چندجانبه محکم-3
60%40% 4 << CR 

 
18001000 << KCH 

  
 )متوسط( تمرکز معتدل

  :بازارهاي رقابت موثر) ب
   انحصار چند جانبه سست-1

   رقابت انحصاري-2
  رقابت کامل-3

40%4 <CR 1000<KCH غیر متمرکز 

  Matthes & et.al (2002) and Shepherd (1993): مآخذ
 

 KCH شود در صورتی که تمرکزمشاهده می) 3( طور که در جدولهمان
توان نتیجه گرفت بازار داراي تمرکز باال بوده و  باشد می1800بازاري بیش از 

 KCH همچنین در صورتی که  .ساختار انحصار موثر بر این بازار حاکم است
 رقابت توان ساختار درصد باشد می40 کمتر از 4CR باشد و 1000بازاري کمتر از 

 تفکیک بازارها به بازارهاي رقابت موثر و انحصار موثر  .موثر در بازار را مشاهده نمود
 به ارزیابی علمی iCR و KCHهاي  با استفاده از شاخصکند کهبه ما کمک می

  .ساختار بازارها بپردازیم
هاي محاسبه شده  استناد به شاخصاکنون با توجه به طبقه بندي فوق و با

 توان نتیجه گرفت که ساختار انحصار چند جانبه محکممی) 3(در جدول 
 زمانی يزیرا در تمام دوره . در صنعت کولر آبی حاکم است) الیگوپولی محکم(

لذا از نظر تئوري اقتصاد  .  بوده است KCH<1800مورد مطالعه در این تحقیق، 
ها بتوانند از طریق ائتالف و همکاري  تظار بر آن است که در این صنعت بنگاهخرد ان

هارت، ( کشش روبرو باشند قیمت را بدلخواه خود تثبیت نمایند و با تقاضاي بی
  .)16 و1971

  
  هاي مقیاس در صنعت کولر آبی ایران صرفه - 3- 3

بازارهـا   رقـابتی یـا انحـصاري بـودن        يهـاي ارزیـابی درجـه      یکی دیگر از مالك   
هاي مقیاس است و معموالً انتظار بر ایـن اسـت کـه در صـنایع بـا                  مفهوم صرفه 

 . هاي مقیاس باال شرایط انحصاري و به ویژه انحصار طبیعـی حـاکم باشـد               صرفه
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پــذیر  هــاي مقیــاس و رقابــت امکــان  اقتــصاد، همزیــستی صــرفهيبنـابر نظریــه 
باشد شـرایط رقـابتی      ال می هاي مقیاس با   باشد یعنی در بازارهایی که صرفه      نمی

هــاي مقیــاس بــه عنــوان یکــی از   عــالوه بــر ایــن از صــرفه . شــود دیــده نمــی
هـاي   به این ترتیب که هـر چـه صـرفه         . شود ترین علل مانع ورود یاد می      اساسی

هاي جدیـد بـه آن بـازار بـا سـختی       مقیاس در یک بازار بیشتر باشد ورود بنگاه      
دقیقـاً  ) 1958( 23گذاري حـدي مادیلیـانی    قیمتي نظریه .بیشتري همراه است 

هاي مقیاس در یـک بـازار بیـشتر باشـد        به این نکته اشاره دارد که هرچه صرفه       
هاي قدیمی قادر به تعیین قیمت حدي باالتري خواهند بـود بـدون اینکـه         بنگاه

، 1374 خـداداد کاشـی،   ( هاي جدید با تهدید جدي مواجه باشـند        از ورود بنگاه  
  .)70 ص

 يهـاي مقیـاس بـه انـدازه        خـصوص صـرفه    ر ایـن مقدمـه در     پس از ذکـ   
اطالعـاتی  ) 4(در جدول    . کنیم هاي مقیاس در صنعت کولر آبی اشاره می        صرفه

هـاي مقیـاس در بخـش صـنعت ایـران ارائـه شـده          توزیع صرفهيدر مورد نحوه 
هـاي   هـاي مقیـاس روش    صـرفه يالزم به توضیح است که براي محاسـبه     . است

دلیل محـدودیت اطالعـات آمـاري بهتـرین     ه اما ب  ارایه شد، ل قبل   متعددي در فص  
 در  .باشـد مـی ) 1967(در این مطالعه، استفاده از روش کومانور و ویلسون           روش

شـود و    هاي بزرگ محاسبه می     درصد از بنگاه   50 يروش کومانور متوسط اندازه   
  . شود بازار تقسیم میيسپس عدد به دست آمده بر اندازه

شود که اگر یک بنگاه در ایـن صـنعت   ناد به این روش مشاهده می    با است 
توانـد   درصد از تولید صنعت را در اختیار داشته باشد مـی        9/18طور متوسط   ه  ب

ولیکن واقعیت این صـنعت    . هاي مقیاس بهره مند گردد    از منافع ناشی از صرفه    
ولیـد بهینـه   هایی کـه در سـطح ت  در اقتصاد ایران موید آن است که تعداد بنگاه        

MES)(        بنگـاه   2 مورد مطالعـه تنهـا       يهستند بسیار اندك است و در طی دوره 
هـاي  در این صنعت همواره از این شرایط بهره جسته و سطح تولید سـایر بنگـاه    

  . معنی داري داشته استيصنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصله
  
  
  

                                                        
23 Modigiliani 
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  نسبی و مطلق در صنعت کولر آبی ایرانصورت ه ب) MES(  ارزیابی سطح ارزش تولید بهینه:4 جدول

تعداد بنگاههاي فعال در   هاتعداد کل بنگاه
  باالتر MESسطح

Q
MES

  
   کومانور و ویلسون

 )درصد(

MES  
 سال  )بر مبناي ارزش تولیدات(

7  2 23 44273303384 1381 

9  3  22  137640530880  1383  
10  2 17 94341480681 1384 
13  2 15 92145708031 1385 

11  2 19 32970641804 1386 

  میانگین دوره  80274332956  9/18  2 10
  )1389( محاسبات جاري: مأخذ

  
 و MESي هاي این صنعت در مورد اندازه در مجموع با توجه به واقعیت

گیریم که اوالً از   بازار نتیجه میيکوچک بودن آن در مقایسه با اندازه
ً به دلیل   این صنعت بهرههاي مقیاس در صرفه برداري نشده است و ثانیا

طور کامل براساس ه توان ب ، تمرکز باالي این صنعت را نمیMESکوچک بودن 
  . هاي مقیاس توجیه نمود مندي از صرفه بهره

  
  شدت موانع ورود در صنعت کولر آبی - 4- 3

بـودن  از نظر بعضی از دانـشمندان علـم اقتـصاد بـراي ارزیـابی میـزان رقـابتی                   
ایـن دسـته از      . بازارها کافی است که به ارتفاع موانع ورود به بازار توجـه نمـود             

اقتصاددانان معتقدند که زیاد یـا کـم بـودن تعـداد فروشـندگان نقـش چنـدان                  
گیري رقابت یا انحصار در بازارها ندارد بلکـه آنچـه کـه سـاختار         مهمی در شکل  

از نظـر بـامول بازارهـایی     . رودکند چیزي نیست جـز موانـع و   بازار را تعیین می  
 صـرفنظر از   .باشـد بـه رقابـت گـرایش دارنـد          که ورود به آنها سهل و آسان می       

هاي مقیاس کم یا زیاد باشـد، تعـداد    اینکه تمرکز بازار باال یا پایین باشد، صرفه       
ها کم یا زیاد باشد عملکرد بـازار رقـابتی خواهـد بـود اگـر چنانچـه مـانع                  بنگاه

 و  1385 خداداد کاشـی،  ( هاي بالقوه وجود نداشته باشد     رود بنگاه اساسی براي و  
43(.  

 و CDR ه درصــددیم کـه بــا اسـتفاده از شــاخص  در ایـن مطالعـ  
Q

Q MES

 
 بـه   در واقـع .  موانـع ورود بـه ایـن صـنعت را ارایـه نمـاییم      يبرآوردي از اندازه  
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 ورود در ایـن بـازار    به این سؤال پاسخ دهیم که آیـا موانـع      CDR کمک شاخص 
گیري انحصار و دوري بازارها از رقابت نقش مهمی بر عهـده داشـته یـا           در شکل 

  خیر؟
نتایج مرتبط با معیارهاي ارزیابی مانع ورود در صنعت ) 5( در جدول

در واقع این شاخص   .باشد میCDR اولین شاخص  .شودکولر آبی مشاهده می
کند و البته  هاي مقیاس ارزیابی می ه صرفيتا حدي موانع ورود را از جنبه
ها و   کیفی دارند مثل انواع مجوزها ورانتيسایر علل مانع ورود که جنبه

هرچه   .گیرد برخورداري از تسهیالت تکلیفی را نیز به طور ضمنی در برمی
 که موانع ورود در این تر باشد به معناي آن است به صفر نزدیکCDRنسبت 

 نتایج این تحقیق موید آن است که شدت موانع ورود  .ت باال اسصنعت حدوداً
  بر مبناي شاخص .باشددر این صنعت بسیار باال می

Q
QMESتوان به  نیز می

  .اي دست یافتچنین نتیجه
  

   ارزیابی شدت موانع ورود در صنعت کولر آبی ایران:5 جدول
میانگین هندسی 

 دوره
 شاخص 1382 1383 1384 1385 1386

22/0 25/0 23/0 20/0 21/0 26/0 CDR 

9/18 19 15 17 22 23 
Q

QMES
 

  )1389( محاسبات جاري: مأخذ
 
   رفاهی در صنعت کولر آبی ایراني ارزیابی هزینه-4

هاي تمرکز در بخش قبل بیانگر آن است که در صنعت کولر آبی نتایج شاخص
ي   اکنون سوال مهم آنست که هزینه . حاکم استکشور ایران شرایط انحصار موثر

باشد و بر مبناي رفاهی ناشی از شرایط انحصاري در صنعت کولر آبی چه میزان می
در این بخش از  . توان آن را محاسبه نمود صورت علمی میه هایی بچه شاخص

پوزنر محاسبات مربوط به برآورد هاي هاربرگر و مقاله بر اساس هر یک از شاخص
  . انجام خواهد شد1386  رفاهی انحصار در بازار کولر آبی کشور در ساليههزین

صنعت کولر آبی  رفاهی انحصار در يهبیانگر هزین) 8(و ) 7(، )6 (جداول
 4500 تا 3500 هزار و کولر آبی 5500 تا 4500، کولر آبی  هزار7500 تا 6500
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طور که از نتایج این مان ه .باشند که توسط شاخص هاربرگر محاسبه شده استمی
دلیل ه  رفاهی از دست رفته بيمیزان هزینه1386شود، در سال جداول مشاهده می

  :ساختار انحصار موثر در این صنعت
 87/5، در حدود 5/0 درصد از فروش صنعت در سطح کشش 9/2معادل  - 1

 درصد از فروش صنعت در 81/8درصد از فروش صنعت در سطح کشش واحد و 
  .) هزار7500 تا 6500در تولید کولر آبی ( باشدمی5/1سطح کشش 

 29/2، در حدود 5/0 درصد از فروش صنعت در سطح کشش14/1معادل  - 2
 درصد از فروش صنعت در 43/3درصد از فروش صنعت در سطح کشش واحد و 

  .) هزار5500 تا 4500در تولید کولر آبی ( باشد می5/1سطح کشش 
 25/0، در حدود 5/0در سطح کشش  درصد از فروش صنعت 12/0معادل  - 3

 درصد از فروش صنعت در 37/0درصد از فروش صنعت در سطح کشش واحد و 
  .) هزار4500 تا 3500در تولید کولر آبی ( باشد می5/1سطح کشش 
هاي مرتبط با این شاخص، طور که قبال مطرح شد با توجه به آکسیومهمان

  .دهدفاهی انحصار را نشان میهاي ر هزینه این روش برآورد سمت پایینی از
  

 7500 تا 6500 رفاهی هاربرگر ناشی از شرایط غیر رقابتی در صنعت کولر آبی يهزینه :6 جدول
  1386در سال ) 4391222کد کاالیی (

0/5=η 1=η 1/5=η 

کد 
 کارگاه

جز اخالل 
 قیمتی

  فروشارزش
میلیون (

 )تومان

ارزش فروش در قیمت 
  رقابتی

 )میلیون تومان(

ه  رفاهی بيهزینه
  صورت

 درصد از فروش

 يهزینه
ه رفاهی ب
  صورت

درصد از 
 فروش

 يهزینه
ه رفاهی ب
  صورت

درصد از 
 فروش

A27 85/0 2812 1520 15/0 32/0 48/0 

A29 36/1 8168 3448 93/0 86/1 8/2 

A31 1/1 3005 1431 25/0 5/0 75/0 

A37 07/0 298 277 00/0 00/0 00/0 

A4 99/0 9586 4800 68/0 37/1 06/2 

A5 92/0 110 60 001/0 00/0 00/0 

A39 72/0 18733 10875 81/0 64/1 46/2 

A42 39/1 770 321 091/0 18/0 27/0 

 81/8 87/5 9/2 25339 46035 اثر انباشت

  )1389( محاسبات جاري: مأخذ
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 5500 تا 4500 رفاهی هاربرگر ناشی از شرایط غیر رقابتی در صنعت کولر آبی يهزینه :7 جدول
  1386در سال ) 4391221کد کاالیی (

0/5=η 1=η 1/5=η 

 ارزش  فروش جز اخالل قیمتی کد کارگاه
ارزش فروش 

در قیمت 
 رقابتی

 رفاهی يهزینه
  صورت ه ب

 درصد از فروش

 رفاهی يهزینه
  صورت ه ب

 درصد از فروش

ه  رفاهی بيهزینه
  صورت 

 درصد از فروش

A23 049/0 2400 2287 001/0 002/0 002/0 

A27 442/0 3329 2308 065/0 13/0 19/0 

A29 84/0 6834 3703 38/0 76/0 14/1 

A31 57/0 1967 1250 05/0 11/0 17/0 

A37 31/0 8850 6749 09/0 18/0 28/0 

A5 50/0 6794 4518 16/0 33/0 49/0 

A39 96/0 2080 1058 14/0 28/0 42/0 

A42 25/0 25158 2003 18/0 37/0 56/0 

A23 81/0 886 489 04/0 09/0 13/0 

 43/3 29/2 14/1 42850 58754 اثر انباشت

  
 4500 تا 3500صنعت کولر آبی  رفاهی هاربرگر ناشی از شرایط غیر رقابتی در يهزینه: 8 جدول

  1386در سال ) 4391223کد کاالیی (
0/5=η 1=η 1/5=η 

کد 
 کارگاه

 ارزش  فروش جز اخالل قیمتی
ارزش فروش در 
 قیمت رقابتی

 رفاهی يهزینه
  صورت ه ب

 درصد از فروش

 رفاهی يهزینه
  صورت ه ب

 درصد از فروش

 رفاهی يهزینه
  صورت ه ب

 درصد از فروش

A27  13/0 1531 1346 004/0 007/0 01/0 

A28  12/0 2243 1994 004/0 009/0 013/0 

A29  45/0 4113 2817 08/0 17/0 25/0 

A31 25/0 1330 1064 01/0 01/0 029/0 

A5  44/0 894 620 017/0 03/0  052/0 

A39  02/0 31158 30488 002/0 004/0 006/0 

A42  27/0 326 256 003/0 005/0 008/0 

 37/0 25/0 12/0 60763 63771 اثر انباشت

  )1389( محاسبات جاري: مأخذ
  

صنعت کولر آبی  رفاهی انحصار در يهبیانگر هزین) 11(و ) 10(، )9( جدول
 4500 تا 3500 هزار و کولر آبی 5500 تا 4500، کولر آبی  هزار7500 تا 6500
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 نتایج این جدول حاکی از  .باشند که توسط شاخص پوزنر محاسبه شده استمی
 رفاهی اجتماعی ناشی از ساختار انحصار ي میزان هزینه1386 آن است که در سال
  :موثر در این صنعت

 درصد از 6 ، در حدود 5/0 درصد از فروش صنعت در سطح کشش 9معادل  - 1
 فروش صنعت در سطح  درصد از13/3فروش صنعت در سطح کشش واحد و 

  .) هزار7500 تا 6500در تولید کولر آبی ( باشد می5/1کشش 
 88/6، در حدود 5/0 درصد از فروش صنعت در سطح کشش 02/8معادل  - 2

 درصد از فروش صنعت در 73/5درصد از فروش صنعت در سطح کشش واحد و 
  .) هزار5500 تا 4500در تولید کولر آبی ( باشد می5/1سطح کشش 

 48/1، در حدود 5/0 درصد از فروش صنعت در سطح کشش 61/1ل معاد - 3
 درصد از فروش صنعت در 35/1درصد از فروش صنعت در سطح کشش واحد و 

 .) هزار4500 تا 3500در تولید کولر آبی ( باشد می5/1سطح کشش 
  

 7500 تا 6500 رفاهی پوزنر ناشی از شرایط غیر رقابتی در صنعت کولر آبی يهزینه :9 جدول
  1386در سال ) 4391222کد کاالیی (

0/5=η 1=η 1/5=η 

  صورت ه  رفاهی بيهزینه کد کارگاه
 درصد از فروش

  صورت ه  رفاهی بيهزینه
 درصد از فروش

  صورت ه  رفاهی بيهزینه
 درصد از فروش

A23 000/0  000/0  000/0  

A27 58/0 42/0 27/0 

A29 79/1 85/0 07/0 

A31 65/0 40/0 15/0 

A37 012/0 01/0 011/0 

A4 07/2 38/1 69/0 

A5 002/0 002/0 001/0 

A39 71/3 89/2 07/2 

A42 16/0 07/0 013/0 

 13/3 06/6 9 کل هزینه رفاهی

  )1389( محاسبات جاري: مأخذ
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 5500 تا 4500یط غیر رقابتی در صنعت کولر آبی  رفاهی پوزنر ناشی از شرايهزینه :10 جدول
  1386در سال ) 4391221کد کاالیی (

0/5=η 1=η 1/5=η 

  صورت ه  رفاهی بيهزینه کد کارگاه
 درصد از فروش

  صورت ه  رفاهی بيهزینه
 درصد از فروش

  صورت ه  رفاهی بيهزینه
 رصد از فروشد

A23 064/0 063/0 06/0 

A27 52/0 45/0 39/0 

A29 42/1 04/1 66/0 

A31 35/0 29/0 23/0 

A37 11/1 02/1 92/0 

A5 14/1 98/0 81/0 

A39 44/0 30/0 16/0 

A42 76/2 57/2 38/2 

 73/5 88/6 02/8 کل هزینه رفاهی

  )1389( محاسبات جاري: مأخذ
  

 4500 تا 3500وزنر ناشی از شرایط غیر رقابتی در صنعت کولر آبی  رفاهی پيهزینه :11 جدول
  1386در سال ) 4391223کد کاالیی (

0/5=η 1=η 1/5=η 

  صورت ه  رفاهی بيهزینه کد کارگاه
 درصد از فروش

  صورت ه  رفاهی بيهزینه
 درصد از فروش

  صورت ه رفاهی ب يهزینه
 درصد از فروش

A27 103/0 09/0 09/0 

A29 13/0 13/0 13/0 

A31 66/0 57/0 48/0 

A37 14/0 13/0 12/0 

A4 00/0 00/0 00/0 

A5 14/0 12/0 10/0 

A39 38/0 38/0 38/0 

A42 038/0 03/0 03/0 

 35/1 48/1 61/1 کل هزینه رفاهی

  )1389( محاسبات جاري: مأخذ
  

هاي مرتبط با این شاخص، این که قبال مطرح شد با توجه به آکسیومطور همان
  .دهدهاي رفاهی انحصار را نشان می هزینه روش برآورد سمت باالیی از



95   ...هاي مقیاس در صنعت کولر آبی ایران وتمرکز، شدت مانع ورود و صرفه 

  جمع بندي -5
هـاي  در این مقاله براي ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کـولر آبـی ایـران از شـاخص                

هـاي    ه مهمتـرین شـاخص     از جملـ    .متعارف اقتـصاد صـنعتی اسـتفاده شـده اسـت          
تمرکـز بـازار، شـدت موانـع ورود و          : تـوان بـه   استفاده شده در این تحقیق می     ساختاري  

عنـوان  ه  رفاهی ناشی از تمرکز، ب  يهمچنین از هزینه   . صرفه هاي مقیاس اشاره نمود    
 نتایج این تحقیق بیانگر آن اسـت   .متغیر عملکردي این صنعت بهره برده شده است  

  :که
 میـزان رقابـت انـدك       يدر این صنعت نشان دهنده    ) CQ( دت رقابت  شاخص ش  -1

 .باشدهاي این صنعت میبین بنگاه
توان نتیجه گرفت که ساختار انحصار چند هاي تمرکز می با استناد به شاخص- 2

زیرا در تمام   .در صنعت کولر آبی حاکم است) الیگوپولی محکم ( محکميجانبه
 لذا از نظر  . بوده است KCH<1800ر این تحقیق،  زمانی مورد مطالعه ديدوره

ها بتوانند از طریق  تئوري اقتصاد خرد انتظار بر آن است که در این صنعت بنگاه
کشش روبرو  ائتالف و همکاري قیمت را بدلخواه خود تثبیت نمایند و با تقاضاي بی

  .باشند
شود که اگر یک بنگاه در ه می با استناد به روش کومانور و ویلسون مشاهد- 3

 درصد از تولید صنعت را در اختیار داشته 9/18طور متوسط ه این صنعت ب
ولیکن  . مند گرددهاي مقیاس بهرهتواند از منافع ناشی از صرفه می،باشد

هایی که در واقعیت این صنعت در اقتصاد ایران موید آن است که تعداد بنگاه
 مورد يتند بسیار اندك است و در طی دورههس )(MESسطح تولید بهینه 

مطالعه تنها دو بنگاه در این صنعت همواره از این شرایط بهره جسته و سطح 
 معنی داري يهاي صنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصلهتولید سایر بنگاه

  .داشته است
 و MESي هاي این صنعت در مورد اندازه در مجموع با توجه به واقعیت

گیریم که اوالً از   بازار نتیجه میي آن در مقایسه با اندازهکوچک بودن
ً به دلیل  هاي مقیاس در این صنعت بهره صرفه برداري نشده است و ثانیا

طور کامل براساس ه توان ب ، تمرکز باالي این صنعت را نمیMESکوچک بودن 
  . هاي مقیاس توجیه نمود مندي از صرفه بهره

 کـه موانـع   تر باشـد بـه معنـاي آن اسـت     نزدیک به صفر    CDRهرچه نسبت    - 4
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 نتـایج ایـن تحقیـق مویـد آن اسـت کـه         . باال اسـت   ورود در این صنعت حدوداً    
 بـر مبنـاي شـاخص    .باشدشدت موانع ورود در این صنعت بسیار باال می  

Q
QMES 

  .اي دست یافتتوان به چنین نتیجهنیز می
 رفـاهی  ي رفاهی هاربرگر و پـوزنر مویـد هزینـه      ي نتایج حاصل از شاخص هزینه     -5

 .دلیل شرایط غیر رقابتی حاکم در این صنعت استه نسبتا باال، ب
هاي این صنعت هاي این تحقیق لزوم نظارت بر رفتار بنگاهبراساس یافته

توسط شوراي رقابت و کمیسیون ضد انحصار، در راستاي کنترل رفتارهاي غیر 
  .رسدمینظر ه رقابتی الزامی ب
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  :فهرست منابع
صنایع ي نسبت تمرکز در برآورد و مقایسه). 1387. (ابونوري، اسمعیل و نجمه غالمی

 -134): 1(5، )اقتصاد مقداري(هاي اقتصادي بررسی. استفاده از الگوي لگنرمالایران با 
111.  

متریکی نسبت تمرکز صنایع در  برآورد پارا.)1381 (.سامانی پورحسن  اسمعیل و ابونوري،
 . 91-128): 22(6،  پژوهشنامه بازرگانی.ایران

 بررسی عوامل موثر در حاشیه سود در دو .)1384 (.متفکرآزادمحمدعلی   واحمدیان مجید
جستارهاي  .بازار انحصاري چندگانه فروش کاالي فرآوري شده و نهاده اصلی تولیدي

 .11-30): 4(2، اقتصادي
 پژوهشنامه . ساختار بازار جهانی فرش دستباف.)1383 (.پرمهزورار داهللا و میرعب حسینی،
 . 85 -117): 32(8، بازرگانی

-73( انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهاي صنعتی ایران .)1379 (.خداداد کاشی، فرهاد
 .83 -116): 15(4،  پژوهشنامه بازرگانی.)1367

 . تبلیغات و تمرکز در بازارهاي صنعتی ایران.) 1384(. دهقانیعلی خداداد کاشی، فرهاد و 
 .51 -32): 27(1، اقتصاد و مدیریت دانشگاه

درجه رقابت در بازار جهانی . )1384(. شهیکی تاشمحمد نبی  فرهاد و  خداداد کاشی،
 .135 -164): 51(13،  اقتصاد کشاورزي.محصوالت منتخب کشاورزي

هاي انحصاري در اقتصاد  رت و حجم فعالیتارزیابی قد. )1380(.  فرهاد خداداد کاشی،
 .هاي بازرگانی  موسسه مطالعات و پژوهش.ایران

انحصاري با  تحلیل ساختار و عملکرد بازار و سیاست ضد ).1374. (خداداد کاشی، فرهاد
 . رساله دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.توجه خاص به اقتصاد ایران

هزینه رفاهی ناشی از انحصار . )1389(. ضی اختیاريفیونسیم محمدنبی و  شهیکی تاش،
 .133 -153): 18(13 ،هاي اقتصادي فصلنامه پژوهش.موثر در صنعت بیمه

 بررسی تاثیر ساختار بازارهاي کشاورزي .)1383 (. شهیکی تاشمحمدنبیجعفر و  عبادي،
 .61 -90): 67(15،  تحقیقات اقتصادي دانشگاه تهران.در درآمد ارزي ایران

 بررسی ساختار بازارهاي صنعتی .)1383(. شهیکی تاشمحمدنبی عبادي،جعفر و 
 . پژوهشنامه بازرگانی،31 فصلنامه شماره .صادراتی کاالهاي منتخب

هاي   موسسه مطالعات و پژوهش. بررسی ساختار بازار جهانی زعفران.)1383 (.،مریمعزیزي
  .33-57): 31(8، بازرگانی
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