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 .1مقدمٍ
ثبسارٞبی رلبثز وبُٔ ثٌٝ٘ٛ ٝای ػُٕ ٔیوٙٙذ و ٝسِٛیذوٙٙذٌبٖ ثب عٛد الشقبدی ففز ،حذاوثز
ٔمذار ٔحق َٛرا سِٛیذ خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد .در ٔمبثُ ،ثبسارٞبی ا٘حقبری  ٚا٘حقبر ٘بلـ ثبػث
خٛاٙٞذ ؽذ عطح سِٛیذ وبٞؼ یبفش ٝدر ٘شید ٝلیٕز ثبالسز اس ثبسارٞبی رلبثشی ثبؽذ .در چٙیٗ
حبِشی ٌفشٔ ٝیؽٛد و ٝسِٛیذوٙٙذٌبٖ سٛا٘بیی دار٘ذ لیٕز ٔحق َٛرا ثبالسز اس ٞشیٟ٘ ٝٙبیی لزار
دٙٞذ؛ ایٗ سٛا٘بیی ،لذرر ا٘حقبری سؼزیف ٔیٌزدد.
سؼییٗ ا٘ذاس ٜلذرر ا٘حقبری ث ٝػٛٙاٖ اخالَوٙٙذ ٜدر ٘شبیح خٛة رلبثز وبُٔ یىی اس
ٔٛضٛػبر افّی  ٚدبیٝای الشقبد فٙؼشی سدزثی اعز .ثزای ا٘ذاسٌٜیزی لذرر ا٘حقبری در
عطح ثبسار یب فٙؼز  ٚیب ثٍٙبٜٞب ،رٚیىزدٞبی ٔخشّفی ٚخٛد داردٕٞ .چٙیٗ در سٔیٝٙ
ا٘ذاسٌٜیزی لذرر ا٘حقبری ،دیؾزفزٞبی ٘ظزی سیبدی فٛرر ٌزفش ٝاعز .رٚػٞبی
ا٘ذاسٌٜیزی لذرر ا٘حقبری اس خٙجٞٝبی ٔخشّف لبثُ سفىیه ٔیثبؽٙذ .ثزای ٔثبَ آٟ٘ب را
ٔیسٛاٖ ث ٝرٚػٞبی دبرأشزیه  ٚغیزدبرأشزیه سفىیه وزد .ػال ٜٚثز سمغیٓثٙذی فٛق،
رٚػٞبی ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری ث ٝرٚػٞبی عبخشبری  ٚغیزعبخشبری ا٘دبْ ٔیؽٛد .اِجشٝ
ٞز یه اس د ٚرٚػ دبرأشزیه  ٚغیزدبرأشزیه ٔیسٛا٘ٙذ در لبِت رٚػٞبی عبخشبری یب
غیزعبخشبری لزار ٌیز٘ذ .سبویذ رٚػٞبی عبخشبری ثز ایٗ اعز و ٝسٕزوش ثبسار ٘مؼ
سؼییٗوٙٙذٜای در ؽىٌُیزی لذرر ثبساری دارد.
رٚػٞبی عبخشبری ا٘ذاسٌٜیزی لذرر ا٘حقبری سٛعط ارٚدٌب ٜفىزی ٞبرٚارد اعشفبدٜ
ؽذ .در ایٗ رٚػ ثزای ا٘ذاسٌٜیزی لذرر ا٘حقبری ثز ٘ظزی ٝسبویذ ٕ٘یؽٛد  ٚاس ٔذَٞبی
ٔٛردی اعشفبدٔ ٜیؽٛد .در ٔمبثُ ،رٚػٞبی غیزعبخشبری ثز ٘ظزی ٝسبویذ دار٘ذ .ایٗ رٚیىزد
ثب ػٛٙاٖ عبسٔبٖ فٙؼشی سدزثی خذیذ 1اس د 1980 ٝٞسب و ٖٛٙرؽذ سیبدی ٕ٘ٛد ٜاعز؛ ثٝ
طٛری و ٝدر حبَ حبضز رٚیىزد غبِت در ا٘ذاسٌٜیزی لذرر ثبسار یب لذرر ا٘حقبری اعز
(اعچٕبِٙغی.)2012 ،2
چبِؼ افّی در ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری در رٚیىزدٞبی یبد ؽذ ،ٜوٕجٛد اطالػبر آٔبری
اعز .عٛاَ ایٗ اعز و ٝآیب ثب داؽشٗ حذالُ اطالػبر ،أىبٖ ثزآٚرد دلیمی اس لذرر
New Empirical Industrial Organization
Schmalensee
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ا٘حقبری ٚخٛد دارد؟ وبٔجٛوبر ٕٞ ٚىبراٖ )2012(1ثزای دبعخ ث ٝایٗ عٛاَ رٚػ خذیذی را
ثب اعشفبد ٜاس ٔذَ سٛاثغ ٔزسی سقبدفی ارائ ٝوزد٘ذ و ٝػٕٔٛب ثزای ثزآٚرد وبرآیی  ٚػذْوبرآیی
ثٍٙبٜٞب در چبرچٛة ثزآٚرد سٛاثغ سِٛیذٞ ،شی ٝٙیب عٛد اعشفبدٔ ٜیؽٛدٞ .ذف ایٗ ٔمبِٔ ٝؼزفی
ایٗ رٚػ در چبرچٛة ٘ظزی ٝعبسٔبٖ فٙؼشی خذیذ  ٚوبرثزد آٖ ثزای ا٘ذاسٌٜیزی لذرر
ا٘حقبری در ثیٗ فٙبیغ ٔخشّف ایزاٖ اعز.
اطالػبر آٔبری اس ٚضؼیز عبخشبر فٙبیغ ایزاٖ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ اس ٔدٕٛع  136رؽش ٝفؼبِیز
فٙؼشی در ایزاٖ 13 ،رؽش ٝفؼبِیز ثزسز اس ٘ظز سؼذاد ؽبغالٖ (حذٚد  10درفذ ثٍٙبٜٞب) ٘شدیه
 75درفذ فزٚػ وُ ثٍٙبٜٞبی فٙؼشی  ٚحذٚد  65درفذ ارسػ افشٚد ٜفٙؼز را ث ٝخٛد
اخشقبؿ دادٜا٘ذ (ٔزوش آٔبر ایزاٖ.)1392 ،2
ثز ایٗ اعبط ،فزضی ٝایٗ اعز و« ٝرفشبر سِٛیذوٙٙذٌبٖ فٙؼشی ایزاٖ غیزرلبثشی اعز ».ثٝ
ػجبرر دیٍز ،عبخشبر فٙؼز ایزاٖ ا٘حقبری اعز .ایٗ ٔمبِٔ ٝیوٛؽذ ثب اعشفبد ٜاس ثزآٚرد
ٔبرنآح ،3فزضی ٝفٛق را آسٔ ٖٛوٙذ .در ایٗ راعشب ،در ثخؼ د ،ْٚادثیبر ٔٛضٛع ٔزثٛط ثٝ
رٚػٞبی ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری  ٚثزخی ٔطبِؼبر دیؾیٗ ثیبٖ ٔیؽٛد؛ در ثخؼ ع ْٛثٝ
رٚػ سحمیكٔ ،ؼزفی ٔذَ  ٚدادٜٞب اخشقبؿ یبفش ٝاعز؛ در ثخؼ چٟبرْ ،یبفشٞٝبی سحمیك ٚ
ثزآٚرد ٔذَ ؽزح داد ٜؽذ ٚ ٜدر دبیبٖ٘ ،شیدٌٝیزی  ٚدیؾٟٙبدٞبی ٔمبِ ٝارائٔ ٝیٌزدد.
 .6مريری بر ادبیات
دظ اس آ٘ى ٝخبٖ راثیٙغ ٚ )1933(4ٖٛادٚارد چٕجزِیٗ٘ )1933(5ظزی ٝا٘حقبر چٙذخب٘ج ٝرا
ارائ ٝوزد٘ذِ ،ز٘ز )1934(6ؽبخـ ا٘ذاسٌٜیزی لذرر ا٘حقبری را ٔطزح وزد .ایٗ ؽبخـ اس
٘غجز ؽىبف لیٕز ٔحقٞ ٚ َٛشیٟ٘ ٝٙبیی سِٛیذ آٖ در یه ثٍٙب ٜیب فٙؼز ث ٝلیٕز آٖ
ٔحقٔ َٛحبعجٔ ٝیؽٛدٔ .طبِؼبر سدزثی فزا٘ٚی ثؼذ اس ٔطبِؼ ٝاٚسب ،)1974(7ثب اعشفبد ٜاس
Kumbhakar, Baardsen and Lien
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سىٙیهٞبی الشقبدعٙدی ثٙٔ ٝظٛر ثزآٚرد لذرر ثبسار یب درخ ٝا٘حقبری فٙبیغ ا٘دبْ ؽذٜ
اعز .در ایٗ ٔطبِؼبر ،ؽبخـ دبی ٝثزای ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری ،ؽبخـ ِز٘ز اعز.
ثزعٗٞبٖٛٔ )1989(1ج أ َٚطبِؼبر فٙؼشی ٔجشٙی ثز الشقبدعٙدی را «عبسٔبٖ فٙؼشی سدزثی
خذیذ» )٘ (NEIOبٌْذاری وزد .ثؼذ اس آٖ ،ا٘شؾبر دادٜٞبی رعٕی اس یه طزف  ٚدیؾزفز
سىٙیه ٞبی الشقبدعٙدی اس عٛی دیٍز سٔیٔ ٝٙطبِؼبر سدزثی فزاٚا٘ی را ثزای ثزآٚرد لذرر
ا٘حقبری فزإٛ٘ ٓٞد .ثزای ٔثبَ اهلل ٕٞ ٚىبراٖ ،)2013(2اعٕبِٙچغی ( ،)2012اٌٛریٛثزیب

3

( ،)2012دزِٛف  ٚدیٍزأٖ )2007(4زٚری ثز ٔطبِؼبر ٔخشّف دار٘ذ.
در ایزاٖ ثٙٔ ٝظٛر ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری ثبسارٞب  ٚفٙبیغٔ ،طبِؼبر ٔخشّفی ا٘دبْ ؽذٜ
اعز .ؽٟیىیسبػ ٛ٘ ٚرٚسی ( )1393ثب ثٟزٌٜیزی اس ٔذَ غیزعبخشبری  ٚؽبخـ ِز٘ز،
ٚضؼیز درخ ٝرلبثز  ٚا٘حقبر فٙبیغ را ثب رٚیىزد دبرأشزیه ٔٛرد ارسیبثی لزار دادٜا٘ذ.
یبفشٞٝبی ٔمبِ ،ٝا٘حقبر ٔٛثز  ٚؽىبف ٔیبٖ لیٕز ٔحقٞ ٚ َٛشیٟ٘ ٝٙبیی را سبییذ ٔیوٙذ.
ٕٞچٙیٗ ثزرعی ر٘ٚذ ؽبخـ ِز٘ز ثز ثٟجٛد ا٘ذن ؽزایط رلبثشی طی دٚرٛٔ ٜرد ثزرعی دالِز
دارد.
خذادادوبؽی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1393در ٔطبِؼ ٝخٛد لذرر ا٘حقبری ثخؼ فٙؼز ایزاٖ ٚ
اثزار آٖ را ثز رؽذ الشقبدی ثب اعشفبد ٜاس رٚیىزد ٔبرنآح درٖٚسا ثزرعی ٕ٘ٛدٜا٘ذ٘ .شبیح
٘ؾبٖ ٔیدٞذ در  91درفذ فٙبیغ ،ثٍٙبٜٞب ثٕٞ ٝىبری ثب یىذیٍز ٔیدزداس٘ذ .آ٘بٖ ٘شیدٝ
ٔیٌیز٘ذ و ٝرلبثز ٔحذٚد ثٍٙبٜٞب در الشقبد وؾٛر ٔٙدز ث ٝوبٞؼ ضزیت رؽذ الشقبدی در
ایزاٖ ؽذ ٜاعزٕٞ .چٙیٗ دضٚیبٖ ٕٞ ٚىبراٖ ( )1390ثب اعشفبد ٜاس رٚیىزد ٘بدبرأشزیه ،ؽىبف
ثیٗ لیٕز ٞ ٚشیٟ٘ ٝٙبیی را در لبِت یه ٔذَ وٛرٛ٘ٚیی ثزرعی وزد٘ذ٘ .شبیح ٘ؾبٖ ٔیدٞذ
حذٚد  50درفذ فٙبیغ ،دارای لذرر ا٘حقبری ثٛد ٚ ٜسٛا٘غشٝا٘ذ ؽىبف ٔؼٙبداری ثیٗ لیٕز
ٞ ٚشیٟ٘ ٝٙبیی ایدبد وٙٙذ.
ثزرعی ثزخی اس ٟٔٓسزیٗ ٔطبِؼبر ٔزثٛط ث ٝسؼییٗ درخ ٝلذرر ا٘حقبری ثبسار یب فٙبیغ
در عطح ثیٗإِّّی  ٚداخُ وؾٛر ٘ؾبٖ داد دیؾزفزٞبی سیبدی در ثٟجٛد رٚػٞبی سخٕیٗ
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لذرر ا٘حقبری ،ثز ٔجٙبی ؽبخـ ِز٘ز ؽىُ ٌزفش ٝاعز .اس طزف دیٍزٔ ،طبِؼبر سدزثی وٝ
ثزای ؽٙبخز ٚضؼیز رلبثز  ٚا٘حقبر فٙبیغ ثٛدٜا٘ذ ٕٝٞ ،چبِؾی در ٔٛرد دادٜٞبی در
دعشزط ثزای سخٕیٗ ٔذَ ٘ظزی خٛد داؽشٝا٘ذ .أب دیؾزفز سىٙیهٞب ٛٙٞس چبِؼ وٕجٛد
دادٜٞب را اس ثیٗ ٘جزد ٜاعز؛ سیزا رفغ ایٗ چبِؼ ػٕذسب ثٛٔ ٝعغبر ا٘شؾبر دٙٞذ ٜآٔبر ٔزثٛط
ٔیؽٛد .أب آٖٞب ٘یش ػٕٔٛب ثب چبِؼٞبی ثٛدخٝای ٔٛاخٞ ٝغشٙذ؛ ثٙبثزایٗ ،ثزخی دضٞٚؾٍزاٖ
درفذد ثزآٔذٜا٘ذ اس سىٙیهٞبیی اعشفبد ٜوٙٙذ و٘ ٝیبس ث ٝاطالػبر آٔبری وٕشزی داؽش ٝثبؽٙذ.
یىی اس ایٗ ٘ٛآٚریٞب ثزای ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری ،اعشفبد ٜاس سٛاثغ ٔزسی سقبدفی اعز.
وبٔجٛوبر ٕٞ ٚىبراٖ ( )2012دظ اس ثیبٖ چٙذیٗ ضؼف ؽبخـ ِز٘ز در ٔٛرد ٔحبعجٝ
لذرر ا٘حقبری ٔب٘ٙذ در ٘ظز ٍ٘زفشٗ خطبٞبی ثٟیٝٙیبثیٙٔ ،فی ؽذٖ ٔمذار ػذدی ؽبخـ در
ٔطبِؼبر سدزثی ٘بؽی اس ایغشب ثٛدٖ ،فبدق ٘جٛدٖ فزك ثبسدٞی ثبثز ثٔ ٝمیبط در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
ٔٛرد ٔطبِؼٔ ٚ ٝحذٚدیزٞبی دادٜای ثز ٞشیٟ٘ ٝٙبیی ،سالػ وزد٘ذ ثزای غّج ٝثز ضؼفٞبی
ثبال خقٛفب چبِؼ وٕجٛد دادٜای ،رٚؽی خذیذ ثب اعشفبد ٜاس ٔذَ سٛاثغ ٔزسی سقبدفی ارائٝ
وٙٙذ و ٝػٕٔٛب ثزای ثزآٚرد وبرآیی  ٚػذْوبرآیی ثٍٙبٜٞب اس طزیك ثزآٚرد سبثغ سِٛیذٞ ،شی ٝٙیب
عٛد اعشفبدٔ ٜیؽٛد 1.اعشفبد ٜاس ایٗ رٚػ ثزای سخٕیٗ لذرر ا٘حقبری فٙبیغ در حبَ
ٌغشزػ اعز .ثزای ٔثبَ ،اٚریب  ٚاعشبیٙجبوظ )2012( 2ثزای ثبسار اِىشزعیش ٝوبِیفز٘یب؛ ٞب٘غٗ
ٕٞ ٚىبراٖ )2014( 3در ٔٛعغ ٝالشقبد ا٘زصی دا٘ؾٍب ٜوّٗ 4ثزای ثبسار ع ًٙآٗٞ؛ ثبیزخی ٚ
آساْ )2014(5ثزای لذرر ا٘حقبری ثب٘ه ٌزأی ِٛ ٚدش ٕٞ ٚىبراٖ )2015( 6ثزای فٙبیغ
غذایی ایبالر ٔشحذ ٜآٔزیىب اعشفبد ٜوزدٜا٘ذ 7.در ثخؼ ع ،ْٛدظ اس ٔؼزفی ایٗ رٚػ ،اس آٖ
ثزای ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری فٙبیغ ایزاٖ اعشفبد ٜخٛاٞذ ؽذ.

1

ٔزٚری ثز ٔذَٞبی سقبدفی ٔزسی  ٚوبرثزدٞبی آٖ را در ٔطبِؼبر وبٔجٛوبر ِٚٛ ٚی ( ،)2000وِٛی  ٚدیٍزاٖ (،)2005
وبٔجٛوبر (ٌ ٚ )2006زیٗ (ٔ )2009یسٛاٖ یبفز.
2

Orea and Steinbuks
3
Germeshausen, Pankeb and Wetzelb
4
Cologne
5
Bairagi and Azzam
6
Lopez, Zheng and Azzam
 7لبثُ سٛخ ٝاعز وِٛ ٝدش  ٚآساْ اس خّٕ ٝدا٘ؾٕٙذا٘ی ٞغشٙذ و ٝدر سٔیٔ ٝٙطبِؼبر عبسٔبٖ فٙؼشی سدزثی خذیذ دعشبٚردٞبی
لبثُ ٔالحظٝای داؽشٝا٘ذ  ٚفبحت رٚػ ٔیثبؽٙذ.
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 .7ريش تحقیق ي معرفی مدل
اِٚیٗ ثبر ِز٘ز( )1934ؽبخقی ٘ظزی ارائٕٛ٘ ٝد و ٝثز دبی ٝآٖ ثشٛاٖ لذرر ثبسار را ا٘ذاسٌٜیزی
وزد .ایٗ ؽبخـ ث ٝفٛرر

-

 ،سؼزیف ٔیؽٛد و ، ٝلیٕز ٔحق َٛیب عشب٘ذٜ؛

،

ٞشیٟ٘ ٝٙبیی سِٛیذ ٔحق َٛیب عشب٘ذ ، ٚ ٜؽبخـ ِز٘ز اعز .ایٗ ؽبخـ ثیٗ ففز  ٚیه
سغییز ٔیوٙذ .ففز ثیبٍ٘ز رلبثز وبُٔ  ٚیه ٘ؾبٖدٙٞذ ٜا٘حقبر وبُٔ اعزٞ .زچ ٝاس ففز ثٝ
یه ٘شدیه ؽٛیٓ اس درخ ٝرلبثز وبعش ٝؽذ ٚ ٜثز درخ ٝلذرر ا٘حقبری اضبفٔ ٝیؽٛد .اس
آ٘دب ؤ ٝؼٕٛال

ثزای ٔحممبٖ غیزلبثُ ٔؾبٞذ ٜاعز ،یه رٚیىزد ثزآٚرد سبثغ ٞشی ٝٙوُ ٚ

اعشفبد ٜاس آٖ ثزای ثٝدعز آٚردٖ

اعزٔ .طبِؼبسی ٔب٘ٙذ ٚایز ٕٞ ٚىبراٖ،)2002(1

ِٚفزاْ ،)1999(2آیٍیٍٙز ٕٞ ٚىبراٖ )1995(3ایٗ رٚیىزد را ث ٝوبرٌزفشٝا٘ذ .رٚیىزد دیٍز،
رٚػ عبسٔبٖ فٙؼشی سدزثی خذیذ اعز و ٝؽبخـ ِز٘ز را ثٚ ٝعیّ ٝسخٕیٗ غیزٔغشمیٓ
ٞشیٟ٘ٝٙبیی ثزآٚرد ٔیوٙذ .اعٕبِٙچغی ( ،)2012اٌٛریٛثزیب ( ،)2012دزِٛف ٕٞ ٚىبراٖ
( ،)2007ثزعٗٞبٖ ( )1989ایٗ رٚیىزد را ث ٝطٛر وبُٔ ؽزح دادٜا٘ذ.
ٔحذٚدیز ٔ ٟٓسخٕیٗ ٔغشمیٓ سبثغ ٞشی ٚ ٝٙرٚیىزد عبسٔبٖ فٙؼشی سدزثی خذیذ ایٗ
اعز و ٝآٖٞب ػال ٜٚثز ؽزٚط ٔخشّف ثزای ٍٕٙٞی وبالٞب  ٚعبخشبر ثبسار٘ ،یبس ث ٝدادٜٞبی
ٔزثٛط ثٔ ٝمبدیز عشب٘ذ ٚ ٜلیٕز ػٛأُ سِٛیذ دار٘ذ و ٝػٕٔٛب در دعشزط ٘یغشٙذ .ثزای رٞبیی
اس ایٗ ٔحذٚدیز اعشفبد ٜاس سٛاثغ سقبدفی ٔزسی دیؾٟٙبد ٔیٌزدد .ایٗ رٚیىزد فزك ٔیوٙذ
و ٝسبثغ سِٛیذ اعشب٘ذارد ث ٝفٛرر

اعز .وٝ

عشب٘ذٚ ٜ

ثزداری اس ٟ٘بدٜٞبی

اعشفبد ٜؽذ ٜدر سِٛیذ عشب٘ذ ٚ ٜؽبخـ سغییزار سىِٛٛٙصی ٔیثبؽذ .سبثغ سِٛیذ ،سبثؼی ٔشٙبٞی
 ٚغیزٔٙفی  ٚدارای ٔؾشك دٔ ْٚیثبؽذٕٞ .شاد سبثغ سِٛیذ ،یه سبثغ ٞشی ٝٙوُ ث ٝفٛرر
اعز وٝ

حذالُ ٞشی ٝٙوُ ٚ

سبثغ ٔثجز  ٚغیزوبٞؾی در ،

ثزداری اس لیٕز ػٛأُ سِٛیذ اعز .ایٗ

اعز .سٔب٘ی و ٝثبسار رلبثشی ثبؽذ لیٕز ثزاثز ٞشیٟ٘ ٝٙبیی ٚ

ٔبرنآح ثزاثز ففز اعز .در فٛرسی و ٝلیٕز ثشريسز اس ٞشیٟ٘ ٝٙبیی ؽٛد ،ثبسار ث ٝعٕز
ا٘حقبر ٌزایؼ خٛاٞذ داؽز .اٌز ث ٝخبی ؽبخـ ِز٘ز اس راثطٝ

-

 ،θثزای ٔحبعجٝ
1

Weiher, Sickles and Perloff
Wolfram
3
Aiginger, Brandner and Wüger
2

91

اودازٌ گیری قدرت اوحصاری صىایع تًلیدی در ایران> ريیکرد تًابع تصادفی مرزی

ٔبرنآح اعشفبد ٜؽٛد 1.یه ارسػ ٔثجز ثزای  θدالِز ثز رفشبر غیزرلبثشی در ثبسار ٔحقَٛ
دارد .ث ٝػجبرر دیٍزٔ ،ثجز ثٛدٖ  θث ٝایٗ ٔؼٙب اعز و ٝلیٕز ثشريسز اس ٞشیٟ٘ ٝٙبیی اعز.
()1
چٔ ٖٛمبدیز ٔ ٚثجز ٞغشٙذ ثب ضزة طزفیٗ راثط )1( ٝدر ٘غجز

خٛاٞیٓ داؽز:

()2
اس آ٘دب وٝ

ثزاثز ع ٟٓفزٚػ یب ارسػ عشب٘ذ ٜاس ٞشی ٝٙوُ اعز ،ػٕٔٛب دادٜٞبی آٖ در

اطالػبر آٔبری لبثُ دعشزط اعز .در ادأ ٝثزای سجذیُ ٘بٔؼبدِ )2( ٝث ٝیه سغبٚی اس دبرأشز


اعشفبدٔ ٜیؽٛد .ثٙبثزایٗ:

()3
در راثط )3( ٝدبرأشز غیزٔٙفی  ،μؽىبف ثیٗ لیٕز ٞ ٚشیٟ٘ٝٙبیی سِٛیذ ٔحق َٛرا ٘ؾبٖ
ٔیدٞذ و ٝلذرر ا٘حقبری یب ٔبرنآح سؼزیف ٔیؽٛدٔ .برنآح ففز دالِز ثز رفشبر وبٔال
رلبثشی یب رلبثز وبُٔ ٔ ٚبرنآح ثشريسز اس ففز ٘ؾبٖدٙٞذ ٜرفشبر غیزرلبثشی اعزٔ .برنآح
ث ٝفٛرر ٔغشمیٓ اس راثط )3( ٝلبثُ ٔحبعج٘ ٝیغز؛ سیزا اطالػبر وؾؼ ٞشی٘ ٝٙغجز ث ٝسِٛیذ
در اخشیبر دضٞٚؾٍزاٖ ٘یغز .ثٙبثزایٗ ٘یبس ث ٝسخٕیٗ غیزٔغشمیٓ ٞشیٟ٘ٝٙبیی اعز .اس طزف
دیٍز ٕٔىٗ اعز ٔمذار عٕز چخ راثط )3( ٝثٚ ٝعیّٔ ٝشغیزٞبی غیزلبثُ ٔؾبٞذٔ ٜشبثز ؽذٜ
ثبؽذ .ثزای اػٕبَ ایٗ اثزار یه ػبُٔ خطبی ٔشمبرٖ د ٚطزفٔ ٝب٘ٙذ  εدر عٕز راعز راثطٝ
( )3اضبفٔ ٝیٌزدد.
()4
حبَ اٌز فزك ؽٛد و ٝسبثغ ٞشی ٝٙثزای یه ثٍٙب ٜیب فٙؼز ث ٝفٛرر
ثبؽذ  ٚدر ػُٕ فزْ سبثغ ٞشی ٝٙث ٝؽىُ سجؼی ا٘ؼطبفدذیز سزا٘غّٛي ا٘شخبة ؽٛد ،خٛاٞیٓ
داؽز:
 1سٛخ ٝؽٛد و ٝؽبخـ ِز٘ز ث ٝفٛرر

سؼزیف ٔیؽٛد و ٝثب  θسؼزیف ؽذ ٜدر ایٗ رٚػ ٔشفبٚر اعز؛ أب

ایٗ د ٚیه راثط ٝسٙبظز یه ث ٝیه دار٘ذ  ٚثٙبثزایٗ ٔیسٛاٖ ٘ٛؽز:

.
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∑∑ ⁄

()5
t

∑

tt

⁄

∑

∑∑

t

(

)

⁄

در راثط )5( ٝسؼزیف ٔشغیزٞب ٕٞب٘ٙذ ٌذؽش ٝاعز .اس آ٘دب وٞ ٝذف ایٗ ٔمبِ ٝثزآٚرد
ٔبرنآح در راثط )4( ٝاعز٘ ،یبس ث ٝثزآٚرد سبثغ ٞشی٘ ٝٙیغز؛ سیزا اٌز اس راثط٘ )5( ٝغجز ثٝ
سِٛیذ ٔؾشك ٌزفش ٝؽٛد ،راثط ٝسیز ث ٝدعز ٔیآیذ.
()6

∑

t

لبثُ سٛخ ٝاعز و ٝراثط )6( ٝوؾؼ ٞشیٝٙای را ا٘ذاسٌٜیزی ٔیوٙذ وٕٞ ٝبٖ ٔؼىٛط
ٔؼیبر ثبسدٞی ثٔ ٝمیبط ( )RTSاعز .ایٗ ٔف ْٟٛدر راثط٘ )7( ٝؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعز.
()7
اٌز راثط )6( ٝدر راثط )4( ٝخبیٌذاری ؽٛد ،خٛاٞیٓ داؽز:
∑

()8

سٛخ ٝؽٛد و ٝخطبی سزویجی (  )μدر راثط )8( ٝدلیمب ٔؾبث ٝخشء خطبی سبثغ ٞشیٝٙ
سقبدفی ٔزسی اعز و ٝخشء خطبی  ،μیه خطبی یه طزف ٝغیزٔٙفی اعز  ٚخشء خطبی ،ε
یه خطبی د ٚطزفٔ ٝشمبرٖ اعز؛ ثٙبثزایٗ ٔیسٛاٖ رٚیىزد سٛاثغ سقبدفی ٔزسی را ثزای
سخٕیٗ راثط )8( ٝث ٝوبر ٌزفز (وبٔجٛوبر  .)2000 ،1َِٚٛ ٚرٚیىزد سبثغ سقبدفی ٔزسی یه
رٚػ حذاوثزعبسی درعزٕ٘بیی 2اعز و ٝثز فزٚك سٛسیؼی سیز ثزای اخشای خطبی سقبدفی
ثٙب ؽذ ٜاعز.
)

چ ٖٛفزك ؽذ ٜسبثغ ٞشی ٝٙدر راثط ٍٕٗٞ )5( ٝاس درخ ٝیه در لیٕز ٟ٘بدٜٞب اعز؛ دظ
ثبیذ

∑ ثبؽذ و ٝاػٕبَ آٖ در راثطٌ ٚ )8( ٝغشزػ آٖ ،راثط )9( ٝرا حبفُ خٛاٞذ

وزد:
Kumbhakar and Lovell
Maximum Likelihood Estimation

1
2
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()9

̃

t

وٝ

∑-

̃ اس سمغیٓ لیٕز سٕبٔی ٟ٘بدٜٞب ث ٝیه ٟ٘بدٔ ٜؾخـ ث ٝدعز ٔیآیذ .ثزای

ٔثبَ ،اٌز سٟٙب عٟ٘ ٝبد٘ ٜیزٚی وبر ،عزٔبیٟ٘ ٚ ٝبدٜٞبی ٚاعطٝای داؽش ٝثبؽیٓ ،اس سمغیٓ لیٕز
ٟ٘بدٜٞبی عزٔبیٚ ٚ ٝاعطٝای ثز لیٕز ٟ٘بد٘ ٜیزٚی وبر ػٕال لیٕز د ٚػبُٔ ثٚ ٝعیّ ٝلیٕز
٘یزٚی وبر ٘زٔبَ ؽذ ٜاعز.
𝜃 سؼزیف ؽذ ٜاعز؛ ثٙبثزایٗ ٔیسٛاٖ

اس آ٘دب ؤ ٝبرنآح در رٚاثط ثبال ث ٝؽىُ
٘ؾبٖ داد و:ٝ

θ

()10
ثٙبثزایٗ ،دظ اس سخٕیٗ  ٚ μدبرأشزٞبی رٚاثط ( ،)9اس راثط ٝسیز ̂𝜃 ثزآٚرد ٔیؽٛد.
̂

()11

t

̂ ̃

̂∑

̂ ̂

̂

در ٟ٘بیز ثب اعشفبد ٜاس ̂ سخٕیٗ سد ٜؽذ ٜاس راثطٔ )11( ٝیسٛاٖ ؽبخـ ِز٘ز را ث ٝؽىُ
سیز ٔحبعجٕٛ٘ ٝد.
θ
()12

𝜃
𝜃

𝜃
1

رٚػ خبیٍشیٗ ثزای ثزآٚرد راثط ،)9( ٝاعشفبد ٜاس رٚػ فبر ٚ ٜدزایٕٙز ( )1995یب سبثغ
فبفّٝای ٟ٘بدٜٞب ث ٝػٛٙاٖ سبثغ سجذیّی سبثغ ٞشی ٝٙاعز و ٝدر ایٗ فٛرر ،ثزاعبط سبثغ سجذیّی
ٟ٘بدٜای راثط ٝسیز ث ٝدعز خٛاٞذ آٔذ:
()13
وٝ

t

̃ ٚ

-

̃

∑

ٔیثبؽذ .ایٗ ٘غجز اس سمغیٓ ٔمذار سٕبٔی ٟ٘بدٜٞب ثٔ ٝمذار

یه ٟ٘بدٔ ٜؾخـ ث ٝدعز ٔیآیذ .ثزای ٔثبَ ،اٌز سٟٙب عٟ٘ ٝبد٘ ٜیزٚی وبر ،عزٔبیٚ ٝ
ٟ٘بدٜٞبی ٚاعطٝای داؽش ٝثبؽیٓ؛ اس سمغیٓ ٔمذار ٟ٘بدٜٞبی عزٔبیٚ ٚ ٝاعطٝای ثز ٔمذار ٟ٘بدٜ

Färe and Primont

1
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٘یزٚی وبر ػٕال ٔمبدیز د ٚػبُٔ دیٍز ثٚ ٝعیّٔ ٝمذار ٘یزٚی وبر ٘زٔبَ ؽذ ٜاعز؛ در ٘شیدٝ
در راثط )11( ٝث ٝخبی ٔخزج وغز و ٝوؾؼ ٞشیٝٙای ثزاعبط لیٕز ػٛأُ اعزٔ ،یسٛاٖ
وؾؼ ٞشیٝٙای را ثزاعبط سبثغ سجذیُ(راثط ))13( ٝخبیٍشیٗ ٕ٘ٛد ٔ ٚبرنآح را ثٕٞ ٝبٖ
رٚػ ثزآٚرد وزد.
ثزای ثزآٚرد وؾؼ ٞشیٝٙای خٟز ثزآٚرد ٔبرنآح ثب رٚیىزد سٛاثغ سقبدفی ٔزسی
ٔیسٛاٖ اس سبثغ سجذیُ فبفّٝای اعشفبد ٜوزد .در ایٗ ٔطبِؼٔ ٝذَ رٌزعی٘ٛی سبثغ سقبدفی ٔزسی
ثزای  136رؽش ٝفؼبِیز (وذ چٟبر رلٕی  ٚ )ISICدٚر ٜسٔب٘ی ٔ ،1392 - 1374زسجط ثب راثطٝ
( )13ث ٝؽىُ سیز ٘ؾبٖ دادٔ ٜیؽٛد.
()14
وٝ
وبر؛

t

t

 ،ع ٟٓفزٚػ اس ٞشی ٝٙوُ؛

t

t

t

عشب٘ذٜ؛

t

t

t

ٍِ ،بریشٓ ٘غجز ٟ٘بد ٜعزٔبی ٝث٘ ٝیزٚی

ٍِ ،بریشٓ ٘غجز ٟ٘بدٚ ٜاعطٝای ث٘ ٝیزٚی وبر ٔ ، ٚشغیز ر٘ٚذ سٔب٘ی اعزٔ .شغیز

ٚاثغش ٝایٗ ٔذَ اس دادٜٞبی ٘غجز ارسػ فزٚػ ثٞ ٝشی ٝٙوُ ٔزثٛط ث 136 ٝوذ چٟبررلٕی
 ISICثز اعبط دادٜٞبی ٔٙشؾزؽذ ٜطزح وبرٌبٜٞبی فٙؼشی٘ 10فز وبروٗ  ٚثیؾشز ٔزوش آٔبر
ایزاٖ اعشخزاج ٔ ٚحبعج ٝؽذ ٜاعزٔ .شغیزٞبی سٛضیحی ٘یش ؽبُٔ ارسػ عشب٘ذ ،ٜسؼذیُ ؽذٜ
ثب ؽبخـ لیٕز سِٛیذوٙٙذ ٜثخؼ فٙؼز  ٚع ٝػبُٔ سِٛیذ اعز .سؼذاد ٘یزٚی وبر ٞز وذ
چٟبررلٕی ،ارسػ ٟ٘بدٜٞبی ٚاعطٝای و ٝؽبُٔ ا٘زصی  ٚعبیز ٟ٘بدٜٞبی ٚاعطٝای اعز .ایٗ
ٔشغیز ثب ؽبخـ لیٕز ٔقزف ٚاعطٝای ٔزثٛط ث ٝثخؼ فٙؼز سؼذیُ ؽذ ٜاعزٟ٘ .بدٜ
ٔٛخٛدی عزٔبی٘ ٝیش ٔٛخٛد ٘یغز؛ ثٙبثزایٗ ثزای ٔمبِ ٝحبضز ثزآٚرد ٌزدیذ  ٚثب ؽبخـ
لیٕز عزٔبیٌٝذاری ٘بخبِـ ثخؼ فٙؼز سؼذیُ ٌزدیذ .رٚػ ثزآٚرد ٔٛخٛدی عزٔبی ٝثزای
ٞز وذ چٟبررلٕی در ادأ ٝثیبٖ خٛاٞذ ؽذٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛر ثزآٚرد ٔذَ یبد ؽذ ،ٜاثشذا ٔشغیز
ٟ٘بدٜٞبی ٚاعطٝای ٛٔ ٚخٛدی عزٔبی ٝثز سؼذاد ٘یزٚی وبر سمغیٓ ٌزدیذ ،عذظ ٍِبریشٓ طجیؼی
ایٗ ٘غجزٞب در ٔذَ ٚارد ؽذ.

سٛعط ٘زْافشار ثزآٚرد ؽذ  ٚثزاعبط آٖ ٔیسٛاٖ ٔبرنآح

یب ̂ را در ٞز وذ چٟبررلٕی  ٚثزای عبَٞبی ٔٛرد ٔطبِؼ ٝثزآٚرد ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛر
سخٕیٗ ٔٛخٛدی عزٔبی ٝاثشذا راثط ٝسیز ثزآٚرد ؽذ.
()15

) (
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دظ اس ثزآٚرد راثط ٚ )15( ٝآ٘شی ٍِبریشٓ ٌزفشٗ اس ضزایت
اس راثطٝ

 ٚث ٝدعز آٚردٖ

ٔٛخٛدی عزٔبیٞ ٝز وذ چٟبررلٕی در عبَ  1373ثزآٚرد ؽذ .در ٟ٘بیز

اس راثط ٝسیز ٔٛخٛدی عزٔبی ٝخبِـ طی عبَٞبی  1392 - 1374ثزای  136وذ چٟبررلٕی
ٔ ISICحبعج ٝؽذ.
()16

t

t-

) ( -

t

در ادأ ٚ ٝلجُ اس سخٕیٗ  ٚسحّیُ ٘شبیح ٔذٌَ ،فشٙی اعز ٔطبثك ٔطبِؼ ٝثّٛسی ٕٞ ٚىبراٖ

1

(ٔ )2012ذَ سقبدفی ٔزسی اس ِحبظ آٔبری یه ٔذَ رٌزعی٘ٛی ثب خطبی سزویجی اعز و ٝدر
چبرچٛة ٔزس سِٛیذ یب ٔزس ٞشی ٝٙثزآٚرد ٔیؽٛدٕٞ .چٙیٗ خشء خطبی سزویجی ػذْوبرآیی در
ایٗ ٔذَٞب طی سٔبٖ ثبثز یب ٔشغیز در ٘ظز ٌزفشٔ ٝیؽٛد .اس طزف دیٍز ،أىبٖ خذاعبسی
اثزار ٘بٍٕٙٞی ٚاحذی ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ٜاس خشء ػذْوبرآیی ٚخٛد دارد ؤ ٝشٙبعت ثب ٞز وذاْ اس
ایٗ فزٚك ،رٚػٞبی ٔخشّفی ثب سٛخ ٝث ٝدادٜٞبی ٔمطؼی یب سبثّٛیی دیؾٟٙبد ؽذ ٜاعز .ایٗ
رٚػٞب در یه طیف ٌغشزد ٜلزار ٔیٌیز٘ذ و ٝدر یه عز آٖ رٚػٞبیی اعز و ٝسٕبْ اثزار
سٔب٘ی  ٚغیزلبثُ ٔؾبٞذٚ ٜاحذٞب را ث ٝػذْوبرآیی ٔٙشغت ٔیوٙذ آیٍٙز ٕٞ ٚىبراٖٚ )1977(2
در عز دیٍز ،طیف رٚػٞبیی و ٝاثزار ٘بٍٕٙٞی ٚاحذی  ٚسغییز سٔب٘ی ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ٜرا اس
ػذْوبرآیی خذا در٘ظز ٔیٌیز٘ذ ٌزیٗ .)2005(3ثب ٚخٛد ایٗ طیف ٌغشزد ٜاس رٚػٞبی
ثزآٚرد ،چ ٖٛخشء خطبی غیزٔٙفی ٔبرنآح ٘شید ٝسٕبٔی اثزار ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ٜسٔب٘ی ٚ ٚاحذی
اعز در یه وبرثزد غیزٔؼٕ َٛاس ٔذَ سقبدفی ٔزسی وبٔجٛوبر ٕٞ ٚىبراٖ(،)115 :2012
خذاعبسی آٖٞب إٞیز ٘خٛاٞذ داؽز .ثٙبثزایٗ رٚیىزد آیٍٙز ٕٞ ٚىبراٖ ( )1977ثزای ثزآٚرد
ٔبرنآح اعشفبد ٜؽذ ٜاعز.
 .8وتایج تجربی
ثزای اطٕیٙبٖ اس خؼّی ٘جٛدٖ ثزآٚردٞب اثشذا آسٔ ٖٛدیىی فِٛز سؼٕیٓیبفشٔ 4ٝشغیزٞب ا٘دبْ ؽذ.
1

Pelotti, Daidone, Ilardi and Atella
Aigner, Lovell and Schmidt
3
Green
4
Augmented Dickey–Fuller
2
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٘شبیح ٘ؾبٖ داد ٔشغیزٞب در عطح ایغشب ٞغشٙذ .عذظ ثب اعشفبد ٜاس ٘زْافشار اعشبسب سبثغ ٔزسی
سقبدفی راثط )14( ٝثب رٚیىزد آیٍٙز ثزآٚرد ؽذ .لجُ اس ٔحبعجٔ ٝبرنآح ،ایٗ فزضی ٝثزرعی
ؽذ و ٝآیب ثزآٚرد ثبیذ در چبرچٛة رٌزعی ٖٛحذالُ ٔزثؼبر ٔؼِٕٛی ثب خشء خطبی اعشب٘ذارد
ا٘دبْ ؽٛد یب در لبِت سبثغ سقبدفی ٔزسی؟ آٔبر ٜچیدٔ ٚزثٛط ث ٝایٗ فزضیٝ
(0

it

ˆ ) ثب ٔمذار  ٚ 760درخ ٝآسادی یه ،دالِز ثز رد فزضی ٝففز دارد؛ ثٙبثزایٗٔ ،ذَ ثبیذ

ث ٝفٛرر سقبدفی ٔزسی ثزآٚرد ؽٛد .دظ اس سخٕیٗ ٔذَ ̂ t ٚ ̂ t ،اعشخزاج ٌزدیذ، ̂ t .
ٕٞبٖ خشء خطبی غیزٔٙفی راثط )14( ٝاعز ٚ

it

̂y

ٕٞبٖ وؾؼ ٞشیٝٙای ثزاعبط سبثغ سجذیُ

فبفّٝای ثز اعبط ٟ٘بدٜٞبعز .اس سمغیٓ ایٗ د ٚدبرأشزٔ ،برنآح ٔحبعج ٝؽذٕٞ .چٙیٗ اس
ٔؼىٛط وؾؼ ٞشیٝٙای ،ثبسدٞی ثٔ ٝمیبط ث ٝدعز آٔذ.
٘شبیح ثزآٚرد ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ٔیبٍ٘یٗ ٔبرنآح در عطح سٕبٔی وذٞبی چٟبررلٕی  ISICثزاثز
ثب  23درفذ اعز؛ یؼٙی ،فٙبیغ ٔخشّف لیٕز ٔحقٛالر خٛد را ث ٝطٛر ٔشٛعط  23درفذ
ثبالسز اس ٞشیٟ٘ ٝٙبیی سؼییٗ وزدٜا٘ذ (خذ .)1 َٚث ٝػجبرر دیٍز ،یه رفشبر رلبثز ا٘حقبری در
ثخؼ فٙؼز ایزاٖ ٚخٛد دارد .ثٙبثزایٗ ،فزضیٔ ٝمبِ ٝسبییذ ٔیٌزددٕٞ .چٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ثبسدٞی
ثٔ ٝمیبط ( 0/95 )RTSاعز و ٝوٛچهسز اس یه اعز (خذ.)1 َٚ
جديل .1خالصٍ وتایج برآيرد مارکآپ ي بازدَی بٍ مقیاس در صىایع ایران
تعداد مشاَدات

میاوگیه

اوحراف استاودارد

حداقل

حداکثر

متغیر
ػبُٔ ػذْوبرآیی

2511

0/24

0/21

0/02

3/65

ٔبرنآح

2511

0/23

0/20

0/02

3/57

ثبسدٞی ثٔ ٝمیبط

2511

0/95

0/10

0/78

3/36
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ایٗ یبفش٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ فٙبیغ وؾٛر اس فزفٞٝبی ٘بؽی اس ٔمیبط ثٟزٜٙٔذ ٘یغشٙذ .ثٙبثزایٗ
عیبعزٌذاراٖ ثخؼ فٙؼز ایزاٖ ٔیسٛا٘ٙذ ثب فزآٞعبسی ثغشز الشقبدی ٌغشزػ فؼبِیزٞبی
فٙؼشی در لبِت سؼب٘ٚیٞب  ٚسٛعؼ ٝثبسارٞبی فبدراسی ،فٙبیغ را ث ٝعٕز اعشفبد ٜاس فزفٞٝبی
٘بؽی اس ٔمیبط ٞذایز وٙٙذ.
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٘شبیح ثزآٚرد ٔبرنآح  ٚؽبخـ ِز٘ز ثب رٚیىزد سٛاثغ سقبدفی ٔزسی ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر
ٔدٕٛع حذٚد  98درفذ فٙبیغ ،لیٕز را ثیؼ اس  20درفذ ثبالسز اس ٞشیٟ٘ ٝٙبیی سؼییٗ
وزدٜا٘ذ و ٝرفشبری غیزرلبثشی داؽشٝا٘ذ .خشییبر ایٗ ٘شبیح ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و 2/2 ٝدرفذ فٙبیغ
ؽبُٔ ع ٝفٙؼز (یب رؽش ٝفؼبِیز) اس ٔبرن آح وٕشز اس  10درفذ ثزخٛردار ٞغشٙذ؛ یؼٙی
رفشبر رلبثشی دار٘ذ 43 .درفذ فٙبیغ ؽبُٔ  58فٙؼز (یب رؽش ٝفؼبِیز) ٔبرنآح ثیٗ  10سب
 20درفذ داؽشٝا٘ذ 37/5.درفذ فٙبیغ ؽبُٔ  15فٙؼز (یب رؽش ٝفؼبِیز) ٔبرنآح ثیٗ  20سب
 30درفذ داؽشٝا٘ذٕٞ .چٙیٗ  17درفذ فٙبیغ ؽبُٔ  24فٙؼز (یب رؽش ٝفؼبِیز) ٔبرنآح
ثیؼ اس 40درفذ داؽشٝا٘ذ و ٝرفشبری وبٔال غیزرلبثشی را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.
ایٗ ٘شبیح ثب ٔطبِؼبر خذاداد ٕٞ ٚىبراٖ ( )1393و ٝثیبٖ ؽذ 91 ٜدرفذ فٙبیغ رفشبر
غیزرلبثشی دار٘ذ ،ؽٟیىی سبػ ٛ٘ ٚرٚسی ( )1393و ٝدالِز ثز ٔبرنآح ثیٗ  30سب  40درفذ
در اوثز فٙبیغ داردٕٞ ،غٔ ٛیثبؽذ .در ٔمبثُ ،ثزخی ٔطبِؼبر ٔب٘ٙذ دضٚیبٖ ٘شیدٌٝیزی وزدٜا٘ذ
و ٝسٟٙب  50درفذ فٙبیغ دارای لذرر ا٘حقبری ٞغشٙذ .ایٗ ٘شید ٝاس ثزآٚرد درفذ ا٘حقبر در
ایٗ ٔمبِ ٝوٕشز اعز؛ أب ٕٞچٙبٖ درفذ ثبالیی اس ا٘حقبر در فٙبیغ ایزاٖ را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ
ثٙبثزایٗٔ ،یسٛاٖ ٌفز ثب ٘شبیح ایٗ ٔمبِ ٝعبسٌبر اعزٕٞ .چٙیٗ ٔٙطجك ثز ٚالؼیزٞبی الشقبدی
وؾٛر اعز .ثزای ٔثبَ ،لیٕز ٔحقٛالر سِٛیذ داخُ ٕٛٞار ٜثبالسز اس ٔحقٛالر ٔؾبثٝ
ٚارداسی اعز یب اس دعز دادٖ ثبسارٞبی فبدراسی ثزخی اس ٔحقٛالر فٙؼشی ث ٝدِیُ ٘بسٛا٘ی
رلبثز لیٕشی اعز یب ثٟزٜٚری دبییٗ ػٛأُ سِٛیذ اس ایٗ خّٕ ٝاعز.
جديل  .6تعداد ي درصد فراياوی صىایع بر حسب درصد مارکآپ
تعداد رشتٍ فعالیت(صىعت)

درصد فراياوی

مارکآپ(وسبت قیمت بٍ َسیىٍ وُایی)
سب  10درفذ

3

2/2

 10سب  20درفذ

58

43/3

 20سب  30درفذ

51

37/5

ثیؼ اس  30درفذ

24

17
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٘شبیح ثزآٚرد ٔبرنآح رؽش ٝفؼبِیزٞبی فٙؼشی ایزاٖ طی عبَٞبی ٘ 1392 -1374ؾبٖ
ٔیدٞذ ػذد ٔبرنآح ث ٝطٛر ٔشٛعط  1/23اعز .یؼٙی لیٕز ٔحقٛالر فٙبیغ ث ٝطٛر
ٔشٛعط  23درفذ ثبالسز اس ٞشیٟ٘ ٝٙبیی سؼییٗ ؽذ ٜاعز و٘ ٝؾبٖدٙٞذ ٜیه رفشبر رلبثز
ا٘حقبری در ثخؼ فٙؼز ایزاٖ اعزٕٞ .چٙیٗ یبفشٞٝب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ثزخالف اٞذاف سؼییٗ
ؽذ ٜدر اعٙبد ثبالدعشی وؾٛر اس خّٕ ٝعٙذ چؾٓا٘ذاس  20عبِ ٚ ٝعیبعزٞبی وّی الشقبد
ٔمبٔٚشی  ٚثز٘بٔٞٝبی سٛعؼٔ ٝجٙی ثز ضزٚرر ٌغشزػ رلبثز  ٚخٌّٛیزی اس سؾذیذ ا٘حقبر،
در طی سٔبٖ سٛا٘بیی فٙبیغ در سؼییٗ لیٕز ثبالسز اس ٞشیٟ٘ ٝٙبیی یب ٕٞبٖ لذرر ثبسار افشایؼ
داؽش ٝاعز؛ ث ٝطٛری ؤ ٝبرنآح فٙبیغ اس ٔشٛعط  20درفذ در عبَ  1374ثٔ ٝشٛعط 27
درفذ در عبَ  1385افشایؼ یبفش ٝاعز .عذظ سب عبَ  1388وبٞؼ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ،دٚثبر ٜدر
عبَ  1392ث 23 ٝدرفذ افشایؼ ٔییبثذ وٕٞ ٝچٙبٖ ثبالسز اس درفذ ٔبرنآح در عبَ 1374
اعز (خذ .)3 َٚثٙبثزایٗ الذأبر دیؼثیٙی ؽذ ٜدر لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرار فؼّی ٘شٛا٘غش ٝاعز
ٔٛثز ػُٕ ٕ٘بیذ  ٚعیبعزٞبی خذیذی ثزای ٌغشزػ رلبثز السْ اعز .ثزای ایٗ ٔٙظٛر،
ثزرعی سدزث ٝوؾٛرٞبی سٛعؼٝیبفش ٝدرطٞبی ٔفیذی ثزای ایزاٖ خٛاٞذ داؽز.
جديل  .7متًسط مارکآپ صىایع ایران طی سالَای 17=6 - 17;8
سال

مارکآپ

شاخص لرور

1374

1/20

0/17

1375

1/22

0/18

1376

1/20

0/16

1377

1/21

0/17

1378

1/24

0/20

1379

1/23

0/18

1380

1/23

0/19

1381

1/24

0/19

1382

1/22

0/18
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سال

مارکآپ

شاخص لرور

1383

1/23

0/19

1384

1/25

0/20

1385

1/27

0/21

1386

1/25

0/20

1387

1/25

0/20

1388

1/21

0/17

1389

1/21

0/17

1390

1/21

0/18

1391

1/26

0/21

1392

1/25

0/20

ٔیبٍ٘یٗ

1/23

0/19

ٔٙجغ :یبفشٞٝبی دضٞٚؼ

 .9وتیجٍگیری ي پیشىُادَا
در ایٗ ٔمبِ ٝاس رٚیىزد دبرأشزیه سٛاثغ سقبدفی ٔزسی ثزای ثزآٚرد لذرر ا٘حقبری فٙبیغ
وبرخب٘ٝای ایزاٖ اعشفبد ٜؽذ ٜاعز و ٝدر ٚالغ رٚػ خذیذ ٔ ٚشفبٚر اس رٚیىزدٞبی لجّی
ٔب٘ٙذ رٚػٞبی عبخشبری  ٚیب عبسٔبٖ فٙؼشی وبرثزدی خذیذ اعزٚ .یضٌی ایٗ رٚیىزد آٖ
اعز و٘ ٝیبس ث ٝحذالُ دادٜٞب داردٕٞ .چٙیٗ ٘شبیح ٘ؾبٖ داد ؤ ٝشٛعط ثبسدٞی ٘غجز ثٝ
ٔمیبط فٙبیغ در ایزاٖ وٕشز اس یه اعز  ٚدر ٔدٕٛع٘ ،شدیه  98درفذ فٙبیغ ایزاٖ رفشبری
غیزرلبثشی داؽشٝا٘ذٕٞ .چٙیٗ ٔبرنآح فٙبیغ در طی سٔبٖ ٔٛرد ٔطبِؼ ،ٝفؼٛدی ثٛد ٜاعز.
ایٗ ٘شبیح ثب ٔطبِؼبر خذاداد ٕٞ ٚىبراٖ ( )1393و ٝثیبٖ ؽذ 91 ٜدرفذ فٙبیغ رفشبر
غیزرلبثشی دار٘ذ ،ؽٟیىی سبػ ٛ٘ ٚرٚسی ( )1393و ٝدالِز ثز ٔبرنآح ثیٗ  30سب  40درفذ
در اوثز فٙبیغ داردٕٞ ،غ ٛاعز .در ٔمبثُ ثزخی ٔطبِؼبر ٔب٘ٙذ دضٚیبٖ ٘شیدٌٝیزی وزدٜا٘ذ وٝ
سٟٙب  50درفذ فٙبیغ دارای لذرر ا٘حقبری ٔیثبؽٙذ.
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در ٞز فٛرر ،یبفشٞٝبی ٔمبِ٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ طی عبَٞبی اخیز ثز خالف سبویذ عیبعزٞب ٚ
اٞذاف اعٙبد ثبالدعشی وؾٛر ثز ٌغشزػ رلبثز  ٚوبٞؼ ا٘حقبر ،ثٍٙبٜٞبی فٙؼشی رفشبری
ا٘حقبری داؽشٝا٘ذ ٟٓٔ ٚسز اس آٖ لذرر ا٘حقبری آٟ٘ب طی سٔبٖ ر ٚث ٝافشایؼ ثٛد ٜاعز .ثز
ایٗ اعبط ،ضزٚرر دارد و ٝعیبعزٞبی فٙؼشی ٔٛخٛد در راعشبی وبٞؼ ا٘حقبرار سغییز
خٟز دٞذ .ثزای ٔثبَ ،أشیبسار خبؿ ث ٝثزخی اس فٙبیغ ِغ ٛؽٛدٕٞ .چٙیٗ ثب سٛخ ٝث ٝسدزثٝ
ٔثجز ثٟجٛد رلبثز ،سحز فؾبر رلجبی خبرخی سٛفیٔ ٝیؽٛد ثزای ایزاٖ  ٓٞفٙبیؼی وٝ
عبَٞب اس دٚراٖ ٘ٛسادیؾبٖ ٌذؽش ٝثب عیبعز وبٞؼ سؼزفٞٝب در ٔؼزك رلبثز خبرخی لزار
ٌیز٘ذ .در ٔمبثُ ،اعشب٘ذاردٞبی ٔطٕئٗ ثزای سِٛیذ ٚ ٚاردار ٔحقٛالر فٙؼشی ثزلزار ؽٛد.
در ٟ٘بیز ثب سٛخ ٝث ٝفزفٞٝبی ٘بؽی اس ٔمیبط دبییٗ فٙبیغ در ایزاٖ سٛفیٔ ٝیؽٛد
عیبعزٌذاراٖ ثب فزآٞعبسی ثغشز الشقبدی ثبػث ٌغشزػ فؼبِیز در لبِت سؼب٘ٚیٞب ؽذٚ ٜ
فٙبیغ را ث ٝعٕز اعشفبد ٜاس فزفٞٝبی ٘بؽی اس ٔمیبط ٞذایز وٙٙذ.
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