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توان اندازه رقابت را مورد سنجش       تمرکز از جمله متغیرهاي ساختاري بازار است که بر اساس آن می           

در ایـن مقالـه از   . شـود هاي متعددي اسـتفاده مـی  گیري تمرکز بازار از شاخص     راي اندازه ب. قرار داد 

-مع تمرکز صنعتی، آنتروپی و هانا تایدمن، جا-هیرشمن، هال    شاخص نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال    

هـدف اصـلی ایـن تحقیـق      .  اسـت   اسـتفاده شـده    1390 و   1385،  1380،  1375هاي  کاي در طی سال    

نتـایج  . باشـد   می1390 -  1375(هاي    یزان تمرکز بازار و نشان دادن تغییرات آن در سال         گیري م  اندازه

که حتـی بـا    اي  گونه دهنده آن است که تمرکز باالیی در صنعت خودروي ایران وجود دارد، به              نشان

هاي جدید در صنعت خودرو ایران و افزایش تولید کل در این صنعت تمرکز همچنـان در      ورود بنگاه 

  .ت خودرو تداوم داشته استصنع

  

 JEL: .L1, L6 بندي طبقه

   هیرشمن، خودرو، تمرکز بازار-ساختار، هرفیندال: هاي کلیدي واژه
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 مقدمه. 1

افـزوده در اقتـصاد هـر کـشور      تـرین صـنایع ایجادکننـده ارزش    صنعت خودروسازي یکی از مهم 

گسترده بودن زنجیره تأمین آن در هاي پیشین و پسین و    دلیل دارا بودن حلقه     این صنعت به  . است

در اغلـب کـشورها ضـریب    . آیـد  حـساب مـی    برخی از کشورها جز صنایع مادر و استراتژیک به        

هـا بخـش تحقیـق و     فناوري در این صنعت به شدت در طول زمان تغییر یافته و در بیشتر شـرکت      

افـزوده   اد ارزشهاي حائز اهمیت این صـنعت ایجـ   از ویژگی. توسعه این صنعت بسیار فعال است  

شود که سیر تحول در  با نگاهی به دنیاي خودرو مشاهده می. باال و ایجاد اشتغال قابل توجه است

  .این صنعت بسیار شتابان است

دلیـل   ایـران بـه  .  تعـدادي اتومبیـل وارد ایـران شـد     1920در ایران براي نخستین بار در سـال         

نخـستین  . ن ارز و واردات اتومبیـل بـود     توانایی در سـاخت اتومبیـل مجبـور بـه خـارج کـرد              عدم

عهـده گیـرد کارخانـه     ي را در ایـران را بـه  سوار خودروي که توانست مونتاژ و ساخت     ا  کارخانه

 شـرکت مرتـب   1338پـس از آن، در سـال   .  یافـت سیتأسـ  1336جیپ ایران بـود کـه در سـال          

در ) فیـات (ی سایکا شرکت صنعت.  گردید و چند سال بعد فعالیتش را آغاز نمود         سیتأس) اندرو(

همزمـان بـا تولیـد پیکـان مونتـاژ       .  شد که هر سال تعدادي سواري تولید نمود        سیتأس 1339سال  

 کارخانجات 1352در سال . ي از آن آغاز گردیدبردار بهره 1347سیتروئین شروع شد و در سال    

. ران پرداخـت ي قرار گرفت و به تولیـد اتومبیـل شـورولت ایـ    بردار بهرهجنرال موتور ایران مورد     

 38ي فعالیت داشتند کـه  ساز لیاتومب واحد تولید در صنعت 13 تعداد 1354طور کلی، در سال       به

 حـدود  1345این نسبت در سال . کردند یمي تولید سوار لیاتومبدرصد از کل واحدهاي مذکور     

  .  درصد بوده است31

 خـودرو دچـار افـت    دلیل مشکالت ناشی از جنگ تولید       پس از پیروزي انقالب اسالمی به     

 مربوط بـه کـاهش سـهمیه ارزي    ها سالبخش عمده آشفتگی تولید خودرو در این        . شدیدي شد 

پس از اتمام . شد یمهاي درآمدهاي نفتی کشور مربوط   بود که به نوسانخودروسازي ها شرکت

این امـر منجـر   . ي ایران با حمایت دولت شروع به فعالیت نمودندخودروسازي ها  شرکتجنگ،  

ي در کشور شد و رشـد خـوبی در تولیـد    ساز قطعهي  ها  شرکته گسترش تولید داخلی و ایجاد       ب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 26

https://qjfep.ir/article-1-93-en.html


  141           بازارخودروي سواري در ایرانساختار 

 از کیفیـت    تقاضـاکنندگان اگرچـه همـواره     . خودرو با نگـرش بازارهـاي داخلـی ایجـاد گردیـد           

  . اند نموده در قیاس با دیگر کشورها اظهار نارضایتی ها آنخودروهاي تولید داخل و قیمت 

دلیـل رونـق اقتـصادي حـاکم بـر        تولید خودرو بـه 1356 تا آخر سال 1349در ایران از سال   

 1356در سـال  . دلیل وفور ارز و باال بودن قدرت خرید بازار داخلی باالیی داشته اسـت          کشور به 

 افت تولیـد مـشخص   1360ي اقتصادي ناشی از انقالب و جنگ بجز سال ها بحرانبه بعد با آغاز    

ي فراملیتی مجدد احیا شد و ها شرکتي علمی و فنی ایران با ها يهمکاراست، اما پس از جنگ  

 بهتـر و  تیـ فیباکاز رهگذر آن ایـران توانـست بـه نوسـازي خطـوط تولیـد و تولیـد محـصوالت            

ی باالدسـت ، صنعت خودرو توانست با تعمیق پیوند خود با صنایع   حال  نیع در. جدیدتر دست یابد  

ا بـا تمـام ایـن مباحـث ایـن صـنعت نتوانـست بـه         ي را نیز به حرکت درآورد، ام   ساز  قطعهصنعت  

کسب مزیت نسبی و رقابتی در تولید خودرو و قطعات دست یابد و حضور موفقی در بازارهـاي       

صنعت خودرو از جمله صنایعی است که در بیشتر کشورهاي در حال توسعه . جهانی داشته باشد  

هـاي سـنگین    اري تعرفـه هـاي حمـایتی راهبـرد جانـشینی واردات همچـون برقـر       مشمول سیاسـت  

ساخته، قطعات وارداتی  هاي گمرکی بر محصوالت نیم    وارداتی بر محصول نهایی، وضع معافیت     

  .  بوده استنهایاي مالیاتی و اعتبارات ترجیحی و امثال ها تیمعاف تولیدي و آالت نیماشو 

منظـور تکامـل اقتـصادي و      کمـک بـه صـنعت خـودرو بـه      ها  تیحماهدف اصلی تمام این     

در . اسـت جاري براي حرکت از مرحله مونتاژ به سـاخت و صـادرات و در نهایـت آزادسـازي              ت

ي گذشـته  هـا  سـال ایران ابزارهاي حمایتی صنعت خودرو در دو بخش بازاري و غیر بازاري طی       

  .اي جایگاه مهمی در این ابزار داشته است هاي تعرفه بسیار متنوع بوده و سیاست

گیـرد و پیونـد     هاي اقتـصادي را دربرمـی     مجموعه فعالیت اي از    صنعت خودرو بخش عمده   

در بـسیاري از کـشورها توسـعه ایـن صـنعت بـه سـبب        . هاي اقتـصادي دارد  عمیقی با سایر بخش   

ها بـراي دسـتیابی بـه هـدف رشـد       عنوان یکی از بهترین راه   هاي وسیع آن به   گستردگی و زنجیره  

هـا و  امه حیات این صنعت با توجه به جنبه  وجود و اد  . سریع صنعتی مورد توجه قرار گرفته است      

افـزوده و در   آثار اقتصادي گسترده آن از قبیل ظرفیت بالقوه نسبتاً بـاالي ایجـاد اشـتغال و ارزش           

توانـد بـراي هـر کـشوري از     برخی موارد نیز ایفاي نقش پیشرو در توسعه اقتصادي کـشورها مـی    

امـروزه اکثـر کـشورهاي در حـال توسـعه      . نظر باشد ترین ابزار حصول به اهداف مورد    جمله مهم 
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  3   شماره هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست  142

کوشند با استفاده از امکانات تولیدي و منابع موجود خود حضور بیشتري در صـنعت خـودرو     می

هاي اخیر در ایـن صـنعت اقـداماتی را     ایران از جمله کشورهایی  است که طی سال       . داشته باشند 

  ).1375نیا،  اسماعیل(به انجام رسانده است 

ن صنعت در رشد اقتصادي در ادامه مقاله به بررسی پیشینه ساختار بـازار بـا   به لحاظ نقش ای 

توجه مطالعات داخلی و خارجی پرداختـه و پـس از آن مبـانی نظـري تحقیـق بـا هـدف بررسـی            

منظـور تعیـین درجـه انحـصار یـا رقابـت بـازار بـا اسـتفاده از            ساختار بازار خـودروي سـواري بـه       

 تایـدمن، جـامع تمرکـز       - هیرشـمن، هـال    -ز، هرفینـدال  هاي مطلق تمرکـز نـسبت تمرکـ        شاخص

پـردازد و نتـایج تجربـی حاصـل را      کاي و آنتروپی بـه ارزیـابی سـاختار بـازار مـی           -صنعتی، هانا 

  گیري تحقیق ارائه شده است دست آورده است و در پایان نتیجه به

 

  پیشینه تحقیق. 2

 بازارها و تعیین سـاختار بـازار از   سنجش و ارزیابی قدرت انحصاري، درجه رقابت و انحصار در       

در ایــران مطالعــات کــاربري . جملــه مــسائل مــورد مطالعــه بــسیاري از پژوهــشگران بــوده اســت 

برخـی  . گرفته است توجهی درباره ساختار بازارها و سنجش درجه رقابت و انحصار صورت           قابل

 ،)1382(، بخـشی  )1381(ر پو ، ابونوري و سامانی   )1379(کاشی    از این مطالعات داخلی توسط خداداد     

ــانی   ــی و دهق ــه  )1382(خدادادکاش ــسینی و پرم ــهیکی )1383(، ح ــادي و ش ــاش  ، عب ، )1383(ت

، )1387(، ابونـوري و غالمـی   )1386(آبادي و میرجلیلـی    ، جالل )1384(تاش   خدادادکاشی و شهیکی  

زیـر  انجـام گرفتـه اسـت کـه در جـدول      ) 1392(تـاش   و شـهیکی ) 1388(معمارنژاد و همکـاران   

  . ا آمده استهتوضیحات بیشتري در مورد بازار مورد بررسی و نتایج کار آن
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  143           بازارخودروي سواري در ایرانساختار 

  مروري بر مطالعات مرتبط با سنجش درجه رقابت و انحصار در ایران. 1جدول 

  نتیجه تحقیق  هاي استفاده شدهشاخص  بازار مورد بررسی  نام محقق و سال انتشار

  صنعت سیمان  )1382(بخشی 
و ) CRn(نسبت تمرکز 

  شاخص هرفیندال

تمرکز باالیی در صنعت سیمان وجود 

که با افزایش کارخانجات  طوري دارد به

  .تمرکز همچنان وجود دارد

آبادي و جالل

  )1386(میرجلیلی 

پتروشیمی، خودرو، 

فوالد، شیشه و قند و 

  شکر

   هیرشمن-هرفیندال

بخش زیادي از تولید این صنایع در 

 بنگاه قرار دارد که با تمرکز تعداد اندکی

ها در هر صنعت  افزایش تعداد بنگاه

موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار 

  .شود نمی

معمارنژاد و همکاران 

)1390(  
  بازار خودرو

 بنگاه nنسبت تمرکز 

)CRn( ،هرفیندال- 

هیرشمن، آنتروپی و هزینه 

گیري کار هاجتماعی با ب

  روش کالین و مولر

 ناشی از انحصار در رفاه از دست رفته

 درصد از ارزش 26 معادل 1386سال 

  .محصول در این بازار است

تاش و نصیري شهیکی

  )1390(اقدم 
  صنعت کولر آبی

 بنگاه برتر nنسبت تمرکز 

)CRn( ، ،شاخص هرفیندال

هاي رفاهی  شاخص هزینه

  برگر و پوزنر هار

شدت  ها اندك ومیزان رقابت بین بنگاه

االست وانحصار مانع ورود بسیار ب

چندجانبه محکم بر در این صنعت حاکم 

هاي هزینه رفاهی نسبتاً است و شاخص

  .باالست

پور  ابونوري وسامانی

)1381(  
   صنعت کشور24

هاي پارامتریک  شاخص

با استفاده از ( تمرکز

هاي نمایی، لگ  توزیع

  )نرمال و پارتو

ساختار انحصاري بر بیشتر صنایع کشور 

  .حاکم است

ادکاشی و خداد

  )1384(تاش  شهیکی

فرش، پسته، خرما، 

زعفران، خاویار، 

کشمش، انگور و 

  سیب درختی

 n شاخص نسبت تمرکز

 و شاخص ) CRn(کشور 

  هرفیندال

 در اکثر بازارهاي صادراتی کشاورزي و

) ویژه زعفران و خاویار به(سنتی ایران

  انحصار خرید وجود دارد
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 .1ادامه جدول 

تاش   و شهیکیعبادي

)1383(  

پروپان مایع، سنگ 

مرمر، سنگ تراورتن و 

  رخام، سنگ گچ، 

 کشور n نسبت تمرکز

)CRn ( و شاخص 

   هیرشمن-هرفیندال

نتایج تمرکز جانب عرضه در اکثر 

) شده بجز سیمان بازارهاي مطالعه

  شرایط انحصار چندجانبه حاکم 

  

به (سیمان پرتلند 

 ،)غیرسیمان سفید

تمام از  نیمهمحصوالت 

آهن و فوالد و 

هاي حاصل از  روغن

  مواد قیري

  
است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر 

  انحصار چندجانبه محکم بسته است

  )1392(تاش شهیکی
صنایع فعال در کد 

  ISICچهار رقمی 

شاخص لرنر، نسبت تمرکز 

چهار بنگاه و شاخص 

   هیرشمن-هرفیندال

تلف نشان شاخص لرنر در صنایع مخ

 درصد صنایع 50دهد که بیش از می

داراي قدرت انحصاري بوده است در 

 صنعتی که داراي 29 صنعت از 20

اند شدت شاخص لرنر باال بوده

تمرکز باال و نسبت چهار بنگاه بیش 

   درصد است40از 

خدادادکاشی و دهقانی 

)1382(  

صنایع در کد دوم 

ISIC  

 n شاخص نسبت تمرکز

 و شاخص ) CRn(کشور 

  هرفیندال

ساختار انحصار مؤثر بر بیشتر صنایع 

  .کشور حاکم است

  فرش دستباف  )1383(حسینی و پرمه 

 nشاخص نسبت تمرکز 

 و شاخص ) CRn(کشور 

  هرفیندال

بازار صادراتی فرش داراي ساختار 

  .انحصار چندجانبه است

ابونوري و غالمی 

)1387(  
   نرماللگ  صنایع ایران

 1381کاهش نسبت تمرکز از سال 

 در تمام 1373در مقایسه با سال 

صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون 

  هاي وسایل ارتباطیو دستگاه

  )1379(خدادادکاشی 
صنایع در کد دو و 

 ISICچهار 

 nشاخص نسبت تمرکز 

 و شاخص ) CRn(کشور 

  هرفیندال

تر صنایع ساختار انحصار مؤثر بر بیش

  .کشور حاکم است

  .یج تحقیق نتا:مأخذ
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هـا و   شده در ایـن زمینـه اقتـصاددانان بـسیاري بـه ارائـه شـاخص            در مطالعات خارجی انجام   

اند که ما در اینجا به چند مطالعه کاربردي در ایـن زمینـه      معیارهاي محاسبه درجه رقابت پرداخته    

  . آورده شده است

 بررسی تمرکز بازار در بخش بانکـداري صربـستان بـا اسـتفاده     به) 2013(میلجکویچ و همکاران    

 هیرشـمن  -جینـی و شـاخص هرفینـدال     بنگـاه برتـر، ضـریب    kهاي متقابل، نـسبت تمرکـز   از شاخص

 از تمرکزدارایـی، سـرمایه، وام، سـپرده، درآمـد     عبارتنـد  شده  ارائهنتایج تجربی از مقاله     . پرداخته است 

تحلیـل مقایـسه بـا کـشورهاي مرکـزي،       و  از مالیات و همچنین تجزیه   قبل) زیان(از بهره و سود      حاصل

  .  استشرقی و جنوب اروپا

تحلیل ساختار بازار و همچنین  و مقاله تجزیهبه بررسی   ) 2012(پاویس کراماریک و کیتیس     

هـاي    بـا اسـتفاده از شـاخص      در کشورهاي جدید عضو اتحادیه اروپـا       میزان تمرکز در بازار بیمه    

نتـایج حاصـل   .  هیرشمن و آنتروپی پرداخته است   - بنگاه برتر، شاخص هرفیندال    kز  نسبت تمرک 

طور   مختلف بههاي شدت کشورها مشاهده سطح تمرکز با تمامتحلیل نشان داد که در       و از تجزیه 

یافته است، هر چند با این حال در برخی از کشورها سطح تمرکز بـسیار بـاال     کاهشتوجهی  قابل

  .مانده است باقی

 کـه  تجربـی به بررسی تمرکز و رقابت در بخش بانکداري ترکیه با شـواهد  ) 2012(ماسیت  

ــاخص ) 2005-2010(دوره  ــتفاده از ش ــا اس ــز   را ب ــسبت تمرک ــاي ن ــاخص  kه ــر و ش ــاه برت  بنگ

 2005بـزرگ از سـال     که درجه تمرکز یک تغییردهد و دریافتپوشش می هیرشمن   -هرفیندال

در بخش بانکداري ترکیـه رقابـت انحـصاري و درجـه رقابـت در              دریافت که   . دهدرا نشان نمی  

  . مربوطه کاهش یافته استهاي دوره

گیري جدیدي  به بررسی تمرکز بازار وام در بلغارستان با استفاده از اندازه       ) 2012(الپتاکرو  

د  تمرکزهاي جدیگیري  اندازه نخست اینکه . پردازد که این مقاله منافع دوگانه دارد       از تمرکز می  

دهـد کـه بـا     مـی اغلـب کـاهش    را کار برده شـده  ه شاخص بهاي کاستی که برخی   کنیم  می بنارا  

 یـافتن مـا   دوم، هـدف . گیـري شـد    هریشمن و آنتروپی انـدازه     -هاي هرفیندال  استفاده از شاخص  

استفاده از یک مـدل پویـا پانـل    . دهد که تمرکز وام بانکی در بلغارستان را توضیح    است عواملی
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 قـرار  تـأثیر سـطح پرتفـوي وام و سـطح پـول در گـردش را تحـت                کـه نقـدینگی،   دهد   مینشان  

  .دهد می

 بنگـاه  kبه بررسی تمرکز بازار بانک هند با استفاده از شاخص تمرکـز  ) 2010(شارما و بال  

 هـا  یافتـه . جینی پرداخته اسـت   هیرشمن، آنتروپی، جامع تمرکز صنعتی و ضریب      -برتر، هرفیندال 

نـسبت تمرکزهـاي مختلـف کـاهش یافتـه        که بیش از مدت زمـان مطالعـه  دهد یمدر اینجا نشان  

   . رقابت بیشتر در هند است درجهکننده منعکس  کهاست

گیري صـادرات بـراي کـشورهاي کوچـک بـا اسـتفاده از          به بررسی اندازه  ) 2008(میالك  

ـنعتی RI هیرشمن، - بنگاه برتر، هرفیندال kهاي تمرکز   شاخص   کـاي، -، هانـا )CCI(، جامع تمرکز ص

نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه بـه تمرکزهـاي بـاالتر صـادرات در        .  پرداخته است  DIVآنتروپی و   

انـدازه و مرحلـه از توسـعه      کـه هـر دو  دهـد  مـی  اشاره دارد و نـشان     یافته  توسعهکشورهاي کمتر   

  .اقتصادي در تعیین تمرکز صادرات عوامل مرتبطی هستند

  و اسـتراتژي هـا  شرکتن مقاله به بررسی اثر تمرکز بر عملکرد     ای) 2008(مارتینز و اولیوریا    

 بنگـاه   kفرنگی در کشور پرتغال با استفاده از با استفاده از شاخص تمرکز در بخش تولید گوجه

 کـه از نظـر کمـی تمرکـز       دهد  مینتیجه نشان   . پرداخته است  هیرشمن   -برتر و شاخص هرفیندال   

گذشـته  سـال    چند از بیش تمرکز سطح اما است،وسط   مت فرنگی  گوجهبازار در صنعت پردازش     

 .در مقابل، تمرکز فروشنده همواره باالتر بوده است. افزایش یافته است

. سازي جمهـوري چـک پرداختنـد    به بررسی برنامه خصوصی ) 1999(کالسنس و یانکوف    

 تمرکـز  دریافتند هرگاه) 1992-1997( بنگاه جمهوري چک در دوره       706گیري از   آنها با نمونه  

  .ها و نیز قدرت تولیدي نیروي کار افزایش خواهد یافتها افزایش یابد سودآوري بنگاهمالکیت

 تمرکـز و تنـوع در سـودآوري      -سهم بازار "اي تحت عنوان    در مقاله ) 1999( فنی و راجرز  

آنهـا بـا یـک تحلیـل تجربـی دربـاره            . هـاي اسـترالیا پرداختنـد        به بررسـی عملکـرد بنگـاه       "بنگاه

گیـري نمودنـد کـه تمرکـز      نتیجه) 1993-1996( بنگاه بزرگ استرالیا براي دوره   722وري  سودآ

  .بر سودآوري اثر مثبت دارد )CR4(صنایع با استفاده از شاخص 

 رقابت خارجی، ساختار بازار و موانـع ورود   تأثیراین مقاله به بررسی تجربی      ) 1999( ایراندوست

هـاي    و ویژگـی المللـی  بـین الگـوي تجـارت     .   پرداختـه اسـت      خـودرو  در عملکرد تجاري در صنعت    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 26

https://qjfep.ir/article-1-93-en.html


  147           بازارخودروي سواري در ایرانساختار 

بـا بـرآورد رگرسـیون اثـر       OECD  صنعت خـودرو   هاي   داده ساختاري بازارهاي مختلف با استفاده از     

 دهـد کـه   نتایج نشان می .مورد مطالعه قرار گرفته است اتومبیل تولیدکنندهثابت براي کشورهاي عمده   

 نسبی واحـد  هاي هزینه بین کشوري در     هاي  تفاوتاز صادرکنندگان در     در اغلب کشورها سهام بازار    

دهـد کـه   نتایج مطالعات نشان می.  بستگی داردکار، تفاوت در سطح درآمد و تفاوت در ساختار بازار   

منظـور شناسـایی سـاختار بـازار       هیرشـمن و آنتروپـی بـه   -کز، هرفیندالربیشتر از سه شاخص نسبت تم  

  .استفاده شده است

  

  مبانی نظري. 3

عبـارت دیگـر،    هـاي مختلـف یـا بـه    تمرکز بازار عبارت است از چگونگی توزیع بازار بین بنگـاه    

تمرکز بازار داللت بر آن دارد که چه میزان از کل تولیدات بازار یک محصول معین در اختیـار               

ا یـک  گیـري تمرکـز در یـک بـازار یـ      براي انـدازه  . باشد هاي بزرگ می  تعداد محدودي از بنگاه   

هـاي یـک    هرچه تعداد بنگاه. ها و اندازه نسبی آنها توجه داشته باشیمصنعت معین به تعداد بنگاه    

ها تقـسیم شـده   تر بین بنگاهصنعت کمتر باشد آن صنعت متمرکز تر و هر چه بازار غیریکنواخت     

زیـع بـازار   در واقع، تمرکز تابعی مـستقیم از نـابرابري در تو       . باشد درجه تمرکز بیشتر خواهد بود     

 CIکـه   طوري به، c=f(I,n)باشد؛ یعنی  می)n(هاي صنعت     و تابعی کاهنده از تعداد بنگاه      )I(بین  

 .)1379خدادادکاشی، (است  Cnو 

 بنگـاه برتـر،   k هاي مطلق تمرکز با استفاده از نسبت تمرکز در این مقاله به بررسی شاخص

 کـاي و آنتروپـی را بـراي بـازار         -، هانـا  تایدمن، جـامع تمرکـز صـنعتی         هیرشمن، هال  -هرفیندال

  .کنیم  بررسی می1390 و 1385، 1380، 1375هاي خودرو سواري ایران در سال

  

  1 بنگاهkشاخص نسبت تمرکز . 3-1

 بنگـاه آن را بـه یکـی از    Kسادگی و محدودیت اطالعات مورد نیاز در محاسـبه نـسبت تمرکـز     

 بـراي محاسـبه ایـن شـاخص     . نمـوده اسـت    ها در محاسـبه تمرکـز تبـدیل         پرکاربردترین شاخص 

  .دست آورد ها را در بازار به  مورد از بزرگترین بنگاهKجمع سهم بازاري  بایست حاصل می

)1 (                                                                                                     
  

                                                             
1. Honcentration Ratio of Establishment K 
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شــوند، حتــی اگــر بــا وزن یکـسان در محاســبات وارد مــی  بنگــاه پیــشرو Kدر ایـن رابطــه،  

بـراي تعیـین مقـدار    . شـوند هاي کوچک در بازار فعالیت داشته باشند در محاسبه لحاظ نمی   بنگاه

اي در منحنـی   عنـوان نقطـه   تـوان بـه   نسبت تمرکز را می  .  قاعده مشخصی وجود ندارد    Kمشخص  

سهم درصدي یک (و یک ) ها اد زیادي از بنگاهبرابر تعد(این شاخص بین صفر . تمرکز در نظر گرفت

  . قرار دارد) بنگاه

  

 1 هیرشمن–شاخص هرفیندال . 3-2

ــاخص     ــل ش ــه تکام ــابی درج ــراي ارزی ــایی ب ــاخص مبن ــن ش ــی از    ای ــت و یک ــز اس ــاي تمرک ه

بـسیاري از کـشورها همچـون    . رود شـمار مـی     پرکاربردترین معیارهاي تمرکز در متون نظـري بـه        

ایـن شــاخص  . کننـد رقـابتی از ایـن شـاخص اســتفاده مـی     راي قـوانین ضــد متحـده در اجـ   ایـاالت 

  :شود صورت رابطه زیر تعریف می به

  

)2 (                                                                                                           

  

عنـوان سـهم هـر بنگـاه در نظـر گرفتـه        هـا بـه   که در آن، سهم مجموع مجذور اندازه بنگاه

در واقـع،  . شـود هـاي بزرگتـر وزن بیـشتري اختـصاص داده مـی         رابطه به بنگـاه    اینطبق  . شود می

  ایـن شـاخص در محـدوده    . شـوند ها در محاسـبات وارد مـی      برخالف شاخص قبلی تمام بنگاه    

صـورت   شرایطی که یک بنگـاه بـه  (و یک )  دارندها در بازار اندازه برابر شرایطی که تمام بنگاه   (

  . گیرد قرار می) کند انحصاري در بازار فعالیت می

  

  2 تایدمن–شاخص هال . 3-3

بـه لحـاظ شـکل و    ) 1955(و روزن بلـوث     ) 1976( تایدمن   -هاي تمرکزیافته توسط هال   شاخص

ت و لحاظ کـردن آنهـا   ها بیانگر شرایط ورود به صنعت اس    تعداد بنگاه . ساختار مشابه یکدیگرند  

  :صورت زیر است  تایدمن به-شکل کلی شاخص هال. در محاسبه شاخص تمرکز ضروري است

  

                                                             
1. Herfindal- Hirschman 
2. Hall-Tiedman 
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) 3(                                                                                                  
 

 

  

ا، سـهم هـر بنگـاه معـادل رتبـه آن در نظـر         هبراي تأمین تضمین تأکید بر مقدار مطلق بنگاه       

در محـدوده   HTIدامنه . دهدرا به خود اختصاص می i=1شود و بزرگترین بنگاه وزن      گرفته می 

صـورت   کـه بنگـاه بـه    زمـانی (و یـک  ) هـاي بـا انـدازه برابـر     ازاي تعـداد نامحـدود بنگـاه      به(صفر  

هیرشـمن مقـدار ایـن    -ص هرفینـدال قـرار دارد و ماننـد شـاخ      ) کند  انحصاري در بازار فعالیت می    

  . باشد  می بنگاه با اندازه برابر معادل nشاخص براي صنعتی با 

  

  1(CCI) شاخص جامع تمرکز صنعتی. 3-4

بـا  . آیـد دست می ها در صنایع مختلف به    این شاخص از بحث پیرامون تمرکز یا پراکندگی بنگاه        

کننـده رفتـار    هـا تعیـین  تعداد کمـی از بزرگتـرین بنگـاه       وجود توافق همگان مبنی بر اینکه تسلط        

گـرفتن تغییـرات سـاختار بـازار میـان       دلیـل نادیـده   صنعت است معیارهاي تمرکـز سـهم بـازار بـه         

در واقع، معیارهـاي نـابرابري سـهم و زیـر منحنـی      . هاي بزرگ مورد انتقاد قرار گرفته است  بنگاه

بـراي غلبـه بـر    . کنـد ا در صـنعت کمرنـگ مـی   هاي بـزرگ ر  لورنر و ضریب جینی اهمیت بنگاه  

که از طریق آن  . را معرفی نمود   CCI  شاخص جامع صنعتی   2دهی قبلی هورات    ناکارایی شاخص 

طـور همزمـان پدیـد     امکان محاسبه پراکندگی نسبی سهم بازاري هر بنگاه و انـدازه مطلـق آن بـه    

  :آید دست می شاخص مذکور از رابطه زیر به. آمد

  

) 4(                                                                  
 

 

  

طبق این رابطه این شاخص از مجموع سهم نـسبی بنگـاه پیـشرو و مجمـوع مربعـات انـدازه             

کـه   زمانی. شود ها در صنعت محاسبه می ها با وزنی معادل اندازه نسبی سهم سایر بنگاه  نسبی بنگاه 

در مقایسه با شـاخص  . کند شاخص معادل یک واحد است  صاري فعالیت می  صورت انح   بنگاه به 

هیرشمن شاخص جامع تمرکز صنعتی از حساسیت بیـشتري نـسبت بـه تغییـرات سـهم                 -هرفیندال

                                                             
1. Comprehensive Industrial Concentration Index 
2. Hurat 
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هاي کوچک برخوردار است، بنابراین براي محاسـبه تمرکـز در بازارهـاي شـبیه بـه            بازاري بنگاه 

  .تر است مناسبت1کارتل

  

  2 کاي- شاخص هانا. 3-5

  :صورت رابطه زیر ارائه نموده است کاي شاخص تمرکز را به-هانا

)5(                                                                       

  

که در آن، از دو پارامتر حساسیت و مقدار مشخص سهم بازار براي نمایش دیدگاه محقـق           

هـاي   در نتیجه ورود و خروج بنگـاه و سـهم تـسهیالت میـان بنگـاه           نسبت به تغییرات در تمرکز،      

راحتی بتوان بـه انتخـاب     شود به   باعث می  αانتخاب  . مختلف در بازار مطلوب استفاده شده است      

ساختار مناسب بازاري براي تأکید و دنباله باالیی و پایینی توزیع اندازه بنگاه اقدام نمود، بنابراین        

بـه   αهرگـاه  . نیز حساس اسـت  αمیزان پارامتر  ار مقدار شاخص به  ها در باز    عالوه بر توزیع بنگاه   

 αهرگاه . ها در صنعت نیز خواهد بود سمت صفر میل کند مقدار این شاخص برابر با تعداد بنگاه  

نهایت میل کند، آنگاه مقدار شاخص به سمت سهم بازاري بزرگترین بنگـاه همگـرا       به سمت بی  

 3نشان دادند که ورود بنگاهی به اندازه معـادل انـدازه متوسـط مـؤثر         ) 1977(هانا وکاي   . شود  می

بـا ورود بنگـاه بزرگتـر از انـدازه متوسـط      . بنگاه موجود بیشترین کاهش شاخص تمرکـز را دارد     

هـا بـا انـدازه     توسـعه بنگـاه  . شـود  مؤثر در صنعت درصد کاهش در شاخص تمرکز کوچکتر می         

ها با انـدازه کـوچکتر از    را افزایش داده و توسعه بنگاه HKIر  بزرگتر از اندازه متوسط مؤثر مقدا     

  .اندازه متوسط مؤثر شاخص را کاهش خواهد داد

  

  4معیار آنتروپی. 3-6

 تأثیر معیار آنتروپی ریشه در نظریه اطالعـات دارد و در آن اطالعـات تـوزیعی مـورد انتظـار در        

  :طه زیر استصورت راب شکل کلی این شاخص به. شود محاسبات لحاظ می

 )6(                                                                                                

                                                             
1. Cartel Market 
2. Hannah-Kay 
3. Effective average size 
4. Entropy 
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  151           بازارخودروي سواري در ایرانساختار 

 محدود نشده و رقم آن میـان صـفر و   ]1،0[هاي تمرکز قبلی به     این شاخص همانند شاخص   

اگـر بـازار   . ابطـه معکوسـی بـا درجـه تمرکـز دارد     مقدار شاخص آنتروپی ر.  قرار دارد 

هـاي بـازاري    که سهم زمانی. شودموردنظر انحصار کامل باشد مقدار شاخص به صفر نزدیک می  

داشـته باشـد مقـدار      باشـد و تمرکـز در بـازار در کمتـرین مقـدار ممکـن قـرار           برابرها    تمام بنگاه 

اهد بود، همچنین با فرض ثابت بـودن    خو شاخص در باالترین حد خود و برابر        

در مقابـل،  . یابـد  ها مقدار شـاخص مـذکور کـاهش مـی     تعداد بنگاه با افزایش نابرابري میان بنگاه 

هـا افـزایش یابـد میـزان شـاخص کـاهش        قـدر سـهم بـازاري بنگـاه        نشان داده هر  ) 1982(کواکا  

 .یگر مقایسه نموده استشده را با یکد هاي تمرکز نشان دادهشاخص) 2(در جدول . یابد می

  

  هاي هر یکهاي تمرکز و ویژگیمقایسه شاخص. 2جدول

 هاي عمده شاخص ویژگی وزن شاخص رابطه محاسباتی شاخص

 بنگاه Kنسبت تمرکز 

   )(برتر 
- 

   سادگی محاسبه-1
 محدود بودن اطالعات -2

  مورد نیاز
ها در  بنگاه) 1( تعداد معادل -3

ورت زیر ص این شاخص به
  :آید دست می به

  
 تابعی نزولی از تعداد -4

هاي موجود در صنعت  بنگاه
 .است

 

 

 
 

 شاخص تمرکز

 

 

 یکی از معیارهاي تمرکز -1
  .تجمعی است

کارگیري توزیع  دلیل به  به-2
ها اغلب  کل اندازه بنگاه

اوقات شاخص با اطالعات 
  .شود کامل نامیده می

ر ب  این شاخص بیشتر-3
  هاي بنگاه

 نماید تا  بزرگتر تأکید می

  
  

  هاي کوچکتر بنگاه
ها   با افزایش تعداد بنگاه-4

  یابد مقدار شاخص کاهش می
 تعداد معادل براي شاخص -5

HHI صورت زیر محاسبه   به
  :گردد  می
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  .2ادامه جدول 

شاخص هال و تایدمن  

  

 ول فوقدر فرم

دهنده رتبه  نشان

بنگاه در صنعت از 

نظر سهم است که 

بزرگترین بنگاه وزن  

را 

 .کند اختیار می

 مقدار معادل شاخص -1

HTI صورت زیر است  به:  

  
  نسبت به HTI شاخص -2

تغییرات در توزیع اندازه 
هاي کوچکتر حساسیت  بنگاه

هاي  بیشتري نشان دهد تا بنگاه
 .بزرگتر

شاخص جامع تمرکز 

  صنعتی  

  سهم که در آن 

نسبی  بزرگترین 

بنگاه و جمله داخل 

پرانتز 

  

اندازه نسبی بقیه 

صنعت را نشان 

 .دهد می

نقایص زیر را مرتفع -1
  :کند می

هاي گسسته  شاخص-1-1
تمرکز تغییرات در ساختار 

بازار که ناشی از رفتار 
هاي بزرگ نباشد را  بنگاه

  .گیرند نادیده می
  معیارهاي پراکندگی-1-2

 بشبیه منحنی لورنز و ضری
هاي  جینی اهمیت بنگاه

بزرگ موجود در صنعت را 
  .کنند کمتر از حد برآورد می

این شاخص قادر است  -2
و هم  که هم پراکندگی نسبی

 .مقدار مطلق را منعکس نماید

 شاخص
  

 

- 

1- α پارامتر کشش است که 
مقدار آن توسط محقق تعیین 

دهنده تغییرات  شود و نشان می
در تمرکز در اثر ورود و 

هاي موجود در  خروج بنگاه
  .بازار  است

 تعداد معادل براي شاخص -2
صورت زیر محاسبه  به

  :گردد می

 

 شاخص

 
 

 پایه تئوریکی معیار  تمرکز  -1
  .مبتنی بر تئوري اطالعات است

  تعداد معادل براي شاخص -2
  .گردد صورت زیر محاسبه می به

 
  .1390تاش،  شهیکی:مأخذ
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  153           بازارخودروي سواري در ایرانساختار 

  نتایج تجربی. 4

ـنعت در سـال     خودروي ایران بنگریم می   هاي فعال در صنعت    اگر به تعداد بنگاه     1375بینیم که این ص

خـودرو   ایران. خودرو، سایپا، کرمان موتور و مرتب است خودرو، پارس  بنگاه فعال ایران5داراي  

 درصد از سهم بازار خودرو بین تولیدکنندگان خودرو پیشتاز    70در این سال با دارا بودن حدود        

 1375درصد را در اختیـار دارد و جایگـاه دوم را در سـال          21شرکت سایپا سهمی حدود     . است

خودرو با سـهمی حـدود    سومین تولیدکننده خودرو سواري در ایران در این سال پارس . داراست

طور تقربی سهمی کمتـر از یـک درصـد را     باشد و کرمان موتور و مرتب هر یک به     درصد می  7

هاي فعـال   خودرو و گروه بهمن تعداد بنگاه  با ورود کیش   1380در سال   . در بازار خودرو دارند   

. هاي جدید به بازار است  بنگاه رسید که نشان از ورود بنگاه7در صنعت خودرو سواري ایران به 

 برابــري در تولیــد کــل 3خــودرو از بــازار بــا وجـود افــزایش حــدود    ســهم ایــران1380در سـال  

رصـد رسـیده اسـت و     د63 درصـدي داشـت و بـه حـدود        11خودروي سواري کـاهش حـدود       

سـهم بـازاري سـایپا بـا     . همچنان بزرگترین بنگـاه تولیدکننـده خـودرو سـواري در کـشور اسـت            

 درصد رسـید و همچنـان دومـین بنگـاه تولیدکننـده خـودرو در           26 درصدي به    5افزایش حدود   

 درصـد در ایـن سـال    4خودرو نیز کاهش یافته است و به حـدود          سهم بازاري پارس  . ایران است 

خودرو جایگاه سوم خود را به کرمـان موتـور دهـد کـه            این امر باعث شد تا پارس     .  است رسیده

 درصد رسید سهم کیش خودرو، گروه  5 درصد افزایش یافته بود و به        4سهم بازاري آن حدود     

  . باشد بهمن و مرتب کمتر از یک درصد می

هاي جدیـد ماننـد    ا ورود بنگاهخودرو تولیدي نداشتند، اما ب    موتور و کیش     گرچه کرمان  1385در سال   

ـا وجـود خـروج دو           خودروسازان بم، خودروسازان راین، خودروسازي مدیران و زاگـرس خـودرو رایـن ب

ـال افـزایش اسـت     هاي تولیدکننده بنگاه از بازار تولید خودرو در ایران اما همچنان تعداد بنگاه          خـودرو در ح

 برابري کل تولیدات خودرو در این سال نـسبت بـه    3افزایش  با توجه به    .  بنگاه رسیده است   9و تعداد آنها به     

ـازاري شـرکت ایـران            کاهش قابل  1380سال   ـال    توجهی در سـهم ب ـا حـدود     1385خـودرو در س  19 کـه ب

 درصد در این سال رسیده است، اما همچنان پیشتاز در عرصه تولید خـودروي سـواري      47درصد کاهش به    

ـیده اسـت و    31 درصـدي بـه حـدود       5پا با رشد حدود     سهم بازاري شرکت سای   . در ایران است    درصـد رس

 درصـد  20 درصدي در سهم بازاریش بـه حـدود   16خودرو با افزایش چشمگیر  پارس. رتبه دوم را داراست 
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ـاه . دسـت آورد  رسید و رتبه سوم خود را در تولید خودروي سواري را مجدد به  ـاي تولیدکننـده دیگـر    بنگ ه

ـاه     از سهم بازار را در اختیار دارند که نشان درصد2در این سال کمتر از   ـاي   دهنده این اسـت کـه ورود بنگ ه

ـال       ـاه درآورد در س ـاي  تولیدکننـده خـودروي      شـرکت 1390جدید نتوانسته انحصار را از دست چند بنگ ه

ـال   اند، اما کرمان موتور به جمـع شـرکت      مرتب، خودروسازان بم و زاگرس خودرو تولیدي نداشته        ـاي فع ه

ـال    7ها به   شود تعداد شرکت  گردد که این باعث می     کننده خودرو باز می   تولید  بنگاه کاهش یابـد در ایـن س

ـاهش یـک             5/1با افزایش حدود   ـا ک ـازاري ایـران خـودرو ب  برابـري تولیـد کـل خـودروي سـواري سـهم ب

ـاقی   سـواري در   درصد رسیده است و بنگاه اول در تولید خودرو     46درصدي به حدود     . اسـت مانـده   ایـران ب

ـیده اسـت و داراي    80/29 درصد کاهش داشته است و به حـدود  2سهم بازاري سایپا نیز حدود       درصـد رس

ـا افـزایش حـدود     سهم بازاري پارس. باشدرتبه دوم می  ـیده اسـت و    22 درصـدي بـه   2خودرو ب  درصـد رس

ـال را داراسـت             ـازان       . رتبه سوم را بین تولیدکنندگان در ایـن س ـازاري شـرکت خودروس مـدیران بـه   سـهم ب

ـازاري     درصد رسیده است و بنگاه5/1حدود   هاي تولیدکننده دیگر در مجموع کمتر از یک درصـد سـهم ب

ــد ــدول . دارن ـاه   ) 4(و ) 3(در ج ــهم بنگـ ـاه و س ــر بنگـ ــدات ه ــم تولی ـاخت    حج ــه سـ ـال در عرص ـاي فعـ هـ

 .  در ایران ارائه شده استخودروسواري

  

  تولید خودروي سواريها در  حجم تولیدات هر یک از بنگاه.3جدول 

  1390سال   1385سال   1380سال   1375سال   شرکت تولیدکننده

 783/646 826/432 053/205 354/74  خودرو ایران

 918/315 536/183 640/13  431/7  خودرو پارس

 4 815/2 0  0  خودروسازان بم

 649/2 861/3 0  0  خودروسازان راین

 735/19 020/2 0  0  خودروسازي مدیران

 0 356/1 0  0  س خودروزاگر

 696/420 231/291 299/85  533/22  سایپا

 441 0 477/16  840  کرمان موتور

 0 0 256  0  کیش خودرو

 994/5 692/2 948/1  0  گروه بهمن

 0 469 337  948  مرتب

 220/412/1 806/920 980/322  106/106  تولید کل

 .رت صنایع و معادن نتایج تحقیق بر اساس آمار و اطالعات بر اساس وزا:مأخذ
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  ) سهم هر بنگاهدهنده نشان (هاي تولیدکننده خودروي سواري  سهم هر یک از بنگاه.4جدول 

  Si  شرکت تولیدکننده

 1390سال  1385سال  1380سال  1375سال   

 799/45 005/47 487/63 075/70  خودرو ایران

 370/22 932/19 223/4 003/7  خودرو پارس

 0 306/0 0 0  خودروسازان بم

 187/0 419/0 0 0  خودروسازان راین

 397/1 219/0 0 0  خودروسازي مدیران

 0 147/0 0 0  زاگرس خودرو

 790/29 627/31 410/26 236/21  سایپا

 031/0 0 092/5 791/0  کرمان موتور

 0 0 08/0 0  کیش خودرو

 424/0 292/0 603/0 0  گروه بهمن

 0 051/0 104/0 893/0  مرتب

  . نتایج تحقیق بر اساس آمار و اطالعات بر اساس وزارت صنایع و معادن:مأخذ

 

  بندي بازارهاطبقه. 4-1

بنـدي بـه    این تقسیم. هاي مختلف تقسیم نمودتوان به گروهبازارها را بسته به میزان تمرکزشان می  

که هـر چـه تمرکـز بیـشتر       طوريمیزان و شدت رقابت یا انحصار با سطح تمرکز مرتبط است، به  

اگـر یـک   . شـود تر مـی باشد بازار به سمت انحصار بیشتر و هر چه تمرکز کمتر باشد بازار رقابتی  

 درصد بازار را در اختیـار داشـته باشـد انحـصار خـالص بـر بـازار حـاکم اسـت، در            100شرکت  

ایـن بنگـاه بـر    . اشـد  درصد سهم بازاري را در اختیار داشـته ب        100-50که یک بنگاه بین       صورتی

کـه چهـار بنگـاه     کـشش اسـت، در صـورتی   بازار مسلط است و تقاضا براي محصوالت بنگاه بی       

 درصد بازار را در اختیار داشته باشند انحصار چندجانبه سخت بر بـازار          100-60هم   پیشرو روي 

ف کننـد و  توانند بر سر تعیین قیمت و مقداري همکاري ائـتال ها می راحتی بنگاه   حاکم است و به   

هـم   در انحصار چندجانبـه سـست چهـار بنگـاه بـزرگ روي      . کشش است تقاضا در این بازار بی    

 درصد بازار را در اختیار دارند و ائـتالف و همکـاري بـر سـر تعیـین قیمـت و مقـدار        40کمتر از  

یـک از آنهـا بیـشتر از     اگر در بازار تعداد زیادي رقیب وجود داشته باشد و هیچ      . غیرممکن است 

 بنگـاه در  50اگر بـیش از  .  درصد بازار را در اختیار نداشته باشند بازار رقابت انحصاري است 10
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توجهی در اختیـار نداشـته باشـند بـازار رقابـت       یک سهم بازار قابل بازار وجود داشته باشد و هیچ  

  .آمده است) 5(انحصار است که در جدول 

  

  بندي بازارها و شرایط آنها طبقه.5جدول 

  شرایط بازار  ازارنوع ب

  . درصد بازار را در اختیار دارد100یک شرکت   انحصار خالص

  بنگاه مسلط
  درصد سهم بازار را در اختیار دارد و رقیب نزدیکی ندارد، تقاضا براي 50-100یک بنگاه 

  .کشش است محصوالت بنگاه بی

  انحصار چندجانبه سخت
راحتی بر سر  ر را در اختیار دارند و به درصد بازا60-100هم  چهار بنگاه پیشرو بر روي

  .کشش است کنند و تقاضا بی تعیین قیمت و مقدار همکاري می

  انحصار چندجانبه سست
ائتالف و .  درصد بازار را در اختیار دارند40هم کمتر از  چهار بنگاه بزرگ بر روي

  .همکاري بر سر تعیین قیمت و مقدار غیرممکن است

  . درصد بازار را در اختیار ندارد10یک بیش از  زیادي رقیب وجود دارد و هیچتعداد   رقابت انحصاري

  .توجهی ندارند یک سهم بازار قابل  رقیب در بازار وجود دارد و هیچ50بیش از   رقابت خالص

  .1380خدادادکاشی، : مأخذ

  

 HHIبندي بازار صنایع بر اساس  طبقه.6جدول 

HHI <1000  رقابت مؤثر  

1800<HHI< 1000  متمرکز معتدل  
  میزان تمرکز بر حسب

HHI 

1800> HHI انحصار مؤثر  

  نوع بازار

  .1380خدادادکاشی، : مأخذ
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 بندي بازار صنایع بر اساس  طبقه.7جدول 

  رقابت مؤثر  >   4/0
  میزان تمرکز بر حسب

  نحصار مؤثرا  4/0  

  نوع بازار

  .1380خدادادکاشی، : مأخذ

  

به بررسی ساختار بازار و سنجش درجـه رقابـت در بـازار          ) 3(هاي جدول   با استفاده از داده   

 تایـدمن، جـامع   - هیرشـمن، هـال   -هـاي نـسبت تمرکـز، هرفینـدال       خودرو با استفاده از شـاخص     

بـراي هـر یـک از ایـن     صورت جداول جداگانه   کاي به-تمرکز صنعتی، آنتروپی و شاخص هانا    

  . پردازیمها میشاخص

  

   بنگاه برترKهاي نسبت تمرکز  شاخص.8جدول 

  
شاخص نسبت 

بنگاه برتر  k تمرکز

)(  

  1390سال   1385سال   1380سال   1375سال 

  
075/70  487/63  005/47  799/45  

  
311/91  897/89  632/78  589/75  

  
314/98  989/94  564/98  959/97  

  
207/99  212/99  983/98  356/99  

 . نتایج تحقیق:مأخذ

  

 بنگاه برتـر در صـنعت سـاخت خـودروي سـواري را در      4 تا 1در این جدول نسبت تمرکز  

) CR1(شـاخص نـسبت تمرکـز    .   مورد بررسی قرار دادیم 1390 و   1385،  1380،  1375هاي  سال

ایـن کـاهش   . رسـیده اسـت  1390  درصد در سال46 به حدود 1375 درصد در سال 70از حدود   

شود که بازار خودرو از شرایط بنگاه مسلط بیـرون  خودرو  باعث می     چشمگیر سهم بازاري ایران   

 91دهـد کـه حـدود     نـشان مـی  1375در سـال  ) CR2(شاخص نسبت تمرکز دو بنگـاه برتـر     . آید

اشـد کــه  ب خـودرو و سـایپا مــی   درصـد سـهم بــازار در ایـن سـال در دســت دو بنگـاه برتـر ایــران      

 شاخص دو بنگـاه برتـر   1380در سال . دهنده انحصار مؤثر حاکم بر بازار در این سال است          نشان
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)CR2 (      درصد رسید تمرکز دو بنگاه بر بازار همچنان باالست، امـا     90با کاهش اندکی به حدود 

 بـا کـاهش   1385در سـال  . تغییر محسوسی نداشته اسـت   ) CR4(شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر      

 5/78 درصـدي در شـاخص تمرکـز دو بنگـاه برتـر ایـن شـاخص بـه حـدود          11گیر حدود  چشم

در سـال  . سواري حـاکم اسـت   درصد رسید، اما با این وجود هنوز تمرکز باالیی بر بازار خودرو       

 درصد کاهش یافتـه اسـت، امـا هنـوز شـدت      5/75 شاخص تمرکز دو بنگاه برتر به حدود  1390

 99اخص تمرکز چهار بنگـاه برتـر در ایـن سـال همچنـان حـدود         ش. تمرکز در این بازار باالست    

هـا کـاهش چـشمگیري    دهد شاخص تمرکز دو بنگاه برتر در این سـال      درصد است که نشان می    

داشته است هر چند شدت تمرکز بازار همچنان باالست و بازار در حالت انحصار مؤثر است، اما   

 درصـد نوسـان کـوچکی داشـته     99ها حـول  در این سال) CR4(شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر   

ها تغییري محسوسی دهنده آن است که شدت تمرکز چهار بنگاه برتر در این سال       است که نشان  

دهنده ایـن اسـت کـه      درصد بوده نشان60که با توجه به اینکه این شاخص باالتر از      .نکرده است 

توانند بر سر تعیین قیمت راحتی می ها بهباشد و بنگاهبازار در شرایط انحصار چندجانبه سخت می

  . و مقدار تولید همکاري کنند

  

  )HHI( هیرشمن - محاسبه شاخص هرفیندال.9جدول 

  
  1390سال   1385سال   1380سال   1375سال   

 -رفیندالشاخص ه

  )HHI(هیرشمن 
5412  4772 3607  3488  

  . نتایج تحقیق:مأخذ

 

 بوده است و با توجه بـه اینکـه از      HHI( 5412( هیرشمن   - شاخص هرفیندال  1375در سال   

  )الیگوپـولی محکـم  ( محکـم    توان بیان نمود که ساختار انحصار چندجانبـه        باالتر است می   1800

رونـد کاهـشی در   .  کاهش داشته است4772 به 1380این شاخص در سال .  بر بازار حاکم است   

هاي جدید   با ورود بنگاه1385که در سال  طوري هاي بعد نیز وجود دارد، بهاین شاخص در سال
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 3607توجهی داشـته اسـت و بـه     و کاهش سهم بازاري بزرگترین بنگاه این شاخص کاهش قابل      

هاي فعال و کـاهش سـهم    با توجه به کاهش تعداد بنگاه1390در سال   . در این سال رسیده است    

هـا در بـازار   اهدهنده کـاهش انـدازه بنگـ    که نشان  رسید3488بازاري بنگاه پیشرو این شاخص به      

توان بیان نمود که بـازار بـا وجـود ایـن      دارد می 1800است، اما با توجه به اینکه فاصله زیادي با          

اسـت و  بـراي خـارج    ) الیگوپولی محکم(ها همچنان در حالت انحصار چندجانبه محکم  کاهش

  . بایست کاهش بیشتري صورت گیرد شدن از وضعت انحصار مؤثر می

  

  )HTI( تایدمن - شاخص هال محاسبه.10جدول 

  
  1390سال   1385سال   1380سال   1375سال   

 تایدمن -هال
)HTI(  

54895/0  486978/0 390073/0  380124/0  

  . نتایج تحقیق:مأخذ

  

هـاي بـا    ازاي تعـداد نامحـدود بنگـاه        به(که دامنه آن بین صفر      )HTI( تایدمن   -شاخص هال 

. قـرار دارد ) کنـد  ورت انحـصاري در بـازار فعالیـت مـی         ص  که بنگاه به    زمانی(و یک   ) اندازه برابر 

 1380بوده است که در سال 55/0 براي بازار خودرو حدود      1375 تایدمن در سال     -شاخص هال 

 1390 و 1385هـاي    ایـن رونـد کـاهش در سـال        .  رسـیده اسـت    49/0یابد و به حدود     کاهش می 

هـاي   با توجه بـه اینکـه بـه بنگـاه    این شاخص .  رسیده است38/0 و  39/0ترتیب    وجود داشته و به   

توان دید کاهشی که در این چند سـال در شـاخص   می. دهدکوچکتر حساسیت بیشتري نشان می 

دهنده کاهش انحصار در دست بنگاه بزرگتر و افزایش سهم      تایدمن ایجاد شده است نشان     -هال

تـوان اینگونـه     شاخص مـی باشد، اما با توجه به باال بودن اندازه اینهاي کوچک می بازاري بنگاه 

بیان نمود که با وجود این کاهش بازار هنوز انحـصاري اسـت و درجـه تمرکـز بـاالیی بـر بـازار               

  .حاکم است
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  )CCI( محاسبه شاخص جامع تمرکز صنعتی .11جدول 

  
  1390سال   1385سال   1380سال   1375سال   

شاخص جامع 

تمرکز صنعتی 

)CCI(  

7814/0  764552/0 710091/0  698362/0  

  . نتایج تحقیق:مأخذ

  

 هیرشمن از حساسیت - در مقایسه با شاخص هرفیندال    )CCI( جامع تمرکز صنعتی     شاخص

بـا توجـه بـه اینکـه       . هاي کوچـک برخـوردار اسـت      بیشتري نسبت به تغییرات سهم بازاري بنگاه      

ي با بررسی این شاخص براي بازار خـودروي سـوار  . محدوده این شاخص بین صفر و یک است  

 اسـت کـه ایـن    78/0 حـدود  1375یابیم که شاخص جـامع تمرکـز صـنعتی در سـال              می  ایران در 

 رسیده است کـه  70/0 و حدود 71/0، 76/0ترتیب   به1390 و 1385، 1380هاي  شاخص در سال  

ها که نشان از کاهش انحصار در این بـازار  با توجه به کاهش در مقدار این شاخص طی این سال  

نحصار در سطح بسیار باالي در بازار خودرو وجود دارد و با مقایسه بـا شـاخص     است، اما هنوز ا   

 هیرشمن - هیرشمن خواهید دید که این شاخص درجه انحصار را بیشتر از شاخص هرفیندال-هرفیندال

  .دهد نشان می

  

   )HKI( کاي - محاسبه شاخص هانا.12جدول 

     

 کاي -شاخص هانا
)HKI(  

  1390سال   1385سال   1380سال   1375سال 

  6/0=  α  84452/2  26457/3 61183/3  56317/3  
 5/1 α =  01458/2  27996/2  87384/2  96901/2  
 5/2 α =  74678/1 98358/1  69941/2  79435/2  

  . نتایج تحقیق:مأخذ

  

ر حساسیت و مقدار مشخص سهم بازار براي نمـایش  از دو پارامت) HKI( کاي - هانا شاخص

 بنگـاه و ســهم تـسهیالت میــان   دیـدگاه محقـق نــسبت بـه تغییـرات در تمرکــز و ورود و خـروج     
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به سمت صـفر میـل کنـد مقـدار      αهرگاه . هاي مختلف در بازار مطلوب استفاده شده است   بنگاه

 میـل  نهایـت  یبـه سـمت بـ    α هرگاه.  خواهد بودها در صنعت نیز    این شاخص برابر با تعداد بنگاه     

در ایـن  .  شـود  ی بنگـاه همگـرا مـ   ینکند، آنگاه مقدار شاخص بـه سـمت سـهم بـازاري بزرگتـر          

 کـاي  - شـاخص هانـا  1375در سـال     α=6/0 کـه   زمـانی  یما  را سه عدد در نظر گرفته      α،  شاخص

 ادامـه دارد  1385تا سال  این افزایش .یابد  است که در طول این دوره افزایش می       8445/2حدود  

. رسـد   می56317/3حدود   دچار کاهش شده و به    1390رسد که در سال      می 6118/3و به حدود    

یابـد  کـاهش مـی   α =6/0 کـاي نـسبت بـه   -گیـریم شـاخص هانـا   در نظـر مـی   α =5/1 کـه  زمانی

 که در طول دوره با افزایش این شاخص به است 0146/2 این شاخص  1375که در سال     يطور به

را بـاالتر   αتوان یافت که هر چه مقدار     می فوقرسد با توجه به جدول        می 1390 در سال    969/2

 1375باشـد در سـال    مـی  α =5/2کـه   زمـانی  یعنـی  ،یابد گیریم اندازه این شاخص کاهش می می

. رسـد   مـی 7943/2 به 1390 که با گذشت زمان در سال     است 7468/1اندازه این شاخص حدود     

کند این شاخص بـه سـمت    به سمت صفر میل می     α یابیم که هر چه    ه جدول درمی  با نگاه کلی ب   

شود از مقدار شاخص کاسته شده و  بزرگتر می α د رفت و هر چههها در صنعت خوا تعداد بنگاه

 .یابد می بنگاه بزرگتر تمایل يشاخص به سمت سهم بازار

  

  ) E( محاسبه شاخص آنتروپی .13جدول 

  
  1390سال   1385سال   1380سال   1375سال   

شاخص آنتروپی 

)E(  
11104/0  39797/0 622975/0  659767/0  

  . نتایج تحقیق:مأخذ

 

انـدازه ایـن شـاخص در    . شاخص آنتروپی مقدار آن رابطه معکوسی با درجـه تمرکـز دارد           

ي کـه  طور به، فتهای شیافزاها   بوده است که این شاخص با گذشت سال  111/0 حدود   1375سال  

بـا توجـه بـه اینکـه هرچـه ایـن شـاخص بـه صـفر           .  رسیده است  6598/0 به حدود    1390در سال   

که این شاخص در بـاالترین    انحصار کامل حاکم بر بازار است و زمانیدهنده  نشان باشد   کترینزد
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 اسـت  در بـازار در کمتـرین مقـدار   هـا برابـر و تمرکـز     گیرد سهم بازاري بنگـاه   حد خود قرار می   

 به انحصار کامـل بـسیار نزدیـک    1375توان نتیجه گرفت که در طول این دوره بازار در سال          می

دهد کـه انحـصار   ها نشان میبوده است که با گذشت زمان افزایش این شاخص در طی این سال     

کاسته شده و درجه تمرکز در بازار پایین آمده است، اما هنوز تمرکز باالیی بـر بـازار خـودروي      

  .اري حاکم استسو

  

  گیرينتیجه. 5

 تایـدمن، جـامع تمرکـز    - هیرشـمن، هـال  -هـاي نـسبت تمرکـز، هرفینـدال       در این مقاله شـاخص    

  . بررسـی شـده اسـت   1390 و 1385، 1380، 1375کـاي در چنـد سـال      -صنعتی، آنتروپی و هانـا    

  .استهاي هر شاخص و نوع بازار انجام شده ي کلی از متوسط دورهبند جمع) 14(در جدول 

  

  ها و ساختار بازارها، متوسط دوره براي هر یک از شاخص شاخص.14جدول 

  ساختار بازار  متوسط دوره  شاخص

  انحصار چندجانبه سخت  CR4(  185/99(نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر

  انحصار موثر  HHI(  75/4319( هیرشمن -هرفیندال

  انحصار موثر  HTI(  45153/0( تایدمن -هال

  انحصار موثر  CCI(  7386/0(شاخص جامع تمرکز صنعتی 

6/0= α  321/3  

5/1= α  5343/2  کاي -هانا )HKI(  

5/2= α   306/2  

  انحصار موثر

  انحصار موثر  E(    4474/0(آنتروپی 

  . نتایج تحقیق:مأخذ

  

 دهنـده  نـشان  درصـد در نوسـان اسـت کـه ایـن           99/0ها حدود   چهار بنگاه برتر در این سال     

.  سخت بر بازار اسـت کـه در طـول ایـن دوره تغییـر محـسوسی نکـرده اسـت                   چندجانبه حصاران

 طـور  بـه  بـوده اسـت و   1800 هیرشمن در این تمام ایـن چهـار سـال بیـشتر از              -شاخص هرفیندال 

 محکـم  تـوان نتیجـه گرفـت کـه سـاختار انحـصار چندجانبـه          بـوده اسـت کـه مـی        4320متوسط  

توانند از طریـق ائـتالف و   ها میدر این صنعت بنگاه. م استدر صنعت خودرو حاک  ) الیگوپولی(
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بـا توجـه بـه    . کشش مواجه باشند   خود تثبیت نمایند و با تقاضاي بی       دلخواه بههمکاري قیمت را    

 تایـدمن جـامع تمرکـز صـنعتی و آنتروپـی گرچـه نتیجـه محاسـبات کـاهش             -هاي هـال  شاخص

هـا بیـانگر    دهد، اما مقدار عددي این شاخص   می ها را نشان  نابرابري در درجه تمرکز در این سال      

توان نتیجه گرفت که ساختار بـازار خـودروي   در نهایت، می. تمرکز بسیار باال در این بازار است   

هـاي دولـت از   تـوان در حمایـت  سـواري در ایـران متمرکـز اسـت و دالیـل ایـن انحـصار را مـی        

هاي گمرکـی بـر واردات      وضع مالیات هاي سنگین بر خودروهاي وارداتی،      ، تعرفه خودروسازان

 .شود قطعات خودرو است که این موجب عدم وجود رقابت در این بازار می
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