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 چکیده 
ثر بر شکاف تکنولوژي در صنایع ؤاهمیت شکاف تکنولوژي در رقابت پذیري، در این مطالعه عوامل مبا عنایت به 

نتایج این مطالعه  .تهاي تابلویی مورد بررسی قرار گرفکید بر درجه رقابتی در قالب دادهأاي ایران با تکارخانه
ها به انتقال تکنولوژي است. حاکی از آن است که باالبودن درجه تمرکز و سودآوري، موجب تشویق بنگاه

و ایجاد نوآوري،  R&Dگذاري در واحدهاي هاي برخوردار از موقعیت انحصاري  از طریق سرمایهبنگاه ،همچنین
هاي تجاري نیز از جمله عواملی هستند که ها و سیکلد بنگاهورو ،دهند. در این میانشکاف تکنولوژي را کاهش می

ست که واردات شکاف تکنولوژي ا موجب کاهش شکاف تکنولوژي در صنایع انحصاري می شوند. این در حالی
ها در صنایع رقابتی موجب دهد که ورود بنگاهنتایج نشان می ،. همچنیندهدافزایش میدر صنایع انحصاري را 

براساس نتایج این  تکنولوژي و واردات موجب کاهش شکاف تکنولوژي در صنایع رقابتی است. افزایش شکاف
دا با کاهش موانع ورود، رقابت در تمطالعه  و به منظورکاهش شکاف تکنولوژي در صنایع انحصاري الزم است اب

متناسب با میزان   ،یابد. سپس ارتقاپذیري ها براي رقابتترتیب توانمندي بنگاهاین صنایع افزایش یافته و به این
 .ها کاهش و واردات افزایش یابددر این صنایع، تعرفهها توانمندي بنگاه يافزایش رقابت و ارتقا
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 مقدمه .1
پذیري و کسب سهم بیشتر از بازار جهانی یکی از اهداف اقتصادي همه جوامع بوده که رقابت يارتقا

شیوه هاي تولید کاال و خدمات اقتصاد مورد نظر نسبت به سایر کشورها، براي رسیدن به آن الزم است 
کیفیت کاال و خدمات بهبود و زمان عرضه محصوالت به بازار کمتر شود و به این ترتیب هزینه کاراتر، 
ست که براساس ا یابد. این در حالیمیکاهش نیز کنندگان به کاالي باکیفیت براي مصرف دسترسی

 آورندمی وجود به را کاراتر هايشیوه ،امور دادن انجام براي جدید هايادبیات اقتصادي، تکنولوژي
 خدمات، و کیفیت کاالها بهبود امکان معرفی نموده و را جدید هاییجنبه بشر هايدر فعالیت و

را  بشر ناپذیرپایان نیازهاي و ارضاي بازار به جدید محصوالت ۀعرض زمان کاهش وري،بهره افزایش
گذاري سرمایه ضرورت 1تریشومپ ژوزف قبیل از افرادي پیش، هاسال ،این اساس نمایند. برمی فراهم

 الزمه و رقابت طالیی کلید تکنولوژي کردند و امروزه، مطرح جهت دستیابی به تکنولوژي بهتر را
 . هاستملت و هاسازمان رشد اقتصادي

ه تکنولوژي در سطح گیري این امر با عنایت به توسعتکنولوژي، جهت ينکته حائز اهمیت در ارتقا
-و در ارتباط با سایر کشورهاي جهان سنجیده می استپذیري امري نسبی که رقابتجهانی است چرا

نخواهد کافی پذیري تکنولوژي امري الزم، اما در افزایش رقابت يبه ارتقا یه کردنتک بنابراین،شود. 
پذیري توجه به شکاف تکنولوژي از اهمیت باالتري نسبت به خود این اساس در موضوع رقابت بر .بود

 خوردار است.تکنولوژي بر

جوامع به منظور دستیابی به تکنولوژي باالتر و کاهش شکاف تکنولوژي خود با جهان، در 
که  دهندمیانتقال از سایر کشورها را تکنولوژي یا واحدهاي تحقیق و توسعه سرمایه گذاري نموده و 

هاي کارگیري سیاستهب ،همچنین ،گذاري خارجی ودر بسیاري از موارد با تشویق و ترغیب سرمایه
گیرد. براساس (محدودیت واردات) و ترغیب صنایع داخلی به انتقال تکنولوژي صورت می حمایتی
تکنولوژي (ایجاد و یا جذب آن از سایر  يدر ارتقا مؤثراز عوامل  ییک ،هاي اقتصاد صنعتیتئوري

هاي رقابتی و گیري سیاستکارهرغم ببهکشورها)، ساختار و درجه رقابتی بازارهاست. در این خصوص 
ثیر ساختار بازار بر کاهش شکاف تکنولوژي صنایع صورت أاي در ارتباط با تحمایتی در ایران، مطالعه

چه عواملی  که اوالً االت هستیمؤاین اساس در این مطالعه به دنبال پاسخ به این س نگرفته است. بر
کدام ساختار از بازار (رقابتی یا انحصاري) موجب کاهش  ثانیاً .موجب کاهش شکاف تکنولوژي است

ها و واردات در کدام ساختار از بازار بر کاهش شکاف ورود و خروج بنگاه .شکاف تکنولوژي است

1. Schumpeter, J.  
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بر شکاف تکنولوژي تواند میهایی اینکه ساختار بازار از چه کانال سرانجامهستند و  مؤثرتکنولوژي 
 ثیرگذار باشد؟ أت

االت فوق در بخش دوم این مقاله، مبانی نظري و مطالعات تجربی مورد ؤپاسخ سیافتن به منظور 
بخش سوم در د. شوثیر ساختار بازار بر شکاف تکنولوژي بررسی میأگیرد و سازوکار تتحلیل قرار می

شود. بخش چهارم به تحلیل بر شکاف تکنولوژي معرفی می مؤثرالگوي مناسب به منظور بررسی عوامل 
 شود. نتایج حاصل از برآورد مدل  اختصاص دارد  و جمع بندي و پیشنهادات در بخش پنجم ارائه می

 
 مبانی نظري  و پیشینه تحقیق. 2
 بانی نظري . م2-1

علم نظام یافته یا سیستماتیک در فرآیندهاي » تکنولوژي«، المعارف علم و تکنولوژيةدایرطبق تعریف 
را دانش مرتبط با » تکنولوژي« . در تعریفی دیگر،استصنعتی بوده و قابل تعمیم به هر فعالیت دیگر 

اند که در خدمت تولید یک محصول یا محصول، فرآیند و سازماندهی یک خط تولید معرفی کرده
 .)5 :1386، (انصاري، منوچهر و همکارانگیرد ارائه خدمات خاص قرار می

رفته شده با باالترین سطح تکنولوژي گکار ه شکاف تکنولوژي به تفاوت سطح تکنولوژي ب ،در این میان
گیرد و در قسمت بعدي به هاي مختلف صورت میگیري آن به شیوهشود که اندازهقابل دسترس اطالق می

صنعتی حصول به مرز تکنولوژي (باالترین سطح تکنولوژي قابل  آن پرداخته خواهد شد. در ادبیات اقتصاد
 گیرد.دسترس) در دو مقوله  نوآوري و پذیرش و یا انتقال تکنولوژي مورد بررسی قرار می

محصول رخ  کمحصول جدید و هم در اصالح فرآیند تولید ی کتواند هم در ایجاد ینوآوري می
تواند نوآوري در می ،چرا که نوآوري در تولید .نیستمرز میان این دو مقوله چندان شفاف  .دهد

محصول جدید از که توان اظهار داشت به این صورت که در اغلب موارد می .فرآیند نیز محسوب شود
 حصول به آن شده است. ،در نتیجه ،ها وسبب کاهش هزینه ،قبل وجود داشته و نوآوري در فرآیند

 کارگیري نوآوريهبفرآیند از  ايتواند به عنوان مرحلهتکنولوژي می و انتشار پذیرش ،همچنین
عنوان  بااي مرحله بنگاه مخترع،از سوي کارگیري نوآوري هایجاد و بکه بعد از  این معنیبه  .عنوان شود

 ،تواند مطرح شود که بسته به ویژگی نوآوري هاي دیگر مینشر و یادگیري تکنولوژي توسط بنگاه
 متفاوت اتفاق بیفتد. فاصله زمانی تواند با محیطی می اوضاعهاي موجود و بنگاهتوانایی 
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ساختار بازار و «عنوان  بابخش در دو یا تکنولوژي ساختار بازار و پیشرفت فنی وضوع م ،در ادامه
 شود.بررسی می» تکنولوژيو انتقال  پذیرشساختار بازار و «و  »نوآوري

 
 وريآساختار بازار و نو  )الف

و در نتیجه نوآوري براي  R&D گذاري در بخش در خصوص رابطه بین ساختار بازار و سرمایه بحث
اي از انحصار براي ایجاد  ) مطرح شده است. وي معتقد است درجه1944( اولین بار توسط شومپیتر

در ارتباط با منابع مالی بیشتر و باثبات ويدالیل ذکرشده بر این ادعا از سوي  .نوآوري ضروري است
و قدرت جلوگیري از نشر نوآوري صورت R&D  گذاري در بخشهاي بزرگ براي سرمایهبنگاه ،تر

  توسط آنهاست. ،گرفته
در یک این سؤال را مطرح نمود که ) 1962( 1ارودرخصوص رابطه بین ساختار بازار و نوآوري 

 R&D گذاري درشود، عایدي حاصل از سرمایهن حمایت میامخترع نظام اقتصادي که از کارآفرینان و
در پاسخ به این پرسش  .کند چقدر استو نوآوري براي بنگاهی که به تنهایی به این امر مبادرت می

و محاسبه ارزش حاصل از نوآوري براي  )1980( 3زاستیگلیت و وپتاگپیروي از مطالعات داس  به 2تیرول
ده است تمایل بنگاه به نوآوري را با این فرض که کردر بازار رقابتی و انحصاري، سعی  ،بنگاه کی

 دست آورد.ه ب ،ندک اريرقیب او نتواند آن را خرید
که عایدي  دادبا محاسبه افزایش سود حاصل از نوآوري و تنزیل ارزش آن نشان  )1990( تیرول

به نوآوري، بنگاه رقابتی  کچرا که با ایجاد ی .استانحصارگر از نوآوري کمتر از عایدي بنگاه رقابتی 
موقعیت قبلی خود  ،در واقع ،اما انحصارگر ؛کندو سود باالیی کسب می موقعیت انحصاري دست یافته

ارو   این موضوع که تیرول آن را به .شودتغییر زیادي در سود او ایجاد نمی ،در نتیجه .کندرا تثبیت می
 شود.نامیده می 4جایگزینیدهد اثر نسبت می

، آن نظر قرار گرفته است و هدفنوآوري مد برايانگیزه خالص تیرول  از سويدر مدل ارائه شده 
دست آوردن تکنولوژي مذکور به طوري که توسط ه برآورد میزان تمایل به پرداخت بنگاه براي ب

-و خروجی به بازار صورت نمینتایج این مدل در حالتی که ورود باشد. دیگران خریداري نشود، می

ارزش نوآوري براي بنگاه در موقعیت رقابتی بیشتر از ارزش آن براي بنگاه گیرد، حاکی از آن است که 
 هايها به بازار آزاد است، بسته به فرضورود و خروج بنگاهکه  در موقعیت انحصاري است. اما زمانی

1. Arrow 
2. Tirole, J. 
3. Dasgupta & Stiglitz 
4. replacement effect 
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که ضیح بیشتر در این خصوص اگر فرض شود دست خواهد آمد. براي توه مختلف، نتایج متفاوتی ب
که -بازار و خارج از  بالقوه صورتدیگر به انحصاري در بازار فعال باشد و بنگاه  صورته ب بنگاه یک

 ،باشد. در چنین حالتی مترصد ورود به بازار -قادر به ورود نیست ،هزینهباال بودن به دلیل  حال حاضر در
اگر انحصارگر به تنهایی امکان دستیابی به تکنولوژي جدید را داشته باشد، همچنان عایدي انحصارگر 

در صورتی که تنها بنگاه بالقوه امکان دستیابی به  ،. همچنیناستاز نوآوري کمتر از بنگاه رقابتی 
بیشتر از  ،گاه بالقوهارزش نوآوري براي بن ،جایگزینی اثر سببنوآوري را داشته باشد در این صورت به 

بنگاه  از سويد این است که نوآوري نه کرتوان تصور حالت دیگري که می .انحصاري استبنگاه 
بنگاه سومی که در خارج از بازار است، معرفی شود و این  از سويانحصاري و نه بنگاه بالقوه، بلکه 

با جذب نوآوري از نوآوري به یکی از دو بنگاه انحصاري و بالقوه قابل انتقال باشد. در چنین حالتی 
بنگاه بالقوه وارد بازار شده و انحصارگر نه تنها سود حاصل ، بالقوه و کاهش هزینه تولید ويسوي بنگاه 

 وضعیت و مجبور به تولید دریافته کاهش وي نسبت به قبل سود دهد، بلکه دست می از نوآوري را از
براي ماندن در  (بنگاه فعال در بازار) توان گفت انگیزه انحصارگردر این صورت می. رقابتی خواهد شد
ود بالقوه نسبت به قبل از وربنگاه . چرا که وضعیت  است بالقوهاز انگیزه بنگاه  یشحالت انحصاري ب

کرد و بعد از ورود نیز در بازار بنگاه بالقوه قبل از دسترسی به ابداع، سودي کسب نمی کند.نمی تغییر
د کنانحصارگر جذب  رانسبت به این موضوع که نوآوري مذکور  وي ،ند. بنابراینکرقابتی فعالیت می

پیشنهاد به دو بنگاه رقابتی اگر نوآوري به صورت توان نتیجه گرفت می بنابراین،. یا نه، حساس نیست
دست آوردن حق استفاده از آن ه (آماده ورود و انحصاري) ارائه شود، انحصارگر انگیزه باالیی براي ب

 تواندکه می کنندیاد می 3»اثر کارایی«این اثر به نام  از )1982( 2رينیوب گیلبرت و .1را خواهد داشت
 ها تـی واقعیـکننده برخفـال توسعه) توصیـدر حکننده تکنولوژي (کشورهاي براي کشورهاي جذب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دست آورد اما از آن استفاده ه کنند که حتی انحصارگر ممکن است حق مالکیت نوآوري را بگیلبرت و نیوبري بیان می. 1

نوآوري از تکنولوژي مورد استفاده برتر نباشد و هدف انحصارگر از خرید آن،  افتد کهاین امر زمانی اتفاق می .نکند
افتد که نوآوري در محصول، تمایز چندانی در وضعیت مشابه زمانی اتفاق می .باشدوارد به بازار ممانعت از ورود بنگاه تازه

 از سويخرید امتیاز نوآوري  ،در واقع شود.هاي ناشی از نوآوري تأمین نمیبه طوري که هزینه ،محصول ایجاد ننموده
که در ادبیات اقتصاد صنعتی این  کند، از انحصارگر در مقابل بنگاه آماده ورود محافظت میوضعیتیانحصارگر در چنین 

 شود.بندي میموانع ورود طبقه ءجز وردم
 
2. Gilbert & Newberry 
3. efficiency effect 
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اینکه اثر کارایی محدود به شرایطی است که در آن تکنولوژي براي هر دو با عنایت به  ،به عبارتی باشد.
رقابت فناوري در صنایع توصیف و تحلیل تواند براي می، بنگاه فعال و بالقوه در دسترس است

(همانند کشورهاي در حال  کنندکشورهایی که اقدام به واردات تکنولوژي از کشورهاي دیگر می
 .استفاده شودتوسعه) 

هاي انحصاري اثر کارایی و جایگزینی در ساختاررغم اینکه کارکرد بهبا عنایت به توضیحات فوق 
نقش   جایگزینی، اثرضروري است که  در نیـز ن نکته ـتوجه به ایاست، و رقابتی در جهت مخالف هم 

ید تکنولوژي که استفاده از نوآوري و یا خردر صورتی  نادیده گرفته شده  است.ها خرید بنگاه قدرت
به ویژه در  ،و در بازار رقابتی بیشتردر بازار انحصاري  کهباشد می قدرت خرید بنگاه تابعی از

ارزش اینکه رغم بنابراین، بهاست.  کشورهایی که از بازار سرمایه کاملی برخوردار نیستند، کمتر
این نوآوري اما  ،از بنگاه انحصاري است بیش، مطابق با اثر جایگزینی، نوآوري براي بنگاه رقابتی

این  گیرد. برایجاد و مورد استفاده قرار میهاي انحصاري بنگاه از سوي غالباً براساس نظریه شومپیتر
رسد برآیند اثرات جایگزینی و کارایی در کشورهاي در حال توسعه، در مجموع به به نظر می ،اساس

برخی کید داشته باشد. به خصوص اینکه أوري ت ر رشد بهرهثیر مثبت سودآوري و قدرت انحصاري بأت
وجود انحصار و سود حاصل از آن را  )2003(2) و ساین1998(1هاي الفونتمطالعات از جمله بررسی

گذاري در این کشورها نبود منابع الزم براي سرمایه ه سببب حال توسعه، الزمه رشد کشورهاي در
 .دانند می

 
   تکنولوژيیا انتقال انتشار  ،پذیرشو   ساختار بازار   )ب

به پذیرش تکنولوژي جدید و  ،پیشرفت فنی در هر بنگاه به همان اندازه که به نوآوري وابسته است
-ها معموالً در زمانپذیرش نوآوري یا تکنولوژي خاص از سوي بنگاه .گی داردسرعت نشر آن نیز بست

افتد. دو دلیل براي این موضوع ها اتفاق نمیبین بنگاه زمانبه طور هم ،گیرد وهاي متفاوت صورت می
هزینه  .2اي محصول تکنولوژي جدید دارند، ها انتظارات متفاوت نسبت به تقاضبنگاه .1وجود دارد: 

 انتظارات متفاوت دارند. ،ها نسبت به زمان پذیرشپذیرش تکنولوژي در طول زمان کاهشی بوده و بنگاه
در شکل را براي نشر تکنولوژي  S هاي کمی، فرمپیروانش با استفاده از مدلو  )1968( 3مانسفیلد

1. Laffont 
2. Singh 
3. Mansfield 
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 هابنگاه تري ازبه این صورت که در اوایل(ایجاد نوآوري) تعداد کم .1کنندمعرفی مییک صنعت 
ها در مورد نوآوري سپس فرآیند پذیرش با یادگیري سایر بنگاه .کنندتکنولوژي جدید را پذیرش می

ها تکنولوژي را پذیرش فرآیند پذیرش، وقتی که تعداد زیادي از بنگاهو، سرانجام، شود تسریع می
با مروري بر  )1982( 2شوارتزکامین و  ،این خصوص ). در402: 1990 تیرول،( شودکند می اند،کرده

 افتد.اند که انتشار تکنولوژي در صنایع متمرکز به سرعت اتفاق میشواهد تجربی به این نتیجه رسیده
الگویی  به منظور بررسی سرعت نشر و پذیرش تکنولوژي در ساختارهاي مختلف از بازار،تیرول  

کند که نوآوري ایجاد و فرض میوجود دارد، معرفی یک بازار با دو بنگاه و یک نوآوري را که در آن 
 پذیرش C(t)با هزینه   ،t همانند ،دیگر زمان هر در  هابنگاه  توسط  تواندمی ،(t=0) صفر زمان  در  شده

 یابد. کاهش می اي  فزاینده  با نرخ  هزینه پذیرش با این فرض که با گذشت زمان     شود 
( )0 (t)c0,(t)c, c(0) ها ها در جریان بوده و بنگاهبین بنگاه اطالعات بدون تأخیر ما ويالگوي  در =∞′′〈′〉

دو بنگاه قبل از پذیرش تکنولوژي جدید   هر از عملکرد یکدیگر اطالعات کامل دارند. هزینه واحد در

c باشد که کمتر از قیمت انحصاري بوده و بعد از پذیرش نوآوري به میc یابد.کاهش می 
در حالت  .گیرددر ارتباط با پذیرش نوآوري در نظر میبراي ساختار بازار مورد حدي  وتیرول د

 دوسود حاصل از فعالیت  که . به طوريکنندبا الگوي برتراند فعالیت می بنگاه در یک بازاردو اول، 
ها سبب ، پذیرش تکنولوژي از سوي یکی از بنگاهاستصفر ها جنگ قیمت ۀدر بازار در نتیج بنگاه

بنگاه پذیرنده تکنولوژي سودي به میزان  ،در نتیجه .کاهش یابد cبه  cشود هزینه واحد تولید از می
cc استراتژي بنگاه دوم  در این حالت، نکته حائز اهمیت .کندکسب میبراي هر واحد از تولید  −

کند چرا که در مدل برتراند با پذیرش تکنولوژي اقدام به پذیرش تکنولوژي نمی که با سود صفر،است 
بدین ترتیب،  شود.میسود هر دو بنگاه صفر ها شروع شده و در نهایت جنگ قیمتبنگاه دوم،  از سوي

نشر تکنولوژي مابین دو بنگاه به همین دلیل  خواهد داشت.نتمایل به پذیرش تکنولوژي  هرگزگاه دوم بن
نسبت به  پذیرش تکنولوژي. آنچه در اینجا مهم است سبقت گرفتن در گیرد صورت میوقفه طوالنی با 

به  گیردصورت میبا هزینه باال  معموالً خرید تکنولوژي زودهنگام،پذیرش  سببکه به  رقیب است
 شودبراي خرید آن صرف می، کارگیري تکنولوژيه طوري که در مورد حدي تیرول، سود حاصل از ب

کند چرا که قیمت جامعه، این پذیرش هیچ رفاهی به جامعه اضافه نمی نگاهاز  (سود بازار صفر است).
 کند.کننده کاهش نیافته و مازاد رفاه تغییر نمیمصرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي پذیرنده تکنولوژي در محور عمودي و زمان در محور افقی قرار دارد.آن تعداد بنگاه که در. 1

2. Kamien, M. I. & Schwartz, N. L. 
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گیرد که هر دو بنگاه داراي سود انحصاري بوده و حالت دوم حدي، تیرول بازاري را در نظر می در
(هزینه خرید تکنولوژي پایین  دهدسود بازار را تغییر نمی، هاپذیرش تکنولوژي از سوي یکی از بنگاه

در این الگو پذیرش تکنولوژي از  .شودمی جایی سود از یک بنگاه به بنگاه دیگرهاما سبب جاب است).
خواهد  t = n+1در زمان  دیگر ، سبب پذیرش تکنولوژي از سوي بنگاهt = nسوي یک بنگاه در دوره 
کند هزینه پذیرش از تغییرات سود ناشی از پذیرش کوچک است). در شرایط شد (چرا که او فرض می

د قرار دهننظر زمان را مدرش دیرهنگام و همها استراتژي پذیتوصیف شده انتظار بر این است که بنگاه
 چرا که در این حالت نتیجه بازي براي هر دو بهتر خواهد بود.

در بازارهاي رقابتی پذیرش که تواند استنتاج شود این است می آنچه از تحلیل موارد حدي فوق
اما نشر و یا پذیرش  ،گیردها یا ورود تکنولوژي به بازار سریع صورت میتکنولوژي از سوي اولین بنگاه

ها به زمان زیادي نیاز دارد. در حالی که در بازار انحصاري، ورود تکنولوژي یا آن توسط سایر بنگاه
 گیرد.تر صورت میپذیرش نوآوري با وقفه بوده، اما نشر آن سریع

کننده اصلی تعیینها از عوامل د که ورود و خروج بنگاهندهدر این میان  برخی از مطالعات نشان می
نقش  برپردازند هایی که به تغییرات تکنولوژیکی میمدلدر این خصوص  تغییرات تکنولوژیک است.

هاي جدید بنگاه برايها  پذیرش تکنولوژي تأکید دارند. برخی از این مدل درها ورود و خروج بنگاه
 هاي جدیدبنگاههاي موجود، بنگاهبرخالف ند. چرا که اقائلنقش مهمی در فرآیند پذیرش تکنولوژي 

این ایده،  خصوصدر. تکنولوژي جدید نیستنددر صورت پذیرش  ،تجهیز مجدد فرآیند تولیدمجبور به 
هاي جدید در توسعه نوآوري توجه که به نقش اساسی بنگاه ،هاي تخریب خالق رشد اقتصاديمدل

هاي قدیمی شده و تا زمانی که جایگزین بنگاه، ها نوآوراندر این مدل اند.، به ادبیات معرفی شدهدارند
 )2009و همکاران ( 1مطالعه ایگن .نندکحاصل نشده، سود انحصاري را کسب می یک نوآوري جدید

ها در صنایع انحصاري موجب کاهش شکاف تکنولوژي دهد که  ورود بنگاهدر این خصوص نشان می
 موجب افزایش شکاف تکنولوژي است.است در حالی که ورود بنگاه در صنایع رقابتی 

در این  .دانندمی مؤثرهاي تجاري را در رشد فناوري مطالعات سیکلاز بسیاري  ،موارد فوق عالوه بر
هاي دهد که سیکل ) نشان می1960-1990هاي (براي صنایع آلمان طی سال )2000( 2ورنر اشمالنیخصوص 

بوده و موجب کاهش شکاف تکنولوژي  مؤثروري رشد بهرهبلندمدت بر  مدت و هم درتجاري هم در کوتاه

1. Aghion  
2. Werner Smolny 
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-) نشان می2007( 1و فلئتوتو جایمویچاز جمله مطالعه  ،است. این در حالی است که نتایج برخی مطالعات

 . استهاي تجاري بر رشد  فناوري در  صنایع انحصاري  بیشتر از صنایع رقابتی ثیر سیکلأدهندکه ت
هاي فعال در ساختارهاي انحصاري هم انگیزه بیشتر کسب بنگاهکه توان گفت میدین ترتیب ب

نوآوري و هم توانایی باالیی در خرید تکنولوژي دارند از طرفی ساختار انحصاري  به صورت 
وري و پیشرفت فنی ها، واردات و سیکل تجاري بر رشد بهرهغیرمستقیم و از طریق ورود و خروج بنگاه

 گذارد.ثیر میأت
 

 . بررسی مطالعات تجربی 2-2
دهد که شکاف تکنولوژي از مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص شکاف تکنولوژي نشان می 

شکاف  حققانمتغیرهاي کلیدي در انتقال تکنولوژي و رشد بهره وري صنایع بوده است. بسیاري از م
الملل بر خارجی یا تجارت بینگذاري ي در اثربخشی عواملی از قبیل سرمایهمؤثرتکنولوژي را عامل 

 د.کر) اشاره 2010( 2توان به بررسی کاتریامطالعات میاین اند. که از جمله انتقال تکنولوژي دانسته

هاي بعدي آن شکاف تکنولوژي متغیري است که سطح اولیه آن در اندازه ،براساس نتایج این مطالعات
اند که بر شکاف تکنولوژي پرداخته مؤثربه  عوامل  برخی از مطالعات ،در این میان .3خواهد بود مؤثر

-دهند که تجارت بیند. آنها نشان میکر) اشاره 2005( 4توان به مطالعه میجان و نلدر این خصوص می

گذاري  خارجی در استونی نقش کلیدي در کاهش (واردات و صادرات) در اسلوانی و سرمایه الملل
هاي مربوط ) فعالیت2006( 5تانکا ،داشته است. همچنین م1989-2000شکاف تکنولوژي در طی دوره 

یافته را در کاهش برداري و تقلید تکنولوژي کشورهاي در حال توسعه از کشورهاي توسعهبه نسخه
 داند.می مؤثرکشورهاي در حال توسعه  شکاف تکنولوژي

مبانی نظري، مطالعات مربوط به رابطه بین ساختار بازار و توجه به مطالب مذکور در بخش با 
مبحث مربوط  ،همچنین ،وري) وساختار بازار و نوآوري (یا رشد بهرهرابطه شکاف تکنولوژي در قالب 

ها در زمینه ها در ساختارهاي مختلف از بازار بر عملکرد بنگاهثیر واردات، ورود و خروج بنگاهأبه ت
 گیرد. وري) مورد بررسی قرار میبهره پیشرفت فنی (یا رشد

1. Jaimovich & Floetotto  
2. Kathuria,V.  

توان به که از آن جمله می کنندا استفاده مییهاي پولذا مطالعات انجام شده در این خصوص در بررسی خود از مدل .3
 .کرد) اشاره 2011الماوازنی ( مطالعه 

4. Mijan,J  and Knell.M 
5. Tanaka, H. 
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) (پس از 1967( 1شررتوسط نخست بار ، هاي کمیدر قالب مدلرابطه بین درجه رقابت و نوآوري 
به صورت کمی مورد بررسی قرار  ) م1944شومپیتر در سال  از سويبیان رابطه منفی رقابت و نوآوري 

 500هاي هاي مقطعی دادهاستفاده از تحلیل . شرر با بررسی رابطه مذکور به شکل غیرخطی وگرفت
د. به این قرار داید أیترا مورد بین رقابت و نوآوري )  معکوس U( يداررابطه معکوس معنی، بنگاه

ایگن،  رااین موضوع  یابد.که با افزایش رقابت، نرخ نوآوري ابتدا افزایش، سپس کاهش میترتیب 
-1994بنگاه براي دوره زمانی ( 311هاي نیز با استفاده از داده )2005( 2ت و هویتیبلوم، بالندل،گریف

-(یا رشد بهرهبین درجه رقابت و نوآوري  U رابطه معکوسو  دادندانجام  انگلستانصنایع  در )1973

نرخ سود از  درجه رقابتگیري اندازهبراي  آنهایید قرار گرفت. أمورد ت داريوري) به طور معنی
 . نمودند استفادهوري بهره از رشد  متغیر وابستهبراي  و صنعت متوسط

بر ها بنگاهاثرات ورود  )2009( 3ت، هویت و پرانتلیایگن، بالندل، گریفدیگر  ايمطالعهدر 
نسبت دادند. آنها نشان دادند ورود به فاصله تکنولوژي موجود از تکنولوژي مرزي  را عملکرد صنایع

 وري است.وري و در صنایع رقابتی موجب کاهش بهرهبهرهبنگاه در صنایع انحصاري موجب رشد 
  است:  زیرمدل ریاضی بررسی شده در این مطالعه به صورت 

( , , )Y f p d x= 
 

y ، p،d  باشند. می فاصله تکنولوژي از سطح تکنولوژي مرزي ،تعداد ورود بنگاه، عملکردبه ترتیب
 ست از :ا عبارت مدل تصریح شده

'
1 1 2 1 3 1 1 1ijt jt jt jt jt jt t j ijtY E D E D Xα β β β δ τ η µ− − − − −= + + + + + + + 

 
تکنولوژي  شکافوري کل عوامل تولید و براساس تغییر در بهره (y) عملکرد بنگاه در رابطه فوق،

(d) وري نیروي کار صنایع در ایاالت وري نیروي کار صنایع انگلستان از بهرهتفاوت بهره راساسب
 شوند. تعریف میمتحده 

و  جایمویچ به کوششها ثیر ساختار بازار بر عملکرد بنگاهأرویکرد دیگر درخصوص بررسی ت
زاي تکنولوژي و متغیر تقاطعی هاي برونصورت گرفت. آنها نشان دادند که شوك )2008فلئتوتو (

با ورود  ،جایمویچ نتایج. براساس نداوري صنایع انگلستانکننده تغییرات بهرهورود و درجه رقابت، تبیین

1. Scherer, F. 
2. Aghion, P. & Bloom, N. & Blundell, R. & Griffith, R. & Howitt, P. 
3. Prantl 
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در بازارهاي رقابتی  با  ها افزایش وپذیري بنگاهو قدرت رقابتوري بهره در بازار انحصاري،ها بنگاه
با  ،براي صنایع ایاالت متحده ،)1994( 1مکدونالد .یابدوري کاهش میبهرهرشد  افزایش ورود،

. نتایج حاصل از این بررسی تحقیق مشابهی انجام داد م،1972-1984طی دوره  ،چهار رقمی  ISICکد
دارد. در ادامه مکدونالد   اثر مثبت وري در صنایع متمرکز واردات بر رشد بهرهکه حاکی از آن است 

 گیرد کهند و نتیجه میکرا در مدل معرفی می »هاي تولیدبه کل هزینه R&D هاينسبت هزینه«متغیر 
متغیر  لیکن وقتی .وري دارددار بر رشد بهرهثیر مثبت و معنیأبه تنهایی ت »R&Dگذاري در سرمایه«

و نرخ رشد تولید محصوالت در مدل مورد  (شاخص تمرکز) متغیر ساختار بازار به همراه دو مذکور
ثیر أاین امر داللت برآن دارد که بخشی از ت دهد داري خود را از دست میمعنی ،گیرداستفاده قرار می

شودکه این نتیجه محقق می R&D گذاري دروري از طریق سرمایهمثبت ساختار انحصاري بر رشد بهره
 باشد. یدر راستاي نظریه شومپیتر م

ها  و واردات بر عملکرد ثیر متقابل  ورود و خروج بنگاهأدر این میان برخی از مطالعات به بررسی ت
ها و...) و تسهیل ورود بنگاه( هاي رقابتیثیر سیاستأاند و به این ترتیب تها پرداختهصنایع و بنگاه

پذیري و رقابت يبه منظور ارتقا ،جلوگیري از واردات) را در ساختارهاي مختلف از بازار( حمایتی
 دهدمی) نشان 1994( 2هریسوناند. در این خصوص مورد تحلیل قرار داده ،کاهش شکاف تکنولوژي

رابطه مثبت و در صنایع انحصاري رابطه  ،هاي حمایتی در صنایع رقابتیوري و سیاستکه بین رشد بهره
رقابت داخلی براي  از طریق دکه صنایع حمایت شده بای کندبیان می این اساس  و بر منفی وجود دارد

با  )1993( 3زویجن برگن و ون ابل. تحت فشار قرار گیرند پذیريي رقابتو ارتقا وريرشد بیشتر بهره
بررسی صنایع مکزیک به این نتیجه رسیدند که آزادسازي تجاري به همراه سیاست ضد انحصاري طی 

 مذکور سبب در صنایع را وريرشد بهره کید دارد،أموانع ورود تکه برکاهش  م،1968-1988دوره 
که افزایش در  دادندنشان نیز  )2004( 5ولو، هاسکل و مارتینکیریس. ک)730: 1996 ،4یکلن( شده است

 . دهد وري صنایع را افزایش میها بر بهرهاثر نرخ ورود خالص بنگاه ،میزان واردات
-بهرهپذیري و  رقابت يارتقاثیر آن بر أها و تورود و خروج بنگاهشده در خصوص مطالعات انجام از

هاي تایبوت یافته .دکر) اشاره 2000( 6توان به مطالعه تایبوت می ،وري در کشورهاي در حال توسعه

1. Macdonald 
2. Harrison 
3. Van Wijnbergen & Venables  
4. Nikel, S. J. 
5. Criscuolo & Haskel & Martin  
6. Tybout 
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لذا  .شوند می غیرکاراهاي جایگزین بنگاه هاي غیرکاراویاي آن است که در کشورهاي مذکور بنگاهگ
 این در حالی است که .نداردسطح تکنولوژي  يو ارتقاوري ثیري بر بهرهأتها در این کشورها ورود بنگاه

ها و واردات در رشد ثیر مثبت ورود بنگاهأبر ت ،به ترتیب ،)2009( 2سکتو  )1999( 1میاماسواربررسی 
 کید دارند. أو هندوستان تمصر، مراکش و اردن سطح تکنولوژي صنایع کشورهاي  يوري و ارتقابهره

توان  به می ،در حوزه مورد بررسی ،ترین مطالعات انجام شده براي صنایع ایراناز مهم ،در این میان
د. براساس نتایج کر) اشاره 1391) و کردبچه و همکاران (1391( بررسی انجام شده توسط خداداد و همکاران

-می فزایشا انحصاري صنایع در و کاهش رونق، دوره طی رقابتی صنایع در وريبهره رشد ،خداداد ۀمطالع

افزایش    R&Dگذاري در واحدهايشود سرمایهها باعث می. همچنین آنها دریافتند که سودآوري بنگاهیابد
بیشتر مخارج تحقیق و توسعه در صنایع یافتن ها ارتقا یابد. انجام وري بنگاهبهره ،به این ترتیب ،یافته و

 ید قرار گرفته است. أیرقابتی در مطالعه کردبچه نیز مورد ت انحصاري نسبت به صنایع
 

 تحلیل داده و معرفی الگو . 3
 تحلیل داده . 3-1

 ،پردازدوري در صنایع ایران میجامعه آماري در مطالعه حاضر که به بررسی رابطه ساختار بازار و بهره
 هطی دورمرکز آمار ایران نفر کارکن و بیشتر  10هاي صنعتی کارگاههاي طرح آماري دادهمشتمل بر 

از آنجا که آمار و  رقمی است. 4در سطح کدهاي  ،ISICبندي طبقه کبه تفکی ،3ش1386-1374
 وجود نداشت،براي دوره مورد بررسی  )کد 9(درکدهاي چهار رقمی  صنایعاطالعات مورد نیاز برخی 

 ،همچنین صورت گرفته است.صنعت با کد چهار رقمی 131اند و بررسی براي از مشاهدات حذف شده
هاي صنعتی تکنولوژي بین صنایع داخلی و خارجی عالوه بر سرشماري کارگاه  به منظور بررسی شکاف

ي نحوه محاسبه متغیرها. استفاده گردیده استهاي مختلف براي سال 4سال آمارهاي صنعتیکتاب از 
 .استاستفاده شده در این مطالعه به شرح ذیل 

 
وري توضیح ارائه شده براي رابطه معکوس بین ساختار بازار و بهره :)diff( شکاف تکنولوژي. 3-1-1

صنایع داراي ساختار انحصاري، در این نکته تأکید دارد که  رب )2005( ایگن و همکارانشتحقیق در 
در حالی که در  .نندکها در مرز تکنولوژي فعالیت میاستفاده و غالب بنگاه مدرنها از تکنولوژي بنگاه

1. Ramaswamy 
2. Sekkat 

 ش در نظر گرفته شد.1374-1386هاي مربوط به شکاف تکنولوژي دوره مورد بررسی در دسترس نبودن داده . به دلیل 3
4. International Year book of Industrial Statistics   
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ها دور از مرز تکنولوژي قرار دارند. ایگن و همکارانش در سال صنایع با ساختار رقابتی، اکثر بنگاه
 بنگاه رهبر آن صنعتوري بهرهها در هر صنعت از وري بنگاهبا استفاده از مجموع انحراف بهره ،2005

ند که این متغیر رابطه کردمتغیري را به نام شکاف تکنولوژي تعریف  ،وري)(داراي باالترین بهره
  ۀی صنعت داشت و توضیح ارائه شده توسط ایگن براي رابطـار رقابتـبا ساخت (همبستگی منفی) معکوس

مطالعه  ولوژي درشکاف تکن شیوه محاسبه کرد. لیکنوري را تأیید میمعکوس بین ساختار بازار و بهره
. در مطالعه است 2005قبلی آنها در سال ) کمی متفاوت از محاسبه 2009ایگن و همکارانش براي سال (

ایاالت متحده) براي نمونه کشور پیشرفته ( کهاي صنایع یوري نیروي کار بنگاهاخیر، آنها تفاوت بهره
انگلستان) به براي نمونه براي کشور مورد مطالعه ( متناظر ها در صنایعبنگاهنیروي کار وري را از بهره

نمودند. چنانچه در فصل اول به آن اشاره شد، محاسبه شکاف  منظورشکاف تکنولوژي عنوان 
ار بازار ـن ساختـبی معکوس Uوص رابطه ـتکنولوژي به این صورت نیز توجیه ایگن و همکارانش درخص

راي محاسبه شکاف ـده بـاالت متحـاب ایـانتخ لـداد. از دالییـد قرار مـورد تأییـرا م وريرهـد بهـو رش
 .ذکر شده استگذاري خارجی باال و روابط تجاري آن کشور با انگلستان سرمایه مذکور،

آمار و اطالعات کافی، از روش دوم براي محاسبه شکاف تکنولوژي ه سبب نبود در مطالعه حاضر ب
تکنولوژي اي براي مرز خصوص صنایع کشور آلمان به عنوان پایه در این و 1شدصنایع ایران استفاده  در
گذاري باالتر نظر قرار گرفت. دلیل انتخاب کشور آلمان، سهم تجاري باالي آلمان با ایران و سرمایهمد

 .است) ش1374-1386آن کشور نسبت به سایر کشورها در ایران طی دوره مورد بررسی(
و  اولین، آلمان ش1381مرکزي تا سال  ککشور و ترازنامه بانبراساس آمار بازرگانی خارجی 

. بیشتر واردات 2استدومین کشور صادرکننده به ایران  ،از امارات بعد، ش1386تا سال  1381از 
اي، هاي کارخانهآالت، دستگاهاي بوده و شامل ماشینایران از آلمان مربوط به کاالهاي سرمایه

د، محصوالت ساخته شده از فلز و ابزارآالت اتومبیل و وسایل نقلیه محصوالت شیمیایی، آهن و فوال
  ).86: 1387 زاده،موتوري است (رحیم

گذاري را در ایران بیشترین سرمایه ییهمچنین آلمان کشوري است که در میان کشورهاي اروپا
  .آلمان اختصاص داردگذاري کشورهاي اروپایی در ایران به انجام داده است. در حدود نیمی از سرمایه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توان به مطالعاتبسیاري از مطالعات از این روش براي محاسبه شکاف تکنولوژي استفاده کردند که از آن جمله می. 1
)Elmawazini, 2011) ،(Aghion, p.etc, 2009 ،()Sjoholm, 1999) ،(Timmer, 2002( و )Castellani & Zanfei, 

  اشاره کرد.) 2002
 .سالنامه بازرگانی خارجی ایران. 2
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ه  ـام داده کـران انجـی در ایـهایگذاريز سرمایهـهاي چندملیتی نیاین کشور در قالب شرکت ،به عالوه
که  از اقتصاد ایران هاییبخش .بردمیباالتر نیز را ایران در  لمانهاي خارجی آگذاريسهم سرمایه

اي انهـآالت کارختولید ماشینموارد زیر شایان ذکرند: بیشتري انجام داده  گذاريآلمان در آنها سرمایه
تولید انواع  ،صنایع شیمیایی ،صنایع پتروشیمی (اتیلن و پلی اتیلن) ،وسایط نقلیه و خودرو و قطعـات

 زاده،(رحیم محصوالت غذایی و تولید پارچه و منسوجات ،تولید مصالح ساختمانی ،محصوالت الکترونیکی
1387 :92(. 

یند صنعتی شدن ایران نقش اساسی داشته است. آتوان گفت آلمان در فربا عنایت به موارد فوق می
 کهاي صنعتی در آلمان براي هر یلذا به منظور محاسبه شکاف تکنولوژي، ابتدا ارزش افزوده زیرگروه

به دالر اخذ و با  م،1995-2005 هبراي دور ،سال آمارهاي صنعتیکتاب چهاررقمی از  ISICاز صنایع 
ه ـهانی ارائه شده، به قیمت واقعی سال پایـج کباناز سوي استفاده از نرخ رشد ارزش افزوده صنایع که 

دالر در تمامی  بهارزش افزوده واقعی در صنایع ایران  ،همچنین .محاسبه گردید ش 1376/میالدي 1997
 با تقسیم ارزش افزوده بر نیروي کار در صنایع دو، سرانجام، و شدها به صورت یکسان تعدیل سال

وري نیروي کار در هاي صنعتی در ایران با بهرهوري نیروي کار زیرگروهکشور، اختالف بهره
، اندازي تکنولوژي در ایران)(با منظور نمودن دو وقفه براي انتقال و راههاي صنعتی در آلمان زیرگروه

  به عنوان شکاف تکنولوژي براي صنایع ایران محاسبه گردید.
 

 و لرنر شاخص از ها،بررسی از برخی بازار ساختار متغیر درخصوص ):lr(متغیر ساختار بازار. 3-2-1
 حالی در این. 1اندنموده استفاده بزرگ بنگاه چند سهم یا هیرشمن هرفیندال تمرکز شاخص از برخی

 نظر در را خارجی هايبنگاه و واردات از ناشی رقابتی فشار اینکه بر عالوه تمرکز شاخص که ستا
 جنگ وجود دلیله ب بنگاه از کمتري تعداد با بازاري که  است  محتمل بسیار نیز امکان این گیرد،نمی

 ساختار اثرگذاري کانال ،نظري مبانی به توجه با ،همچنین. )2008 ،2راتن و  ماهنن( باشد  رقابتی قیمتی،
   نـای درن موضوع ـرغم ایهـب. است ودآوريـس میزان طریق از )فنی پیشرفت( تکنولوژي يارتقا بر بازار

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آن جمله   که از انددرجه رقابت بازار استفاده کردهگیري هاي تمرکز براي اندازهبسیاري از مطالعات داخلی از شاخص. 1

ش)، 1382ش)، بخشی (1382و دهقانی ( )، خدادادکاشی ش 1374، 1379، 1381، 1385کاشی ( خداداد  توان به مطالعهمی
ش)، 1383ش)، عزیزي (1383ش)، حسینی و پرمه (1384تاش (ش)، خدادادکاشی و شهیکی1381پور (ابونوري و سامانی

    ش) اشاره کرد.1384ي و شهیکی تاش (عباد
2. Mohnen & Ten Raa 
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 صنایع رقابتی درجه براي) H( ) و شاخص تمرکز هرفیندال هیرشمنlr( لرنر شاخصهر دو  از مطالعه
  .است شده استفاده

شود که ارزش سود نسبت ارزش سود به ارزش دریافتی محاسبه می به صورت ساده ازشاخص لرنر 
 هزینه استفاده از - ها ـ ارزش پرداختی به کارکنانارزش ستانده ـ ارزش داده«است از حاصل عبارت 

و ارزش دریافتی شامل ارزش تولید محصوالت. این رویکرد در بسیاري از  »هاسایر هزینهسرمایه ـ 
دامویتز، )، 1996)، نیکل (1974زاده شیرازي ()، خلیل1969( 1، پرستونزمطالعات از جمله مطالعه کولین

 ،) استفاده شده است که آمار و اطالعات مربوط به این متغیرها2009)، ایگن (1986( 2هابارد و پیترسن
هزینه استفاده از سرمایه  .وجود دارد ،هاي صنعتیرگاهکابه غیر از هزینه استفاده از سرمایه در سرشماري 

 ه مطالعاتـا عنایت بـشده است اما برفته ـدر نظر گ كه استهالـمعادل هزین ،مطالعاتاز این در بسیاري 
  

رشد نمودن خالص به وسیله در این مطالعه هزینه استفاده از سرمایه  3هاي اخیرصورت گرفته در سال
  .محاسبه شده است كشاخص قیمت سرمایه از نرخ تورم انتظاري به عالوه هزینه استهال

 
در مطالعات اقتصادي دو معیار براي  )):e( ها(خالص ورود بنگاهها خروج بنگاه ورود و. 3-3-1

 :4شودمعرفی می گیري متغیر وروداندازه

 .6ورود خالص، ب) 5ورود ناخالصالف) 

1. Collins, N. & Preston, L. 
2. Collins, N. & Glenn Hubard, R. & Petersen, B. 

هاي صنعتی، هزینه سرمایه براي کشورهاي در حال توسعه در سطح زیرگروه )Sekkat, K. 2009( در مطالعه سکت.  3
نیز  )2005در مطالعه ایگن و همکارانش ( محاسبه شده است. كتورم انتظاري و هزینه استهال براساس نرخ بهره واقعی،

نیکل هزینه سرمایه را مشتمل همچنین . مد نظر قرار گرفته استبه عنوان هزینه استفاده از سرمایه  كهاي مالی و استهالهزینه
           ند از:اداند که عبارت می ءبر سه جز

هزینه سرمایه =  r +d+ vp  
وزن آن   vسهام وجایزه  p .درصد منظور شده است 4معادل  کهبوده  كهزینه استهال d  و در آن نرخ بهره واقعی  rکه 

 آورده سهامدارمجموع نسبت آورده سهامدار به «و » بهره کوتاه مدتو نرخ بازده داخلی بنگاه  اختالف« ازبه ترتیب  و است
دانیم مطالعه نیکل در سطح بنگاه صورت گرفته و محاسبه هزینه سرمایه از این  اما چنانچه می .شودحاصل می» بدهی بنگاهو 

 هاست.اطالعات مالی بنگاهطریق نیازمند 
 

4. Geroski (1995), Werner (2001), Feinberg (2007) 
5. gross entry 
6. net entry 

 
 

                                                           



 76هاي اقتصادي  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش    22

در حالی  است.دوره زمانی  کهاي تازه وارد به صنعت طی یمعیار اول در واقع همان تعداد بنگاه
دوره زمانی و یا به عبارت بهتر برابر با تعداد  کها در یاز تغییر تعداد بنگاه است که معیار دوم عبارت

. در معیار دوم خروج از صنعت به استهاي خارج شده از صنعت هاي تازه وارد منهاي تعداد بنگاهبنگاه
 کتواند ناشی از ورود نزدیبه صفر می کرقم ورودي خالص نزدی کشود. یمنزله ورود منفی تلقی می

 و خروجی زیاد اما به تعداد مساوي باشد.  هاي وروديیا وجود بنگاهبه صفر و  کبه صفر و خروج نزدی
ایوانز و اما  .استهاي ورود ناخالص به دلیل نبود داده هاي ورود خالص عمدتاًاستفاده از داده 
ذارند به همان طریق نیز بر ورود گثیر میأعواملی که بر ورود ناخالص ت نندکمیبیان ) 1992( 1دیسگفر

رسد که به این نتیجه میهاي خود در بررسی )1972( 2ینک گوکاثرگذار هستند. همچنین مخالص 
 اگر مسئله معتقد استباشد، وي ورودي خالص در توضیح  تغییرات ساختار و عملکرد صنعت مفید می

باشد، معیار ورودي ها بر تولید و عملکرد صنعت ثیر گردش بنگاهأمهم براي محقق و سیاستگذار ت
 . استخالص براي انعکاس این رابطه کافی 

وري ها بر بهرهبنگاه ورود ثیرأبررسی تبه صنعت براي  خالصاگرچه معیار ورود  بر این اساس
ورود هاي نبود داده به دلیل الذکر،مطالعات فوقنتایج  اما با عنایت به مناسبی است، معیار صنعت

که در این  کرداستفاده براي آن   به عنوان جایگزینی مناسبتوان می از معیار ورود خالص ناخالص،
 مطالعه از ورود خالص استفاده گردید.

 
 واردات نسبت از مطالعه این در وارداتنفوذ  متغیر :)ix(صادراتشدت و  )im(واردات نفوذ. 3-4-1

 در که شده محاسبه منهاي صادرات) واردات و داخل محصول تولید ارزش مجموعبه عرضه داخلی (
 به محصول ارزش صادراتی و و وارداتی کاالهاي قیمت شاخص از استفاده با و صادرات واردات آن

 ،. به همین ترتیباندشده ارائه) 1376 پایه سال( واقعی ارزش به صنعتی محصوالت قیمت شاخص وسیله
 وارداتخالص و داخلی  مجموع ارزش محصولصادرات از طریق نسبت صادرات به متغیر شدت 

شاخص قیمت کاالهاي استفاده از دست آمده است که در آن صادرات با ه ب )صادرات منهاي (واردات
 رقمی 4. ارزش واردات و صادرات به تفکیک کدهاي منظور شده استصادراتی به ارزش واقعی 

ISIC کدهاي صادرات به از طریق انطباق آمار و اطالعات واردات و HS  خارجی در سالنامه بازرگانی
 استخراج شده است. ISICبا کدهاي 

1. Evans, L. B. & Siegfried, J. J. 
2. Mcguckin, R. 
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 اولگیري سیکل تجاري از رویکرد اندازهدر این مطالعه به منظور  :)gap( هاي تجاريسیکل. 3-5-1
هاي صنعتی طی دوره از زیرگروه کهر ی تولید به این ترتیب که ابتدا خط روند براي .استفاده گردید

التفاوت میزان برآورد و ارزش واقعی به عنوان شکاف محصول ارائه بررسی برآورد شده و مابهمورد 
 .استرکود منفی  هدور در د. این شکاف در دوران رونق مثبت وش
 

هاي صنعتی از تقسیم میزان سرمایه اندازه بنگاه براي هرکدام از زیرگروه ):k/nاندازه بنگاه (. 3-6-1
-زیرگروه حاصل شده است. به منظور برآورد موجودي سرمایه، ابتدا با استفاده از دادهبه تعداد بنگاه هر 

، استمتغیر روند  t گذاري وسرمایه I هاي مختلف، رابطه زیر که در آنگذاري در سالهاي سرمایه
 برآورد گردید. 

)3( 
0 1log i iI tβ β µ= + + 

دست ه ب) I0( برآورد شده ، سرمایه گذاري در سال پایه أسپس با گرفتن آنتی لگاریتم عرض از مبد
-گذاري در سال پایه بر میزان رشد سرمایهآمد. مقدار موجودي سرمایه در سال پایه از تقسیم سرمایه

سپس موجودي سرمایه در سال هاي بعد از رابطه زیر محاسبه  حاصل شد. گذاري (ضریب متغیر روند)
 .استمیزان استهالك   Dگردید که در آن

)4( 
0

1
( )

T

T t
t

K K I D
=

= + −∑ 
                                                              

نوآورانه از نسبت  هايمنظور بررسی فعالیتبه  ):rd(هاي نوآورانه متغیر مرتبط با فعالیت. 3-7-1
 استفاده شده است.به ارزش افزوده  مخارج تحقیق و توسعه  

 
نسبت کارگران متخصص و ماهر به کل سرمایه انسانی از  متغیر مربوط به): sk(سرمایه انسانی . 3-8-1

 دست آمده است.ه ب شاغلین در هر کارگاه
 

 معرفی مدل . 4
هاي صنعتی کشور در بیان شد شکاف تکنولوژي محاسبه شده براي  زیرگروه قسمت قبل چنانچه در 

براساس مبانی نظري  ،. بنابرایناستوري نیروي کار بین ایران و آلمان این مطالعه در واقع اختالف بهره
بر شکاف تکنولوژي معرفی  مؤثرو مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مدل زیر براي بررسی عوامل 

 شود.می
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)5( ( , , , , , )diff f lr rd sk e im ix=  
به منظور بررسی اثرات غیرمستقیم  قدرت بازار  بر شکاف تکنولوژي که از طریق ورود و خروج 

گیرد، مطابق با مطالعات انجام شده در ، واردات، سیکل تجاري و تحقیق و توسعه صورت میهابنگاه
شود. به این ترتیب متغیر این حوزه از اثرات تقاطعی متغیرهاي مذکور با قدرت بازاري استفاده می

مخارج  )، متغیر تقاطعی1994( مکدونالد ةبراساس مدل بررسی شد ،تقاطعی واردات و شاخص لرنر
هاي تجاري و شاخص براساس نظریه شومپیتر و متغیر تقاطعی سیکل ،توسعه و شاخص لرنر تحقیق و

) 2008( جایمویچ براساس مطالعه فلئتوتو و ،متغیر تقاطعی ورود خالص و شاخص لرنر ،همچنین ،لرنر و
 شد.ذکر  بخش مبانی نظريباشد که توضیح آنها در می

ثیر خود بر شکاف تکنولوژي را در طول زمان  أتتغییرات تکنولوژیک، بر  مؤثراز آنجا که عوامل 
خود از شکاف تکنولوژي  ،تغییرات تکنولوژيبر  مؤثربسیاري از متغیرهاي  ،از طرفی ،کنند واعمال می

بر شکاف تکنولوژي به صورت دینامیکی، با رویکرد گشتاورهاي  مؤثرعوامل بررسی  ،1پذیرندثیر میأت
. به این ترتیب مدل مورد بررسی در این مطالعه به اندتعمیم یافته سیستمی مورد برآورد قرار گرفته

 گردد.صورت زیر تصریح می
)6( 1 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

(1 )
* * * *

it i t it

it

diff diff lr sk rd gap
im e lr rd lr gap lr im lr e

β β λ γ γ γ γ
γ γ γ γ γ γ ν

−= + + − + + + + +
+ + + + + +  

اثر تقاطعی در سمت راست این معادله تعدادي از متغیرها به صورت شود طور که مالحظه میهمان
ارتباط ساختار بازار و سازوکار اي براي ارزیابی و تشخیص باشند که هریک از آنها کاربرد ویژهمی

ثیر واردات أ)، تlr*im(کنند. براي مثال متغیر تقاطعی واردات و ساختار بازار شکاف تکنولوژي ارائه می
دهد. همچنین متغیر تقاطعی ورود و بر شکاف تکنولوژي در صنایع انحصاري و رقابتی را توضیح می

ثیر ورود بنگاه بر شکاف تکنولوژي در صنایع انحصاري و رقابتی را مورد ارزیابی أ) تlr*eشاخص لرنر (
براساس دیدگاه شومپیتر در مدل ) lr*rdدهد. متغیر تقاطعی تحقیق و توسعه و شاخص لرنر (قرار می

 و اقدامات نوآورانه را بر کاهش شکاف تکنولوژي در ثیر مخارج تحقیق و توسعه أوارد شده است تا ت
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارگیري تکنیک گشتاور تعمیم یافته این هب د.کرها اشاره ورود بنگاه صادرات، توان به متغیر واردات، از آن جمله می. 1

  .زا در مدل مورد استفاده قرار گیرندمتغیرها به صورت درونند که این ک امکان را فراهم می
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ثیر أ) تlr*gap( کند. متغیر تقاطعی سیکل تجاري و شاخص لرنر صنایع انحصاري و رقابتی ایران ارزیابی 
  .دهدوري را در صنایع رقابتی و انحصاري توضیح میهاي تجاري بر بهرهسیکل

 
 برآورد مدل و تحلیل نتایج   . 5

بر آن، الگوي معرفی شده در قسمت قبلی در چهار  مؤثربه منظور تحلیل  شکاف تکنولوژي و عوامل 
) ارائه شده است. در سناریو اول و دوم شکاف تکنولوژي 1( سناریو برآورد شد که نتایج آن در جدول

. با این تفاوت بر ساختار بازار، سرمایه انسانی، هزینه تحقیق و توسعه، ورود و واردات رگرس شده است
اول با شاخص تمرکز و در سناریوي دوم با شاخص لرنر تعریف شده  يکه متغیر ساختار بازار در سناریو

هاي سوم و چهارم با اضافه نمودن متغیرهاي تقاطعی سعی شده است مکانیزم ياست. همچنین در سناریو
 قرار گیرد.اثرگذاري درجه رقابتی بازار بر کاهش شکاف تکنولوژي مورد بررسی 

شود در هر چهار سناریو،  با افزایش تمرکز  و درجه رقابتی ) مالحظه می1( جدولدر طور که همان
  ،سودآور دهد در صنایعیابد که مطابق با مبانی نظري بوده و نشان میصنایع، شکاف تکنولوژي کاهش می

-میراین، ببنااثر کارایی بر اثر جایگزینی غالب بوده و سرعت انتشار تکنولوژي در این صنایع باالست. 

کاهش شکاف  ،در نتیجه ،انحصاري بودن صنایع در ایران باعث پیشرفت فنی وکه توان گفت 
سرمایه  تحقیق و توسعه، مخارج سودآوري، متغیر با همراه که آنجا از  ،تکنولوژي شده است. همچنین

 در وريبهره رشد گفت توانمی ،نداشده ارائه سناریوها در نیز واردات و ورود متغیرهاي انسانی و
 تولید مقیاس گسترش ،گذاريسرمایه انجام در موجود هايبنگاه بودن توانمند دلیله ب سودآور، صنایع

 .است بوده تکنولوژي انتقال و
ثیر أرغم اینکه متغیر تحقیق و توسعه تبه ،)1( جدول اول و دوم يسناریو در شده ارائه نتایج مطابق

سوم و چهارم اثر  ياما اثر تقاطعی آن با شاخص لرنر در سناریو ،داري بر شکاف تکنولوژي نداردمعنی
 انحصاري صنایع در توسعه و تحقیق مخارجکه  دهد می نشان کهداري بر شکاف تکنولوژي دارد معنی
 در را شومپیتر نظریه ،به این ترتیب ،وکاهش شکاف تکنولوژي است  ،در نتیجه ،و  وريبهره رشد سبب

 دهد. ید قرار میأیمورد ت ایران صنایع
در  ،ثیر منفی بر شکاف تکنولوژي داردأت وارداتاول و دوم  يدر سناریو) 1( جدول نتایجبراساس 

 دارمعنی و مثبت ثیرأت سودآوري شاخص با واردات تقاطعی اثر سوم و چهارم، يکه براساس سناریو حالی
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. به عبارت دیگر واردات در صنایع رقابتی موجب کاهش شکاف تکنولوژي است دارد وريبهره رشد بر
توجه  که این موضوع با گردداما در صنایع انحصاري، واردات موجب افزایش شکاف تکنولوژي می

-هاي حمایتی و تعرفه باالست، میوجود سیاست هاي ایرانی  ناشی ازاینکه سودآوري بسیاري از بنگاه

 :1تواند به شرح زیر توضیح داده شود
یابد. این ها کاهش میهاي داخلی از بازار، سودآوري بنگاهبا افزایش واردات و کاهش سهم بنگاه

هایی که شود بنگاهموضوع با عنایت به اینکه در صنایع رقابتی حاشیه سود پایین است، موجب می
ه توانایی کاهش هزینه خود را ندارند، متضرر شده و از صنعت خارج شوند، اما در صنایع انحصاري ب

ولی  -دهدآوري را کاهش میدرغم اینکه افزایش واردات، سوبهباال،  وجود حاشیه سود نسبتاً سبب
 پس تأثیرها، به فعالیت خود در بازار ادامه دهند. توانند بدون کاهش هزینهها میهمچنان بسیاري از بنگاه

هاي غیرکارا و با تکنولوژي پایین از صنعت را به همراه دارد و ی، خروج بنگاهـع رقابتـواردات در صنای
این امر خود موجب کاهش شکاف تکنولوژي صنعت است. در حالی که این سازوکار براي صنایع 

هاي غیرکارا و با تکنولوژي بنگاهخارج نشدن  ،در نتیجه ،ال ووجود حاشیه سود با ه سببانحصاري ب
پایین، ناشی از افزایش واردات کمرنگ است. نکته حائز اهمیت در این میان این است که کاهش سود 
ناشی از افزایش واردات موجب کاهش انگیزه نوآوري و انتقال تکنولوژي در صنایع انحصاري است و 

 واردات موجب افزایش شکاف تکنولوژي در صنایع انحصاري است.  از این ناحیه نیز افزایش
واردات در صنایع انحصاري موجب افزایش شکاف تکنولوژي و در صنایع رقابتی موجب  بنابراین،

 کاهش شکاف تکنولوژي است.
 مبانی براساس ،و داشته داللت صنعت از هابنگاه خروج منهاي ورود بر ها،بنگاه ورود صالخ نرخ
 در سناریوها برآورد از حاصل نتایج .باشند می وريبهره رشد بر مثبت اثر داراي نرخ دو هر ،تئوریک

  در ورود متغیر که دهدیـم نشان بازار ساختار اـب آن تقاطعی رـاث وورود  رـمتغی وصـدرخص) 1( دولـج
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المللی هاي بینا بنگاهـع، بـرو شده و، در واقبسیاري از صنایع داخلی که قدرت انحصاري دارند وقتی با کاهش تعرفه روبه. 1

المللی را هاي بینسهم خود را در بازارهاي داخلی از دست خواهند داد چرا که قدرت رقابت با بنگاه ،وارد رقابت شوند
-که سودآوري صنایع ناشی از کارایی یا تکنولوژي برتر آنها نیست بلکه ناشی از سیاستدهد ندارند و این موضوع نشان می

  هاي حمایتی است.
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شکاف تکنولوژي دارد که مطابق با  برمثبت  ثیرأت رقابتی صنایع در و منفی ثیرأت انحصاري صنایع
ن اشاره شد. به این ترتیب که ورود بنگاه در هر صنعتی به منزله آهایی است که در مبانی نظري به تحلیل

در صنایع انحصاري تکنولوژي  ،طور که بیان شدورود تکنولوژي جدید در آن صنعت بوده  و همان
افتد و چه بسا ورود ی این اتفاق نمیـا در صنایع رقابتـگردد. امه سرعت منتشر میـه صنعت بـوارد شده ب

 استدالل ها از صنعت رقابتی گردد. همچنین این نتیجه براساسموجب خروج بنگاه تکنولوژي جدید،
 تولید از ترپایین انحصاري، بازار در تولید که است بیان قابل صورت این به) 2008( وجایمویچ فلئتوتو
 از بیشتر سهم کسب براي هابنگاه رقابت انحصاري، صنایع در هابنگاه ورود افزایش با و است رقابتی

 رقابتی بازارهاي در اما .دارد همراه به را و کاهش شکاف تکنولوژي وريبهره يارتقا که ،رفته باال بازار
 به جدید هايبنگاه ورود و بوده) نهایی هزینه و قیمت برابري شرایط در( رقابتی و باال سطح در تولید
 ،هابنگاه تولید عوامل از بخشی ،نتیجه در .دهدمی کاهش را بازار از موجود هايبنگاه سهم رقابتی، بازار

 را وريبهره امر همین و شده بیکار جدید، هايبنگاه ورود از قبل به نسبت ترپایین سطح در تولید با
 .دهدمیو شکاف تکنولوژي را افزایش  کاهش

 بر هاسناریو همه در تجاري هايسیکل است مالحظه قابل )1(جدول در سناریوها نتایج از چنانچه
ست که اثرگذاري ا داشته و موجب کاهش آن است. این در حالی داريمعنی ثیرأشکاف تکنولوژي ت

 با رونق دوران در دهدمی نشان کهاست تر از سایر صنایع هاي تجاري در صنایع انحصاري قويسیکل
 در وريبهره رشدگذاري ترغیب شده و هاي بالقوه  به ورود در بازار و سرمایهسودآوري، بنگاه افزایش
 .یابدمی افزایش انحصاري بیشتر  صنایع
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 ) DiFFمتغیر وابسته:( بر شکاف تکنولوژي مؤثرعوامل سناریوهاي مربوط به نتایج حاصل از برآورد  .1 جدول

 سناریو  1سناریو 2سناریو 3سناریو 4سناریو
 توضیحیمتغیر   ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره 

117 8/0  133 8/0  3/129  86/0  9/206  89/0  DIFF(-1) 

      
-61 -14925 H 

-17 -7225 -38 -4792 -25 -4364 
  

LR(-1) 
3/0  57 1 88 2/1  142 6/0  78 SK(-1) 
7/0  79 1/3  316 - 5/1  -118 - 6/0  -87 RD(-2) 

- 4/5  -4007 -19 -4728 -77 -6277 -131 -6857 IM 
5/2  2 15 8 - 4/9  -4 - 7/9  -3 E(-1) 

- 1/3  -1037 
  

- 2/5  -1104 -18 -3164 GAP 
- 2/2  -1161 -4 -1901 

    
RD(-2)*LR 

18 13713 24 6042 
    

IM*LR 
-2 -2663 

      
GAP*LR 

-6 -26 -12 -55 
    

E(-1)*LR 

  
-3 -34 

    
E(-1)*IM 

- 6/3  -163 
      

IX 
- 4/6  -1325 

      
K/N 

72%  45%  63%  62%  Sargan- Test 
-8 -11 -11 -9 M1 

- 21/0  06/0  - 4/1  - 6/0  M2 
M1: first order serial correlation 
M2: second order serial correlation 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
صادرات داراي دهد صنایعی که  دار متغیر صادرات بر شکاف تکنولوژي نشان میثیر منفی و معنیتأ

وري و بهره يارتقادر مسیر داشته و  يانگیزه بیشترهاي خارجی رقابت با بنگاهبیشتري هستند براي 
رغم اینکه به) 1در جدول (نتایج ارائه شده براساس  ،همچنین. نندککاهش شکاف تکنولوژي تالش می

ن شود اثر ای دار ارزیابی میوري مثبت و معنیبر رشد بهرهدر بسیاري از مطالعات متغیر سرمایه انسانی 
دهد ه نشان میکداري کمتري برخوردار است ، اما از معنیمؤثرکاهش شکاف تکنولوژي  درمتغیر 

 پذیري نقش کمتري دارد. رقابت يوري است اما در ارتقاسرمایه انسانی هرچند موجب رشد بهره
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 و پیشنهادات گیري . نتیجه6
هاي به کار تکنولوژي برتر در راستاي تکنولوژيکارگیري هپذیري و برقابت يبه ضرورت ارتقاتوجه با 

بر شکاف تکنولوژي در صنایع  مؤثررفته در کشورهاي پیشرفته در صنایع مختلف، در این مطالعه عوامل 
هاي اقتصاد صنعتی اي ایران از دیدگاه اقتصاد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. براساس تئوريکارخانه

ساختار و درجه رقابتی بازارهاست که از سازوکارهاي  ،کنولوژيت يدر ارتقا مؤثریکی از عوامل 
 مؤثرتواند بر شکاف تکنولوژي مختلف (هم در انتقال و جذب تکنولوژي و هم در ایجاد نوآوري) می

بر شکاف تکنولوژي در قالب  مؤثرباشد. به منظور انجام این بررسی با تحلیل مبانی نظري، عوامل 
بر شکاف  مؤثرر آن عالوه بر متغیر ساختار بازار و سایر متغیرهاي الگویی معرفی گردید که د

ها و سیکل تجاري به اثر تقاطعی این عوامل با ساختار ، ورود بنگاهR&D از جمله واردات، ،تکنولوژي
توانست شکاف کید گردید. به این ترتیب سازوکارهایی که از آن طریق ساختار بازار میأبازار نیز ت

ثیر قرار دهد نشان داده شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش درجه أتحت تتکنولوژي را 
ها به انتقال تکنولوژي است که منطبق بر تمرکز، سودآوري و کاهش درجه رقابتی، موجب تشویق بنگاه

ت هاي برخوردار از موقعیست که بنگاها هاي صورت گرفته در مبانی نظري است. این در حالیتحلیل
و ایجاد نوآوري نیز شکاف تکنولوژي را کاهش  R&Dگذاري در واحدهاي انحصاري از طریق سرمایه

هاي تجاري نیز از جمله عواملی هستند که موجب کاهش ها و سیکلدهند. همچنین ورود بنگاهمی
ست که واردات موجب افزایش شکاف ا شوند. این در حالیشکاف تکنولوژي در صنایع انحصاري می

ها براساس نتایج حاصل از برآورد الگو، ورود بنگاه عالوه بر این، کنولوژي در صنایع انحصاري است. ت
 . شودمیدر صنایع رقابتی موجب افزایش و واردات موجب کاهش شکاف تکنولوژي در صنایع رقابتی 

انگیزه بیشتر بیشتري هستند صادرات داراي صنایعی که دهد عالوه بر موارد فوق نتایج نشان می
-اهش شکاف تکنولوژي تالش میکوري و بهرهي هاي خارجی داشته و در ارتقابراي رقابت با بنگاه

رغم اینکه در بسیاري از مطالعات نشان داده شده که سرمایه انسانی موجب افزایش به ،در این میان. نندک
-شکاف تکنولوژي و افزایش رقابتوري است، براساس نتایج این مطالعه متغیر مذکور در کاهش بهره

 داري ندارد.  پذیري  اثر معنی
منابع و  کردنسودآوري در بخش تولیدات صنعتی از طریق فراهم  توان گفت که اوالًمی پس

وري و هاي تحقیق و توسعه  موجب رشد بهرهگذاري، پرداختن به فعالیتایجاد انگیزه براي سرمایه
برخورداري حداقلی از موقعیت انحصاري (براساس نظریه شومپیتر) کاهش شکاف تکنولوژي است و 

ریزان و ند که این موضوع نگاه برنامهکتواند ایفاء پذیري میرقابت ينقش مثبتی را در ارتقا
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سیاستگذاران به گسترش رقابت در بخش تولید به مفهوم کاهش سود و برابري هزینه نهایی با قیمت 
 ،هاي بالقوههاي ورود بنگاهپذیري الزم است زمینهرقابت يبه منظور ارتقا یاًکشاند. ثانرا به چالش می

-هاي تعرفهسیاست ،به خصوص در صنایع انحصاري تسهیل شده و موانع ورود کاهش یابد. همچنین

طور که به درجه رقابتی اصالح گردد. البته همانتوجه اي به منظور اثرگذاري بر میزان واردات با 
ل از مطالعات تجربی نشان داد رفع موانع ورود و حرکت به سمت آزادسازي تجاري دو نتایج حاص

سیاست  مکمل بوده  و الزم است در کنار هم و با توجه به درجه رقابتی صنایع مورد توجه قرار 
تواند به این صورت بیان شود که ، میشخص در صنایع انحصاريگیرند. این موضوع به طور م

و لذا کاهش انگیزه الزم براي  1موجب کاهش سودآورير صنایع انحصاري افزایش واردات د
طور تکنولوژي است و افزایش شکاف تکنولوژي را به همراه دارد. اما همان يگذاري و ارتقاسرمایه

ها در صنایع انحصاري موجب کاهش شکاف تکنولوژي است. که نشان داده شد، ورود بنگاه
الزم است با تسهیل موانع ورود و گسترش رقابت در داخل، توانایی ابتدا در این صنایع بنابراین، 

 -هاستثر از درجه رقابتی بین بنگاهأکه مت-ها افزایش یابد. سپس متناسب با افزایش این توانایی بنگاه
طور که نشان داده شد واردات در صنایع رقابتی موجب کاهش همان. 2افزایش واردات صورت پذیرد

-که بین رشد بهره دهدمی) نشان 1994( 3هریسوندر این خصوص بررسی  .تکنولوژي استشکاف 

هاي حمایتی در صنایع رقابتی رابطه مثبت و در صنایع انحصاري رابطه منفی وجود وري و سیاست
رقابت داخلی براي رشد بیشتر از طریق  دبای صنایع حمایت شدهکه  کنداین اساس بیان می و بر دارد
 . تحت فشار قرار گیرند پذیريرقابت يو ارتقا وريبهره

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سودآور بودن بسیاري از این صنایع در ایران  ناشی از وجود سیاست هاي حمایتی و تعرفه باالي آنهاست و مواجه . زیرا 1
گیرد، منجر به کاهش سهم آنها از بازار و کاهش تعرفه و افزایش واردات صورت میالمللی که از طریق آنها با بنگاه بین

 گردد.کاهش سودآوریشان می

ه است. به اعتقاد داد) که مزیت رقابتی را براي اولین بار مطرح کرد، مورد تأکید قرار 1990(این موضوع را مایکل پورتر . 2
هاي آن صنایع، ابتدا با رقابت در داخل کشور خود را دست یابند که بنگاهوي صنایعی در ژاپن توانستند به شهرت جهانی 

 تقویت کردند و  به این ترتیب با ارتقاي توانایی و کارایی خود توانستند در صحنه رقابت جهانی نیز موفق باشند. 
3. Harrison 
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