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 چکیده

این مطالعه به بررسی پویایی کسب و کار میان برخی صنایع منتخب در ایران، که در بورس اوراق بهادار تهران طی 

پردازد. پویایی کسب و کار مدت و بلندمدت میاند، از دو منظر کوتاهاستمرار داشته ش1392 الی 1382دوره زمانی 

پذیري در یک صنعت شناخته شده است. پویایی کسب و گیري میزان رقابتبه عنوان یک شاخص مهم براي اندازه

هاي حاضر در یک صنعت نگاهو هم رقابت میان ب استهاي جدید رقابت ناشی از ورود بنگاه ةدهندکار هم انعکاس

هاي حاضر در صنعت) ن مطالعه به بررسی نوع دوم از پویایی کسب و کار (رقابت میان بنگاهـد. ایـدهرا نشان می

بندي آنها مورد استفاده و رتبه هاگیري میزان رقابت میان بنگاهجهت اندازه هاي تحرك معموالًپردازد. شاخصمی

ها با استفاده از ماتریس انتقال لعه دو شاخص تحرك محاسبه گردیده است. این شاخصگیرد. در این مطاقرار می

پایین بیانگر سطح و ین یدهد که شاخص تحرك در صنایع منتخب پااند. نتایج این مطالعه نشان میمحاسبه شده

سازي، امالك و نبوهدهد که در این دوره زمانی صنعت اپذیري در این صنایع است. نتایج همچنین نشان میرقابت

 اند.پذیري بیشتري) نسبت به سایر صنایع داشتهمستغالت تحرك بیشتري (رقابت
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 مقدمه .1

دسته رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاري، انحصار  4بندي کلی بازارها به در یک تقسیم
ر) بازارهاي شود. بازار رقابت کامل شاخصی است که براساس آن سازمان (ساختاچندجانبه تقسیم می

تر باشد، کارکرد آن بازار رقابتی نزدیکوضعیت د. هر چه یک بازار به کرتوان ارزیابی مختلف را می
در نظریه نئوکالسیک رقابت براساس کوچک بودن بنگاه نسبت به  .تر خواهد بودجهت کارایی مناسب
زارهاي واقعی کمتر با بازار در عمل با .)72: 1392 (پورعبادالهان و محمدي، شودکل بازار تعریف می

براي شناسایی ماهیت و سازمان بازارهاي واقعی معیارهاي دیگري  بنابراین، رقابت کامل انطباق دارند،
متغیرهاي مربوط به هر  د.رسمیضروري به نظر  جز آنچه در نظریه رقابت نئوکالسیک اشاره شده است،

شوند که بسته به اري و متغیرهاي عملکردي تقسیم میدسته متغیرهاي ساختاري، متغیرهاي رفت 3بازار به 
گردد. ساختار یکی ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر، شکل و نوع سازمان بازار مشخص می

رود. شناخت مشخصات عمده هاي هر صنعت براي تحلیل وضعیت آن به شمار میترین ویژگیاز مهم
  .)27: 1388 (خدادکاشی، ندنامسازمان بازار را ساختار بازار می

تحلیل  ،هاي گوناگونی وجود دارد. در نگاه ایستا به صنعتبررسی ساختار صنایع، روشبراي 
کند و با بررسی بازارها از این روش، تمرکز بازار زمینه مناسبی براي درك بهتر ساختار بازار ارائه می

ا تشخیص داد. در نگاه پویا به صنعت نیز بررسی و توان علل بروز رفتارهاي رقابتی یا غیررقابتی ربهتر می
رقابت نسبی بین صنایع یا بین  نهاي مناسبی براي تعییروش 2و آشفتگی 1هاي تحركتحلیل شاخص

 د. ونشمیمحسوب ها بنگاه
حیات  ةبررسی دورتوان از دو دیدگاه بررسی کرد. ها را میحیات بنگاه ةی صنعت و دوریپویا

را هایی بنگاهباید  ،به عبارتی ،هاي جدیدالورود در هر سالحیات بنگاهة و بررسی دورهاي موجود بنگاه
. هر دو نگاه در جاي شوند مورد مطالعه قرار دادکه به صورت همزمان در هر فعالیت اقتصادي وارد می

جاد هاي ایترین سیاستهاي جدید، به عنوان یکی از اساسیخود ارزشمند است. اگرچه ایجاد بنگاه
حیات آن نیز  ةاشتغال و رشد تولید از دیرباز مورد توجه قرار گرفته، اما عالوه بر ایجاد بنگاه، طول دور

آن در  ۀهاي خرد، مطالعهاي اخیر و با امکان دستیابی به دادهاز موضوعات اساسی است که تنها در دهه
شوند و یک دوره به صنعت وارد می هاي بسیاري درجهان ممکن شده است. به بیان بهتر با اینکه بنگاه

گردند، آنچه اهمیت دارد، این است که بنگاهی در دوره مورد بررسی در هاي زیادي نیز خارج میبنگاه
 .صنعت و کسب وکار باقی بماند و رشد کند

1. Mobility 
2. Turbulence 
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هاي انجام گرفته گذاريحیات معقول و مورد انتظار، زمینه را براي امکان استفاده از سرمایه ةدور
کاالي تولیدي را ممکن  ،همچنین ،تولید و ۀگیري یک بنگاه فراهم کرده و بستر تکامل چرخشکلدر 
هاي کالن تواند سیاستمدت میحیات کوتاه ةکند. این در حالی است که در سوي دیگر، دورمی

هاي اجتماعی اقتصادي چون ایجاد اشتغال یا رشد تولید را تحت تأثیر قرار داده و زمینه را براي نابسامانی
-حیات بنگاه در سال ةبر این اساس، اگرچه تحلیل دور .)152: 1392 پور وخدازاده،(فیض فراهم کند

چندان اهمیت یافته، اما بیشتر مطالعات این حوزه در کشورهاي توسعه یافته انجام گرفته و  هاي اخیر دو
سعه مشاهده کرد. در ایران نیز توان در کشورهاي در حال تواي از این دست را میبه ندرت مطالعه

و عوامل مؤثر بر آن  هاي موجود در یک صنعتو بنگاه هاي جدیدالورودحیات بنگاه ةبررسی دور
به  ،، مورد توجه قرار نگرفته و این نیزتحقیق اي است که براساس جستجوهاي انجام گرفته در اینحوزه

چنین مطالعاتی است. در این یافتن براي انجام هاي مورد نیاز ادهموجود نبودن د به دلیل ،طور عمده
مورد مطالعه قرار گرفته  ش،1382-1392 هايدر طول سال ،هامیزان تحرك صنایع و بنگاهپژوهش 

هاي حاضر در یک صنعت مورد مطالعه است، این از آنجا که بررسی پویایی کسب و کار بنگاه است.
در  ش1392تا  1382زمانی  ةگاه آنها در کل دورشود که حداقل دو بنتحقیق صنایعی را شامل می

ها و صنعت معیار اندازه حاضر، میزان فروش بنگاه ۀدر مطالعاند. بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته
آن بنگاه و صنعت در نظر گرفته شده است. با محاسبه سهم فروش هر صنعت در هر سال و تقسیم آن بر 

در جامعه مورد مطالعه  و م نسبی آن صنعت محاسبه شده استفروش کل صنایع در همان سال سه
-سازي به خود اختصاص دادههاي نفتی و کمترین سهم را صنعت انبوهبیشترین سهم را صنعت فرآورده

زمانی مورد  ةسال منتهی به دور ،1392ها در سال جدول مربوط به سهم صنعت 5-3اند. در قسمت
 بررسی، آورده شده است.

 

 ات تجربیمطالع. 2
تمرکز،  ةبه مطالعه دربار "هاهیک تحلیل تصادفی از توزیع بنگا"اي به نام ) در مقاله1958( 1ادلمن

-هاي آمریکا پرداخت. وي در این مطالعه نشان میترین شرکتتحرك و گردش مالی بین  بزرگ

الگوي رشد  کهصنعت براساس این فرض است ها در داخل یک دهد که توزیع تعادلی اندازه شرکت
 ةشرکت، یک فرآیند تصادفی وابسته به اندازه، با احتمال ثابت در زمان است. با استفاده از انداز

مارکوف به  ةها از ماتریس انتقال زنجیرشرکت ةکننده توزیع اندازهاي بزرگ به عنوان تعیینشرکت

1. Adelman 
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رد نظر استفاده کرد. او ها، طی زمان، در صنعت موشرکت ةمنظور توصیف تحوالت در توزیع انداز

تجزیه و  م،1945-1956و  م1929-1939صنعت فوالد آمریکا متشکل از پنج بنگاه غالب را طی دوره 
ها هاي شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکتدارایی تحلیل نمود. ادلمن ارزش پولی (دالري) کل

 گیرد:محدوده گسسته تقسیم کرد. او نتیجه می 7آن را به  و در نظر گرفت

 بیشترین احتمال براي هر شرکت باقی ماندن در همان کالس است. .1

(یا یک کالس پایین یا  .کنندهایشان تحرك میمانند معموالً در همسایههایی که باقی میشرکت .2
 ).روندیک کالس باال می

ها وارد ترین سطحهاي جدید به پایینهاي جدید به دو سطح پایین دارایی است. (بنگاهورود بنگاه .3
 ).شوندمی

بنگاه بزرگ: یک  100گردش مالی و تحرك بین  "اي تحت عنوان ) در مقاله1979( 1استون براکر
هاي بزرگ و توانایی آنها براي حفظ موقعیت خود به بررسی درجه تحرك در شرکت  ،"به روز رسانی

تحرك استفاده کرد و دریافت او از ضریب همبستگی رتبه به عنوان شاخص  در طول زمان پرداخت.
گیري آماري از گردش هر اندازه ،همچنین ،که سطح تمرکز کل، طی زمان در حال افزایش است و

 صورت گرفته باثبات بوده است. م1920مالی یا تحرك که از اواخر 

، م1962-1973هاي در سال "تعیین پویایی تمرکز صنعتی"عنوان  بااي )، در مطالعه1985( 2لوي
-ی را براي صنایع ایالت متحده با استفاده از روش مقطعی و با بهرهئیر تمرکز و ضریب تعدیل جزتغی

بنگاهی، مورد بررسی قرار داد. ضریب، سرعت تعدیل تمرکز به  4گیري از شاخص نسبت تمرکز 
دهد که در صورت یک شدن، تعدیل کامل و اگر بین صفر و یک مدت را نشان میسمت تمرکز بلند

به دست آورد که تعدیل ناقص را  درصد43حاکی از تعدیل ناقص است. لوي این ضریب را  باشد،
 دهد.نشان می

، "هاي تحرك در زنجیره مارکوف در زمان پیوستهشاخص" مقالۀ) در 1986( 3ویک و مارشالگ
هاي تحرك به دست و شاخص مارکوف و ماتریس انتقال پرداختندبه بیان تعریف و کاربرد زنجیره 

به این آنها ها باید با آن سازگار باشند بررسی کردند. که شاخصرا مده از این روش و معیارهایی آ
هاي انتقال با مقادیر ویژه منطقی و هاي تحرك به دست آمده از ماتریسنتیجه رسیدند که شاخص

1. Stonebraker 
2. Levy 
3. Gewek and Marshal 

                                                           



سب و کار  59    میان صنایع منتخب ایران در بررسی پویایی ک
 

ز در بلندمدت هاي موجود نینامنفی هیچ ناسازگاري با معیارهاي تعریف شده ندارند و تمام ناسازگاري
که گسسته تصریح شده بود با مدل  نبراي زمارا شود. آنها زنجیره مارکوف پیوسته بر طرف می دورةو 

 زمان پیوسته گسترش دادند.
اي بریتانیا و ایرلند عدم تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه") در مقاله خود به نام 1994( 1هنلی

)UK ر صنایع محاسبه کرد و د م1987-1980ساله  7اي دوره ی را برئضریب تعدیل جز "1980) از سال
 به دست آورد. او در این مطالعه از شاخص هرفیندال براي شاخص تمرکز استفاده کرد. درصد35آن را 

هاي تمرکز و تحرك در بخش صنایع شاخص" عنوان بااي ) در مقاله1994( 2بالدوین وگروسکی
هاي مرکز را تفکیک نمودند، به طوري که شاخصهاي تحرك و تشاخص ،"اي کاناداکارخانه

-هاي تمرکز و ساختار بازار را براي اندازهگیري مستقیم شدت رقابت و شاخصتحرك براي اندازه

گیري غیرمستقیم آن، تعریف کردند. از شاخص نسبت تمرکز و شاخص ناپایداري براي صنایع 
کز ثابت باقی مانده است ولی تحرك درون آنها اي کانادا استفاده کردند و دریافتند که تمرکارخانه

هاي زیاد بوده است. این شاخص ناپایداري کل تغییر در بازار را به وسیله جمع کردن سهام بازار بنگاه
 (افزایش و کاهش سهم بازار به دلیل رونق و رکود است). شودگیري میوارد و خارج شده اندازه

هاي جدید: نتایج جدید با استفاده از بقاي بنگاه"اي با عنوان )، در مطالعه1994( 3آودریچ و محمود
بنگاه در زمان ورود و مالکیت، متغیرهاي  ةعالوه بر متغیرهاي خاص بنگاه مانند انداز ،"تابع مخاطره

هاي صنعت، نرخ نوآوري کل و نرخ نوآوري بنگاه ۀسود، نرخ رشد صنعت، شدت سرمای ۀحاشی
هاي دهند، این درحالی است که ویژگیمطالعه را تشکیل می این 4هاي صنعتیکوچک ویژگی

اند که به عنوان واقعی و دستمزد بوده ة(متغیرهاي کالن) این مطالعه شامل نرخ بیکاري، نرخ بهر
 12000اند. این مطالعه به بررسی بیش از متغیرهاي توضیحی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته

 حیات آنها را طی یک دهه ةپرداخته و دور م1976یدالورود صنایع آمریکا در سال بنگاه تولیدي جد
حیات  ة) تحلیل کرده است. آودریچ و محمود براي تخمین متغیرهاي مذکور بر دور1986(تا سال 

اند. آنها پس از بررسی این متغیرها استفاده کرده 6نسبی کاکس ةهاي جدیدالورود از مدل مخاطربنگاه

1. Henley 
2. Baldwin and  Gorecki 
3. Audretsch & Mahmood 
4. Industrial Characteristics 
5. Environmental Characteristics 
6. The Hazard Function(Cox [1972]) 

                                                           



 79  هاي اقتصادي  شماره سیاستها و  فصلنامه پژوهش    60

 
بنگاه در زمان ورود  ةاند که احتمال بقا با اندازهاي جدیدالورود به این نتیجه رسیدهحیات بنگاه ةربر دو

-مثبت و معنی ۀواقعی و دستمزد رابط ةهاي کوچک، نرخ بهرنوآوري بنگاه بنگاه، رشد صنعت، نرخ

برخوردار بوده،  بزرگ و ورود در صنعتی که از رشد باالیی ةداري داشته، به طوري که ورود با انداز
آنها در این  ،دهد. همچنینواقعی و دستمزد باال احتمال بقاي بنگاه را افزایش می ةهمچنین نرخ بهر

سود و نرخ بیکاري با احتمال  ۀصنعت، حاشی ۀاند که مالکیت، شدت سرمایمطالعه به این نتیجه رسیده
 منفی دارد.  ۀهاي جدیدالورود رابطبقاي بنگاه

روزرسانی تحقیق استون براکر (تکرار آن براي دوره جدید) در ه) با ب1995( 1هبدکمیناردیز وفر
-نشان می "هاي بزرگ آمریکاروند اخیر در تمرکز، تحرك، گردش مالی در بنگاه"عنوان  بااي مقاله

دهند که این نتیجه هنوز هم صادق است (تحرك باثبات). آنها نیز ضریب همبستگی رتبه را شاخص 
 ر دادند.تحرك قرا

 "اندازه ایستاي تمرکز کل در مقابل اندزه پویا") در تحقیقات خود به عنوان 1995( 2دیوچ وسیلبر
گیري جایگزین براي تمرکز پیشنهاد دادند که با در نظر گرفتن تغییرات در یک اندازه روش جدید و

ري دریافتند که هیچ افزایش قابل گیبا استفاده از این اندازهآنها بود.  تحلیل ها قابل تجزیه وشرکت ۀرتب
 رخ نداده است.م، 1976-1990 ةدر دور ،هاتوجهی در تمرکز بین شرکت

حیات  ةبا هدف بررسی دور "هاي جدیدحیات بنگاه ةدور" ۀ) در مطالع1995( 3الوگمتا و پرت
هاي موجود ده، با استفاده از دا1983سال در صنایع تولیدي در کشور پرتغاي در هاي جدیدالورود بنگاه
 ة) عوامل مؤثر بر دورم1987(تا  ساله 5اي بنگاه جدید در این سال و پیگیري آنها طی دوره 3169براي 

اند. در بخش کرده بنديهاي صنعت تقسیمهاي بنگاه و ویژگیویژگی ۀحیات آنها را به دو دست
تغال در بنگاه در زمان ورود)، بنگاه در زمان ورود (لگاریتم اش ةمتغیر انداز 4هاي بنگاه از ویژگی
هاي جدید (لگاریتم تعداد بنگاه هاي ایجاد شده توسط بنگاه در صنعت)، ورود(تعداد کارخانه مالکیت

هاي جدید در صنعت) استفاده شده، این در واردشوندگان (لگاریتم اشتغال بنگاه ةبه صنعت)، انداز
صنعت (لگاریتم  ۀبهین ةعداد بنگاه در صنعت)، اندازاقتصادي (لگاریتم ت ةحالی است که متغیرهاي انداز

(نسبت اشتغال صنعت  ها از متوسط تمرکز (شاخص هرفیندال) و مقیاس زیر ظرفیتتر بنگاهبزرگ ۀنیم
دهند. متا و هاي صنعت را در این مطالعه تشکیل میتر از حداقل) ویژگیهاي کوچکدر بنگاه
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هاي جدیدالورود از مدل مخاطره حیات بنگاه ةمذکور بر دور ال، براي تخمین تأثیر متغیرهايوگپرت
اند. آنها با استفاده از این مدل و متغیرهاي موجود نشان دادند که شکست استفاده کرده نسبی کاکس

شود و نرخ رشد هایی که توسط بنگاه ایجاد میبنگاه، تعداد کارخانه ةبنگاه به طور معکوس با انداز
 .صنعت در ارتباط است

هاي تولیدي رشد و خروج بنگاه"اي با عنوان هع)، در مطال1998( 1دیون، رابرتس و ساموئلسون
شده در بخش  هزار بنگاه وارد 200، به بررسی رشد بنگاه و احتمال خروج آن براي بیش از "آمریکا

فته در این پرداختند. متغیرهاي توضیحی به کار ر م،1977تا  1967هاي طی سال ،صنایع تولیدي آمریکا
بندي سال تقسیم 11-15سال،  6-10سال،  1-5 ۀدست 3ها در مطالعه سن بنگاه که براساس آن بنگاه

نفر و بیشتر از 100 -249نفر،  50-99 نفر، 20-40نفر،  5-19 ۀدست 5ها در اند. اندازه فعلی بنگاهشده
 3ها پس از یک سال که به بنگاه ةانداز ۀها (مقایساولیه بنگاه ةنفر در نظر گرفته شده، انداز  250

تر شدن وچک، سرانجام، کاولیه بعد از یک سال و ةتر شدن اندازاولیه، بزرگ ةوضعیت عدم تغییر انداز
هاي و بنگاه 2ايهاي تک کارخانهبنگاه ۀاولیه بنگاه پس از یک سال) و مالکیت تحت دو مقول ةانداز

عه بوده است. دیون و همکاران براي تخمین متغیرهاي اشاره مدنظر نویسندگان این مطال 3ايچندکارخانه
که د اناند. آنها به این نتیجه رسیدهاستفاده کرده 4شده بر احتمال خروج از روش حداقل مربعات وزنی

شکل بوده، به طوري که رشد در ابتدا با افزایش  U ها به صورتبنگاه ةبین رشد و انداز ۀاوالً رابط
پس افزایش داشته و با افزایش رشد، احتمال خروج بنگاه کاهش یافته است. این کاهش و س اندازه،

هاي بزرگ با احتمال بقاي کمتري هاي کوچک نسبت به بنگاهکه بنگاه مطالعه همچنین نشان داده است
 در ،بنگاه احتمال بقاي بنگاه بیشتر است و ۀاولی ةتر شدن اندازرو هستند. عالوه بر آن، با بزرگهروب

اي هاي چند کارخانهاي از احتمال بقاي کمتري نسبت به بنگاههاي تک کارخانهبنگاه پایان،
 . ندبرخوردار

) انجام پذیرفته و در این مطالعه تأثیر 1998( 5ننونن و لیتونن ۀهاي جدید در مطالعبررسی بقاي بنگاه
توان از آن به عنوان ه میک-هاي اقتصادي فعالیت بنگاه ۀسطح تحصیالت و مهارت شاغالن بر چرخ

 سنجیده شده است. انتظار بر آن است تا با افزایش سطح تحصیالت و مهارت -حیات بنگاه یادکرد ةدور

1. Dunne, Roberts & Samuelson 
2. Single-Unit Plants 
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4. Weighted Least Squares 
5. Nenonen & Littunen 
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حیات  ةفعالیت یا دور ۀموفقیت یک بنگاه که چرخ ،در نتیجه ،شاغالن بازدهی و کیفیت محصول و

 افزایش یابد.  ،شودنمودي از آن تلقی می
به  "اي استرالیاپویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه" ) در مقاله2000( 1بهاتاچري و بالچ

بندي صنعتی استاندارد استرالیا صنعت از کد چهار رقمی طبقه 102بررسی تغییرات تمرکز در نمونه 
ی و تحلیل مقطعی پرداختند. آنها از ئ، با استفاده از مدل تعدیل جزم1977 -1984هاي براي سال

دار در مدل استفاده کردند. در برآورد دال، به صورت متغیر وابسته و متغیر توضیحی وقفهشاخص هرفین
) و براي حالت غیرخطی از روش OLSمعمولی ( تها براي حالت خطی، از روش حداقل مربعامدل

نتایج مدل تعدیل، تعدیل ناقص تمرکز به سطح  استفاده شده است. )ML( نماییحداکثر درست
حاکی از حرکت  ساله، 7دهد. برآورد مدل تعدیل تمرکز در دوره ندمدتش را نشان مییکنواخت و بل

یافته صنعتی است. همچنین، آنها نرخ تعدیل سالیانه تمرکز، در مقایسه با کشورهاي بالغ و توسعه ترسریع
بلیغات کم را هاي ساتن مبنی بر رابطه منظم و معکوس بین اندازه بازار و تمرکز در صنایع با شدت تیافته

 یید کردند.أدر استرالیا ت
 هاتحرك و رفتار بنگاه "هاي جدیدگردش مالی و بقاي بنگاه") در مقاله 2002( 2سگارا و کالجون

تحرك و  ها مربوط به اندازه، رشد،هاي مورد نیاز در تغییرات بنگاهداده نبوددر اسپانیا بررسی کردند.  را
هاي ها در قالب مدلزمان مانع از مطالعه دینامیک صنعت و بنگاه هاي مالی در اسپانیا تا آنگردش

اي که در سال گروهی از صنایع کارخانهاست بر: مل تشمها شناخته شده بود. در این مقاله مجموعه داده
هایی که در این چند بنگاه اند. تعدادبه فعالیت خود ادامه داده م1997اندازي شده و تا سال راه م1994
) و نرخ GER( آوري گردیده و نرخ ورودي خالصاند و گردش مالی آنها جمعوارد و خارج شدهسال 

 10) محاسبه شده است و با توجه به اندازه  اشتغال آنها، به صورت: کمتر از GXR( خروجی خالص
دوره کوتاه  رغمهبندي شده است. بکارگر، طبقه 50کارگر و بیش از  49-20گارگر،  19-10کارگر، 

 ید مطالعات گذشته در دیگر کشورها بود ازجمله:ؤانتخابی، نتایج جالبی به دست آمد که م

تر شانس هاي بزرگهاي تازه وارد برابر نیست. بنگاهپتانسیل براي باقی ماندن در بازار در تمام بنگاه -
 تري براي خروج از بازار دارند. شبیشتر و کسب و کارهاي کوچک خطر بی

هایی که به یک محدوده اندازه دیگر در بنگاه 3فعال در از یک محدوده اندازههاي تحرك بنگاه -

1. Bhattachary and bloch 
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تر است تر پایینهاي کوچککنند بسیار باال و در بین بنگاهفعالیت خود را با اندازه متوسط شروع می
در آن رغم بازه زمانی کوتاهی که به ها با اندازه متوسط باالترین نرخ تحرك را دارند.و در کل بنگاه

ییدکننده مطالعات دیگر کشورها به دست أقابل قبول و ت یها را در نظر گرفتند، نتایجرفتار بنگاه
 آوردند.

 هاي جاري و ثابتروش جدید پویایی تمرکز با سودآوري") در مقاله 2003( 1جیونگ و ماسون
اقتصادي کره  هاي صنایع کره و روش جدید پویایی تمرکز را در دوران جهش، سیاست"دت)م(بلند

مورد مطالعه قرار دادند و  م1982-1978هاي اي کره را طی سالصنایع کارخانه 62بررسی کردند. آنها 
بنگاه برتر استفاده نمودند. با مدل اقتصاد سنجی مطرح شده، به این نتیجه  3از شاخص تمرکز نسبت 

تمرکز صنعتی شده است. آنها رسیدند که سیاست صنعتی اتخاذ شده در طول این دوره، باعث افزایش 
-اي غیرخطی استفاده کردند که افزایش سود بلندجهت برآورد مدل از روش حداقل مربعات سه مرحله

 مدت و کاهش ضریب تعدیل را نشان داد.

هاي و تحرك در بنگاه 3حقیقت سبک گروسکی"اي به نام )  در مقاله2004( 2کانتر وکروگر
مورد بررسی قرار  م1993-1981بنگاه بزرگ آلمان را در  دوره  392  "اي آلمانبزرگ صنایع کارخانه

گیري تحرك از دو روش استفاده اي تعلق داشتند. براي اندازهصنعت کارخانه 11ها به دادند. این بنگاه
 کردند:

 .هاي مختلفها در دورهبندي شرکتاستفاده از منحنی سالتر براي مقایسه رتبه. 1
 .رك با استفاده از ماتریس انتقال مارکوفمحاسبه شاخص تح. 2

-ها آنها به این نتیجه رسیدند که عملکرد اقتصادي (اندازههاي بین بخشبا در نظر گرفتن تفاوت

هاي نسبی محصول) داراي تحرك پایین است و عملکرد تکنولوژي گیري به وسیله تحرك سهم
تر است که سیار تغییرپذیرتر و پر تحركوري کل عوامل) بتحرك بهره یلهوسبهگیري شده (اندازه

 کند.یید میأهاي گروسکی را در زمینه تحرك تیافته

گیري تحرك به عنوان حرکت و جنبش: یک پیشنهاد اندازه") در مقاله 2006( 4اونزو و ازکیورا 
کنند، که نتایج نظري ، در اصطالح خودشان یک تابع خانوادگی معرفی می"براساس ماتریس انتقال

گیري تحرك بسیار مفید بودند. ایشان با بیان برخی تعاریف و متفاوتی را نمایان ساخت که در اندازه

1. Jeong and masson 
2. Cantner  and  Krüger 
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سپس با توجه به اصولی که یک شاخص تحرك به دست آمده از زنجیره مارکوف، باید براساس آنها 

براي  ، این تابع را1باشد، با تطبیق مفهوم تحرك با جنبش وحرکت در نتایج به دست آمده شورکز
نیز در این تابع وجود دارد، شاخص مذکور یکی  2محاسبه تحرك معرفی کردند که شاخص بارتولومیو

-هاي بارز این تابع انعطافها در مطالعات تجربی است. از ویژگیترین شاخصترین و پر استفادهاز مهم

 .است که نویسندگان این مقاله آن را براي مطالعات آینده مفید دانستند يپذیر
-گیري پویایی کسب و کار بین بنگاهاندازه" اي با عنوان)، در مقاله2009( 3فولکریگا و ون استل

مورد بررسی قرار دادند. آنها شاخص  م2000 -2006 ةصنعت را در دور 16، "هاي موجود، در هلند
به مقایسه بین تحرك را با استفاده از ماتریس انتقال زنجیره مارکوف براي این صنایع محاسبه کردند و 

براي بخش ارتباطات باالترین مقدار را دارد که  Muآنها پرداختند. آنها مشاهده کردند که شاخص 
فروشی و هاي پزشکی و اجتماعی، تجارت خردههاي مراقبتبخش بیانگر باالترین میزان تحرك است.

از آنجا که  در  هستند. پایین خدمات تحرك باالیی داشتند و صنایع تولیدي داراي سطح تحرك نسبتاً
ها بردن به الگوي تحرك بنگاهارچوب براي پیبه عنوان یک چ 4بسیاري از تحقیقات از قانون گیبرات

رسد که در این پژوهش نیز نتایج با قانون گیبرات مقایسه شده است و به نظر می شود،استفاده می
 نتایجشان در الگوي تحرك با این قانون سازگار نیست.

اي از پویایی بازار کار با تجزیه و تحلیل مقایسه") در پژوهش خود به نام 2010( 5مالونی بوش و
ها براي بررسی پویایی بازار اي از آمارهمجموعه"دهاي مارکوف: یک کاربرد غیررسمیاستفاده از فراین

-از داده ایشاندند. کر هئکار کشورهاي در حال توسعه بیان و یک مدل ساده تحقیق براي تفسیر آنها ارا

هاي پنلی سه کشور آرژانتین، برزیل و مکزیک، براي ساختن مجموعه حقایق تجربی در مورد گذار و 
رسمی، به اد که بخش قابل توجهی از بخش غیرانتقال بین بخشی طی زمان استفاده نمودند. نتایج نشان د

 مخصوصاً بگیر غیررسمی،ویژه، خود اشتغالی، مربوط به ورود داوطلبانه است. هر چند که حقوق
 کنند. بندي استاندارد کار میبیشتر از رده کارگران جوان،

به  "هاي جدید در بریتانیانوآوري و بقاي بنگاه"اي به نام ) در مقاله2010( 6هلمرز و روگرس
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 پرداختند. آنها م2006و پیگیري آنها تا سال  2001هاي جدیدالورود سال تجزیه و تحلیل بقاي بنگاه
بنگاه جدیدالورود در کشور بریتانیا را مورد بررسی قرار داده و با  162000براي این مطالعه بیش از 

-هاي مورد نظر مطالعه کردهنقش این عامل را بر بقاي بنگاه ،هاي جدیدالورودتمرکز بر نوآوري بنگاه

وري استفاده شده و عالمت بنگاه به عنوان جایگزینی براي نوآ از سوياند. در این مطالعه ثبت اختراع 
تجاري متغیر دیگري است که مورد تحلیل نویسندگان قرار گرفته است. با تخمین مدل با روش 

 ،هاي با ثبت اختراع بیشتر، بقاي بیشتري داشته ودرصد بنگاه 14اند که حدود هآنان نشان داد 1پروبیت
 ه تأثیرگذار بوده است.درصد بر بقاي بنگا 5/15عالمت تجاري بنگاه حدود  ،همچنین

هایی باعث بقاي بنگاه هاي جدیدالورود جهانی؛ چه ویژگیبقاي بنگاه"مقالۀ در  )2010( 2هالدین
در صنعت کشور  جنسیت و سن ل،یصتح از جمله کار نیروي ياهویژگی تأثیر بررسی به، "گردد؟می

 مدل از حیات دوره بر رهاغیتم این تأثیردر جهت یافتن پرداخت.  1997-2008سوئد در بازه زمانی 
 حیات ةدور کار نیروي سن افزایش با . نتایج حاکی از آن بود کهدکر استفاده کاکس نسبی مخاطره

دهد و در عمر بنگاه را افزایش می ت،تحصیال سطح افزایش که حالی در یابد،می کاهش هابنگاه
 دوره افزایش باعث کار نیروي زاربا در جنسیتی تبعیض که رسید جهینت نیا به جنسیت متغیرمورد 
 به نسبت مساويحالت  در زنان به پرداختی حقوق و مزد تبعیضهنگام وجود  در زیرا شود،می حیات
 یابدمی افزایش بنگاه سود مردان به نسبت زنان دستمزد کاهش با صورتاین در و بوده کمتر مردان

 .شود نگاهب حیات ةدور افزایش باعث تواندمی خود موضوع این که
هاي با استفاده از دادهو سابقه چندانی ندارد  ،یا انحصار قابتردر ایران پژوهش در زمینه تمرکز، 

تحقیقات کاربردي در این  ،یقتقدر ح .ها تحقیقات زیادي صورت نگرفته استخرد و در سطح بنگاه
ها و بررسی اهحیات بنگ ةرغم اهمیت تحلیل دوربهآغاز گردیده است.  ش1370از دهه خصوص 

شود و بیشتر اي در این زمینه یافت میپویایی صنایع، به ندرت در کشورهاي در حال توسعه مطالعه
یافته انجام گرفته است. در ایران براساس جستجوهاي انجام گرفته در مطالعات در کشورهاي توسعه

ها و پویایی صنایع بنگاه حیات موردپژوهشی در  ش،1392راستاي انجام این مطالعه، تا قبل از سال 
 مشاهده نشد.

، "انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهاي صنعتی ایران"اي  به نام ) در مقاله1379خدادادکاشی (
هاي آن، رقابت و انحصار در بازارهاي صنعتی ایران را با استفاده از پس از شرح مفهوم تمرکز و شاخص

1. Probit 
2. Halldin 
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تفکیک و از  ISICبندي این مقاله، صنایع برحسب طبقه در هاي تمرکز مورد بررسی قرار داد.شاخص

-تمرکز بر حسب شاخص ،همچنین ،متغیرهایی مانند فروش، اشتغال و ارزش افزوده نیز استفاده شد و

هیرشمن  -هاي مختلفی مانند نسبت تمرکز چهار بنگاه، شاخص تمرکز پنج بنگاه و شاخص هرفیندال
بر آن داشت که بازارهاي صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و نتایج این تحقیق، داللت  محاسبه شد.

 ،عالوهبه .سهم باالیی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهاي انحصاري بوده است
باشند هاي صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهاي صنعتی مسلط میتعداد محدودي از کارخانه
بر هاي بزرگ گرایش به کاربرد فناوري سرمایهژه در صنایع متمرکز بنگاهو بخش صنعت ایران به وی

 داشتند.
، نسبت "برآورد پامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران" ۀ)، در مقال1381( ابونوري و سامانی

صنعت، با  24در  ISIC تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را بر حسب کد دو رقمی
ند. کردمحاسبه  ش1376و  1373هاي کی پارتو، لگ نرمال و نمایی براي سالیالگوي پارامتراستفاده از 

براساس برخی نتایج، الگوي لگ نرمال در مقایسه با توزیع نمایی و پارتو، براي برآورد برازش بهتر 
ردن، است. با توجه به برآورد این الگو نسبت تمرکز در صنایعی مانند صنایع تولید پوشاك، عمل آو

رنگ کردن و ساخت کاال از پوست خزدار، دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، 
یراق و تولید کفش، تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه و ساخت کاال از نی و مواد حصیري، 

هاي تهاي نفت و سوخهاي ضبط شده، صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه
اي، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي، تولید هسته

افزایش یافته است.  ش1376به سال  1373از سال  ،محصوالت فلزي فابریکی، تولید مبلمان و مصنوعات
. به طور خالصه هستند 1376به  1373نتایج بیانگر افزایش نسبت تمرکز در اکثر صنایع از سال ،بنابراین

 :بندي کردن دستهاتوبه صورت زیر میرا نتایج 
هاي دیگر برآورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی از برآورد نسبت تمرکز حاصل از روش -

دهد. تر است و بر طبق ادعاي ساتن این نسبت حد پایین آماري نسبت تمرکز را نشان میکوچک
 شود.یید میأادعاي ساتن ت ،ISICحسب اطالعات صنایع ایران بر توجه بهدر این پژوهش، با  ،بنابراین

 ش1373در مقایسه با سال  1376نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی در تمام صنایع در سال  -
 افزایش یافته است.

ترین الگو براي برآورد توان لگ نرمال را مناسبدر میان الگوهاي پارامتریکی مورد استفاده، می -
 در صنایع ایران معرفی کرد.نسبت تمرکز 
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مطالعه موردي از به ، "گیري تمرکز در صنعت سیمان ایراناندازه"ۀ )، در مقال1382( بخشی
گیري نسبت تمرکز بازار درصنعت سیمان ایران با دو روش نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال اندازه

گیري اندازهرا ) ش1381ال و س1374و در آن نسبت تمرکز بازار در دو سال مختلف (سال پردازد یم
گیري میزان تمرکز بازار و نشان دادن تغییرات آن ده است. هدف اصلی این تحقیق اندازهکرو مقایسه 
است. به عالوه، تغییرات حاصله در دارندگان سهم اصلی این  ش1374نسبت به سال  1381در سال 

تمرکز باالیی در صنعت سیمان ایران ن است که آگیرد. نتایج مبین بازار نیز مورد بررسی قرار می
وجود دارد. به طوري که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولیدکننده سیمان و افزایش ظرفیت 

هاي بزرگ تولید سیمان کشور در طول این مدت، تمرکز در صنعت سیمان همچنان به نفع شرکت
 تداوم داشته است.

گیري تمرکز صنعتی در استان آذربایجان شرقی اندازه"اي با عنوان ) در مطالعه1383( زادهتسوجی
هاي ، با استفاده از شاخصISIC ، تمرکز را براساس کدهاي دو رقمی"ثر بر آنؤو بررسی عوامل م

ه دها، نسبت چهار بنگاه و شاخص هرفیندال هیرشمن، به وسیله متغیرهاي ارزش افزومعکوس تعداد بنگاه
و  1373ثر بر تمرکز و تغییرات آن در دو سال ؤحله بعد به عوامل مو اشتغال محاسبه کرد. او در مر

پرداخت. نتیجه نهایی نشان داد که به طور متوسط تمرکز در  ،هاي پانلبا استفاده از داده ش،1379
-جویی ناشی از مقیاس یکی از مهمصنایع دو رقمی استان آذربایجان شرقی کاهش یافته است که صرفه

کننده اختالف سطح تمرکز در این صنایع شناخته شد و اندازه صنعت رابطه تعیین ثر وؤترین عوامل م
 معکوسی با تمرکز نشان داد.

انحصار و تمرکز در صنایع ایران: مطالعه "عنوان  بااي )، در مقاله1386( آبادي و میرجلیلیجالل
مختلف را مناسب  ؛ جهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع"1379-1384موردي برخی از صنایع 

پتروشیمی، خودرو، فوالد، شیشه و قند (را انحصار و تمرکز در پنج صنعت مهم ایران  ،بنابراین .دانندمی
هیرشمن بررسی کردند. نتایج  -با استفاده از شاخص هرفیندالش 1379-8479 هايطی سال )و شکر

اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت نشان داد بخش زیادي از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد 
تمرکز در صنعت  ،رواز این .یابدها در هر صنعت این شاخص کاهش میزمان و افزایش تعداد بنگاه

ها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نشده شود؛ اما کاهش تمرکز در این سالمربوطه کمتر می
 است.

برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با ")، در پژوهشی با نام 1387ابونوري و غالمی (
، نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور را با به "استفاده از لگ نرمال
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محاسبه و این  1381هاي سال دورقمی و با استفاده از لگ نرمال براساس داده ISICکارگیري کد 

در تمامی  1381. با این برآوردها نسبت تمرکز در سال مقایسه کردند ش1373نسبت را با سال 
به  هاي ارتباطی کاهش یافته است که این کاهش احتماًالستگاهدبجز تولید رادیو و تلوزیون و  ،صنایع

صنایع  1381و  1373است. در سال  1374نسبت به سال  1381علت بزرگ شدن بازارها در سال 
آالت و تجهیزات، تولید سایر محصوالت کانی فلزي، شینز ماجوالت فلزي فابریکی بصتولید مح

ترین بندي نشده در جاي دیگر، به ترتیب نوشته شده، رقابتیپوشاك، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه
اند. در کامل قرار گرفته یجز صنایع رقابت درصد1اند؛ به طوري که با نسبت تمرکز زیر صنایع بوده

اند. در کل، ترین صنایع بودهسیگار از انحصاريو تنباکو ، الت توتوند محصویهر دو سال صنعت تول
چهار بنگاه فعال و در بازار انحصار مطلق تعداد  ش،1384و  1373هاي در سال ،در بازار رقابت کامل

کاهش یافته است. آنها در ادامه بر  1384به یک صنعت در سال  1373صنایع فعال از سه صنعت در 
رقابتی و استمرار آن و حذف رفتارهاي غیر رقابتی در صنایع با موقعیت نه براي تحقق لزوم ایجاد زمی

 کید کردند.أنسبت تمرکز باال ت
پذیري بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابت"اي با عنوان )، در مقاله1388( پرور و صادقیندرون

هاي ارزش افزوده فعالیتتغییرات  ،"1384-1374در دوره  ISICصنایع ایران به تفکیک کدهاي 
اقتصادي را شاخص مهمی براي شناخت وضعیت ساختار معرفی  -هاي صنعتیصنعتی در اثر سیاست

گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و هاي ارزش افزوده صنایع بیست و سهکنند و با استفاده از دادهمی
هاي صنعتی پرداختند که به وسیله لیتپذیري هر یک از فعاتحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابت

پذیري براي هاي متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاري و شاخص قدرت رقابتشاخص
هاي تحلیل ساختاري نشان داد آمده از شاخصن شده است. نتایج به دستیتبی 1374-1384هاي سال

د سایر وسایل حمل و نقل، تولید وسایل صنایع تولی ISIC که از صنایع مورد بررسی با کدهاي دو رقمی
قلیه موتوري و تریلر، تولید کاغذ و محصوالت کاغذي، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و ن

محصوالت شیمیایی و تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي نسبت به سال پایه از رشد ارزش افزوده 
ها، در در این سال ،ساختاري مثبت است. همچنین باالیی برخوردار بوده است و این به معنی تغییرات

اي، صنایع تولید مواد و هاي هستهپاالیش و سوخت -هاي مختلف صنایع، صنایع ککبین گروه
ز ئدرصد، حا 5/49، 7/49، 10/81هاي رشد، محصوالت شیمیایی و تولید فلزات اساسی به ترتیب با نرخ

 اند.کار داشتهي اي نیروي بررپذیباالترین میزان نسبت شاخص رقابت
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به  "اي ایرانپویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه" ) در مقاله1391صدرایی و منوچهري (
 در .اندپرداختهاي ایران مطالعه میزان اختالف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت آن در صنایع کارخانه

صنعت با کدهاي چهار  94و براي  ها با استفاده از روش مقطعیین بررسی، تجزیه و تحلیل مدلا
تعدیل که دهند انجام گرفته است. مشاهدات نشان می ش،1386و  1378در دو سال  ،ISIC رقمی

تر از تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی است. معنادار و کوچک
مرکز به سمت وضعیت ها حاکی از تعدیل ناقص تاي تمرکز در مدلیک بودن ضریب متغیر وقفه

بندي شدت صنعت با دسته 47 شامل ،اي از صنایعیکنواخت است. این نتیجه براي زیرمجموعه
هیرشمن  -این، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال عالوه بر تبلیغات باال و پایین نیز مشاهده شده است.

صد) در این دوره در 63( در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع
بندي صنایع براساس شدت تبلیغات شاهدي زمانی کاهش یافته است. نتایج به دست آمده در دسته

معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار براي صنایع  ارتباطیید نظریه ساتن مبنی بر وجود أقوي در ت
در صنایع با هزینه اولیه ورود باشد. این نتیجه زا (شدت تبلیغات کم) میبا هزینه اولیه ورود برون

 یید نشد.أ) تشدت تبلیغات باال( ازدرون

هاي جدیدالورود و دوره حیات بنگاه"اي با عنوان )، در مقاله1392(و حاجی خدازاده پورفیض
هاي دوم، سوم و عوامل مؤثر بر آن در ایران: شواهدي از صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طی برنامه

به  -را هاي جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنید تا دوره حیات بنگاهنکوشیم "چهارم توسعه
هاي مورد بررسی قرار داده و براي این منظور بنگاه  -یراناترین صنایع تولیدي عنوان یکی از محوري

اب به عنوان جامعه آماري انتخ ش1384تا  1375هاي دوره زمانی جدیدالورود آن را در هر یک از سال
هاي بنگاه، صنعت، مخارج و نیروي کرده است. عوامل مؤثر بر دوره حیات نیز به چهار دسته ویژگی

کاکس استفاده  انسانی، تقسیم و براي تخمین آنها بر دوره حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره نسبی
 نگاه در زمان ورود،ب ةمتغیر انداز 8دهد که دوره حیات تحت تأثیر شده است. نتایج این مطالعه نشان می

گذاري صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه ۀبهین ةبري، نرخ تمرکز صنعت، اندازسودآوري، شدت سرمایه
هاي این پژوهش، توجه به اندازه یافتهتوجه به گذاري و با و جنسیت نیروي کار است. از نظر سیاست

 -دهد صورت مثبت تحت تأثیر قرار میترین متغیري که دوره حیات بنگاه را به به عنوان مهم -بنگاه 
 هاي جدید است.هاي ایجاد بنگاهامري ضروري در تمامی برنامه
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 مبانی نظري. 3

تغییر در  توان آن رایا صنایع، یکی از نیروهاي محرك اقتصادي است که می پویایی کسب و کار
رها به لحاظ ساختاري بین دو . تمام بازا)3: 2009استل، تعریف کرد (فولگرینگا و ون ساختار بازار

براي بررسی دقیق  ).46: 1390 (صدرایی، گیرندکامل قرار میر حالت حدي رقابت کامل و انحصا
اي آن را کمی نمود؛ این عنصر بازار، از دو دیدگاه ایستا و پویا ر ساختار باید به گونهیساختار و یا تغی

پذیري اهمیت بسیار لعه، مبحث رقابت و رقابتمورد مطالعه قرار گرفته است که در هر دو نوع مطا
نوع از اقتصاد و در  ايترین مفاهیم نظریهترین و مهمزیادي دارد، چرا که رقابت یکی از محوري

-مفهوم رقابت ).27 :1388 (کاشی، توان یک هدف معرفی کردساختاري است که رسیدن به آن را می

نیافتگی است؛ کند که کلید رهایی کشورها از دام توسعهمیپذیري و ابعاد آن به مثابه نقشه راهی عمل 
 اي کهایده. پذیري استهاي رقابتهاي موفق، برخورداري از قابلیتهاي بارز شرکتیکی از ویژگی

اقتصاد کشانده شده  ۀ، در سه دهه اخیر به عرص1کردشناسی مطرح در زمینه زیست که چارلز داروین
ها و تنها به نیرومندترین مردم، شرکت ب فناوري با استفاده از همین قانون،است و بازار جهانی و انقال

دهد. بنابراین آنها که از امکان رقابت کمتري برخوردارند،کنار گذاشته اقتصادهاي ملی اجازه بقا می
 شوند.هاي نامناسب تلقی میشده و از نظر اقتصادي گونه

یرد: رقابت به عنوان یک ساختار و رقابت به عنوان یک گمغایر را دربرمی دو دیدگاه "رقابت"واژه 
رقابت توصیفی از است و مکتب نئوکالسیک که در  در دیدگاه اول. ) 32: 1388(خدادادکاشی،  فرآیند

هاي انفرادي. در دیدگاه دوم، رقابت بر حسب تغییر نه توصیف بنگاه شودتعریف میساختار صنعت 
گیري مبارزه و رقابت نقش بسیار مهمی ها در شکلویژگی بنگاه در واقع .شودگیري میموقعیت رقبا اندازه

هایی استفاده شود نباید از واژه گیرد؛ وي معتقد بودنشات می در تعریف رقابت ،2اعتقاد بامول که از دارد
ایک ه ) و1944( رست تغییرات اقتصادي مورد توجه باشد. شومپیتیباکنند بلکه میکه تعادل را توصیف می

-هاي تولید و محصوالت برتر معرفی مىکه در آن روش تعریف کردندرقابت را فرایندى پویا نیز ) 1948(

 .دهدرا به فرایند رقابت نسبت مى "تخریب آفریننده"شوند. شومپیتر اصطالح 
تحت  هک مفاهیم ساختار، رفتار و عملکرد بازار،بیان زیربناي موضوع تحقیق، ابتدا به منظور در ادامه و 

 پس از  ت.ـده اسـرح داده شـشرح هستند ـمط یـصاد صنعتـات اقتـازار در ادبیـه بـگانهـاصر سـوان عنـعن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها که براي ترین گونهمیطبق قانون انتخاب طبیعی فقط قدی" چنین نوشته است: اصل انواعدر کتاب  1895وي در سال  .1

 ."مانندکنند و در واقع باقی میند، تولید مثل میپردازمیبقاي خود به رقابت 
2. Baumol 
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 هايشاخص لهیوس به ایپو و ستایا دو حالت درساختار بازار و چگونگی تعیین آن  ،به طور خاص ،آن
 بحث مورد که است يرپذیرقابت نیا قتیحق درمورد بحث قرار خواهد گرفت که  تحرك و تمرکز

در ایران  به خصوص ،هادر پژوهشکند. یم نییتع را بازار ساختار که است آن زانیم و ردگییم قرار
بیشتر، صنایع در حالت ایستا مورد مطالعه قرار گرفته است، با مطرح کردن بحث تمرکز و بررسی 

یایی و تحقیق در مورد صنایع در حالت هاي تمرکز زمینه براي مباحث پوساختار بازار به وسیله شاخص
ثر بر پویایی بیان و بررسی خواهد شد، در ؤعوامل م .شودهاي تحرك فراهم میپویا به وسیله شاخص

 پس از این توضیحات، نیز روش محاسبات و مدل زنجیره مارکوف ذکر شده گردیده است. پایان و

 
 بازار و عناصر بازار .3-1

(خداد  شودگروه ساختار، رفتار و عملکرد می 3نعتی عناصر بازار شامل براساس ادبیات اقتصاد ص
 رـنظا مورد اختالفـرگذاري متقابل آنهـگی اثـر و چگونـن عناصـاط ایـوه ارتبـنح .)71: 1391ی، ـکاش

رغم تمامی اختالف نظرها، وجود عناصر بازار ، ارتباط و به .اقتصاددانان  مکاتب مختلف اقتصادي است
گانه بازار بین عناصر سهدرباب ارتباط مطالعات اولیه گذاري آنها بر یکدیگر غیر قابل انکار است. اثر

مطرح شد. طرفداران این مکتب با معرفی مفهوم موانع ورود و تأثیر آن  "ساختارگرایی"مکتب  درابتدا 
 :1392 دان،ذبیحی نازي و(شه ندکردکید أها بر اهمیت ساختار بازار تبر رفتار و عملکرد اقتصادي بنگاه

154.( 
              

 ساختار  .3-1-1
که یکی از عناصر بحث برانگیز در اقتصاد صنعتی  ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است

 ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با شناسایی آنها .شودمحسوب می
در تعریف  ).23: 1389 (خداداد کاشی، دکرگذاري و رقابت در بازار را مشخص توان ماهیت قیمتمی

به نحوه قرار گرفتن اجزاي آن مجموعه در کنار هم مطرح است. ساختار بازار نیز  ،ساختار یک مجموعه
شود. می اطالقو فروشندگان) در کنار یکدیگر (خریداران  دهنده بازارطرز قرار گرفتن اجزاي تشکیل

 :ابط عبارتند ازوشود که این رتعیین می ءمیان این اجزامناسبات یان بهتر ساختار بازار با بررسی به ب
، میان خریداران محصول در بازار با یکدیگر ارتباط، هاي فعال در بازار با یکدیگرمیان بنگاه ارتباط

هاي فعال در بازار با بنگاههاي میان بنگاه ارتباط ،ها با خریداران محصول در بازارروابط میان بنگاه
 ).25: 1390(صدرایی،  داوطلب ورود به بازار



 79  هاي اقتصادي  شماره سیاستها و  فصلنامه پژوهش    72

 
ثر در تعیین نوع و شدت رقابت در بازار ؤالذکر را عوامل مهاي سازمانی فوقویژگی ) 1956( بین

که  اولین روش  ارائه داد 1پیشنهاد 4داند. وي به منظور بررسی دقیق و کمی نمودن ساختار بازار می
ها مورد استفاده قرار گرفت و آن روش استفاده از وي اهمیت زیادي یافت و در اکثر پژوهش پیشنهادي

هاي ها در بازار که از ویژگیتعداد و اندازه بنگاه ست.هاي حاضر در بازار واندازه نسبی آنهاتعداد بنگاه
 اندازه نسبی). (تعداد و استکننده میزان تمرکز صنعتی در بازار ساختاري بازار هستند، در حقیقت تعیین

رود تمرکز صنعتی کاهش یابد زیرا ها در یک بازار انتظار میبا افزایش تعداد بنگاه بدین صورت که
هایی است که براي کمی نمودن بازار تمرکز یکی از شاخص شود.هاي بیشتري توزیع میبازار بین بنگاه

 .گیردمورد استفاده قرار می
 

 رفتار .3-1-2
و در کنند ها براي دستیابی به اهدافشان اتخاذ میدهنده نوع رفتاري است که بنگاهبازار نشاناین عنصر 

گیري گیرند. هرگونه تصمیمبازار به کار می وضعیتتطبیق خود با  برايها واقع الگویی است که بنگاه
گیرد. از رفتار قرار میمحدوده  گیرد دریا سیاستی که بنگاه براي ادامه فعالیت خود در بازار به کار می

، 4، تبانی3، طرح محصول، تحقیق و توسعه2هاي قیمتیتوان به مواردي چون سیاستمتغیرهاي رفتار می
 .)158: 1392 ،دانذبیحی و ( شهنازي دکرتبلیغات اشاره  و 5ادغام

 
 عملکرد. 3-1-3

تیابی به اهداف خود اتخاذ ها براي دسهایی که بنگاهنتایج فعالیت از بازار عبارت است از ءاین جز
یی، سودآوري، رشد، آ(مثل کار گیري استاند. این نتیجه با معیارهاي گوناگونی قابل اندازهکرده

 رات تکنولوژي تولید و یا تغییرات در نرخ بیکاري در صنعت). ینوآوري و تغی
 6عملکرد  -فتارر -شود. رویکرد ساختارتوجه به عناصر ساختاري و رفتاري نوع بازار مشخص می  

 تحت  . براساس این رویکرد عملکرد بازار کامالًاست یـاد صنعتـرح در اقتصـاي مطـکردهـی از رویـیک

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،)يریپذرقابت زانیم( بازار به ورود طیشرا، محصول تفاوت زانیم ،اندازه نسبی آنها هاي حاضر در بازار وتعداد بنگاه. 1

 .تقاضا وکشش رشد
2. Pricing Policies 
3. Research and Development (R&D) 
4. Collusion 
5. Merger 
6. Structure -Conduct -Perfprmance approach 
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ثر أمت یز عمدتاًگیرد. ساختار بازار نثر از ساختار بازار شکل میأها نیز متها و رفتار بنگاهثیر رفتار بنگاهأت

-ها و نیز شرایط حاکم بر بازار جهت ورود و خروج آسان و کم هزینه بنگاهاز اندازه نسبی و مطلق بنگاه

 .استها و کشش تقاضاي بازار 
  

 بررسی ساختار بازار. 3-2

هاي براي بررسی ساختار صنایع روشاي آن را کمی نمود. تر ساختار باید به گونهبراي بررسی دقیق
 گیرد.اصوال از دو دیدگاه ایستا و پویا مورد بررسی قرار می تلفی وجود دارد کهمخ

  
 حالت ایستا .3-2-1

 .آیدهاي تمرکز معیار اصلی شناسایی ساختار بازار به شمار میبه اعتقاد بسیاري از تحلیلگران، شاخص
ند. (پورعبادالهان کفراهم میتحلیل تمرکز بازار زمینه مناسبی براي درك بهتر ساختار بازار  ،در واقع
 )72: 1392کویچ، 

 یه کلی در مورد تمرکز مطرح است:نظردر ادبیات اقتصادي دو   
هاي برتر به ارزش کل تولیدات در کننده نسبت ارزش تولید بنگاهتمرکز کلی: این ایده بیان )الف

یا  50 داد محدودي ( مثالًچه نسبتی از کل تولیدات کشور در اختیار تعکه دهد نشان میاست و کشور 
ها در آن فعالیت ها تمرکز یافته است. این نسبت بدون توجه به صنعتی که بنگاهبنگاه برتر) از بنگاه 100
 شود.کنند محاسبه میمی

و کننده در یک بازار هاي عرضهدرجه تمرکز بنگاه ،تربه بیان دقیق ،تمرکز صنعتی: این نوع تمرکز )ب
ها در یک صنعت برخالف تمرکز کلی، بنگاه ،که در بررسی آن استساختار بازار  یکی از عناصر مهم

 دهدها را نشان میگیرند. تمرکز صنعتی نحوه تقسیم بازار بین بنگاهخاص مورد بررسی قرار می
 تر، تمرکز بازار داللت بر آن دارد که چه میزان از کل تولیدات بازاربه بیان ساده .)76: 1390(صدرایی، 

در  ). 85: 1379کاشی، خداداد( استهاي بزرگ یک محصول معین، در اختیار تعداد محدودي از بنگاه
به همین دلیل در مطالعات  است.هاي مقیاس غیرممکن گیري موانع ورود و صرفهبسیاري از موارد اندازه

از مفهوم  ر، معموالًتجربی ساختار صنایع و بازارها، براي قضاوت راجع به رقابت و انحصار در هر بازا
شود. براي قضاوت در مورد نوع ساختار یک بازار (میزان رقابت و انحصار) روش تمرکز استفاده می

و سپس  هاي فعال در بازارسسات و بنگاهؤتعداد م ، اول،منطقی این است که به دو مقوله توجه شود
 .هاتوزیع بازار بین این بنگاه نحوه
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هاي مختلف و یا به عبارت دیگر، ز چگونگی توزیع بازار بین بنگاهتمرکز بازار عبارت است ا

تمرکز بازار داللت بر آن دارد که چه میزان از کل تولیدات بازار یک محصول معین در اختیار تعداد 
گیري تمرکز طور که به صورت ضمنی بیان شد، براي اندازه. هماناستهاي بزرگ محدودي از بنگاه
. کندگی آنها توجه داشتاها، اندازه نسبی و میزان پرصنعت معین، باید به تعداد بنگاهدر یک بازار و یا 
گیري اشتغال اندازه و تواند براساس متغیرهاي متنوعی مثل فروش، ارزش افزودهها میاندازه نسبی بنگاه

ن بنگاه به کل گردد. سهم بازار هر بنگاه که در حقیقت اندازه نسبی هر بنگاه را براساس میزان فروش آ
گیري تمرکز در یک بازار یا در اندازه .)85: 1379کاشی، خداداد ( کندفروش در صنعت بیان می

 صنعت باید سه نکته مشخص باشد: 

هاي مختلف در تعیین حدود بازار مورد بررسی، یعنی اینکه براساس یک روش قابل قبول، بنگاه. 1
 .بندي شوندبازارهاي مختلف تقسیم

 .ها و بازار ارزیابی شوداب متغیري که بر حسب آن، اندازه بنگاهانتخ .2
 .)84: 1379کاشی، خداداد ( انتخاب شاخص آماري مناسب .3

هاي شاخصدسته اول شامل : شوندبندي به دو دسته تقسیم میهاي تمرکز در یک تقسیمشاخص
تقسیم بازار میان آنها توجه دارد. ها و چگونگی ها به تعداد بنگاهاین نوع از شاخص .است تمرکز مطلق

هریشمن، شاخص  -بنگاه، شاخص هرفیندال kتوان از شاخص نسبت تمرکز ها میاز جمله این شاخص
-را دربرمی (نابرابري) هاي تمرکز پراکندگیشاخصدسته دوم  .هانا و کی، شاخص انتروپی نام برد

میزان پراکندگی سهم بازار  ،به عبارتی ،ها یانگاهبه نابرابري اندازه ب ها صرفاًاین گروه از شاخصگیرد، 
ها، شاخص ضریب تغییرات، شاخص این شاخص ۀهاي موجود در یک صنعت توجه دارد. از جملبنگاه

به نابرابري اندازه  ها صرفاًهاست. این شاخصضریب جینی، شاخص واریانس لگاریتم سهم بازار بنگاه
ها و هم به نابرابري اندازه آنها توجه یارهاي مطلق هم به تعداد بنگاهها توجه دارند، در حالی که معبنگاه
 .)86: 1379کاشی، خداداد ( دارند
 

 حالت پویا .3-2-2
 مفهوم پویایی کسب و کار .3-2-2-1

 (فولکرینگا، تغییر در ساختار بازار تعریف کرد، توانمی راپویایی صنعت  بیان شد، طور که قبالًهمان
شود. هاي اقتصادي مشخص میفعالیت ساختار اقتصاد به وسیله تغییرات در توسعه و رشد .)4: 2009

 1998ها درکل بازار است. در سال هاي رفتار بنگاههاي مهم اقتصاد صنعتی، بررسی تئوريیکی از شاخه
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با این  و دها به این واحدهاي تجاري به عنوان موجودي زنده و پویا نگاه کربا توجه به تغییر بنگاه 1کیوز
 فرآیند زیر را تعریف نمود: 3دیدگاه 

 ها (ورود و خروج)تولد و مرگ بنگاه الف)

 (تحرك) هاي موجودمسیر زندگی بنگاه، یعنی تغییر در اندازه و سهم بنگاهب) 

 هایی که عمده سهام را دارند.هاي کنترل کننده؛ بنگاهانتقال قدرت بین بنگاه ج)

یر زندگی واحدهاي تجاري به صورت گسترده مورد مطالعه قرار طور مسورود وخروج و همین
توان به عنوان شاخصی براي پویایی به کار برد. در را می بو الف  گرفته است. هرکدام از موارد

ثیر أشوند که تاندازي و وارد بازار میهاي کوچک راهشود که بیشتر بنگاهواقعیت و تجربه دیده می
اندازي و ورود روي رشد اقتصادي تنها زمانی اثر مثبت راه .ي اقتصادي دارندبسیار کمی بر فرآیندها

فرآیند ب، یعنی تغییر اندازه  ،ها باقی بمانند و رشد کنند. در نتیجهکه این بنگاه استمهم و قابل مشاهده 
 .)1975: 1998(کیوز،  تر از ورود آنهاستو سهم بازار پر اهمیت

و تفسیري  ءموجود بین اجزا مناسباتو  ءبازار پرداختیم، اجزا در بخش قبل به توضیح ساختار
حسب دي است که در آن ساختار بازار برجهت کمی کردن این ساختار بیان کردیم. اقتصاد پویا اقتصا

سریع تغییر کند. با توجه به  ها) و سهم هر کدام از آنها نسبتاًهاي تولیدي فعاالن اقتصادي (بنگاهفعالیت
 توان به دو قسمت تقسیم کرد:این دو جزء از ساختار بازار مفهوم پویایی کسب و کار را می

 هاست.تغییر در جمعیت تولیدکنندگان اقتصادي که مربوط به ورود و خروج بنگاه. 1

ي حاضر در بازار مربوط هاهاي اقتصادي که به رشد و رکود بنگاهن در کل فعالیتتغییر سهم فعاال. 2
 شود.می

 
 هاي تحركشاخصمفهوم  .3-3-2-2

ها شود یعنی این شاخصبررسی می 2هاي تمرکز در یک حالت ایستابه وسیله شاخصساختار بازار 
تر باید بدانیم که در کنند. براي بررسی دقیقگیري میساختار بازار در یک نقطه از زمان را اندازه

ها رشد شوند، برخی از بنگاهاندازي و وارد بازار میهاي جدید زیادي راهنگاهک اقتصاد پویا، بـی
که ضرر کنند که یابد؛ بعضی دیگر افت میآنها افزایش می 3اندازه سهم آنها در بازار وکنند، می
یندها و اشوند. این فرخروج از بازار می مجبور به کاهش سهم و اندازه خود یا نهایتاًکنند و می
پذیري آنها خورد بستگی به عملکرد بنگاه و میزان رقابتها رقم مینوشتی که در بازار براي بنگاهسر

1. caves 
2. Static 
3. Size 
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هاي سهمها و  یند تخریب خالق، یک تغییر همیشگی در ترکیب جمعیت بنگاهادارد. نتیجه این فر

کیفیت باال  هایی بابنگاهها همواره در حال افزایش است. در حقیقت کیفیت متوسط بنگاهآنهاست که 
 ،. بنابراینشوندخارج می رکود ودچار هاي با کیفیت پایین بنگاه کنند ورشد می مانند وباقی می

اقتصاد یا صنعت پویا در نظر  درتواند به عنوان یک شاخص رقابت پویایی بازار و کسب و کار می
یر ساختار بازار است که این تغی 1با در نظر گرفتن حالت پویا .)4: 2009(فولکرینگا،  گرفته شود
 ساختار بازار.  یابد نه صرفاًاهمیت می

پویاست (یعنی  وضعیتگیري رقابت بازارها در تغییر در ساختار بازار بهترین معیار براي اندازه
شود. براي قضاوت در مورد نوع ساختار یک بازار که نوآوري و تغییر و رشد در نظر گرفته می وضعیتی

هاي فعال در سسات و بنگاهؤتعداد م ۀنحصار) روش منطقی این است که به دو مقول(میزان رقابت و ا
هاي تحرك هر دو شاخص .)84: 1379 (کاشی، ها توجه شودتوزیع بازار بین این بنگاه بازار و نحوه

ی گیرند که این تغییر در ساختار بازار را به خوبهایی قرار میگیرند و در زمره شاخصمیرجنبه را درب
هاي مختلفی را به عنوان شاخص تحرك معرفی پژوهشگران، معیارها و مقیاسکنند. گیري میاندازه

براي این منظور استفاده کردند، این  ،3ضریب همبستگی رتبه، از )1995( 2کمینارید و فرهبدکردند 
 ثباتیخص بیشا، )1995( دیوچ و سیلبرکند. هاي مختلف مقایسه میها را در دورهشاخص رتبه بنگاه

گیري ها در دو نقطه از زمان را اندازهیک انحراف از میانگین  وزنی نسبت سهام بنگاهکه  4(ناپایداري)
را  گیردها اندازه میکل تغییر بازار را به وسیله مجموع سهام بازار ورود و خروج ،یا به عبارتی ،کندمی

 هاقدر مطلق تفاوت بین فعالیتع کردن ، با جم)1998( کیوزبه عنوان شاخص تحرك قرار دادند. 
ها در اولین دوره، که (اشتغال، محصول) در سطح دو دوره و تقسیم کردن آن بر جمع سطح فعالیت

 کانترگیري نمود و ، تحرك را اندازهشودها استفاده میاي از بنگاهبراي تحرك در سهام مجموعه
در را به کار گرفت.  ته شده به وسیله آنهاي تحرك ساخزنجیره مارکوف و شاخص، روش )2004(

هاي تحرك استفاده شده این پژوهش از روش زنجیره مارکوف براي ساختن و به دست آوردن شاخص
هاي نگاه ایستا به تفاوت )1(هاي آینده به شرح آن خواهیم پرداخت. در جدول است که در بحث

هاي مناسب ء ساختار بازار، به همراه شاخصکسب و کار و نگاه پویا به آن، با در نظر گرفتن دو جز
 گیري در هر کدام از این حاالت، به صورت خالصه آورده شده است:  اندازه

 

1. Dynamic 
2. Kaminarides and farahbod 
3. Rank correlatin coefficient 
4. Instability index 
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 گیري ایستا و پویاي ساختار بازاراندازه .1 جدول
 

 پویا ایستا اجزاي ساختار بازار

 ورود و خروج ةانداز هاتعداد بنگاه جمعیت تولیدکنندگان اقتصادي

هاي اقتصادي بین فعالیتتوزیع 

 تولیدکنندگان

 هاي تمرکزشاخص

CRk=∑S i  i=1,…,k 
 

HHI=∑S i
2   i=1,…,n 

 هاي تحركشاخص

 

 قتحقی أخذ: محاسباتم        
 

 عوامل اثرگذار بر تحرك .3-2-3
نی مانند ادلمن، بالدوین و گروسکی، ایس و ادریچ، لوي، متا اهاي انجام گرفته، محققدر پژوهش

ن دریافتند که نرخ رشد ادانستند. محققثر میؤل، عوامل متعددي را بر تحرك و پویایی صنایع موپرتوگا
 يهاي کوچک به رشدیابد. بنگاههاي مختلف مستقل از اندازه آنها نیست و با آن کاهش مینسبی بنگاه

یا افت شاخص تحرك مقدار سرعت رشد نسبی  ،دارند. در واقعتمایل هاي بزرگ تر از بنگاهسریع
کند. در اکثر مطالعات تجربی این رابطه منفی بین اندازه بنگاه گیري میهاي موجود را اندازهنسبی بنگاه

بیشتر ه . در یک صنعت بزرگ، بدین سبب ک)43: 2006، 1شود (سانتارلیو میزان تحرك دیده می
پایین است و در صنایع ها تحرك ها بزرگ و باالتر از حداقل مقیاس کارا هستند، بین بنگاهبنگاه

تر از ورود و خروج از صنایع بزرگ است و کوچک تحرك باالست، زیرا ورود و خروج از بازار آسان
یابند و هایی که کیفیت و عملکرد بهتر و باالتري داشته باشند به سطح حداقل مقیاس دست میبنگاه

مجبور به خارج شدن از بازار  ،نجامسرا ،شوند وحداقل مقیاس کارا نمیکسب تر موفق به فیرقباي ضع
 ).40: 2010، 2(تاروال کاریزونا هستند

هاي تولید جدید و ، خدمات و روشنو محصوالتتولید تواند منجر به تکنولوژي و نوآوري می
هاي موجود براي رقابتی هاي جدید وارد بازار شوند و بنگاهآن ممکن است بنگاه ۀدر نتیج .ثرتر شودؤم

-شوند، رشد میهایی که موفق میشوند و باید قابل رقابت باقی بمانند، بنگاهلش کشیده میماندن به چا

که توان گفت شوند. میکنند و کوچک و سپس خارج میشوند افت میکنند و آنهایی که موفق نمی
 .)15: 2009 (فولکرینگا، شودتحرك با پیشرفت تکنولوژي بیشتر می

1. Santarelli 
2. Teruel- Carrizosa 
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اي ران به دنبال رابطهگنیز مطالعاتی انجام شده است و پژوهش تمرکز و تحرك ارتباطدر مورد 

بودند که  از تمرکز به میزان تحرك پی ببرند. کیوز معتقد بود که تمرکز و ساختار بازار مربوطه یک 
) براي 1995( 1). بالدوین1948: 1998 (کیوز، کننده براي گردش مالی و تحرك هستندعامل تعیین

) یک اثر 1990( 3ابطه منفی بین تمرکز و تحرك کشف کرد. ایس و ادرچیک ر 2هاي رهبربنگاه
اي ایالت متحده گزارش کردند. در هر صورت مثبت تمرکز روي تحرك را در صنایع کارخانه

که به صورت موردي باید  استمدام و همیشگی بین تمرکز و تحرك کم  ارتباطدالیل براي وجود 
 بررسی شود.

به صورت زیر  و(اندازه صنعت، تکنولوژي و تمرکز) بررسی  ذکرشدهعامل  3در پژوهش حاضر 
 اند:در مدل در نظر گرفته شده

، صنایع به دو گروه تقسیم )1392(فتاحی  ۀدر این مطالعه، مطابق با مطالع: متغیر سطح تکنولوژيالف) 
ا تکنولوژي پایین و لوژي باال و متوسط باال را در یک گروه و صنایع بنواند. فتاحی، صنایع با تکشده

بندي کرده است. در این پژوهش فرض شده است که صنایع یا متوسط پایین را در گروه دیگري دسته
نماید. متغیر تکنولوژي باال دارند یا تکنولوژي باال ندارند، این فرض مفهوم متغیر مجازي را تداعی می

در غیاب آن ویژگی مقدار صفر ، متغیري است که در صورت وجود یک ویژگی مقدار یک و 4مجازي
مجازي است که اگر صنعت مورد بررسی در  يغیرمتاولین متغیر در مدل،  ،بنابراین .گیردبه خود می

گروه صنایع با تکنولوژي باال و متوسط به باال قرار گیرد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را 
 گیرد.به خود می

ها، معیار اندازه بنگاه فروش بنگاه و معیار اندازه آوري دادهمراحل جمعدر تمام  متغیر اندازه صنعت:ب) 
در همان سال، در نظر گرفته شده است. براي  ،هاي واقع در صنعتصنعت در هر سال، فروش کل بنگاه

، کل فروش صنعت در ش1392تا  1382زمانی  ةثیر این متغیر بر تحرك صنعت، در بازأبررسی میزان ت
 مورد بررسی، در نظر گرفته شده است. ةنی سال پایان دور، یع1392سال 
آوري شده هاي هر صنعت در هر سال جمعطور که میزان فروش بنگاههمان متغیر ساختار بازار:ج) 

هیرشمن محاسبه شده است. مقدار این شاخص، مانند  -است، سهم آنها و همچنین شاخص هرفیندال

1. Baldwin 
2. Leading firms 
3. Ace and Audretsch 
4. Dummy Variable 
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یعنی سال  ،ثیر آن بر میزان تحرك، در سال انتهاي دورهأط و تاندازه صنعت، جهت تشخیص ارتبا متغیر
 ، در نظر گرفته شده است.ش1392

 
 روش محاسبات. 4
 زنجیره مارکوف  .4-1

مارکوف و ماتریس انتقال براي به دست آوردن شاخص تحرك و بررسی  ةاز روش زنجیر در این تحقیق
 ،اهل روسیه ریاضیدان ،وفمارک هافتخار آندرکه به  فوزنجیره مارک شود.پویایی صنعت استفاده می

یک سیستم ریاضی است که در آن انتقال از یک حالت به حالت دیگر صورت  است، گذاري شدهنام
ه بدون حافظ تصادفی فرایند ف یکوزنجیره مارک که البته تعداد این حاالت قابل شمارش است. گیرد می

تنها به حالت فعلی بستگی دارد و به وقایع قبل از آن  بعد حالت  شرطی احتمال توزیع است بدین معنی که 
فرایند  یک فزنجیره مارکو. نام دارد فوخاصیت مارک وابسته نیست. این نوع بدون حافظه بودن

است. یک فرایند تصافی گسسته در زمان شامل سیستمی  فوخاصیت مارک گسسته در زمان با تصادفی
مشخصی قرار دارد و به صورت تصادفی در هر مرحله تغییر است که در هر مرحله در حالت خاص و 

توان آنها را فاصله  شوند ولی می هاي زمانی در نظر گرفته می دهد. مراحل اغلب به عنوان لحظه حالت می
توزیع  کند که بیان میوف خاصیت مارک ت.فیزیکی یا هر متغیر گسسته دیگري در نظر گرف

هاي قبل  بعد فقط به حالت فعلی سیستم بستگی دارد و به حالتشرطی براي سیستم در مرحله  احتمال
ف وبینی حالت زنجیره مارکبه طور کلی پیش .کند بستگی ندارد چون سیستم به صورت تصادفی تغییر می

 ). 702: 1390(قهرمانی،  اي خاص در آینده غیرممکن است در نقطه
اي از این متغیرهاي تصادفی مجموعه ؛گیریدوابسته است را در نظر ب  t که به زمان xمتغیر تصادفی 

 گویند. را فرآیند تصادفی می

 
 
اختیار کند،   xn مقداري برابر با  Xn امین متغیر تصادفی یعنی n در حالت کلی احتمال اینکه 

مقادیر متغیرهاي تصادفی قبل از آن است. پس در حقیقت یک احتمال شرطی به صورت  وابسته به کلیه
   :حث استزیر مورد ب
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ها را در نظر بگیرد بسیار دشوار خواهد بود، اما در بسیاري از محاسبه مدلی که بتواند این وابستگی

دهد، فقط به مقدار قبلی آن متغیر بستگی موارد مقداري که یک متغیر تصادفی به خود اختصاص می
 :)147: 1387(آریانژاد،  ه زیر نوشتتوان رابطه باال را به صورت ساددارد. یعنی می

 

 
 

 ویژگی زیر باشد: 3با بیان این مطالب، منظور از فرآیند مارکوف، فرآیند تصادفی است که داراي 

 باشد. 1هاي ممکن محدودتعداد نتایج یا وضعیت -

 نتیجه یا وضعیت در هر دوره فقط وابسته به نتیجه دوره قبل باشد. -

 .ها طی زمان ثابت باشدییر وضعیتاحتماالت مربوط به تغ -
-داشته باشد زنجیره مارکوف نامیده می 2اگر یک فرآیند مارکوف مجموعه نتایج قابل شمارش

یت آن در یک عرا وابسته به  وض Xnطور که توضیح داده شد، مارکوف متغیر تصادفی شود. همان
تر به عرفی کرد. براي بیان سادهم  Xn-2, Xn-3, …,X1و مستقل از  Xn-1دوره قبل یعنی وابسته به 

 نویسیم:صورت زیر می

  
هاي موجود در به تمام حالت iو این یک بردار احتمال سطري است که هر انتقال ممکنی از حالت 

 داریم: iدهد، به طوري که براي هر سیستم را نشان می

 
 )103: 2011، 3و اسونگ (دبلدي

ی است که اگر حالت فعلی معلوم باشد، آینده فرایند هدف زنجیرهاي مارکوف مطالعه فرایندهای
هاي بسیاري با چنین ویژگی ریاضی و علوم اجتماعی مثال مستقل از گذشته آن است که در طبیعت،

توان آن را یک سیستم با توجه به مفهوم زنجیره مارکوف، می .)700: 1390 (قهرمانی، وجود دارند
کند. هاي مختلف را طی زمان به هم مرتبط میکه وضعیتمعادالت تفاضلی درجه اول معرفی کرد 

توان همگرا یا واگرا بودن آن را در طول زمان بررسی دهد و مییعنی تغییرات را طی زمان نشان می

1. Finit 
2. countable 
3. Doubleday & Esung 
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این فرآیند حرکت در یک سیستم، از حالتی  به حالت دیگر به همراه  احتماالت  ،کرد. در حقیقت
حالت، مدل زنجیره  nعنوان زنجیره شناخته شده است. با وجود مرتبط با هر انتقال است که به 

شوند. تخمین زدن چیده می n*nانتقال  خواهد داشت که در یک ماتریس پارامتر   مارکوف
، 1و مارشال (گویگ روداالت گوناگونی به کار میؤها براي رسیدن به سها از بررسی دادهاین درآیه

1986 :1407(. 
 

 ماتریس انتقال .4-2
احتمال  ،شوند ها نسبت داده می هایی که به این تغییر حالت انتقال و احتمال ،تغییرات حاالت سیستم

ف را ویک زنجیره مارک ،به طور کامل ،ها ها و احتمال انتقال اي از حالت مجموعه انتقال نام دارند.
دهد، ماتریس را در زنجیره مارکوف نشان می ماتریسی که احتمال تغییر وضعیت. کنند مشخص می

 ویژگی است: 3این ماتریس داراي  نامیم.انتقال می

 مربع است. گیرد، حتماًها را دربرمیوضعیت همهاز آنجا که . 1

 کنند.ها بیانگر احتماالت هستند، عددي را بین صفر و یک اختیار میچون درآیه. 2

 با یک است.برابر  جمع عناصر هر سطر حتماً. 3

هاي ماتریس انتقال استفاده از فراوانی نسبی به صورت هاي تخمین درآیهرین روشـی از بهتـیک
 زیر است:

                                                    )1(  

 jبه وضعیت  i: تعداد مشاهدات براي حرکت از وضعیت 

ادلمن، ( به همان وضعیت یا هر وضعیت دیگر iکل مشاهدات براي حرکت از  : تعداد

1958 :899( 
 

 
 

1. Geweke& marshall 
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 I={1,2,…..,n {ۀمجموع حالت مختلف در نظر بگیریم که به nدر  Xاگر یک فرآیند تصادفی 

 jبه حالت  iوجود دارد که این فرآیند از حالت  pijتعلق دارد. با فرض اینکه همیشه یک احتمال ثابت 
 شود را برآورد کرد:را که هر درآیه به شکل زیر تعریف می  n*n شود ماتریس انتقالود، میبر

 

 
 

هاي روي قطر اصلی احتمال وضعیت شود. درآیه) محاسبه می1که این احتماالت مطابق با فرمول (
-نشان دهند. اگر عناصر روي قطر اصلی ماتریس انتقال بزرگ باشند،ثابت در طول زمان را نشان می

دهنده تمایل براي ماندن در همان وضعیت خاص، در دوره بعد است و اگر عناصر غیر از قطر اصلی، 
دهد. هدف بزرگ باشند، گرایش زیاد براي حرکت از حالتی به حالت دیگر بین دو دوره را نشان می

ر روي قطر هاي تحرك وزن دادن به مقادیر عناصر خارج از قطر اصلی در برابر مقادیر عناصشاخص
 .)176: 2004، 1و کروگر (کانتر اصلی است

 
 زنجیره مارکوف 2حالت پایدار .4-3

مدت رشد یا رکود داشته باشند اما در بلندمدت که در حقیقت برآیندي از ممکن است در کوتاه بنگاه
، اسونگو  (دبلدي هاي دیگر تغییري نداشته باشداست، نسبت به بنگاه این تغییرات مثبت و منفی آن

هاي مارکوف، پس از تعداد زیادي تغییر وضعیت احتمال رسیدن ). براي بعضی از زنجیره104: 2011
در بحث ) 738: 1390(قهرمانی، زنجیره به یک وضیت خاص مستقل از وضعیت اولیه وجود دارد

شد به طوري که وجود داشته با اي وضعیت پایدار دارد که یک بردار زنجیره مارکوف، زنجیره
 :در تساوي زیر صدق کند T ماتریس انتقال

      )2(  

برداري که اگر در ماتریس انتقال ضرب شود، حاصل آن برابر با خود بردار است و این بدان 
 هاي بعد از آن تغییري نخواهد کردمعناست با رسیدن به این حالت، ماتریس انتقال ثابت شده و در دوره

: 2011، و اسونگ (دبلدي مدت است دهنده توزیع متغیر تصادفی در بلندردار وضعیت پایدار، نشاناین ب
104(.  

  

1. Canter & kruger 
2. Steady state 
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   )3(                                                                      

 
ند که هدف ) اظهار داشت1978( 1) و شورکز1986وهمکارانش ( )،گویک2004کانتنر و کروگر (

بندي هاي تحرك وزن دادن به مقدار و اهمیت عناصر قطر اصلی است و همچنین امکان رتبهشاخص
ماتریس انتقال باشد و بخواهیم  p اگر کنند.هاي انتقال از لحاظ تحرك را آسان میمتفاوت ماتریس

را به صورت زیر   تابع هاي تحرك را به عنوان یک اسکالر واقعی پیوسته تعریف کنیم،شاخص
 کنیم: گذاري میارزش

  
را به یک  ،Pاست که ماتریس انتقال  یک شاخص تحرك، یک تابع از احتمال انتقال،

دهنده یک زنجیره این ماتریس نشان .کنیمتفسیر میآن را   M(I)=0 کمککند و به ترسیم می 2عدد
 .)1408: 1986  ،و مارشال (گویک کامل است یتحرکبیمارکوف با 

 مهم تحرك، به دست آمده از زنجیره مارکوف و ماتریس در زیر نوشته شده است: سه شاخص

 

 
 

 
 

 
 

شناخته شده است. این شاخص این قابلیت را دارد که به  3به نام شاخص بارتولومیو
یک انتقال از  دهد (به عنوان مثال، تر وزن بیشتريهاي کوچکتر نسبت به انتقالهاي بزرگانتقال

1. Shorrocks 
2. Scalar 
3. Bartholomew’s index 

                                                           



 79  هاي اقتصادي  شماره سیاستها و  فصلنامه پژوهش    84

 
آن به بردار  ۀدارد). براي محاسب 2به  1وزن باالتري نسبت به یک انتقال از حالت  3به  1حالت 

 توان نوشت:نیاز داریم که به صورت زیر می  1احتماالت ثابت

 
قرار گرفته ، احتمالی است که انتظار داریم در بلندمدت در آن وضعیت   iت احتمال ثابت حاله ک
 باشد.

  س  قید وشرط خروج از وضعیت فعلی با مقیاتمال بی: اح

نامند که از معکوس میانگین هارمونیک مدت انتظار ماندن در هر می 2اثرص : شاخ
 )1017: 1978 (شورکز،  آید. با مقیاس وضعیت به دست می

هاي انتقال اي از ماتریسگیرد، براي مجموعهه مقداري بین صفر و یک به خود میاین تابع ک
تحرك بیشتر از  آورد، به طوري که در آن ماتریس بندي از لحاظ تحرك را فراهم میامکان رتبه

تر از شاخص به دست رگبز دهد، اگر شاخص تحرك مرتبط با ماتریس را نشان می ماتریس 
 ) به بیان ریاضی:176: 2004 باشد (کانتر، آمده از ماتریس 

 

  
 بندي خواهند شد.قید و شرط و شاخص اثر رتبهاحتمال بیصنایع بر این اساس و با دو شاخص 

 
 هاداده .4-4

ها در هر سال را به هاي تحرك و بررسی پویایی صنعت در ایران، فروش بنگاهبراي محاسبه شاخص
هاي مالی ها از طریق بررسی صورتایم. اطالعات مربوط به بنگاهعنوان معیار اندازه بنگاه در نظر گرفته

بورس اوراق بهادار تهران نوشته سازمان بندي آنها در آوري شده است و صنایع براساس دستهآنها جمع
اند، دلیل انتخاب شده در این مرکز انتخاب شدهصنعت معرفی  32صنعت از  17اند. در این بین، شده

این صنایع، لزوم مشخص شدن سهم بنگاه در هر صنعت و هر سال و همچنین یکسان بودن سال مالی 
در بورس اوراق بهادار تهران، بیش از  ش)1392-1382(سال  11هاست. صنایعی که در طول تمام بنگاه

شده  وشته شده است و ماتریس انتقال یا گذار آنها تخمین زدهاند، ندو بنگاه با سال مالی یکسان داشته
 250هاي حاضر در صنایع، در بازه زمانی مورد مطالعه، با سال مالی یکسان به . تعداد کل بنگاهاست

1. the vector of stationary probabilities 
2. Trace index 
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براي محاسبه میزان تحرك هر از وضعیت  قید و شرط خروجو شاخص بی بنگاه رسید. از شاخص اثر
 ا براي همه صنایع منتخب مشخص شده است. صنعت استفاده و مقدار آنه

 
 1392ها در سال سهم فروش بنگاه. 2 جدول

 
 سهم 92فروش صنعت

 006177/0 5217610 محصوالت فلزي

 022035/0 18613376 ماشین آالت و تجهیزات

 036297/0 30660484 مواد دارویی

 092492/0 78130261 محصوالت شیمیایی

 20488/0 173066481 خودرو و قطعات

 008999/0 7602005 کانی غیر فلزي

 037739/0 31879183 آهک،سیمان

 006968/0 5886407 سرامیک کاشی و

 017629/0 14891780 الستیک و پالستیک

 012351/0 10432773 دستگاهاي برقی

 000281/0 237080 انبوه سازي

 037731/0 31872258 فلزات اساسی

 009879/0 8345010 رمواد آغذایی به جز قند و شک

 038395/0 32432778 استخراج معادن

 465736/0 393417145 هاي نفتیفرآورده

 002412/0 2037319 چوب کارتن
                  

 تحقیقأخذ: محاسبات م                 
 

مورد  Excel 2007  ،Mathematica 8، Stata 12 افزارهايجهت برآورد مدل و محاسبات، نرم
 .اندستفاده قرار گرفتها

 
 ثیرگذار بر تحركأروش بررسی عوامل ت .4-5

 ررسی ارتباط بین متغیرها، تحلیل رگرسیونی است. ـی جهت بـادسنجـاري و اقتصـهاي آمی از روشـیک
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شوند، که عبارتند از: میهاي مورد بررسی، به انواع مختلفی تقسیم هاي رگرسیون با توجه به دادهمدل

 .4و رگرسیون تجمعی 3، رگرسیون میانگین2، رگرسیون مقطعی1ري زمانیرگرسیون س
هاي زمانی هاي مربوط به یک جمعیت واحد در دورهبررسی داده جهت رگرسیون سري زمانی:الف) 

هاي سري هاي مورد بررسی در این رگرسیون، دادهدادهشود. از این رگرسیون استفاده میمختلف 
ها به کمک در تحلیل داده. ها همبستگی متناوب استژگی برجسته این دادهشوند. ویزمانی نامیده می

 .شودرگرسیون سري زمانی، براي هر جمعیت واحد، یک معادله رگرسیون برآورد می
ها، شهرها یا ها، افراد، موقعیتهاي مربوط به شرکتاین رگرسیون داده رگرسیون مقطعی:ب) 

هاي مورد بررسی در این رگرسیون، دادهداده .کندتحلیل میکشورهاي مختلف را در یک زمان معین 
ها به در تحلیل داده .شوند و ویژگی آنها استقالل مشاهدات از یکدیگر استهاي مقطعی نامیده می

 .شودکمک رگرسیون مقطعی، براي هر سال یا زمان معین یک معادله رگرسیون برآورد می
هاي سري زمانی و مقطعی مورد بررسی اي از دادهمجموعه در این رگرسیون، رگرسیون میانگین:ج) 

شود و معادله رگرسیون بر اساس محاسبه می 5ها براي هر موردمیانگین داده گیرد. بدین منظورقرار می
 .شودها برآورد میاین میانگین

-ي از دادهااین رگرسیون نیز مانند رگرسیون میانگین، به دنبال بررسی مجموعه رگرسیون تجمعی:د) 

) ین(به جاي استفاده از میانگ هاي سري زمانی و مقطعی است. با این تفاوت که در رگرسیون تجمعی
هایی با ویژگی هاي مقطعی منجر به دادههاي سري زمانی و دادهشوند. ترکیب دادهها ترکیب میادهد

 )104-107: 1388 منی و قیومی،ؤ(م شودمقطعی می -سري زمانی
زمانی منتهی به سال  ةاینکه در این پژوهش، شاخص تحرك براي هر صنعت، در بازبا توجه به 

صنعت و متغیر ساختار بازار، نیز متعلق به هر صنعت و مربوط به  ة، محاسبه شده و متغیر اندازش1392
است، با در نظر گرفتن توضیحات ذکرشده، روش مورد استفاده در این مطالعه براي به دست  1392سال 
هاي در بررسی ،ثیرگذاري متغیرها، مدل رگرسیون مقطعی خواهد بود. همچنینأن چگونگی تآورد

ها به صورت مدل خطی و پژوهشگران، در تخمین مدل هاي اقتصادسنجی، معموالًقالب مدل آماري در
مدل خطی لگاریتمی با دو انتخاب مواجه هستند که براساس سلیقه و هدف مورد نظر یکی از این دو را 

ی باشند، مدل ایب برآورد شده به عنوان مشتق جزئنند. به طوري که اگر به دنبال تفسیر ضرکانتخاب می

1. Time series 
2. Cross section 
3. mean 
4. pooled 
5. case 
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ها باشد، مدل به صورت خطی لگاریتمی به صورت خطی و در صورتی که هدف رسیدن به کشش
انتخاب  در این مطالعه از نوع دوم، یعنی مدل خطی لگاریتمی استفاده شده است، با این .شودبرآورد می

ثیر متغیرها، أتفسیر روابط و نحوه تبراي گیرند و گیري مورد بررسی قرار میواحد اندازه زمتغیرها فارغ ا
، مدل رگرسیون خطی لگاریتمی مورد استفاده و نتایج حاصل از 3-5شود. در بخشکشش مطرح می

 آن آورده شده است.
 

 نتایج تجربی .5
 .هایی را تعریف کردابتدا باید وضعیت درنجیره مارکوف، براي به دست آوردن ماتریس انتقال ز

ها در هر اندازه نسبی بنگاهها ابتدا الزم به تعریف یک معیار است که بتوان براي تعیین این وضعیت

 شده در این تحقیق، سهم فروش بنگاهمعیار انتخاب .صنعت را براساس این معیار مشخص، تعیین نمود

محاسبه شده است؛ سهم فروش هر بنگاه  ش1392تا  1382 هايبراي سال در صنعت است و این سهم

 (صنعت) برابر است با فروش آن بنگاه در یک سال معین تقسیم بر کل فروش در بازار در بازار

ها محاسبه شده است. پس از مشخص کردن سال متوالی این سهم 11در آن سال که براي  (صنعت)

در  .ها تصمیم گرفتهاي مورد نظر باید در مورد تعیین وضعیتع و سالها در صنایاندازه نسبی بنگاه

هاي به دست آمده براي سهم فروش اند که، دادهها به صورتی تعریف شدهاین پژوهش، وضعیت

-هاي به دست آمده براي سهم فروش بنگاهکند، به طوري که دادهها را به چهار گروه تقسیم میبنگاه

واختی داشته باشد. به منظور تعیین نحوه توزیع سهم بنگاه در صنایع مورد بررسی، یکن ها توزیع نسبتاً

از درصد 75 شود، تقریباًمشاهده می 2جدول گونه که در نمودار سهم بنگاه را رسم نمودیم. همان

 درصد از بازار هستند. بنابراین، به10ها، بدون در نظر گرفتن صنعت و سال، داراي سهم کمتر از بنگاه

هایی که سهم فروش آنها کمتر از کنیم که، بنگاهگونه تعریف میها را اینزا، وضعیتصورت برون

ها با سهم دو تا چهار اول مشاهدات)، بنگاه درصد25دو درصد است در گروه یا وضعیت یک (

ست ها که سهم آنها چهار تا ده درصد ادوم مشاهدات)، بنگاه درصد25( درصد در بازار در گروه دو

هایی سوم مشاهدات) و در گروه یا وضعیت چهار آن دسته از بنگاه درصد25اند (گروه سه قرار گرفته

آخر). احتماالت انتقال از هر  درصد25( درصد است 10قرار دارند که سهم فروششان بیشتر از 

ییر بین این سازند. این احتماالت، میزان تغهاي ماتریس انتقال را میوضعیتی به وضعیت دیگر درآیه

دهد. عناصر روي قطر ماتریس احتمال ماندن در وضعیت ثابت را ها را در هر صنعت نشان میگروه
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تر باشد، به معناي حرکت کمتر صنعت است، به ها بزرگهر چقدر مقدار این درآیه .دهندنشان می

 ،به عبارتی .انداشتهحاضر در صنعت مورد نظر تغییرات کمتري د هاياین معنا که اندازه نسبی بنگاه

براي مثال  تغییرات ساختاري کم است و ساختار این صنعت، نزدیک به ساختار انحصاري است.

احتمال اینکه در یک دوره، بنگاهی به اندازه کافی براي رفتن به گروه سه رشد کرده  درآیه 

ا ده درصد رسانده است را نشان است و سهم فروش خود را از زیر دو درصد به مقداري بین چهار ت

 دهد. براي محاسبه این احتماالت از روش زیر استفاده شده است:می

 
 

و مخرج تمام   jبه حالت  iها از حالت تعداد انتقاالت بنگاه که در آن صورت کسر یعنی 

دانیم که این عناصر د و میگیررا در بر می iبه هر گروه دیگر حتی گروه  iانتقاالت از حالت یا گروه 

 :است عددي بین صفر و یک هستند و جمع احتماالت در هر سطر برابر با یک

 
 

به منظور بررسی پویایی کسب وکار در صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با 

و شاخص  بارتولومیوهاي انتقال یا گذار، شاخص تحرك استفاده از مدل زنجیره مارکوف و ماتریس

صنعت از کل صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دست آورده و  17براي تحرك اثر 

-کنیم و به مقایسه این صنایع به یکدیگر میبندي میمدت و بلندمدت رتبهآنها را در دو حالت کوتاه

ر کل این بازه زمانی در هایی که دو بنگاه ش1392تا  1382هاي پردازیم. این محاسبات را براي سال

محاسبه  1392و  1382سپس شاخص را در بلندمدت یعنی دو  اند انجام خواهد گرفت.صنایع باقی مانده

 .گرددمدت و تغییرات سال به سال مقایسه میبا کوتاه آنکرده و نتیجه 
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 بندي صنایع بر حسب شاخصرتبه. 3 جدول
 

 رتبه
 

 صنعت تعداد بنگاه

 ايهاي نفتی، کک و سوخت هستهفرآورده 5 4324/0 1
 رشک و قند 15 4156/0 2
 يبندبسته و کارتن چوب، 6 3937/0 3
 مستغالت و امالك ،سازيانبوه 5 3809/0 4
 يفلز محصوالت 9 3564/0 5
 کیپالست و کیالست 9 2978/0 6
 گچ آهک، مان،یس 24 2719/0 7
 یاساس فلزات 15 2626/0 8
 ییدارو مواد 26 245/0 9

 کیسرام و یکاش 10 2183/0 10
 زاتیتجه و آالت نیماش 16 2079/0 11
 شکر و قند جز به یدنیوآشام ییغذا هايفرآورده 23 207/0 12
 ییایمیش محصوالت 23 1746/0 13
 یبرق آالتنیماش 10 1515/0 14
 يفلز هايکانه استخراج 8 1398/0 15
 يرفلزیغ یکان محصوالت 18 1384/0 16
 قطعات و خودرو 29 1218/0 17

 
 تحقیقأخذ: محاسبات م           

 
 مدتهاي تحرك در کوتاه. محاسبه شاخص5-1

مورد بررسی قرار گرفته است، صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  پژوهشصنایعی که در این 
بندي این سازمان حداقل دو بنگاه ساس دستهبرا شوند.بنگاه) را شامل می 250صنعت و  17(شامل  تهران

هاي مالی یکسان، به طور با سال ش،1392تا  1382هاي در این صنایع وجود دارد که در طول سال
هاي نفتی، کک و سوخت اند. با استفاده از این شاخص، صنعت فرآوردهمستمر در بورس حضور داشته

به را به خود اختصاص داده است و پس از آن صنعت اي باالترین میزان شاخص تحرك و اولین رتهسته
-بندي، انبوهکارتن و بسته قرار گرفته است. صنایع چوب، درصد4قند و شکر که در محدوده باالي 

 درصد3و بیشتر از  درصد4سازي و مستغالت و محصوالت فلزي با اختالف کم و در محدوده کمتر از 
به ترتیب صنایع الستیک و پالستیک، سیمان، آهک،  رصدد3تا  2قرار دارند. در محدوده تحرك بین 
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هاي غذایی گچ، فلزات اساسی، مواد دارویی، کاشی و سرامیک، ماشین آالت و تجهیزات، فرآورده

اند. کمترین میزان تحرك براساس این شاخص متعلق به صنعت وآشامیدنی به جز قند و شکر قرار گرفته
آالت برقی، و صنایع محصوالت شیمیایی، ماشین است ددرص1218ا مقدار ـعات بـخودرو و قط
هاي فلزي، محصوالت کانی غیرفلزي قبل از این صنعت و در محدوده مقدار صفر تا هـاستخراج کان

 .اندقرار گرفته درصد2
 

 Mpبندي صنایع بر حسب شاخص رتبه. 4 دولج
 

 رتبه Mp هاتعداد بنگاه صنعت

 1 7595/0 6 چوب، کارتن و بسته بندي

 2 6478/0 15 قند و شکر

 3 6311/0 5 سازي، امالك و مستغالتانبوه

 4 4832/0 18 محصوالت کانی غیرفلزي

 5 385/0 26 مواد دارویی

 6 38/0 9 محصوالت فلزي

 7 3661/0 5 هاي نفتی، کک و سوخت هسته ايفرآورده

 8 3397/0 29 خودرو و قطعات

 9 2982/0 8 هاي فلزياستخراج کانه

 10 297/0 10 آالت برقیماشین

 11 2942/0 9 الستیک و پالستیک

 12 292/0 24 سیمان، آهک، گچ

 13 287/0 10 کاشی و سرامیک

 14 2732/0 16 ماشین آالت و تجهیزات

 15 2625/0 15 فلزات اساسی

 16 226/0 23 هاي غذایی وآشامیدنی به جز قند و شکرفرآورده

 17 21/0 23 محصوالت شیمیایی
 

 تحقیقأخذ: محاسبات م               

چوب، کارتن و متعلق به صنعت  اثر،شود که حداکثر مقدار شاخص در این جدول مشاهده می
. پس از آن در گرفته استبیش از حداکثر مقداري که شاخص قبل به خود مقداري بندي است کهبسته
گیرند. صنایع دیگر به مالك و مستغالت قرار میسازي، اهاي دو و سه، صنایع قند و شکر و انبوهرتبه
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دانیم که هر چه جمع عناصر روي قطر کمتر شود، طبق فرمول شاخص اثر می ترتیب نوشته شده است.
 است. هگیرد، که با توجه به تفسیر ماتریس انتقال قابل توجیشاخص تحرك مقدار بیشتري را به خود می

حاصل جمع عناصر قطر اصلی  ،بنابراین .ندن در حالت قبل استدهنده ما(عناصر بزرگ قطر اصلی نشان
 .دهدبیشتر احتمال ماندن در وضعیت قبل بیشتر و تحرك کمتر را نشان می

 
 هاي تحرك در بلندمدتبرآورد شاخص .5-2

مدت و بلندمدت تمایز قایل شد. پویایی کسب و کار در هاي تحرك باید بین کوتاهدر محاسبه شاخص
 ها ممکن استتحرك باشد. سهم بنگاهتواند بسیار باال اما در بلندمدت بیمدت میر کوتاهیک صنعت د

(فولکرینگا،  موفق به رشد کردن نشوند تغییرات مثبت و منفی زیادي داشته باشد اما در دوره زمانی طوالنی
2009 :12(. 

 لندمدتمدت با مقدار بها برحسب شاخص قطر اصلی در کوتاهرتبه بنگا .5جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیقأخذ: محاسبات م              

 رتبه Mp (L) رتبه MP صنعت

 1 1 1 7595/0 چوب، کارتن و بسته بندي
 6 8462/0 2 6478/0 قند و شکر

 1 1 3 6311/0 سازي، امالك و مستغالتانبوه
 7 833/0 4 4832/0 محصوالت کانی غیرفلزي

 2 9488/0 5 385/0 مواد دارویی
 3 9444/0 6 38/0 محصوالت فلزي

 5 8889/0 7 3661/0 اي، کک و سوخت هستههاي نفتیفرآورده
 13 4444/0 8 3397/0 خودرو و قطعات

 1 1 9 2982/0 هاي فلزياستخراج کانه
 11 5333/0 10 297/0 آالت برقیماشین

 4 9048/0 11 2942/0 الستیک و پالستیک
 8 7593/0 12 292/0 سیمان، آهک، گچ
 9 6333/0 13 287/0 کاشی و سرامیک

 10 5833/0 14 2732/0 الت و تجهیزاتآماشین

 14 3492/0 15 2625/0 فلزات اساسی

 12 5/0 16 226/0 هاي غذایی وآشامیدنی به جز قند و شکرفرآورده

 15 3222/0 17 21/0 محصوالت شیمیایی
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ن احتماالت انتقال به روش گفته شده، ماتریس پس از محاسبه سال به سال سهم فروش و تعیی

) و 82کنیم که در آن، فقط سهم فروش در سال شروع (سال گذار (انتقال) را در حالتی برآورد می
) در نظر گرفته شده است. براساس مشاهدات در 92سهم فروش آنها در پایان دوره مورد نظر (سال 

ها و گرفت. با توجه به ماتریسها را در بر میوضعیت ۀهم ،به ندرت ،بلندمدت، انتقاالت بسیار کم و
دست نیافتن به بردار پایدار، در این حالت از شاخص قطر اصلی استفاده و رتبه صنایع در بلندمدت 

شود که در بلندمدت ده است. مشاهده میش(سال به سال) باهم مقایسه  مدت) و کوتاه92و  82(سال 
بندي، هاي فلزي، چوب، کارتن و بستهمستغالت، استخراج کانه سازي، امالك وانبوهسه صنعت 

تواند یعنی باالترین میزان تحرك که یک صنعت می کنند.حالت حدي شاخص تحرك را نمایان می
به خود بگیرد. در اکثر صنایع دیگر نیز تنزل رتبه به معناي افزایش تحرك و پویایی آنها در بلندمدت 

 ایم.را داشته
 
 ثر بر تحرك و تخمین مدلؤسی عوامل مبرر .5-3

 ثر بر تحرك از مدل زیر استفاده شده است:ؤثیر کمی عوامل مأبا هدف دستیابی به چگونگی ت
 

   
سطح تکنولوژي است. براي این منظور مطابق با  ، یک متغیر مجازي براي وارد کردن اثر متغیر

اند. صنایع با تکنولوژي باال و متوسط به باال، که به دو گروه تقسیم شده )، صنایع1394( فتاحی ۀمطالع

عدد یک به آنها اختصاص داده شده است و صنایع با تکنولوژي پایین و متوسط به پایین که عدد صفر 

 اند.را به خود اختصاص داده

کل آن صنعت در سال  ، متغیر اندازه صنعت است که در این مطالعه میزان فروشمتغیر 

 در نظر گرفته شده است. ش1392

هیرشمن سال  -،  متغیر مربوط به ساختار بازار است که در این پژوهش شاخص هرفیندالمتغیر 

 محاسبه و منظور شده است. ش1392

-اهده میتخمین زده شده است که این نتایج در جدول زیر مش Stata 12  افزارنتایج این مدل با نرم

 شود:
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 برآورد مدل. 6 جدول

 متغیر توضیحی ضریب انحراف معیار tآماره مقدار 

455/0 77/0- 1663/0 - 12816/0  X1 

014/0 84/2- 0461/0 13082/0- Lx2 

443/0 79/0- 03613/0 02861/0- Lx3 

171/0 45/1 7692/0 1152/1 cons 
           

 تحقیق أخذ: محاسباتم          
 

گردد که دهد مالحظه میرا نشان می 3,73، که عدد 13و  3با درجه آزادي  ،F ةبا توجه به آمار
شود که تنها عاملی که به طور معناداري در از این رگرسیون استنباط می است.دار مدل رگرسیون معنی

عکوس بین اندازه بازار و دهد ارتباط ممی که نشان استشاخص تحرك اثر دارد، اندازه صنعت یا بازار 
این بدان معناست که  .باشدمی، -0، 13082 شاخص تحرك وجود دارد. ضریب لگاریتم اندازه بازار

-درصد،کاهش تحرك را در پی خواهد داشت. لذا می13یک درصد افزایش در اندازه بازار به میزان 

دت رقابت بیشتري را تر یعنی شتر هستند، شاخص تحرك بزرگصنایعی که کوچککه توان گفت 
تر و شدت رقابت کمترند. با صنایع بزرگ داراي شاخص تحرك کوچک ،بر عکس ،کنند وتجربه می

توجه به اینکه سایر متغیرهاي اثرگذار شامل متغیر مجازي سطح تکنولوژي و شاخص هرفیندال در این 
ثیر معناداري بر شاخص أتتوان گفت این متغیرها، باشند، میرگرسیون داراي ضرایب معناداري نمی

 .دارندتحرك ن
 

 گیرينتیجه. 6
، هدفی بود که در این هاي تحركشاخصبندي آنها براساس بررسی میزان پویایی صنایع و رتبه

هایی که یک صنعت را تشکیل دنبال شد. منظور از پویایی کسب و کار، این است که بنگاه پژوهش
شوند، در طول زمان ممکن است، سهم بازار خود را صنعت میهایی که وارد آن دهند و یا بنگاهمی

تري داشته باشند یا بر عکس سهم بازارشان کاهش یابد و افزایش دهند، یعنی رشد کنند و اندازه بزرگ
هایی پیدا شوند که تغییري در اندازه و سهم آنها رخ ندهد. هر قدر که کوچک شوند و یا بنگاه

ها بیشتر باشد ساختار صنعت پویاتر خواهد بود و این در نگرش پویا افزایشها یا تغییرات، یعنی کاهش
هاي شود بنگاهی نسبت به بنگاهبه صنعت، به معناي رقابت بیشتر است؛ این رقابت است که سبب می

هاي دیگر باعث کاهش سهم بازار بنگاهاغلب دیگر رشد کند و سهم بازار خود را افزایش دهدکه 
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ماتریس گیري پویایی استفاده شده است که از هایی براي اندازه، شاخصتحقیقین خواهد شد. در ا

 اند.آمدهدست به  انتقال در نظریه زنجیره مارکوف

 سازي،یابیم که صنعت انبوههاي تحرك، درمیبا نگاهی کلی به نتایج به دست آمده از شاخص
سایر صنایع) هستند؛ این بدان معناست که  (نسبت به امالك و مستغالت جزء صنایع با تحرك نسبتا باال

باشند. صنعت خودرو و قطعات و محصوالت شیمیایی نیز در پذیرترین صنایع میاین صنایع از رقابت
 پذیري کم این صنایع دارد.میان صنایع دیگر پویایی کمتري دارند که داللت بر رقابت

مدت) با اندازه این شاخص براي تاه(کو هاي سال به سالپس از مقایسه شاخص تحرك براي داده
اند. در مدت حالت پویاتري به خود گرفتهها در بلندمدت، مشاهده شد که تمامی صنایع در  بلندداده
-بسته هاي فلزي و چوب، کارتن وسازي، امالك و مستغالت، استخراج کانهمدت سه صنعت انبوهبلند

اند که این پویایی در ک به خود اختصاص دادهبندي بیشترین میزان پویایی را با شاخص تحرك ی
هاي غیر قطر اصلی مخالف صفر و (ماتریسی با درآیه مدت آنها نیز نمایان استماتریس انتقال بلند

مدت مدت به بلندهاي قطر اصلی کوچک نزدیک به صفر و صفر). بیشترین تغییر از حالت کوتاهدرآیه
در کوتاه مدت به  2982/0است که شاخص قطر، از مقدار  هاي فلزيمتعلق به صنعت استخراج کانه

در بلندمدت رسیده است. پس از آن صنعت محصوالت فلزي و مواد دارویی که تغییر اندازه  یک مقدار
 شوند:نتایج به صورت زیر خالصه می بوده است. درصد6شاخص آنها بیش از 

هاي مده به سمت مقدار پایداري در دورههاي انتقال به دست آمدت که ماتریسدر محاسبات کوتاه -
محاسبه شده است  MUکند و امکان تعیین بردار پایدار وجود داشت، شاخص زمانی طوالنی میل می

است، از آنجا که مقدار بیشینه یک  درصد5است میزانی کمتر از  که بیشترین مقداري که به خود گرفته
 مدت پویایی کمی دارند.یع ما در کوتاهیابیم که در کل صناشاخص تحرك یک است، در می

پذیري معیاري پذیري پایین است و از آنجا که رقابتاین پویایی و تحرك کم بیانگر میزان رقابت
انجام رود، این نتیجه داللت بر دست نیافتن به این هدف دارد. براي ارزیابی رشد و توسعه به شمار می

روند رشد اقتصادي کشور را  ،در نتیجه ،اند این روند وتواصالحات و بهبود شرایط کسب و کار می
گذاري و پویایی و رشد، در هرکشوري مستلزم فراهم بودن تغییر دهد. بهبود کسب و کار و سرمایه

هاي خود را در جایی به کار خواهند داران، سرمایهبخش است، سرمایه هاي نهادي مناسب و امنیتمحیط
دسترسی به تسهیالت  .خوبی در آن قابل مشاهده باشدي امنیت اقتصادي بههاانداخت که عالئم و نشانه

هاي اصالحی به منظور تسهیل و خدمات عمومی بهتر، اقدامات تشویقی از طرف دولت و اتخاذ سیاست
ها و حمایت از فعاالن اقتصادي در موجب ایجاد رشد و گسترش فعالیت بنگاه  مقررات کسب و کار،
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ستمري بازنشستگی و بیمه درمان و مقررات ایمنی کار خواهد شد. دالیل عدم پویایی هایی چون مزمینه
بسیار گسترده و محتاج  یراهکارهاي هدایت آن به سمت پویایی بحث ،همچنین ،کسب و کار و صنایع و

 .ستپژوهشی مجزا
در سازي، امالك و مستغالت و صنعت قند وشکر صنعت انبوه 2 شاخص تحرك، دودر محاسبات  -

صنعت محصوالت  ،همچنین ،ها جزء صنایع با تحرك باال و صنایع خودرو و قطعات وهمه حالت
 اند.بود پایین با تحرك نسبتاً شیمیایی جزء صنایع

ها سازي، امالك و مستغالت با توجه به ماتریس انتقالش، بیشترین میزان تغییر در وضعیتصنعت انبوه  -
 ال انتقال از وضعیت دو به وضعیت یک صفر شده است.را دارد، به طوري که تنها احتم

صنعت ساخت محصوالت  6و محاسبات بلندمدت، فقط  1392و  1382با در نظر گرفتن دو سال   -
هاي غذایی و آشامیدنی بجز قند آالت و تجهیزات، مواد دارویی، فلزات اساسی، فرآوردهفلزي، ماشین

 یابند.ار پایدار دست میبه مقد ،هاي فلزيو شکر و استخراج کانه

مدت است، به این معنا که اگر در میزان تحرك تمام صنایع در بلندمدت بیشتر از میزان آنها در کوتاه  -
ها و ) در نظر بگیریم، تغییر بیشتري در بنگاه1392( ) و در سال پایان دوره1382( صنایع در سال شروع

 ها مشاهده خواهیم کرد.وضعیت
در  ۀسه عامل اثرگذار بر تحرك، نتایج براي تحقیق حاضر و جامعاثر بررسی در آخر، پس از 

نظر گرفته شده، بدین صورت است که اندازه صنعت رابطه معکوسی با تحرك دارد، این نتیجه در 
هاي یک بنگاه به عنوان حرکت و جنبشرا تحرك که ) 2006( اونزو و ازکیورا  راستاي تحقیق

هاي کوچک و رسیدن به سطح ) که حرکت بنگاه2010اروال کاریزونا (تصنعت در نظر گرفتند و 
ثیر تمرکز بر میزان تحرك یافت أها را عامل تحرك دانستند، است. اثر معناداري براي ترقابتی بنگاه

نشد، در مطالعات پیشین، نیز اثرهاي متفاوتی از تمرکز بر تحرك یافته شده است که هیچکدام مبین 
اند؛ شاید بتوان این اثر را وابسته به جامعه، زمان و بازه یشگی این دو عامل نبودههم واضح و ۀرابط

زمانی مورد بررسی دانست. همچنین با در نظر گرفتن متغیر مجازي براي بررسی اثر تکنولوژي، اثر 
بین تکنولوژي و تحرك کشف نشد، هر چند از نظر تئوري اثر مثبت و مستقیمی  ۀمعنادار و رابط

 شود.ینی میبپیش
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