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در  رانیا ا یدیا تول عیصااا  در سااتاار مااساب زاا ار    جااد یا یراهبردهاارائه  ،هدف مقاله

 وسهم زا ار  لیمحاسبه و تحل قیا  طرزا زررسی ساتاار موجود  ،یا اهی م هیچارچوب نظر

چگونگی تو یع سهم زا ار، ، آن است که زر اساس (Linda Index)لیادا  اسافاده ا  شاتص

ا  ساوی دیگار،   . دشاو  یم مشخص ،زا ار تیریدولت در مدمداتالت  روند شدت رقازت و

ز انحصار که زاه محادودیت زاا ار و    عملکرد رقازای زه عاوان شرایط مطلوب اقاصادی و نی

محاسبه شاتص لیادا شود.  انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می تسلط یک یا چاد زاگاه می

ایع صازرتی د ده نشان می ،1383-1395ی مانه و دور (ISIC) یدر سطح کدهای دورقم

ا  ، زعضای و  داشاهتری نسبت زه سایر صاایع  وضعیت مطلوب تولیدی ایران ا  نظر رقازت،

 نیاز،  صااایع د. در زرتای  نا ساتاار رقازای فاصله گرفاه و زه ساتاار انحصاری گرایش دار

 عادالناه اعا  عادت تو یاع    زدولات،    حمایت لیلد  زهو یا های دولای زسیار زاال  سهم زاگاه

نااتوان   ،ولاای د  هاای  تصوصی در رقازت زا زاگاهی ها زاگاهکه  زه طوری. اند زا ار شده  سهم

را  ا  سااتاار زاا ار   یناشا  پاارتو،  ییکاارآ  وزا ار  تیعدت موفقاین موضوع، .  اند کرده عمل

ای که زه عاوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساتااری و  . زر اساس نظریه  میاهکاد یاثبات م
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و فرایاادها،   داناش  تیریماد تعیین راهبرد، مورد اسافاده قرار گرفاه اسات، راهبردهاای   

در راساای کاهش ارتفاع ورود زاه  کوچک  یها توسعه زاگاه و قیتحق یا  واحدها تیحما

، طیزاا شارا   قیطبارتقای نوآوری در تزه ماظور  راتییتغ تیریمد زا ار و صاعت، همچاین

 ، زاه عااوان  نهااد دولات و زاا ار    نیصاعت و در تعامال زا   شیزر آما یزا ار مباا تیریمد

 کید است.مورد تا ساتاار مااسب زا ار جادیا موثر در یراهبردها

 شااتص لیاادا  ساتاار زا ار، مداتالت زا اری، صاایع تولیادی ایاران،    :های كلیدی واژه

 JEL :H11، H32، L22، L25، L52بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

 قیاوون  ۴۴ اصی   کلی   های سیاستجایگاه رقابت به عنوان یک هدف مطلوب، در 
ضیروری اسیت    جمهوری اسالم  ایران مورد توجه و تاکید قیرار ررتهیه و   اساس 

شرایط الزم برای حصول و اسهمرار رقابت و حذف رتهارهای غیررقابه  ویز تراهم 
الملل ، ویازمنید   های بین همچنین، ورود به بازارهای جهاو  و الحاق به سازمان آید.

 قیی تحقهای راهبردی است.  تبیین وضعیت کشور در عرصه رقابت و اتخاذ سیاست
 یبیرا   اساسی  یراهبردهیا  نییی به منظیور تب   نعهحاضر در قلمرو داوش اقهصاد ص

در و ارتقیا  رقابیت    کیرد یبیا رو  ران،یی ا یدیی تول عیساخهار مناسب در صینا  جادیا
(S.C.P)یییا  "سییاخهار، رتهییار و عملکییرد" هیییارچوب وظرهییچ

مکهییب  قیییاز طر، 1
 ایی مکهیب ورود   ،4ی مکهیب رتهیارررا   ،3کارویمکهب شی  ،2ی  )هاروارد(ساخهارررا
  .شود  م  یتحل 6شیکهب اترو م 5منازعه

بر خالف طرتداران مکهیب   انیساخهارررا ،ساخهار، رتهار، عملکرد هیوظرطبق 
بازارهیا هتیهند.    تیریو مید  یریذار  اسیت یمعهقد به دخالت در حوزه س کارو،یش

و مکهییب  کارویداوشییمندان مکهییب ورود )منازعییه( مشییابه داوشییمندان مکهییب شیی
و  تیهند یعملکرد بازار قائی  و  نییدر تع یموثر شساخهار بازار وق یبرا ی رتهارررا

                                                                                                                                 

1. Structure Conduct Performance approach-(S.C.P) 

2. Structuralism/Harvard School 

3. Chicago-U.C.L.A School 

4. Behaviouralism School 

5. Entry/Contestability School 
6. Austrian School 



 1399بهار  ♦ ودوم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     172

بیالقوه از خیار     یها اتراد ورود بنگاه نیا دهیجنبه اشهراک وظر دارود. به عق نیاز ا
و عملکرد بازار اسیت. مکهیب    جهیوه نییعام  در تع نیصنعت به داخ  آن، مهمهر

 تیو بیر خیالف مکهیب هیاروارد رقابیت را وضیع       کارویمشابه مکهب شی  شیاتر
. کنید   می   تلقی  یضرور ریو دخالت دولت در بازارها را غ داود  اقهصاد م  مومع

مکاتیب را در طیرف    ریاردوراه و سا یسو کیرا در  انیساخهارررا توان  اساسا م
جو رقابت و اسهمرار آن  جادیا یدخالت دولت را برا انیقرار داد. ساخهارررا گرید

دارد کیه اوحصیار بیه     نیداللت بر ا گریمکاتب د میکه تعال  در حال داوند،  الزم م
 یهیا  ورود بنگیاه   یی و در صورت وجود، بیه دل  شود  ودرت در بازارها مشاهده م

 کارویطرتیداران مکهیب شی    ،نیی خواهد رتیت. عیالوه بیر ا    نیبالقوه، اوحصار از ب
هیا اریر بیر     بنگیاه  ی. از وظر آوها قدرت بازارتتیو یبد دهیمعهقدود که اوحصار پد

خواهید رتیت و    نیاز بی  عیسیر   لیبه دست آمده باشد، خ  ر رقابهیغ اساس رتهار
وگیران آن بیود. چیون بیدون      دیاست و وبا تیتاقد اهم یقدرت بازار نیاساسا چن

خواهد رتیت.   نیاز ب یرقبا، قدرت بازار ریورود سا  یدخالت دولت و صرتا به دل
 .(1389کاش ، خداداد)

ریرا(،   ار و دولت )بیازارررا و دولیت  بر باز  مبهن دیکرموتق در رو یها تجربه
بییه  کییه آورده اسییت هماتررا  له دو خلهامد ودحداز  ووین  یلگوا حطر یها مینهز

وهیاد   نیبی  یهمکیار همچنیین   ،له دو خلهامد تکمی یجا به خلهامد کیفیتمقوله 
. عیالوه بیر   است تحلی  واقع شدهمورد  تحقیق نیدر ااشاره دارد و  ،دولت و بازار

در  رانیی ا یدیی تول عیساخهار مناسب در صینا  جادیا یبراهبردهای اساس  آن، به را
بررس  ابعیاد  ، پرداخهه شده است. بررس  شدت رقابت، 1ای چارچوب وظریه زمینه

هیای اتیزایش رقابیت     تبیین ضیرورت ، ریری اوحصار در صنایع تولیدی ایران شک 
دولیت، در وهاییت،   ، تبیین آثیار میداخالت   الملل  برای ورود به عرصه تجارت بین

ارائه راهبردهای اساس  مبهن  بر ساخهار صنایع تولیدی ایران و میداخالت بیازاری   
 در راسهای مدیریت بازار، از اهداف این تحقیق است.

 

                                                                                                                                 

1. Grounded Theory 
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 (نظری مبانی)ادبیات تحقیق  .1

 ساختار مترتب بر آنبازار و  .1-1

 کننیدران،  مصیرف  و رانتولیدکننید . است اتراد بین آزاداوه تعام  برای وهادی بازار؛
. کنند م  اتخاذ متهق  طور به و آزاداوه را خویش تصمیمات که اود تعام  طرف دو
 کتیب  را منفعت بیشهرین طرتین تا سازد م  هماهنگ را تصمیمات این بازار البهه،
 بازار دیگر، دیدراه از(. 1380 ،توکل ) است قیمت ویز کننده هماهنگ عام  و کنند
 اوهظاراتشیان  اساس بر که سازد م  قادر را تروشندران و خریداران ،کمال و تمام به
 رقابیت  بیا  عموما که شود م  تلق  مفهوم  امروزه بازار،. دهند رتهار تغییر آینده، از

توان در  اوواع بازار و ساخهار مهرتب بر آن را م  .1(2006 اسهیگلر،) رردد م  تکمی 
)رقابیت   5، رقابیت اوحصیاری  4، اوحصار چندجاوبیه 3، اوحصارکام 2کام  بازار رقابت

 از بازارهیا  تشیخیص  . میالک (1390کاران،هم و پرور درون)واقص(، خالصه ومود 
   (.1377، خدادادکاش ) است بازارها عملکرد و رتهار ساخهار، ارزیاب  یکدیگر،

ها در صینعت ییا بیازار مشیخص      توصیف رتهار بنگاهساخهار بازار عبارت از 
کننید، شیام  میوارد زییر اسیت       ها را تعریف م  های  که رتهار بنگاه است. شاخص

 :(1995 شای،)
های در دسهرس هر بنگاه )وظیر اوهخاب قیمت، تعیین میزان تولیید،   حرکت -1

 ظرتیت تولید، مکان تولید(.
های موجود در صنعت و اینکه آیا این تعیداد ثابیت اسیت ییا      تعداد بنگاه -2

 پذیر است یا خیر؟ های جدید امکان اینکه ورود آزاداوه بنگاه
 ها و ورود بالقوه. ره تعداد بنگاهها در با اوهظار بنگاه -3

ساخهار بازار به تناسب شدت اوحراف از شرایط رقابیت خیالص، بیه ت یای     
، هیچ بازاری منطبق با شرایط رقابت کام  وخواهید  البههشود.  تر م  اوحصار وزدیک

                                                                                                                                 

1. Stigler  

2. Competitive 

3. Monopoly 

4. Oligopoly 

5. Monopolistic competition 
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ترین وضیع خیود، بیه     بود، بلکه آوچه وجود دارد، رقابت واقص است که در وهای 
تیر   هرچه ساخهار بازار به شرایط رقیابه  وزدییک  لکن د رسید. اوحصار کام  خواه

تر خواهید بیود. منظیور از کیارآی ،      باشد، کارکرد آن بازار از جهت کارآی  مناسب
کیارآی  تنی  را    .(1389کاشی ،  )خدادادباشد کارآی  تن  و کارآی  تخصیصی  می   

  بیه حیداک ر   توان تولید با حداق  اتالف منابع و کارآی  تخصیصی  را دسیهیاب   م 
 .اجهماع ، در وظر ررتت رتاه

شود، شرایط  را وشیان   تعبیر م  1عدم موتقیت بازار که از آن به شکتت بازار
دهد که بازار موتیق بیه تخصییص و اسیهفاده بهینیه از منیابع وبیوده و واقعییت          م 

بیازار   تیی از عیدم موتق   یی دو دلمطابقت وداشیهه باشید.   2اقهصادی با کارآی  پارتو
است. به ایین  ساخهار بازار واش  از ی عدم کارآاول؛  دارد که برجتهه است:وجود 

 نیت یم  ،مشیخص  نهیزم کیدر  دکنندرانیتول ادیرط رقابت با تعداد زمعن  که ش
 میت یسیازوکار ق  قیی از طر و تعادل بازار وقص عملکرد در ساخهار. دوم؛ شود  وم

تعادل را بیر مبنیای مکاویتیم     تواود وظریه به این مفهوم که عملکرد بازار وم  است.
قیمت، تجزیه و تحلی  و توجیه وماید. دالی  توق، واش  از شرایط  داوتیهه شیده   

 تیلیور،  و داوینیگ ) کنید  است که عدم موتقیت بازار و شکتت بازار را تاکیید می   
بتیاری از شرایط مهم وجیود دارد کیه تحیت آن بازارهیا کارآمید پیارتو       . 3(2020

شیود و بیرای تعالییت     ویتهند که از این موارد به عنوان عدم موتقیت بازار ییاد می   
. از سوی دیگر، بیه دلیی  اتیزایش    4(2015 هز،یگلیاسه)کند  دولت، منطق  تراهم م 

وظرییه عیدم   "مداخالت دولت، مشکالت جدیدی پدید آمده است. به همین دلی ، 
وظرییه عیدم   "شود، در برابر  تعبیر م  5که از آن به شکتت دولت  "موتقیت دولت
تیرین بییان، بیه وضیعیت      ارائه شده است. شکتت دولت در سیاده  "موتقیت بازار

ف  واش  از مداخله دولت و مقررات مربوط به اقهصاد اشیاره دارد کیه بیه دلیی      من

                                                                                                                                 

1. Market Failure 

2. Pareto Optimality 
3. Dowding and Taylor  

4. Stiglitz  

5. Government Failure 

https://blog.faradars.org/multi-objective-optimization/#%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88_(Pareto_Optimality)
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رشد بیش از حد عملکردهای دولت ایجاد شده است. در وهیجه، دولیت بیه دالیی     
از .  1(2019کیارابلوت،  )مخهلف ، ماوند بازار، ممکن است با شکتت مواجه شیود  

مداخلیه دولیت    یایی که مزا دارد دیتأک  طیبر شرا ،، شکتت دولت اضیر دراهید
کیه دولیت اعمیال     یریتیداب   عنی یآوها باشید.   میرمتهقیو غ میمتهق نهیکمهر از هز

از زاوییه   شیود.   منجیر ومی   ،کارآمید منیابع   صیبه رتع وقص بازار و تخص ،کند  م
 تیی منجر به عیدم موتق  اوحرات هر  یعن شکتت بخورود،  تواوند  بازارها مدیگر، 
شیوود، بیازار ممکین       حاصی  بی یتقربه طور  اتیکه ترض  شود. هنگام  بازار وم

 بیرای  یریی ر جهت ،، اقدامات دولتنیبر ا عالوه است عملکرد خود را ادامه دهد.
اسیت کیه اهیداف مخهلیف خیود را دوبیال       در بازار مخهلف  گرانیباز نیمصالحه ب

 .(2020 تیلور، و داوینگ)د کنن  م
هیای اقهصیاد    کیاربرد و وهیایم مطالعیات و تحلیی     با توجه به اینکه بیشیهرین  

و  رذاری برای ارتقا  رقابت و اتیزایش رتیاه اقهصیادی    صنعه ، معطوف به سیاست
است. بر همیین اسیاس، در ایین مقالیه، واکارآمیدی و شکتیت بیازار و         اجهماع 

الت دولت و برخ  میوارد شکتیت     واش  از دخپیامدها و اثرات داخل  و خارج
 است.، مورد تحلی  قرار ررتهه دولت

 پیشینه تحقیق و مطالعات تجربی .2

 و مداخالت بازاری بازار ساختار با الف(: مطالعات خارجی مرتبط

 قالیب  مقاالت خیود در  وظریه بازار و دولت، ط  اصل   انپیشگام از (1990) 2برو

 در وموده و همچنین اسهخرا  دولت بهینه اودازه برای را زا، شرایط درون رشد مدل

 اشیاره و تاکیید   دولیت  بهینیه  اودازه به اقهصادی، رشد کننده عوام  تعیین خصوص

 بییان  ،"شیهر  رشید کوهیان   مدل" حاص  از وهایم ویز3دوریک مطالعات است. داشهه
 ، حجیم دولیت  سهم اتزایش با قادرود منحن ، حداک ر وقطه از قب  تا کشورهادارد  م 

 ومایند. تقویت ویز را اقهصادی رشد و مل  اشهغال و تولید
                                                                                                                                 

1. Karabulut 

2. Barro 

3. Dowrick 
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دادوید   وشیان  اوگلتیهان،  و آمریکیا  اقهصیاد  ط  مطالعه بیرای  1اسچار ماووئ  و
 تقوییت  موجیب  و ودشی می   تلق  خصوص  رذاری سرمایه مکم  دولت های هزینه

 .(1385 زاده، قل )شد  خواهد رشد اقهصادی و وری بهره
در  سنگاپور  پزشک یصنعت رردشگر ، در بررس 2(2011)ران و تریدریک 

بیه ایین    ،(HHI) رشیمن یه-نیدال یهرت شاخصو با اسهفاده از  (2001-2005)دوره 
در صینعت   یسیاخهار رقابیت اوحصیار    اوگریی ب ،مواوع ورودیجه دست یاتهند که وه

 .سنگاپور است  پزشک یرردشگر
، (201۴-2008) ی مییایهواپ  صیینعت، در بررسیی  3(2018) و همکییاران چییو

 ،(Lerner Index) شیاخص لرویر  ، بیا اسیهفاده از   ترودریاه عمیده در جهیان    61یبرا
هیا   بر درآمد ترودراه  منف یریبه عنوان تاث ی مایتمرکز در صنعت هواپدریاتهند که 
 وقش دارد.

و بییا  (201۴-2009) صیینعت بیینگالد  در دوره، در بررسیی  4(2018) ایییم
وشیان دادوید کیه      (CR)و وتبت تمرکز رشمنیه-ندالیهرت یها شاخصاسهفاده از 

بیازار   کیی ، بیه  اسیت  بخش که وتبها مهمرکیز بیوده   نی، امذکور یها طبق شاخص
 دارد. دییتأرا رقابت وتبها باال  زیو و  یمهمرکز تبدریغ

-2009) دوره در هیی ترک یی  دارو عیصنا، در مطالعه  5(2018) گمنیسو پکیآ
بیه ایین وهیایم رسییدود کیه      مخهلیف تمرکیز،    یها شاخصو با اسهفاده از  (2016

شام  صدها بنگاه کوچیک اسیت کیه    و ساخهار مهمرکز  یدارا هیدر ترک یداروساز
 بزرگ و برتر بازار را دارا هتهند. یها با بنگاه تهمقای در ٪7سهم حدود 
عات یاد شده، ضمن تاکید به اودازه بهینه دولیت در جرییان میدیریت    در مطال

 و تولیید  در دولیت وقش  اتزایشاز طریق اقهصادی  رشدبازار، مصادیق دسهیاب  به 
 اشاره دارد. مل ، اشهغال

                                                                                                                                 

1. Munnell and Aschaure. 

2. Gann and fredman  

3. Choo and Corbo & Wang  

4. Mia  

5. Ipek and Sigman  
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 یو مداخالت بازار بازار ساختار با ب(: مطالعات داخلی مرتبط

 138۴سیال   ایران ط  صنعه  ، در مطالعه بازارهای(138۴) دهقاو  و خدادادکاش 
هیرشیمن، بیه ایین وهیجیه     -هرتینیدال  و بنگاه n تمرکز وتبت با اسهفاده از شاخص
 مطالعیه،  میورد  دوره در کشیور  صینایع  بیشیهر  بر مؤثر اوحصار رسیدود که ساخهار

   .است حاکم
  ISIC رقم  دو کد در صنعت 130، در بررس  (1388) همکاران و پورپرتوی

 در توجیه  شیایان  تمرکیز  هیرشیمن، -هرتیندال با اسهفاده از شاخص 86  سال برای
رییری   وهیجیه  مطالعیه،  مورد دوره در عموم  و خصوص  های بخش و ایران عصنای
 .اود کرده

ایران با اسهفاده  ای اوهکارخ ، در بررس  صنایع(1393) ووروزی و تا  شهیک 
 اییران،  صنعت بخش لرور، دریاتهند که در بون، هیرشمن، هرتیندال های از شاخص

 .دارد قرار اوحصاری رقابت شرایط در و است اودک رقابت
اوحیراف بخیش صینعت     زانیی م  ابی، در ارز(1395) و همکاران  خدادادکاش

خیش  ب که دودیرس جهیوه نیبه ا ،یساخهار یها از رقابت، با اسهناد به شاخص رانیا
 یهیا  بنگاهتتلط  ، دوله یها تیاز رقابت دورود. حما رانیصنعت ا یاعمده بازاره

وجیود اویواع    دخالت تعاالوه دولیت در اقهصیاد،   ،ی تمرکزررا ، شبه دوله  عموم
عمیده تمرکیز و     یاز دال م،یاز تحر  واش یتعاالن اقهصاد تیمحدود ،مواوع ورود

 شده است. انیاز رقابت ب یدور
اسیهفاده از   اییران بیا   بیمیه  ، در مطالعیه صینعت  (1396)وظیری   و بنی   عباس 
هیرشمن، بیه ایین وهیجیه دسیت     -هرتیندال شاخص بنگاه، n تمرکز وتبت شاخص

 شیده  کاسهه تمرکز میزان از بیمه، صنعت در سازی خصوص  آغاز از یاتهند که پس
 سیخت،  جاوبیه  چنید  سیاخهار  بیه  متلط، بنگاه یک با اوحصاری ساخهار از بازار و

 .است رسیده
 صنعت در کارا ساخهار و ، در بررس  تباو (1397)و خداداد کاش  آزاد ووراو 
 ییزان م تمرکز، اتزایش ، دریاتهند که با(1375-1397)شیمیای  ط  دوره  محصوالت

 .یابد م  اتزایش ائهالف و تباو 
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وتیبت بیه    را یهمه مکاتب اقهصیاد  یها یریر جهت ،یاقهصاد شهیاود خیتار
وقیش   تیی از اهم  حاک ه کهدادوشان را  دولت و رتهره وقش آن در اقهصاد تیماه

دولیت  "از آوچه که تحت عنیوان   ها یریر جهت  یقب نیها در اقهصاد است. ا دولت
در  "دولیت حیداک ر  "آغاز شده و تا حداک ر وقش دولت  شود،  خواوده م "حداق 
 یکیارکرد  صیبر وقا  مزبور مبهن یها دراهی. دابدی  رتهر  م یامور اقهصاد میتنظ

  شک  ررتهیه ، ر اصطالح شکتت بازار و شکتت دولتد ایدو وهاد بازار و دولت 
ح   وهواوتهند راه ی نهابه ت دراهیدو د نیاز ا کی چی. اما هاتهندیزمان تکام    و ط

آن   کیه طی   یاتهیه ظهیور    سیوم  دراهیی . لیذا د ابندیجامعه را ب یمشکالت اقهصاد
وقش بیازار   یفایمطلوب ا یو تعام  دو وهاد دولت و بازار، به عنوان الگو یهمکار
معاصیر    خیتیار  در. (1392 حتیین  و شیفیع ،  ) ه استدر وظر ررتهه شد ،ی دولت
حوزه و اودازه مداخله دولت وجیود   نهیدر زم اتیاز تجرب یا دامنه زیو رانیاقهصاد ا
باید محور تصمیمات در  و تعام  دو وهاد دولت و بازار یهمکارن امروزه . لکدارد

موجب شده تیا   رانیاز اودازه دولت بر اقهصاد ا شیتتلط بها باشد.  رذاری سیاست
 یاسیت کیه کشیورها     درحیال  نیشود و ا  رقابه یت ا نیگزیجای وگاه اوحصار

 کردود. ترقابت حرک جادیبه سمت ا ،شهریبه توسعه ب  ابیدسه یمخهلف جهان برا
های صینعه  سینه     در اوهقال از سیاست و  بر مدل جهش صنعه  تجربه ژاپن مبهن

و تعامی  دو وهیاد    یهمکیار پیروی از وظرییه  بنیان، با  های صنعه  داوش به سیاست
پیذیری صینایع    بر اتیزایش رقابیت  ه جدید، تواوته رویکرداتخاذ و بازار و با دولت 

 .  (1397 حقیق ،) تمرکز کند
، 1960و  1950  دهیه  معطوف به دو ژاپن  صنعه استیرئوس سبه طور کل ، 

شیام  دخالیت    شیود،   قلمیداد می   نیوو یتناور یها ژاپن به مرز دنیکه دوران رس
 یهیا  بروامیه  یاجیرا  ی مدیریت بازار از طرییق در اقهصاد و در راسهادولت  میمتهق
 :ه استبود ریز

 یهیا  بخش  توسعه یمنابع برا میبتو  یراهبرد یاقهصاد یها بخش  معرت .1
 موردوظر.
در   خصوصی  یهیا  رهنمیود بیه بنگیاه   و  «ووزاد»ووپا  یها از بنگاه تیحما. 2



 179     رانیا یدیتول عیصناراهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در 

 .یرذار هیسرما
 .ها کردن بنگاه یاقهصاد ومودن و ضد بحران  منطق یها برا کارت  یبرقرار. 3
 ها. نگاهب  الملل نیب  مراودات بازرراو درثابت  متیبا ق  ارز خارج عیتوز. ۴
  خیارج  یریذار  هیکنهیرل سیرما  و  از ژاپین  یکنهرل ورود و خرو  تناور. 5
 .میمتهق
  سیاخهار صینعه    توسیعه  یاوداز بلندمدت بیرا  چشم نیتدو یبرا قاتیتحق. 6
 .ژاپن

 قشناسی تحقی وشر .3

ریری مییزان رقابیت    از اهداف اصل  در مطالعه بازار، بررس  ساخهار بازار و اودازه
مبهنی  بیر     برای تعیین ساخهار بیازار، از شیاخص  در تحقیق حاضر، در بازار است. 
توان در مورد ساخهار و شرایط بیازار   بر اساس آن، م  شده است کهتمرکز اسهفاده 

 جیاد یا یبیرا   اساس یراهبردها. همچنین، از حیث رقابت و اوحصار، ق اوت کرد
تبیین رردیده ی ا نهیزم هیچارچوب وظردر  ،رانیا یدیتول عیساخهار مناسب در صنا

های کیفی  جدییدی اسیت کیه امیروزه میورد        ای از جمله رو  وظریه زمینه است.
کیه در جرییان    شوود م های  اسهخرا   متهقیماً از داده وتوجه محققان قرار ررتهه 

، به سیبب آوکیه   از این جهتاود.  ش به صورت منظم رردآوری و تحلی  شدهپژوه
اود، بیشیهر بیه واقعییت وزدییک هتیهند. در ایین رو ،        شده ها وهیجه  منهم از داده

هتیهند. از    ها، تحلی  و وظریه وهای ، با یکدیگر در ارتباط تنگاتنیگ  رردآوری داده
رد و یا راهبرد تحقییق، ییاد شیده    ای به عنوان یک رو  تحقیق، رویک وظریه زمینه

راه  ، ، که معرف خط مش1یاسهراتژ ای راهبرددیگر، (. از زاویه 1390است )اتشار، 
 یطیرح بلندمیدت بیرا    ایی سیخت و دشیوار و    طیدر شرا یریر میح ، وقشه، تصم
 یهیا  میتصیم  و داوریهااسیت کیه     ژری یو نیی ا یدارا باشید،   اهداف خاص، م

و وقش دولیت و میرز مداخلیه دولیت را      دارد  م بازار، باز تیریمد دررا  شهابزده
برای دسهیاب  به اهداف بلند  کردییرو، اسهراتژی و راهبرددر واقع،  .کند  م نییتع

میدیریت   در حیوزه راهبیردی و  میورد اسیهفاده    یهیا  کیی مدت است. یک  از تکن
                                                                                                                                 

1. Strategy 
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ها، تهدیدها، قوت و ضعف اسیت کیه از میدل     ترصت  یو تحل هیاسهراتژیک، تجز
و  یرذار استیو س یریر میبه عنوان ابزار تصمکند و  پیروی م  1 (SWOT) سوآت

 .(1389 همکاران و وخع ) کاربرد دارد ، یاسهراتژ نییتع زیو
هتهند کیه هیم اکنیون وجیود داروید امیا          عوام  دروو ،قوت و ضعف  وقاط
 قیوت،  وقطیه اشاره دارود.  ندهیهتهند که به آ  عوام  خارج دها،یها و تهد ترصت
 مزیت ایجاد منظور به آوها از تواود م  بنگاه که های  تواوای  و منابع از است عبارت
 اسیت  های  تواوای  و منابع در کمبود یا محددیت ضعف، وقطه. کند اسهفاده رقابه 
 یایی آوها را توسعه داد و از مزا توان  قوت م وقاط  ی با شناسا .شود برطرف باید که

در برابیر   را اصیالح و   ضیعف  وقیاط   نیموجود اسیهفاده کیرد. همچنی     یها ترصت
شد. وقاط ضعف بایید تحیت کنهیرل بیوده تیا       ریپذ بیکمهر آس  خارج یدهایتهد

 وهیای بیرووی  همتیو     وقاط قوت با ترصیت  همچنین،تبدی  به وقاط قوت شوود. 
 ها شوود. تهدیدها تبدی  به ترصت

ای و جامعیه آمیاری آن را صینایع     تحقیق حاضیر از ویوع مطالعیات کهابخاویه    
 ISICصنایع الملل  بین اسهاودارد بندی طبقه  ح کدهای دو رقمسطدر تولیدی ایران 

شیام   را  1395الی    1383 محیدوده زمیاو   های مربوطه،  دهند و داده تشکی  م  2
 یهیا  از بنگیاه  یو بیه صیورت سرشیمار    االوهها به صیورت سی   داده نیاشوود.  م 
 یبیردار  هو میورد بهیر   یآور جمیع  شده، نییتع شیپرسشنامه از پ  ط رانیا یدیتول

همچنیین بیرای مطالعیه بیازار و     (. 1395-1383 ران،یی )مرکیز آمیار ا   ردیر  قرار م
رییری تمرکیز و    شناسای  ساخهار صنایع ایران، از مهغیر میزان تولید و بیرای اویدازه  

اسیهفاده شیده اسیت. ایین      3لینیدا   هیا، از شیاخص   وحوه توزیع سهم بازار بین بنگاه
بیازار بیه طیور      یی و بیه عنیوان شیاخص تحل    شینهاد یپ 4ندایل مویتوسط ر شاخص
شیاخص ییاد    ،که در ادامیه  اروپا مورد اسهفاده قرار ررتهه است هیدر اتحاد  رتهرده

 شود. شده معرت  م 
                                                                                                                                 

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
2. International Standard Industrial Classification (ISIC). 

3. Linda Index 

4. Remo Linda 
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 شاخص لیندا .3-1

هیا را   بزررهرین بنگاه nمبهن  بر وتبت تمرکز است که وابرابری بین ، شاخص لیندا
بط زیر در ترایند محاسبه شیاخص لینیدا،   ریرد. طبق ویژر  مذکور، روا در وظر م 
 حاکم است:

(1)   Cn = ∑ Si

n

i=1

 

 بنگاه، شاخص لیندا عبارت است از: nبرای 

(2) Ln =
1

n(n − 1)
∑

n − i

i

n

i=1

∗
Ci

Cn − Ci

 

ها از کی    سهم بنگاه Siاست که  Siمعرف تمرکز و مبهن  بر  Ciدر رابطه توق 
باشید.   ها در صینعت می    تعداد بنگاه nازار )سهم بازاری هر بنگاه( است و اودازه ب

شاخص لیندا از این جهت مهم است کیه بیرای محاسیبه آن بیه داشیهن اطالعیات       
 nها، تولید ک  آوها یا ترو  ک  آوهیا، وییاز ویتیت. اریر      مربوط به ک  تعداد بنگاه

 : بنگاه بزرگ دارای اودازه برابر باشند، خواهیم داشت
  (3)      Ln =

1

n
 

تیر   هر چقدر مقدار و عدد شاخص لیندا بیرای ییک بیازار و صینعت،کوچک    
 باشد. دهنده رقابه  بودن بازار و صنعت م  باشد، وشان

nارر بنگاه  + وارد بازار شود و اودازه این بنگاه به طور محتوس  از دیگیر   1
Lnها کوچکهر باشد، شاخص  بنگاه +  خواهد بود. Lnبیشهر از  1

تواود بر سیطح   قرار ررتهن یک بازار و صنعت در معرض رقابت خارج ، م 
شیود.   تمرکز آن اثر رذارد. در این صورت از وتبت تمرکز تعدی  شده اسهفاده می  
 وتبت تمرکز تعدی  شده مبهن  بر شاخص لیندا به شرح رابطه زیر است:

(۴) CAn =
Qn − CnX

Q + M + X
 

مقدار ترو  صینعت میورد    Qها،  بزررهرین بنگاه nترو   Qn در رابطه توق
 باشد. میزان واردات م  Mمیزان صادرات  Xوظر 

 تعیادل   و منحنی  (CRn)تمرکیز    شاخصبا  (Li) ندایشاخص ل تطبیق   تهیمقا
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(PE)بازار 
محیور عمیودی، ارز     بیه طیوری کیه   . شیود   مشاهده م 1 شک در  ،1

 نیی در ادهید.   های تعال در صنعت را وشان می   بنگاهتعداد  مقداری و محور اتق ،
، L7 یبیه حیداق  )بیرا    دنیدر حال کاهش و پس از رس ندایشاخص لسازی،  شبیه
بیه   ورود اوگریی ب ،به حداق  ممکن دنید. رسیاب م  شی( اتزابنگاههفت  یبرا  عنی

 است.عرصه رقابت 

 (Li) ندایشاخص ل  شاخصای  تحلیل مقایسه .1 شکل

 
 (201۴)وکویک بخذ: ما

از وظیر    و حهی  2شیود   م وامیده "اوحصارعرصه " ، PEو  Li یها  منحن نیسطح ب
بیر  طبیق ومیودار و    دهید.   رقابت کام  را وشان م تیوضع  واقع تیموقع شکل ،

و  در حیال رشید   بنگیاه هیر   یبیرا  وسههی، که به طور پCRn تمرکزخالف شاخص 
شکتیهه را    منحنی   کیاز وظر ررات ندای، شاخص ل(CR1 <...<CRN)است  اتزایش
 "بیازار تعادل "  دو شاخص، منحن نیشده، عالوه بر ا ومودار یاددر  دهد.  وشان م
در  هیا  بنگیاه همیه   یبیا برابیر   .اسیت  معرف رقابت کام  وشان داده شده،  PEکه با
 ریحیداق  مقیاد   نیهمچنی  اسیت.  n/1 هر کدام برابر با یآوها برا یسهم بازار ،دیتول

 د.شو  م تعریف( n Lmin𝑛/1 =)با رابطه  ندایشاخص ل
 L2 شیاخص  کیه  آیید  م  مرتبط با شاخص لیندا، بدست (2) با توجه به رابطه

 وتیبت  و در وقطه تالق  با منحن  تعادل بازاری، بیه طیور متیهقیم بیه     1 شک در 

                                                                                                                                 

1. Perfect equilibrium 

2. Oligopolistic arena 
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 صیورت  در آن ارز  کیه  طیوری  بیه  دارد، بتهگ  دو تولیدکننده بزرگ مشارکت
 وتیبت  بیه  تنهیا  وه شاخص سایر مقادیر است. شده تنظیم  (L2 = 0.5) ها آن برابری
بیر   کیه  دارد بتهگ  ویز "اوحصار عرصه" اودازه به بلکه دارد، بتهگ  ها بنگاه سهم

 . شود م  تعیین (Lm) وقطه حداق  لیندا شاخص، اساس روود
(  را در رویی رهبر و پ یها نگاهها )ب بنگاه ریرهبران و سا نیمرز ب ندایشاخص ل

 صنعت رهبران تقط تمرکز، وتبت هماوند و. دهد  م  یتشک یصنعت اوحصار کی
 اصیل   بازیکنان وتب  قدرت ،لیندا شاخص ،به عبارت دیگر. آورد م  حتاب به را
 اصیل   مزیت که کنیم ریری وهیجه تواویم م  بر این اساس. دهد م  وشان را بازار در
LI  را صینعت  کلییدی  بازیکنیان  واضیح  طیور  بیه  بهیواویم  کیه  دارد ینا به بتهگ 

 شیاخص  اسیهفاده از  اینکیه  رغم عل . (201۴ همکاران و بوکویک) دهیم تشخیص
پیژوهش    اصل انیاست، اما سرسخهاوه خار  از جر شیدر حال اتزا  به آرام ندایل
اروپیا   هیی شیاخص توسیط اتحاد   نیی ا. 1 (1989 رلروهر، و کاریرو) ماوده است  باق
 تیه یمقا یبه کیار رتهیه و بیرا    عیاودازه صنا ی درعدم برابر زانیم یریر اودازه یبرا
 تیی ز. م2 (1988 تییرول، ) شیود   اسهفاده م زیمخهلف و عیحصار در بازارها و صنااو

در بیازار را وشیان    کلییدی  کنانیباز  قدرت وتبلیندا، در این وکهه است که   اصل
 . 3 (2016 ماکتیموف،) دهد  م

 ایین مطالعیه،  راهبردها در  برای تعیین اصل وض و مباو  با توجه به اینکه تر
محاسبه و تحلی  ساخهار بازار برای بررس  واکنش صنایع تولیدی اییران در   بر پایه

های راهبردی از سوی وهاد دولت در قبیال   و همچنین اعمال سیاستمکاویتم بازار 
تمرکیز، میورد اسیهفاده     شاخص بر  از شاخص لیندا مبهنلذا است، واکنش صنایع 

 ضداوحصیاری،  مقامیات  بیرای  ایین شیاخص،   از اسیهفاده  قرار ررتهه است. تجربه
 (2017 بوکویچ،) دارد محققین به وتبت بیشهری اهمیت

 بیازار،  تمرکز . بطورکل ،4
 اعمییال در و شییود میی  وظییارت مقامییات، توسییط کییه اسییت رقابییت ریییری اوییدازه

                                                                                                                                 

1. Carriero & Gelernter 

2. Tirole 

3. Maksimov 

4. Bukvic 
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اسیت   شیده  حکیومه  معرتی    شاخص یک عنوان به اوحصاری، ضد های سیاست
 .1 (1983 اشمیت، و پیهچ)

 ی آماری تحقیقها داده .٤

رییری   مطالعات اوجام یاتهه در داخ  کشور بیرای ارزییاب  سیاخهار بیازار و اویدازه     
لینیدا    کیه از شیاخص   دهید  وشیان می   هیا،   تمرکز و وحوه توزیع سهم بازاری بنگاه

از سیوی دیگیر، در تحقیقیات موجیود، بیه طیور متییهقیم،       اسیهفاده وشیده اسیت.    
 ، تحلی  وشیده اسیت.  رانیا یدیتول عیصنابازار و ساخهار خالت بازاری بر پایه مدا

 در ممهیاز   شیاخص  ،وییز  رقابت پدیده پیراموو  و محیط  تحلی  تکنیک از اسهفاده
 است. مقاله این تحقیق مهدلوژی

های آماری مرتبط با ایین پیژوهش، بیا مراجعیه بیه       به منظور دسهرس  به داده
ز آمار ایران که از طریق سرشماری صنایع تولییدی اییران طی     باوک اطالعات  مرک

آوری رردییده اسیت، وتیبت بیه تهییه اطالعیات        جمیع  1395الی    1383سالهای 
   ررتهه است.قرار موردوظر اقدام و مورد بررس  و تحلی  آماری 

-1383دوره  و ISIC نتایج محاسبه شاخص لیندا در سطح كدهای دو رقمی .1-٤

1395   

، وهایم حاص  از محاسبه شیاخص لینیدا در سیطح کیدهای دو رقمی       1در جدول 
ارائه شده اسیت. شیاخص لینیدا، وشیان      1395-1383بخش صنعت در طول دوره 

هیای اقهصیادی اسیت. بیرای      دهنده وحوه توزیع عادالوه سهم بیازار در بیین بنگیاه   
هیا   بنگیاه که هر یک از  ترین حالت خود قرار دارد، یعن  زماو  صنعه  که در رقابه 

اسیت. بنیابراین هیر     n/1باشند، برابر  از سهم برابری از ک  صنعت را برخوردار م 
دهنده رقابه  بودن صنعت مورد وظر  تر باشد وشان چقدر عدد شاخص لیندا کوچک

 باشد. م 
 
 

                                                                                                                                 

1. Piesch & Schmidt 
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 1395الی  1383دو رقمی طی سال  ISICشاخص لیندا در سطح  .1جدول 

  89سال  88سال  87سال  86سال  85سال   84سال  83سال  کد فعالیت

15 2/7  83/1  27/1  65/2  39/1  78/0  53/1  
16 - - - - - - - 
17 14763 3/4159  6/377  1567 1/4738  3/588  1755 

18 8/17  5/44  7/5  4/2  7/22  3/7  5/8  

19 4/27  3/15  1/4  3/8  3/16  6/4  2/8  
20 2/10  7/13  6/5  2/48  1/8  5/32  6/6  

21 7/12  3/40  2/11  0/18  5/44  3/27  7/17  

22 7/456  8/12  2/19  3/30  7/116  7/131  9/80  

23 3/264  1/975  8/8379  1/396  2/190  6/622  0/629  

24 1911 13934 9/936  7/155  9/827  3/1552  5/216  

25 9/124  1/214  4/41  4/12720  6/114  3/10  5/20  

26 2/23  3/26  0/9  3/27  9/55  3/524  6/50  
27 3/58  0/62  7/75  0/355  6/260  6/24  6/40  

28 6/1058  8/1249  5/117  6/70  8/3082  0/1374  9/412  

29 3/22  5/2373  6/2968  1/2013  8/634  6/35  8/142  

30 9/4  3/4  1/7  9/16  8/5  9/11  5/76  

31 5/1811  1/7423  7/51  1/59  4/1265  2/204  5/58  

32 3/12  1/60  1/17  7/11  9/13  3/13  3/15  

33 0/32  5/45  7/52  8/18  6/45  9/76  5/15  

34 6/4323  0/196  2/1099  2/162  2/1073  2/392  7/372  

35 1/67  2/60  7/649  1/34  4/32  9/28  8/24  

36 1/13  2/43  3/9  2/19  7/11  0/11  9/13  

37 - - - - - - - 

 محاسبه توسط محقق -های تحقیق تههمنبع: یا

 1395الی  1383سال  دو رقمی طی ISICشاخص لیندا در سطح  .1ادامه جدول 

 95سال   94 سال 93سال  92سال  91سال   90سال  کد فعالیت
15 92/4  70/488  25/2  14/127  84/2  23/3  
16 - - 43/3  29/2  31/2  81/30  

17 7331 13371 1/732  5/2503  6/3370  78/73  

18 3/10  3/40  5/5  4/277  2/105  24/36  

19 9/5  9/5  6/7  0/22  6/2  4/198  

20 1/73  4/12  8/22  0/71  5/1  63/11  

21 5/201  3/22  9/25  3/39  8/254  47/275  

22 7/563  0/2290  6/20  9/23  4/270  8/2137  

23 2/1201  3/511  5/2562  5/2819  2/1890  5/1640  

24 1/218  9/1193  6/340  0/1819  1/426  85/221  

25 8/324  0/187  8/15  8/9  3/70  33/136  

26 8/93  1/292  2/185  2/64  0/29  11/46  
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27 5/119  8/163  2/15  1/41  0/56  46/63  

28 3/7693  2/1337  5/90  0/16250  3/8528  8/1278  

29 5/495  4/388  4/10  9/207  3/18  58/314  

30 9/53  1/51  5/14  0/7  5/2  44/4  

31 5/471  8/42  7/134  6/1772  4/790  31/704  

32 5/17  5/68  1/29  8/11  4/33  58/6  

33 7/108  8/1452  6/69  9/93  4/2  67/4  

34 2/495  7/1389  2/456  8/688  8/8977  4/2843  

35 8/416  6/53  8/31  1/69  1/64  12/311  

36 5/12  7/48  1/17  6/10  8/26  64/2  

37 - - 7/6  3/42  5/7  90/10  

 محاسبه توسط محقق  -های تحقیق منبع: یاتهه

ایع تولییدی در طیول   های تعال در صین  مقایته شاخص لیندا و سهم بازاری بین بنگاه
دهید کیه بیین صینایع      سالهای مخهلف و همچنین در بین صنایع رووارون وشیان می   

مخهلف تفاوت قاب  توجه  از لحاظ اوحصاری و رقیابه  بیودن وجیود دارد. اعیداد     
هیا )کید آیتییک     دهد که صنعت مواد غذای  و آشیامیدو   مندر  در جدول وشان م 

(، تولیید پوشیاک، عمی  آوردن و    16نبیاکو )کید   (، تولید محصوالت از توتون و ت15
(، دباغ  و عمی  آوردن چیرم و سیاخت کییف و     18روگ کردن پوست خزدار )کد 

(، تولید چوب و محصوالت چوب  )کید  19چمدان و زین و یراق و تولید کفش )کد 
از درجه رقابه  بیاالتری وتیبت    37، 36، 33، 30، 26(، همچنین کدهای آیتیک 20

ع برخوردار هتهند. البهه در تولید محصیوالت از توتیون و تنبیاکو )کید     به سایر صنای
رغم اوحصاری بودن، لکن به دلیی  تعیداد محیدود بنگیاه تولییدی در ایین        (، عل 16

های موجود، همچنیین میداخالت    صنعت و توزیع تقریبا یکتان سهم بازار بین بنگاه
چیارچوب سیاخهار    ریذاری، در  هیای قیمیت   دولت بر مهغیرهای رتهاری و سیاسیت 

توان شرایط  را در وظر ررتت که  رقابه  قرار دارود. به بیان دیگر در چنین حاله  م 
های محدود، با یکدیگر تباو  کرده و جنگ قیمه  ویز وداشهه و بر مبنیای سیهم    بنگاه

( وییز مصیداق   37کنند. این مطلب برای صنعت بازیاتیت )کید    برابر بازار، تعالیت م 
دهد که صنایع تولید مواد و  قایته ارز  اتزوده صنایع مخهلف وشان م یاتهه است. م

هیا بیه ترتییب بیشیهرین سیهم ارز        محصوالت شیمیای  و مواد غذای  و آشامیدو 
درصید(.   11.1و  29.1اوید )  اتزوده ک  بخیش صینعت را بیه خیود اخهصیاص داده     
ز لحاظ رقابه  بیودن در  ها ا هماوطور که در باال ویز اشاره شد مواد غذای  و آشامیدو 
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تیری وتیبت بیه سیایر صینایع برخیوردار        های مخهلف از وضعیت مطلوب طول سال
است. اما برعکس آن، صنعت تولید مواد و محصوالت شییمیای  از لحیاظ شیاخص    
لیندا از ساخهار رقابه  تاصله ررتهه و بیشهر بیه سیمت سیاخهار اوحصیاری ریرایش      

تیر صینعت برخورداروید. بیا دقیت در       واعادالوهداشهه است. به عبارت دیگر از سهم 
های مورد بررس  مشخص است که در اک ر صنایع،  اعداد شاخص لیندا در طول سال

یک شوک بزرر  اتفاق اتهاده است، بطوری که عدد این شاخص به شیدت اتیزایش   
پیوودد که در اثر یک شیوک قیمهی     داشهه است. این اتفاق معموالً زماو  به وقوع م 

هیای   هیای سیاخهاری وظییر تحیریم     مواد اولیه، می الً اتیزایش ویرر ارز ییا شیوک     در 
های کوچک قادر به ادامه تعالیت وبوده یا بتییاری از سیهم    الملل ، برخ  از بنگاه بین

دهند. دخالت دولت و تملیک برخی  از صینایع توسیط      خود را در بازار از دست م 
راحه  تحیت   اخهار بازار و صنایع را بهتواود س دولت ویز از جمله عوامل  است که م 

رسید از جملیه    تأثیر قرار دهد. صنعت تولید مواد و محصیوالت شییمیای  بنظیر می     
های دوله  در آن بتیار باال بوده که این موضوع به ووبیه   صنایع  است که سهم بنگاه

های مخهلف شده اسیت. بطیوری    خود باعث عدم توزیع عادالوه سهم بازار بین بنگاه
های دوله  به دلیی  برخیورداری از حماییت دولیت سیهم بیاالی  از ارز         ه بنگاهک

های بخش خصوص  در رقابت  اود و بنگاه اتزوده آن بخش را به خود اخهصاص داده
 با توجیه بیه ادبییات تحقییق و خصوصییات      اود. های دوله  واتوان عم  کرده با بنگاه
 اوحصیار  ،یاوحصیار   کامی ، رقابیت    رقابیت  یبازارهیا  چهارراوه در قالیب  یبازارها

  مبهنی  ،رانیی ا تولیدی عیصنابازار و ساخهار ، 2طبق جدول  چندجاوبه و اوحصارکام 
 ، تبیین شده است.3و به شرح جدول  دو رقم  ISICدر سطح  تیبر کد تعال

 انحصاری، انحصارچندجانبه، انحصارکامل کامل، رقابت رقابت بازارهای ویژگی . 2جدول 

 غیرقیمتی رقابت موانع ورود بر قیمت قدرت بناا  نوع تولید  کنندگانتولید تعداد زارساختار با
 چیه کم چیه همان ادیز رقابت کامل

رقابت 
 یانحصار

 کم یمقدار مشابه ادیز
تفاوت  و غاتیتبل

 دیتول
انحصار چند 

 جانبه
 کم

همان 
 مشابه ای

 ادیز یمقدار
تفاوت  و غاتیتبل

 دیتول
 غاتیتبل ادیز اریبس قابل مالحظه انهم کی کاملانحصار

 (.1385منبع: روزبهان، هاشم  )
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 1395الی  1383ی طی سال دو رقم ISICدر سطح ساختار صنایع ایران  .3جدول 

کد 
ISIC 

 ساختار صنعت عنوان فعالیت

 رقابت کامل ایع مواد غذایی و آشامیدنیصن 15
 ار کاملانحص تولید محصوالت از توتون و تنباکو ا سیاار 16
 رقابت انحصاری تولید منسوجات 17
 رقابت کامل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار تولید پوشاك ا عمل 18
 رقابت کامل یراق و تولید کفش ،زین ،ساخت کیف و چمدان ،آوردن چرم دباغی و عمل 19

20 
د ساخت کاال از نی و موا (غیر از مبلمان)تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه 

 حصیری
 رقابت کامل

 انحصارچندجانبه تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21
 انحصارچندجانبه های ضبط شد  انتشار و چاپ و تکثیر رسانه 22
 کامل انحصار ای های هسته های نفت و سوخت صنایع تولید زغال کک ا پاالیشاا  23
 انحصار کامل شیمیایی مواد و محصوالتد صنایع تولی 24
 انحصارچندجانبه ید محصوالت الستیکی و پالستیکیتول 25
 انحصارچندجانبه تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26
 یرقابت انحصار تولید فلزات اساسی 27
 انحصارچندجانبه آالت و تجهیزات تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین 28
 انحصارچندجانبه دیاربندی نشد  در جای  آالت و تجهیزات طبقه تولید ماشین 29
 یرقابت انحصار آالت اداری و حسابار و محاسباتی تولید ماشین 30
 انحصارچندجانبه ربندی نشد  در جای دیا های برقی طبقه آالت مولد و انتقال برق و دستاا  تولید ماشین 31
 یرقابت انحصار ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستاا  32
 یرقابت انحصار های مچی و انواع دیار ساعت ید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتتول 33
 انحصارچندجانبه موتوری و تریلر و نیم تریلر  تولید وسایل نقلیه 34
 انحصارچندجانبه تولید سایر وسایل حمل و نقل 35
 قابت کاملر بندی نشد  در جای دیار تولید مبلمان و مصنوعات طبقه 36
 انحصارچندجانبه صنایع بازیافت 37

 منبع: وهایم تحقیق

  تحلیل عوامل .5

ها و رویکرد مکاتب مخهلف اقهصیادی، بتییاری از مکاتیب بیه      در ارزیاب  دیدراه
ووع  به مداخله اقهصادی دولت اعهقاد دارود و تنهیا اخیهالف آوهیا در حیوزه ایین      

ای در  مبنای ارزیاب  راهبردهیای توسیعه   تواود های توق م  مداخالت است. دیدراه
تحیت   ی وهادهااز زاویه دیگر، رابطه با وقش و جایگاه دولت در اقهصاد قرار ریرد. 

 کیه  رذاشیهه شیده اسیت    انیی تراست بن ضد نیو قواو سیرقابت تاس یعنوان شورا
و در برریرویده مجموعیه مقیررات در راسیهای      وظارت بیر بازارهیا   فهیوظدار  عهده



 189     رانیا یدیتول عیصناراهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در 

 و حتیین  )های ضدرقابه  است  ساخهن مناتع اجهماع  و مماوعت از رویهحداک ر 
شیکند و از ایین    . از سوی دیگر، اوحصار، قواعد بازار رقابت را م (1392 شفیع ،

سیازد، باعیث    کننده را به  طیور جیدی محیدود می      طریق، قدرت اوهخاب مصرف
دهد و همچنین در وضعیت  عداله  را روا  م  شود، ب  تخصیص واکارای منابع م 

ا برای ورود به بازار و یا خیرو   ه اوحصاری، سود و زیان، عالمت مناسب  به بنگاه
ترتیب، برای مقابله با اوحصار، باید اقدامات و تصمیمات در  دهد. بدین از بازار وم 

ها، تشویق  وضع قواوین و اعمال وظارت، تعیین و مراقبت از قیمت، مالیات و یاراوه
 .(1391 توکل ،)و حمایت از رقابت، منع اتحاد و تباو ، صورت ریرد 

دالی  مخهلف وجود اوحصیار و عیدم کیارای  در تخصییص بهینیه منیابع در       
به تناسب  که داوتت توان معطوف به موارد زیر را م و شکتت بازار اقهصاد ایران 

حیاکم در هیر کشیور،     یتوق در بازار و ووع وظام اقهصیاد  یها دامنه بروز شکتت
 شود.  م نییدولت تع یرتهره مداخالت اقهصاد

ها بر حتب اودازة آوها یا به عبارت دیگیر، تراواوی     تراواو  وامناسب بنگاه -1
 وتب  باالی بنگاههای کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس.  

هیای آن رتیهر  معیامالت غییر      در حقوق مالکیت کیه از وشیاوه  خدشه  -2
 رسم  است .

تقدان بازارهای مال  توسعه یاتهه که موجب اتزایش هزینه های معیامالت    -3
 شود. م 

کننیده،   عدم شفاتیت و وجود اطالعات وامهقارن در بیازار بیرای مصیرف    - ۴
 تولیدکننده و تروشنده.

ایع مخهلیف م ی  وفیت، مخیابرات، آب،     وجود اوحصارات قاووو  در صین  -5
 برق، راز.
عدم رعایت حقوق خرییدار ییا    وجود قراردادهای غیر منصفاوه در بازار و -6
 کننده در قراردادها.تولید
هیا بیه جامعیه     هیای بنگیاه   وجود آثار خارج  در اقهصاد و تحمی  هزینیه  -7

ر اسیهاودارد ییا   مخصوصاً در مقوله محیط زیتت و آلودر ، م   تولید اتومبی  غیی 
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ها  و یا اوهقال پتاب کارخاوه صنعه  در رودخاوه ها ز تیلهر در کارخاوهعدم اسهفاده ا
 .(139۴ رضواو ، و مداح)

 جااد یا یراساتا هاا در   ها و ضعف ها، قوتها، تهدید تجزیه و تحلیل فرصت .5-1

 رانیا یدیتول عیدر بازار و صنامناسب و رفتار رقابتی ساختار 

، در وظر است بیر اسیاس   ایران تولیدی صنایع و بازار در رقابتارتقای  راسهای در
های راهبردی ضداوحصاری، تبییین و   های علم ، سیاست ادبیات اقهصادی و وظریه
یاتهیه و ارزییاب  تجیارب در     ظور، بر مبنای مطالعیات اوجیام  معرت  شوود. بدین من

مدیریت بازار و مداخالت بازاری، وتبت به ارائه راهبردهای اساس  برای دسیهیاب   
شود. در این راسها تجزییه و   به رتهارهای رقابه  و اسهمرار ساخهار رقابت اقدام م 

در  ها کیبزارها و تکنیک  از ابه عنوان ها، تهدیدها، قوت و ضعف،  تحلی  ترصت
 قرار ررتهه است. مدیریت اسهراتژیک، مورد اسهفاده حوزه راهبردی و

 یدیتول عیدر بازار و صنا یرقابت مناسب و رفتار ساختار جادیا یها در راستا فرصت -الف

 رانیا

مفیاد  و  رانیی ا  اسیالم  یجمهیور   قاوون اساس ۴۴اص   کل یها استی. س1
هیای شیورای    هیا و سیاسیت   و ویز دسهورالعم  اوحصارمنع  رقابت و  یتتهقاوون 
 .رقابت
پذیری اقهصاد و  های کل  اقهصاد مقاومه  و تاکید به تقویت رقابت . سیاست2

 سازی اودازه دولت. تحول اساس  در ساخهار و منطق 
 . رتع اوحصارات دوله نهیدر زم  قاووو یها تیاز حما  واش یها . ترصت3
)کیاهش   یریذار  هیحذف مواوع سیرما  یو تال  برا  قاووو یها رساختیز .۴

 .یرذار هیاز سرما تیارتفاع ورود( در چارچوب قاوون حما
ای بییه  رییذاری و ارائییه خییدمات اداری و مشییاوره  . پنجییره واحیید سییرمایه5
رذار، بدون تشیریفات زائید اداری و تتیهی  در امیور )تتیهی  در ارتبیاط        سرمایه

ها و ویز وهادهای  دولهی  بیا یکیدیگر(، دسهرسی       دولت با تعاالن اقهصادی و بنگاه
آسییان و یکتییان در ارائییه اطالعییات، شییفاتیت اطالعییات و حییذف اوحصییار      
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 های مرتبط. اطالعات،کاهش چشمگیر زمان و هزینه
 . قاوون رتع مواوع تولید رقابت پذیر و بهبود ت ای کتب و کار.6
شیور و حماییت از   . قاوون حداک ر اسیهفاده از تیوان تولییدی و خیدمات  ک    7

 کاالهای ایراو .

کوچیک و   یهیا  بیه بنگیاه   یا هیسیرما  التیتتیه  یدولت در اعطا تی. حما8
 زودبازده.
و   کم شیدر عرصه رقابت و اتزا دیجد یها یبه تکنولوژ  . امکان دسهرس9

 .داتیتول  فیک
 بالقوه. مشهریان و خارج  و داخل  بازار در بالقوه های پهاوتی  . وجود10

 رانیا یدیتول عیصنا بازار و در یرقابتمناسب و رفتار ساختار  جادیا یدر راستا ها دیدته -ب

پیر   نیگزیو ظهیور محصیوالت جیا    یتکنولیوژ   عمده و وارهیاو  راتیی. تغ1
 قدرت.
 موجود. کاالهای برای جاوشین  و رقبا توسط مشابه کاالهای . تولید2
 .و پنهان دایپ یها اراوهیو  یا تعرته یها تی. برداشهه شدن حما3
 و المللی  منطقیه   بیین  هیای  مراکز اقهصیادی، تجیاری و بیازار    همجواری با .۴

 مرزهای مشهرک تجاری. از برخورداری
با توسعه صادرات و رشد رقابیت   تهیسهم واردات در مقا شی. احهمال اتزا5

 .در بازار داخ   محصوالت خارج
 .داتیتول  و خار  از رده بودن برخ یبودن تکنولوژ  می. قد6
 .مناتع مشهرک یریر و شک   الملل نیب یها شراکت جادی. امکان ا7
رییری، قیواوین و مقیررات و وییز      سازی و تصیمیم  ثبات  در وظام تصمیم . ب 8
 ثبات  در عوام  تولید واش  از تحریم اقهصادی. ب 

 رانیا یدیولت عیصنا بازار و در یرقابتمناسب و رفتار ساختار  جادیا یها در راستا قوت -ج

 ارائیه  تواومنیدی در  و کیار میاهر و مهخصیص    یرویی و هیا از  برخورداری بنگیاه . 1
 ای. مشاوره و مهندس  تن ، خدمات
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منیاطق و     وصنعه یها شهرک در مجموعه های صنعه  ریری خوشه شک . 2
 . صنعه  وواح

 یهیا  شیرکت  ها از واحدهای تحقیق و توسعه و ارتباط با برخورداری بنگاه. 3
 های ووآوری. ی و کاوونعلم و تناور یها در مراکز رشد و پارک انیبن وشدا

 یهیا  تیی مز نیه یداویش و صینعت در زم    همیاهنگ  یها کاوون  . سازماوده۴
 ی در محدوده جغراتیای  تعالیت.دیتول

میدیریه  در   یکردهیا یو رو ی عموم ها رساختیزها از  برخورداری بنگاه. 5
 .کوچک و مهوسط یها بنگاه توسعه

 رانیا یدیتول عیدر بازار و صنا رقابتی رفتار و مناسبساختار  جادیا یها در راستا ضعف -د

و  سیازی  تصیمیم  امکیان  عیدم  و اطالعیات  جیامع  میدیریت  سیتهم . تقدان1
 رقابت. های ترصت دادن دست از وهیجه در و بهینه و ریری سریع تصمیم
 یهیا  طیدر مح تیریتحت مد یها مجموعه یدر راهبر رانیمد  . کم تجربگ2

 . الملل نیب
  میال  نیدر کمک به تیام   ها و ضعف وظام باوک بنگاه فیضع  . ساخهار مال3

 دوران رذار.  ط
 یبیا رقبیا   تیه یداخ  در مقا داتیتول یتمام شده باال یو بها نییپا ی . کارآ۴
 . خارج
رقبییا و  در مواجهییه بییا ی،اقهصییاد اسیییمق تیییاز مزعییدم برخییورداری . 5
 داخل . کوچک درانتولیدکنن
از  تیییو واکییارا در حییوزه حما  فیضییع یهییا رسییاختیزمواجهییه بییا  . 6
 .دکنندرانیتول

های  . عدم توجه به رویکردهای اقهصاد مقاومه  مبهن  بر تعال کردن ظرتیت7
 بالقوه.

 ووید یپ وهیا   هیا و ضیعف   قوت دها،یها، تهد ترصت  یو تحل هیتجزبر اساس 
اولوییت   به  و اوطباق ، اقه ای ، تهاجم ، دتاع (،)اسهراتژی رقا عناصر چهارراوه

در   ساخهار مناسب و رتهار رقیابه  جادیا یدر راسهاراهبردهای اساس   و محوریت
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ای،  زمینیه  شوود کیه در چیارچوب وظرییه    ، مشخص م رانیا یدیتول عیبازار و صنا
 های سیاسه  ارائه خواهد شد. پیشنهادها و توصیه

 اقتصاد ایران مداخالت بازاری در .5-2

 یهارتهارزمینیه را بیرای    د،سو زیک رسااحد به ها هبنگاو  ادترا یشاررتمایالت و 
 یهازاربا ی اوحصییار وریییر شییک  وهیجییه آن که کنیید تییراهم میی  ای طلباوه ترصت
 ایبر ،و وبیر عامل  انعنو به دولت خلةامد این صورت،. در خواهد بود قابه رغیر

و  جتت ،ینا بر وهعال. (139۴ ،واصح ) اتتیخواهد  ورتضر ر،وحصااشکتهن 
 کهدارد  پ در  منف  تتبعاو  وهایم ،ها هبنگا یسواز  و سیازماو   دیتر مناتع یجو
 انجبر حه و  لکنهر مندزویاو  دم شو تحمی  ،یگرد جهماع ا یها وهررو  ادترا بر
 ینچن تحققدارد،  بییه دوبییالرا  جامعه ک  نیاز ،متئله ینا وکهآ ضمنباشیید.   میی
 ریپیییذ انمکا ودمحد رتصو به تنها زاری،با یمکاویتمها طریقاز  و اجبرو  لکنهر
و  دیقهصاا یمکاویتمها طریقاسیییت از  موظف لتدو ط،یشیییرا نایییی. در ستا
 .کند ت عیفرا  وهاررداسو حیهرو ینا ،جهماع ا تصالحاا

مداخالت بازاری در اقهصاد ایران مبهنی  بیر قیواوین و مقیررات اقهصیادی را      
 :  (139۴ رضواو ، و مداح)توان در دو مقطع و مصادیق مشروحه زیر بیان ومود  م 

قب  از اوقالب اسالم  ایران، حوزه مداخالت دولیت در اقهصیاد محیدود بیه     
 موارد ذی  است:  

تصویب قاوون مجازات اخالل کنندران در عرضه و توزیع رندم، آرد و قند و 
، تشیکی  کمیتییون در تعییین ویرر کاالهیا و      1350شکر، بروم و روغن در سیال  

ها جهیت   ، ایجاد مرکز بررس  قیمت1350خدمات و وظارت بر اعمال آوها در سال 
ماییت از مصیرف   ، تاسییس سیازمان ح  1352هیا در سیال    مقابله با اتزایش قیمیت 

 کنندران و تولید کنندران.
، حوزه مداخالت دولت در اقهصاد معطیوف بیه میوارد    بعد از اوقالب اسالم 

 ذی  است:  
(: بیر اسیاس دو اصی ، دولیت هیم      1358قاوون اساس  ) ۴۴و  ۴3اصول  -1

های رقابه  در اقهصاد و هم عام  اصل  تولیید اقهصیاد در    متئول مماوعت از رویه
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 بزرگ، و تنظیم اقهصاد است. حوزه صنایع
هیای ضید رقیابه      ( که واظر بر مهار رویه1368قاوون تعزیرات حکومه  ) -2

 )بخش دوله  و بخش غیر دوله ( است.
قاوون بروامه پنم ساله دوم توسعه اقهصادی، اجهمیاع  و ترهنگی  کشیور     -3

ات، ( که بندهای آن واظر بر ایجیاد و حراسیت از ت یای رقیابه  در صیادر     1368)
واردات، تولید و توزییع، ویاظر بیر سیاماوده  شیرکههای دولهی ، اوحیالل، ادغیام،         

 وارذاری سهام است.  
( بروامیه سیوم، دولیت مکلیف بیه تاسییس سیازمان        15بر اسیاس میاده )   -۴

سازی شده است و ویز مکلف به سیاسهگذاری هیا در حیوزه اشیهغال بیا      خصوص 
 تعاوو  و خصوص  رردیده است.زا در بخش  تاکید بر توسعه طرحهای اشهغال

دولت در بروامه چهارم توسعه مکلف بیه ارائیه الیحیه تتیهی  رقابیت و       -5
ریری اوحصارات رردید. بر این اساس تمرکز قاوون بیر   کنهرل و جلوریری از شک 

تر از مبیارزه بیا اوحصیار دارد، میورد توجیه قیرار        تتهی  رقابت که مفهوم  وسیع
 ررتت.  
بیر اسیاس آن،   کیه   ،(8۴-85قیاوون اساسی  )   ۴۴اصی    های کل  سیاست -6

دولت از هر رووه تعالیت در حوزه خار  از آن حوزه تعالیت دولت تشریح شد و 
تقویت وقش وظارت ، هدایه  و تنظیم  دولت، حرکت به سمت  . همچنین،منع شد

 اقهصاد بازار با مالحظات رقابت و عدالت تقویت شد. 
های دولهی    درصد از سهام بنگاه 80، وارذاری (۴۴بر اساس بند   اص  ) -7

 های عموم  غیر دوله  مجاز شد. به بخشهای خصوص ، شرکههای تعاوو  بنگاه
قیاوون   ۴۴ا و سیاسههای اصی   ه بر مبنای پیگیری و تحقق اهداف و بروامه -8
 ، شورای رقابت و مرکز مل  رقابت تشکی  رردید.  اساس 
های غییر   ن، با اسهفاده از ظرتیههای اوجمنقاوون حمایت از مصرف کنندرا -9

 دوله  و وظارت از طریق وهادهای غیر دوله  مصوب و اجرا رردید. 
سیازی و   از بخش غییر دولهی  در امیور تصیمیم     ریری متهقیم مشارکت -10
( با تاسیس شورای رفهگوی 1389-9۴ریری در بروامه پنجم توسعه کشور ) تصمیم



 195     رانیا یدیتول عیصناراهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در 

ش مییان بخیش خصوصی  و بخیش دولهی (      دولت و بخش خصوص  )تعام  بخ
 شک  ررتت.

( با هیدف  1390های تولیدی و خدمات  داخل  ) قاوون اسهفاده از ظرتیت -11
 تقویت تولیدات داخل  به تصویب مجلس شورای اسالم  ایران رسید.

بخیش تعزییرات قیاوون مجیازات      688میاده   -قاوون مجیازات اسیالم    -12
آن وزارت بهداشیت، درمیان و    طبیق کیه   1376و اصالح   1375اسالم  مصوب 

آموز  پزشک  و سازمان حفاظت محیط زیتت و دامپزشیک  بیرای تشیخیص و    
 ، مکلف رردیدود.  یندر مقابله با تهدید علیه بهداشت و آال

( مصیوب  12، 11، 10قاوون حفاظت و بهتیازی محییط زیتیت )میواد      -13
ظر به جرم اوگیاری آلیوده   که مواد مورد اشاره این قاوون وا 1371و اصالح   1353

هیای میورد وظیر در صیورت      ساخهن محیط زیتت و جرائم کارخاوجات و کارراه
 تخلف م  باشد. 

از  به اجرا رذاشیهه شید و   1389در سال  ها که یاراوهطرح هدتمندسازی  -1۴
بیا   است کهها  پایاو  برای تتادهای موجود در توزیع یاراوه، آنتبعات م بت جمله 
ها در اقهصاد کشور برای اولین بیار در میورد    ها، آزادسازی قیمت راوهکردن یا وقدی

تیوان رقابیت   ، ین دسهوری قیمت بتیاری از کاالهیا عیرردید. تبرخ  کاالها برقرار 
تیزایش  ا لکین موجیب   تولیدکنندران بخش خصوص  را به شدت کاهش داده بود

سازی قیمت کاالهیای  ادده بود. اما با آزش  بخش دوله های بنگاههای تعالیت  اوگیزه
ی ا ای برای رقابت در تولید کاالهای یاراویه  ای و واقع  شدن قیمت آوها، زمینه یاراوه

شود. این امر موجب اتیزایش کیفییت کاالهیای تولییدی و تیوان رقابیت        تراهم م 
 ن،یی عالوه بیر ا  .(1387خواهد شد )برخورداری، ویز جهاو  تولیدکنندران داخل  

 رتییاه، اتییزایش هییا موجییب اتییزایش شییفاتیت اقهصییادی  هپرداخییت وقییدی یاراویی
شیدن   یی  موجیب عقال  ،مصرف یالگو ، همچنین با تغییرها اراوهیکنندران  اتتیدر

 .شود  م  رتهار مصرت

 ای زمینه نظریه تحلیل عوامل مبتنی بر .5-3

های  است که به جنبیه مشیهرک ییک پدییده اشیاره       ای، متهلزم شناسه وظریه زمینه
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ای از پدیده را بیه   ها، شناخت پایه ها، مرتبط است. شناسه مفاهیم و مقوله دارود و با
در  "مقیوالت "کننید.   معرتی  می    "مفهوم"بندی شده و تحت عنوان  صورت دسهه
تر هتهند و در سطح باالتری قیرار داروید.    ای، وتبت به مفاهیم، اوهزاع  وظریه زمینه

شیود. مقیوالت    ک مقوله تشکی  م از ترکیب و کنار هم قرار ررتهن چند مفهوم، ی
 کنند تا وظرییه اوتیجام یابید    های تدوین وظریه هتهند و ابزاری را تراهم م  شالوده

بیه منظیور شیناخت پدییده، از متیهندات و       .(1398 ، و رضیواو  میرسیعید   قاض)
ها، تهدیدها، قوت و ضعف، اسیهفاده و   های علم  و ویز رو  تحلی  ترصت وظریه

 های تحقیق، تدوین شده است. سواالت یا ترضیه
ا توجیه بیه هیدف پیژوهش در راسیهای شیناخت بیازار و تحلیی  مهغیرهیای          ب

ساخهاری و بررس  شدت رقابت در صنایع تولیدی ایران و وقش میداخالت بیازاری   
در مدیریت بازار، برای تبیین راهبردهای ایجیاد سیاخهار مناسیب در بیازار و صینایع      

هیای   یق در قالب کدریذاری های تحق ای، یاتهه تولیدی ایران، طبق رویکرد وظریه زمینه
برای اوجام کدرذاری بیاز، بیا بررسی  دقییق      اود. باز، محوری و رزینش  تحلی  شده

رده و از طرییق  ها و اطالعات هر ترضییه، بیه یکتیری مفیاهیم دسیت پییدا کی        داده
اطالعات بخش کدرذاری باز، اوتجام داده، بطوریکه مفیاهیم   کدرذاری محوری به 

بندی با یکدیگر را داشهند با هیم ترکییب و بیه سیاخت      طبقه بندی و که قابلیت دسهه
مقوله مهناسب با مفاهیم پرداخهه شده است. ایین ویوع کدریذاری چگیووگ  تالقی       

هیا را در وظیر دارد. در ادامیه بیا اسیهفاده از       ها بیا یکیدیگر و وحیوه اتصیال آن     مقوله
هیای وهیای     مقولیه ها بدست آمیده بیه یکتیری     ای که از تحلی  داده های عمده مقوله

سیازی و پیاالیش وظرییه     رسیدیم. مرحله بعد کدرذاری رزینش  و تراینید یکپارچیه  
اود. بیدین ترتییب، بیرای     ها حول یک مفهوم مرکزی مرتب شده است که در آن مقوله

بندی ومیوده و در وهاییت    تولید وظریه، مقوالت وهای  را در قالب مدل پارادایم  طبقه
جامد. در ادامه به مراح  تحلی  بطور کام  از طریق روود میذکور  او به تولید وظریه م 
بطوریکه برای هر ترضیه موردوظر، کدرذاری بیاز و محیوری بیر     پرداخهه شده است

ها، تهدیدها، قوت و ضیعف، در قالیب جیداول     اساس مفروضات با توجه به ترصت
 ست.ارائه شده و سپس مقوالت وهای  برای تولید وظریه تعیین رردیده ا



 197     رانیا یدیتول عیصناراهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در 

 مفروضات .4جدول 

 مفروضات شمار  مفروضات

 ارتفاع ورود به بازار و صنعت موردنظر برای تاثیرگذاری برجی رخاو   یداخل گذاران هیسرما از تیحما 1

 ها بناا  یها تیاز فعال یناش یمنف یخارج یامدهایکنترل پ 2
 ها ایجاد فرصت برابر از طریق توزیع سهم بازاری بین بناا  3
 و ارزیابی ساختار حاکم بر بازار و صنعتت بر اجرا و روزآمدسازی قوانین نظار 4
 رکشو نسبی مزیت با متناسبواردات  جایازینیو  دراتصا توسعه 5

 منبع: وهایم تحقیق

 کدگذاری باز مربوط به مفروضات .5جدول 

 کد باز شمار  مفروضات

 ریگذا کاهش رغبت فعاالن اقتصادی در عرصه سرمایه - 1
 گذاری های سرمایه کاهش مشارکت در اولویت -

2 
 عدم تحوالت تکنولوژیکی در فرایند تولید محصوالت -

ریزی برای  محیطی و برنامه ها و فعاالن اقتصادی در رعایت ضوابط زیست عدم تمکین بناا  -
 های اقتصادی های فعالیت کاهش آالیندگی

 های بازار بازار و استراتژی عدم دسترسی فعاالن اقتصادی به اطالعات - 3
 عدم شفافیت و بروز بودن اطالعات بازار -

 یافته بین نهاد دولت و نهاد بازار در تدوین مقررات تنظیمی عدم تعامالت نظام - 4
 ها عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات در ممانعت از ایجاد رانت و نابرابری سهم بازاری بناا  -

 ها و تولیدات داخلی با هدف  بهبود تراز تجاری اا عدم پشتیبانی از بن - 5
 تغییرات تیریمدو به بازارهای جدید  یابیدست برایعدم تمهیدات توسعه نوآوری  -

 منبع: وهایم تحقیق

 کدگذاری محوری مربوط به مفروضات .6جدول 

 ها مقوله مفاهیم
 ن نقدینایضعف مدیریت جریا گذاری های سرمایه سطح پایین مشارکت در اولویت

 ضعف مدیریت فناوری اطالعات  عدم اعتماد به اطالعات بازار
 های مدیریت اطالعات جامع عدم وجود سیستم های بازار عدم تثبیت و شفافیت در استراتژی

 عدم وجود بانک مسئله در نیازسنجی فناوری ها عدم حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بناا 
 عدم ایفای نقش نهادهای دولتی گذاری مشترك داخلی و خارجی هعدم تمهیدات مدیریت سرمای

 وری در نیروی کار عدم ضابطه اعمال بهر  باال بودن ریسک نیروی کار در صنایع تولیدی
 های آمایش آموزش عالی عدم اجرای سیاست های شغلی پایین بودن سطح مهارت نیروی انسانی در مقایسه با زمینه

 عدم مدیریت ورود و خروج به بازارهای خارجی ماندهی ساختار بازاریابی خارجیمندی و ساز عدم نظام
 عدم بروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط عدم سهولت دسترسی به منابع و تسهیالت حمایتی

 عدم تعامالت بین نهاد دولت و نهاد بازار  های اقتصادی عدم تفکیک انحصار خوب و انحصار بد در فعالیت
 دولتی ثباتی در مدیریت محوری و بیقدرت  های اقتصادی نهاد دولت ت بر فعالیتعدم نظار

 ها عدم توجه به هزینه ورود و خروج بناا  عدم توجه به نقش واحدهای کوچک و زودبازد  در مدیریت بازار

 منبع: وهایم تحقیق
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 های نهایی های عمده و مقوله تفکیک مقوله .7جدول 

 هاییمقوله ن های عمد  مقوله
 حمایت از صنایع نوپا سرمایه كمشتر مالی تامین طریق از پانو صنایع از حمایت در شفافیت عدم

 اولویت دارای صنایعحمایت از  اولویت دارای صنایع در مپیشاا یها  بناا هزینه پوششعدم 
 دور  ایبر مالیاتی های قمشو یعطاا و واردات بر تعرفه لعماا سیاست عدم

 داخلی صنایع مپیشاا یها  بناا به محدود
 های تشویقی اعمال سیاست

 و پولی سیاست نامشخص و تثبیت دور  در بازار، تعادل ایبر دولت  حمایت
 گذار سرمایه از حمایت و تشویق ایبر مالی

رویکرد حمایتی در محدود  زمان 
 های نوپا مشخص از بناا 

 یگذار متیقو و عوارض  اتیمالهای یکپارچه در تعیین  عدم سیاست
 یدر راستاو  یبازار یها شکست ای غلبه بر بر یطیمح ستیز یها نهیهز

 داریپا یتوسعه اقتصاد

ریزی برای کاهش آثار منفی  برنامه
حمایت از و های اقتصادی  فعالیت

 صنایع پاك
عدم نظارت یکپارچه در قیاس بین فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی و 

 بخش دولتی
های  جرای سیاسترویکرد عادالنه در ا

 اقتصادی

 دیجد یها یوراتوسعه فنبرای  ز یاناهای حمایتی در ایجاد  عدم سیاست
حمایت در راستای تجاری سازی 

 های نوآورانه اید 

 ها های شفاف و هدفمند در تخصیص یارانه عدم اعمال سیاست
رویکرد حمایت از صنایع نوپا در 

 های تخصیص یارانه سیاست
ظرفیت شورای رقابت و تقویت شورای گفتاوی دولت و بخش عدم استفاد  از 

 خصوصی در آمایش بازار و صنعت
اعمال نظرات فعاالن بازار و ناظران 

 ها  اقتصادی در تدوین برنامه
 ها و فرایندها بهبود روش تر برای داوطلبین ورود به بازار عدم اعمال شرایط و قوانین آسان

 ارائه اطالعات یکپارچه و یکسان یساز جامع اطالعات و شفاف ستمیس یساز اد یو پ یطراحعدم 
یافته بین نهاد دولت و نهاد بازار  تعامالت نظام و سیاستیمداخالت عدم اعمال 

 سازی رفتارهای رقابتی در راستای پیاد 
رویکرد مشترك نهاد دولت و شورای 

 رقابت در مدیریت بازار
  حمایتی  نظارت بر اجرای سیاست ها سهم بازاری بناا عدم ممانعت از ایجاد رانت و نابرابری 

عدم نیازسنجی از عناصر مرتبط با حوز  قوانین و مقررات و اسناد باالدستی در 
 ای راستای تدوین و روزآمدسازی مقررات و اسناد برنامه

 بروزرسانی قوانین و مقررات

دگی در محیط قدرت نوآوری با هدف قدرت ایستا شیافزاریزی در  عدم برنامه
 به بازارهای جدید یابیو دست للیالم و بین یرقابت داخل

پیوند مبانی آمایش آموزش عالی و 
 آمایش صنعت و تجارت

 مدیریت تجارت خارجی های تجاری المللی به دلیل بروز شوك های بین عدم تعادل
المللی در راستای  های داخلی و بینراز صنایع کشور در بازا  عدم حمایت

 با هدف  بهبود تراز تجاری ویل حرکت اقتصاد به سمت تعادل تسه
و مدیریت  مدیریت فضای کسب و کار

 تولید

 منبع: وهایم تحقیق

 مسلط و الگوی از طریق مدل پارادایمینظریه  و تولید ها تفسیر رابطه بین مقوله.5-3-1

لیه  مدل مفهوم  کیه شیام  شیش دسیهه )مقو    توان از  م  ای، در رو  وظریه زمینه
، راهبرد ای یا پایه ای رر، شرایط زمینه ، شرایط مداخلهپدیده، شرایط عل یا  محوری

دست آمیده در  ه های ب اسهفاده ومود. بدین ترتیب، مقوله ،باشند تعامل  و پیامد( م 
میدل  و در قالیب   (2)ها، با توجه به موضوع پیژوهش، در شیک     طول تحلی  داده
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ای و  (، شرایط عل ، زمینه2طبق شک  ) شده است.، ارائه و الگوی متلط پارادایم 
اود تا پدیده رتهارهای غیررقیابه ، ایجیاد شیود و بیه منظیور       ای، باعث شده مداخله

 :  به کار ررتهه شوود ریز یمحورها و یراهبرد یها استیسبهبود ت ای رقابت، 
تغیییرات   تیریتولیدی بیه منظیور مید    یها ترآیندها و سیتهم تیریمد -الف

 .بازار طیشراوتق 
جامع اطالعیات و   تهمیس یساز ادهیو پ  داوش، به منظور طراح تیریمد -ب
هیا و محصیوالت    توان ارائیه اییده   شیاتزا نیدر ارائه اطالعات، همچن یساز شفاف

  قدرت ووآوری با هدف قدرت ایتهادر  در محیط رقابت داخلی  شیجدید و اتزا
 به بازارهای جدید.  ابیو دسه الملل  و بین

 ای )الگوی مسلط( زمینه نظریه تولید نظریه مبتنی بر مدل پارادایمی .2شکل 
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 تواوای  ایتهادر  در برابر تشار قیمت رقبا. یجریان وقدینگ  برا تیریمد - 
 زهیی اوگ جیاد یترهنگ ، رتهاری، وگرش ، به منظور ا یراهبردها ن،یقواو تیریمد -د

و تعامی    یو همکیار   رقیابه  یهارهارت یساز ادهیپ یو در راسها تیتال  و خالق
 وهاد دولت و بازار. نیب

 و پیشنهادهای سیاستی راهبردهای اساسی .6

های مخهلف و همچنین در بین صنایع روویارون   مقایته شاخص لیندا در طول سال
دهد که تفاوت قاب  توجه  از لحیاظ اوحصیاری و رقیابه  بیودن      وشان م کشور، 
ین تفاوت عمدتا به دلی  تعداد محدود بنگیاه تولییدی   وجود دارد که اایران صنایع 

هیا، مالکییت دولهی      در برخ  صنعت و توزیع تقریبا یکتان سهم بازار بیین بنگیاه  
ها، همچنین مداخالت دولیت بیر مهغیرهیای رتهیاری و      ها و بنگاه برخ  از تعالیت

که بع ی   رذاری، رابطه بین عناصر بازار را تغییر داده به وحوی  های قیمت سیاست
اوید. در برخی  میوارد     از صنایع تولیدی در چارچوب ساخهار رقیابه  قیرار ررتهیه   

های محدود در صنایع، با یکدیگر تباو  کرده و جنگ قیمه  ویز وداشیهه و بیر    بنگاه
 کنند. مبنای سهم برابر بازار، تعالیت م 

 وهایم تحقیقات مهعدد در حیوزه سیاخهار بیازار، مبیین آن بیوده کیه سیاخهار       
های صینعه  اییران حیاکم اسیت و ت یای       ای از تعالیت بر بخش رتهرده ،اوحصار

، دلیی  اصیل  و   باشید و دولهی  بیودن اقهصیاد اییران      رقابت در کشور محدود می  
بزررهرین و مهمهرین دلی  واکارآمدی در اقهصاد و عدم توجه به بازسازی سیاخهار  

ت ای رقابه  در صینایع    های اقهصادی، شوک ارزی، تحریم رقابت در بازار است.
تجهیزات بوده  آالت و د اولیه یا تکنولوژی، ماشینکه تولید آوها مهاثر از واردات موا

را تغییر داده است. همچنین مداخالت دولت در راسهای تنظیم بازار و در حماییت  
کنندران، در روود تغیییرات و ت یای رقیابه  تاثیرریذار      از تولیدکنندران و مصرف

ریذاری توسیط بخیش     به دلیی  توسیعه سیرمایه    ویز  یها البهه ط  سال بوده است.
 ایم. خصوص ، شاهد کاهش تمرکز در ک  صنایع بوده

دولیت،   یراهبیرد  یهیا  اسیت یضیرورت وجیود دولیت و س     یدال نیاز مهمهر
 یکاالهیا   خیارج  یبازارهیا، پیامیدها    به وجیود رقابیت ویاقص در برخی     توان  م
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در تحقیق و توسعه، تقدان   اوگیزه بخش خصوص دممجدد درآمد، ع عیتوز ، عموم
 گیر، یاطالعات کام ، وجود اوحصار و تقدان رقابت کام  اشیاره کیرد. بیه عبیارت د    

خود، ضیرورت مداخلیه دولیت، وحیوه مداخلیه، میرز         یبنابر دال ،یمکاتب اقهصاد
 و همداخل این که کرد توجه باید ول . کنند  مداخله، حجم و اودازه دولت را مطرح م

، کیه  یاسیهراتژ  ای راهبرد .ریرد صورت  و منطق  علم یراهبردها طریق از دایتیه
طیرح   ایسخت و دشوار و  طیدر شرا یریر میراه ح ، وقشه، تصم ، معرف خط مش
 و داوریهااسیت کیه     ژری یو نیی ا یدارا باشید،   اهداف خاص، می  یبلندمدت برا

و وقیش دولیت و    دارد  می  باز، بازار تیریمد دررا  سویه کی و شهابزده یها میتصم
 تمام در دولت جایگاه و وقش  سی برر که آوجا از .کند  م نییمرز مداخله دولت را تع

میداخالت  صیرتا   ،دولت وقش نییی تب در ،نیبنیابرا  رنجد،  وم هیمطالع نیای درابعاد، 
 است. تههرر قرار بررس  موردبر ساخهار بازار   مبهن یبازار

 هیرابطیه دو سیو   میابعاد بازار، تنظی  ریبا سا تهیر مقارقابت د یایاز جمله مزا
توسیط   یدیی محصیوالت تول  تیفیک شیکنندران و اتزا و مصرف دکنندرانیتول نیب

 یدر اوهخییاب محصییول از سییو یریییر میقییدرت تصییم شیو اتییزا دکننییدرانیتول
 بیو تصیو  مینظی وتبت به ت دیرابطه، دولت با نیکنندران است. در تحقق ا مصرف

رقابیت شیده و از     یاقیدام کنید کیه موجیب تتیه       و ضیوابط  نیقواو ها، استیس
منجیر بیه    ه،یرابطه دوسیو  یریر مماوعت کند. در صورت عدم شک  ی اوحصارررا

اوحصیارهای   تیوان   می  ران،یی اقهصاد ا  خیتار  شکتت بازار خواهد شد. با بررس
اوحصیار   ،ژهیی هیای و  و راوت اراوهیاز   خاص، اوحصار واش نیبر قواو  مبهن  دوله
و  هیی اعهبیارات و ارز، اوحصیار در ته   صیتخصی  وهیو ش  فیتکل التیاز تته  واش

بودجه ساالوه را به عنیوان   نیقواو ، های دوله وجود شرکت د،یهای تول عرضه وهاده
  اقهصاد دولهی  دیبا ن،یاشاره کرد. بنابرا ران،یاوحصار در اقهصاد ا  اصل هیای نیهیزم
منظور الزم است دولیت از   نیبر رقابت مهحول ومیود. بد  نرا بیه اقهصاد مبه رانیا

 تبازار را کنهرل کند. چناوچه میداخال  ،ی زدا مقررات و ها رساختیتوسعه ز قیطر
 .شکتت دولت خواهد شد ساز نهیاوهظار را وداشهه باشد، زم مورد  دولت، اثربخش

تحلیی   بیا لحیاظ وهیایم     وظرییه  تولیید  همچنیین ، یادشیده با توجه به مراتب 
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هیای راهبیردی،    ، سیاسیت ها، تهدیدها، قیوت و ضیعف در عرصیه رقابیت     ترصت
ر در راسیهای میدیریت بیازار و ایجیاد     مشرحه زیی  های سیاسه  و توصیهپیشنهادها 

 :باید مورد توجه قرار ریرد ،ایرانتولیدی ت ای رقابت در صنایع 
اخهار سی  ایجیاد   اساسی  یاتخیاذ راهبردهیا   یبرا یاقهصاد رذاران استیس -1

مطلیب   نیی را مطالعیه کننید. ا    قی یبازار حق دیوقش دولت، با نییتبمناسب بازار و 
 دهیی که در مقابله با پد یبه طور ،مداخله دولت است زانیوحوه و مدقت در  یایور

بیا توجیه بیه تیراز و     بنیابراین،   وشیود.   شکتت بازار، بیه شکتیت دولیت منههی    
 یبه وحیو  دیبا ها یرذار استیو ضرورت مداخالت دولت، س یاقهصاد یها بیوش

هیا، بیه    بنگیاه  یسهم بازار یراوت و وابرابر جادیا قیباشد که ساخهار بازار را از طر
 وشود. جادیشکتت دولت ا دهیوکند و پد  یتبد  ررقابهیساخهار غ
کیاهش تمرکیز و    یدر راسیها  باید ،یاتهصاد رذاران استیدولت و س وهاد -2
به صنعت را  ها هبنگاو ورود  رذاری هیسرما واوعم، رقابت در بازار و صنعت شیاتزا

از طریق وضع مقررات تنظیم ، کیه  و مواوع،  هایتودمحد فحذ ایبرو  شناسای 
 یمیداخالت اقهصیاد   .ومایند امقدا شیود،  دخالت بازاری متهقیم دولت وامییده می   

رت ضرورت وظیا  اوگریو مقررات است، ب نیبر قواو مبهن که عمدتاً  رانیدولت در ا
ساخهار حاکم بر بازار و   ابیارز قیو مقررات از طر نیقواو یبر اجرا و روزآمدساز

 .باشد  م  و اسناد باالدسهو مهناظر با آمایش صنعت کشور صنعت 
 تواونید   می  رذاران استیس ارد،ود تیتعال خل دا هبنگا هیچ صنایع کهبازار و  در -3

در چییارچوب آمییایش صیینعت، را وری وییوآ و مراکییز ووپا صنایعاز  حمایت هییای امییهبرو
رذاران، ارتفاع ورود بیه بیازار و صینعت     به سرمایه با ارایه خدمات حمایه و  ماوده زسا

بیا   یریذار  اییه سرمتوسیعه  و  هیا  هبنگاورود  وعامو بر غلبه ایبر موردوظر را کاهش دهنید. 
 هیژو مناطقبایید بیه وقیش     ،هدف تحریک تعاالن اقهصادی به رقابت در کنیار همکیاری  

 .دشو توجه ،صنعه  های خوشهو  یو تناور  علم های کرپا ،دیقهصاا
 یهیا  استیس بارا  تیاولو یدارا صنایعدر  مپیشگا یها هبنگا هزینه باید لتدو -۴
 مال  تامین از طرییق  نیدوره محدود، همچنی  ایبر مالیات  یها قمشو یعطاو ا  هیحما
 ی،رییذار هیسییرما تشویق ایبر و مییال پول   سیاست لعما. اکند انجبر ،سرمایه کمشهر
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از بیازار و صینعت را    تیی حماموجبات کیاهش ارتفیاع ورود و   بنگاه، و توسعه  جادیا
 .شتدا خواهد
 صنایعاز  حمایت ایبرواردات  بر تعرته لعماا ماوند  هیحما یسیاستها -5

 واردات جایگزین و  دراتصا توسعه یتژاسهرا طریقاز  لتدو خلهامدو  پییییییاوو
 کننیده  تیو حما هتتهی کنند وقش وانبه عن ودام تو ،رکشو وتب  مزیت با مهناسب

 شود.  تلق هاهبنگا ایبر لتدو
 یامیدها یکنهیرل پ  یاز ابزارهیا کیه   تت،یز طیو عوارض مح اتیمالاعمال  -6
 یریذار  میت یق قیی از طر تواوید   ها است م بنگاه یها تیاز تعال  واش  منف  خارج
و  ی کارا شیغلبه کند، باعث اتزا یبازار یها کتتبر ش ، طیمح تتیز یها نهیهز

توسیعه   زهیی کنید، اوگ  ریپیذ  منابع شود، محصیوالت سیبز را رقابیت    نهیبه صیتخص
 د. دهرا ارتقا   و در مجموع رتاه اجهماع دیوما جادیرا ا دیجد یها یوراتن

 یهیا  بنگیاه  یو واریذار  یاقهصاد یها تیدولت در تعال یرر یکاهش تصد -7
در   شیبه دولهی    عمیوم  یهیا  تتیلط بنگیاه  و ویز کیاهش    بخش خصوصبه   دوله

هیای هدتمنید در    همچنیین اعمیال سیاسیت    و مقیررات مربوطیه،   نیچارچوب قیواو 
 مورد توجه قرار ریرد.ها،  بنگاه یسهم بازار یکاهش وابرابر ها، برای تخصیص یاراوه

 ین الگیو عنیوا بیه   ،یرقابیت در کنیار همکیار    هیبر وظر  مبهن یرذار استیس -8
 اتهیه ی تعامالت وظیام همچنین، به  د.ودر وظر ررتهه ش ،وقش بازار ی دولت  یفایمطلوب ا

 یسیاز و کارهیا   نییتع ی،اقهصاد یها استیس  یتکم یوهاد دولت و وهاد بازار، برا نیب
 تیی منظور اسهفاده از ظرت نی. بدتوجه شودشده،   نیب شیبه اهداف پ  ابیدسه اجرای  و

 است.   دیمورد تاک ، دولت و بخش خصوص یرفهگو یشورا تیقورقابت و ت یشورا
موجیب عیدم   های تجیاری،   ل  به دلی  بروز شوکالمل های بین عدم تعادل -9

از   شود. در این شرایط، مداخالت دولیت و حماییت   م تعادل در بازارهای داخل  
رتر پیذی  ساز حرکت اقهصاد بیه سیمت تعیادل، رقابیت     تواود زمینه صنایع داخل ، م 

شیود   های اقهصادی دولت، باعث می   شدن و بهبود تراز تجاری شود. البهه حمایت
 ایبرهیای دولیت    پذیری کاهش یابید. بنیابراین، بایید حماییت     در بلندمدت رقابت

 ، معطوف باشد.محدود ای دورهتعادل بازار، به 
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