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تعیین راهبرد ،مورد اسافاده قرار گرفاه اسات ،راهبردهاای مادیریت داناش و فرایاادها،
حمایت ا واحدهای تحقیق و توسعه زاگاههای کوچک در راساای کاهش ارتفاع ورود زاه
زا ار و صاعت ،همچاین مدیریت تغییرات زه ماظور ارتقای نوآوری در تطبیق زاا شارایط،
مدیریت زا ار مباای زر آمایش صاعت و در تعامال زاین نهااد دولات و زاا ار ،زاه عااوان
راهبردهای موثر در ایجاد ساتاار مااسب زا ار مورد تاکید است.

واژههای كلیدی :ساتاار زا ار ،مداتالت زا اری ،صاایع تولیادی ایاران ،شااتص لیاادا
طبقهبندی L52، L25، L22، H32،H11 :JEL

مقدمه
جایگاه رقابت به عنوان یک هدف مطلوب ،در سیاستهای کلی اصی  ۴۴قیاوون
اساس جمهوری اسالم ایران مورد توجه و تاکید قیرار ررتهیه و ضیروری اسیت
شرایط الزم برای حصول و اسهمرار رقابت و حذف رتهارهای غیررقابه ویز تراهم
آید .همچنین ،ورود به بازارهای جهاو و الحاق به سازمانهای بینالملل  ،ویازمنید
تبیین وضعیت کشور در عرصه رقابت و اتخاذ سیاستهای راهبردی است .تحقییق
حاضر در قلمرو داوش اقهصاد صنعه به منظیور تبییین راهبردهیای اساسی بیرای
ایجاد ساخهار مناسب در صینایع تولییدی اییران ،بیا رویکیرد ارتقیا رقابیت و در
چهیارچوب وظری یه "سییاخهار ،رتهییار و عملکییرد" یییا ) ،1(S.C.Pاز طری یق مکهییب

ساخهارررای (هاروارد) ،2مکهب شییکارو ،3مکهیب رتهیارررای  ،4مکهیب ورود ییا
منازعه 5و مکهب اتریش 6تحلی م شود.
طبق وظریه ساخهار ،رتهار ،عملکرد ،ساخهارررایان بر خالف طرتداران مکهیب
شیکارو ،معهقد به دخالت در حوزه سیاسیت ریذاری و میدیریت بازارهیا هتیهند.
داوشییمندان مکهییب ورود (منازعییه) مشییابه داوشییمندان مکهییب شییکارو و مکهییب
رتهارررای برای ساخهار بازار وقش موثری در تعیین عملکرد بازار قائی ویتیهند و
)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
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از این جنبه اشهراک وظر دارود .به عقیده این اتراد ورود بنگاههای بیالقوه از خیار
صنعت به داخ آن ،مهمهرین عام در تعیین وهیجه و عملکرد بازار اسیت .مکهیب
اتریش مشابه مکهب شییکارو و بیر خیالف مکهیب هیاروارد رقابیت را وضیعیت
عموم اقهصاد م داود و دخالت دولت در بازارها را غیر ضروری تلقی می کنید.
اساسا م توان ساخهارررایان را در یک سوی اردوراه و سایر مکاتیب را در طیرف
دیگر قرار داد .ساخهارررایان دخالت دولت را برای ایجاد جو رقابت و اسهمرار آن
الزم م داوند ،در حال که تعالیم مکاتب دیگر داللت بر این دارد کیه اوحصیار بیه
ودرت در بازارها مشاهده م شود و در صورت وجود ،بیه دلیی ورود بنگیاههیای
بالقوه ،اوحصار از بین خواهد رتیت .عیالوه بیر ایین ،طرتیداران مکهیب شییکارو
معهقدود که اوحصار پدیده بدی ویتت .از وظر آوها قدرت بازاری بنگیاههیا اریر بیر
اساس رتهار غیر رقابه به دست آمده باشد ،خیل سیریع از بیین خواهید رتیت و
اساسا چنین قدرت بازاری تاقد اهمیت است و وباید وگیران آن بیود .چیون بیدون
دخالت دولت و صرتا به دلی ورود سایر رقبا ،قدرت بازاری از بین خواهد رتیت.
(خداداد کاش .)1389،
تجربههای موتق در رویکرد مبهن بر بازار و دولت (بیازارررا و دولیتریرا)،
زمینههای طرح الگوی ووین از حدود مداخله دوله را تراهم آورده اسییت کییه بییه
مقوله کیﻔیت مداخله به جای کمیت مداخله دوله  ،همچنیین همکیاری بیین وهیاد
دولت و بازار ،اشاره دارد و در این تحقیق مورد تحلی واقع شده است .عیالوه بیر
آن ،به راهبردهای اساس برای ایجاد ساخهار مناسب در صینایع تولییدی اییران در
چارچوب وظریه زمینهای ،1پرداخهه شده است .بررس شدت رقابت ،بررس ابعیاد
شک ریری اوحصار در صنایع تولیدی ایران ،تبیین ضیرورتهیای اتیزایش رقابیت
برای ورود به عرصه تجارت بینالملل  ،تبیین آثیار میداخالت دولیت ،در وهاییت،
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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 .1ادبیات تحقیق (مبانی نظری)
 .1-1بازار و ساختار مترتب بر آن

بازار؛ وهادی برای تعام آزاداوه بین اتراد است .تولیدکننیدران و مصیرف کننیدران،
دو طرف تعام اود که تصمیمات خویش را آزاداوه و به طور متهق اتخاذ م کنند.
البهه ،بازار این تصمیمات را هماهنگ م سازد تا طرتین بیشهرین منﻔعت را کتیب
کنند و عام هماهنگ کننده ویز قیمت است (توکل  .)1380 ،از دیدراه دیگر ،بازار
به تمام و کمال ،خریداران و تروشندران را قادر م سازد که بر اساس اوهظاراتشیان
از آینده ،تغییر رتهار دهند .بازار ،امروزه مﻔهوم تلق م شود که عموما بیا رقابیت
تکمی م رردد (اسهیگلر .1)2006 ،اوواع بازار و ساخهار مهرتب بر آن را م توان در
بازار رقابتکام  ،2اوحصارکام  ،3اوحصار چندجاوبیه ،4رقابیت اوحصیاری( 5رقابیت
واقص) ،خالصه ومود (درونپرور و همکاران .)1390،میالک تشیخیص بازارهیا از
یکدیگر ،ارزیاب ساخهار ،رتهار و عملکرد بازارها است (خدادادکاش .)1377 ،
ساخهار بازار عبارت از توصیف رتهار بنگاهها در صینعت ییا بیازار مشیخص
است .شاخصهای که رتهار بنگاهها را تعریف م کننید ،شیام میوارد زییر اسیت
(شای:)1995 ،
 -1حرکتهای در دسهرس هر بنگاه (وظیر اوهخاب قیمت ،تعیین میزان تولیید،
ظرتیت تولید ،مکان تولید).
 -2تعداد بنگاه های موجود در صنعت و اینکه آیا این تعیداد ثابیت اسیت ییا
اینکه ورود آزاداوه بنگاههای جدید امکانپذیر است یا خیر؟
 -3اوهظار بنگاهها در باره تعداد بنگاهها و ورود بالقوه.
ساخهار بازار به تناسب شدت اوحراف از شرایط رقابیت خیالص ،بیه ت یای
اوحصار وزدیکتر م شود .البهه ،هیچ بازاری منطبق با شرایط رقابت کام وخواهید
1. Stigler
2. Competitive
3. Monopoly
4. Oligopoly
5. Monopolistic competition
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بود ،بلکه آوچه وجود دارد ،رقابت واقص است که در وهای ترین وضیع خیود ،بیه
اوحصار کام خواهد رسید .لکن هرچه ساخهار بازار به شرایط رقیابه وزدییکتیر
باشد ،کارکرد آن بازار از جهت کارآی مناسبتر خواهید بیود .منظیور از کیارآی ،
کارآی تن و کارآی تخصیصی می باشد(خدادادکاشی  .)1389 ،کیارآی تنی را
م توان تولید با حداق اتالف منابع و کارآی تخصیصی را دسیهیاب بیه حیداک ر
رتاهاجهماع  ،در وظر ررتت.
عدم موتقیت بازار که از آن به شکتت بازار 1تعبیر م شود ،شرایط را وشیان
م دهد که بازار موتیق بیه تخصییص و اسیهﻔاده بهینیه از منیابع وبیوده و واقعییت
اقهصادی با کارآی پارتو2مطابقت وداشیهه باشید .دو دلیی از عیدم موتقییت بیازار
وجود دارد که برجتهه است :اول؛ عدم کارآی واش از ساخهار بازاراست .به ایین
معن که شرط رقابت با تعداد زیاد تولیدکنندران در یک زمینه مشیخص ،ت یمین
وم شود .دوم؛ وقص عملکرد در ساخهار و تعادل بازار از طرییق سیازوکار قیمیت
است .به این مﻔهوم که عملکرد بازار وم تواود وظریه تعادل را بیر مبنیای مکاویتیم
قیمت ،تجزیه و تحلی و توجیه وماید .دالی توق ،واش از شرایط داوتیهه شیده
است که عدم موتقیت بازار و شکتت بازار را تاکیید می کنید (داوینیگ و تیلیور،
 .3)2020بتیاری از شرایط مهم وجیود دارد کیه تحیت آن بازارهیا کارآمید پیارتو
ویتهند که از این موارد به عنوان عدم موتقیت بازار ییاد می شیود و بیرای تعالییت
دولت ،منطق تراهم م کند (اسهیگلیهز .4)2015 ،از سوی دیگر ،بیه دلیی اتیزایش
مداخالت دولت ،مشکالت جدیدی پدید آمده است .به همین دلی " ،وظرییه عیدم

موتقیت دولت" که از آن به شکتت دولت 5تعبیر م شود ،در برابر "وظرییه عیدم

موتقیت بازار" ارائه شده است .شکتت دولت در سیادهتیرین بییان ،بیه وضیعیت
منﻔ واش از مداخله دولت و مقررات مربوط به اقهصاد اشیاره دارد کیه بیه دلیی
1. Market Failure
2. Pareto Optimality
3. Dowding and Taylor
4. Stiglitz
5. Government Failure
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رشد بیش از حد عملکردهای دولت ایجاد شده است .در وهیجه ،دولیت بیه دالیی
مخهلﻔ  ،ماوند بازار ،ممکن است با شکتت مواجه شیود (کیارابلوت . 1)2019 ،از
دیدراه ریاض  ،شکتت دولت ،بر شرایط تأکید دارد که مزاییای مداخلیه دولیت
کمهر از هزینه متهقیم و غیرمتهقیم آوها باشید .یعنی تیدابیری کیه دولیت اعمیال
م کند ،به رتع وقص بازار و تخصیص کارآمید منیابع ،منجیر ومی شیود .از زاوییه
دیگر ،بازارها م تواوند شکتت بخورود ،یعن هر اوحرات منجر به عیدم موتقییت
بازار وم شود .هنگام که ترضیات به طور تقریبی حاصی شیوود ،بیازار ممکین
است عملکرد خود را ادامه دهد .عالوه بر این ،اقدامات دولت ،جهترییری بیرای
مصالحه بین بازیگران مخهلف در بازار اسیت کیه اهیداف مخهلیف خیود را دوبیال
م کنند (داوینگ و تیلور.)2020 ،
با توجه به اینکه بیشیهرین کیاربرد و وهیایم مطالعیات و تحلیی هیای اقهصیاد
صنعه  ،معطوف به سیاسترذاری برای ارتقا رقابت و اتیزایش رتیاه اقهصیادی و
اجهماع است .بر همیین اسیاس ،در ایین مقالیه ،واکارآمیدی و شکتیت بیازار و
پیامدها و اثرات داخل و خارج واش از دخالت دولت و برخ میوارد شکتیت
دولت ،مورد تحلی قرار ررتهه است.
 .2پیشینه تحقیق و مطالعات تجربی
الف) :مطالعات خارجی مرتبط با ساختار بازار و مداخالت بازاری

برو )1990( 2از پیشگامان اصل

وظریه بازار و دولت ،ط مقاالت خیود در قالیب

مدل رشد درونزا ،شرایط را برای اودازه بهینه دولت اسهخرا وموده و همچنین در
خصوص عوام تعیین کننده رشد اقهصادی ،به اودازه بهینیه دولیت اشیاره و تاکیید

داشهه است .مطالعات دوریک3ویز وهایم حاص از "مدل رشید کوهیان شیهر" ،بییان

م دارد کشورها تا قب از وقطه حداک ر منحن  ،قادرود با اتزایش سهم دولیت ،حجیم
تولید و اشهغال مل و رشد اقهصادی را ویز تقویت ومایند.
1. Karabulut
2. Barro
3. Dowrick
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ماووئ و اسچار 1ط مطالعه بیرای اقهصیاد آمریکیا و اوگلتیهان ،وشیان دادوید
هزینههای دولت مکم سرمایهرذاری خصوص تلق می شیود و موجیب تقوییت
بهرهوری و رشد اقهصادی خواهد شد (قل زاده.)1385 ،
ران و تریدریک ( ،2)2011در بررس صنعت رردشگری پزشک سنگاپور در
دوره ( )2001-2005و با اسهﻔاده از شاخص هرتینیدال-هیرشیمن ) ،(HHIبیه ایین
وهیجه دست یاتهند که مواوع ورود ،بییاوگر سیاخهار رقابیت اوحصیاری در صینعت
رردشگری پزشک سنگاپور است.
چییو و همکییاران ( ،3)2018در بررسیی صیینعت هواپیمییای (،)201۴-2008
برای 61ترودریاه عمیده در جهیان ،بیا اسیهﻔاده از شیاخص لرویر )،(Lerner Index
دریاتهند که تمرکز در صنعت هواپیمای به عنوان تاثیری منﻔ بر درآمد ترودراههیا
وقش دارد.
میییا ( ،4)2018در بررسیی صیینعت بیینگالد

در دوره ( )201۴-2009و بییا

اسهﻔاده از شاخصهای هرتیندال-هیرشمن و وتبت تمرکز ) (CRوشیان دادوید کیه
طبق شاخصهای مذکور ،این بخش که وتبها مهمرکیز بیوده اسیت ،بیه ییک بیازار
غیرمهمرکز تبدی و ویز رقابت وتبها باال را تأیید دارد.
آیپک وسیگمن ( ، 5)2018در مطالعه صنایع دارویی ترکییه در دوره (-2009
 )2016و با اسهﻔاده از شاخصهای مخهلیف تمرکیز ،بیه ایین وهیایم رسییدود کیه
داروسازی در ترکیه دارای ساخهار مهمرکز و شام صدها بنگاه کوچیک اسیت کیه

سهم حدود  ٪7در مقایته با بنگاههای بزرگ و برتر بازار را دارا هتهند.

در مطال عات یاد شده ،ضمن تاکید به اودازه بهینه دولیت در جرییان میدیریت
بازار ،مصادیق دسهیاب به رشد اقهصادی از طریق اتزایش وقش دولیت در تولیید و
اشهغال مل  ،اشاره دارد.
1. Munnell and Aschaure.
2. Gann and fredman
3. Choo and Corbo & Wang
4. Mia
5. Ipek and Sigman
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ب) :مطالعات داخلی مرتبط با ساختار بازار و مداخالت بازاری

خدادادکاش و دهقاو ( ،)138۴در مطالعه بازارهای صنعه ایران ط سیال 138۴
با اسهﻔاده از شاخص وتبت تمرکز  nبنگاه و هرتینیدال-هیرشیمن ،بیه ایین وهیجیه
رسیدود که ساخهار اوحصار مؤثر بر بیشیهر صینایع کشیور در دوره میورد مطالعیه،
حاکم است.
پورپرتوی و همکاران ( ،)1388در بررس  130صنعت در کد دو رقم

ISIC

برای سال  86با اسهﻔاده از شاخص هرتیندال-هیرشیمن ،تمرکیز شیایان توجیه در
صنایع ایران و بخشهای خصوص و عموم در دوره مورد مطالعیه ،وهیجیهرییری
کردهاود.
شهیک تا

و ووروزی ( ،)1393در بررس صنایع کارخاوه ای ایران با اسهﻔاده

از شاخص های هرتیندال هیرشمن ،بون ،لرور ،دریاتهند که در بخش صنعت اییران،
رقابت اودک است و در شرایط رقابت اوحصاری قرار دارد.
خدادادکاش و همکاران ( ،)1395در ارزیاب مییزان اوحیراف بخیش صینعت
ایران از رقابت ،با اسهناد به شاخصهای ساخهاری ،به این وهیجه رسیدود که بخیش
عمده بازارهای صنعت ایران از رقابت دورود .حمایتهای دوله  ،تتلط بنگاههیای
عموم شبه دوله  ،تمرکزررای  ،دخالت تعاالوه دولیت در اقهصیاد ،وجیود اویواع
مواوع ورود ،محدودیت تعاالن اقهصادی واش از تحریم ،از دالی عمیده تمرکیز و
دوری از رقابت بیان شده است.
عباس بنی و وظیری ( ،)1396در مطالعیه صینعت بیمیه اییران بیا اسیهﻔاده از
شاخص وتبت تمرکز  nبنگاه ،شاخص هرتیندال-هیرشمن ،بیه ایین وهیجیه دسیت
یاتهند که پس از آغاز خصوص سازی در صنعت بیمه ،از میزان تمرکز کاسهه شیده
و بازار از ساخهار اوحصاری با یک بنگاه متلط ،بیه سیاخهار چنید جاوبیه سیخت،
رسیده است.
ووراو آزاد و خداداد کاش ( ،)1397در بررس تباو و ساخهار کارا در صنعت
محصوالت شیمیای ط دوره ( ،)1375-1397دریاتهند که با اتزایشتمرکز ،مییزان
تباو وائهالف اتزایش م یابد.
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تاریخ اودیشه اقهصادی ،جهت ریریهای همه مکاتب اقهصیادی را وتیبت بیه
ماهیت دولت و رتهره وقش آن در اقهصاد را وشان داده که حاک از اهمییت وقیش
دولتها در اقهصاد است .این قبی جهتریریها از آوچه که تحت عنیوان "دولیت
حداق " خواوده م شود ،آغاز شده و تا حداک ر وقش دولت "دولیت حیداک ر" در

تنظیم امور اقهصادی رتهر

م یابد .دیدراههای مزبور مبهن بر وقایص کیارکردی

دو وهاد بازار و دولت یا در اصطالح شکتت بازار و شکتت دولت ،شک ررتهیه
و ط زمان تکام یاتهند .اما هیچ یک از این دو دیدراه به تنهای وهواوتهند راهح
مشکالت اقهصادی جامعه را بیابند .لیذا دییدراه سیوم ظهیور یاتهیه کیه طی آن
همکاری و تعام دو وهاد دولت و بازار ،به عنوان الگوی مطلوب ایﻔای وقش بیازار
ی دولت ،در وظر ررتهه شده است (حتیین و شیﻔیع  .)1392 ،در تیاریخ معاصیر
اقهصاد ایران ویز دامنهای از تجربیات در زمینه حوزه و اودازه مداخله دولت وجیود
دارد .لکن امروزه همکاری و تعام دو وهاد دولت و بازار باید محور تصمیمات در
سیاست رذاری ها باشد .تتلط بیش از اودازه دولت بر اقهصاد ایران موجب شده تیا
وگاه اوحصاری جایگزین ت ای رقابه شود و این درحیال اسیت کیه کشیورهای
مخهلف جهان برای دسهیاب به توسعه بیشهر ،به سمت ایجاد رقابت حرکت کردود.
تجربه ژاپن مبهن بر مدل جهش صنعه و در اوهقال از سیاستهای صینعه سینه
به سیاستهای صنعه داوشبنیان ،با پیروی از وظرییه همکیاری و تعامی دو وهیاد
دولت و بازار و با اتخاذ رویکرد جدید ،تواوتهه بر اتیزایش رقابیتپیذیری صینایع
تمرکز کند (حقیق .)1397 ،
به طور کل  ،رئوس سیاست صنعه ژاپن معطوف به دو دهیه  1950و ،1960
که دوران رسیدن ژاپن به مرزهای تناوری ووین قلمیداد می شیود ،شیام دخالیت
متهقیم دولت در اقهصاد و در راسهای مدیریت بازار از طرییق اجیرای بروامیههیای
زیر بوده است:
 .1معرت بخشهای اقهصادی راهبردی و بتیم منابع برای توسعه بخشهیای
موردوظر.
 .2حمایت از بنگاههای ووپا «ووزاد» و رهنمیود بیه بنگیاههیای خصوصی در
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سرمایهرذاری.
 .3برقراری کارت ها برای منطق ومودن و ضد بحران اقهصادی کردن بنگاهها.
 .۴توزیع ارز خارج با قیمت ثابت در مراودات بازرراو بینالملل بنگاهها.
 .5کنهرل ورود و خرو تناوری از ژاپین و کنهیرل سیرمایهریذاری خیارج
متهقیم.
 .6تحقیقات برای تدوین چشماوداز بلندمدت بیرای توسیعه سیاخهار صینعه
ژاپن.
 .3روششناسی تحقیق
از اهداف اصل در مطالعه بازار ،بررس ساخهار بازار و اودازهریری مییزان رقابیت
در بازار است .در تحقیق حاضر ،برای تعیین ساخهار بیازار ،از شیاخص مبهنی بیر
تمرکز اسهﻔاده شده است که بر اساس آن ،م توان در مورد ساخهار و شرایط بیازار
از حیث رقابت و اوحصار ،ق اوت کرد .همچنین ،راهبردهای اساس بیرای ایجیاد
ساخهار مناسب در صنایع تولیدی ایران ،در چارچوب وظریه زمینهای تبیین رردیده
است .وظریه زمینهای از جمله رو های کیﻔی جدییدی اسیت کیه امیروزه میورد
توجه محققان قرار ررتهه و متهقیماً از دادههای اسهخرا م شوود کیه در جرییان
پژوهش به صورت منظم رردآوری و تحلی شدهاود .از این جهت ،به سیبب آوکیه
منهم از دادهها وهیجه شده اود ،بیشیهر بیه واقعییت وزدییک هتیهند .در ایین رو ،
رردآوری داده ها ،تحلی و وظریه وهای  ،با یکدیگر در ارتباط تنگاتنیگ هتیهند .از
وظریه زمینه ای به عنوان یک رو

تحقیق ،رویکرد و یا راهبرد تحقییق ،ییاد شیده

است (اتشار .)1390 ،از زاویه دیگر ،راهبرد یا اسهراتژی ،1که معرف خط مش  ،راه
ح  ،وقشه ،تصمیمریری در شرایط سیخت و دشیوار و ییا طیرح بلندمیدت بیرای
اهداف خاص ،م باشید ،دارای ایین ویژری اسیت کیه داوریها و تصیمیمهیای
شهابزده را در مدیریت بازار ،باز م دارد و وقش دولیت و میرز مداخلیه دولیت را
تعیین م کند .در واقع ،اسهراتژی و راهبرد ،رویکردی برای دسهیاب به اهداف بلند
مدت است .یک از تکنییکهیای میورد اسیهﻔاده در حیوزه راهبیردی و میدیریت
1. Strategy
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اسهراتژیک ،تجزیه و تحلی ترصتها ،تهدیدها ،قوت و ضعف اسیت کیه از میدل
سوآت ) 1 (SWOTپیروی م کند و به عنوان ابزار تصمیمریری و سیاسترذاری و
ویز تعیین اسهراتژی ،کاربرد دارد (وخع و همکاران .)1389
وقاط قوت و ضعف ،عوام دروو هتهند کیه هیم اکنیون وجیود داروید امیا
ترصتها و تهدیدها ،عوام خارج هتهند که به آینده اشاره دارود .وقطیه قیوت،
عبارت است از منابع و تواوای های که بنگاه م تواود از آوها به منظور ایجاد مزیت
رقابه اسهﻔاده کند .وقطه ضعف ،محددیت یا کمبود در منابع و تواوای های اسیت
که باید برطرف شود .با شناسای وقاط قوت م توان آوها را توسعه داد و از مزاییای
ترصتهای موجود اسیهﻔاده کیرد .همچنیین وقیاط ضیعف را اصیالح و در برابیر
تهدیدهای خارج کمهر آسیبپذیر شد .وقاط ضعف بایید تحیت کنهیرل بیوده تیا
تبدی به وقاط قوت شوود .همچنین ،وقاط قوت با ترصیتهیای بیرووی همتیو و
تهدیدها تبدی به ترصتها شوود.
تحقیق حاضیر از ویوع مطالعیات کهابخاویهای و جامعیه آمیاری آن را صینایع
تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقم طبقهبندی اسهاودارد بینالملل صنایع

ISIC

 2تشکی م دهند و دادههای مربوطه ،محیدوده زمیاو  1383الی  1395را شیام
م شوود .این دادهها به صیورت سیاالوه و بیه صیورت سرشیماری از بنگیاههیای
تولیدی ایران ط پرسشنامه از پیش تعیینشده ،جمیعآوری و میورد بهیرهبیرداری
قرار م ریرد (مرکیز آمیار اییران .)1395-1383 ،همچنیین بیرای مطالعیه بیازار و
شناسای ساخهار صنایع ایران ،از مهغیر میزان تولید و بیرای اویدازهرییری تمرکیز و
وحوه توزیع سهم بازار بین بنگاههیا ،از شیاخص لینیدا 3اسیهﻔاده شیده اسیت .ایین
شاخص توسط ریمو لیندا 4پیشینهاد و بیه عنیوان شیاخص تحلیی بیازار بیه طیور
رتهرده در اتحادیه اروپا مورد اسهﻔاده قرار ررتهه است که در ادامیه ،شیاخص ییاد
شده معرت م شود.
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
2. International Standard Industrial Classification (ISIC).
3. Linda Index
4. Remo Linda
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 .1-3شاخص لیندا

شاخص لیندا ،مبهن بر وتبت تمرکز است که وابرابری بین  nبزررهرین بنگاههیا را
در وظر م ریرد .طبق ویژر مذکور ،روابط زیر در ترایند محاسبه شیاخص لینیدا،
حاکم است:

n

Cn = ∑ Si

()1

i=1

برای  nبنگاه ،شاخص لیندا عبارت است از:
()2

n

1
n−i
Ci
∑
∗
)n(n − 1
i
Cn − Ci

= Ln

i=1

در رابطه توق  Ciمعرف تمرکز و مبهن بر  Siاست که  Siسهم بنگاهها از کی
اودازه بازار (سهم بازاری هر بنگاه) است و  nتعداد بنگاهها در صینعت می باشید.
شاخص لیندا از این جهت مهم است کیه بیرای محاسیبه آن بیه داشیهن اطالعیات
ک آوهیا ،وییاز ویتیت .اریر

مربوط به ک تعداد بنگاهها ،تولید ک آوها یا ترو
بنگاه بزرگ دارای اودازه برابر باشند ،خواهیم داشت:
()3

1
n

n

= Ln

هر چقدر مقدار و عدد شاخص لیندا بیرای ییک بیازار و صینعت،کوچکتیر
باشد ،وشاندهنده رقابه بودن بازار و صنعت م باشد.
ارر بنگاه  n + 1وارد بازار شود و اودازه این بنگاه به طور محتوس از دیگیر
بنگاهها کوچکهر باشد ،شاخص  Ln + 1بیشهر از  Lnخواهد بود.
قرار ررتهن یک بازار و صنعت در معرض رقابت خارج  ،م تواود بر سیطح
تمرکز آن اثر رذارد .در این صورت از وتبت تمرکز تعدی شده اسهﻔاده می شیود.
وتبت تمرکز تعدی شده مبهن بر شاخص لیندا به شرح رابطه زیر است:
Q n − CnX
Q+M+X

()۴

در رابطه توق  Qnترو

 nبزررهرین بنگاهها Q ،مقدار ترو

= CAn

صینعت میورد

وظر  Xمیزان صادرات  Mمیزان واردات م باشد.
مقایته تطبیق شاخص لیندا ) (Liبا شاخص تمرکیز ) (CRnو منحنی تعیادل

182

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ بهار 1399

بازار ) ،1(PEدر شک  1مشاهده م شیود .بیه طیوری کیه محیور عمیودی ،ارز
مقداری و محور اتق  ،تعداد بنگاههای تعال در صنعت را وشان می دهید .در ایین
شبیهسازی ،شاخص لیندا در حال کاهش و پس از رسیدن بیه حیداق (بیرای ،L7
یعن برای هﻔت بنگاه) اتزایش م یابد .رسیدن به حداق ممکن ،بییاوگر ورود بیه
عرصه رقابت است.
شکل  .1تحلیل مقایسهای شاخص شاخص لیندا )(Li

ماخذ :بوکویک ()201۴

سطح بین منحن های  Liو " ، PEعرصه اوحصار" وامیده م شیود 2و حهی از وظیر
شکل  ،موقعیت واقع وضعیت رقابت کام را وشان م دهید .طبیق ومیودار و بیر
خالف شاخص تمرکز  ،CRnکه به طور پیوسهه بیرای هیر بنگیاه در حیال رشید و
اتزایش است

(<...<CRN

 ،)CR1شاخص لیندا از وظر رراتیک منحنی شکتیهه را

وشان م دهد .در ومودار یاد شده ،عالوه بر این دو شاخص ،منحن "تعادل بیازار"

که با  PEوشان داده شده ،معرف رقابت کام اسیت .بیا برابیری همیه بنگیاههیا در
تولید ،سهم بازاری آوها برای هر کدام برابر با  1/nاسیت .همچنیین حیداق مقیادیر
شاخص لیندا با رابطه ( )Lmin𝑛 = 1/nتعریف م شود.
با توجه به رابطه ( )2مرتبط با شاخص لیندا ،بدست م آیید کیه شیاخص

L2

در شک  1و در وقطه تالق با منحن تعادل بازاری ،بیه طیور متیهقیم بیه وتیبت
1. Perfect equilibrium
2. Oligopolistic arena
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مشارکت دو تولیدکننده بزرگ بتهگ دارد ،بیه طیوری کیه ارز
برابری آنها

)(L2 = 0.5

آن در صیورت

تنظیم شده است .سایر مقادیر شاخص وه تنهیا بیه وتیبت

سهم بنگاه ها بتهگ دارد ،بلکه به اودازه "عرصه اوحصار" ویز بتهگ دارد کیه بیر
اساس روود شاخص ،وقطه حداق لیندا ) (Lmتعیین م شود.
شاخص لیندا مرز بین رهبران و سایر بنگاهها (بنگاههای رهبر و پییرو) را در
یک صنعت اوحصاری تشکی م دهد .و هماوند وتبت تمرکز ،تقط رهبران صنعت
را به حتاب م آورد .به عبارت دیگر ،شاخص لیندا ،قدرت وتب بازیکنان اصیل
در بازار را وشان م دهد .بر این اساس م تواویم وهیجه ریری کنیم که مزیت اصیل
 LIبتهگ به این دارد کیه بهیواویم بیه طیور واضیح بازیکنیان کلییدی صینعت را
تشخیص دهیم (بوکویک و همکاران  .)201۴عل رغم اینکیه اسیهﻔاده از شیاخص
لیندا به آرام در حال اتزایش است ،اما سرسخهاوه خار از جریان اصل پیژوهش
باق ماوده است (کاریرو و رلروهر .1 )1989 ،ایین شیاخص توسیط اتحادییه اروپیا
برای اودازهریری میزان عدم برابری در اودازه صنایع به کیار رتهیه و بیرای مقایتیه
اوحصار در بازارها و صنایع مخهلف ویز اسهﻔاده م شیود (تییرول .2 )1988 ،مزییت
اصل لیندا ،در این وکهه است که قدرت وتب بازیکنان کلییدی در بیازار را وشیان
م دهد (ماکتیموف. 3 )2016 ،
با توجه به اینکه تروض و مباو اصل برای تعیین راهبردها در ایین مطالعیه،
بر پایه محاسبه و تحلی ساخهار بازار برای بررس واکنش صنایع تولیدی اییران در
مکاویتم بازار و همچنین اعمال سیاستهای راهبردی از سوی وهاد دولت در قبیال
واکنش صنایع است ،لذا از شاخص لیندا مبهن بر شاخص تمرکیز ،میورد اسیهﻔاده
قرار ررتهه است .تجربه اسیهﻔاده از ایین شیاخص ،بیرای مقامیات ضداوحصیاری،
اهمیت بیشهری وتبت به محققین دارد (بوکویچ .4 )2017 ،بطورکل  ،تمرکز بیازار،
اوییدازهریییری رقابییت اسییت کییه توسییط مقامییات ،وظییارت می شییود و در اعمییال
1. Carriero & Gelernter
2. Tirole
3. Maksimov
4. Bukvic

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ بهار 1399

184

سیاست های ضد اوحصاری ،به عنوان یک شاخص حکیومه معرتی شیده اسیت
(پیهچ و اشمیت.1 )1983 ،
 .٤دادههای آماری تحقیق
مطالعات اوجام یاتهه در داخ کشور بیرای ارزییاب سیاخهار بیازار و اویدازهرییری
تمرکز و وحوه توزیع سهم بازاری بنگاههیا ،وشیان می دهید کیه از شیاخص لینیدا
اسیهﻔاده وشیده اسیت .از سیوی دیگیر ،در تحقیقیات موجیود ،بیه طیور متییهقیم،
مداخالت بازاری بر پایه ساخهار بازار و صنایع تولیدی ایران ،تحلی وشیده اسیت.
اسهﻔاده از تکنیک تحلی محیط و پیراموو پدیده رقابت وییز ،شیاخص ممهیاز در
مهدلوژی تحقیق این مقاله است.
به منظور دسهرس به دادههای آماری مرتبط با ایین پیژوهش ،بیا مراجعیه بیه
باوک اطالعات مرکز آمار ایران که از طریق سرشماری صنایع تولییدی اییران طی
سالهای  1383الی  1395جمیعآوری رردییده اسیت ،وتیبت بیه تهییه اطالعیات
موردوظر اقدام و مورد بررس و تحلی آماری قرار ررتهه است.
 .1-٤نتایج محاسبه شاخص لیندا در سطح كدهای دو رقمی  ISICو دوره -1383
1395

در جدول  ،1وهایم حاص از محاسبه شیاخص لینیدا در سیطح کیدهای دو رقمی
بخش صنعت در طول دوره  1395-1383ارائه شده اسیت .شیاخص لینیدا ،وشیان
دهنده وحوه توزیع عادالوه سهم بیازار در بیین بنگیاههیای اقهصیادی اسیت .بیرای
صنعه که در رقابه ترین حالت خود قرار دارد ،یعن زماو که هر یک از بنگیاههیا
از سهم برابری از ک صنعت را برخوردار م باشند ،برابر  1/nاسیت .بنیابراین هیر
چقدر عدد شاخص لیندا کوچکتر باشد وشان دهنده رقابه بودن صنعت مورد وظر
م باشد.

1. Piesch & Schmidt
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جدول  .1شاخص لیندا در سطح  ISICدو رقمی طی سال  1383الی 1395

کد فعالیت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

سال 84
1/83
4159/3
44/5
15/3
13/7
40/3
12/8
975/1
13934
214/1
26/3
62/0
1249/8
2373/5
4 /3
7423/1
60/1
45/5
196/0
60/2
43/2
-

سال 83
7 /2
14763
17/8
27/4
10/2
12/7
456/7
264/3
1911
124/9
23/2
58/3
1058/6
22/3
4 /9
1811/5
12/3
32/0
4323/6
67/1
13/1
-

سال 85
1/27
377/6
5 /7
4 /1
5 /6
11/2
19/2
8379/8
936/9
41/4
9 /0
75/7
117/5
2968/6
7 /1
51/7
17/1
52/7
1099/2
649/7
9 /3
-

سال 86
2/65
1567
2 /4
8 /3
48/2
18/0
30/3
396/1
155/7
12720/4
27/3
355/0
70/6
2013/1
16/9
59/1
11/7
18/8
162/2
34/1
19/2
-

سال 87
1/39
4738/1
22/7
16/3
8 /1
44/5
116/7
190/2
827/9
114/6
55/9
260/6
3082/8
634/8
5 /8
1265/4
13/9
45/6
1073/2
32/4
11/7
-

سال 88
0/78
588/3
7 /3
4 /6
32/5
27/3
131/7
622/6
1552/3
10/3
524/3
24/6
1374/0
35/6
11/9
204/2
13/3
76/9
392/2
28/9
11/0
-

سال 89
1/53
1755
8 /5
8 /2
6 /6
17/7
80/9
629/0
216/5
20/5
50/6
40/6
412/9
142/8
76/5
58/5
15/3
15/5
372/7
24/8
13/9
-

منبع :یاتهههای تحقیق -محاسبه توسط محقق
ادامه جدول  .1شاخص لیندا در سطح  ISICدو رقمی طی سال  1383الی 1395

کد فعالیت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

سال 90
4/92
7331
10/3
5 /9
73/1
201/5
563/7
1201/2
218/1
324/8
93/8

سال 91
488/70
13371
40/3
5 /9
12/4
22/3
2290/0
511/3
1193/9
187/0
292/1

سال 92
2/25
3/43
732/1
5 /5
7 /6
22/8
25/9
20/6
2562/5
340/6
15/8
185/2

سال 93
127/14
2/29
2503/5
277/4
22/0
71/0
39/3
23/9
2819/5
1819/0
9 /8
64/2

سال 94
2/84
2/31
3370/6
105/2
2 /6
1 /5
254/8
270/4
1890/2
426/1
70/3
29/0

سال 95
3/23
30/81
73/78
36/24
198/4
11/63
275/47
2137/8
1640/5
221/85
136/33
46/11
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

119/5
7693/3
495/5
53/9
471/5
17/5
108/7
495/2
416/8
12/5
-

163/8
1337/2
388/4
51/1
42/8
68/5
1452/8
1389/7
53/6
48/7
-

15/2
90/5
10/4
14/5
134/7
29/1
69/6
456/2
31/8
17/1
6 /7

41/1
16250/0
207/9
7 /0
1772/6
11/8
93/9
688/8
69/1
10/6
42/3

56/0
8528/3
18/3
2 /5
790/4
33/4
2 /4
8977/8
64/1
26/8
7 /5

63/46
1278/8
314/58
4/44
704/31
6/58
4/67
2843/4
311/12
2/64
10/90

منبع :یاتهههای تحقیق -محاسبه توسط محقق

مقایته شاخص لیندا و سهم بازاری بین بنگاههای تعال در صینایع تولییدی در طیول
سالهای مخهلف و همچنین در بین صنایع رووارون وشیان می دهید کیه بیین صینایع
مخهلف تﻔاوت قاب توجه از لحاظ اوحصاری و رقیابه بیودن وجیود دارد .اعیداد
مندر در جدول وشان م دهد که صنعت مواد غذای و آشیامیدو هیا (کید آیتییک
 ،)15تولید محصوالت از توتون و تنبیاکو (کید  ،)16تولیید پوشیاک ،عمی آوردن و
روگ کردن پوست خزدار (کد  ،)18دباغ و عمی آوردن چیرم و سیاخت کییف و
چمدان و زین و یراق و تولید کﻔش (کد  ،)19تولید چوب و محصوالت چوب (کید
 ،)20همچنین کدهای آیتیک  37 ،36 ،33 ،30 ،26از درجه رقابه بیاالتری وتیبت
به سایر صنایع برخوردار هتهند .البهه در تولید محصیوالت از توتیون و تنبیاکو (کید
 ،)16عل رغم اوحصاری بودن ،لکن به دلیی تعیداد محیدود بنگیاه تولییدی در ایین
صنعت و توزیع تقریبا یکتان سهم بازار بین بنگاههای موجود ،همچنیین میداخالت
دولت بر مهغیرهای رتهاری و سیاسیتهیای قیمیتریذاری ،در چیارچوب سیاخهار
رقابه قرار دارود .به بیان دیگر در چنین حاله م توان شرایط را در وظر ررتت که
بنگاه های محدود ،با یکدیگر تباو کرده و جنگ قیمه ویز وداشهه و بر مبنیای سیهم
برابر بازار ،تعالیت م کنند .این مطلب برای صنعت بازیاتیت (کید  )37وییز مصیداق
یاتهه است .مقایته ارز

اتزوده صنایع مخهلف وشان م دهد که صنایع تولید مواد و

محصوالت شیمیای و مواد غذای و آشامیدو هیا بیه ترتییب بیشیهرین سیهم ارز
اتزوده ک بخیش صینعت را بیه خیود اخهصیاص دادهاوید ( 29.1و  11.1درصید).
هماوطور که در باال ویز اشاره شد مواد غذای و آشامیدو ها از لحاظ رقابه بیودن در
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طول سالهای مخهلف از وضعیت مطلوبتیری وتیبت بیه سیایر صینایع برخیوردار
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
داشهه است .به عبارت دیگر از سهم واعادالوهتیر صینعت برخورداروید .بیا دقیت در
اعداد شاخص لیندا در طول سالهای مورد بررس مشخص است که در اک ر صنایع،
یک شوک بزرر اتﻔاق اتهاده است ،بطوری که عدد این شاخص به شیدت اتیزایش
داشهه است .این اتﻔاق معموالً زماو به وقوع م پیوودد که در اثر یک شیوک قیمهی
در مواد اولیه ،می الً اتیزایش ویرر ارز ییا شیوکهیای سیاخهاری وظییر تحیریمهیای
بینالملل  ،برخ از بنگاههای کوچک قادر به ادامه تعالیت وبوده یا بتییاری از سیهم
خود را در بازار از دست م دهند .دخالت دولت و تملیک برخی از صینایع توسیط
دولت ویز از جمله عوامل است که م تواود ساخهار بازار و صنایع را بهراحه تحیت
تأثیر قرار دهد .صنعت تولید مواد و محصیوالت شییمیای بنظیر می رسید از جملیه
صنایع است که سهم بنگاههای دوله در آن بتیار باال بوده که این موضوع به ووبیه
خود باعث عدم توزیع عادالوه سهم بازار بین بنگاههای مخهلف شده اسیت .بطیوری
که بنگاههای دوله به دلیی برخیورداری از حماییت دولیت سیهم بیاالی از ارز
اتزوده آن بخش را به خود اخهصاص دادهاود و بنگاههای بخش خصوص در رقابت
با بنگاههای دوله واتوان عم کردهاود .با توجیه بیه ادبییات تحقییق و خصوصییات
بازارهای چهارراوه در قالیب بازارهیای رقابیت کامی  ،رقابیت اوحصیاری ،اوحصیار
چندجاوبه و اوحصارکام طبق جدول  ،2ساخهار بازار و صنایع تولیدی اییران ،مبهنی
بر کد تعالیت در سطح  ISICدو رقم و به شرح جدول  ،3تبیین شده است.
جدول  .2ویژگی بازارهایرقابتکامل ،رقابتانحصاری ،انحصارچندجانبه ،انحصارکامل

ساختار بازار
رقابت کامل
رقابت
انحصاری
انحصار چند
جانبه
انحصارکامل

تعداد تولیدکنندگان
زیاد

نوع تولید
همان

قدرت بناا بر قیمت
هیچ

موانع ورود
کم

زیاد

مشابه

مقداری

کم

مقداری

زیاد

قابل مالحظه

بسیار زیاد

کم
یک

همان
یا مشابه
همان

منبع :روزبهان ،هاشم (.)1385

رقابت غیرقیمتی
هیچ
تبلیغات و تفاوت
تولید
تبلیغات و تفاوت
تولید
تبلیغات
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جدول  .3ساختار صنایع ایران در سطح  ISICدو رقمی طی سال  1383الی 1395

کد

عنوان فعالیت

ساختار صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
تولید محصوالت از توتون و تنباکو ا سیاار
تولید منسوجات
تولید پوشاك ا عملآوردن و رنگ کردن پوست خزدار
دباغی و عملآوردن چرم ،ساخت کیف و چمدان ،زین ،یراق و تولید کفش
تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه (غیر از مبلمان) ساخت کاال از نی و مواد
حصیری
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شد
صنایع تولید زغال کک ا پاالیشاا های نفت و سوختهای هستهای
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
تول ید محصوالت الستیکی و پالستیکی
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی
تولید فلزات اساسی
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشینآالت و تجهیزات
تولید ماشینآالت و تجهیزات طبقه بندی نشد در جای دیار
تولید ماشین آالت اداری و حسابار و محاسباتی
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستاا های برقی طبقهبندی نشد در جای دیار
تولید رادیو و تلویزیون و دستاا ها و وسایل ارتباطی
تول ید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیار ساعت
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر
تولید سایر وسایل حمل و نقل
تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشد در جای دیار
صنایع بازیافت

رقابت کامل
انحصار کامل
رقابت انحصاری
رقابت کامل
رقابت کامل

ISIC

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

رقابت کامل
انحصارچندجانبه
انحصارچندجانبه
انحصار کامل
انحصار کامل
انحصارچندجانبه
انحصارچندجانبه
رقابت انحصاری
انحصارچندجانبه
انحصارچندجانبه
رقابت انحصاری
انحصارچندجانبه
رقابت انحصاری
رقابت انحصاری
انحصارچندجانبه
انحصارچندجانبه
رقابت کامل
انحصارچندجانبه

منبع :وهایم تحقیق

 .5تحلیل عوامل
در ارزیاب دیدراه ها و رویکرد مکاتب مخهلف اقهصیادی ،بتییاری از مکاتیب بیه
ووع به مداخله اقهصادی دولت اعهقاد دارود و تنهیا اخیهالف آوهیا در حیوزه ایین
مداخالت است .دیدراههای توق م تواود مبنای ارزیاب راهبردهیای توسیعهای در
رابطه با وقش و جایگاه دولت در اقهصاد قرار ریرد .از زاویه دیگر ،وهادهای تحیت
عنوان شورای رقابت تاسیس و قواوین ضد تراست بنییان رذاشیهه شیده اسیت کیه
عهدهدار وظیﻔه وظارت بیر بازارهیا و در برریرویده مجموعیه مقیررات در راسیهای
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حداک ر ساخهن مناتع اجهماع و مماوعت از رویههای ضدرقابه است (حتیین و
شﻔیع  .)1392 ،از سوی دیگر ،اوحصار ،قواعد بازار رقابت را م شیکند و از ایین
طریق ،قدرت اوهخاب مصرفکننده را به طیور جیدی محیدود می سیازد ،باعیث
تخصیص واکارای منابع م شود ،ب عداله را روا م دهد و همچنین در وضعیت
اوحصاری ،سود و زیان ،عالمت مناسب به بنگاهها برای ورود به بازار و یا خیرو
از بازار وم دهد .بدین ترتیب ،برای مقابله با اوحصار ،باید اقدامات و تصمیمات در
وضع قواوین و اعمال وظارت ،تعیین و مراقبت از قیمت ،مالیات و یاراوهها ،تشویق
و حمایت از رقابت ،منع اتحاد و تباو  ،صورت ریرد (توکل .)1391 ،
دالی مخهلف وجود اوحصیار و عیدم کیارای در تخصییص بهینیه منیابع در
اقهصاد ایران و شکتت بازار را م توان معطوف به موارد زیر داوتت که به تناسب
دامنه بروز شکتتهای توق در بازار و ووع وظام اقهصیادی حیاکم در هیر کشیور،
رتهره مداخالت اقهصادی دولت تعیین م شود.
 -1تراواو وامناسب بنگاهها بر حتب اودازة آوها یا به عبارت دیگیر ،تراواوی
وتب باالی بنگاههای کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس.
 -2خدشه در حقوق مالکیت کیه از وشیاوههیای آن رتیهر

معیامالت غییر

رسم است .
 -3تقدان بازارهای مال توسعه یاتهه که موجب اتزایش هزینه های معیامالت
م شود.
 - ۴عدم شﻔاتیت و وجود اطالعات وامهقارن در بیازار بیرای مصیرفکننیده،
تولیدکننده و تروشنده.
 -5وجود اوحصارات قاووو در صینایع مخهلیف م ی وﻔیت ،مخیابرات ،آب،
برق ،راز.
 -6وجود قراردادهای غیر منصﻔاوه در بازار و عدم رعایت حقوق خرییدار ییا
تولیدکننده در قراردادها.
 -7وجود آثار خارج در اقهصاد و تحمی هزینیههیای بنگیاههیا بیه جامعیه
مخصوصاً در مقوله محیط زیتت و آلودر  ،م

تولید اتومبی غییر اسیهاودارد ییا
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عدم اسهﻔاده از تیلهر در کارخاوهها و یا اوهقال پتاب کارخاوه صنعه در رودخاوهها
(مداح و رضواو .)139۴ ،
 .1-5تجزیه و تحلیل فرصت ها ،تهدیدها ،قوت ها و ضعف هاا در راساتای ایجااد
ساختار مناسب و رفتار رقابتی در بازار و صنایع تولیدی ایران

در راسهای ارتقای رقابت در بازار و صنایع تولیدی ایران ،در وظر است بیر اسیاس
ادبیات اقهصادی و وظریه های علم  ،سیاست های راهبردی ضداوحصاری ،تبییین و
معرت شوود .بدین منظور ،بر مبنای مطالعیات اوجیامیاتهیه و ارزییاب تجیارب در
مدیریت بازار و مداخالت بازاری ،وتبت به ارائه راهبردهای اساس برای دسیهیاب
به رتهارهای رقابه و اسهمرار ساخهار رقابت اقدام م شود .در این راسها تجزییه و
تحلی ترصت ها ،تهدیدها ،قوت و ضعف ،به عنوان یک از ابزارها و تکنیکها در
حوزه راهبردی و مدیریت اسهراتژیک ،مورد اسهﻔاده قرار ررتهه است.
الف -فرصتها در راستای ایجاد ساختار مناسب و رفتار رقابتی در بازار و صنایع تولیدی
ایران

 .1سیاستهای کل اص  ۴۴قاوون اساس جمهیوری اسیالم اییران و مﻔیاد
قاوون تتهی رقابت و منع اوحصار و ویز دسهورالعم هیا و سیاسیتهیای شیورای
رقابت.
 .2سیاستهای کل اقهصاد مقاومه و تاکید به تقویت رقابتپذیری اقهصاد و
تحول اساس در ساخهار و منطق سازی اودازه دولت.
 .3ترصتهای واش از حمایتهای قاووو در زمینه رتع اوحصارات دوله .
 .۴زیرساختهای قاووو و تال

برای حذف مواوع سیرمایهریذاری (کیاهش

ارتﻔاع ورود) در چارچوب قاوون حمایت از سرمایهرذاری.
 .5پنجییره واحیید سییرمایهرییذاری و ارائییه خییدمات اداری و مشییاورهای بییه
سرمایه رذار ،بدون تشیریﻔات زائید اداری و تتیهی در امیور (تتیهی در ارتبیاط
دولت با تعاالن اقهصادی و بنگاهها و ویز وهادهای دولهی بیا یکیدیگر) ،دسهرسی
آسییان و یکتییان در ارائییه اطالعییات ،شییﻔاتیت اطالعییات و حییذف اوحصییار
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اطالعات،کاهش چشمگیر زمان و هزینههای مرتبط.
 .6قاوون رتع مواوع تولید رقابت پذیر و بهبود ت ای کتب و کار.
 .7قاوون حداک ر اسیهﻔاده از تیوان تولییدی و خیدمات کشیور و حماییت از
کاالهای ایراو .
 .8حمایت دولت در اعطای تتیهیالت سیرمایهای بیه بنگیاههیای کوچیک و
زودبازده.
 .9امکان دسهرس به تکنولوژیهای جدید در عرصه رقابت و اتزایش کم و
کیﻔ تولیدات.
 .10وجود پهاوتی های بالقوه در بازار داخل و خارج و مشهریان بالقوه.
ب -تهدیدها در راستای ایجاد ساختار مناسب و رفتار رقابتی در بازار و صنایع تولیدی ایران

 .1تغییرات عمده و وارهیاو تکنولیوژی و ظهیور محصیوالت جیایگزین پیر
قدرت.
 .2تولید کاالهای مشابه توسط رقبا و جاوشین برای کاالهای موجود.
 .3برداشهه شدن حمایتهای تعرتهای و یاراوههای پیدا و پنهان.
 .۴همجواری با مراکز اقهصیادی ،تجیاری و بیازارهیای بیینالمللی منطقیه و
برخورداری از مرزهای مشهرک تجاری.
 .5احهمال اتزایش سهم واردات در مقایته با توسعه صادرات و رشد رقابیت
محصوالت خارج در بازار داخ .
 .6قدیم بودن تکنولوژی و خار از رده بودن برخ تولیدات.
 .7امکان ایجاد شراکتهای بینالملل و شک ریری مناتع مشهرک.
 .8ب ثبات در وظام تصمیمسازی و تصیمیمرییری ،قیواوین و مقیررات و وییز
ب ثبات در عوام تولید واش از تحریم اقهصادی.
ج -قوتها در راستای ایجاد ساختار مناسب و رفتار رقابتی در بازار و صنایع تولیدی ایران

 .1برخورداری بنگیاههیا از وییروی کیار میاهر و مهخصیص و تواومنیدی در ارائیه
خدمات تن  ،مهندس و مشاورهای.
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 .2شک ریری خوشههای صنعه در مجموعه شهرکهای صنعه و منیاطق و
وواح صنعه .
 .3برخورداری بنگاهها از واحدهای تحقیق و توسعه و ارتباط با شیرکتهیای
داوشبنیان در مراکز رشد و پارکهای علم و تناوری و کاوونهای ووآوری.
 .۴سازماوده کاوونهای همیاهنگ داویش و صینعت در زمینیه مزییتهیای
تولیدی در محدوده جغراتیای تعالیت.
 .5برخورداری بنگاهها از زیرساختهای عموم و رویکردهیای میدیریه در
توسعه بنگاههای کوچک و مهوسط.
د -ضعفها در راستای ایجاد ساختار مناسب و رفتار رقابتی در بازار و صنایع تولیدی ایران

 .1تقدان سیتهم میدیریت جیامع اطالعیات و عیدم امکیان تصیمیم سیازی و
تصمیمریری سریع و بهینه و در وهیجه از دست دادن ترصتهای رقابت.
 .2کم تجربگ مدیران در راهبری مجموعههای تحت مدیریت در محیطهیای
بینالملل .
 .3ساخهار مال ضعیف بنگاهها و ضعف وظام باوک در کمک به تیامین میال
ط دوران رذار.
 .۴کارآی پایین و بهای تمام شده باالی تولیدات داخ در مقایتیه بیا رقبیای
خارج .
 .5عییدم برخییورداری از مزیییت مقیییاس اقهصییادی ،در مواجهییه بییا رقبییا و
تولیدکنندران کوچک داخل .
 .6مواجهییه بییا زیرسییاختهییای ضییعیف و واکییارا در حییوزه حمایییت از
تولیدکنندران.
 .7عدم توجه به رویکردهای اقهصاد مقاومه مبهن بر تعال کردن ظرتیتهای
بالقوه.
بر اساس تجزیه و تحلی ترصتها ،تهدیدها ،قوتهیا و ضیعفهیا و پیووید
عناصر چهارراوه (اسهراتژی رقابه و اوطباق  ،اقه ای  ،تهاجم  ،دتاع ) ،اولوییت
و محوریت راهبردهای اساس در راسهای ایجاد ساخهار مناسب و رتهار رقیابه در
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بازار و صنایع تولیدی ایران ،مشخص م شوود کیه در چیارچوب وظرییهزمینیهای،
پیشنهادها و توصیههای سیاسه ارائه خواهد شد.
 .2-5مداخالت بازاری در اقتصاد ایران

تمایالت و ررایش اتراد و بنگاهها به حداک رسازی سود ،زمینیه را بیرای رتهارهای
ترصتطلباوهای تییراهم م ی کنیید که وهیجییه آن شییک ری یری اوحصییار و بازارهای
غیررقابه خواهد بود .در این صورت ،مداخلﺔ دولت به عنوان عامل بیروو  ،برای
شکتهن اوحصار ،ضرورت خواهد یاتت (واصح  .)139۴ ،عالوه بر این ،جتت و
جوی مناتع تردی و سیازماو از سوی بنگاهها ،وهایم و تبعات منﻔ در پ دارد که
بر اتراد و رروههای اجهماع دیگر ،تحمی م شود و ویازمند کنهرل و حه جبران
میی باشیید .ضمن آوکه این متﺌله ،زیان ک جامعه را بییه دوبییال دارد ،تحقق چنین
کنهرل و جبراو از طریق مکاویتمهای بازاری ،تنها به صورت محدود امکانپیییذیر
است .در ایییین شیییرایط ،دولت موظف اسیییت از طریق مکاویتمهای اقهصادی و
اصالحات اجهماع  ،این روحیه سودارراوه را ت عیف کند.
مداخالت بازاری در اقهصاد ایران مبهنی بیر قیواوین و مقیررات اقهصیادی را
م توان در دو مقطع و مصادیق مشروحه زیر بیان ومود (مداح و رضواو :)139۴ ،
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
شکر ،بروم و روغن در سیال  ،1350تشیکی کمیتییون در تعییین ویرر کاالهیا و
خدمات و وظارت بر اعمال آوها در سال  ،1350ایجاد مرکز بررس قیمتها جهیت
مقابله با اتزایش قیمیتهیا در سیال  ،1352تاسییس سیازمان حماییت از مصیرف
کنندران و تولید کنندران.
بعد از اوقالب اسالم  ،حوزه مداخالت دولت در اقهصاد معطیوف بیه میوارد
ذی است:
 -1اصول  ۴3و  ۴۴قاوون اساس ( :)1358بیر اسیاس دو اصی  ،دولیت هیم
متﺌول مماوعت از رویه های رقابه در اقهصاد و هم عام اصل تولیید اقهصیاد در
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حوزه صنایع بزرگ ،و تنظیم اقهصاد است.
 -2قاوون تعزیرات حکومه ( )1368که واظر بر مهار رویههیای ضید رقیابه
(بخش دوله و بخش غیر دوله ) است.
 -3قاوون بروامه پنم ساله دوم توسعه اقهصادی ،اجهمیاع و ترهنگی کشیور
( ) 1368که بندهای آن واظر بر ایجیاد و حراسیت از ت یای رقیابه در صیادرات،
واردات ،تولید و توزییع ،ویاظر بیر سیاماوده شیرکههای دولهی  ،اوحیالل ،ادغیام،
وارذاری سهام است.
 -۴بر اسیاس میاده ( ) 15بروامیه سیوم ،دولیت مکلیف بیه تاسییس سیازمان
خصوص سازی شده است و ویز مکلف به سیاسهگذاری هیا در حیوزه اشیهغال بیا
تاکید بر توسعه طرحهای اشهغالزا در بخش تعاوو و خصوص رردیده است.
 -5دولت در بروامه چهارم توسعه مکلف بیه ارائیه الیحیه تتیهی رقابیت و
کنهرل و جلوریری از شک ریری اوحصارات رردید .بر این اساس تمرکز قاوون بیر
تتهی رقابت که مﻔهوم وسیع تر از مبیارزه بیا اوحصیار دارد ،میورد توجیه قیرار
ررتت.
 -6سیاستهای کل اصی  ۴۴قیاوون اساسی ( ،)8۴-85کیه بیر اسیاس آن،
حوزه تعالیت دولت تشریح شد و دولت از هر رووه تعالیت در حوزه خار از آن
منع شد .همچنین ،تقویت وقش وظارت  ،هدایه و تنظیم دولت ،حرکت به سمت
اقهصاد بازار با مالحظات رقابت و عدالت تقویت شد.
 -7بر اساس بند

اص ( ،)۴۴وارذاری  80درصد از سهام بنگاههای دولهی

به بخشهای خصوص  ،شرکههای تعاوو بنگاههای عموم غیر دوله مجاز شد.
 -8بر مبنای پیگیری و تحقق اهداف و بروامهها و سیاسههای اصی  ۴۴قیاوون
اساس  ،شورای رقابت و مرکز مل رقابت تشکی رردید.
 -9قاوون حمایت از مصرف کنندران ،با اسهﻔاده از ظرتیههای اوجمنهای غییر
دوله و وظارت از طریق وهادهای غیر دوله مصوب و اجرا رردید.
 -10مشارکت ریری متهقیم از بخش غییر دولهی در امیور تصیمیمسیازی و
تصمیمریری در بروامه پنجم توسعه کشور ( )1389-9۴با تاسیس شورای رﻔهگوی
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دولت و بخش خصوص (تعام بخش مییان بخیش خصوصی و بخیش دولهی )
شک ررتت.
 -11قاوون اسهﻔاده از ظرتیتهای تولیدی و خدمات داخل ( )1390با هیدف
تقویت تولیدات داخل به تصویب مجلس شورای اسالم ایران رسید.
 -12قاوون مجیازات اسیالم  -میاده  688بخیش تعزییرات قیاوون مجیازات
اسالم مصوب  1375و اصالح  1376کیه طبیق آن وزارت بهداشیت ،درمیان و
آموز

پزشک و سازمان حﻔاظت محیط زیتت و دامپزشیک بیرای تشیخیص و

مقابله با تهدید علیه بهداشت و آالیندر  ،مکلف رردیدود.
 -13قاوون حﻔاظت و بهتیازی محییط زیتیت (میواد  )12 ،11 ،10مصیوب
 1353و اصالح  1371که مواد مورد اشاره این قاوون واظر به جرم اوگیاری آلیوده
ساخهن محیط زیتت و جرائم کارخاوجات و کارراههیای میورد وظیر در صیورت
تخلف م باشد.
 -1۴طرح هدتمندسازی یاراوهها که در سال  1389به اجرا رذاشیهه شید و از
جمله تبعات م بت آن ،پایاو برای تتادهای موجود در توزیع یاراوهها است که بیا
وقدیکردن یاراوهها ،آزادسازی قیمتها در اقهصاد کشور برای اولین بیار در میورد
برخ کاالها برقرار رردید .تعیین دسهوری قیمت بتیاری از کاالهیا ،تیوان رقابیت
تولیدکنندران بخش خصوص را به شدت کاهش داده بود لکین موجیب اتیزایش
اوگیزههای تعالیت بنگاههای بخش دوله شده بود .اما با آزادسازی قیمت کاالهیای
یاراوهای و واقع شدن قیمت آوها ،زمینهای برای رقابت در تولید کاالهای یاراویهای
تراهم م شود .این امر موجب اتیزایش کیﻔییت کاالهیای تولییدی و تیوان رقابیت
جهاو تولیدکنندران داخل ویز خواهد شد (برخورداری .)1387 ،عالوه بیر ایین،
پرداخییت وقییدی یاراو یههییا موجییب اتییزایش شییﻔاتیت اقهصییادی ،اتییزایش رتییاه
دریاتتکنندران یاراوهها ،همچنین با تغییر الگوی مصرف ،موجیب عقالیی شیدن
رتهار مصرت م شود.
 .3-5تحلیل عوامل مبتنی بر نظریه زمینهای

وظریه زمینهای ،متهلزم شناسه های است که به جنبیه مشیهرک ییک پدییده اشیاره
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دارود و با مﻔاهیم و مقولهها ،مرتبط است .شناسهها ،شناخت پایهای از پدیده را بیه

صورت دسهه بندی شده و تحت عنوان "مﻔهوم" معرتی می کننید" .مقیوالت" در
وظریه زمینهای ،وتبت به مﻔاهیم ،اوهزاع تر هتهند و در سطح باالتری قیرار داروید.
از ترکیب و کنار هم قرار ررتهن چند مﻔهوم ،یک مقوله تشکی م شیود .مقیوالت
شالوده های تدوین وظریه هتهند و ابزاری را تراهم م کنند تا وظرییه اوتیجام یابید
(قاض میرسیعید و رضیواو  .)1398 ،بیه منظیور شیناخت پدییده ،از متیهندات و
وظریههای علم و ویز رو

تحلی ترصتها ،تهدیدها ،قوت و ضعف ،اسیهﻔاده و

سواالت یا ترضیههای تحقیق ،تدوین شده است.
ب ا توجیه بیه هیدف پیژوهش در راسیهای شیناخت بیازار و تحلیی مهغیرهیای
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
تولیدی ایران ،طبق رویکرد وظریه زمینهای ،یاتهههای تحقیق در قالب کدریذاریهیای
باز ،محوری و رزینش تحلی شدهاود .برای اوجام کدرذاری بیاز ،بیا بررسی دقییق
داده ها و اطالعات هر ترضییه ،بیه یکتیری مﻔیاهیم دسیت پییدا کیرده و از طرییق
کدرذاری محوری به اطالعات بخش کدرذاری باز ،اوتجام داده ،بطوریکه مﻔیاهیم
که قابلیت دسههبندی و طبقهبندی با یکدیگر را داشهند با هیم ترکییب و بیه سیاخت
مقوله مهناسب با مﻔاهیم پرداخهه شده است .ایین ویوع کدریذاری چگیووگ تالقی
مقولهها بیا یکیدیگر و وحیوه اتصیال آنهیا را در وظیر دارد .در ادامیه بیا اسیهﻔاده از
مقولههای عمدهای که از تحلی دادهها بدست آمیده بیه یکتیری مقولیههیای وهیای
رسیدیم .مرحله بعد کدرذاری رزینش و تراینید یکپارچیهسیازی و پیاالیش وظرییه
است که در آن مقولهها حول یک مﻔهوم مرکزی مرتب شدهاود .بیدین ترتییب ،بیرای
تولید وظریه ،مقوالت وهای را در قالب مدل پارادایم طبقهبندی ومیوده و در وهاییت
به تولید وظریه م اوجامد .در ادامه به مراح تحلی بطور کام از طریق روود میذکور
پرداخهه شده است بطوریکه برای هر ترضیه موردوظر ،کدرذاری بیاز و محیوری بیر
اساس مﻔروضات با توجه به ترصتها ،تهدیدها ،قوت و ضیعف ،در قالیب جیداول
ارائه شده و سپس مقوالت وهای برای تولید وظریه تعیین رردیده است.
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جدول  .4مفروضات

شمار مفروضات
1
2
3
4
5

مفروضات
حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای تاثیرگذاری بر ارتفاع ورود به بازار و صنعت موردنظر
کنترل پیامدهای خارجی منفی ناشی از فعالیتهای بناا ها
ایجاد فرصت برابر از طریق توزیع سهم بازاری بین بناا ها
نظارت بر اجرا و روزآمدسازی قوانین و ارزیابی ساختار حاکم بر بازار و صنعت
توسعه صادرات و جایازینی واردات متناسﺐ با مزیت نسبی کشور

منبع :وهایم تحقیق
جدول  .5کدگذاری باز مربوط به مفروضات

شمار مفروضات
1
2
3
4
5

کد باز
 کاهش رغبت فعاالن اقتصادی در عرصه سرمایهگذاری کاهش مشارکت در اولویتهای سرمایهگذاری عدم تحوالت تکنولوژیکی در فرایند تولید محصوالت عدم تمکین بناا ها و فعاالن اقتصادی در رعایت ضوابط زیست محیطی و برنامهریزی برایکاهش آالیندگیهای فعالیتهای اقتصادی
 عدم دسترسی فعاالن اقتصادی به اطالعات بازار و استراتژیهای بازار عدم شفافیت و بروز بودن اطالعات بازار عدم تعامالت نظام یافته بین نهاد دولت و نهاد بازار در تدوین مقررات تنظیمی عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات در ممانعت از ایجاد رانت و نابرابری سهم بازاری بناا ها عدم پشتیبانی از بناا ها و تولیدات داخلی با هدف بهبود تراز تجاری -عدم تمهیدات توسعه نوآوری برای دستیابی به بازارهای جدید و مدیریت تغییرات

منبع :وهایم تحقیق
جدول  .6کدگذاری محوری مربوط به مفروضات

مفاهیم
سطح پایین مشارکت در اولویتهای سرمایهگذاری
عدم اعتماد به اطالعات بازار
عدم تثبیت و شفافیت در استراتژیهای بازار
عدم حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بناا ها
عدم تمهیدات مدیریت سرمایه گذاری مشترك داخلی و خارجی
باال بودن ریسک نیروی کار در صنایع تولیدی
پایین بودن سطح مهارت نیروی انسانی در مقایسه با زمینههای شغلی
عدم نظاممندی و سازماندهی ساختار بازاریابی خارجی
عدم سهولت دسترسی به منابع و تسهیالت حمایتی
عدم تفکیک انحصار خوب و انحصار بد در فعالیتهای اقتصادی
عدم نظارت بر فعالیتهای اقتصادی نهاد دولت
عدم توجه به نقش واحدهای کوچک و زودبازد در مدیریت بازار

منبع :وهایم تحقیق

مقولهها
ضعف مدیریت جریان نقدینای
ضعف مدیریت فناوری اطالعات
عدم وجود سیستمهای مدیریت اطالعات جامع
عدم وجود بانک مسئله در نیازسنجی فناوری
عدم ایفای نقش نهادهای دولتی
عدم ضابطه اعمال بهر وری در نیروی کار
عدم اجرای سیاستهای آمایش آموزش عالی
عدم مدیریت ورود و خروج به بازارهای خارجی
عدم بروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط
عدم تعامالت بین نهاد دولت و نهاد بازار
قدرت محوری و بیثباتی در مدیریت دولتی
عدم توجه به هزینه ورود و خروج بناا ها
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جدول  .7تفکیک مقولههای عمده و مقولههای نهایی

مقولههای عمد
عدم شفافیت در حمایت از صنایع نوپا از طریق تامین مالی مشترك سرمایه
عدم پوشش هزینه بناا های پیشاام در صنایع دارای اولویت
عدم سیاست اعمال تعرفه بر واردات و اعطای مشوقهای مالیاتی برای دور
محدود به بناا های پیشاام صنایع داخلی
حمایت دولت برای تعادل بازار ،در دور نامشخص و تثبیت سیاست پولی و
مالی برای تشویق و حمایت از سرمایهگذار
عدم سیاستهای یکپارچه در تعیین مالیات و عوارض و قیمتگذاری
هزینههای زیستمحیطی برای غلبه بر شکستهای بازاری و در راستای
توسعه اقتصادی پایدار
عدم نظارت یکپارچه در قیاس بین فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی و
بخش دولتی
عدم سیاستهای حمایتی در ایجاد انایز برای توسعه فناوریهای جدید
عدم اعمال سیاست های شفاف و هدفمند در تخصیص یارانهها
عدم استفاد از ظرفیت شورای رقابت و تقویت شورای گفتاوی دولت و بخش
خصوصی در آمایش بازار و صنعت
عدم اعمال شرایط و قوانین آسان تر برای داوطلبین ورود به بازار
عدم طراحی و پیاد سازی سیستم جامع اطالعات و شفافسازی
عدم اعمال مداخالت سیاستی و تعامالت نظام یافته بین نهاد دولت و نهاد بازار
در راستای پیاد سازی رفتارهای رقابتی
عدم ممانعت از ایجاد رانت و نابرابری سهم بازاری بناا ها
عدم نیازسنجی از عناصر مرتبط با حوز قوانین و مقررات و اسناد باالدستی در
راستای تدوین و روزآمدسازی مقررات و اسناد برنامهای
عدم برنامهریزی در افزایش قدرت نوآوری با هدف قدرت ایستادگی در محیط
رقابت داخلی و بینالمللی و دستیابی به بازارهای جدید
عدم تعادلهای بینالمللی به دلیل بروز شوكهای تجاری
عدم حمایت از صنایع کشور در بازارهای داخلی و بینالمللی در راستای
تسه یل حرکت اقتصاد به سمت تعادل و با هدف بهبود تراز تجاری

مقوله نهایی
حمایت از صنایع نوپا
حمایت از صنایع دارای اولویت
اعمال سیاستهای تشویقی
رویکرد حمایتی در محدود زمان
مشخص از بناا های نوپا
برنامه ریزی برای کاهش آثار منفی
فعالیتهای اقتصادی و حمایت از
صنایع پاك
رویکرد عادالنه در اجرای سیاستهای
اقتصادی
حمایت در راستای تجاری سازی
اید های نوآورانه
رویکرد حمایت از صنایع نوپا در
سیاستهای تخصیص یارانه
اعمال نظرات فعاالن بازار و ناظران
اقتصادی در تدوین برنامهها
بهبود روشها و فرایندها
ارائه اطالعات یکپارچه و یکسان
رویکرد مشترك نهاد دولت و شورای
رقابت در مدیریت بازار
نظارت بر اجرای سیاست حمایتی
بروزرسانی قوانین و مقررات
پیوند مبانی آمایش آموزش عالی و
آمایش صنعت و تجارت
مدیریت تجارت خارجی
مدیریت فضای کسﺐ و کار و مدیریت
تولید

منبع :وهایم تحقیق

.1-3-5تفسیر رابطه بین مقولهها و تولیدنظریه از طریق مدل پارادایمی و الگوی مسلط

در رو

وظریه زمینهای ،م توان از مدل مﻔهوم کیه شیام شیش دسیهه (مقولیه

محوری یا پدیده ،شرایط عل  ،شرایط مداخلهرر ،شرایط زمینهای یا پایهای ،راهبرد
تعامل و پیامد) م باشند ،اسهﻔاده ومود .بدین ترتیب ،مقولههای به دست آمیده در
طول تحلی داده ها ،با توجه به موضوع پیژوهش ،در شیک ( )2و در قالیب میدل
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پارادایم و الگوی متلط ،ارائه شده است .طبق شک ( ،)2شرایط عل  ،زمینهای و
مداخلهای ،باعث شدهاود تا پدیده رتهارهای غیررقیابه  ،ایجیاد شیود و بیه منظیور
بهبود ت ای رقابت ،سیاستهای راهبردی و محورهای زیر به کار ررتهه شوود:
الف -مدیریت ترآیندها و سیتهمهای تولیدی بیه منظیور میدیریت تغیییرات
وتق شرایطبازار.
ب -مدیریت داوش ،به منظور طراح و پیادهسازی سیتهم جامع اطالعیات و
شﻔافسازی در ارائه اطالعات ،همچنین اتزایش توان ارائیه اییدههیا و محصیوالت
جدید و اتزایش قدرت ووآوری با هدف قدرت ایتهادر در محیط رقابت داخلی
و بینالملل و دسهیاب به بازارهای جدید.
شکل  .2تولید نظریه مبتنی بر مدل پارادایمی نظریه زمینهای (الگوی مسلط)
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 مدیریت جریان وقدینگ برای تواوای ایتهادر در برابر تشار قیمت رقبا.د -مدیریت قواوین ،راهبردهای ترهنگ  ،رتهاری ،وگرش  ،به منظور ایجیاد اوگییزه
تال

و خالقیت و در راسهای پیادهسازی رتهارهای رقیابه و همکیاری و تعامی

بین وهاد دولت و بازار.
 .6راهبردهای اساسی و پیشنهادهای سیاستی
مقایته شاخص لیندا در طول سالهای مخهلف و همچنین در بین صنایع روویارون
کشور ،وشان م دهد که تﻔاوت قاب توجه از لحیاظ اوحصیاری و رقیابه بیودن
صنایع ایران وجود دارد که این تﻔاوت عمدتا به دلی تعداد محدود بنگیاه تولییدی
در برخ صنعت و توزیع تقریبا یکتان سهم بازار بیین بنگیاههیا ،مالکییت دولهی
برخ از تعالیتها و بنگاه ها ،همچنین مداخالت دولیت بیر مهغیرهیای رتهیاری و
سیاستهای قیمت رذاری ،رابطه بین عناصر بازار را تغییر داده به وحوی که بع ی
از صنایع تولیدی در چارچوب ساخهار رقیابه قیرار ررتهیهاوید .در برخی میوارد
بنگاه های محدود در صنایع ،با یکدیگر تباو کرده و جنگ قیمه ویز وداشیهه و بیر
مبنای سهم برابر بازار ،تعالیت م کنند.
وهایم تحقیقات مهعدد در حیوزه سیاخهار بیازار ،مبیین آن بیوده کیه سیاخهار
اوحصار ،بر بخش رتهردهای از تعالیتهای صینعه اییران حیاکم اسیت و ت یای
رقابت در کشور محدود می باشید و دولهی بیودن اقهصیاد اییران ،دلیی اصیل و
بزررهرین و مهمهرین دلی واکارآمدی در اقهصاد و عدم توجه به بازسازی سیاخهار
رقابت در بازار است .تحریمهای اقهصادی ،شوک ارزی ،ت ای رقابه در صینایع
که تولید آوها مهاثر از واردات مواد اولیه یا تکنولوژی ،ماشینآالت و تجهیزات بوده
را تغییر داده است .همچنین مداخالت دولت در راسهای تنظیم بازار و در حماییت
از تولیدکنندران و مصرف کنندران ،در روود تغیییرات و ت یای رقیابه تاثیرریذار
بوده است .البهه ط سالهای ویز به دلیی توسیعه سیرمایهریذاری توسیط بخیش
خصوص  ،شاهد کاهش تمرکز در ک صنایع بودهایم.
از مهمهرین دالی ضیرورت وجیود دولیت و سیاسیتهیای راهبیردی دولیت،
م توان به وجیود رقابیت ویاقص در برخی بازارهیا ،پیامیدهای خیارج کاالهیای
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عموم  ،توزیع مجدد درآمد ،عدم اوگیزه بخش خصوص در تحقیق و توسعه ،تقدان
اطالعات کام  ،وجود اوحصار و تقدان رقابت کام اشیاره کیرد .بیه عبیارت دیگیر،
مکاتب اقهصادی ،بنابر دالی خود ،ضیرورت مداخلیه دولیت ،وحیوه مداخلیه ،میرز
مداخله ،حجم و اودازه دولت را مطرح م کنند .ول باید توجه کرد که این مداخله و
هیدایت از طریق راهبردهای علم و منطق صورت ریرد .راهبرد یا اسیهراتژی ،کیه
معرف خط مش  ،راه ح  ،وقشه ،تصمیمریری در شرایط سخت و دشوار و یا طیرح
بلندمدت برای اهداف خاص ،می باشید ،دارای ایین ویژری اسیت کیه داوریها و
تصمیمهای شهابزده و یک سویه را در مدیریت بازار ،باز می دارد و وقیش دولیت و
مرز مداخله دولت را تعیین م کند .از آوجا که بررسی وقش و جایگاه دولت در تمام
ابعاد ،در ایین مطالعیه وم رنجد ،بنیابراین ،در تبییین وقش دولت ،صیرتا میداخالت
بازاری مبهن بر ساخهار بازار مورد بررس قرار ررتهه است.
از جمله مزایای رقابت در مقایته با سایر ابعاد بازار ،تنظییم رابطیه دو سیویه
بین تولیدکنندران و مصرفکنندران و اتزایش کیﻔیت محصیوالت تولییدی توسیط
تولیدکننییدران و اتییزایش قییدرت تصییمیمری یری در اوهخییاب محصییول از سییوی
مصرفکنندران است .در تحقق این رابطه ،دولت باید وتبت به تنظییم و تصیویب
سیاستها ،قواوین و ضیوابط اقیدام کنید کیه موجیب تتیهی رقابیت شیده و از
اوحصارررای مماوعت کند .در صورت عدم شک ریری رابطه دوسیویه ،منجیر بیه
شکتت بازار خواهد شد .با بررس تاریخ اقهصاد اییران ،می تیوان اوحصیارهای
دوله مبهن بر قواوین خاص ،اوحصار واش از یاراوه و راوتهیای وییژه ،اوحصیار
واش از تتهیالت تکلیﻔ و شیوه تخصییص اعهبیارات و ارز ،اوحصیار در تهییه و
عرضه وهادههای تولید ،وجود شرکتهای دوله  ،قواوین بودجه ساالوه را به عنیوان
زمینیههیای اصل اوحصار در اقهصاد ایران ،اشاره کرد .بنابراین ،باید اقهصاد دولهی
ایران را بیه اقهصاد مبهن بر رقابت مهحول ومیود .بدین منظور الزم است دولیت از
طریق توسعه زیرساختها و مقرراتزدای  ،بازار را کنهرل کند .چناوچه میداخالت
دولت ،اثربخش مورد اوهظار را وداشهه باشد ،زمینهساز شکتت دولت خواهد شد.
با توجه به مراتب یادشیده ،همچنیین تولیید وظرییه بیا لحیاظ وهیایم تحلیی
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ترصتها ،تهدیدها ،قیوت و ضیعف در عرصیه رقابیت ،سیاسیتهیای راهبیردی،
پیشنهادها و توصیههای سیاسه مشرحه زییر در راسیهای میدیریت بیازار و ایجیاد
ت ای رقابت در صنایع تولیدی ایران ،باید مورد توجه قرار ریرد:
 -1سیاست رذاران اقهصادی برای اتخیاذ راهبردهیای اساسی ایجیاد سیاخهار
مناسب بازار و تبیین وقش دولت ،باید بازار حقیقی را مطالعیه کننید .ایین مطلیب
رویای دقت در وحوه و میزان مداخله دولت است ،به طوری که در مقابله با پدییده
شکتت بازار ،بیه شکتیت دولیت منههی وشیود .بنیابراین ،بیا توجیه بیه تیراز و
وشیبهای اقهصادی و ضرورت مداخالت دولت ،سیاست رذاریها باید به وحیوی
باشد که ساخهار بازار را از طریق ایجاد راوت و وابرابری سهم بازاری بنگیاههیا ،بیه
ساخهار غیررقابه تبدی وکند و پدیده شکتت دولت ایجاد وشود.
 -2وهاد دولت و سیاسترذاران اتهصادی ،باید در راسیهای کیاهش تمرکیز و
اتزایش رقابت در بازار و صنعت ،مواوع سرمایهرذاری و ورود بنگاهها به صنعت را
شناسای و برای حذف محدودیتها و مواوع ،از طریق وضع مقررات تنظیم  ،کیه
دخالت بازاری متهقیم دولت وامییده می شیود ،اقدام ومایند .میداخالت اقهصیادی
دولت در ایران که عمدتاً مبهن بر قواوین و مقررات است ،بیاوگر ضرورت وظیارت
بر اجرا و روزآمدسازی قواوین و مقررات از طریق ارزیاب ساخهار حاکم بر بازار و
صنعت و مهناظر با آمایش صنعت کشور و اسناد باالدسه م باشد.
 -3در بازار و صنایع که هیچ بنگاه داخل تعالیت ودارد ،سیاسترذاران می تواونید
بروامییههییای حمایت از صنایع ووپا و مراکییز وییوآوری را در چییارچوب آمییایش صیینعت،
سازماوده و با ارایه خدمات حمایه به سرمایهرذاران ،ارتﻔاع ورود بیه بیازار و صینعت
موردوظر را کاهش دهنید .برای غلبه بر مواوع ورود بنگاههیا و توسیعه سرماییهریذاری بیا
هدف تحریک تعاالن اقهصادی به رقابت در کنیار همکیاری ،بایید بیه وقیش مناطق ویژه
اقهصادی ،پارکهای علم و تناوری و خوشههای صنعه  ،توجه شود.
 -۴دولت باید هزینه بنگاههای پیشگام در صنایع دارای اولویت را با سیاستهیای
حمایه و اعطای مشوقهای مالیات برای دوره محدود ،همچنیین از طرییق تامین مال
مشهرک سرمایه ،جبران کند .اعمال سیاست پول و مییال برای تشویق سییرمایهرییذاری،
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ایجاد و توسعه بنگاه ،موجبات کیاهش ارتﻔیاع ورود و حماییت از بیازار و صینعت را
خواهد داشت.
 -5سیاستهای حمایه ماوند اعمال تعرته بر واردات برای حمایت از صنایع
ووپییییییا و مداخله دولت از طریق اسهراتژی توسعه صادرات و جایگزین واردات
مهناسب با مزیت وتب کشور ،م تواود به عنوان وقش تتهی کننده و حمایتکننیده
دولت برای بنگاهها تلق شود.
 -6اعمال مالیات و عوارض محیطزیتت ،کیه از ابزارهیای کنهیرل پیامیدهای
خارج منﻔ واش از تعالیتهای بنگاهها است م تواوید از طرییق قیمیتریذاری
هزینههای زیتتمحیط  ،بر شکتتهای بازاری غلبه کند ،باعث اتزایش کارای و
تخصیص بهینه منابع شود ،محصیوالت سیبز را رقابیتپیذیر کنید ،اوگییزه توسیعه
تناوریهای جدید را ایجاد وماید و در مجموع رتاه اجهماع را ارتقا دهد.
 -7کاهش تصدیرری دولت در تعالیتهای اقهصادی و واریذاری بنگیاههیای
دوله به بخش خصوص و ویز کیاهش تتیلط بنگیاههیای عمیوم شیبه دولهی در
چارچوب قیواوین و مقیررات مربوطیه ،همچنیین اعمیال سیاسیتهیای هدتمنید در
تخصیص یاراوهها ،برای کاهش وابرابری سهم بازاری بنگاهها ،مورد توجه قرار ریرد.
 -8سیاسترذاری مبهن بر وظریه رقابیت در کنیار همکیاری ،بیه عنیوان الگیوی
مطلوب ایﻔای وقش بازار ی دولت ،در وظر ررتهه شود .همچنین ،به تعامالت وظیامیاتهیه
بین وهاد دولت و وهاد بازار ،برای تکمی سیاستهای اقهصادی ،تعیین سیاز و کارهیای
اجرای و دسهیاب به اهداف پیشبین شده ،توجه شود .بدین منظور اسهﻔاده از ظرتییت
شورای رقابت و تقویت شورای رﻔهگوی دولت و بخش خصوص  ،مورد تاکید است.
 -9عدم تعادلهای بینالملل به دلی بروز شوکهای تجیاری ،موجیب عیدم
تعادل در بازارهای داخل م شود .در این شرایط ،مداخالت دولیت و حماییت از
صنایع داخل  ،م تواود زمینهساز حرکت اقهصاد بیه سیمت تعیادل ،رقابیتپیذیرتر
شدن و بهبود تراز تجاری شود .البهه حمایتهای اقهصادی دولت ،باعث می شیود
در بلندمدت رقابتپذیری کاهش یابید .بنیابراین ،بایید حماییتهیای دولیت برای
تعادل بازار ،به دورهای محدود ،معطوف باشد.
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