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چکیده
هدف محوری تحقیق جاری بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب فناوری صنایع کارخانهای ایران میباشد.
در این مقاله از دادههای خام طرح جامع آمارگیری کارگاههای صنعتی ایران در سطح کدهای چهاررقمی ISIC
در طی دوره زمانی  4731تا  4731استفادهشده است .مدل رگرسیونی تحقیق بر مبنای مدل لوین و ریس و
همچنین مدل داسگوپتا و استیگلیتز با توجه به متغیرهای ساختاری بازار از جمله صرفههای مقیاس ،شاخص
تمرکز هرفیندال ،نسبت تحقیق و توسعه به فروش و واردات کاالهای سرمایهای میباشد .نتایج تحقیق حاضر
مؤید آن است که کمترین ضریب فناوری در میان صنایع کارخانهای ایران مربوط به صنعت بازیافت مواد ضایع
است .از سوی دیگر ،یافتههای تحقیق نشان میدهد که ارتباط منفی بین تمرکز و ضریب فناوری وجود دارد؛
یعنی صنایع انحصاری دارای ضریب فناوری پایین بودهاند .به عبارت دیگر ،نگرش شومپیتر مبنی بر اینکه با باال
رفتن سطح تمرکز میزان نوآوری و خلق فناوری جدید افزایش مییابد ،در بازارهای صنعتی ایران نقض میگردد.
ازاینرو تجدید ساختار بازارهای انحصاری ایران برای توسعه ضریب فناوری الزامی است .همچنین نتایج تحقیق
داللت بر آن دارد که در اکثر صنایع کارخانهای ایران ،به دلیل کوچک بودن سطح فعالیت و اندازه تشکیالت
تولیدی ،از صرفههای مقیاس بهرهبرداری نمیگردد.
کلیدواژهها :فناوری ،تحقیق و توسعه ،صرفههای مقیاس ،شومپیتر ،ساختار بازار
طبقهبندی O14 ,L63 ,L12 ,C23 :JEL

 .1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .7کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
(*نویسنده مسئول)
 .3استادیار اقتصاد دانشگاه خلیجفارس بوشهر
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.1مقدمه
از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون ،تحقیق و توسعه و نوآوری عامل اصلی رشد و جهش جوامع صنعتی
بوده است .هر چه اقتصادها بیشتر به سمت جهانیشدن پیش میروند ،فناوری بهعنوان یک عامل مؤثر
در باال رفتن رشد و رقابت در میان کسبوکارها شده است .بازارهای جدید در سیطرهی بنگاههایی قرار
میگیرد که از منابع بهصورت بهینهتری استفاده میکنند و استفاده از درجات فناوری نوآورانه را الگوی
راهبرد توسعه خود قرار میدهند .نوآوری پایگاه اصلی فعالیتهای تحقیق ،توسعه و فناوری میباشد و
اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات جایگزین اقتصاد بر پایه تولیدشده است.
اولین بار شومپیتر 1برای به انجام رساندن تحقیق و توسعه و نوآوری بازارهای انحصاری را مناسبتر
از بازارهای رقابتی معرفی نمود و بیان نمود که با باال رفتن سطح تمرکز میزان نوآوری و خلق فناوری
جدید نیز افزایش مییابد .آرو 7از نظریهپردازان مکتب فشار رقابتی معتقد است انحصارگران به سبب
برخورداری و دسترسی به بازاری مطمئن انگیزه کمی برای نوآوری و تحقیق و توسعه دارند .درحالیکه
بنگاههای رقابتی به سبب فشار ر قابت و سود اقتصادی صفر ،انگیزه بیشتری برای نوآوری و ارائهی
محصوالت جدیدتر داشته تا بتوانند بر رقبا تسلط یافته ،هزینه تولید را کاهش دهند و سود اقتصادی
باالتری کسب نمایند .از سوی دیگر طرفداران مکتب سود انحصاری معتقدند که نوآوری با ریسک زیاد
همراه است و در بازارهای رقابتی صورت نمیگیرد؛ زیرا منافع حاصل از نوآوری در چنین بازارهایی آنی
و لحظهای است .بنگاههای انحصاری به سبب برخورداری از صرفههای گسترده نسبت به مقیاس که
از هزینه متوسط نزولی ناشی میشود ،توان زیادی برای پوشش هزینهی نوآوری دارند.
طرفداران مکتب سود انحصاری نظریهی فشار رقابتی را مورد چالش قرار داده و معتقدند این استدالل
که بنگاه انحصاری به سبب اتکا به سود اقتصادی مثبت فاقد انگیزه برای تحقیق و توسعه و نوآوری
است ،بسیار ساده و مستلزم تأمین مجموعهای از فروض است .در مقابل ،ازآنجاییکه در بازار رقابتی نفع
حاصل از تحقیق و توسعه و نوآوری استثناءپذیر نیست ،تحقیق و توسعه و نوآوری در این بازار با سواری
مجانی همراه خواهد بود ،زیرا با وجود هرگونه نوآوری ،سایر بنگاهها سریعاً توسعه جدید را فراگرفته و
نشت اطالعات که خصوصیت بازار رقابتی است رقبا را قادر میکند که سریعاً کاالی جانشین را تولید
کنند .شومپیتر کارآیی پویا را بهعنوان فرایند تخریب خالق 3توصیف میکند .این فرایند مبنای رشد
تکنولوژی و سازماندهی جدید میباشد که به محصوالت و فرآیندهای جدید منجر شده و در نهایت
افزایش استانداردهای زندگی را به دنبال دارد .تئوری شومپیتر عموماً بهعنوان ارتباط مثبت بین تحقیق
و توسعه ،نوآوری و قدرت بازاری تفسیر میشود .در حقیقت ،شومپیتر به دنبال بررسی فرایند تکاملی
1. Schumpeter
8. Arrow
3. Creative destruction
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سرمایهداری بود و از نظر او سود در طی زمان از رفتار رانتجویانه بنگاه بهدست میآید .رفتار رانتجویانه
خواستار توسعهی سودآوری و بهکارگیری دانش قابلیتهای بنگاهها است .به همین دلیل ،انحصارگر
برای حداکثر کردن سود خود دست به تحقیق و توسعه و نوآوری میزند .که این ،از طریق کاهش
هزینههای تولید و افزایش کارایی بنگاهها به افزایش استانداردهای زندگی افزایش سود اقتصادی ،منجر
به تقویت قدرت انحصاری میشود.
هدف این مقاله آن است که به سؤاالت زیر پاسخ دهد .اول آنکه چه ارتباطی بین ساختار بازار و
ضریب فناوری وجود دارد؟ دوم آنکه ضریب فناوری در کدامیک از صنایع کارخانهای ایران باالتر است؟
سوم شاخصهای ساختار بازار در کدامیک از صنایع کارخانهای ایران باالترین میزان و در کدامیک
کمترین میزان را دارد؟ چهارم آنکه آیا الگوی رقابت خودمخرب شومپیتر در بازارهای صنعتی ایران
برقرار است یا خیر؟
در ادامه ،چهارچوب کلی مقاله حاضر به این شکل است :در بخش دوم ادبیات موضوع و پیشینه
تحقیق ارائه میشود .در بخش سوم ،مبانی نظری ارائهشده است .در بخش چهارم ،تحلیلی توصیفی از
مختصات صنایع کارخانهای ایران ارائهشده است .بخـش پنجم به تصریح و تجزیه و تحلیل مدل
میپردازد .خالصه و نتیجهگیری بحث نیز در بخش انتهایی ارائهشده است.
 .2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
اختالف نظرهای متفاوتی درباره رابطه بین ساختار بازارها و نوآوری و تحقیق و توسعه در مکتبهای
مختلف اقتصادی مشاهده میشود .که در این بین ،برخی از اقتصاددانان ساختار بازار را عامل مؤثری بر
سطح تحقیق و توسعه و نوآوری میدانند .حجم فعالیتهای خالقانه به ساختار بازار ارتباط دارد ،به
عالوه برخی از اقتصاددانان با نگرش شومپیتر هم عقیدهاند که رقابت کامل برای فعالیتهای خالقانه
مضر است و همچنین منافعی که از اینگونه فعالیت حاصل میشود به شکل مضاعفی جبران کاهش
سطح رفاه را خواهد کرد که خود حاصل عدم کارایی تولید در ارتباط با قدرت بازار است .ازاینرو شرایط
تحقیق و توسعه و نوآوری مداوم تنها به وسیله انحصار و تمرکز امکانپذیر است و بنگاهها از این طریق
سعی در حفظ قدرت انحصاری خود خواهند داشت .در دیدگاه فشار رقابتی ،توانایی بسیار زیاد انحصارگر
برای نوآوری ،نادیده گرفتهشده است .به عالوه ،این واقعیت که ساختارهای انحصاری قیمتی باالتر از
هزینهی نهایی دریافت میکنند ،سودی ایجاد میکند که امکان سرمایهگذاری جهت ایجاد نوآوری را
برای بنگاه فراهم میآورد .ازاینرو ،شرایط نوآوری مداوم تنها به وسیلهی ساختارهای انحصار امکانپذیر
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است .بنابراین ،میتوان گفت که احتمال شرکت بنگاههای رقابتی در فعالیتهای پرهزینهی تحقیق و
توسعه ( )R&Dکمتر است (ریکارد.)7002 ،1
آنچه که مورد تأکید طرفداران مکتب سود انحصاری است اثر انگیزهی بیشتر انجام تحقیق و توسعه
شرکت در فعالیتهای نوآورانه بر رفاه جامعه است .اگر انحصارگر انگیزه بیشتری در سرمایهگذاری برای
تحقق نوآوری داشته باشد ،آنگاه در تحلیلی پویا ،انحصار ممکن است منجر به افزایش رفاه کل شود.
در نظریهی اقتصاد کالسیک ،بنگاه رقابتی به سبب تولید بیشتر در قیمتهای کمتر و بهطورکلی کارآیی
بیشتر ،همواره بر بنگاه انحصاری ترجیح داده شده است .اما بنگاههای انحصاری ،گذشته از برخورداری
از صرفههای مقیاس که منافع روشنی برای جوامع بهدنبال دارند ،همچنین به سبب مخارج تحقیق و
توسعه و نوآوری و پیشرفت تکنولوژی که نتیجهی این هزینهها است ،رشد اقتصادی و افزایش کیفی
در استانداردهای زندگی را تقویت میکنند (چرچ .)7000 ،7بر این اساس ،این ادعا مطرح میشود که در
ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی نباید تنها روی ناکارآمدی تخصیصی آنها که در اثر انحصاریشدن
بازار ایجاد میشود ،تمرکز نمود .با توجه به اینکه ساختارها و صنایع انحصار چندجانبه ،3ساختار بازاری
بین رقابت کامل و انحصار کامل هستند ،میتوان تصور نمود که در دیدگاه مکتب انحصاری انگیزه
انحصار چندجانبه برای تحقیق و توسعه و نوآوری باید بین دو بنگاه رقابتی کم انگیزه و بنگاه انحصاری
پرانگیزه قرار داشته باشد .وجود عنصر رقابت در بازار انحصار چندجانبه و تهدید بیشتر ورود ،باعث
میشود در این بازار ،بنگاهها سعی در گسترش و حفظ قدرت انحصاری خود به وسیلهی تحقیق ،توسعه
و تحقق نوآوری داشته باشند .تئوریهای اقتصاد صنعتی و رشد درونزا عموماً پیشبینی میکنند که
نوآوری ،تحقیق و توسعه ،با افزایش سطح رقابت در بازار کاهش مییابد ،درحالیکه مطالعات تجربی
جروسکی ،5بلوندل 4و همکاران ،نشاندهنده باال رفتن میزان نوآوری ،با افزایش سطح رقابت در بازار
است.

1. Rickard, Sean
8. Church, Jeffrey and Ware, Roger
3. Oligopolistic Industries
4. Geroski
5. Blundell and et al
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نمودار  :1رابطه میان سطح رقابت ،نوآوری ،تحقیق و توسعه
منبع :خدادادکاشی و همکاران1337 ،

بررسی و ارزیابی ارتباط میان صرفههای مقیاس و رقابت ،تأثیر تمرکز و هزینههای تبلیغات بر
سودآوری ،هزینههای تحقیق و توسعه و سهم بازار و برخی موضوعهای دیگر از جمله مسائل موردمطالعه
بسیاری از پژوهشگران بوده است .در ایران مطالعات کاربردی درباره ساختار بازارها و هزینه تحقیق و
توسعه و ضریب فناوری صورت گرفته است.
داسگوپتا و استیگلیتز ( )1390نشان دادند که وقتی درجهی تمرکز در صنایع با ورود آزاد کوچک
باشد ،فعالیت  R&Dبرای هر بنگاه (و در نتیجه کاهش هزینهها) همبستگی مثبتی با درجهی تمرکز
خواهد داشت .بهعالوه درجهی تمرکز همبستگی مثبتی با درجهی انحصار خواهد داشت .ریچارد لوین
در سال ( )1395از یافتههای شومپیتر حمایت میکند و سرمایهگذاری در  R&Dو ساختار بازار را بهطور
متناسب بهعنوان نتایج مشترک در تعیین روند رقابتی در نظر گرفته است ،که در نهایت به این نتایج
دستیافته است که شدت  R&Dو شدت تبلیغات بر روی تمرکز تأثیر مثبت میگذارد.
در مطالعه دیگری که در سال ( )1334توسط کوئلر صورت گرفت برخالف تعدادی از مطالعات اخیر
و همگام با مدل شومپیتری ،نوآوری در محصول (بهطور خاص نوآوری بنگاههای بزرگ) یک اثر مثبت
قابلتوجهی بر تمرکز صنعت ایجاد میکند .این مطالعات اثر مثبت  R&Dرا بر روی میزان نوآوری در
محصول بیان میکند .مطالعه سیموندیس در سال ( )1332نیز در تائید نظریهی شومپیتر میباشد که
بنگاههای بزرگ ،بیشتر در تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت میکنند و در کل شواهد کمی از ارتباط
مثبت بین شدت تحقیقات و تمرکز وجود دارد.
در مقاله فرانکوا مالربا و همکاران ( )7000پیشنهادشده است که الگوی خاصی از فعالیتهای نوآورانه
در یک صنعت میتواند به وسیله روشهای مختلف فنآوری توضیح داده شود یک روش فنآوری
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(تکنولوژیکی) به وسیله ترکیب خاصی از فرصتهای تکنولوژیکی تعریفشده است .ساختوساز در تمایز
بین تکنولوژیهای مارک  1و مارک  7شومپیتری و نتایج تجربی قبلی نشان میدهد که الگوهای
فعالیتهای نوآورانه قابلمالحظهای در همان سطح فناوری وجود دارد .در مطالعه دیگری که توسط
گایل و هال در سال ( )7001صورت گرفت انتظار میرود که  R&Dبنگاه به صورت مثبت با نوآوری
در ارتباط باشد .بنابراین عالمت ضریب آن روی میزان شدت  R&Dبنگاه باید مثبت باشد .این مقاله
شواهد تجربی در بیان ارتباط بین تمرکز بازار و نوآوری را بازبینی کرده است و مشخصشده است که
یک صنعت متمرکزتر ،نوآوری را تحریک میکند .کوئلر ( )7004در مطالعه دیگری نشان داد که در
صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته ،خروجی نوآوری (بهویژه در بنگاههای کوچک) با وجود تمرکز باال،
کمتر است و در نتیجه شدت تحقیق و توسعه افزایش مییابد .خروجی نوآوری در بنگاههای بزرگ تأثیر
مثبتی بر تمرکز صنعتی دارد اما این تأثیر تنها در صنایع دارای تکنولوژی غیرپیشرفته مالحظه میشود.
گالبرایت ( )7002در مقالهای بیان نمود که حق انحصاری در نوآوری معموالً منجر به میزان باالتری از
تشویق نوآوری در بازارهایی که بیشتر رقابتیاند ،میشود .این در حالی است که حقوق غیر انحصاری
به نتایجی متضاد منجر میشوند گر چه استثنائات مهمی نیز وجود دارند .گر چه مشکل است که بتوان
به نتایج قاطع در مورد مشوقهای تحقیق و توسعه در ساختارهای متفاوت بازار دست یافت ،اما این
نظریه این امکان را فراهم میسازد تا ویژگیهای عام و کلی را بررسی نموده و زمانی که یک بنگاه
اقتصادی میتواند با نوآوری سودی را بهدست آورده و یا از سودی حفاظت کند ،مشوقها برای
سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه افزایش مییابند.
تینگوال و پولدال ( )7002به تخمین رگرسیون لگاریتم مخارج تحقیق و توسعه روی رقابت که
توسط شاخص هرفیندال و سودآوری اندازهگیری میشد ،پرداختند .نتایج آنها حاکی از این بود که
رابطهای به شکل  Uمعکوس بین مخارج تحقیق و توسعه و تمرکز تأیید میشود .برآوردهای کریسکولو
و همکاران ( )7010نشان میدهد که دریافت کمک مالی بهطور معناداری و با احـتمال باالیی با
فعالیتهای  R&Dهمخطی دارد؛ میزان سرمایهگذاری در  R&Dبه طور مثبت به اندازهی بنگاه بستگی
دارد .همچنین برای نوآوری در محصول میبینیم که سرمایهگذاری در  R&Dبهطور مثبتی با میزان
فروش کاالهای جدید وابسته میباشد .در پایان محصوالت جدید هم خطی مثبتی با بهرهوری دارند.
تحلیلها فرضیاتی را از وجود رابطهی مثبت بـین سرمایهگذاری و  ،R&Dنوآوری در محصول و
بهـرهوری را اثبات میکند و دارای پیامدهای سیاستی جالبی میباشد .لوبمایر ( )7010نتایج این مطالعه
ارتباط مثبت بین تغییرات نظارتی و تمرکز فعالیتهای نوآورانه را با یک وقفهی دو ساله برای مجموعهی
دادههای مورد استفاده نشان میدهد.
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خدادادکاشی ( ،)1392یافتههای مطالعه داللت دارند که اقتصاد ایران به دلیل کوچک بودن از
صرفههای مقیاس برخوردار نبوده است .عالوه بر این شواهد تجربی ،ناسازگاری بین صرفههای مقیاس
و رقابت در بازارهای صنعتی را تأیید میکنند .همچنین ،با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح
تولید بهینه ،نرخ بازده افزایش مییابد .فالحی و دهقانی ( )1393به ارزیابی تأثیر درجه تمرکز و هزینه-
های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران میپردازد .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نرخ
سودآوری در صنایع متمرکز و انحصاری ایران باالتر بوده و تبلیغات نیز اثر مستقیمی بر سودآوری صنایع
ایران داشته است .موالیی و دهقانی ( )1330نتایج مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطی بین هزینههای
تحقیق و توسعه و سهم بازار را در بخش صنعت ایران تأیید میکند .ملکان ( )1330به ارتباط بین
سودآوری بهعنوان شاخصی از عملکرد ،صرفههای ناشی از مقیاس و نسبت تمرکز بهعنوان دو عنصر
ساختاری میپردازد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در مجموع متغیرهای صرفههای ناشی از
مقیاس و نسبت تمرکز اثر معناداری بر سودآوری صنایع دارند .همچنین ارتباط بین صرفههای ناشی از
مقیاس و سودآوری منفی ارزیابیشده است .شهیکیتاش و نصیریاقدم ( )1330نتایج این تحقیق نشان
میدهد که میزان رقابت بین بنگاههای صنعت کولر آبی اندک و شدت موانع ورود در این صنعت بسیار
باال میباشد و ساختار انحصار چندجانبه محکم (الیگوپولی محکم) در صنعت کولر آبی حاکم است .نتایج
حاصل از شاخص هزینه رفاهی هاربرگر و پوزنر مؤید هزینهی رفاهی نسبتاً باال ،به دلیل شرایط
غیررقابتی حاکم در این صنعت است .کردبچه و امامی ( )1331در این مقاله سعی شده است تا اثر
ساختار بازار بر مخارج تحقیق و توسعه را در صنایع بزرگ کشور مورد بررسی و آزمون قرار دهد .نتایج
این مطالعه نشان میدهد که در کارگاههای صنعتی ایران که ساختارهای بازاری آنها به انحصار نزدیکتر
است ،مخارج بیشتری به تحقیق و توسعه اختصاص مییابد .خداداد کاشی و همکاران ( )1331در تحقیق
خود به بررسی ساختار بازار بر بهرهوری صنایع ایران میپردازد .یافتههای این مقاله داللت بر آن دارد
که ارتقاء رقابت بر سطح بهرهوری اثر مثبت و بر رشد بهرهوری اثر منفی دارد .همچنین مخارج R&D
در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهرهوری میشود .اصغرپور و همکاران ( )1331به بررسی
اثر نوآوری بر بیثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی میپردازد .نتایج این مطالعه حاکی از
وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و بیثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران است.
خدادادکاشی و همکاران ( )1331در مجموع نتایج تحقیق نشان میدهد که سطح تمرکز ،اثرات معناداری
بر سطح نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانهای ایران داشته و رابطه  Uمعکوس میان سطح
تمرکز و نوآوری و تحقیق و توسعه برقرار است .اصغر پور و همکاران ( )1331به بررسی اثر نوآوری بر
سهم بازار در صنایع نساجی ،چرم و پوشاک ایران (کدهای  5رقمی) پرداخته است .رابطه بین نوآوری و
سهم بازار به صورت غیرخطی و به شکل  Uمعکوس است ،که در ادبیات به فرضیه شومپیتر معروف
است .نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار در صنایع نساجی و چرم
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و پوشاک است .دهقانی ( )1333به بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختاری و رفتاری بازار در
 150کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای  1399–1325پرداخته است .نتایج حاصل از
تخمین مدل داللت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معناداری
بر پویایی رقابت در بخش صنعت ایران بوده و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر پویایی رقابت ،در
مقایسه با متغیر شدت تحقیقات بیشتر است .شهیکیتاش و نوروزی ( )1333به بررسی ساختار بازار
صنایع کارخانهای ایران بر اساس مدلهای ساختاری و غیرساختاری پرداخته است .یافتههای تحقیق بر
اساس شاخصهای لرنر ،بون و هرفیندال نشان میدهد که ضریب رقابت در بخش صنعت ایران اندک
است .نتایج نشان میدهد که صنعت «تولید وسایل نقلیه و موتوری» با سهمی معادل  12/39درصد،
بیشترین سهم ارزش فروش نسبی در صنایع کارخانهای ایران را داراست که با توجه به محاسبه انواع
شاخصهای تمرکز ،دارای ساختار بازار انحصاری میباشد.
 .3مبانی نظری
فناوری در مفهوم اقتصادی محصولی است ساخت دست بشر ،استوار بر شناخت و آگاهی ،مبتنی بر
تحقیق و توسعه و قابل دادوستد در بازار و دارای ویژگیهای خاص دور زندگی یک محصول که قیمت
آن بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین میشود .ارزش بازاری فناوری همراه با مراحل مختلف دوران
زندگیاش در حال دگرگونی است .گذشته از این ،فناوری اثرگذار بر ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،فضایی و محیطی است و از یکایک این ساختارها نیز تأثیر میپذیرد (شریف.)1322 ،
نوآوری و خلق فناوری جدید از مهمترین حقایق تاریخ اقتصادی است و عامل بسیاری از وقایعی
است که در نگاه نخست ،به عوامل دیگر نسبت داده میشوند (شومپیتر )1333 ،1تصور میشود که سهم
قابلتوجهی از محصوالت کشورهای صنعتی پیشرفته مرتبط با پیشرفتهای تکنیکی آنها میباشد.
شواهد بیشماری وجود دارد که نشان میدهد که این پیشرفتها صرفاً به صورت تصادفی رخ ندادهاند
(اشموکلر .)1327،7تئوریهای اقتصاد صنعتی و رشد درونزا بیان میدارند که با افزایش سطح رقابت
در بازار میزان نوآوری و تحقیق و توسعه کاهش مییابد ،درحالیکه مطالعات جروسکی ،)1334( 3بلوندل5
و همکاران ( ،)1333نشان دادند که با افزایش سطح رقابت در بازار میزان نوآوری نیز افزایش مییابد
(کاشی و همکاران.)1331 ،

1. Schumpeter
8. Schmookler
3. Geroski
4. Blondel
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نظریههای اقتصادی چندی که قادر به توضیح دادن جهت یا نرخ این افزایش میباشد ،وجود ندارد
بهویژه نظریههایی که مبنای اقتصادی دقیق و منطقی اقتصاد خرد داشته باشند .این خأل مهمی است،
چرا که شناخت اهمیت پیشرفتهای تکنیکی برای افزایش بازده ،تردیدهایی را در مورد کفایت مدلهای
سنتی اقتصاد خرد برای فهم عملکرد اقتصادهای مدرن مبتنی بر بازار ایجاد کرده است که نتیجهی آن
ناتوانی در ارائه سیاستهای تجویزی مثالً سیاست ضدانحصار میباشد .تمرکز صنعتی در مقیاس بزرگ
خود مشوق فعالیتهای خالقانه است مثل این است که تمرکز خود علت خالقیت باشد .همچنین
استدالل خواهیم کرد که به جز در کوتاهمدت ساختار بازار و فعالیتهای نوآورانه درونزا میباشند.
یکی از اهداف اصلی تحقیق ارائه مدلی است که بتواند کارایی یک بازار اقتصادی را بسنجد و
همچنین بتواند از طریق آن رابطهی بین کارایی تولیدی و منافع پویا را بهطور معناداری توضیح داد .این
مدل بایستی قادر باشد توضیح دهد که چگونه چندین بنگاه مجموعهای از تصمیمات را اتخاذ میکنند
و همچنین این مدل بایستی بتواند توضیح دهد که چنین تصمیماتی دارای چه عواقبی هستند .مثالً هر
یک از بنگاههای اقتصادی باید هم در مورد اینکه چقدر هزینه بایستی صرف نوآوری شود ،تصمیم
بگیرد .و هم اینکه چه استراتژیهایی برای تحقیق بایستی دنبال شود .هر یک از این تصمیمات دارای
عواقب مهمی نه تنها برای نرخ کلی پیشرفت تکنولوژیک بلکه برای ساختار صنعتی و عملکرد
اقتصادهای مبتنی بر بازار هستند .چنانچه بنگاههای اقتصادی در عمل به تقلید استراتژیهای تحقیق
همدیگر بپردازند ،بخش عمدهای از هزینههای نوآوری عمالً دوبارهکاری خواهد بود و از نظر اجتماعی
نوعی هدر دادن سرمایه محسوب میشود .آنچه که این تحلیل را حتی مشکلتر میسازد این است که
هر تصمیم از جانب یک بنگاه اقتصادی بایستی در درون یک ساختار صنعتی اتخاذ شود که خود آن
ساختار نیز درونزا است (داسگوپتا 1و استیگلیتز.)1390 ،7
اینکه هم در شرایط رقابتی و هم در شرایط انحصاری سرمایهگذاری در بخش نوآوری کمتر از حد
مورد نیاز است یک پیشفرض عمومی است .این پیشفرض تا حدی بر این حقیقت استوار است که
دانش– بازده نوآوری -ویژگیهای یک کاالی عمومی را دارد.
فرض بر آن است که سطح درآمد هیچ تأثیری در معادلهها ندارد .فرض کنید  Qنشاندهنده یک
محصول است و منفعت اجتماعی ناخالص ناشی از مصرف  ،Qبرابر ) u(Qبا  𝑢(𝑄)́ > 0و
 𝑢(𝑄 ˶ ) < 0است .همچنین بر اساس مدل داسگوپتا و استیگلیتز تقاضای بازار بهصورت زیر
تعریفشده است:
()1

)𝑄( 𝑝 = 𝑝(𝑄) = 𝑈 
1. Dasgupta
8. Stiglits
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 R(Q)=p(Q)Qبهعنوان منفعت یک تولیدکننده انحصاری است .در ابتدا با در نظر گرفتن چند
فرض از پیش تعیینشده به بیان الگوهای مختلف میپردازیم .فرض کنید که  .1عایدی نهایی محصول
روند رو به کاهش داشته باشد .7 ،بهترین تکنیک تولید در حال حاضر برای محصول برابر  Cمیباشد
که هزینهی تولید یک واحد از این محصول است .3 ،نوآوری در روند تولید این محصول این هزینه را
از  cبه  𝑐 کاهش میدهد.
شایان ذکر است که در اولین مطالعه پایه ،آرو ( )1327با طراحی سه ساختار متفاوت بازار ،منفعت
نهایی نوآوری را بررسی نمود .حالت اول ،بازار مدیریت شده توسط جامعه است که در آن قیمت بازار
برابر با هزینه ی تولید است .در این شرایط بازده ناشی از نوآوری و خلق فناوری جدید در هر دوره برابر
با خالص مازاد منفعت اجتماعی است که در نمودار  1به وسیلهی ناحیهی  ABCDنشان دادهشده است.
فرض کنید که 𝑠 نشاندهندهی این منفعت است .حالت دوم موردی است که در آن انحصار کامل
وجود دارد یعنی جاییکه ورود آزادانه به بازار ممکن نیست .فرض کنید 𝑚 بیانگر افزایش منفعت
انحصاری در مدت معینی است .چنانچه انحصارگر از این نوآوری استفاده کند در نمودار  𝑚 ،7بهعنوان
فاصله بین ناحیهی  IJKLو  EFGHنشان دادهشده است .حالت سوم اقتصاد رقابتی است .فرض کنید
که فناوری  cدر یک حالت رقابتی مورداستفاده قرار میگیرد و فرد نوآور اختراع خود را بهعنوان تکنولوژی
 𝑐 به ثبت میرساند .فرض کنید که 𝑐 نشاندهندهی سود در یک دورهی مشخص در حالت اقتصاد
رقابتی است که در طول مدت حیات حق اختراع نصیب نوآور میشود .در اینجا پدیدهی سقف قیمت رخ
میدهد و فرد نوآور اختراع خود را به تمام بازار ارائه میدهد و قیمت  cرا تحمیل میکند .برای این
حالت 𝑐 در ناحیه 𝐷  𝐴𝐵𝐶 قرار دارد .حاال میتوان نشان داد که:
()7

𝑚𝑠 > 𝑐 > 

در این مورد آرو معتقد است که با توجه به اینکه میزان سود در بازار انحصاری کمتر میباشد،
درنتیجه انگیزهی سرمایهگذاری در بازار انحصاری کمتر از انگیزهی سرمایهگذاری در بازار رقابتی است،
و در مورد اخیر این انگیزه حتی کمتر از آنچه موردپذیرش جامعه است ،میباشد (آرو.)1327 ،
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نمودار :2وضعیت سود در بازار مدیریت شده

نمودار  :3وضعیت سود در بازار رقابتی

نمودار :4وضعیت سود در بازار انحصاری
منبع :داسگوپتا و استیگلیتز1390 ،
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در بخشهای زیر دو ویژگی نوآوری در روند تولید را یک به یک مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 .1-3صنعت مدیریت شده توسط جامعه
ابتدا فرض کنید که بازار برای محصول مورد نظر توسط جامعه مدیریت میشود .اگر  Cهزینهی ثابت
تولید هر واحد باشد منفعت اجتماعی ناخالص مصرف  Qبرابر است با  u(Q) – cQبنابراین:
]𝑄𝑐 𝑉(𝐶) = 𝑚𝑎𝑥[ 𝑢(𝑄) −

()3

که ) V(Cتابع مطلوبیت غیرمستقیم میباشد .فرض کنید که هزینهی تحقیق و توسعه در راستای
کاهش هزینهی تولید صورت پذیرد .بنابراین اگر  Xهزینهی تحقیق و توسعه باشد ،آنگاه ) c(xهزینهی
تولید واحد خواهد بود .بنابراین طبیعی است که فرض کنیم که  .c  (x)< 0بنابراین مقدار بهینهی
هزینهی تحقیق و توسعه بایستی دارای شرایط زیر باشد.
()5

´ 𝑉𝑑
𝐼 = )𝑥( 𝑐
𝑐𝑑

()4

𝑉𝑑
𝑄= −
𝑐𝑑

𝐼 = )𝑥( ´ 𝑐 −فرض کنیم که:
()2

)(𝜎, 𝜀 > 0

𝜀𝜎𝑄1−
= )𝑄(𝑢
)𝜀 (1 −

بنابراین اگر ) p(Qمنحنی تقاضای بازار باشد ،خواهیم داشت:
𝜀𝑝(𝑄) = 𝜎𝑄 −

()2

در این معادله  𝜀 −1برابر با کشش تقاضا است .اکنون با توجه به روابط  2 ،3و  2خواهیم داشت:
()9

1
𝜀
𝜀(𝜎) ⁄
)
⁄
(1−𝜀)⁄
𝜀1−
𝜀
])𝑥(𝑐[

در صورتیکه 𝛼 𝑐(𝑥) = 𝛽𝑥 −باشد آنگاه رابطه  9برابر است با:

( = ])𝑥(𝑐[𝑉
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()3

𝜀
𝜀𝜎 ⁄
𝛼(1−𝜀)⁄
𝜀
( = ])𝑥(𝑐[𝑉
𝑥 )𝜀) (1−
𝜀⁄
𝛽 𝜀1−

()10

𝛼𝑐(𝑥) = 𝛽𝑥 −

)(𝛼, 𝛽 > 0

شرایط آنکه ])𝑥(𝑐[𝑉 همگرا باشد ،کامالً روشن است .به این معنا که ،𝐼 + 𝐼⁄α > I⁄ε

ازآنجاییکه  I⁄εکشش تقاضا را نشان میدهد  𝐼⁄αکشش هزینه تولید ناشی از سرمایهگذاری در بخش
تحقیق و توسعه است .این کشش بایستی بهاندازهی کافی بزرگ باشد تا باعث بازگشت مطلوبیت در
هزینهی تحقیق و توسعه شود .فرض کنید که )𝜀  ε > 𝛼(1 −و همچنین فرض کنید  𝑋sو Qs
بیانگر سطح بهینهی اجتماعی هزینهی تحقیق و توسعه و کل محصول باشند ،حال اگر فرمولهای ()2
و ( )3را در شرایط بهینگی مورداستفاده قرار دهیم بهسادگی میتوان معادلههای ( )11و ( )17را استخراج
نمود.
()11
()17

1⁄
])[ε−α(1−ε

) 𝑥s = (αε σβε−1

)(1+α
])⁄[ε−α(1−ε

) 𝑄s = (αβ)−1 (σαε βε−1

بر اساس معادلههای ( )11و ( )17میتوان نتیجه گرفت که سطح بهینهی محصول و همچنین
سطح بهینهی هزینهی تحقیق و توسعه در صنایعی که دارای بازار وسیع یعنی بزرگتر از  σباشند ،بیشتر
است .بنابراین هرچه اندازهی بازار بزرگتر باشد ،به همان نسبت نیز کاهش هزینهی تولید در واحد نیز
بزرگتر خواهد بود (داسگوپتا و استیگلیتز.)1390 ،
 .2-3شرایط غیر انحصاری با امکان ورود آزاد به بازار
فرض کنید که فعالیت تحقیق و توسعه بهطور انحصاری در بخش خصوصی در حال انجام است .به
خاطر ساده نمودن فرآیند مدلسازی فرض را بر این میگذاریم که تمام بنگاهها از یک نوع تکنولوژی
تحقیق و توسعه ) C(xاستفاده میکنند .بنابراین اگر  𝑋i ≥ 0سطح هزینهی بنگاه  Iدر بخش تحقیق
و توسعه ) C(xمیباشد .همچنین فرض بر آن است که دانش مربوطه بهطور انحصاری در اختیار
بنگاهی است که برای در اختیار گرفتنش مبالغی را پرداخت میکند .این بنگاهها در صدد به حداکثر
رساندن نفع خود هستند و با یکدیگر همکاری نمیکنند .بر این اساس بایستی فرض کنیم که بنگاهها
همانند مدل کورنو عمل میکنند ،یعنی اینکه هر بنگاه سطح هزینهی تحقیق و توسعه و همچنین سطح
بازده خود را به صورت مستقل انتخاب میکند .فرض کنید که ورود به این صنعت آزاد است ،یعنی اینکه
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ساختار بازار درونزا است .همچنین  nتعداد شرکتهای این صنعت و  𝑄i ≥ 0نشاندهندهی بازده
بنگاه iام میباشد )i=I,….,n( .این بدین معناست که:
()13

]) ∗ ∗𝑛𝑥 [n , (𝑄1∗ , 𝑥1∗ ), (𝑄2∗ , 𝑥2∗ ), … , (𝑄𝑖∗ , 𝑥𝑖∗ ), … . , (𝑄𝑛∗ ∗ ,

در یک معادله با ورود آزاد اگر ،برای هر ∗𝑛  i= 1,2,…,خواهیم داشت:
∗[𝑝 (∑ 𝑄𝑖∗ + 𝑄𝑖∗ ) − 𝑐(𝑥𝑖∗ )] Q∗i − xi
𝑗≠𝑖

()15
≥ [p (∑ Q∗j + Q) − c(xi )] Q i − xi , 𝑥𝑖 , 𝑄𝑖 ≥ 0
j≠i

∗𝑛

()14

𝑥, 𝑄 ≤ 0

[𝑝 (∑ 𝑄𝑖∗ + 𝑄 ) 𝑐(𝑥)] Q − x ≤ 0
𝑖=1

فرمول ( )15کامالً گویا است .در این رابطه Q∗iو ∗ 𝑥iبنگاه  )i=I,………,𝑛∗( iبیانگر سطح
بهینهی اجتماعی کل محصول و هزینهی تحقیق و توسعهای است که منجر به حداکثر شدن سود
میگردد .در این رابطه فرض بر آن است که سایر بنگاههای این صنعت مانند بنگاه  (j≠i) jسطح بازده
∗ 𝑄jرا انتخاب میکند و سایر بنگاههایی که خارج از این صنعت قرار دارند وارد بازار نخواهند شد .اگر
قرار باشد هیچگونه مانعی برای ورود به این بازار نباشد باید شرط ( )14برآورده شود .این رابطه بیان
میکند که هیچ راهی برای یک بنگاه خارج از این صنعت برای ورود به این صنعت و منفعت بردن
مثبت وجود ندارد.
اگر ∗𝑛 در این معادله تعداد شرکتهای این صنعت باشد و 𝑖̂𝑄 نشاندهندهی بازده کلی همه بنگاهها
به جز بنگاه iام باشد ،بنابراین 𝑖̂𝑄  𝑄 = 𝑄𝑖 +است و فرآیند حداکثر نمودن سود در شرایط خلق
فناوری جدید با توجه به مختصات بازار ذکر شده برابر است با:
()12

} {[𝑝(𝑄𝑖 + 𝑄̂𝑖 ) − 𝑐(𝑥𝑖 )]Qi − xi

با این فرض که به حداکثر رساندن  Qiو 𝑖𝑥 هر دو مثبت هستند شرط کافی معادله به شرح زیر
خواهد بود:
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𝑖𝑄
) 𝑖𝑥(𝑐 = ] 𝑄⁄

()12

)𝑄(𝜀 𝑝(𝑄) [𝐼 −
−Qi c ´ (xi ) = I

()19
−Qp´ (Q)⁄
که در آن )p(Q

سال پنجم -شماره  -43بهار 4715

14

≡ )ε(Q

عکس کشش تقاضا میباشد و ∗ Qو ∗ nو ∗ 𝑋

نشاندهندهی معادلهی متقارن با ورود آزاد به بازار در شرایط خلق فناوری جدید میباشد.
 .4تحلیلی توصیفی از مختصات صنایع کارخانهای ایران
این تحقیق به بررسی  131صنعت با کدهای دورقمی  ISICمیپردازد ،که به کمک ضریب فازی
فناوری درصدد بررسی رابطه بین فناوری و سایر مؤلفههای ساختاری بازار میباشد .دادههای مربوط به
این متغیرها طی سالهای  1393 -1325استخراجشده است.
در جدول  1گزارشی از وضعیت  ،R&Dنیروی کار متخصص و واردات کاالهای سرمایهای در
صنعت ایران ارائهشده است .با توجه به ارقام بهدستآمده ،میزان تحقیق و توسعه انجامشده در صنعت
تولید وسایل نقلیه موتوری بهطور نسبی دارای باالترین مقدار و بعد از آن صنعت تولید مواد شیمیایی در
مقام دوم قرار دارد و صنعت بازیافت ضایعات بهطور نسبی دارای پایینترین مقدار میباشد .همچنین با
توجه به محاسبات انجامشده تعداد نیروی کار متخصص در صنعت مواد شیمیایی دارای باالترین تعداد
و در صنعت بازیافت مواد ضایع دارای پایینترین تعداد میباشد 1.میانگین تعداد نیروی کار متخصص
در همه صنایع در سال  1393برابر با  2330شده است ،که صنعت تولید مواد شیمیایی با اختالف زیادی
از میانگین ،قرار دارد .بهگونهای که نیاز به نیروی کار متخصص در این صنعت نسبت به سایر صنایع
موردبررسی در این تحقیق بیشتر میباشد ،از سوی دیگر صنعت بازیافت مواد ضایع با تفاوت قابلتوجهی
از مقدار میانگین قرار دارد .همچنین با توجه به محاسبات انجامشده مقدار واردات کاالهای سرمایهای
در صنعت مواد شیمیایی با باالترین مقدار و بعد از آن صنعت تولید کک قرار دارد و کمترین مقدار به
صنعت بازیافت مواد ضایع و صنعت توتون و تنباکو تعلق دارد .همچنین در جدول  1ضریب فازی فناوری
با توجه به زیر مؤلفههای هزینه  ،R&Dتعداد نیروی کار متخصص و واردات کاالهای سرمایهای
محاسبهشده است .ضریب فازی فناوری به شکل زیر محاسبهشده است.

 .1مؤلفه نیروی کار متخصص ( )LLدر واقع همان نیروی کار دارای تحصیالت لیسانس به باالتر را گویند.
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()13
if: R&𝐷ji ≤ R&𝐷jmin , LLij ≤ LLmin
j

)t j (i
1

𝑅&𝐷jmax − R&𝐷ji
LLmax
− LLij
IMjmax − IMji
1
j
[{
] + [ max
] + [ max
}]
3 R&𝐷jmax − R&𝐷jmin
LLj − LLmin
IMj
− IMjmin
j

=

if: R&𝐷jmin ≤ R&𝐷ji ≤ R&𝐷jmax
LLmin
≤ R&𝐷ji ≤ LLmax
j
j
IMjmin ≤ R&𝐷ji ≤ IMjmax
if: R&𝐷ji ≥ R&𝐷jmin , LLij ≥ LLmin
j

{0

منبع :شهیکیتاش وشیوایی1331 ،

 𝑅&𝐷jmaxمیزان حداکثر تحقیق و توسعه R&𝐷jmin ،میزان حداقل تحقیق و توسعهR&𝐷ji ،
LLmin
 LLmaxحداکثر میزان تعداد نیروی کار متخصص،
میزان تحقیق و توسعه در صنعت iام،
j
j

حداقل میزان نیروی کار متخصص LLij ،تعداد نیروی کار متخصص در صنعت iام IMjmax ،حداکثر
میزان واردات کاالهای سرمایهای IMjmin ،حداقل میزان واردات کاالهای سرمایهای IMji ،میزان
واردات کاالهای سرمایهای در صنعت iام میباشد .با توجه به ضریب محاسبهشده ،صنعت تولید پوشاک
در رتبه اول و بعد از آن صنعت چوب در رتبه دوم قرار دارد و صنعت کتاب و نشریات در رتبه سوم قرار
دارد .مقدار ضریب فازی در صنعت بازیافت مواد ضایع با کمترین عدد در حداقل مقدار قرار دارد.
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جدول  :1شاخصهای مطلق نشاندهنده ضریب فناوری
زیر مؤلفههای شاخص فناوری
کد

صنعت

دورقمی

تعداد

واردات کاالهای

نیروی کار

سرمایهای

4432423
37392
537502
12143
33030
772153
102221
22093
5594552
17252041
1121149
54132952
7799035
233243

متخصص
19253
1291
4243
532
341
275
1310
925
9719
72744
4244
15942
19019
3192

(میلیون ریال)
13327330
0
10230403
939274
7212374
773431
727750
793045
53979375
23313473
4133119
17241599
70932203
3953107

42.22
32.21
92.03
33.19
39.31
39.23
32.30
39.22
43.09
10.24
99.57
22.30
23.23
94.31

3143912

10253

2272152

22.72

39229
5742215
1004050
1533773
19492122
443344
532401
339

1311
2339
1795
1320
13449
7032
1553
31

50311
3011114
754215
721129
2572133
395723
3003414
0

32.74
90.34
32.53
35.23
39.35
32.00
34.32
1

R&D
(به هزار
ریال)

14
12
12
19
13
70
71
77
73
75
74
72
72
79
73
30
31
37
33
35
34
32
32

مواد غذایی
توتونوتنباکو
تولید منسوجات
تولید پوشاک
دباغی و چرم
چوب
کاغذ و مقوا
کتابونشریات
تولید زغال کک
مواد شیمیایی
پالستیک
شیشه
آهن و فوالد
محصوالتفلزی
تولید ماشینآالت
طبقهبندی نشده
ماشینآالت اداری
تولید دستگاههای برقی
تولید رادیو و تلویزیون
تجهیزات پزشکی
تولید وسایل نقلیه موتوری
تولید تجهیزات حملونقل
تولید مبلمان
بازیافت ضایعات

ضریب فازی
فناوری
(درصد)

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول  7با محاسبه شاخصهای نسبی به بررسی وضعیت صنایع در سال  1393میپردازیم.
نسبت  R&Dبه کل فروش همان میزان شدت  R&Dمیباشد .شدت  R&Dدر صنعت تولید وسایل
نقلیه موتوری با باالترین مقدار در صدر قرار دارد و صنعت بازیافت مواد ضایع با مقدار صفر حداقل
میباشد .بعد از صنعت وسایل نقلیه موتوری ،صنعت مواد شیمیایی قرار دارد .همچنین با بررسی شدت
نیروی کار متخصص ،این نسبت در صنعت مواد شیمیایی با باالترین درصد و بعد از آن صنعت تولید
وسایل نقلیه موتوری میباشد .شدت محاسبهشده در صنعت بازیافت مواد ضایع حداقل و بعد از آن
صنعت الیاف پایینترین مقدار را به خود اختصاص داده است .این پژوهش با بررسی نسبت واردات
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کاالهای سرمایهای به کل واردات صنایع در سال  1393بهعنوان شاخص منعکسکننده فناوری
انتقالیافته به کشور از طریق تجهیزات سرمایهای ،نشان میدهد که این شاخص نسبی در صنعت مواد
شیمیایی دارای و بعد از آن صنعت تولید زغال کک دارای باالترین ضریب میباشد.
جدول  :2تحلیلی از شاخصهای نسبی منعکسکننده ضریب فناوری
کد
صنعت
14
12
12
19
13
70
71
77
73
75
74
72
72
79
73
30
31
37
33
35
34
32

صنعت
مواد غذایی
توتون و تنباکو
تولید منسوجات
تولید پوشاک
دباغی و چرم
چوب
کاغذ و مقوا
کتابونشریات
تولید زغال کک
مواد شیمیایی
پالستیک
شیشه
آهن و فوالد
محصوالت فلزی
موتور و توربین
ماشینآالت اداری
موتورهای برق
تولید المپ
تجهیزات پزشکی
تولید وسایل نقلیه
موتوری
تولید تجهیزات راهآهن
تولید مبلمان

R&D
R

LL
L

(درصد)
0.0007
0.000001
0.000073
0.000001
0.000007
0.00001
0.000004
0.000003
0.000704
0.000423
0.000043
0.000702
0.000104
0.000035
0.000154
0.000007
0.000134
0.000052
0.000023

(درصد)
1.55
0.13
0.005
0.03
0.07
0.05
0.15
0.02
0.23
7.03
0.53
1.15
1.33
0.21
0.93
0.15
0.21
0.03
0.14

9.20
0
5.94
0.32
1.77
0.1
0.11
0.17
77.33
33.77
7.33
4.23
3.32
1.23
3.57
0.01
1.34
0.11
0.11

0.000941

1.41

7.99

0.000072
0.000073

0.14
0.11

0.55
1.34

واردات کاالی سرمایهای هر صنعت
کل واردات سرمایهای صنایع

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول  3تحلیلی از شاخصهای ساختار بازار ارائهشده است .تمرکز و صرفههای ناشی از مقیاس
هر دو بهعنوان متغیرهای ساختاری بازار میباشند .از مهمترین شاخصهایی که میتوان به کمک آن
میزان تمرکز را اندازهگیری کرد شاخص هرفیندال – هیرشمن میباشد .شاخص  HHIاز مجموع توان
دوم سهم بازار تمامی بنگاههای صنعت به دست میآید .این مطلب در واقع به معنی آن است که در
ساختن این شاخص به سهم بازار هر بنگاه وزنهای معادل سهم بازار همان بنگاه تعلقگرفته است .بدین
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ترتیب مشخص است که بنگاههای بزرگتر از وزنه اهمیتیِ باالتری برخوردار هستند .چنانچه سهم بازار
در  100ضرب شود ،مقدار عددی این شاخص بین صفر و  10000تغییر میکند .مقدار صفر این شاخص
حالت رقابت کامل و مقدار  10000حالت انحصار کامل را نشان میدهد .بازاری که شاخص  HHIآن
کمتر از  0.1باشد ،بـازار با تمـرکز انـدک (رقابتی) محسوب میشود و بـازارهایی که تـمرکز آنـها
 0.1>HHI>0.19باشد ،با تمرکز مالیم (الیگوپولی سست) و باالخره بازارهایی است که تمرکز آنها
 HHI>0.19است ،با تمرکز باال (الیگوپولی سخت و انحصاری) بهحساب میآیند (خداداد کاشی.)1323 ،
در این پژوهش با توجه به بررسیهای انجامشده در دادههای شاخص هرفیندال -هیرشمن سال 1393
میتوان به این نتیجه رسید که صنایع تولید پوشاک ،کاغذ و مقوا ،مواد شیمیایی ،پالستیکف شیشه،
ماشینآالت اداری و محصوالت فلزی دارای تمرکز اندکاند .شاخص هرفیندال در صنایع مواد غذایی،
دباغی و چرم ،چوب و موتورهای برق ،دارای تمرکز مالیم (الیگوپولی سست) میباشد .صنایع توتون و
تنباکو ،منسوجات ،زغال کک ،کتاب و نشریات ،آهن و فوالد ،موتور و توربین ،تولید المپ ،تجهیزات
پزشکی ،تولید وسایل نقلیه موتوری ،تولید تجهیزات راهآهن و تولید مبلمان در دسته سوم یعنی در گروه
الیگوپولی سخت قرار میگیرند.
اقتصاددانان از صرفههای مقیاس بهعنوان مالک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری
بودن بازارها استفاده میکنند .یافتههای ما بر آن داللت دارند که اقتصاد ایران به دلیل کوچک بودن از
صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است .با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه
 ،MESنرخ بازده افزایش مییابد .صنایع با صرفههای مقیاس باال معموالً به صورت انحصار طبیعی و
یا انحصار طبیعی چندجانبه اداره میشوند .اگر چنانچه کاهش هزینه واحد در سطح وسیعی از تولید ادامه
یابد ،انتظار بر این است که بازار از رقابت دور شود و تنها یک یا تعداد اندکی بنگاه بر بازار مسلط شوند
(بن1324 ،؛ مادیلیانی.)1349 ،
در صنایعی که صرفههای ناشی از مقیاس وسیع است ،انتظار بر این است که سطح تولید بهینه
 MESبسیار بزرگ باشد .معموالً در صنایع انحصاری بهویژه انحصار طبیعی ،اندازه  MESبسیار نزدیک
بهاندازه بازار است .در صنایع رقابتی اندازه  MESبسیار نزدیک بهاندازه بازار است .در صنایع رقابتی
اندازه  MESدر مقایسه با اندازه بازار بسیار کوچک است .برای برخورداری بنگاهها از صرفههای مقیاس
باید اندازه تشکیالت و سطح تولید بهاندازه کافی بزرگ باشد تا منافع صرفههای مقیاس به اقتصاد منتقل
شود(نظری .)1399 ،ارقام جدول  3بیانگر آن است که  MESدر صنایع ایران در سطح نازل است و در
حقیقت بنگاههای بخش صنعت از منافع حاصل از صرفههای مقیاس برخوردار نیستند .برای مثال در
سال  1393اندازه  MESتنها در یک صنعت ،بزرگتر از  ، 0.9در دو صنعت بین  ،0.2 - 0.5در یک
صنعت ،بین  0.3 -0.5و در چهار صنعت بین  0.7تا  0.3است .نکته مهم دیگر اینکه آن دسته از صنایع
ایران که  MESآنها در مقایسه با سایر صنایع بزرگتر است ،سهم ناچیزی از کل فروش بخش صنعت
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ایران را در اختیار دارند .یکی دیگر از شاخصهای ساختار بازار نسبت تعداد بنگاههای خصوصی به کل
بنگاهها است ،که این نسبت در صنعت مواد غذایی بیشترین مقدار میباشد و در صنعت پالستیک
کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
جدول  :3شاخصهای ساختار بازار در صنایع کارخانهای ایران
کد

صنعت

HHI

مواد غذایی
توتون و تنباکو
تولید منسوجات
تولید پوشاک
دباغی و چرم
چوب
کاغذ و مقوا
کتابونشریات
تولید زغال کک
مواد شیمیایی
پالستیک
شیشه
آهن و فوالد
محصوالت فلزی
موتور و توربین
ماشینآالت اداری
موتورهای برق
تولید المپ
تجهیزات پزشکی
تولید وسایل نقلیه موتوری
تولید تجهیزاتراهآهن
تولید مبلمان
بازیافت ضایعات

1.11
1.20
1.21
1.31
1.54
1.55
1.57
0.73
0.73
0.74
0.13
1
0.32
0.90
0.17
0.30
0.14
0.12
0.12
0.72
0.73
0.77
0.71

صنعت
14
12
12
19
13
70
71
77
73
75
74
72
72
79
73
30
31
37
33
35
34
32
32

صرفههای مقیاس

تعداد بنگاههای خصوصی

()MES

کل بنگاهها
12.32
0.01
9.21
0.43
1.72
0.22
7.05
1.32
0.91
4.94
2.49
13.22
3.93
9.13
2.23
0.73
3.70
0.53
1.03
4.34
1.12
7.93
0.02

0.11
0.71
1.35
0.39
0.12
0.12
0.002
0.73
0.57
0.073
0.005
0.013
0.015
0.011
0.11
0.017
0.011
0.035
0.23
0.003
0.15
0.73
0.013

منبع :یافتههای تحقیق

در این بخش به بررسی شاخصهای پایهای که نسبت موجودی سرمایه به کل موجودی صنعت،
نسبت فروش به کل فروش و نسبت تولید به کل تولید به صورت درصد میباشد ،پرداختهشده است .در
بررسی نسبت موجودی سرمایه به کل موجودی ،صنایع مواد شیمیایی و پالستیک با درصدهای مشابه
در صدر قرار دارند و صنعت بازیافت مواد ضایع با کمترین درصد در حداقل میباشد .میزان فروش نسبی
در صنعت تولید زغال کک با عدد  72.74باالترین میزان و در صنعت بازیافت مواد ضایع با عدد 0.007
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در پایینترین میزان قرار دارد .میزان تولید نسبی نیز در تولید زغال کک باالترین مقدار ،و در صنعت
بازیافت مواد ضایع در پایینترین مقدار قرار دارد.
جدول  :4متغیرهای پایه در صنایع کارخانهای ایران
کد

صنعت

صنعت
14
12
12
19
13
70
71
77
73
75
74
72
72
79
73
30
31
37
33
35
34
32
32

مواد غذایی
توتون و تنباکو
تولید منسوجات
تولید پوشاک
دباغی و چرم
چوب
کاغذ و مقوا
کتابونشریات
تولید زغال کک
مواد شیمیایی
پالستیک
شیشه
آهن و فوالد
محصوالت فلزی
موتور و توربین
ماشینآالت اداری
موتورهای برق
تولید المپ
تجهیزات پزشکی
تولید وسایل نقلیه موتوری
تولید تجهیزات راهآهن
تولید مبلمان
بازیافت ضایعات

موجودی سرمایه

فروش

تولید

کل موجودی صنعت
17.42
0.50
5.32
0.75
0.35
0.33
0.92
0.99
9.42
15.33
15.33
10.33
17.45
7.33
3.57
0.09
7.07
0.59
0.51
9.34
1.004
0.35
0.013

کل فروش
2.91
0.14
1.22
0.03
0.14
0.12
0.52
0.19
72.74
17.94
17.94
5.13
10.99
1.39
7.33
0.70
7.71
0.12
0.33
13.14
0.55
0.30
0.007

کل تولید
2.23
0.14
1.22
0.03
0.14
0.14
0.52
0.12
72.13
17.97
17.97
5.13
10.99
1.39
7.39
0.70
7.71
0.12
0.33
13.32
0.55
0.30
0.007

منبع :یافتههای تحقیق

 .5تصریح و تجزیه و تحلیل مدل
هدف محوری این بخش بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب فناوری در صنایع کارخانهای ایران
است .به عبارت دیگر هدف اصلی این بخش آن است که بررسی نماییم ،آیا الگوی رقابت خودمخرب
شومپیتر در بازارهای صنعتی ایران برقرار است یا خیر؟ در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار و ارتباط
آن با ضریب فناوری و آزمون الگوی شومپیتر ،دو مدل برآورد شده است .اولین مدل بر پایه مبانی نظری
لوین و ریس طراحیشده است .در مدل لوین و ریس ارتباط میان شاخص تمرکز هرفیندال و ضریب
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تحقیق و توسعه (بهعنوان متغیر جانشین فناوری) بررسیشده است .بر اساس مبانی نظری مدل لوین و
ریس متغیرهای تعداد بنگاه و کشش قیمتی تقاضا نیز در مدل رگرسیونی لحاظ میگردد .دومین مدل
بر اساس دیدگاه داسگوپتا و استیگلیتز طراحیشده است .در این مدل صرفههای مقیاس و شاخص
تمرکز به عنوان شاخصهای ساختاری بازار و ضریب فازی فناوری ،که ترکیب اطالعات شاخصهای
تحقیق و توسعه ،نیروی کار متخصص و حجم تجهیزات سرمایهای وارداتی میباشد ،به عنوان شاخص
جهت نشان دادن اطالعات فناوری بنگاهها در نظر گرفتهشده است.
فرم تصریحشده مدل لوین و رایس تحقیق به صورت زیر است:
𝐷&𝑅
( 𝑔𝑜𝐿 𝐿𝑜𝑔(𝐻𝐻𝐼𝑖 ) = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝑜𝑔(𝜀𝑖 ) + 𝛼2
𝑖𝑢 ) + 𝛼3 𝐿𝑜𝑔(𝑛𝑖 ) +
𝑅

()70

نتایج مدل فوق در جدول  4ذکر شده است.
جدول  :5برآورد مدل فناوری لوین و رایس
𝐷&𝑅
𝑖𝑢 ) + 𝛼3 𝐿𝑜𝑔(𝑛𝑖 ) +
𝑅
متغیر

متغیر

وابسته

مستقل

Log
)(HHI

)

( 𝑔𝑜𝐿 𝐿𝑜𝑔(𝐻𝐻𝐼𝑖 ) = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝑜𝑔(𝜀𝑖 ) + 𝛼2

ضرایب

Prob

آماره t

C

0.2135

0.402223

متغیرها
0.727740

)𝜀(Log

0.0072

-3.02004

-0.029534

0.2134

0.5323

0.047933

0.000

-11.93792

0.134974

𝐷&𝑅
𝑅

(Log

)Log(n

آماره F

31.20541

دوربین واتسون
()D.W

1.372794

𝟐𝑹

0.493492

منبع :یافتههای تحقیق

در رابطه ( )70شـاخص هرفیندال یا شاخص تمرکز ) (HHIبهعنوان تابعی از کشش قیمتی تقاضا
R&D

( ) ،نسبت تحقیق و توسعه به فروش )  ( Rو تعداد بنگاهها ) (nدر نظر گرفته شده است .برآورد مدل
نشان میدهد که لگاریتم ضریب کشش قیمتی تقاضا ،در سطح معناداری  ،%4رابطهی معنادار و منفی
با لگاریتم شاخص هرفیندال دارد ،یعنی با افزایش کشش قیمتی تقاضا ،شاخص تمرکز (در صورتی که
سایر شرایط ثابت باشد) کاهش مییابد .همچنین یافتهها نشان میدهد که لگاریتم نسبت  R&Dبه
فروش ،رابطهی معنیدار با شاخص تمرکز ندارد؛ ولی ،لگاریتم تعداد بنگاههای خصوصی نیز در سطح
معناداری  ،%4رابطهی معنیدار و منفی با لگاریتم شاخص هرفیندال دارد .ضریب متغیر لگاریتم کشش
قیمتی تقاضا برابر  -0.029534و ضریب متغیر لگاریتم تعداد بنگاههای خصوصی برابر 0.134974
میباشد .در این معادله آماره دوربین واتسون  1.37میباشد .که نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی
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در باقیماندههای مدل میباشد .آماره  R2نیز نشان میدهد که معادله تخمینی توانسته است  49درصد
از تغییرات متغیر وابسته ) log (HHIرا توضیح دهد.
در ادامه به نتایج برآوردی مدل داسگوپتا و استیگلیتز اشاره میشود .به عبارت دیگر در این بخش
به بررسی رابطه بین شاخص نوآوری ( ،)innovitشاخص هرفیندال ( )HHIitبهعنوان معرفی از تمرکز
بازار و متغیر صرفههای ناشی از مقیاس ( )MESitپرداختهایم .فرم تابعی این مدل بهصورت زیر
تعریفشده است:
()71

𝑡𝑖𝑢 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡 +

()77

𝑡𝑖𝑢 𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡 +

متغیر نوآوری ( )innovitدر معادلههای فوق با استفاده رهیافت فازی از تلفیق سه پراکسی ،R&D
تعداد نیروی کار متخصص (افراد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر) و واردات کاالهای سرمایهای
بهدستآمده است .در معادله  71نوآوری بهعنوان متغیر وابسته میباشد که تأثیر دو متغیر مستقل شاخص
هرفیندال و صرفه مقیاس بر روی آن بررسیشده است .در این بخش برای گزینش اینکه کدام مدل
پول ( )poolیا پانل برای آزمون فرضیههای مدل مناسبتر است از آزمون  Fلیمر استفادهشده است.که
در این آزمون  H 0یکسان بودن عرض از مبدأها (روش ترکیبی) در مقابل فرضیه مخالف  ، H1ناهمسانی
عرض از مبدأ (روش دادههای تابلویی) قرار میگیرد .با استفاده از مجموع مربعات باقیمانده مقید
( )RRSSحاصل از برآورد ضرایب مدل ترکیبی بهدستآمده از  OLSو مجموع مربعات باقیمانده
غیرمقید ( )URSSحاصل از تخمین رگرسیون میتوان آزمون لیمر را انجام داد .در صورت رد فرضیه
 H 0روش دادههای تابلویی پذیرفته میشود .با توجه به اینکه  Probمحاسبهشده کمتر از  4درصد
میباشد ،فرضیه صفر رد میشود و در نتیجه همگنی بین مقاطع وجود ندارد .برای تخمین مدل از روش
پانل استفاده میکنیم(اشرفزاده و مهرگان.)1392،
جدول  :6محاسبه آماره  Fلیمر
(𝑅𝑅𝑆𝑆−𝑈𝑅𝑆𝑆)⁄𝑁−1

𝐾F= (1−𝑈𝑅𝑆𝑆)⁄(𝑁𝑇−𝑁−𝐾) , 𝐹𝑁−1,𝑁(𝑇−1)−
آزمون اثرات

آماره

درجه آزادی

Prob

Cross Section F

4.091409

179.1223

0.000

منبع :یافتههای تحقیق
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در گام دوم ،به بررسی تصادفی یا ثابت بودن اثرات فردی با استفاده از آزمون هاسمن ()1392
میپردازیم .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود آمارهی کای -دو در جدول نشان میدهد که
اثرات تصادفی تصریح بهتری را به دنبال خواهد داشت.
جدول  :7آزمون هاسمن



  1




W    k  1  b     b    





2

خالصه آزمونها
Cross- Section
random
Periodv random

Chi- Sq. Statistic

Chi-Sq.d.f

Prob

0.000

5

1.000

0.000

5

1.000

منبع :یافتههای تحقیق

پس از مشخص شدن ساختار مدل پانل ،دو رابطه 71و  77برآورد شده است .نتایج این برآوردها در
جدول  9ذکرشده است.
جدول  :8نتایج تخمین مدل داسگوپتا و استیگلیتز

𝑡𝑖𝑢 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡 +
متغیر وابسته

) 𝑡𝑖𝑣𝑜𝑛𝑛𝑖(

ضرایب

Prob

آماره t

C

0.000

2.031442

1.32739

HHI

0.000

-5.272407

-0.029734

MES

0.000

4.332412

0.150917

متغیر مستقل

متغیرها

آماره F

13.75307

دوربین واتسون
()D.W

7.02253

𝑡𝑖𝑢 𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡 +
متغیر وابسته

𝑡𝑖𝐼𝐻𝐻

متغیر مستقل

Prob

آماره t

ضرایب
متغیرها

C

0.000

2.214952

0.033372

𝑡𝑖𝑣𝑜𝑛𝑛𝐼
MES

0.4417

-0.0432030

-0.001250

0.000

10.95171

0.132374

آماره F

7043.302

دوربین واتسون
()D.W

7.322023

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین رابطه ( )71نشان میدهد که شاخص هرفیندال در سطح اطمینان باالی  ،%33رابطهی
معنادار و منفی با نوآوری ( )innovitدارد .یعنی با افزایش شاخص تمرکز و با ثابت در نظر گرفتن سایر
شرایط ،نوآوری کاهش مییابد .همچنین صرفههای ناشی از مقیاس نیز در سطح اطمینان باالی ،%33

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -43بهار 4715

54

رابطهی معنادار و مثبتی با نوآوری (  )innoviرا نشان میدهد .یعنی با افزایش صرفههای ناشی از
مقیاس ( ،)MESنوآوری ( )innovitنیز با ثابت بودن سایر شرایط ،افزایش مییابد .ضریب شاخص
تمرکز ( )HHIitبرابر  -0.029734و ضریب صرفههای ناشی از مقیاس ( )MESبرابر 0.150917
میباشد که این ضرایب نشان میدهد که تأثیر صرفههای مقیاس مثبت و بزرگتر از تأثیر شاخص تمرکز
میباشد .در رابطه ( ،)77شاخص هرفیندال ( 𝑡𝑖𝐼𝐻𝐻) بهعنوان متغیر وابسته و نوآوری ( )innovitو
صرفههای ناشی از مقیاس ( )MESبهعنوان متغیرهای مستقل عمل میکنند .با برآورد این مدل خواهیم
دید که شاخص هرفیندال ،رابطهی معناداری با نوآوری ( )innovitندارد .همچنین صرفههای ناشی از
مقیاس ( )MESدر سطح اطمینان باالی  ،%33رابطهی معنادار و مثبتی با شاخص هرفیندال ()HHIit
دارد .یعنی با افزایش صرفههای ناشی از مقیاس ،شاخص تمرکز نیز با ثابت بودن سایر شرایط افزایش
مییابد .ضریب  MESبرابر  0.132374میباشد که این نشان میدهد که تأثیر صرفههای مقیاس مثبت
میباشد.
 .6نتیجهگیری
در این پژوهش برای ارزیابی رابطهی بین نوآوری و ساختار بازار در صنایع کارخانهای ایران ،از شاخص
نوآوری که از ترکیب سه متغیر  ،R&Dنیروی کار متخصص و واردات کاالهای سرمایهای بهدستآمده
است بهعنوان متغیر وابسته و اثر متغیرهای مستقل همچون شاخص هرفیندال -هیرشمن )HHI( 1و
صرفههای ناشی از مقیاس (MES) 7بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق از
دادههای آماری و اطالعات کدهای  ISICچهاررقمی صنایع کارخانهای ایران طی سالهای -1393
 1325استفادهشده است .با توجه به اینکه در این تحقیق از  3مدل استفادهشده است یکی از مدلها به
روش  ،Cross-Sectionیکی از مدلها با توجه به آزمون  Fلیمر به روش پول و دیگری به روش
پانل با اثرات تصادفی تخمین زده شده است .یافتههای تحقیق مؤید آن است که:
 -1کشش قیمتی تقاضا در سطح معناداری  %4به میزان  -0.2953اثر منفی و معناداری بر شاخص
تمرکز ( )HHIدارد .یعنی اگر میزان کشش قیمتی تقاضا بهاندازهی یک درصد افزایش یابد ،میزان
تمرکز در بازار بهاندازهی  0.29درصد کاهش مییابد.
 -7تعداد بنگاههای خصوصی در سطح معناداری  %4درصد به میزان  0.1349درصد اثر مثبت و
معناداری بر شاخص تمرکز دارد یعنی با افزایش یک درصد در تعداد بنگاههای خصوصی شاخص تمرکز
 0.15درصد افزایش مییابد.

1. Herfindal Hirshman Index
8. Minimum Efficient Scale
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 -3شاخص هرفیندال در سطح معناداری  %4به میزان  -0.029734اثر منفی و معناداری بر نوآوری
دارد .یعنی اگر میزان تمرکز بازار یک درصد افزایش یابد ،میزان نوآوری  0.029درصد کاهش مییابد.
 -5صرفههای ناشی از مقیاس در سطح معناداری  %4به میزان  0.150917اثر مثبت و معناداری بر
نوآوری دارد .یعنی اگر میزان  MESیک درصد افزایش یابد ،میزان نوآوری  0.15درصد افزایش مییابد.
 -4ضریب فناوری در سطح معناداری  %4بر شاخص هرفیندال اثر معناداری نداشته است.
 -2صرفههای ناشی از مقیاس در سطح معناداری  %4به میزان  0.1323اثر مثبت و معناداری بر
شاخص تمرکز دارد .یعنی اگر میزان صرفههای مقیاس یک درصد افزایش یابد ،شاخص تمرکز
0.132درصد افزایش مییابد.
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