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  چكيده 

 متوسـط و    ة آن بر هزينـ    تأثيرهاي مقياس و      صرفه ةاگر چه اقتصاددانان و كارآفرينان با مقول      
 بسياري از .ن تدوين نشده  بودآ منسجم و مستدلي براي ة نظري،30 ةودند اما تا ده  قيمت آشنا ب  

ا انحصاري  ي رقابت   ة مالك عملي براي تشخيص درج     عنوان بههاي مقياس    اقتصاددانان از صرفه  
 ،هـاي مقيـاس    هاي نظري صـرفه     ضمن معرفي جنبه   ، در اين مقاله   .ندكن بودن بازارها استفاده مي   

بـر  هاي ما    يافته. شود هاي مقياس ارزيابي مي    ي بازارهاي صنعتي ايران از صرفه      برخوردار ميزان
 هـاي مقيـاس برخـوردار نبـوده         كوچك بودن از صـرفه     دليل  به كه اقتصاد ايران   دنداللت دار ن  آ

هاي مقيـاس و رقابـت در بازارهـاي           ناسازگاري  بين صرفه    ،عالوه بر اين شواهد تجربي    . است
نزديك شدن بـه سـطح توليـد          و بنگاه ة با افزايش انداز   ،چنين هم. كنند  مي  را تأييد  صنعتي ايران 
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  مقدمه -1

ي اسـت   ترتيبـ  به ، واحد ة توليد و هزين   رابطه بين سطح  در بعضي از بازارهاي صنعتي      
ن  در ايـ   معمـوالً . يابـد  ه مـي  مـ اد واحد درسطح بسيار وسيعي از توليد ا       ةكه كاهش هزين  

اه گـ ند و حتي در شرايط خاص ممكن است فقط يك بن          ا صنايع  تعداد اندكي بنگاه فعال     
  
 

 .اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است كه با حمايت سازمان مركزي دانشگاه پيام نور اجراشده است  -1



دانند كه شرايط فـوق      ي مي  اقتصاددانان و دانشجويان اقتصاد به خوب      .بر بازار مسلط باشد   
 هاي مقياس باال معموالً     صنايع با صرفه   .دنهاي مقياس و انحصار طبيعي اشاره دار       صرفه به
   .شوند ند جانبه اداره ميچ انحصار طبيعي و يا انحصار طبيعي صورت به

هـاي مقيـاس بـر     فرينان از سالياني دور متوجـه اثـر صـرفه     آاگرچه اقتصاددانان و كار   
ي مقيـاس   يجـو   صـرفه  ة نظريـ  ، ميالدي 1930 اما تا دهه     ،اختار بازار بودند  گيري س  شكل

   .شكل دقيق ارائه نشده بود به
 شـكل   يي عنوان مكتـب سـاختارگرا     بااه هاروارد   گ مكتبي در دانش   ، به بعد  30 ة ده از
 جريـان   ،2 و بن  1يسنمون  چران و نويسندگان اين مكتب هم     گوهشژ پ حقيقتدر   .گرفت

ان گ نويـسند .ل دادنـد يشكتـ  سازمان صنعتي را نام به علم اقتصاد اصلي شاخه جديدي از 
اي خاص طرح و عوامل و       هاي مقياس را در قالب نظريه       صرفه ةاين مكتب توانستند مقول   

ن را  آي و اثـرات     يهاي مقياس در صنايع مختلف را به دقت شناسـا          هاي بروز صرفه   زمينه
  .معرفي كنند

منحنـي   (واحـد  ةاسـتفاده از منحنـي هزينـ      هاي مقياس مفهومي است كه بـا         صرفه
 يعنـي هـر     ،ي اسـت  يتمامي نقاط منحني مقياس متضمن كـارا      . شود يين مي بت) مقياس

 ممكن بـراي سـطح توليـد مـورد نظـر            ة حداقل نهاد  كاربردمتضمن  نقطه از اين منحني     
ز عوامل كه متـضمن حـداقل        مقياس نه تنها تركيبي ا      منحني ر روي هر نقطه از    ب.  است
 طـور  بـه  بلكه فرض بر اين است كه از اين عوامـل            ،دنيرگ  مورد استفاده قرار مي    اند ههزين

اه بـر  گـ ن است كـه بن آمنحني مقياس متناظر با     رگ دي عبارت بهشود و    بهينه استفاده مي  
  .نات توليد خود قرار داشته باشدروي مرز امكا

ز منحنـي مقيـاس    ماهيـت رقابـت  و انحـصار  در هـر بـازار را بـا اسـتفاده ا       ان  تو مي
 ، واحد در سطح وسـيعي از توليـد ادامـه يابـد            ة كاهش هزين  چه چنان اگر   ،ي كرد يشناسا
ا تعداد اندكي بنگـاه بـر بـازار         ياين است كه بازار از رقابت دور شود و تنها يك            بر  انتظار  

هـاي مقيـاس در      ل اهميـت صـرفه    دليـ  بـه . )1958 ماديلياني ،  ؛1956بن،  (مسلط شوند   
ستقيم غيرم مستقيم يا    طور به ،ندا گيژي كه داراي  چنين وي     يارهازبا حصار،گيري ان  شكل

  و   خدماتي هم چون توزيع آب، برق، گاز       .گيرند توسط دولت كنترل و تحت نظم قرار مي       
 در كـشورهاي   كـه معمـوالً  ،نـد يهاي مقياس باال  با صرفهيي از بازارها  ياه مخابرات نمونه 
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خش خـصوصي و    بدر كشورهاي توسعه يافته توسط       توسط دولت و     جهان سوم مستقيماً  
ي نظـارتي بـر     هـا   كميـسيون  حقيقـت در  . شـوند  زير نظر كميـسيون نظـارتي اداره مـي        

ي هـا    بازار .كنند  نظارت و دخالت مي    ها  راي فعال در اين باز    ها  گذاري و سود شركت    قيمت
ي ينهـا  هزينه حسب برگذاري    برخوردارند و قيمت   يي مقياس وسيع  ها  از صرفه شده   ذكر
داد يي يـك يـا تعـ     هـا   در چنين بـازار    شود و معموالً    مي ها و زيان اين شركت     ضرر بموج

 انحصاري در اين صنايع بـسيار بـاال         گذاري ند و امكان قيمت   اندكي بنگاه بر بازار مسلط ا     
پردازنـد  و يـا        ايـن خـدمات مـي      ة عرض همستقيم ب طور به يا   ها  دولت ،بر اين اساس  . است

   .دهند صوصي را تحت نظم قرار ميي خها شركت
 ناشياند  تو مي ،مريكاآ در كشور    1902 تا   1989ي  ها   در طي سال   ها موج وسيع ادغام  

ل افـزايش   دليـ  به ،ي ادغام شده  ها  شركت .ي مقياس باشد  ها  از انگيزه برخورداري از صرفه    
 در نهايـت و  رخـوردار بگـذاري   ي مقياس باال و مزيت رقابتي در قيمـت      ها   از صرفه  ،اندازه

 در ابتـدا هرگونـه ادغـام را     قوانين رقابتي آمريكا ،همين اساس   بر .شوند ربازار مسلط مي  ب
از ،  )1968(يلسامـسون   و  ي همچون  تحت رهنمود اقتصاددانان   مانوني اعالم كردند ا   اغيرق

  .ت به ادغام كاسته شدبگيري نس سخت
زيـرا  ، شود رود به بازار ياد مي   يكي از علل مانع و     عنوان بههاي مقياس     از صرفه  معموالً

ن ميأ تنها يك يا تعداد محدودي بنگاه قـادر بـه تـ            ،هاي مقياس بزرگ   در صنايع با صرفه   
 يكـي از علـل تفـوق و         ،الملل  تجارت بين  ةدر صحن  .ندا مالي ايجاد تشكيالت بسيار بزرگ    

 ،1 پـورتر  مايكل( .استي مقياس   ها   از  صرفه   ها  برخورداري آن  ها  و كشور  ها برتري شركت 
در اقتـصادهاي بـزرگ تحقـق       هاي مقياس     صرفه طور عمده،   به .)1990 و   1986،  1980

  .يابند مي
 تـأثير  اقتـصاد و      و  بـازار  ،هاي مقياس در عملكرد بنگاه      انكارناپذير صرفه  تأثيرل  دلي به

الملل، اين مفهـوم  مـورد توجـه           تجارت بين  ة صحن ي كشورها در  پذير بر رقابت قاطع آن   
 سـازمان   ة در حـوز   ويـژه  به ،در اكثر مطالعات پيرامون بازار     . قرار گرفته است   وهشگرانژپ

. گيـرد   مستقيم و غيرمـستقيم مـورد توجـه قـرار مـي            طور بههاي مقياس    صنعتي، صرفه 
اي اولـين بـار در آثـار        ة منـسجم و مـستدل بـر       هـاي مقيـاس در چـارچوب نظريـ         صرفه

 . مورد توجه قرار گرفـت     ،)1968 ،1956 (بن و   ميسنروارد همچون   ها نويسندگان مكتب 
 .دكركيد أي بالقوه ت ها  مانع ورود بنگاه   عنوان بههاي مقياس     صرفه تأثيرتوان بر  اين مي بربنا

  
 

1- Michael porter. 



وي بـه  . دهاي مقياس را مطرح كـر      و رابطه آن با صرفه    ناپذيري    بحث تفكيك  ،1چمبرلين
ه بـراي هـر سـطح    د كه اگر براي بنگاه اين امكان وجود داشته باشد ك  كراين نكته اشاره    

 در ايـن صـورت      ،دكنـ  متناظر با آن سطح توليد استفاده        ةتوليد معين از تشكيالت بهين    
هاي    با استفادده از داده    ،)1959 (2مور. هاي مقياس موضوعيت نخواهد داشت     ديگر صرفه 

 ،)1958( 3استيگلر. هاي مقياس در تعدادي از صنايع برآمد       آماري در صدد ارزيابي صرفه    
هاي مقيـاس     صرفه ة روشي را براي محاسب    ،»هاي مقياس  صرفه«اي تحت عنوان     در مقاله 

اد مختلف سطح توليـد  ، ضمن تشريح ابع  )1961 (5سيوينگ. دكر ارائه   4»بازمانده«به نام   
د و سپس با استفاده از      خمين سطح توليد بهينه را معرفي كر      بهينه، مشكالت مربوط به ت    

 سـطح   ،ط به دويست صنعت چهار رقمي آمريكـا        مربو 1954 و   1947ي  ها هاي سال  داده
هاي   با استفاده از داده    ،)1961 (6وينستون. تخمين زد » بازمانده«توليد بهينه را به روش      

 7پـرتن . دهاي مقياس را تشريح كـر   تخمين صرفهبراي مشكالت آماري ،آمريكا و بريتانيا  
راساس  صنعت توليد    تيب ب تر هاي مقياس را به     صرفه ،)1970 (8، هيكس و تيلي   )1971(

و ) 1968(بـن   . دنـد كرگيـري    ابزار ماشيني آمريكا و بخش خرده فروشي  بريتانيا انـدازه          
هالـدي ـ   . هاي مقياس را مورد تأكيـد قـرار دادنـد    سازش بين رقابت و صرفه عدم ،9پري

ن عيي سطح توليد بهينه را براي صنايع آمريكا ت        ، با استفاده از روش مهندسي     ،10ويتكامب
هاي مقياس   توليد برق، صرفه ودر صنايع پايه مثل تصفيه نفتكه  دريافتند  ها آن. دندكر

هـاي    هزينـه  تأثيرهاي مقياس  صرفاً تحت       اين صرفه . نددر سطح وسيعي از توليد برقرار     
 11كـروتمن ـ سـولو   . نـد ا گذاري و عامل يادگيري  طي زمان  تحقـق يافتـه    سرمايهةاولي
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گيـري قـرار     اي مورد بحـث و انـدازه       ي هسته ها ر نيروگاه هاي مقياس را د     صرفه ،)1988(
  . دادند
هاي مقياس را مـورد بررسـي و          روش بازمانده و ارتباط آن  با صرفه        ،)1967( 1فردش

ي مقياس اشاره كرده    ها   صرفه ةي محاسب ها  به ساير روش   ، خود ةاو در مقال  .  نقد قرار داد  
 19  قـرن     60 ةي كشور آمريكا را از ده     ها  بنگاه ، به بررسي تعداد   )1988 (2 اوبراين .است
 دو  هـا   بنگـاه  تعداد 1889 تا   1869ي  ها  طي سال كه  وي دريافت   .  پرداخت 1920ةتا ده 

وي نتيجـه    .ه اسـت   تنها  يك چهارم افزايش يافتـ       ،1929 تا   1889ي  ها برابر و طي سال   
 ة انگيـز ،ت معـروف اسـ  »هـا  ج  ادغـام وم«اي كه به    در دوره  ها علت ادغام بنگاه  كه  گرفت  

سـي هزينـه    ر بـا بر   ،و ديگران ) 1989( 3كان .بوده است ي مقياس   ها  برخورداري از صرفه  
سسات آموزش عالي  و پس از تخمين سطح توليد بهينه دريافتند كه در ايـن بخـش                  ؤم

  .ي تنوع وجود داردها  ي مقياسي و صرفهها  صرفه
بخـش بـانكي آمريكـا        مقياسي را در     يها   صرفه ،)1996( 5و ميشل ) 1989 (4لورنس

ي مقياس در بانـك كـشاورزي آمريكـا را از           ها   صرفه ،)1994( 6رستونفد. دندكرسي  ربر
 بـا اسـتفاده از      ،)1998( 7كاتريـشن . دكـر توليـد بهينـه، ارزيـابي       يق تخمين سـطح     رط

گـران چنـد     هـاي مقياسـي بـين بيمـه        صرفهبه بررسي    ،زماني  و مقطعي   هاي سري    داده
 از  گران چند مليتي تنها تا سطح معيني از مقيـاس          بيمهكه  يافت  وي در . پرداختمليتي  
شـود    ظاهر مي  هاي مقياس  شوند و پس از آن، عدم صرفه       هاي مقياس برخوردار مي    صرفه

ي هـا   شـركت  ة براي تـصاحب گـسترد      بزرگ اي ي بيمه ها  شركت  تالش .و نتيجه گرفتند  
  . با ابهام مواجه استبيمة خارجي،

  
 

1- Shepherd. 
2- Obrien (1988). 
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6- Featherstone. 
7- Katrishen. 



هاي مقياس و قدرت  رابطه صرفه ،)1977( 1پورتر و و  مراه كي زاده شيرازي به ه    خليل
 بـا   ،ي قـديمي را براسـاس موانـع ورود        ها  قدرت بازاري بنگاه   ها آن .بازار را بررسي كردند   

  .يابي كردندزي مقياس ارها  ماهيت صرفه
ي مقياس را در بخـش صـنعت ايـران    ها   صرفه شده  آثار ذكر  توجه به  با   ،در اين مقاله  

 ةي محاسـب  هـا    در بخـش دوم ضـمن معرفـي شـيوه          ،كنـيم و بـراين  اسـاس        سي مي ربر
 ميـزان   ،در بخش سوم  . دنشو  مقاله معرفي مي   ةي مورد استفاد  ها  ي مقياس، داده  ها  صرفه

ي هـا   صـرفه «شود و صـنايع بـا        ي مقياس ارزيابي مي   ها  برخورداري صنايع ايران از صرفه    
ي فعال در بازار و     ها يد بهينه با تعداد بنگاه     سطح تول  ة رابط .شوند معرفي مي » مقياس باال 
 در .گيـرد   مورد بررسي قرار مي در بخش سوم   ، صنعتي از كل بخش صنعت     ارسهم هر باز  

 ة رابطـ  چنين همو رقابت در بخش صنعت ايران و         هاي مقياس   صرفه ة رابط ،چهارمبخش  
   .گيرد ي قرار ميبزيار مورد ا،سطح توليد بهينه و بازدهي

  
  ي مقياس ها   صرفهةي محاسباه  ـ روش2

مورد اسـتفاده    ي مقياس كامالً  ها  طحي از توليد كه صرفه    س ، به در نظريه  اقتصاد خرد    
. شـود  گفتـه مـي    »سطح توليد بهينه  « ،رسد  متوسط به حداقل مي    ةو هزين گيرد   ميقرار  
وجـود   تنها يك سـطح توليـد بهينـه          ، شكل باشد  U متوسط   ة منحني هزين  چه چناناگر  
 اسـت  شـكل      L ، متوسط ةيد آن است كه منحني هزين     ؤ اما شواهد دنياي واقعي م     .دارد

 در هـر حـال در مطالعـات         .باشـد   لذا سطح توليد بهينه منحـصر نمـي        و) 1985،  2شرر(
 ةهزينـ   سطح توليدي كه بـراي اولـين بـار         ،اي مقياس ه گيري صرفه  ي براي اندازه  دربكار

بـا  شـود و از آن       ينه در نظـر گرفتـه مـي        سطح توليد به   عنوان بهشود   متوسط حداقل مي  
M.E.Sعالمت اختصاري 

  .شود د ميا ي3
اين اسـت كـه سـطح توليـد         بر   انتظار   است،هاي مقياس وسيع     در صنايعي كه صرفه   

 ،ي انحـصار طبيعـ    ويـژه  بـه معموالً در صنايع انحصاري     . بسيار بزرگ باشد  ) MES(بهينه  
ر مقايسه با  دMES ة در صنايع رقابتي انداز.ازه بازار است اند  بسيار نزديك به   MES ةانداز

  
 

1- Khalilzadeh - Cave – porter. 
2- Scherrer. 
3- Minimum Efficient Size (scale). 



  

اي نيـست و     گيري سـطح توليـد بهينـه كـار سـاده           اندازه .ة بازار بسيار كوچك است    انداز
ارزيابي مقيـاس    ابتدا بايد معياري براي      ،براي مثال .  است همراههايي    با پيچيدگي  معموالً

ر از تعيـين تكليـف د     پـس   .1شود  و سپس حدود بازار يا صنعت مشخص         فته شود در نظر گر  
 ،MES ةبراي محاسب . آيد  فراهم مي  MES ةمورد اندازه  بازار و حدود بازار، امكان محاسب        

  :ز عبارتند اها اين روش. اند ي مختلفي در ادبيات معرفي شدهها روش
 .3 سطوح مختلـف مقيـاس   ةتحليل آماري هزين. 2) 1951بن،(روش سودآوري  . 1

 داراي نقـاط    هـا  هر يـك از ايـن روش       ).1958استيگلر(  روش بازمانده  .4روش مهندسي   
اي   در صـدد معرفـي و ارزيـابي مقايـسه          ،در ايـن مقالـه     .دان ضعف و قوت مربوط به خود     

ي ديگـري  بـراي   هـا   روش،ي  فـوق   ها عالوه بر روش  . 2منيستي MES هاي محاسبه  روش
ي هـا  ر از روشتـ  تر و كم هزينه  عملياتي ساده  ند كه شايد از نظر     وجود دار  MESمحاسبه  

   .هايي نيز دارند نقطه ضعف اما الذكر باشند فوق
 ،)1980 (5كـالرت  ـ  و هـارت ) 1976(يـز  و ـ  4، استريكلند)1963 (3يز و،براي مثال

 روش  . سطح توليد بهينه در نظر گرفتند      عنوان بهي يك بازار را     ها  بنگاه ة توزيع انداز  ةميان
 6رونكومـا ( اسـت ي صـنعت    هـا   بنگاه تر زرگب ة نيم ةعملي ديگر استفاده از متوسط انداز     

1967(.  
ين سـطح   خمي مقياس در بخش صنعت ايران و ت       ها   براي ارزيابي صرفه   ،در اين مقاله  

  از كل اقتصاد صرفاً    كه اينعلت   .شود ور استفاده مي  نپيشنهادي كوما  توليد بهينه از روش   
 ة مطالعـ  ،ي و هزينـه    زمـان  از نظـر   الًوبخش صنعت مورد توجه  قرار گرفت اين است كه ا          

 تنهـا   ،ي مختلـف  هـا   از ميـان بخـش      ثانيـاً  ،تمامي بازارهاي در اقتصاد ايران مقدور نبـود       
 مورد نياز بخش صنعت در قالب طرح جـامع آمـارگيري از بخـش صـنعت                 ةاطالعات پاي 

 صـنعت   140هاي خـام مربـوط بـه         با استفاده از داده   . قرار داشت مار در دسترس    مركز آ 
  
 

  .دير مراجعه کني زة به مقالMESری يگ  مشکالت اندازهربارةدشتر يی بي برای آشنا‐١
Saving, T.R.(1962). 

ـ   می ، MESهای محاسبه   به روشتر دقيق تر قيعالقمندان برای اطالع دق  ‐٢ گلر، ياسـت  (ةتوانند بـه مقال
  .دكننهای سازمان صنعتی مراجعه  و کتاب) ١٩٦١گ يونيس(، )١٩٥٨

3- Weiss. 
4- Strickland. 
5- Hart – clarck. 
6- Comanor. 



ي هـا  در بخش بعد نيز سـاير برخوردار       .در بخش صنعت محاسبه شد      MESچهار رقمي   
  .شود هاي مقياس به بحث گذارده مي بخش صنعت از صرفه

  
  هاي مقياس در بخش صنعت ايران   ـ صرفه3

 دو رقمي و بـا      هاي صنايع  داده خود با استفاده از      ةدر مقال ) 2006(عبادي و موسوي    
بـا   ندهاي مقياس برخوردار    نايع ايران از صرفه   دند كه آيا ص   كرتخمين تابع هزينه بررسي     

، SURبـا كـاربرد روش     ي صـنايع دو رقمـي و      هـا  نويسندگان فوق با اسـتفاده از داده       نه؟
حـاكي از آن اسـت   ي اين مقاله ها يافته.ي مقياس را در صنايع فوق تخمين زدند     ها صرفه

بـراي ارزيـابي     . است داري شده بر بهرهي مقياس   ها صرفه در صنايع سرمايه بر ايران از     كه  
عالوه بـر تخمـين      .دكريا تابع توليد استفاده      توان از تابع هزينه و     مي ،ي مقياس ها صرفه

ي ناپارامتريك را براي ارزيابي ميـزان برخـورداري         ها توان  روش   مي ،توابع هزينه و توليد   
 ه محقـق را از    چـ كـاربرد روش اخيـر اگر     .  گرفـت  كـار  بـه ي مقيـاس    هـا  صنايع از صـرفه   

 اما با مشكل عدم همگنـي كـه         ،كندميي تحليل رگرسيون محروم     ها گي ژويورداري  برخ
. سـازد  مي مواجه   تر كمموضوعيت دارد    مي در سطح صنايع دو رق     ها ل همفزوني داده  دلي به

هـار رقمـي    چهل صـنعت    چاي صدو بري مقياس   ها  در صدد ارزيابي صرفه    ،در اين مطالعه  
 راي اين تعـداد از صـنايع بـه زمـان و           بهزينه   د و  كه تخمين تابع تولي    جا آناز    و هستيم
 لـذا تـرجيح داده شـد از روش    ،اي فراتـر از امكانـات ايـن مطالعـه نيازمنـد اسـت           هزينه

 .  غيررگرسيوني استفاده شود
هاي   منافع ناشي از صرفه ازدهيم كه آيا ال پاسخ ميؤ به اين س،هدر اين بخش از مقال 

 از  هـا   بـراي برخـورداري بنگـاه      .ري شده اسـت يـا خيـر       بردا مقياس در اقتصاد ايران بهره    
ازه كافي بزرگ باشد تا منـافع       اند  تشكيالت و سطح توليد به     ةيد انداز باي مقياس   ها  صرفه
چنـدان   است كه اقتصاد ايران كوچك      جا آناز  . ي مقياس به اقتصاد منتقل شود     ها  صرفه

 ايـن   بـا وجـود   .  نيـستيم  تلـف  در صـنايع مخ    ي مقياس ها  اميدوار به برخورداري از صرفه    
كنيم ميزان برخورداري بخش صـنعت ايـران از     بحث تالش مية اين در ادام ،داوري پيش
  .ي مقياس را ارزيابي كنيمها  صرفه

 و سهم صـنايع از كـل فـروش بخـش         ها  بنگاه  و تعداد  MES بين   ةرابط ،عالوه بر اين  
  در صـنايع ايـران از روش       ي مقيـاس    هـا   گيري صـرفه   براي اندازه . شود نعت بررسي مي  ص

 مطلـق   صـورت  بـه ي مقيـاس    هـا    صرفه ،در اين روش  . كنيم استفاده مي ) 1967(كومانور  
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نعت و ي فعـال در صـ  هـا  تعداد بنگاه  n.شود  محاسبه مي

iX ي صـنعت مـورد     ها  بنگاه تر بزرگ ة البته در روش كومانور تنها نيم      .است بنگاه   ة انداز
دارد كـه    مـي كومانور در حمايـت از روش پيـشنهادي خـود اظهـار              .گيرند توجه قرار مي  

 ها در واقع بنگاه   .شوند مي در هر صنعت در سطحي كه سود بيشتر است متمركز            ها بنگاه
 شاخص كومانور نيز نوعي شاخص    . كنند مي خود را در نزديكي سطح بهينه تعيين         ةانداز

 مطلق امكان مقايسه صورت بههاي مقياس   كه صرفه اين اعتقاد وجود دارد   .  استمركزي  
 ميزان برخـورداري صـنايع مختلـف از         دربارة كه ايندهد لذا براي     صنايع  مختلف را نمي    

 در ايـن مقالـه      ،نتيجـه قابـل قبـولي دسـت يـابيم           بـه  ها هاي مقياس و مقايسه آن     صرفه
 MES  كافي است  كار اينبراي  . ي مورد توجه قرار گرفت     نسب صورت بههاي مقياس    صرفه

  :براين اساس انتظار داريم. را بر اندازه بازار تقسيم كنيم

RMES 1≤ ≤o  
ه  صنعت چهـاررقمي درج شـد      140 نسبي بين    MES توزيع   چگونگي ،)1(در جدول   

  .است
  

 M.E.S – 1381 حسب برع يع صناي توزچگونگي ‐١جدول 
M.E.Sاز تر كم 01/0ـ05/0 05/0 ـ 1/0 1/0 ـ 2/0 2/0 ـ3/0 3/0 ـ4/0 4/0 ـ 6/0 6/0ـ8/0 8/0 ـ 9/0 9/0 ـ 1   نسبي 

01/0  
  جمع

  140  28  64  20  15  5  2  4  0  1  1  تعداد صنعت
سهم از فروش بخش

  )درصد(صنعت 
0037/031/0  0  66/0  0048/0274/0 79/17  55/5  87/54  51/20  100  

16305  9245  6259  541  197  38  7  14  ــ  2  2  تعداد بنگاه
متوسط تعـداد بنگـاه

  در هر صنعت
  ــ  330  7/97  05/27  1/131  6/7  5/3  5/3  ــ  2  2

متوســط ســهم هــر
ــل ــنعت از كـ صـ
فـــروش بخـــش

  صنعت

  ـــ 7325/0  85/0  2775/0  0024/00548/0186/1  165/0  ــ  31/0 037/0

  .محاسبات گروه تحقيق: مأخذ
  



 و  اسـت ل   در صنايع ايران در سطح نـاز       M.E.S آن است كه     گر بيان) 1(ارقام جدول   
ي مقياس برخـوردار    ها  ي بخش صنعت ايران از منافع حاصل از صرفه        ها بنگاهحقيقت  در  

، در  8/0 از   تـر  بزرگ ، صنعت  تنها در دو   M.E.S ةازاند 1381براي مثال در سال     . ندنيست
 تـا  2/0 صنعت بـين  5در و  3/0 ـ  4/0 بين ، در دو صنعت ،6/0 تا4/0 بين ،چهار صنعت

 در  هـا   آن M.E.S آن دسـته از صـنايع ايـران كـه            ،ه ديگر اين كـ    تر مهمنكته  . است 3/0
، سهم ناچيزي از كل فروش بخش صـنعت ايـران را            است تر بزرگمقايسه با ساير صنايع     

 9737/0 تنهـا     است، 4/0 باالتر از    ها  آن M.E.Sبراي مثال، صنايعي كه     . در اختيار دارند  
 ديگـر   سوياز  . اند  از فروش بخش صنعت را در اختيار داشته       )  از يك درصد   تر كم(درصد  

 درصد از كل فروش بخش صنعت را در         2788/0 تنها   ،2/0ـ4/0 بين   M.E.S صنعت با    7
 ،M.E.Sد كـه بـا كـاهش    نـ ده هاي اين مطالعه نشان مي شواهد و يافته  . اند  اختيار داشته 

 سـهمي   ،1/0ــ   2/0 بـين    M.E.S صنعت با    15 ،اي مثال بر. يابد  سهم صنايع افزايش مي   
 بـين  M.E.S بيـست صـنعت بـا    چنـين  هـم . اند  درصد را در اختيار داشته79/17معادل  

 سـهمي  ،01/0ـ05/0  بين    M.E.S صنعت با    64 ، درصد 55/5 سهمي معادل    ،05/0ـ1/0
 از   درصـد  51/20 سهمي معادل    ،01/0 از   تر كم M.E.S صنعت با    28 درصد و    64معادل  
  .ش بخش صنعت را در اختيار داشتندكل فرو

 بـاال در    M.E.Sصـنايع بـا     كه   مشخص شد    ، در صنايع ايران   M.E.S ةازا بررسي اند  ب
 ، ديگـر است و از سـوي  كم ها ي فعال در آن ها ند كه تعداد بنگاه   ا ة آن دسته از صنايع    زمر

 مثـال در صـنايع بـا        بـراي . شود   افزوده مي  ها  در صنايع، بر تعداد بنگاه     M.E.Sبا كاهش   
M.E.S   كه در صنايع با       درحالي ،كند   بنگاه فعاليت مي   2 فقط   ؛9/0ـ1 بينM.E.S تـر  كم 

 330 متوسـط    طـور  بـه ند و در هر يك از اين صـنايع          ا  بنگاه فعال  9245 معادل   ،01/0ز  ا
  ).1جدول  (دنباش بنگاه فعال مي

 ، بـاال  M.E.Sايع بـا    هد موجود و با توجه به تعـداد انـدك بنگـاه در صـن              براساس شوا 
 ةشـوند و يـا در زمـر          انحصار طبيعي اداره مي    صورت بهتوان حدس زد كه اين صنايع         مي

البتـه بـراي درك دقيـق       . شـوند    انحصاري توسط دولت اداره مي     صورت بهند كه   ا صنايعي
  .نياز است اي هطالعات جداگانم به ، در هر يك از صنايعM.E.Sعلت باال يا پايين بودن 

 صنايع با سهم صنايع از كل فروش بخش صـنعت           M.E.S بين اندازه    ةسي رابط ا برر ب
 بـين   هـا   آن M.E.S بيشترين سهم مربـوط بـه صـنايعي اسـت كـه               كه دشو  مي مشخص

 تعـداد صـنايع متفـاوت       M.E.S كه در هر يك از طبقات        جا آن اما از    است، 05/0-01/0
ا بر تعداد صـنعت موجـود    رM.E.S درصد برآمديم سهم صنايع مربوط به هر طبقة     است



  

هر يـك از صـنايعي كـه        كه   مشخص شد    ،م اين عمل  جا آنبا  . يمكندر آن طبقه تقسيم     
M.E.S درصد از كل فروش بخش صنعت       18/1 سهمي معادل    است، 1/0ـ2/0 بين   ها  آن 

ين تـر  بـزرگ  كـه    هاي اين مطالعه نيز مؤيد آن است        يافته). 1جدول  (را در اختيار دارند     
يع قـرار    در اين گروه از صـنا       ،»ساخت وسايل نقليه موتوري   «ي صنعت   صنعت كشور يعن  

 در ها  آنM.E.S صنايعي قرار دارند كه      ة صنعت در زمر   7 ،از ميان ده صنعت بزرگ    . دارد
ـ ي فوق داللت بر آن دار     ها  تمامي يافته . است 05/0ـ1/0 ةدامن خـش صـنعت    د كـه در ب    ن

  .شود ي مقياس استفاده نميها  ين صنايع ايران از منافع صرفهتر بزرگايران و حتي در 
  
 اس و رقابت در بازارهاي صنعتي ايرانيي مقها   ـ صرفه3

ي مقيـاس   هـا   كـه بـين رقابـت و صـرفه          اقتـصاد صـنعتي داللـت بـر آن دارد          ةنظري
بر ي مقياس در يك بازار بيشتر باشد انتظار         ها   يعني هرچه صرفه   ،همزيستي وجود ندارد  

رقابـت و      بـراي بررسـي رابطـة     . اين است كه آن بـازار متمركزتـر و دور از رقابـت باشـد              
 جانشين رقابت استفاده و سـپس ضـريب         عنوان به ابتدا از تمركز بازار      ،ي مقياس ها  صرفه
 به ها يافته.  صنعت چهار رقمي محاسبه كرديم140 و تمركز را درM.E.S بين بستگي هم

  :دنباش شرح زير مي
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 داللـت بـر آن دارد كـه       ،ي تمركـز  هـا   بـا شـاخص    M.E.S بـستگي  هـم  ضريب   ةانداز
 يعنـي بـا افـزايش       ، در صنايع ايـران وجـود دارد       M.E.S مثبتي بين تمركز و      بستگي هم

M.E.S   شـود   انحصار افزوده مـي ةيابد و بر انداز  ميزان رقابت كاهش مي   ، در صنايع ايران .
.  اسـت  -28/0 هر صنعت نيز برابـر       ي فعال در  ها  با تعداد بنگاه   M.E.S بستگي همضريب  

 در  M.E.Sيعني با افـزايش       دارد،داللت   و تعداد بنگاه     M.E.Sبر رابطة معكوس بين     كه  
  .كند يابد و بازار به انحصار گرايش پيدا مي  كاهش ميها بنگاهصنايع ايران، تعداد 
صنايع  ة باال در زمرM.E.Sاين است كه صنايع با بر ظار  انت،هاي فوق با توجه به يافته   

صـنايع    تمـامي  ،1381 صنعت ايران مؤيد آن اسـت كـه در سـال             ةتجرب. متمركز باشند 
نـسبت  «ي كـه  ترتيبـ  به ،اند ز بسيار بااليي برخوردار بوده از تمرك،2/0 باالتر از  M.E.Sبا

  .صد بوده است در90 باالتر از ، براي تمامي اين صنايع »تمركز چهار بنگاه



 امكـان   ، اشـاره شـد كـه بـا افـزايش انـدازه بنگـاه              ،M.E.Sدر بحث نظري پيرامـون      
 نـرخ   ،يابد و با كاهش نسبت نهاده به سـتاده          هاي مقياس افزايش مي     برخورداري از صرفه  

 بنگاه را ة اندازتأثير ،اي  در مطالعه،)1975(شرر و همكارانش . يابد بازده بنگاه افزايش مي  
 بنگاه نسبت نهاده    ة كه انداز  جا آناز  . دندكرهاي فعال يك بنگاه بررسي        كارخانهبر تعداد   

 با چند   كه اين مبني بر    ها  همين امر بر تصميم بنگاه     دهد، تحت تاثير قرار مي   به ستاده را    
 تـأثير  بررسـي در ايـن مطالعـه درصـدد        . است مؤثر   ،كارخانه فعاليت خود را ادامه دهند     

شان   ازهاند حسب بر را   ها  ابتدا بنگاه  ،بر اين اساس  . يمهست ها هي بنگاه  بنگاه  بر بازد    ةانداز
 بنگـاه  ةازانـد    معيـاري بـراي  عنوان بهالبته از متغير فروش   . بندي كرديم    گروه طبقه  5به  

  : اين مطالعه به شرح زير استبندي مورد استفاده در طبقه. شداستفاده 
M.E.S 1ز  اتر كوچكيي كه در سطحي ها اهبنگـ  الف

  .كنند  فعاليت مي3

S< M.E.S M.E.S 1> ةيي كه در دامنها بنگاهـ  ب
  .كنند  فعاليت مي3

M.E.S 3  ةي كه در دامنها بنگاهـ  ج
4 MES<S<دكنن  فعاليت مي.  

M.E.S 3  ازتر بزرگيي كه در سطحي ها بنگاهـ  د
  .كنند  فعاليت مي4

/ M.E.S ةيي كه در دامنها  بنگاههـ ـ MES S /≤ <0 9 1   .كنند فعاليت مي 1
 براي هر يك از طبقات      ها  فوق، نرخ بازدهي بنگاه    ترتيب به ها بندي بنگاه   پس از طبقه  

گـاه در قالـب      بن 16305در اين بررسي از اطالعات مربوط بـه         . دشو ميگانه محاسبه    پنج
  :است) 2(هاي اين مطالعه به شرح جدول   يافته. صنعت چهار رقمي استفاده شد140

  
  M.E.S – 1381 نسبت به ها  آنةازاند کيی بخش صنعت به تفکها  نرخ بازدهی بنگاه‐٢جدول 

M.E.S S<
1

3
M.E.S S M.E.S< <

1

3
MES S M.E.S< <

4

3
S M.E.S>

4

3
/ MES S / MES< <0 9 1 1

  صنعت چهاررقمي1400  103/0  219/0  091/0  02248/0   ـ443/0

GS  135/0  265/0  17/0  146/0   ـ245/0 ) صنعت24(<30

286/0  158/0  1543/0  264/0  113/0  GS )صنعت 14 (<50

2573/0  0/1894  0910/0  3979/0  0886/0 S   ) صنعت4 (<5

2041/0  1785/0  1578/0  2391/0  1576/0 S1 5< )صنعت 17( >

05599/0  0054/0-  0825/0  2101/0  0958/0 S   )صنعت 119 (1>



  

 - S ازه بنگاه استاند.  
GS  د درصـ 30ي دولتـي از فروشـش      هـا   به صنايعي دارد كه سهم بنگاه      اشاره) <30

  .است
GS   . درصد است50ي دولتي از فروشش ها اشاره به صنايعي دارد كه سهم بنگاه) <50

 S   . است در صد5 از كل فروش بخش صنعت بيشتر از ها صنايعي كه سهم آن) <5
S1 5<  از كل فروش بخش صنعت بيش از يـك درصـد و             ها صنايعي كه سهم آن   ) >

  . درصد است5 از تر كم
S<1(از يك درصد استتر كم از كل فروش بخش صنعت ها  صنايعي كه سهم آن .  

  ، صنعت چهاررقمي  140ي فعال در    ها  بنگاه 16305 در رديف دوم اين جدول تمامي     
  هاي اين مطالعه مؤيد آن است كـه هـر چـه انـدازة               يافته. اند  بندي شده    گروه طبقه  5در  

 گونه همان. شود  اضافه ميها  بر بازدهي بنگاه ،نزديك شود ) MES( به اندازه بهينه     ها بنگاه
 ،كنند   فعاليت مي  MES از   تر كوچكيي كه در سطحي بسيار      ها شود بنگاه   كه مالحظه مي  

)M.E.S 3
 ة در دامن  ها  آن ةيي كه انداز  ها آن دسته از بنگاه   . ندا متحمل نرخ بازده منفي   ) 1

<S< M.E.S M.E.S 3
. نـد  برخوردار02248/0ط از نـرخ بـازده    متوسـ طور بهباشد   مي1

M.E.S 3 ةيي كه در دامن   ها نرخ بازده بنگاه  
4 MES<S<  و  091/0 برابر   ،كنند   فعاليت مي 

 معـادل  ،كننـد    فعاليت ميMES 1/1 MES <S<9/0يي كه در دامنه ها نرخ بازده بنگاه
 فعاليـت   MESيي كـه در حـول و حـوش          هـا  بنابر انتظارات نظـري، بنگـاه     . است 103/0
ست كـه نـرخ بـازده       كنند و لذا انتظار اين ا        واحد را تجربه     ةين هزين تر كم بايد   ،كنند  مي
نيـز داللـت بـر آن دارد كـه           ي مـا  هـا   يافتـه . ي فعاليت باشد  ها   باالتر از ساير اندازه    ها آن

 از تـر  كـم  ةي با اندازها  در مقايسه با بنگاه  ،كنند   فعاليت مي  M.E.Sيي كه نزديك    ها بنگاه
M.E.S،  ي بـه   ا نهوگارقام مندرج در رديف دوم جدول به        . ند بازده بيشتر برخوردار    از نرخ

 ةانـداز يي كه ها  آن دسته از بنگاه،شود  كه مالحظه مي گونه همان. دناين مسئله اشاره دار   
M.E.S 3 از   تر كم ها آن

براسـاس  .   اسـت   -443/0فـي و برابـر      شـان من     نرخ بازده  ، است 1



يي باشـد كـه     ها  انتظار داريم كه بيشترين بازده مربوط به بنگاه        ،ي مقياس ها   صرفه ةنظري
  .1كنند اليت مي فعM.E.Sي در نزديك

، M.E.S بنگاه و نزديك شدن به       ةافزايش انداز  دهند كه با    نشان مي ) 2( ارقام جدول   
 از  ،كنند   فعاليت مي  M.E.S10%± ةيي كه در دامن   ها بنگاه. يابد   افزايش مي  ها بازده بنگاه 

 دورتر و سـمت چـپ       ةي كه در فاصل   يها  كه در مقايسه با بنگاه     ، برخوردارند 103/0بازده  
M.E.S  ي بخش صنعت   ها آن دسته از بنگاه   .  نرخ بازدهي باالتري دارند    ،كنند   فعاليت مي

M.E.S 3 از   تر كم ها آن  ايران كه اندازة  
ي هـا    عـدم برخـورداري از صـرفه       دليـل  به ، است 1

ـ در  443/0 از بازده منفي     1381باشند و در سال        متوسط باال مي   ةمقياس متحمل هزين  
  .رنج بودند

 ة ولـي بنـابر نظريـ      ،دي ما مطابق انتظارات نظـري بـو       ها   يافته ،تا اين بخش از تحليل    
 كنند  فعاليت مي  M.E.Sيي كه در سطحي باالتر از       ها اين است كه بنگاه   بر   انتظار   ،هزينه

شـند و لـذا نـرخ بـازدهي      واحد باال باة  داراي هزين،ديني مقياس روبرو ها  و با عدم صرفه   
امـا  .  باشـد تـر  كـم  ،كننـد  فعاليت مي  M.E.Sيي كه نزديك به     ها  درمقايسه با بنگاه   ها آن

د كـه   نـ ده  ي اين تحقيق نشان مي    ها  يافته. تجربي با انتظارات فوق سازگار نيست     شواهد  
M.E.S 3ي بزرگي كه در سطحي باالتر از        ها بنگاه

بـاالترين نـرخ      از ،كننـد   فعاليت مـي   4
 الزم است علـت بـاال بـودن نـرخ بـازده             ،اساسبر اين   . ند برخوردار 219/0ازدهي يعني   ب

 توضـيحات و داليـل مختلفـي را         ،براي ايـن مـسئله    . يي توضيح داده شود   ها چنين بنگاه 
. ي اقتـصاد صـنعتي كمـك گرفـت    ها آورد  توان از دست    جمله مي آن   از   .توان ارايه داد    مي

 بلكـه در    يـست،  ن U صـورت  بـه  متوسط الزاماً    ةهزين منحني   ، اقتصاد صنعتي  ةظريبنابر ن 
 در    بنگاه، ةيعني با افزايش انداز   .  است  L صورت بهمتوسط   ةي واقعي منحني هزين   ها بازار

  بـاقي  ثابـت صـورت    بـه يابـد و پـس از آن          كاهش مـي   M.E.Sح   واحد تا سط   ةابتدا هزين 
  . ماند مي

 در ايـن صـورت   ، متوسـط بپـذيريم  ةرد شكل منحني هزينـ در مورا  اگر توضيح فوق    
روبـرو  ي مقيـاس    هـا    عدم صـرفه   باگيرند    قرار مي  M.E.Sيي كه در سمت راست      ها بنگاه

  
 

نه نسبت به درامد استفاده شـد و سـپس          ين مقاله برای محاسبه نرخ بازده از تفاوت درآمد و هز          ي در ا  ‐١
عنوان نـرخ     آمده به  دست ن وزنی نسبت فوق محاسبه ورقم به      يانگيت م يهای فعال  ک از اندازه  يبرای هر   

 .ت استفاده شديعنوان وزنه اهم از فروش هر بنگاه به. بازدهی در نظر گرفته شد



  

يي كـه   هـا   از بـازده بنگـاه     هـا   بـازده آن   كـه  آن بود و لذا دليلي وجود ندارد براي         نخواهند
كـه  تـوان پـذيرفت        مـي  ،ين صـورت  در ا . د باش تر كم ،كنند  فعاليت مي  M.E.Sبه  نزديك  

  .كنند فعاليت مي M.E.Sسمت راست  با هدف كسب سود بيشتر در ،ي بزرگها بنگاه
 ،در بحث قبلـي   . دكرتوان بررسي      بنگاه و نرخ بازدهي را از ابعاد ديگر مي         ة انداز ةرابط
 ،2در سطر سوم جدول     . ي بخش صنعت ايران بررسي شد     ها فوق براي تمامي بنگاه     رابطة
ي دولتي از كل فـروش      ها  كه سهم شركت    صنعتي 24 فوق را براي     ةگان  ي پنج بند  تقسيم

ي فعال  ها بنگاه. 2 رديف سوم جدول  (كنيم     مي  مالحظه ،صنعت بيش از سي درصد است     
 را هـا  ده و نرخ بـازدهي آن كر گروه تقسيم   5شان به      صنعت را به اعتبار اندازه     24در اين   

 رابطـة   ،دهد كه بر خالف انتظـارات نظـري         ن مي نتايج اين مطالعه نشا   . كنيم  محاسبه مي 
 ابتدا نرخ   ،گاه بلكه با افزايش اندازة بن     ،مستقيمي بين نرخ بازده و اندازة بنگاه وجود ندارد        

M.E.S 3  تـر  كوچـك  ةي بـا انـداز    ها براي بنگاه ( ـ  245/0بازده از   
 بـراي   146/0 بـه    ،)1

M.E.S 3  تا  M.E.S بين ةيي با اندازها بنگاه
  . دياب  كاهش مي 1

ي دولتـي از    ها  بنگاه براي صنايعي كه سهم شركت      ةبا بررسي رابطة نرخ بازده و انداز      
 فوق حاصل   ةهمان نتيج )  صنعت 14 (است درصد   50كل فروش صنعت مربوط بيش از       

يابـد     سـپس افـزايش مـي       در ابتدا نرخ بازده كـاهش و       ، بنگاه ة يعني با افزايش انداز    ،شد
 از كـل فـروش      هـا  همين وضعيت در مورد صنايعي كـه سـهم آن         ). رديف چهارم جدول  (

 حقيقـت در  . باشـد   برقـرار مـي   ) 6 و   5رديـف   ( ت،ش صنعت بيشتر از يك درصد اسـ       بخ
ي بـزرگ دولتـي در      ها  عمدتاً صنايعي هستند كه بنگاه     5 تا   2ي  ها صنايع واقع در رديف   

ي دولت  ها ي ناشي از دخالت   ها رند و لذا با توجه به انواع اخالل       اين صنايع نقش مسلط دا    
از . د محقق نـشون   ها توان پذيرفت كه انتظارات نظري در اين بازار          مي ،ييها در چنين بازار  

 از  تر كم ها  در صنايعي كه سهم آن     ها  بنگاه ة با بررسي رابطة نرخ بازده و انداز       ،طرف ديگر 
د كـه  شـو  مالحظـه مـي  ) صنعت چهار رقمي119 (است،يك درصد فروش بخش صنعت     

يي كـه   هـا   بنگـاه  ،در ايـن دسـته از صـنايع       . جربي با انتظارات نظري سازگارند    واقعيات ت 
M.E.S 3 از   تر كم شان  اندازه

 بر  ،يش اندازه ند و با افزا   از نرخ بازده منفي برخوردار     ، است 1
 اين است كـه نـرخ بـازده         ،ر تمامي صنايع فوق   نقطة مشترك د  . شود  نرخ بازده اضافه مي   

 هـا   بنگـاه   در مقايسه با سـاير     ، است M.E.S 34شان بيشتر از      ندازهيي كه ا  ها براي بنگاه 
  .يشتر استب
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ي هـا   ي صنعتي ايـران از صـرفه      ها د كه در بازار   ني اين مقاله داللت بر اين دار      ها  يافته
، كوچـك   هـا  نظر از بعضي از صنايع و بنگـاه        صرف. شود برداري نمي  خوبي بهره مقياس به   

مقيـاس  . برداري از منافع ناشي از مقيـاس اسـت         بودن اقتصاد ايران علت اصلي عدم بهره      
 ةانـداز  .اسـت  تمام شـده و قيمـت        ة يكي از علل باال بودن هزين      ها  و بنگاه  ها كوچك بازار 

.  اسـت  5/0 صـنعت چهـار رقمـي، بـاالتر از           140 صـنعت از     6 تنهـا بـراي      MESسبي  ن
  .باشد  مي05/0 از تر كم ، صنعت82سبي براي  نMES چنين هم

هـاي مقيـاس     واقعيت بازارهاي بخش صنعت ايران با انتظارات نظري پيرامون صـرفه          
 تعـداد   ،MES مؤيد آن است كه با افـزايش         ،مقالههاي اين    براي مثال يافته  . تطبيق دارد 

جـويي   صـرفه  «ة بـراي نظريـ    چنين هم. يابد و برعكس   در بازار كاهش مي   ي فعال   ها بنگاه
ي مقيـاس در    هـا   ي كه با افزايش صرفه    طور به ، مصاديق تجربي نيز مالحظه شد     ،»تمركز
ي ايـن مقالـه     هـا    يافته ، ديگر عبارت بهيابد و    ي صنعتي، شاخص تمركز افزايش مي     ها بازار

 نـرخ   ةبا محاسب . رقابت سازگاري وجود ندارد   ي مقياس و    ها  د كه بين صرفه   نده نشان مي 
 ارتبـاطي  MES دريافتيم كه بين نرخ بـازده و         ، صنعت چهاررقمي  140 در   ها بازده بنگاه 
 MES بـه    ةگـا تيب كه در بازارهاي صنعتي ايـران هرچـه  انـدازه بن            تر  به اين  ،وجود دارد 
  . يابد  نرخ بازده افزايش مي،شود نزديك مي

 ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه چـرا از              ، در صنايع ايران   MES ةپس از تشخيص انداز   
 پاسخ اين سـؤال تـا   ؟برداري نشده است   هاي مقياس در اقتصاد ايران به خوبي بهره        فهصر

سـؤال ديگـر    . اي مشخص است و آن چيزي نيست جز كوچك بودن اقتصاد ايـران             اندازه
 چه چنان اگر ؟ دادهاي مقياس را توسعه   ان برخورداري از صرفه   تو مياين است كه چگونه     

 ايـن امكـان فـراهم       ، هدف صنايع ايران در نظـر گرفتـه شـوند          عنوان بهبازارهاي خارجي   
شكل كاهش  ي مقياس بهها   افزايش يابد و از منافع صرفهها آيد كه مقياس توليد بنگاه مي

در مورد صنايعي كه امكان صدور كاال در        . هزينه متوسط و كاهش قيمت برخوردار شوند      
ي مقياس ها  ان به جاي برخورداري از صرفهتو مي ،ت يا درازمدت وجود نداردمد وتاهكافق 
  .نافع ناشي از تنوع توليد توجه داشتم به

 ايـن   ،كند گيران گوشزد مي   ي مقياس به اقتصاددانان و تصميم     ها   ديگر كه صرفه   ةنكت
بـت  سـازي و آزادسـازي الزامـاً منجـر بـه افـزايش رقا              ي خـصوصي  هـا  است كه سياسـت   

  .ي مقياسي باال برخوردار باشدها   اگر بازار مربوط از صرفهويژه به. شوند نمي
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