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چکيده
ساختار بازار یکی از مهمترین ویژگیهای هر صنعت برای تحلیل وضعیت آن بهشمار میرود .بررای
بررسی ساختار بازار شاخصهای مختلفی همچون تمرکر ،،صررفههرای مییرا  ،ورود بنهرا هرا ،و
تفاوت کاال وجود دارد .اما ،اغلب مطالعات انجامشد در این زمینه از یکی از این شاخصها (معموالً
تمرک )،به منظور تعیین ساختار بازار استفاد میکنند .در این مطالعه ،با اسرتفاد از روششناسری
منطق فازی ،یک شاخص جامع ساختار بازار از ترکیب سره متییرر تمرکر ،،صررفههرای مییرا و
تعداد ورود بنها هرا بره صرنعت سراخته مری شرود و برا اسرتفاد از آن بره بررسری سراختار برازار
زیربخشهای صنعتی ایران در سطح کُدهای چهاررقمی  ISICدر سال  1386پرداختره مریشرود.
نتایج حاکی از پایینبودن می،ان شاخص جامع محاسبهشرد بررای تعیرین سراختار برازار در اک رر
زیربخشهای صنعتی ایران است؛ به طوری که  63صرنعت دارای شراخص سراختار برازار کمترر از
 0/22هستند؛ عمدة دلیل آن کمبرودن صررفههرای مییرا در صرنایع مرذکور اسرت .همچنرین،
رتبهبندی زیربخشهای صنعتی مذکور ،بر اسا می،ان رقابتیبودن ،نشران مریدهرد کره صرنایع
تولید آجر با شاخص ساختار بازار  0/037به عنوان رقابتیترین صنعت و صنایع تولیرد جرواهرات و
کاالهای وابسته با شاخص ساختار بازار  0/781انحصاریترین صنعت است.
طبقهبندي L21, C02, L11 :JEL

واژگان کليدي :ایران ،تعداد ورود بنها ها ،تمرک ،،زیربخشهای صنعتی ،ساختار بازار ،شراخص
جامع ،صرفههای مییا  ،منطق فازی.

* نویسندة مسئول ،تلفن09141076550 :
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مقدمه
یکی از مهمترین ویژگیهای هر صنعت ،که برای تحلیل وضعیت آن بهکرار مریرود ،سراختار
بازار آن صنعت است .شناخت مشخصات عمدة سرازمان برازار را «سراختار برازار» مرینامنرد.
ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصریات سرازمانی برازار اسرت کره برا شناسرایی آنهرا
میتوان ماهیت قیمتگذاری و رقابت در بازار را مشخص کررد .از برجسرتهتررین جنبرههرا و
خصوصیات سازمانی بازار میتوان به تمرک ،،صرفههای مییا  ،ورود بنهرا هرا ،و تفراوت کراال
اشار کرد (خداداد کاشی .)1389 ،برای شناسایی و انداز گیری رقابرت یرا میر،ان انحصرار در
بازارهای اقتصادی معموالً به مجموعهای از شاخصهای ساختاری توجه میشود .تمرک ،یکری
از جنبهها و ابعاد مهم ساختار بازار است که نشان میدهد بازار م،بور تا چه انرداز بره رقابرت
ن،دیک یا از آن دور است .تمرک ،بیانهر نحوة توزیع بازار بین بنها هرای مختلرو و معررف دو
جنبهر تعداد بنها ها و نابرابری در توزیع سهم بازاری بنها هار است (خداداد کاشی و جعفرری
لیالب .)1391 ،در مباحث اقتصاد صنعتی ،صرفههرای ناشری از مییرا نیر ،عراملی بررونزا
شناخته میشود که میتواند ساختار بازار را متأثر سازد .اگر با افر،ایش تولیرد کراهش ه،ینرة
متوسط در سطح وسیعی از تولید ادامه یابد ،میتوان انتظار داشت که بازار در تسرلط یرک یرا
چند بنها بود و به صورت انحصاری ادار میشود (شرهیکی تراش و نصریری اقردم.)1390 ،
می،ان ورود بنها های تاز وارد به یک صنعت نی ،از جمله عوامل تعیرینکننردة سراختار برازار
است .همچنین ،بامول در نظریة بازارهای منازعهای خود بیان میکند که ماهیت هر برازار بره
شرایط ورود به آن بستهی دارد .بازارهایی که ورود به آنهرا آسران اسرت بره رقابرت گررایش
بیشتری دارند .صرف نظر از اینکه تمرک ،بازار باال یا پایین باشد ،صررفههرای مییرا کرم یرا
زیاد باشد و تعداد بنها ها کم یا زیاد باشد ،عملکرد بازار در صرورتی رقرابتی خواهرد برود کره
مانع اساسی برای ورود بنها های بالیو وجود نداشته باشد (خداداد کاشی.)1389 ،
همانگونه که مشاهد میشود ،برای تعیین ساختار بازار شاخصهای متعددی وجود
دارد که ترکیب آنها مشخصکنندة ساختار بازار است؛ این در حالی است کره مطالعرات
قبلی موجود در این زمینه صرفاً از یکی از این شراخصهرا (معمروالً تمرکر )،بره منظرور
تعیین ساختار بازار استفاد کرد اند و بهنظر میرسد مطالعهای که بیشرتر شراخصهرای
تشکیلدهندة ساختار بازار را به صورت همزمان در نظر گرفته باشد وجود نردارد .تعیرین

کاربرد منطق فازي در تعيين ساختار بازار زیربخشهاي صنعتی ایران

565

ساختار یک بازار به وسیلة هر یک از این شاخصها ممکن است به نتایج متفاوتی منجرر
شود .بنابراین ،تعیین ساختار بازار موضوعی است کره در تعریرو آن نروعی ابهرام ،عردم
اطمینان و پیچیدگی وجود دارد .از همین روی ،به منظور ساختن شاخصی ترکیبی برای
تعیین ساختار بازار میتوان از منطق فازی ،که روشی کارآمد در چنرین مرواردی اسرت،
استفاد کرد .بنابراین ،هدف مطالعة حاضر ساختن یک شراخص ترکیبری از سره متییرر
تمرک ،،صرفههای مییا و می،ان ورود بنها ها به صنعت با استفاد از منطق فازی است
که به وسیلة آن ساختار بازار زیربخشهای صنعتی ایران در سرطح کُردهای چهراررقمی
 ISICدر سال  1386بررسی میشود.
سازماندهی این مطالعه بدین ترتیب است :پس از میدمة حاضرر ،در بخرش دوم بره
مبانی نظری تحییق و در بخش سوم به پیشینة تجربی تحییق پرداخته میشرود .بخرش
چهارم تحییق شامل مدلسرازی و ارا رة یافترههرای تحییرق اسرت .و بخرش پرنجم بره
جمعبندی و نتیجهگیری میپردازد.
مبانی نظري
با عنایت به وفور مباحث نظری مرتبط برا سراختار برازار موجرود در مطالعرات قبلری ،در
بخش مبانی نظری این مطالعه صرفاً مباحث مرتبط با نظریة فازی ارا ه میشود.
رویکرررد نظریررة فررازی بررا درنظرگرررفتن ابهررام و عرردم اطمینرران ،برره جررای حررذف و
نادید گرفتن آن ،با ترویج منطق چندارزشری بره جرای منطرق دوارزشری ،امکران بررسری
دقیقتر مسا ل را فراهم میکند .در منطق کالسیک ،اطالعات یرا کرامالً درسرت یرا کرامالً
غلطاند و کنترل اطالعات ناقص و غیر دقیق میسّر نیست .در حرالی کره همرین اطالعرات
حاوی داد هایی است که به ما این توانایی را میدهد که پاسخ مناسربترری بررای مسرا ل
بیابیم .در منطق کالسیک ،اگر یک عنصر به مجموعهای تعلق نداشته باشد ،برا عردد صرفر
نشان داد میشود و اگر به آن مجموعه تعلق داشته باشد ،با عدد یک نشان داد میشرود.
اما ،در منطق فازی تعلق به مجموعة م،بور در بازة بسرتة  0و  1قررار مریگیررد .بنرابراین،
میتوان گفت که منطق فازی همان بسط منطق کالسیک است (زاد .)1992 ،1
1. Zadeh
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کایو 1و همکاران ( )2009بر این باورند که هستة روش منطق فرازی مبتنری برر سره
مفهوم پایه است:
 .1مجموعة فازی :برخالف مجموعههای کالسیک ،یک مجموعة فازی محدود های نرم
و انعطافپذیری دارد؛ به طوری که عناصر مجموعة فازی میتواننرد ترا حردی در داخرل
مجموعه باشند .توابع عضویت به منظور انتیال تدریجی از منراطیی کره کرامالً خرار از
مجموعه قرار دارند به مناطیی که کامالً درون آن مجموعه قرار دارند بهکار میروند.
 .2متییرهای زبانی :متییرهایی هستند که از لحرا کمّری و کیفری بره وسریلة یرک
مجموعة فازی توصیو میشوند .یرک مجموعرة فرازی مریتوانرد ،ماننرد مجموعرههرای
متداول ،میدار یک متییر را توصیو کند.
 .3قواعد فازی «اگر -آنها » :ایرن قواعرد یرک فرمرول منطیری یرا یرک برنامرهریر،ی
کاربردی است که بر یک مفهوم منطق دوارزشی داللت دارد .ویژگی اصلی کاربرد قواعرد
فازی «اگر-آنها » توانایی آنها برای اجرای استنباط تحت شرایط تطبیق ج ،ی است که
در آن یک درجهای برای داد های ورودی مطابق با شرایط هر قاعد محاسربه مریشرود.
این درجة سازگاری با نتیجة قاعد ترکیب میشود تا یک نتیجهگیری از استنتا توسرط
قاعدة فازی ساخته شود.
منطق فازی یکی از شاخههای نظریرة فرازی اسرت کره بررای اجررای آن روشهرای
گوناگونی وجود دارد ،از آن جمله میتوان به سیستم استنتا فازی )FIS( 2به عنوان یک
روش مشهور اشار کرد .سیستمهای استنتا فازی برا عنراوینی همچرون سیسرتمهرای
فازی مبتنی برر قاعرد  ،سیسرتمهرای خبرر فرازی ،)FES( 3مردلهرای فرازی،)FM( 4
حافظههای شرکتپذیر فازی )FAM( 5و کنترلکنند های فازی نی ،شرناخته مریشروند
(جانگ 6و همکاران .)1997 ،شکل  1فرایند یک سیستم استنتا فازی را نشان میدهد.

1. Qiao
2. Fuzzy Inference System
3. Fuzzy Expert Systems
4. Fuzzy Models
5. Fuzzy Associative Memories
6. Jang
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شکل  .1سيستم استنتاج فازي ()FIS
منبع :شاپیرو ()2004

همان طور که در این شکل مشاهد میشرود ،یرک سیسرتم اسرتنتا فرازی دارای دو
بخش است :پایها دانش و مرحلة فرایند .پایها دانرش ترابع عضرویتهرا و قواعرد را بررای
مرحلة فرایند فراهم میکند .در مرحلة فرایند ،متییرهای ورودی سیسرتم ،کره بره صرورت
اعداد کالسیکاند ،از یک مرحلة فازیسازی عبور میکنند و به متییرهای زبانی بره عنروان
ورودی فازی برای موتور استنتا تبدیل مریشروند .ورودی فرازی برا اسرتفاد از قواعرد در
موتور استنتا به خروجی فازی تبدیل میشود .این نتایج به صورت زبانیاند و بررای اینکره
خروجی سیستم به صورت اعداد کالسیک باشد ،باید مرحلة نافازیسازی 1نی ،انجرام شرود
(شاپیرو .)2004 ،2انواع مختلفی از استنتا های فازی وجود دارد که از معروفتررین آنهرا
میتوان به سیستم استدالل سوگنو )1985( 3و سیستم استدالل ممردانی )1977( 4اشرار
کرد .در این مطالعه از سیستم استدالل ممدانی استفاد شد است.
1. defuzzy
2. Shapiro
3. Sugeno
4. Mamdani
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منطق فازی به منظور اعمال استدالل تیریبی از الهوریتمی خرا اسرتفاد مریکنرد .در
الهوریتم م،بور ،فرض میشود که  x  x1 , x2 ,, xn یک بردار از ویژگیهرایی اسرت کره
هر پدید یا حالت را توضیح میدهد و  y  y1 , y2 ,, y m یرک برردار از خروجریهرای
سیستم است .در چنین شرایطی میتوان قواعد را به صورت معادلة  1تعریو کرد:
() 1

AND x n is A rn ,

R r : IF x 1 is A1r AND x 2 is A r2 AND
, y m is Brm

THEN y 1 is B1r , y2 is Br2 ,

جررررایی کرررره  xX  X 1  X 2   X n , yY  Y1  Y2   Ymبررررود و
 A r  A1r  A r2  A rn  X, Br  B1r  Br2  Brm  Yنشاندهندة مجموعة
فازی است (استوجیک.)2012 ،1
اهمیت بسیار زیاد منطق فازی در امکان اسرتفاد از آن بررای مردلسرازی سیسرتمهرای
پیچید است که در آن تعیین همبستهی موجود بین متییرهای مدل بسیار سخت است.
متییرهای ورودی در یک سیستم فرازی «متییرهرای زبرانی» نامیرد مریشروند و همرة
خروجیها در یک وضعیت پیوستهاند .برای همة نتایج ممکرن مجمروع متییرهرای خروجری
یک سطح دقیق تعلق تعیین میشود .اگرر 𝑈 مجموعرهای از عناصرری کره برا 𝑥 نشران داد
میشوند باشد ،آنها مجموعة فازی  Ãدر 𝑈 به صورت زو مرتب (معادلة  )2تعریو میشود:
() 2

~
A  x,  A~ ( x)  xU 

 A  x تابع عضویت یا تابع ویژگی  Ãنامید میشود که می،ان درجة تعلق یا عضرویت
𝑥 را به مجموعة فازی  Ãنشان میدهد .به عبارت دیهر A :U  M ،بدین مفهوم اسرت
که تابع عضویت  A  x مجموعة 𝑈 را به فضای تابع عضویت 𝑀 مررتبط مریکنرد .فضرای
تابع عضویت𝑀 بازة بستة صفر و یک است .هر چه میدار  A  x به یرک ن،دیرکترر باشرد،
درجة تعلق عنصر 𝑥 به مجموعة فازی  Ãبیشتر است و برابر صفربودن )𝑥( ̃𝐴𝜇 به مفهروم آن
است که عنصر 𝑥 به مجموعة فازی  Ãتعلق ندارد (استوجیک.)2012 ،
بعد از تعیین توابع عضویت و ایجاد پایها قواعد ،در مرحلة بعرد خروجریهرای مردل
بایررد نافررازی شرروند .نافررازیکررردن فراینرردی اسررت کرره نتررایج منطررق فررازی را (کرره از
1. Stojić
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مجموعههای فازی و درجة عضویتهای مختلو حاصل شد است) به حالت کمّی تبدیل
میکند .بهترین روش برای نافازیکردن روش مرک ،ثیل )COG( 1است .این روش مرکر،
ثیل ناحیة زیر تابع عضویت را محاسبه مریکنرد .خروجری نافرازیشرد ∗ 𝑥 کره از روش
 COGحاصل میشود از طریق رابطة  3بهدست میآید (ونلیکویج و کِر :)1999 ،2
xmax

() 3

)  (x
i

i  xmin

xmax

)  xi . ( xi

x* 

i  xmin

روش منطق فازی در هر زمینهای که در انداز گیرری متییرر مرورد بررسری ابهرام وجرود
داشته باشد یا دسترسی به اطالعات آن متییر میسّر نباشرد کراربرد دارد .مر الً ،در خصرو
کاربرد روش منطق فازی میتوان به مواردی همچون اندازة قاچاق کاال و اقتصاد سرایه ،حجرم
پول ک یو ،و اقتصاد رفا اشار کرد .همان گونه که پیشتر نی ،ذکر شد ،سراختار برازار مترأثر
از متییرهای مختلفی است که تعیین ساختار بازار را با نروعی ابهرام مواجره مریکنرد .بردین
ترتیب ،روش منطق فازی میتواند در تعیین ساختار بازار نی ،بهکار برد شود .همان گونه کره
در پی خواهد آمد ،در مطالعات تجربی مربوط به تعیرین سراختار برازار از ایرن روش تراکنون
استفاد نشد است.
پيشينة تجربی تحقيق
در مطالعات تجربی صورتگرفته از شراخصهرای مختلفری بررای تعیرین سراختار برازار
استفاد شد است .جدول  1خالصهای از مطالعات خارجی و داخلی انجامشد در زمینرة
سنجش درجة رقابت و انحصار بازارهای مختلو را نشان میدهد.
هر یک از این مطالعات از متییرهای تعیینکنندة ساختار بازار جداگانه استفاد کرد انرد و
بهنظر میرسد مطالعهای که شاخصهای تشکیلدهندة ساختار بازار را به صورت هرمزمران و
ترکیبی در نظر بهیرد وجود ندارد .در حالی که ،همان گونه که پیشتر نی ،ذکر شرد ،سراختار
بازار به وسیلة مجموعهای از شاخصهای مختلو ،همچون تمرک ،،صررفههرای مییرا  ،ورود
بنها ها ،و تفاوت کاال ،تعیین میشود .از این رو ،در مطالعة حاضر تالش شد برای اولرین برار،
1. Center of Gravity
2. Van Leek wijck & Kerre
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با استفاد از منطق فازی ،شاخصی ترکیبی از متییرهای تمرک ،،صرفههرای مییرا و میر،ان
ورود بنها ها به صنعت به منظور تعیین ساختار بازار زیربخشهای صنعتی ایران ارا ه شود.
جدول  .1مطالعات انجامشده دربارۀ سنجش درجة رقابت و انحصار بازار
نام محقق
فیدرک و زالونتای
()2009

هرازدیل و ژانگ
()2012

بخش صنعت آفرییای جنوبی

ضریب جینی و روزن بلوث

با اف،ایش تمرک ،اشتیال کاهش
مییابد .همچنین ،اف،ایش نابرابر سهم
بازار موجب باالرفتن می،ان
سرمایهگذاری میشود.

کُدهای طبیهبندی استاندارد
صنعتی )SIC( 3و طبیهبندی
4
استاندارد صنعتی جهانی
()GICS

هرفیندال -هیرشمن ،نسبت
تمرک ،چهار بنها برتر و منحنی
لورن،

معیارهای مبتنی بر  GICSکارایی
باالتری از معیارهای مبتنی بر SIC
دارند.

هرفیندال -هیرشمن ،نسبت
تمرک ،چهار بنها برتر و منحنی
لورن،
هرفیندال -هیرشمن ،نسبت
تمرک ،چهار بنها برتر و ضریب
جینی
توزیعهای نمایی ،لهنرمال و
پارتو

در برخی از خطوط دریایی انحصار
ضعیو و در بییه انحصار قوی وجود
دارد.

1

2

سیس)2009( 5

پال و کومه

بازار مورد بررسی

شاخصهاي مورد استفاده

نتيجة تحقيق

7

ابونوری و سامانیپور
()1381

صنعت کشتیرانی آلفاالینر

6

بخش صنعت آلبانی
 24صنعت ایران
زیربخشهای صنعتی ایران
در سطح کُدهای چهاررقمی

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر و
هرفیندال -هیرشمن

حسینی و پرمه
()1383

فرش دستباف

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر و
هرفیندال -هیرشمن

جاللآبادی و
همکاران ()1386

پتروشیمی ،خودرو ،فوالد،
شیشه و قند و شکر

هرفیندال -هیرشمن

خداداد کاشی و
دهیانی ()1384

ISIC

صنایع مورد مطالعه از تمرک ،پایینی
برخوردارند.
بیشتر صنایع کشور ساختار انحصاری
دارند.
ساختار انحصار مؤثر بر اک ر صنایع
کشور حاکم است.
ساختار بازار صادراتی فرش انحصار
چندجانبه است.
این صنایع تمرک ،باالیی در سال
 1379دارند ،اما با گذشت زمان درجة
انحصاری آنها کاهش مییابد.

1. Fedderke & Szalontai
2. Hrazdil & Zhang
3. Standard Industry Classification
4. Global Industry Classification Standard
5. Sys
6. Alphaliner
7. Pulaj & Kume
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ادامة جدول  .1مطالعات انجامشده دربارۀ سنجش درجة رقابت و انحصار بازار
نام محقق

بازار مورد بررسی

شاخصهاي مورد استفاده

ابونوری و غالمی
()1387

صنایع مختلو ایران

نسبت تمرک ،پنج بنها برتر

پورپرتوی و
همکاران ()1388

زیربخشهای صنعتی
ایران در سطح کدهای
چهاررقمی ISIC

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر و
هرفیندال -هیرشمن

شهیکی تاش و
نصیری اقدم
()1390

بازار کولر آبی ایران

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر،
هرفیندال -هیرشمن ،شدت موانع
ورود و صرفههای مییا

شهیکی تاش و
کاظمزاد ()1392

بازار خودروی سواری
ایران

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر،
هرفیندال -هیرشمن ،هال-
تایدمن ،جامع تمرک ،صنعتی،
انتروپی و هانا -کی

تمرک ،باالیی در صنعت خودروی ایران
وجود دارد.

خداداد کاشی و
جعفری لیالب
()1391

صنعت بانکداری ایران

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر،
هرفیندال -هیرشمن و موانع ورود

اندازة متییرهایی همچون تمرک ،بازار و
موانع ورود در جهت رقابتیشدن بازار
تیییر کرد است.

شهیکی تاش
()1392

زیربخشهای صنعتی
ایران در سطح کُدهای
چهاررقمی ISIC

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر،
هرفیندال -هیرشمن و لرنر

در بیشتر صنایعی که شاخص لرنر
بیشتری دارند شدت تمرک ،نی ،باالست.

پورعبادالهان کویچ و
همکاران ()1392

صنعت سیمان ایران

شهیکی تاش و
همکاران ()2013

زیربخشهای صنعتی
ایران در سطح کُدهای دو
و چهاررقمی ISIC

نسبت تمرک 𝑘 ،بنها برتر،
هرفیندال -هیرشمن ،روزن بلوث،
هانا -کی ،انتروپی ،منحنی تمرک،،
ضریب جینی ،منحنی لورن ،و
واریانس لهاریتم اندازة بنها ها
هرفیندال -هیرشمن ،شدت موانع
ورود و صرفههای مییا (در این
مطالعه با ترکیب این شاخصها با
استفاد از روش تاپسیس فازی ،به
رتبهبندی زیربخشهای صنعتی
ایران پرداخته شد است).

نتيجة تحقيق
صنایع کشور از نظر ساختاری در چهار
بخش انحصار کامل ،انحصار چندجانبه،
رقابت انحصاری و رقابت کامل تیسیم
میشوند.
در بخشهای عمومی و خصوصی
صنایع ایران تمرک ،قابل توجهی وجود
دارد.
می،ان رقابت بین بنها های این صنعت
اندک و شدت موانع ورود در این
صنعت بسیار باالست و ساختار انحصار
چندجانبة محکم (الیهوپولی محکم)
حاکم است.

با وجود اف،ایش نابرابری در صنعت
سیمان ،اف،ایش تعداد بنها ها باعث
شد است تا می،ان تمرک ،و قدرت
انحصاری در بازار کاهش یابد.
انحصاریترین صنایع بهترتیب
عبارتاند از :تولید وسایل بازی و اسباب
بازی ،تولید ماشینآالت برای ساخت
منسوجات و البسه و چرم ،تولید کیو و
چمدان و محصوالت مشابه و زین و
یراق
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مدلسازي
1

در این مطالعه از اطالعات و آمار کارگا های صنعتی د نفر کرارکن و بیشرتر ایرران در سرال
 1386استفاد شد است .کارگا های صنعتی بر حسرب نروع فعالیرت در قالرب طبیرهبنردی
استاندارد بینالمللی فعالیتهرای اقتصرادی )ISIC( 2تیسریمبنردی شرد انرد .برا اسرتفاد از
اطالعات م،بور ،نخست شاخص تمرک ،هرفیندال -هیرشمن برای زیربخشهای صنعتی ایرران
در سطح کُدهای چهاررقمی  ISICمحاسبه میشود .سپس ،حداقل مییرا کرارا بره عنروان
شاخص بیانهر صرفههای مییا برای هر یرک از زیرربخشهرای صرنعتی بررآورد مریشرود.
سپس ،تعداد ورود بنها ها به زیربخشهای صنعتی نی ،به عنوان یکی دیهر از متییرهای مهرم
در تعیین ساختار بازار در نظر گرفته میشود .در نهایت ،سیستم استنتا فازی ممردانی بررای
محاسبة ساختار بازار به صورت شکل  2در نظر گرفته میشود:
تمرک،

ساختار بازار

سیستم استنتا
فازی ممدانی

تعداد ورود بنها ها

صرفههای مییا

شکل  .2سيستم استنتاج فازي ( )FISبراي ساختار بازار

بعد از انتخاب متییرهای تعیینکنندة ساختار بازار بره عنروان متییرهرای ورودی
سیستم استنتا فازی ،باید امرر فرازیسرازی متییرهرای ورودی و خروجری سیسرتم برا
تعریو توابع عضویتهای مناسب برای هر متییر صورت پذیرد.

 .1کارگا صنعتی د نفر کارکن و بیشتر کارگاهی است که متوسط تعداد کارکنانش در سالهرای مرورد بررسری د
نفر و بیشتر بود است .علت انتخاب کارگا های د نفر کارکن و بیشتر آن است که این کارگا ها بخرش اعظرم
کارگا های صنعتی در ایران را تشکیل میدهند و همچنین دارای آمار و اطالعات منسجم سری زمانیاند.
2. International Standard Industrial Classification
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تابع عضویت فازي

تابع عضویت میدار فازیبودن یک مجموعه را مشخص میکند .در واقرع ،بره ترابعی کره میر،ان
درجة عضویت اِلمانهای مختلو را به یک مجموعه نشان دهد «تابع عضویت» میگوینرد .بررای
ایجاد مجموعههای فازی و تابع عضویت آنها ،باید به زمینه و دامنة کاربردی آنهرا توجره کررد.
یک مجموعة فازی با تعریو یک تابع عضویت مناسب برای آن تکمیرل مریشرود .تعریرو یرک
تابع عضویت مناسب بسیار مهم است ،زیرا اگر تابع عضویت برای مجموعه مناسب نباشرد ،کلیرة
تحلیلها و بررسیهای بعد از آن دچار انحراف میشود (شوندی.)1385 ،
در مطالعة حاضر ،تعریو تابع عضویت متییرهای خروجی و ورودی سیستم اسرتنتا
فازی به صورت زیر صورت میپذیرد:
1
برای تعریو تابع عضویت متییرر شراخص جرامع سراختار برازار ( )STRبره عنروان
خروجی فازی ،پنج حالت خیلی ب،رگ ( ،)VBبر،رگ ( ،)Bمتوسرط ( ،)Mکوچرک ( )Sو
خیلی کوچک ( )VSدر نظر گرفته شد است .شکل  3ترابع عضرویت مجموعرة فرازی را
برای متییر شاخص جامع ساختار بازار نشان میدهد.
11

VS
S

0/5
0.5

M
B
VB

11
0.95
0/95
0.9
0/9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0/65
0.6
0/6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0/35
0.3
0/3
0.25
0.2
0.15
0.1
0/1
0.05
0/05
0

0

0

شکل  .3تابع عضویت متغير شاخص جامع ساختار بازار ()STR
منبع :یافتههای تحییق

1. structure
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همان طور که مشاهد میشود ،حاالت بیانشد برای شراخص جرامع سراختار برازار
حداقل صفر و حداک ر یک است .هر چه میدار بهدستآمد برای شاخص جرامع سراختار
بازار به یک ن،دیکتر شود بازار انحصاری ترر و هرر چره میردار شراخص م،برور بره صرفر
ن،دیکتر شود بازار رقابتیتر است.
تمرک ،یکی از اصلیترین متییرهای تعیینکنندة سراختار برازار اسرت .شراخصهرای
مختلفی برای محاسبة تمرک ،وجود دارد .برا توجره بره هردف ایرن مطالعره ،از شراخص
هرفیندال -هیرشمن برای محاسبة تمرک ،در صنایع ایران استفاد شرد اسرت .شراخص
هرفیندال -هیرشمن ( 1)HHIاطالعات مربوط به همة بنها هرای هرر صرنعت را در نظرر
گرفته و از مجموع توان دوم سهم بازاری همة بنها های آن صنعت به صرورت معادلرة 4
بهدست میآید:
2

() 4

n

n

X
) HHI   S   ( i
X
i 1
i 1
2
i

که در آن  Xکل ارزش تولیدات زیربخش صنعتی Xi ،ارزش تولیدات بنها  iام  Si ،سهم
بازاری بنها  iام و  nتعداد کل بنها های موجود در زیربخش صنعتی مذکور اسرت .اگرر
سهم بازاری بنها ها در عدد  100ضرب شود ،میدار عددی شاخص تمرکر ،برین صرفر و
 10000خواهد بود .هر چیدر میدار این شاخص به صفر ن،دیکتر شود برازار رقرابتیترر
می شود و با ن،دیکترشدن شاخص مذکور به  10000بازار انحصاریترر خواهرد برود .در
این مطالعه برای تعریو تابع عضویت شاخص تمرک ،از طبیهبندی که کمیسریون فردرال
تجارت آمریکا )TFC( 2برای بازار انجام داد استفاد شد است .این کمسریون برا ادغرام
شرکتهایی که شاخص  HHIصرنعت آنهرا کمترر از  1000باشرد موافیرت مریکنرد و
درخواست ادغام شرکتهایی را که شاخص  HHIصنعت آنها بیش از  1000و کمترر از
 1800باشد بررسی میکند ،اما از ادغام شرکتهرایی کره شراخص  HHIصرنعت آنهرا
بیش از  1800باشد ،به دلیل تمرک ،باال ،جلروگیری مریکنرد .برر همرین اسرا  ،بررای
تعریو تابع عضویت متییر شاخص تمرک ،HHI ،سه حالت زیاد ( ،)Hمتوسط ( )Mو کرم
1. Herfindahl-Hirschman Index
2. Trade Federal Commission
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( )Lدر نظر گرفته شد است .بنابراین ،تابع عضویت شاخص  HHIبررای سره برازة کرم،
متوسط و زیاد به صورت رابطههای  6 ،5و  7تعریو شد است.
شکل  .4تابع عضویت مجموعرة فرازی را بررای متییرر شراخص تمرکر HHI ،نشران
میدهد.
x  1000

1


 HHI L ( x)  (1800  x) 800

0

0

 ( x  1000) 800

 HHI M ( x)  
(10000  x) 8200

0

0


 HHI H ( x)  ( x  1800) 8200

1


1000  x  1800

() 5

x  1800

x  1000

1000  x  1800

() 6

1800  x  10000
x  10000
x  1800

1800  x  10000

() 7

x  10000

1 1

0/5
0.5

M
L
H

10000
10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2500

2000

1000
1000

1800
1800

شکل  .4تابع عضویت متغير شاخص هرفيندال -هيرشمن ()HHI
منبع :یافتههای تحییق

0

0

0
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از دیهر متییرهای تعیینکنندة ساختار بازار میتوان به صرفههای مییا اشار کرد.
نظریة صرفه های مییا بر این امرر داللرت دارد کره برا افر،ایش مییرا تولیرد ه،ینرة
متوسط کاهش مییابد .این کاهش تا سطح معینی از تولید ،که به مییا تولید بهینه یا
حداقل مییا کار )MES( 1موسوم است ،ادامه مییابد .وقتی صرفههای مییا در یرک
صنعت زیاد باشد ،به مفهوم آن است که  MESدر سطوح باالی تولیدی اتفراق مریافترد.
بنابراین ،برای برآورد صرفههای مییا معموالً از شاخص حداقل مییرا کرارا اسرتفاد
میشود .برای انداز گیری حداقل مییا کارا روشهای گوناگونی پیشنهاد شد است؛ از
مهمترین آنها میتوان به روش ویلسون و کومرانور 2اشرار کررد .در ایرن روش حرداقل
مییا کارا از متوسط تولید  50درصد ب،رگترین تولیردکننردگان بره صرورت رابطرة 8
بهدست میآید:
Xi

() 8

n
n
2



i

n
2

MSN 

با توجه به اینکه صرفههای مییا به صورت مطلرق امکران میایسرة زیرربخشهرای
صنعتی مختلو را نمیدهد ،بهتر است که از صرفههای مییا به صورت نسبی اسرتفاد
شود .بدین منظور ،میدار  MESبر اندازة کل بازار تیسیم میشود و بره صرورت رابطرة 9
بهدست میآید:
() 9

MES
X

RMES 

در این حالت ،عدد بهدستآمد برای صرفههای مییا نسبی میرداری برین صرفر و
یک خواهد داشت .شاخص صرفههای مییا نسبی نی ،در سه برازة زیراد ( ،)Hمتوسرط
( )Mو کم ( )Lدستهبندی شرد اسرت .ترابع عضرویت صررفههرای مییرا بره صرورت
رابطههای  11 ،10و  12تعریو میشود.

1. Minimum Efficient Scale
2. Wilson & Comanor
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x 0
 1

 ES L ( x)  (1  x) 1
0 x 1
 0
x 1

0
x 0

 x 0/ 5
0  x  0/ 5

 ES M ( x)  
0/ 5  x  1
(1  x) 0 / 5

0
x 1
x 0
0

 ES H ( x)   x
0 x 1
1
x 1


()10

()11

()12

شکل  5تابع عضویت مجموعة فازی را برای متییر صرفههرای مییرا
میدهد.

نسربی نشران

11
M

0.5
0/5

L
H

0

11

0.5
0/5

00

شکل  .5تابع عضویت متغير صرفههاي مقياس نسبی ()RMES
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می،ان ورود بنها های تاز وارد به صنعت یکی دیهر از متییرهای تعیینکنندة ساختار
بازار است .با اف،ایش تعداد ورود بنها هرا بره یرک صرنعت ،رقابرت در برازار آن افر،ایش
مییابد و در میابل ،صنعتی که ورود به آن کم باشد بازار آن انحصاریتر خواهرد برود .برا
درنظرگرفتن تعداد بنها های تاز وارد )EN( 1به زیرربخشهرای صرنعتی مختلرو ،بررای
1. Entry Number
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تعریو تابع عضویت متییر تعداد ورود بنها ها ،سه حالت زیاد ( ،)Hمتوسرط ( )Mو کرم
( )Lدر نظر گرفته شد است .توابع عضویت ورود به بازار به صورت رابطههرای  14 ،13و
 15تعریو شد است.
شکل  6تابع عضویت مجموعة فازی را برای متییر تعداد ورود بنها ها نشان میدهد.
()13

()14

()15

1
x 0


 EN L ( x)  (100  x) 100
0  x  100

0
x  100

0
x 0


x 50
0  x  50

 EN M ( x)  
50  x  100
(100  x) 50

0
x  100
x 0
 0

 EN H ( x)   x 100
0  x  100
 1
x  100


11
M

0/5
0.5

L
H
0
100
100

50
50

00

شکل  .6تابع عضویت متغير تعداد ورود بنگاهها ()EN
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مرحلة بعد تعیین قواعد بنیانی است .در این مرحلره ،برر اسرا ادبیرات موجرود در
اقتصاد صنعتی ،پایها قواعد فازی به منظور تصمیمگیری در مورد ساختار برازار سراخته
میشود.
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پایگاه قواعد فازي

قواعد فازی ترکیب سطوح ویرژة همراهری سره متییرر شراخص هرفینردال -هریشرمن،
صرفههای مییا نسبی و تعداد ورود بنها ها برای محاسبة شاخص جامع سراختار برازار
را نشان می دهد .با عنایت به وجود سه وضعیت برای هرر یرک از سره شراخص مرذکور،
میتوان در مجموع به می،ان  33=27حالت قواعد فازی برای ساختار بازار در نظر گرفرت؛
جدول  1چند نمونه از این قواعد را نشان میدهرد .تفسریر ایرن جردول برا مرالکهرای
تصمیمگیری «اگر-آنها » صورت میپذیرد .م الً ،در قاعردة  1گفتره مریشرود کره اگرر
شاخص هرفیندال -هریشمن کم ،صرفههای مییا کم و تعداد ورود بنها ها زیاد باشرد،
آنها انتظار داریم که ساختار بازار خیلی کوچک باشد؛ بردین مفهروم کره سراختار برازار
مذکور به رقابت کامل ن،دیکتر است.
جدول  .1قواعد فازي
ساختار بازار

هرفيندال -هریشمن

صرفههاي مقياس

تعداد ورود

قاعده

خیلی کوچک

کم

کم

زیاد

1

خیلی کوچک

کم

متوسط

زیاد

2

کوچک

کم

زیاد

زیاد

3

خیلی کوچک

کم

کم

متوسط

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خیلی ب،رگ

زیاد

زیاد

متوسط

24

ب،رگ

زیاد

کم

کم

25

خیلی ب،رگ

زیاد

متوسط

کم

26

خیلی ب،رگ

زیاد

زیاد

کم

27
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برآورد مدل

بعد از تعیین قواعد فازی ،سیستم استنتا فازی برای ساختار بازار (مورد اشار در شرکل
 )2به کمک نرماف،ار فازیتک 1شبیهسرازی شرد و شراخص جرامع سراختار برازار بررای
زیربخش های صنعتی مختلو حاصل شد .نتایج برآورد شاخص جرامع سراختار برازار بره
همرا اطالعات مربوط به شاخص هرفیندال -هریشمن ،شاخص صرفههای مییا نسبی
و تعداد ورود بنها ها برای برخی از  131زیربخش صنعتی در سطح کُردهای چهراررقمی
 ISICدر جدول پیوست آمد است .2مطابق این جدول ،بر اسا شاخص جامع سراختار
بازار ،صنایع تولید آجر و تولید محصوالت پالستیکی بهج ،چرم در رتبرههرای اول و دوم
قرار دارند .این در حرالی اسرت کره اگرر بررای بررسری سراختار برازار فیرط از شراخص
هرفیندال -هریشمن استفاد شود ،صنعت تولیرد آجرر در رتبرة اول و صرنعت بریردن و
شکل دادن و تکمیل سنگ در رتبة دوم قرار میگیرد .دربارة شاخص صرفههای مییرا
نسبی نی ،باید گفت که هرچند رتبههای اول و دوم م رل شراخص جرامع سراختار برازار
است ،در مورد اولویتهای بعدی این رتبهبندی صنایع به هم میخرورد .همچنرین ،اگرر
معیار بررسی ساختار بازار صرفاً تعرداد ورود بنهرا هرا باشرد ،صرنعت تولیرد محصروالت
پالستیکی بهج ،چرم در رتبرة اول و صرنعت تولیرد آجرر در رتبرة دوم قررار مریگیررد.
بنابراین ،می تروان نتیجره گرفرت کره هرر یرک از شراخصهرای هرفینردال -هریشرمن،
صرفههای مییا نسبی و تعداد ورود بنها ها ترتیب متفاوتی برای میر،ان رقرابتیبرودن
صنایع در نظر میگیرند ،زیرا هر یرک از آنهرا فیرط بخشری از ویژگری برازار را در نظرر
میگیرند .این در حالی است که شاخص جامع ساختار بازار همرة ایرن ویژگریهرا را بره
صورت یکجا در نظر میگیرد .بنابراین ،این شاخص کاملتر اسرت و رتبرهبنردی کره از
می،ان رقابتیبودن صنایع انجام میدهد قابل اعتمادتر خواهد بود.
به منظور بررسی بهتر موضوع ،توزیع پراکندگی ساختار بازار زیرربخشهرای صرنعتی
ایران بر اسا هر یک از شاخصهای هرفیندال -هیرشمن ( ،)HHIصررفههرای مییرا
نسبی ( ،)RMESتعداد ورود بنها هرا ( )ENو شراخص جرامع سراختار برازار ( )STRدر
1. fuzzy tech

 .2محاسبات شاخصهای مذکور برای زیربخشهایی صورت پذیرفته که اطالعات کامل در مورد آنها وجود داشته است.
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شکل  7آمد است .مطابق شکل م،بور ،بر اسا شاخص هرفیندال -هیرشمن ،چرولهی
تمرک ،زیربخشهای صنعتی به سمت راست است؛ بردین مفهروم کره تمرکر ،در بیشرتر
زیربخشهای صنعتی ایران پایین است .این بدان معنی است کره بیشرتر زیرربخشهرای
صنعتی ایران به ساختار بازار رقابتی ن،دیکترند .از لحرا شراخص صررفههرای مییرا
نسبی نی ،وضعیتی مشابه و با شدت بیشتر برقرار است .این در حالی است که برر اسرا
شاخص تعداد ورود بنها ها وضعیتی برعکس حراکم اسرت؛ بردین مفهروم کره در اغلرب
زیربخشهای صنعتی می،ان ورود بنها های تراز وارد در سرطوح پرایینی قررار دارد .ایرن
بدان معنی است که ،بر اسا شاخص مذکور ،بیشرتر زیرربخشهرای صرنعتی ایرران از
وضعیت ساختار بازار رقابتی دورند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که استفاد از هر یرک
از این شاخصها بهتنهایی نتایج متفاوتی دربرارة وضرعیت سراختار برازار زیرربخشهرای
صنعتی ایران بهدست میدهد .اما ،همان گونه که پیشتر نی ،ذکر شد ،سراختار برازار بره
وسیلة مجموعهای از شاخصهای مذکور تعیین مریشرود .از ایرن رو ،بهترر اسرت کره از
شاخص جامع ساختار برازار اسرتفاد شرود .برر اسرا ایرن شراخص ،مریتروان توزیرع
متعادلتری نسبت به شاخصهای مذکور در ساختار بازار زیربخشهای صنعتی ایرران در
شکل  7مشاهد کرد؛ بهنظر میرسد این نتایج بیشتر قابل اعتمادند.
جمعبندي و نتيجهگيري
شناسررایی سرراختار بررازار در صررنایع مختلررو کشررور امررر مهمرری در تصررمیمگیررریهررا و
سیاستگذاریهای صنعتی است .مطالعاتی که تا کنون در این زمینه انجام شد اند هر یرک
صرفاً یکی از شاخصهای تعیینکنندة ساختار بازار (معموالً تمرک )،را در نظر گرفتهانرد؛ در
حالی که هر یک از این شاخصها فیط بخشی از ساختار بازار را توضیح میدهنرد و بایرد از
ترکیب شاخصهای مختلو ساختار بازار استفاد شود .در این مطالعه ،برای تعیین سراختار
بازار ،با اسرتفاد از منطرق فرازی ،شاخصری ترکیبری از سره شراخص تمرکر ،هرفینردال-
هیرشمن ،صرفههای مییا نسبی و تعداد ورود بنها ها سراخته شرد کره شراخص جرامع
ساختار بازار نام گرفت و به وسیلة آن ساختار بازار  131زیربخش صنعتی ایرران در سرطح

کُدهای چهاررقمی  ISICدر سال  1386بررسی شد .بر اسا

یافتههای تحییق ،تعیین
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Series: HHI
Sample 1 131
Observations 131
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Std. Dev.
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Series: EN
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Series: STR
Sample 1 131
Observations 131

12
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 توزیع پراکندگی شاخصهاي مختلف ساختار بازار.7 شکل
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ساختار بازار به وسیلة هر یک از شاخصهای فوق بهتنهایی به نتایج متفاوتی در خصو
ن،دیکی یا دوری از ساختار بازار رقابتی برای بیشتر زیربخشهای مختلو صرنعتی ایرران
منجر شد است .این در حالی است که بر اسرا شراخص جرامع سراختار برازار توزیرع
متعادلتری در ساختار بازار زیربخشهای صنعتی ایران حاصل شد است .برا عنایرت بره
این مسئله که شاخص جامع ساختار بازار ویژگیهای مختلفی از ساختار بازار را مد نظرر
قرار میدهد ،توصیه میشود که از این شاخص برای بررسی ساختار بازار صنایع مختلرو
استفاد شود .همچنرین ،برا توجره بره اینکره شراخص صررفههرای مییرا بررای اک رر
زیربخشهای صنعتی ایران پایین است و دلیل این امر را میتوان کوچرکبرودن اقتصراد
ایران دانست ،پیشنهاد میشود شرایطی فراهم شود که صنایع ایران برهراحتری تولیردات
خود را به بازارهای خارجی صادر کنند تا از صرفههای مییا برخوردار شوند .همچنین،
پیشنهاد میشود که در مطالعات آیند دیهر متییرهای مؤثر بر ساختار بازار مانند تمرای،
کاال را نی ،وارد مدل کرد تا شاخصی کاملتر برای ساختار برازار زیرربخشهرای صرنعتی
ایران حاصل شود.
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