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بشمار میرود ]1[ .بسیار از مطالعات بیارشر رابطته مبقتت بتین
چکیده

رقابت و الارایی و بین رقابت و ررخ رشد بهرهور بوده استت .در

در این مقاله تالش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی

صورت وجود رقابت بنشاهها عملیات ود را برا اهاایش الارایی

شود .از اینرو مفهوم رقابتت بقتن رشترشهتا رووالالستی،ی

و در رتیقه رفظ سود ور تعدیل میالنند و بنشاهها راالار مد از

شومپیتر

چمقرلینی بیلی و پورتر مورد بررستی قترار فرهتته

بازار ارج میشورد .روج این بنشاهها موجتا زاد شتدا منتاب

است .رتایج این بررستی بیتارشر ا استت الته رقتب رقابتت در
هعالیتها صنعتی ایراا ارتد

میشود اله بنشاهها الار متدتر متیتوارنتد از ا استتفاده الننتد.

استت و هیتا مناستا بترا

همچنین مطالعات تقربی صورت فرهتته در الشتورها مختلتف

توسعه سطح رقابت وجود ردارد و این مساله رقش شورا رقابتت

بیارشر ارتقا منفی بین ارحصار و الارایی است .بتهعقتارت دیشتر

در اجرا هصل رهب سیاستها اصل  44قاروا اساستی را الته

ارحصار منقر به ا الل در تخصیص مناب شده و رشد بهره ور

الشو مناسا برا فسترش هعالیت ها رقابتی در اقتصاد ایتراا

را دچار دشه رموده است.

را ارائه رموده رمایااتر میسازد.

در بعد رظر

دالیل مختلفی را میتواا تشخیص داد اله در

بروز ش،لفیر ارحصار د یل میباشند از ا جمله میتواا بته

مقدمه

عوامل سا تار همچوا وجود صرهههتا مقیتا

[ ]2تفتاوت

رقابت بهعنواا دریتا ایتده ل اقتصتادداراا و شتر بهینته

الاال [ ]3تمرالا باال [ ]4موار ورود [ ]5و علل رهتار همچتوا

تخصیص منتاب در اقتصتاد شتنا ته متیشتود .رقابتت در بتازار

تصمیب بنشاهها راج بته هم،تار و ائتتال و تواهتن در متورد

محصول موجا اهتاایش التارایی و بهترهور متیشتود و رشتد

میااا مخارج تحقین و توسعه ( )R&Dو تقلیغات اشاره رمتود .در

ود ی،ی از مناب رشد اقتصاد در الشتورها

ش،ل فیر ارحصار در هر بازار یک یتا چنتد متورد از ایتن علتل

بهرهور به ود
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سیما رقابت در اقتصاد ایراا پردا ته شده است.

مم،ن است موثر باشند.
بهبور اللی در ایقاد ارحصتار دو دستته علتل دستتارتدرالار

.1رقابت نئوکالسیکی

میباشند اله رها را میتواا به علل وب یتا بتد تف،یتک رمتود.

دام اسمیت از پیشرواا در تعریف مفهوم رقابت متیباشتد .او

ارحصار مم،ن است بهدلیل الارایی برتر یک یا چند بنشاه راصتل

توضیح داد اله چرا الاهش عرضه یک الاال منقر به قیمتتهتا

شده باشد .در ایقاد این روع ارحصار علل وب مسوول میباشند.
یتر رقتابتی و مقتنتی بتر

باالتر میشود .رقابتی اله بیدررگ شروع متیشتود قیمتت را در

هم،ار اله از علل بد میباشند موجا بروز ارحصتار متیشتورد.

میاا ریداراا باال میبرد .همچنتین افتر ستطح عرضته بیشتتر

اساسا دو عقیده مختلف راج به ارحصار وجود دارد و تحلیل ما از

فردد قیمت الاهش مییابد زیرا هروشتندفاا رقابتت متیالننتد.

عمل،رد بازار تا اردازه زیاد به این وابسته است الته التدامیک از

به این ترتیا بقن رشرش استمیت رقابتت هر ینتد استت الته

این عقاید را پذیرهتهایب]6[ .

بهدلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا بوجود می ید.

ولی در بستیار از بازارهتا رهتارهتا

دیدفاه اول راظر بر این است اله سطح رقابت یتا ارحصتار در

از رظر الالسیکها رقابت یک مفهوم بسیار ساده بود اله ریاز

ا بازار میباشد .در

به هیچفوره تعریف دقیقی رداشت علت ا ریا این بود اله اصوالً

بعیی از بازارها سا تار بازار بهرحو است اله مار ارتقا ستطح

ارحصار یک مفهوم اقتصاد رداشت .بنابراین اصوالً ارحصار یک

رقابت میشود .این تلقی از ارحصار به رظریه ارحصتار ودجتوش

موضوع ارج از محدوده مطالعات اقتصاد بود .به همتین دلیتل

موسوم است و این عقیده را بیاا میالنتد الته قتدرت ارحصتار

است اله اسمیت برا دستمادها سود و قیمت یک ررخ معمتولی

یک یا چند بنشاه متاثر از عوامل ستا تار و مستتقل از د التت

یا متوسط تعیین الرده بود اله ا را « قیمت بقیعی» میرامیتد و

دولت ش،ل میفیرد .برهداراا این رظریه در بر ورد با ارحصار و

معتقد بود اله قیمت در بازار التار و محصتول رتول ایتن قیمتت

النترل ا و ارتقا سطح رقابت تاالید زیاد بتر اتختاس سیاستت

بقیعی قرار واهند فرهت .لذا در شترایطی الته مفهتومی بتهرتام

رقابتی و قاروا ضدتراست (رقابت) مناسا داررد و میتتواا بیتاا

ارحصار هنوز در توور اقتصاد جا رشرهته بود رچه بود رقابت بود

رمود علت وجود بسیار از مقررات و النترلها دولتی و وض

و هر قیمتی بهعنواا قیمت رقابتی تلقی میشد]12[ .

هر بازار به شدت متاثر از عناصر سا تار

از دیدفاه اسمیت و الالسیک ها توارایی رققا برا جستقو و

قوارین ضد ارحصار در االبر الشورها بوده است.

سققتجویی در السا سودها

مخالفین این رظریه معتقدرد ارحصار امر فتذرا استت .القتته

یر عاد

دلیل اساسی فسترش

رها وجود قدرت ارحصار راد یک یا چند بنشاه را رد رمتیالننتد

رقابت پنداشته میشود مشر ر،ه قاروا این توارایی را مار شود.

ولی به تداوم ا معتقد رمیباشند .به عقیده برهداراا این رظریته

بنابراین اجاا رقابت الالسیکها یا اجاا م،اریام دست رامرئی

هیچ دلیلی برا تتداوم تمرالتا بتازار و الستا ستود بتاال بترا

دام اسمیت را میتواا چنین الصه الرد:

بنشاهها قدیمی وجود ردارد .در ایتن رشترش تنهتا در شترایطی
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زاد رقابت رتیقه منطقتی زاد بقیعتی استت بنتابراین

ارحصار تداوم مییابد اله مقررات و ئین رامتههتا دولتتی از ا

دولت رقاید در زاد اهراد مدا له الند و بایتد اعمتال تود را

رمایت الند.

تنها به تأمین امنیت و تنفیذ و تیمین قراردادها محدود الند.

رال سوال محور در این مقاله ا است اله مفهتوم رقابتت

-1

مناه

صوصی هدایتالننده اهراد است و رتاا را بته ارقتام

چیست و اردازه رقابت در اقتصاد ایراا بته چته میتااا استت .در

الارهایی سوق میدهد اله جامعه راضر استت بته ا پتاداش

راستا پاسخ به این سواالت ابتدا به بررسی مفهوم رقابت بقتن

دهد.

رشرش هتا رووالالستی،ی [ ]7شتومپیتر [ ]8چمقرلینتی []9

-9

صوصی باعث میشود تا این مناه راهمشن بهسو منتاه

بیلی [ ]11و پورتر [ ]11پردا ته شده و در رهایتت بته بررستی
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رقابت اهراد در استتفاده از هتر هرصتتی بترا الستا منتاه

2

جامعه رهنموا شورد و جامعه به بقا

االنوا بر اسا

ویش ادامه دهد.

توور تعادل الالستی،ی یتک بتازار رقتابتی

لذا رقابت الالسی،ی یک «هعالیت» ررالتی است اله تنها در

شنا ته میشود اله شامل تعداد زیاد بنشاه است اله همشی دقیقتاً

شرایط عدم تعادل بوجود می ید .از رظر استمیت رقابتت در یتک

الاال ی،ساری تولید میالنند و ابالعات و تحتر الامتل عوامتل

وضعیت عدم تعادل شروع میشود و بهسمت تعادل سوق مییابد.

تولید وجود دارد و بنشاهها در برابر اردازه بتازار رقتدر الوچ،نتد الته

در دهه پایاری قرا رتوزدهب دوبتاره مفهتوم رقابتت موضتوع

بهبور ارفراد رمیتوارند هیچ تأثیر بر قیمت بشذاررد .اما ره تنهتا

مطالعات هراواری قرار فرهت .در از این قرا تقریقاً اجاا اصلی

الساری همچوا هایک و ریچاردسوا بر این مفهتوم ارتقتاد الردرتد

پارتو هیشر و الوررو

بل،ه بر ی الالسیکها (مخصوصاً الالر ) معتقد بودرد اله رقابتت

توور رووالالسیک ت،میل شده بود .والرا

الامل هقط در اقتصاد ایستا قابل دستیابی است.

با الاربرد اباارها ریاضی مفهوم «رقابتالامتل» را بستط دادرتد.
الوررو با استفاده از رساب دیفرارسیل و «رهتتار رتداالبر ستاز »
P
رابطه
n

( p  MC اله  pقیمت  MCهاینته رهتایی

هایتتک معتقتتد استتت التته توتتور رقابتتت الامتتل الالستتی،ی
استحقاق المی دارد اله «رقابت» رامیده شتود زیترا ایتن توتور

n

هرض میالند اله وضعیت هعلی ققالً وجود داشته است ولی،ن بتر

تعداد رققا و  الشش تقاضا بازار است) را استخراج الترد .و

اسا

رشاا داد اله با اهاایش تعداد بنشتاههتا بتازار بته ستمت رقابتت

هر یند در رظر میفیرد اله میرود تا تحقن یابد .بقتن رشترش

رامحدود (سود صفر) میل میالند و منحنی تقاضایی اله در برابتر

الالر

بنشاه قرار دارد اهقی است .الوررو تصمیمات بنشتاههتا را مستتقل

بارفترین مش،ل توور رقابت الالستی،ی ایستتایی ا

بود و رقابت چیا هراتر از مفهوم ایستایی ا است.

ارشاشت و رقش ابالعاتی را اله الارفااراا از ی،دیشر داررتد را در
تصمیبفیر

دیدفاه دقینتر رظتر رووالالستی،ها الته هر ینتد رقابتت را

در عین رال ود الالسیکها ریا بر سر اجاا ایتن مفهتوم

راا وارد ر،رد .ولی،ن جورا با اد ام مفاهیب بتازار و

مارند تحر الامتل بتی هاینته بتودا تحتر و دسترستی بته

رقابت با وارد الردا« ابالعات الامل» این دو شر را برا یتک

ابالعات تقسیب پذیر و ا تال شدید داشتند .یتک تعتدیل

بازار الامل بیاا الرد:

دیشر ریا توسط هرارک رایت در مفهوم رقابت ارقام شد تا تغییر و

 .1یک بازار هنشامی الامل است اله تمامی عوامتل اقتصتاد از

تحول را ریا در ا بشنقارد .یعنی ا را به یتک مفهتوم تعتادلی

شرایط عرضه و تقاضا و رسقت مقادلته راصتل از ا ابتالع

بلندمدت تقدیل الرد .به این معنی اله افر یک تغییر بارگ هقط و

الامل داشته باشند.

هقط ی،قار رخ دهد بازار میتوارد ققل و بعد از این تغییر در تعادل

 .2رقابت زاد وجود داشته باشد به فورها اله هر هترد بتا هترد

باشد.

دیشر بر رو الوچ،ترین مایتی اله ش،ار متیشتود مقادلته

ت،امل مفهوم رقابت الامل الالسی،ی از الوررو ( )1989شروع

ارقام دهد و رقایستی هیچشوره تقاری برا جذب و رشهدار

و سر ارقام توسط هرارک رایت ( )1918الامل شد .با وجتود همته

عرضه بهمنظور ایقاد رسقتها مقادلته یتر بقیعتی وجتود

این پیشرهت ها توور رقابت الالستی،ی رمتیتوارستت شترایط

داشته باشد.

شدیداً متحول ریمه اول قرا بیستب همچوا رشتد شتدید ارتواع

پس از ا اجورث تالش رمود تا یک تعریتف سیستتماتیک از

تمرالا تحول مداوم در ارواع محصوالت و روشهتا تولیتد را

رقابت ارائه رماید اجورث شر الوررو (بی رهایت بودا تعداد رققا)

توضیح دهد .در این دوراا شومپیتر تالش رمود الته رشتاا دهتد

و شر جورا (ابالعات الامل) را برا رقابت بیاا الترد .پتس از

التته تحتتول متتداوم در محصتتوالت و روشهتتا تولیتتد جتتاو

اجورث جاا باتیس الالر مستأله «تحتر الامتل عوامتل» را

مؤلفهها ساتی رظام سرمایهدار رقابتی استت و مفهتوم رقابتت

برا پیششیر از ارحصار و برقرار یک قیمت وارتد را مطتر

الامل رمیتوارد این هر یند را توضیح دهتد .همچنتین شتومپیتر و

رمود.
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جریاا همچناا ادامه مییابد".

هایک معتقتد بودرتد الته متا متیتتواریب رقابتت را در بازارهتا
یررقابت الامل داشته باشیب .بهعنواا مبال شومپیتر بازار رقابتت

لذا شومپیتر معتقد بود برا ارائه هتر تحلیتل واقت بینارته از

الامل را بازار ارحصتار متی دارتد چتوا معتقتد استت هقتط در

رقابت بایستی تمرالا تحلیل از این مستأله الته اقتصتاد چشورته

بازارها ارحصار هناور قابلیت رشد دارد و وقتی بنشاههتا بته

مناب را بهصورت الار تخصیص میدهد برداشته شود و معطو

سمت ایقاد هناور می رورد ود به ود برا

ود ارحصار ایقاد

به این مساله شود اله اقتصاد چشوره مناب را متی هرینتد و رتابود
میالند]15[ .

میالنند .اما همیناله ارحصار ایقاد میالنند هنتاور هتا جدیتد
الارایی را باال میبرد و در فام بعد رهاه سایر فروهها جامعه را

بنابراین بقن رشرش و

هراهب می الند و یا چمقرلین هرد اله یلی رادیتک بته اقتصتاد

دروری بنشاه میشود و بدین ترتیا است اله سازمااها تقتار

مرسوم است معتقد است اله بنشاهها اساستاً بته ستمت تمتایا در
محصوالت می رورد اله برا

رقابتت قیمتتی منقتر بته التارایی

اله دارا مقیا

بارگ و درجها از ارحصار هستتند پتذیرهتنی

ود ارحصار ایقتاد الننتد الته ایتن

میشود ]16[ .ارتقادات شومپیتر به همراه ارتقادات م،تا اتریشی

ارحصار افرچه قیمتها باالتر را بههمراه متی ورد امتا در النتار

از مدل رقابت الامل رووالالسی،ی باعث شد رظریات جدیتد در

این قیمت باالتر مطلوبیتی از بابت تفاوت ایقاد میشود اله برا

روزه رقابت مطر شود و اشت،ال دیشتر از ستا تار بازارهتا در

جامعه میتوارد رهاه بیشتر به همراه داشته باشد]13[ .

شرایط رقابت راقص [ ]17و رقابت ارحصار [ ]18مطر فردد.

.2رقابت شومپیتری

 .3رقابت عملی یا رقابت چمبرلینی

در واق ارتقاد شتومپیتر ( )1942بته رقابتت روتوالالستی،ی از

به عقیده بر ی از اقتصادداراا متدل رقابتت الامتل بتهدلیتل

دیتدفاه شتومپیتر در یتک

ارتااعی بودا رمیتوارتد بتهعنتواا یتک استتاردارد جهتت ارائته

رقابت واقعی میاا بنشاههتا التوچ،ی الته

طمشی عمومی مورد استفاده قرار فیرد .چمقترلین [ ]19معتقتد

تولیدالننده الاالها ی،ساری هستند در رمتیفیترد .بل،ته میتاا

بود اله مدل رقابت الامل رمیتوارد بهعنواا یک ستا تار ایتده ل

بنشاهها الار هرین و دیشر بنشاهها رخ میدهد [ ]14این رشرش

برا ارزیابی دریا واقعی استفاده شود .بر این اسا

اقتصادداراا

جدید از رقابت بهدرقال ود استنقابی جدید از مفهتوم ارحصتار را

بهدرقال ارائه یک مفهوم عملی از رقابت بودرد .بتهعقتارت دیشتر

بههمراه داشت .زیرا ابداعات بهدرقال ود درجه معینی از ارحصتار

بهدرقال معرهی استاردارد بودرد تا رشاا دهند رتوع ستازماردهی

را بههمراه دارد .بهعقارتی الار یی منقر به ا میشود اله بر تی

صنعتی بنشاهها اقتصتاد متیتوارتد موجتا ارتقتا رقابتت و

از بنشاهها سهب بازار بیشتر السا رموده و در تتالش رقتابتی از

محدود رمودا ا شود]21[ .

دیدفاه دینامیک ارقام شد .بر استا
اقتصاد سرمایهدار

سایر رققا پیشی فیررد .شومپیتر معتقد بود اله یک ارحصار پویا در

بر این اسا

بر ی عقیده داررد اله توور رقابت عملی []21

مقایسه با یک هیا رقتابتی بتیرورتن ارجحیتت دارد چترا الته

از مدل ارائه شده توسط چمقرلین در مورد رقابت ارحصتار []22

ارحصار پاداشها بارگ را برا الار هریناا هراهب متیالنتد امتا

رشات میفیرد با این تفاوت اله بر ی هاالتورها پویا ریا در ا

رقابت چنین رمیالند .شومپیتر « رقابت پویتا» را بتهصتورت زیتر

ملحوظ فردیده است.

تشریح میالند:

الالر

" بهدلیل القیت بنشاه صنعتی ابداعی صتورت متیفیترد و

یر واقعی و معیار ایده لیستی تلقی میالند و معتقد است بایستتی

ارحصار فذرا را ش،ل میدهتد و رتیقته ا ستودها ارحصتار

تعریف جامعی از مفهوم رقابت عملی ارائه شود]23[ .

است .افر این ابداع ارتشار یابد و سپس در معرض ابداعات جدیتد

بقن رشرش الالر

و بیشتر قرار فیرد سودها ارحصتار از بتین متیرود و ایتن

بررسیهای بازرگانی
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ریا به مدل رقابت الامل ارتقاد رمتوده و ا را امتر

شرایط سیل موجا میفتردد الته یتک

رقابت عملی اما راالامل در بازار ایقاد شود:
4

اقدامات رقابتی در ا قابل تصور میباشد]28[ .

 .1افر تولیدالنندفاا و عرضهالنندفاا الاال یتا تدمتی در بتازار
محدود باشند ولی،ن محصول التاهی در بتازار داشتته باشتند

بیلی معتقد است اله عنصر اللیتد بتازار منازعتها (بازارهتا

موجا می فتردد الته رتتواا ع،تس العمتل رققتا در بتازار را

دارا قابلیت رقابت) ا است اله چنین بازارهایی رتتی هنشتامی

پیشبینی رمود.

اله دارا سا تار ارحصار چندجارقه یتا ارحصتار الامتل باشتند در
مقابل هشارها رقابتی سیا پذیر متیباشتند .بتهعقتارت دیشتر

 .2منحنی تقاضا شیا تند داشته باشد و الشتش قیمتتی تقاضتا

چنارچه هر یک از بنشتاههتا موجتود از پاستخشویی الامتل بته

بیش از یک باشد.

تقاضا مصر النندفاا راتواا باشند یتا قیمتت بتاالیی بترا

 .3تهدید عملی بالقوه (رقابت بالقوه) در بازار وجود داشته باشد و
ارتمال به بازار مدا الاال جارشین برا محصتول وجتود

الاالها و دمات ود تعیین رمایند و یا با هر اباار یتر رقتابتی از

داشته باشد.

موقعیتتت تتود ستتوءاستتتفاده رمتتوده و قیمتتت بتتاالیی را از

استیشلر ( ]24[ )1957ریا معتقد است شترایط زیتر متیتوارتد

مصر النندفاا دریاهت النند ام،اا ورود یک یا چند بنشاه بالقوه

بستر رقابت عملی در بازار را ایقاد رماید:

در چنین بازار محتمل است .بنابراین مهمترین وییفی بازارها

 .1میااا قابل مالرظها بنشاه در صنعت وجود داشته باشد الته

منازعهایی (بازار قابل رقابت) ا است اله:
 .1الاامی وجود ردارد اله سا تار بازار الامال رقابتی باشد.

الاالها مشابه و مرتقط با ی،دیشر در بازار تولید رماید.

 .2ورود در این بازار زاد و هاینه روج صفر است.

 .2بنشاهها اقتصاد در تعیین قیمت تقاری [ ]25ر،رده باشند.

 .3براستتا

 .3منحنی هاینه متوسط بلندمدت ( ]26[ )LACبنشاه تازه وارد

وییفتتیهتتا ( )1و ( )2افتتر بتتازار منازعتتها

در بلندمتتدت بتتاالتر از منحنتتی هاینتته متوستتط بلندمتتدت

باشد(قابلیت رقابت دارد) دیشتر لاومتی بترا د التت دولتت

( )LACبنشاه تبقیت شده رقاشد.

وجود ردارد .رتی افر در این بازار رشارههایی از اد تام شتدید

ادواردز ( ]27[ )1961ریا با تقعیت از الالر و استیشلر شترایط

بین بنشاهها تقعیض قیمت محدودیتها اهقتی و عمتود

یک رقابت عملی در بازار را تعداد زیاد بنشاهها اقتصاد و هقتداا

بین بنشاهها اقتصاد دیده شود.

تقتتاری در بتتازار متتیدارتتد .و معتقتتد استتت التته هتتر چتته تعتتداد

بامول ( )1982مبتال توبی در زمینته بازارهتا منازعته ا

تولیدالنندفاا در بازار بیشتر باشد ارتمال دستیابی به رتایج رقتابتی

(قابل رقابت) ارائه میالند .او میفویتد یتک بتازار الوچتک تط

بیشتر است مشرو بر ر،ه موار ورود در بازار ارد باشد.

هواپیمتتایی بتترا مستتاهرت بتتین دو شتتهر الوچتتک التته تعتتداد
مساهرارش به اردازها است اله هقط یک هواپیما را در بتول روز

 .4رقابت بیلی(بازارهای منازعه ای)

پر میالند تصور رماییتد .چنتین بتازار مبتال توبی از ستا تار

این مدل توسط بیلی [ )1981( ]29مطر شتد .بیلتی معتقتد

ارحصار بقیعی است .از رظر اقتصاد منطقی ا است الته یتک

است اله این مدل مرتقط با بازارهتایی استت الته دارا ستا تار

هواپیما به پرواز در ید تا این،ه دو هواپیما در این مسیر به رقابت

صوصتیات و وییفتیهتایی

بپردازرد لذا ارتظار میرود اله بازار یتک بتازار ارحصتار باشتد

میباشند اله ورود و روج از رها بهرارتی ام،اا پذیر متیباشتد.

بهاین معنی اله هقط یک شرالت هواپیمتایی در ایتن بتازار بتاقی

در چنین صنایعی سا تار بازار بتهفورتها استت الته رتتی یتک

میمارد .ولی،ن ایتن شترالت هواپیمتایی رمتیتوارتد مارنتد یتک

عرضه الننده یا هروشنده ریا هاقد ارحصار است.

ارحصارفر عمل رماید زیرا مم،ن است الته بنشتاه رقیتا بتالقوه

ارحصار [ ]3هستند ولتی،ن دارا

همچنین در چنین بازارهایی ورود ستاا متیباشتد و رقابتت

هواپیمایی را الرایه الند و وارد بازار شود .تنهتا التار الته بنشتاه

بالقوه در چنین بازارهایی را همواره میتواا متصور بود .بنتابراین

بالقوه باید ارقام دهد ا است اله چنارچه بنشاه قدیمی از قتدرت

رتی افر در این بازار تنها یک بنشاه اقتصاد هعال باشتد ام،تاا
5
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ارحصار

ود سوءاستفاده رماید و قیمتت بتاالیی از مستاهرینش

دریاهت رماید بنشاه جدید الرایه هواپیمتا

[ ]37در ادامه با تفصیل بیشتر رشرش رقابت پورتر مورد بررسی
قرار میفیرد.

تود را در ستطحی

قرار دهد اله مساهرین جذب ا شورد .االنوا افتر بنشتاه قتدیمی

 .5-1مولفههای اصلی رقابت طبق نگرش پورتر

ریا اقدام به پائین وردا الرایه رماید در این صورت بنشاه جدیتد
بایستی هواپیما

ستتا تار صتتنعت رقتتش عمتتدها در تعیتتین قواعتتد رقابتتت و

ود را در ط دیشر به پرواز در ورد .هقتداا

استراتی هایی اله بطور بالقوه در دستر

هاینهها سربار ( ]29[ )Sunk Costموجا میشود اله تروج از

میالند .اهمیت ریروها بیروا از صنعت اساساً به شت،ل رستقی

بازار بهرارتی ام،اا پذیر شود .ورود ساا به بازار موجا میشود
الته ارحصتارفر از قتتدرت ارحصتار

بنشاه قترار داررتد ایفتا

استت .شتدت رقابتتت در یتک صتنعت را رمتتیتتواا بته عوامتتل

تتود سوءاستتفاده ر،نتتد .از

استوالاستیک مرتقط رمود .بل،ه رقابت در یک صنعت در ستا تار

ارتقادات مهب به این متدل ا استت الته رقابتت بتالقوه [ ]31را

پایها اقتصاد ا ریشه دارد و هراتتر از عمل،ترد رققتا موجتود

جارشین عملی برا رقابت واقعی [ ]31میالند در رالی،ه رقابتت

میباشد .ماهیت رقابت در یتک صتنعت بته پتنج عامتل اساستی

بالقوه به سختی میتوارد بهعنواا یک جارشین برا رقابت واقعی

رقابتی (ورود سترمایهفتذاراا جدیتد تهدیتد الاالهتا جارشتین

تلقی شود.

قدرت چاره زری ریداراا قتدرت چارته زرتی تتأمینالننتدفاا و
رقابت در بین رققا موجود) مرتقط است .بر یند این پتنج عامتل

 .5رقابت پورتری(رقابت گسترده)
بر مقنا توور ها اقتصاد

اساسی تواا سود ور در یک صنعت را تعیین میالند .در ادامه

رقابت عمل،رد بهتر رستقت

در مورد این مولفهها توضیحات بیشتر ارائه میفردد.

به سایر سیستبها اقتصاد بههمراه دارد .بهبور اللتی رقابتت
در تمام ابعاد منقر به بهقود عمل،رد اقتصاد و اهاایش الار یی ا

 .5-2عوامل تعیینکننده ساختاری شدن رقابت از نگاه

میشود .رقابت در بازارها منقر به الاهش قیمت ها ارائه الاالهتا

پورتر

و دمات با الیفیت مطلوبتر و بهقود دسترسی مصر النندفاا به

هد این بخش شناسایی صوصیات سا تار اصتلی صتنای
میباشد اله تعیینالننده تواا عوامل رقابتی و در رتیقه سود ور

الاال و دمات میفردد.
پورتر رقابت در هر صنعت را به پتنج عامتل رقتابتی وابستته

صنعت [ ]38است .این پنج عامتل رقتابتی (ورود سترمایهفتذاراا

میدارد .بهفورها اله قدرت مقموع این پنج عامل تعیتینالننتده

جدید تهدیتد جتایشاینی قتدرت چارته زرتی ریتداراا قتدرت

شدت رقابت در هتر صتنعت و بته تقت ا ستود بتالقوه صتنعت

چارتتهزرتتی تتتأمینالننتتدفاا و رقابتتت در بتتین رققتتا موجتتود)

میباشد .پنج عامل تش،یل دهنتده ریروهتا رقتابتی عقارتنتد از:

منع،سالننده این واقعیت است الته رقابتت در یتک صتنعت بته

 -1ورود به صنعت  -2شدت رقابت بین بنشاهها موجتود []32

مراتا از سطح بازیشراا تبقیت شده در ا هراتر میرود.
مشتریاا تأمین النندفاا جایشاینها و تازه واردیتن بتالقوه

 -3تهدید از جارا الاالها جارشین [ -4 ]33قتدرت چارتهزرتی

همشی رققایی برا بنشاهها موجود در یتک صتنعت محستوب

ریداراا [ -5 ]34قدرت چارهزری عرضه النندفاا [.]35

میشورد اله مم،ن است بسته به شرایط اص از اهمیت باالتر

بنتتتابراین بنشتتتاههتتتا بتتتالقوه بتتترا ورود مشتتتتریاا
عرضهالنندفاا و الاالها جایشاین در رقیقت رققا بنشاههتا

یا پائینتر بر وردار باشند .همارطور اله بیاا شد رقابت را در ایتن

موجود در صنعت میباشند و هر الدام از رها با توجه بته شترایط

رال میتواا رقابت فسترده رامید .تمامی پنج عامل سالر شده بتا

الا رقابتی تلقی فتردد .پتورتر

ا را تعیتتین

اص هر صنعت میتوارد ریرو

ی،تتدیشر شتتدت رقابتتت در صتتنعت و ستتود ور

رقابت در این رشرش جام را اله در برفیررده همه ریروها ایقاد

میالنند .برا مبال رتی افر یک بنشاه از موقعیت عالی در یتک

الننتتده رقابتتت استتت را رقابتتت فستتترده [ ]36متتیرامتتد.

بازار (صنعت) بر وردار باشتد و بتا هیچشورته تهدیتد از جارتا

بررسیهای بازرگانی
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رقابت میشود میتواا به موارد زیر اشاره رمود:

رققا بالقوه مواجه رقاشد در صورتی،ه با محصول جایشاین برتر
و الب هاینهتر روبرو شود بازدهی سرمایه پائینی واهتد داشتت.

الف .مزیت مقیاس

رتی افر هیچ جایشاینی وجود رداشته باشد و هیچ رقیا جدیتد

مایت مقیا

وارد رشود رقابت شدید بین رققا موجود سود بالقوه را محتدود

به موازات اهاایش رقب مطلن تولید در وارتد زمتاا اشتاره دارد.

میالند .به زعب اقتصادداراا "بیشترین شدت رقابت" در صتنعت

ماایا راشی از مقیا

الامالً رقابتی زمتاری استت الته ورود سترمایه بته ا زاد استت

با هشار به بنشتاههتا تتازه وارد رهتا را

مققور میسازد اله برا ورود در سطح ارقوه اقدام رموده و طتر

بنشاهها موجود هیچفوره تواا چارهزری در مقابل تأمینالنندفاا

واالنش قو راشی از بنشاهها تبقیت شده در بازار را بپذیرد و یا

و مشتریاا رداررد و بهواسطه وجود شرالتها متعتدد شتقیه بته

در سطح محدود وارد شود و هاینه راشتی از هاینتههتا بتاال

هب و محصوالت مشابه رقابت یر قابل النتترل میفردد .القتته

تولید را بپردازد.

در شت،لفیر رقتابت در هر صنعتی عوامل مختلفی تأثیرفتذار
هستند .برا مبال در صنعت رفت،شها اقیتارو

به الاهش هاینه متوسط تولید یتک محصتول

ب .تمایز محصول

پیمتا شتاید

منظور از تمایا محصول این است اله بنشاهها تبقیتت شتده

عامل اصلی ریدار است (شرالتها عمده رفتی) در رتالی الته
در صتتنعت الستتتیک ستتاز عوامتتل اصتتلی ریتتداراا ریرومنتتد

در بازار دارا عالمت شنا ته شتده بازرفتاری و اعتمتاد مشتتر

تقهیاات اصلی همراه با رققتا ستر ستخت متیباشتند و یتا در

هستند اله این ود ریشه در تقلیغات فذشته دمات به مشتریاا

تارجی و الاالهتا جتایشاین

و تنوع محصوالت دارد .تمایا در محصول روعی مار بتر ستر راه

صنعت هوالد عامل اصلی رققتا

است .در ادامه به موارد از صوصیات اقتصاد و هنی در یتک

ورود ایقاد میالند و بنشاه تازه وارد را مققور میالنتد الته بترا

هعالیت صنعتی اله در تقیین عوامل رقابتی اهمیت بهستاایی دارد

تأمین عالین مشتر هاینه ها هراواری صر الند .این تتالش

اشاره واهد شد]37[ .

مستلام هاینههایی است و ا لا زماا زیاد میبلقد .این چنین
سرمایه فذار هایی جهت ایقتاد یتک رتام تقتار

. 5-2-1تهدید ورود و شدت رقابت

معمتوالً بتا

ریسک همراه است .زیترا در شترایطی الته ورود رهتا منقتر بته

رققا تازه وارد به یک صنعت ظرهیتها جدید به وجود

ش،ست شود رها هیچ ارزش بازیاهتنی رخواهند داشت.

می وررد اله پیامد ا فرهتن سهب بتازار از بنشتاههتا تبقیتت

ج .نیاز به هزینه ثابت هنگفت

شده در ا صنعت است .این سهب بازار مم،ن است ارد و یا
به بور معنی دار قابتل توجته باشتد .همچنتین مم،تن استت

ریاز به رقب زیاد از مناب مالی برا سرمایهفتذار جهتت

قیمتها الاهش یاهته و یا هاینهها هعلی اهتاایش یابنتد و در

رقابت موجا ایقاد روعی مار برا ورود میشود .بهوییه زماری

رتیقه میااا سوددهی پائین بیاید.

اله سرمایه جهت تقلیغات با ریسک باال و یر ققتال برفشتت یتا
تحقین و توسعه الزم باشد.

تهدید ورود به یک صنعت به شدت موار راضر در ورود یک
بنشاه در عرصه یک هعالیت صنعتی و یا واالنش رققا موجود در

د .هزینههای تغییر(سویچینگ) []93

ا بستشی دارد .افر شدت مار ورود در یک صنعت زیاد باشتد و

علت دیشر مار ورود توسط هاینههتا تغییتر (ستویچینگ)

یا بنشاهها تازه وارد ارتظار بر ورد ارتقام جویاره از بر رققا

ش،ل میفیرد .هاینههتا ستویچینگ هاینتههتایی استت الته

موجود را داشتته باشتند طتر ورود پتائین واهتد بتود .دالیتل

ریدار هر دهعه اله الاال مورد ریاز ود را به جا این،ه از یک

مختلفی مم،ن است منقر به ایقاد موارت ورود در یتک صتنعت

عرضهالننده الاال

شود .از مهمترین دالیلی الته منقتر بته متار ورود و دشته در

اص تأمین الند از دیشر می رد و در ایتن

صورت بایتد هاینتههتا اضتاهی را بپتردازد ]41[ .هاینتههتا
7
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ستتویچینگ مم،تتن استتت در برفیررتتده هاینتته متتوزش مقتتدد

اقدام را تولید الننده باید از راههایی رظیر تقلیغ محصتول تتالش

الارالناا هاینه ام،ارات جارقی جدید هاینته و زمتاا متوزش و

در راستا هروش بیشتر بته ترده هتروش و یتا راههتا دیشتر

رسیدا به رد قابل ققول از مهارت براری مقدد الاال تولید

صورت دهد .هرچه الارالها عمده هروشی یا رده هروشی یک

و یا رتی هاینهها رواری قطت التردا یتک رابطته باشتد .افتر

الاال محدودتر باشتند و هتر چته بیشتتر رققتا موجتود بته ایتن

هاینهها سویچینگ باال باشد رققا جدید باید به روعی سا تار

محدودیت بیاهاایند ورود به صنعت بقعاً دشوارتر واهد بود.

هاینه ود یا عمل،رد ود را ارتقا بخشند تا ام،اا تغییر از یتک
بنشاه موجود به بنشاهها دیشر برا

و .مزایای مطلق هزینهای

ریدار وجود داشته باشد.

بنشاهها تبقیت شده در صنعت مم،ن است با روعی مایتت
هاینه روبرو باشند اله برا رققا بالقوه قابل رصول رقاشد .رال

هـ  .دسترسی به کانالهای توزیع

علت دیشر مار ورود مم،ن است بهواسطه ریاز رقیتا جدیتد

این،ه اردازه رها چقدر است و مایت السا الترده راشتی از تولیتد

ود ایقاد شود .برا مبال تولیدالننتده

ارقوه چقدر باشد تأثیر بر این امر ردارد .مهمتترین عتواملی الته

یک محصول ذایی جدید باید رده هروش را قار النتد الته در

منقر به ماایا مطلن هاینها بترا یتک بنشتاه متیشتود در

بین محصوالت مختلف در قفسه ها سوپرمارالت اله شتدیداً بتا

جدول ( )1سالر شده است.

در تأمین و توزی الاال

هب رقابت میالنند جایی برا محصتول او در رظتر بشیترد .ایتن
جدول  -1عوامل تاثیرگذار در کسب مزایای مطلق هزینهای
ردیف مهمترین مصادیق مرتبط با مزایای مطلق هزینهای
1

ت،نولوژ ارحصار تولید

2

توضیحات
دارش مربو به محصول و یا وییفی هتا برارتی الته از بریتن ثقتت رتن ارحصتار و یتا پنهتاا
رشهداشتن ا رفظ میشود.
بنشاهها تبقیت شده در صنعت مم،ن است مطلوبترین مناب مواد اولیه را به ش،ل بلندمدت در ا تیتار

دسترسی مطلوب به مواد اولیه

فرهته و یا برا تأمین ریازها قابل پیش بینی از هماا ابتدا با قیمتهایی الته رترخ رهتا پتائینتتر از
تقاضا برا

3

موقعیت م،اری مناسا
یارارهها دولت

4
5

رها در رال راضر است سرمایهفذار الرده باشند.

شرالتها تبقیت شده مم،ن است م،ااها مناسقی را ققل از ر،ه عوامل بتازار قیمتتهتا را بترا
رسیدا به ارزش واقعی رها باال بقررد به ود ا تصاص داده باشند.
یارارها ترجیحی دولت مم،ن است در بر ی السا و الارها امتیازها پایدار را به بنشاهها بدهد.
در بعیی السا و الارها همراه با اهاایش ارقاشت تقربه بنشاهها با رورد رو به التاهش در هاینتههتا
متوسط در تولید ود روبرو هستند .الاهش در هاینهها به این دلیل استت الته التارفراا روش تود را

یادفیر در هر یند الار و مقتنی بر تقربه

بهتر میالنند و الارامدتر میشورد بر ها بهتر میشود تقهیاات تخصصی و هر یندها تولیتد توستعه
مییابند عمل،رد تقهیاات ارتقاء مییابد تغییرات در براری محصول باعث تسهیل در تولید میشتورد
ت،نی،ها اردازهفیر و النترل عمل،رد بهتر میشورد و یره.
ی،تی از مهمتترین عوامتلی اله مارت ورود را بوجود می ورد ستیاستها دولت است .دولت میتوارتد

6
سیاستها دولت

از برین اعمال النترل بر دادا مقوز و قرار دادا محدودیتهایی بر ستر راه دسترستی بته متواد تام
ورود به صنای را محدود و یا الامالً مسدود الند و هاینها برا تازه واردین ایقاد رماید.

منبع:پژوهش جاری

بنشاهها دارد .یادفیر و السا تقربه صترهاً استمی استت بترا

در بتتین عوامتتل سالتتر شتتده یتتادفیر بتتر مقنتتا تقربتته و
سیاستها دولت رقش معنی دار بتر التاهش هاینته متوستط

بررسیهای بازرگانی
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فورهها
8

اصی از تغییرات هناور اله مم،ن استت رته تنهتا در

تولید بل،ه توزی پشتیقاری و دیشر هعالیتها ایقاد شتود .درستت
همارند ماایا راشی از مقیا

صنایعی رظیر صنای

ذایی و بهداشتی معمتول استت متیتوارتد

التاهش هاینته راشتی از تقربته

دورهها زماری عمدها را از از ت،میل هر ینتد تولیتد تحمیتل

ر،ه راصل عمل،رد الل بنشاه باشتد صترهاً

الند اله ره تنها هاینه سرمایه ورود به صنعت را اهاایش میدهتد

منتج از عمل،ردها یا هعالیتتهتا مقاایتی باشتد الته بنشتاه را

بل،ه به بنشاهها موجود تبقیت شده در بازار فاهی میدهتد الته

تش،یل میدهند .تقربته متیتوارتد هاینتههتا را در زمینتههتا

بنشاه یا بنشاهها جدید در ستاره ورود هستند و فاهی اوقتات

بازاریابی توزی و سایر زمینهها و همین بتور در هر ینتد تولیتد و

ابالعات الاملی را در مورد محصول رقیا جدید )اله بنشاهها باید

قسمت اجرایی تولید الاهش دهد.

در مقابل ا از استراتی ها تالهیجویاره استتفاده الننتد( ارائته

مم،ن است به جا

میالند .سیاست دولت در چنین زمینههایی مطمونتاً دارا منتاه

افر هاینهها یک صنعت در رتیقه تقربه الاهش یابد ایتن
اثر موجا ایقاد روعی مار ورود برا صنعت میشود .بنشاهها

اجتماعی مستقیب است اما ا لا اوقتات ایتن سیاستت تتأثیرات

تازه وارد اله هیچ تقربها در مقایسه با بنشاههتا تبقیتت شتده

ثارویها ریا برا ورود به بازار دارد اله مغفول میمارند.

رداررد اصوالً از هاینههتا بتاالتر بر ورداررتد و بایتد هاینته

 .5-2-2محصوالت جایگزین و شدت رقابت

فااهی را به ابر قیمتفذار پائینتر یا رادیک به هاینه واقعتی

تمامی بنشاهها موجود در یک صنعت در سطح فستتردها

متحمل شورد تا بتوارند تقربه الستا الننتد و از رظتر هاینته بتا

با صنایعی اله محصوالت جتایشاین تولیتد متیالننتد در رقابتت

بنشاهها تبقیت شده برابر النند .بنشاهها تبقیت شده (بهوییه

هستند .محصوالت جایشاین با ایقاد سقفی برا قیمت هایی اله

بنشاههایی اله بیشترین سهب بازار را در ا تیار داررد) سری تر از

بنشاهها می توارنتد بتا هتد ستود ور بترا محصتوالت تود

بقیه تقربه ارقاشتت متیالننتد و از سترمایه در فتردش بتاالتر

بشذاررد بازدهی بتالقوه صتنعت را محتدود الننتد .هرچته قیمتت

بر وردار واهند بود چوا هاینه المتر برا سرمایهفتذار در

الاالها جایشاین مناسقتر باشد محدودیتهتا ایقتاد شتده در

تقهیاات و ت،نیکها جدید صر میالنند.

سود صنعت پایدارتر واهد بود.

همارطور اله در جدول ( )1سالتر فردیتد ی،تتی از مهمتتترین

 .5-2-9توان چانه زنی خریداران و شدت رقابت

عوامتلی اله مارت ورود را بوجود می ورد ستتیاستهتا دولتت
است .دولت میتوارد از برین اعمال النترل بر دادا مقوز و قرار

ریداراا در بازار تالش میالنند اله محصوالت و تدمات را

دادا محدودیتهایی بر سر راه دسترسی به متواد تام ورود بته

با قیمت المتر

ریدار رموده و همواره سعی داررتد محصتولی

صنای را محدود و یا الامالً مسدود الند .صنای تنظیب شده رظیتر

اله دریاهت میالنند از الیفیت بهتر بر وردار باشد و یا تدمات

رمل ورقل جادها

بیشتر در ققال ا دریاهت النند .رها همچنین بنشاهها رقیتا

راه هن رده هروشی و رمل بار رمورهها

را علیه ی،دیشر بر میارشیارد اله همه این موارد سوددهی صنعت

بارز در توضیح موضوع هوق هستند]41[ .
محدودیتها دیشر دولت بر سر راه ورود مم،ن است ریشه

را الاهش میدهد .تواا هر فروه از مشتریاا مهتب یتک صتنعت

لودفی هوا و ب و مقررات

بستشی به وییفیها موقعیتی ا مشتر در بتازار و همینطتور

در عواملی رظیر النترل استارداردها

مربو به بی طر بودا و سودمند بودا الاال باشد .بهعنواا مبال

اهمیت رسقی ریدها او از صنعت در مقایسه با الل هعالیتها

شرایط النترل لودفی میتوارد میااا سترمایه متورد ریتاز جهتت

ا دارد .در موارد سالر شده در جدول ( )2ریداراا دارا قتدرت

ورود به صتنعت پیچیتدفی هنتاور الزم و رتتی میتااا بهینته

بازار و قدرت چاره زری هستند.

تقهیاات را اهاایش دهد .استارداردها

زمایش محصول الته در
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جدول  -2مواردی که توان چانه زنی خریداران باال است
ردیف
1
2
3

توضیحات

توان چانه زنی خریداران

افر رقب ریداراا باال و متناسا با هروش هروشنده باشد .ریداراری اله رقب زیاد از محصوالت را ریدار میالنند دارا قدرت ارحصار

رید میباشند.

افر محصوالتی اله از صتنعت ریتدار متیشتود بختش در این رالت ریداراا مم،ن است مناب مالی ود را صر رماینتد تتا بتوارنتد بتا قیمتت مطلتوب و
فاینشی رید النند.

عمدها از هاینهها یا رید مشتر را شامل شود.

افر محصوالتی اله ریدار میشود استاردارد یا هاقد تمایا ریداراا با ابمیناا از این،ه همواره میتوارند الاالها جایشاین و همشن پیدا النند دارا قدرت چاره
و تنوع باشد.

زری باال واهند بود.

4

افر هاینهها تغییر(سویچینگ) ارد باشد.

افر هاینه تغییر از یک هروشنده به هروشنده دیشر ارد باشد قدرت چاره زری باال واهد رهت.

5

افر ابالعات متقارا و الامل باشد.

هر چه ابالعات ریدار در زمینه الیفیت و المیت الاال بیشتر باشد قدرت چاره زری باالتر واهتد بتود.
داشتن ابالعات الامل در مورد تقاضا و قیمتها واقعی بازار باعث میشود الته اهترم او بترا چارته
زری اهاایش یابد.
منبع:پژوهش جاری

ارائه رهادهها واستطها تولیتد متیباشتند متیتوارنتد ستود ور

 .5-2-4توان چانهزنی عرضهکنندگان (تولیدکنندگان و

صنعتی اله قادر به جقراا اهاایش هاینهها ایقاد شده بتا قیمتت

فروشندگان)

الاالها

عوامل متنوعی وجود داررد اله بستتر الستا قتدرت چارتهزرتی

اهاایش قیمت الاالهایشاا میتوارند به الاهش سود ور بنشاهها

برا عرضهالننتدفاا را هتراهب متی ورد .از مهمتترین ایتن متوارد
میتواا به تمرالا ابالعات رامتقارا صرههها مقیتا

بستهبند اسپر اثر بشذاررد چرا اله این بنشاههتا بستته بنتد

و موارت

اله با ود الفایی در تولید از جارا ریداراا محصوالتشتاا روبترو

ورود اشاره رمود .عرضهالنندفاا الاالها یا دمات متیتوارنتد تتواا

شدهارد زاد عمل برا اهاایش قیمتهایشاا را محدود الردهارد.

چاره زری ود را به مصر النندفاا یا بنشاهها دروا یک صنعت

شرایطی اله به اهاایش قتدرت ارحصتار عرضتهالننتدفاا منقتر

تحمیل النند .رها معموالً این الار را از بریتن تهدیتد بته اهتاایش
قیمت یا الاهش الیفیت التاال

ود ریست را از میاا بقررد .مبال بنشاههتا شتیمیایی بتا

میشورد در جدول ( )3سالر شده است.

ریتدار شتده و تدمات ارقتام

میدهند .برا مبال عرضهالنندفاری اله دارا قدرت ارحصتار در
جدول  – 3مواردی که منجر به قدرت انحصاری عرضه کنندگان میشود
ردیف

قدرت انحصاری عرضه کنندگان

1

تمرالا صنعتی باال

2

رقود الاال جایشاین و رقیا

4

هر چه تعداد بنشاهها صنعتی هعال ارد و رحوه توزی بازار رابرابرتر باشد قدرت ارحصار عرضهالننده باالتر است.
هر چه بنشاهها رقیا الاال همشنی تولید رمایند شدت قدرت ارحصار الاهش مییابد و بالع،س.

افر الاال تولید بهعنواا رهاده واسطها

3

بخشها مختلف صنعتی باشد
باال بودا هاینهها سویچینگ برا

توضیحات

در صورتی،ه الاال تولید یک بخش صنعت رهادهها واسطها سایر بنشاهها صنعتی باشتد ارتمتال اعمتال
قدرت از جارا تأمین النندفاا وجود دارد.

ریداراا هر چه هاینهها سویچینگ برا

5

ابالعات رامتقارا بین هروشنده و ریدار

6

موار ورود

7

صرههها مقیا

ابالعات رامتقارا در زمینه قیمت هاینه و الیفیت الاال زمینه اعمال قدرت ارحصار توسط هروشنده را ایقاد میالند.
هرچه موار ورود در یک بازار به هر دلیل(چه مقتییات دروری بازار چه سیاست استراتییک بنشاهها تبقیت شتده)
بیشتر باشد قدرت ارحصار عرضهالننده بیشتر است.
هرچه سطح هعالیت بنشاه رادیک به رقطه بهینه تولید( )MESباشد قدرت ارحصار بیشتر

منبع:پژوهش جاری
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ریداراا باالتر باشد اعمال قدرت ارحصا توسط هروشندفاا باالتر است.

11

واهد داشت.

تمامی مطالعتات ارقتام شتده توستط محققینتی مارنتد پیویتاا

 .5-2-5شدت رقابت در بین رقبای موجود

تتداداد و شتتهی،ی ( )1389دادادالاشتتی (1381 1374 1379و

رقابت در بین رققا موجود شقیه تالش برا بهدست وردا
جایشاهی است اله معمتوالً از بریتن استتفاده از تتدابیر رظیتر

 )1385داداد الاشی ودهقاری ( )1382بخشی ( )1382ابورور

رقابت بر ستر قیمتت مقتارزات تقلیغتاتی تتالش بترا معرهتی

وساماری پور ( )1381و فرجی و ساداتیاا ( )1379اله بته بررستی

محصول و اهاایش دمات یا ضتمارت بترا مشتتریاا صتورت

بازار دا لی (بخش صنعت الشور) پردا تهارد رتایج رشاا میدهد

میفیرد .دلیل رقابتت ا استت الته تعتداد از رقابتتالننتدفاا

التته رقتتب ارحصتتار و رقصتتاا رقابتتت در بتتیش از  51درصتتد

ارسا

روعی هشار میالنند و یا ارسا

هعالیتها صنعتی ایراا برقرار بتوده و در بستیار از بازارهتا

میالنند هرصتتهتایی

صنعتی ایراا سا تار ارحصار موثر راالب است.

برا پیشرهت هراهب شده است .در بیشتر صنای اقدامات رقابتی
از جارا ی،ی از رققا تأثیر مهمی بر دیشر رقابتتالننتدفاا دارد و

در میاا مطالعات هوق مهمترین تحقیقات در زمینه سا تار و

بنابراین مم،ن است اقدام تالهیجویاره یا تالش بترا مقتارزه را

ارزیابی شدت ارحصتار در صتنای ایتراا توستط تداداد الاشتی

برارشیاد این موضوع بیارشر ا است اله بنشاهها بهبور متقابل به

( 1384 1381 1379 1374و  )1385صورت فرهته استت .و

ی،دیشر وابستهارد.

با استفاده از شا ص هتا تمرالتا  CRmو هرهینتدال هیرشتمن
( )HHIشا ص شدت موار ورود ( )CDRو بررسی صترهههتا

این الشو النش و واالنش بین بنشاهها میتوارد تداوم داشتته

براستا

روش الومتارور و هلتوررس بته ارزیتابی ستا تار

باشد و موجا پیشرهت صنعت شود .افر التنشهتا و واالتنشهتا

مقیا

اهاایش یابند مم،ن است تمامی بنشاهها موجود در صتنعت بتا

صنای ایراا پردا ته است .یاهته مطالعات و براسا

مش،ل روبرو شورد و وضعیت رها رسقت به فذشته به مراتا بدتر

مختلتتف مویتتد رتتاالب بتتودا ارحصتتار در بتتیش از  61درصتتد

شود.

هعالیتها صنعتی ایراا بوده است.

معیارها

رتایج بررسی شهی،ی تاش ( )1389ریا رشاا میدهد الته در

بر ی از اش،ال رقابت بهوییه رقابت بر سر قیمت تا رتد زیتاد
هاقد ثقات هستند و ارتمال دارد الل صنعت را از رظتر ستوددهتی

تمامی صنای ایتراا  P  MCبتوده استت .امتا در بر تی از

تیعیف الند .الاهش در قیمت سریعاً و به ساری توسط دیشر رققا

صنای این رسقت بسیار باال و در بر ی ارد بتوده استت .رتتایج

ریا ارقام میپذیرد و به التاهش در متد همته شترالتهتا منقتر

این بررسی رشاا میدهد اله از  131صنعت بررسی شتده در 25

میشود مشر این،ه الشش تقاضا صنعت از ارعطا پذیر الاهی

صنعت شا ص لررر و شا ص مار

پ بته ترتیتا المتتر از 8

بر وردار باشد .از بر دیشر مقارزات تقلیغاتی مم،ن است میااا

درصد و 1/11درصد بوده است .همچنین در  38صنعت شتا ص
پ1/10 ≤ µ < 1/20

تقاضا یا سطح تنوع الاالهتا صتنعت را بتهرفت همته بنشتاههتا

لررر بتین  8تتا  16و متار

اهاایش دهد.

مقایسه رسقتها لررر و شا ص متار

بتوده استت.

پ در صتنای مختلتف

رشتتاا متتیدهتتد التته بتتیش از  51درصتتد صتتنای دارا قتتدرت
 .6اندازه رقابت در بازارهای ایران

ارحصار بوده و توارسته ارد ش،ا معنی دار بین قیمت و هاینه
رهایی ایقاد رمایند.

در ایراا مطالعات الاربرد محدود در زمینه سا تار بازارهتا
و سنقش درجه رقابت و ارحصار صورت فرهته استت .ولتی،ن در

11
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جدول  -4فراوانی توزیع صنایع در دامنههای مختلف شاخص لرنر و مارک آپ
دامنه شاخص مارک آپ

دامنه شاخص لرنر()L

تعداد صنایع

فراوانی نسبی صنایع(درصد)

فراوانی تجمعی نسبی صنایع(درصد)

1    1.10

0.00  L  0.08

25

19

19

1.10    1.20

0.08  L  0.16

38

29

48

1.20    1.30

0.16  L  0.22

34

26

74

1.30    1.40

0.22  L  0.30

17

13

87

  1.40

L  30

17

13

111

منبع :شهیکیتاش

در جدول ( )5اردازه رقابت در صتنایعی الته بتاالترین شتدت

رتایج مطالعه شهی،یتاش ( )1389رشاا میدهد الته صتنای

Q  1  CR4

تولید مواد پالستی،ی صنای تولید الود شتیمیایی صتنای تولیتد

تمرالا را داشتهارد ارائه شده است .در این مقاله از

مالتا و ماءالشعیر به ترتیتا بتا دارا بتودا شتا ص لررتر 1/681

برا سنقش شدت رقابت در صنای ایراا استتفاده شتده استت.

 1/45 1/56بتتاالترین قتتدرت ارحصتتار در صتتنای الشتتور را

رتایج جدول ( )5به وبی رشاادهنده ضعف رقابت در هعالیت ها

داشتهارد و توارستهارد ش،ا معنیدار بین قیمت و هاینته رهتایی

صنعتی ایراا است.

اعمال رمایند.
جدول  -5صنایعی که کمترین میزان رقابت را دارا میباشند
کد ISIC

صنعت

اندازه رقابت

2923

تولید ماشین الت متالوژ – سوب هلاات

0

2219

سایر ارتشارات

0

1725

تولید فلیب و زیلو و جاجیب دستقا

0

3694

تولید وسایل باز و اسقاب باز

0

3313

تولید تقهیاات النترل عملیات صنعتی

0

3691

تولید جواهرات و الاالها وابسته

0

1600

تولید محصوالت از توتوا و تنقاالو– سیشار

0

1553

تولید مالتا و ماءالشعیر

0.003

3520

تولید و تعمیر تقهیاات راه هن

0.018

3693

تولید الاالها ورزشی

0.03

تولید بناب ریسماا رخ قند و تور

1723

0.039

2310

تولید هراورده ها الوره الک

0.052

2721

تولید محصوالت اساسی مسی

0.054

2911

تولید موتور و توربین– بقا موتورها هواپیما و وسایل رقلیه و موتورها دوچر ه و سه چر ه

0.066

هعالیتها

2222

دماتی مربو به چاپ

0.068

3599

تولید سایر وسایل رملورقل بققه بند رشده در جا دیشر

0.069

3140

تولید ارقارهها و پیلها و باتر ها اولیه

0.074

2412

تولید الود شیمیایی و ترالیقات ازت

0.077

3330
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0.086

12

کد ISIC

اندازه رقابت

صنعت

2430

تولید الیا مصنوعی

0.088

3511

تولید و تعمیر ارواع الشتی

0.104

1912

تولید الیف و چمداا و محصوالت مشابه و زین و یراق

0.104

2926

تولید ماشین الت برا سا ت منسوجات و القسه و چرم

0.108

3592

تولید ارواع دوچر ه و صندلی چر دار معلولین

0.133

2924

تولید ماشین الت معدا و استخراج و سا تماا

0.137

3420

تولید بدره– اتاق ساز – برا وسایل رقلیه موتور و سا ت تریلر و ریب تریلر

0.147

3220

تولید هرستنده ها تلویایوری و رادیویی و دستشاهها مخصوص سیستبها ارتقابی و تلشراهی

0.159

3190

تولید سایر تقهیاات ال،تری،ی بققهبند رشده در جا دیشر

0.162

منبع:پژوهش جاری

نتیجهگیری و مالحظات
جدول ( )6به اجمال توضیحاتی در متورد هتر یتک از ایتدههتا

در این مقاله تالش شد مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررستی
شود .از اینرو مفهوم رقابتت بقتن رشترش هتا رووالالستی،ی
شومپیتر

مطر در زمینه رقابت ارائه شده است.

چمقرلینی بیلی و پورتر مورد بررسی قرار فرهت .در
جدول  -6خالصه ایی از ایدههای مطرح در زمینه رقابت

نوع رقابت

ایده

رقابت الالسی،ی

دام اسمیت

مانع رقابت

تعریف رقابت

نوع نگاه به رقابت

رقابت هر یند است اله بدلیل عدم تعتادل در عرضته و تقاضتا
قاروا

بوجود می ید .لذا رقابت ررالتی است اله تنهتا در شترایط عتدم

پویا

تعادل بهوجود می ید.
بازار رقابتی شنا ته میشود اله شامل تعداد زیاد بنشتاه استت
رقابت رووالالسی،ی

الوررو جورا اجورث
باتیس الالر

رایت

اله همشی دقیقاً الاال ی،ساری تولیتد متیالننتد و ابالعتات و عدم تقارا ابالعات محدود
تحر الامل عوامل تولید وجود دارد و بنشاههتا در برابتر ارتدازه

بودا رققا راهمشن بودا

بازار رقدر الوچ،ند اله بهبور ارفراد رمیتوارند هیچ تأثیر بر

تولیدات و موار ورود

ایستا

قیمت بشذاررد.
رقابت واقعی میاا بنشاه ها الوچ،ی اله تولید الننده الاالهتا
رقابت شومپیتر

شومپیتر

ی،ساری هستند در رمیفیرد .بل،ه میاا بنشاهها الار هترین و

رقود الار هرین و ایدهها
القاره

دیشر بنشاهها رخ میدهد.
تعداد زیاد بنشاهها اقتصاد بتا تتالش در تولیتد محصتوالت
رقابت عملی(چمقرلینی)

چمقرلین

رقابت بیلی(رقابت بالقوه)

بیلی

متمایا در شرایط عدم تقاری بدرقال رداالبر رمودا سود هستند.

همشن بودا تولیدات و
بنشاهها

بهعقارتی رقابت ارحصار هماا رقابت عملی است.
رقابت را هر یند در سا تار ارحصار راقص میدارتد الته موارت
ورود و روج در ا صنعت وجود ردارد.

13

پویا

پویا

مرتف بودا موار ورود و
هاینهها

روج و وجود

پویا

هاینه سربار ()Sunk Cost
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نوع رقابت

تعریف رقابت

ایده

نوع نگاه به رقابت

مانع رقابت

هرفاه ریروها رقتابتی :ورود بته صتنعت شتدت رقابتت بتین
رقابت پورتر (رقابت

پورتر

فسترده)

بنشاهها موجود تهدیتد از جارتا الاالهتا جارشتین قتدرت

رقود هر یک از  5ریروها
رقابتی در بازار

چارهزری ریداراا و قدرت چاره زرتی عرضتهالننتدفاا در یتک

پویا

صنعت هعال باشد رقابت داریب.
منبع :پژوهش جاری

رتتتایج ایتتن بررستتی بیتتارشر ا استتت التته رقتتب رقابتتت در
هعالیتها صنعتی ایراا ارتد

 .15رلسوا و وینتر  1974و . 891
 .16ره در دوراا توسعه مفهوم رقابت الامل رووالالسیک و ره پس

استت و هیتا مناستا بترا

توسعه سطح رقابت وجود ردارد و این مساله رقش شورا رقابتت

از ا هیچشاه مفهوم رقابت زاد اسمیت هراموش رشد .رقطته

و اجرا هصل رهب مربو به سیاستها اصل  44قاروا اساسی

قوت این دیدفاه ا بود اله بته رقابتت بعنتواا یتک هر ینتد

را اله الشو مناسا برا فسترش هعالیتها رقابتی در اقتصاد

میرشریست ره یک سا تار.
17. Imperfect Competition.
18. Monopolistic Competition.
19. Chamberlin.

ایراا را ارائه رموده رمایااتر میسازد.
پی نوشت

 .21هرفوسن 1964و.21
21. Workable Competition.
22. Monopolistic Competition.

 .1در الشورها صنعتی رشد بهرهور عموما راشی از پیشترهت
هناور است .در الشورها در رال توسعه ریتا عمومتا رشتد

 .23الالر 1941و.242

بهرهور تا ردود زیاد از برین اثترات سترریا هنتاور در

24. Stigler.
25. Collusion.
)26. Long Run Average Cost.(LAC
27. Edwards.

رتیقه تقارت سرمایهفذار مستقیب تارجی دریاهتت رتن
االمتیاز و سرمایهفذار مشتر راصل شده است.
Economies of Scale.
Product differentiation.
High Concentration.
Barriers to Entry.

 .28بیلی .1981 178

2.
3.
4.
5.

 .29یعنی ا مقلغی اله در یک پروژه صر میشود الته چنارچته
ا پروژه لغو شود به ساری رمیتواا ا را جقراا رمود .مارند

 .6داداد الاشی و شهی،ی 1389و .11

هاینه تقلیغات.

7. Neoclassical.
8. Schumpeterian.
9. Chamberlinian.
10. Bailey.
11. Porterian.

30. Potential Competition.
31. Actual Competition.
32. intensity of rivelary among existing firms.
33. threat of substitution.
34. bargaining power of buyers.
35. bargaining power of suppliers.
36. extended rivalry.

 .12رراری  1385و.14
 .13بارری 1986و.793

 .37پورتر . 612 2118

 .14بنشاهها الار هرین بنشتاههتایی هستتند الته التار هرینتاا
القی داررد و هد

 .38در عمل ا تال رظرها زیاد در مورد تعریف دقین مفهوم

رها تنها رداالبر ستاز ستود از الارتال

صنعت وجود دارد .اما در این مقاله منظتور از صتنعت فتروه

رقابت بتر ستر قیمتت التاال ریستت .التار هرینتاا بتا تنتوع

شرالتهایی است اله محصوالت رها جایشاین رادی،تی بترا

محصوالت ب،ارفیر ت،نولوژ جدید سیاستها بازاریتابی

هب هستند.

و ارتقاء هروش و  ....بدرقال رداالبر رمودا سود هستند.

بررسیهای بازرگانی
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39. Switching Cost.
14

 .41در هر بازار زماری اله مصر النندفاا به جا

بازرفاری .1379

ریتد از یتک

تتداداد الاشتتی هرهتتاد و دهقتتاری« 1384تقلیغتتات و تمرالتتا در

هروشنده تصمیب میفیررد از هروشتنده دیشتر الته التاال
مشابه را تولید متیالنتد ریتد الننتد متحمتل هاینتههتایی

بازارها صنعتی ایراا» هصلنامه اقتصاد و متدیریت شتماره

میشورد اله به این هاینهها هاینهها تغییر میفویند.
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داداد الاشی هرهاد و شهی،ی تاش محمدرقی «درجه رقابت در

رقابت رقش داشته باشد .در بستیار از صتنای دولتت رقتش

بازار جهاری محصوالت منتخا الشاورز » هصتلنامه شتماره
 63اقتصاد الشاورز

ریدار یا عرضه الننده دارد و میتوارد از برین سیاستهتایی

.1384

اله اتخاس میالند بر رقابت صنعت تأثیر بشذارد .بعنواا مبتال

تداداد الاشتی هرهتاد «ارزیتتابی قتدرت و رقتب هعالیتتهتتا

دولت رقش مهمی را بعنواا ریدار محصتوالت دهتاعی ایفتا

ارحصار در اقتصاد ایراا» موسسه مطالعات و پیوهشهتا

میالند و همینطور بعنواا تأمین الننده اصلی مشتتقات رفتتی

بازرفاری .1381

است .در بسیار از مواق رقش دولت به عنواا عرضه الننده

داداد الاشی هرهتاد دیتدفاهها مختلتف در متورد مفهتوم و

یا بعنواا ریدار بیشتر بواسطه شرایط سیاسی تعیین میشود

رظریه رقابت و تطقین ا با وضعیت رقابت در بخش صتنعت

تا شرایط اقتصاد

ایراا هصلنامه پیوهشها و سیاستت هتا اقتصتاد

و در واق این ود رقیقتی ار،تار راپتذیر

ستال

هفدهب شماره .1388 51

است .قوارین و مقررات دولت ریا میتوارد عاملی برا ایقتاد

دادادالاشی هرهاد و شتهی،ی تاش محمتدرقی رتوزه و وستعت

محدودیت در هعالیت بنشاهها عرضته الننتده باشتد .دولتت
همچنین میتوارد از برین اعمتال قتوارین و مقتررات اعطتا

قاروا رقابت با توجه به ستا تار اقتصتاد (مطالعته متورد

یاراره ها اعمال مالیاتها یا مشوقها مالیاتی و سایر عوامتل

ایراا) وییه رامه علمیپیوهشی رقوق و اقتصاد شماره پتاییا

به صورت بتروا زا وضتعیت بنشتاههتایی الته عرضته الننتده

و زمستاا .1386

محصوالت جایشاین بوده و رقیا ی،دیشر میباشند اثر بشذارد.

رراری محسن بازار یا رابازار؟ بررسی موار رهاد التار یی رظتام

همچنین استارداردها سالمتی و لودفی ریا بر هاینه رسقی و

اقتصاد بازار در اقتصاد ایتراا ارتشتارات بررامته و بودجته

الیفیت محصوالت رقیا تأثیر میفذاررد .دولتها میتوارنتد از

چاپ دوم .1385

سماواتی رشمت اهلل مقدمها بر رقوق رقابت تقارتی و رقتش

برین وض قوارین و در رتیقه النترل رشتد صتنعت و ستا تار

ا در سیاستشاار و تنظیب بازار ارتشارات هردوسی .1374

هاینه رقابت رققا را تحت تأثیر قرار دهند.
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