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 چكيده 

 كه) گيري درجه قدرت بازاري وتحليل بازارعراقاندازه با صنعت كاشي وسراميك، تقاضاي صادراتي بررسيحاضر به  مقاله
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براي ارزيابي سراميك به عراق داراي قدرت بازاري است؟  پاسخگويي به اين سوال است كه آيا ايران در صادرات كاشي و

صنعت كاشي وسراميك و تقاضاي صادراتي آن در بازار عراق و تحليل قدرت بازاري ازشاخص لرنر استفاده بازار ساختار 

استفاده شده  بخش تقاضا وهزينه(معادالت از روش ساختاري )برآورد همزمان در محاسبه شاخص لرنر و  است،شده 

با اســـتفاده تمام شده توليد  هزينه معادله وسراميك به عراق  تقاضاي صادرات كاشي و كه ابتدا معادله طوريه است، ب

خص لرنر اش زماني ياد شده، در دورهبراساس نتايج بدست آمده  و تخمين زده شــده 2SLSروش معادالت همزماناز
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 مقدمه :(7

بقه ي اين صنعت بصورت سا .گردد مي محسوب كشور در اهميت پر صنايع از يكي عنوان به سراميك و كاشي صنعت

بنام ايرانا   7773اولين كارخانه كاشي ايران در سال خورشيدي مي رسد،بطوريكه  04صنعتي و كارخانه اي به اوايل دهه 

سال فعاليت اين  27و جنگ توليد كاشي با وقفه همراه بود ، اما طي  21تاسيس شد و اگر چه طي سال هاي انقالب 

رسيده است .اين صنعت در ايران 7731ميليون متر مربع در سال  224هزار مترمربع به 244صنعت در كشور توليد آن از

هزار شاغل ازنظر ميزان توليد در جهان جايگاه چهارم واز  734ميليارد دالر و بيش از 2/7با حجم سرمايه گذاريي بالغ بر 

ميليون  744)بيش ازكل واردات جهاناز درصد 1/0با بيش ازنيزكشورعراق .نظرصادرات نيز مقام چهارم را داراست

درصد صادرات  كاشي  04،و بيش ازدر واردات كاشي است مهممترمريع درسال( داراي جايگاه چهارم درميان كشورهاي 

  (7731)مجله ي انجمن كاشي و سراميك و سراميك ايران نيز به كشور عراق انجام مي شود.

اي ويژه وجايگاه يتازاهم -بازارعراق خصوصب -صادراتي آنوبازار ايران صنعت كاشي وسراميكي زاين رومطالعها  

است چراكه وجود تمركز باال در يك بازار اين ظن را بوجود مي آورد كه در اين بازار احتماال قدرت بازاري وجود برخوردار

راهكارهاي موثر   ري بكارگي (.در صورت وجود قدرت بازاري با7731دارد ولي نمي توان به وجود آن مطمئن بود)كاشي 

اين راستا نتايج مطالعه تاثير گذارخواهد بود.درسال هاي آتي اين محصول دراعمال قدرت بازاري وافزايش صادرات و

-زماني يبراي دوره قوتحليل بازارعرا بازاري درجه قدرت گيرياندازه با صنعت كاشي وسراميكمطالعه تقاضاي صادراتي

و پژوهش هايي كه در اين راستا مورد بررسي قرار گرفته اند شامل اندازه گيري قدرت است. صورت گرفته7711-7731

يلند به چهار ا( و اندازه گيري قدرت بازاري صادرات برنج ت1477بازاري صادرات كاكائو از نيجريه به هلند )توسط  اوكپارا 

.همچنين (صورت گرفته است1470ايت پونگ-چين ،آمريكاادونزي وآفريقاي جنوبي است كه )توسط تاور بازار هدف

( 7730و7731و7734مطالعاتي كه توسط محققين داخلي دربرآورد قدرت بازاري صنايع مختلف توسط )شهيكي تاش 

(انجام 1440سالونت  -پارجا ويوروصورت گرفته است وبرآرود قدرت بازاري درصنايع كاشي اسپانيا و ايتاليا كه توسط )

 استاي اهداف پژوهش حاضربوده است . كه همگي در ر،است پيوست آمده ول مقايسه ايدرجدنتايج آنها شده و



و تقاضاي صادراتي آن در بازار عراق و تحليل قدرت ايران ارزيابي ساختار صنعت كاشي وسراميك  ه منظورباين مقالهدر

معادالت اختاري )برآورد همزمان به روش سدرمحاسبه ي شاخص لرنر كه  است،بازاري ايران از شاخص لرنر استفاده شده 

با و معادله ي هزينه ي تمام شده توليد تقاضاي صادرات كاشي و سراميك به عراق  ابتدا معادله ي هزينه(بخش تقاضا و

مهمترين جنبه ي نوآوري اين مقاله بررسي  است. تخمين زده شــده  2SLSروش  معادالت همزماناســـتفاده از

يعني هدف صادراتي ايران طي سال هاي اخيربازاربه مهمترين  درصادراتري شاخص قدرت بازاري ه گيزواندا بازار ساختار

 است.عراق 

 بيان مسئله  طرح و ( 7-7

رقابت يك فرآيند خود مخرب است، به اين ترتيب  "شومپيتر اقتصاددان نهاد گراي اتريشي در تشريح رقابت مي گويد 

هتري نسبت به سايرين بدست آورند و در راه رسيدن به اين هدف در ابعاد كه رقبا همواره درصدد هستند نتيجه ي ب

)كاشي "مختلف همچون تحقيق و توسعه، افزايش كارايي و غيره اهتمام مي ورزند و صاحب قدرت بازاري مي شوند

7734) 

ي گردد كامل تعريف م رقابت از باالتر سطوح به ها قيمت تغيير در كشور يك توان صورت به يبازار قدرت 

 برخوردار باالتري چانه زني قدرت ديگر از گروههاي با مقايسه در بازار طرفهاي از گروه هرگاه يك 7(1441ستافت)

 فروش بازار خريد( يا خريد)انحصار بازار در تواند مي بازار ، قدرت1(1447ورهوا)شود مي ايجاد بازاري قدرت باشند،

 در قالب مصرف كننده مازاد از بخشي تا ميشود باعث فروش در بازار تقدر وجود .شود فروش( ايجاد )انحصار  محصول

مصرف  از باالتر قيمت صورت دريافت به صادراتي محصول مورد در كه شود جذب عرضه كننده توسط باالتر هاي قيمت

با وموانع ورود ، رفتار رقراست. صادر كنندگان براي شناخت كافي بازارهاي هدف، به درجه ي تمركز بازا خارجي كنندگان

به اين بازار وبرخي ديگر از عوامل مؤثر بر بازار نياز دارند، درهر بازاري بازيگران بازار)خصوصا صادر كنندگان ( درصددند 

تا با  دستيابي به اطالعات كافي وشناخت بازار وساختار آن وتعيين درجه ي رقابت بين رقبا، سياست هاي قيمتي وغير 
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 گيري قدرت وين و طراحي كنند كه بتوانند سود خود را حداكثر نمايند . اساس تحليل واندازهقيمتي خود را طوري تد

 (7700شهيكي تاش  -.)كاشياست سود حداكثرسازي فرض بازار

اعمال قدرت بازاري براي بنگاه انحصاري ثمره شيريني بصورت سود باال و بدون خطر و نيز مزاياي اجتماعي و سياسي را   

.ممكن به وجود قدرات بازاري مطمئن بود ازطرفي به صرف وجود منابع قدرت بازاري دريك بازار نمي توان رد.به همراه دا

است در يك بازار تمركز باال باشد، تعداد بنگاهها اندک وموانع ورود مرتفع ،صرفه هاي مقياس باال و ...باشد اما به هر دليل 

. هريك ازمنابع بروز يك بازار يك مقوله ي تصادفي است ت بازاري دراثري از قدرت بازاري مشاهده نشود. درواقع قدر

قدرت بازاري برحسب احتمال مي توانند در ظهور قدرت بازاري نقش داشته باشند براي مثال وجود تمركزباال دريك بازار 

جود آن مطمئن بود)كاشي اين ظن را بوجود مي آورد كه در اين بازار احتماال قدرت بازاري وجود دارد ولي نمي توان به و

كامال و درصد ( 04)حدود از بازار عراق در اختيار ايران است يسهم قابل توجهبا توجه به اين موضوع و اينكه (7731

نمي توان گفت كه ايارن در اين بازار داراي قدرت باالست، اما دراين بازار به نفع ايران تمركزمشخص است كه ميزاان 

 وجود قدرت بازاري نيازمند تحقيق است.ررسي ببازاري است از اين رو 

 مباني نظري : (1

 قدرت بازاري: 

شومپيتر اقتصاددان نهاد گراي اتريشي در تشريح رقابت مي گويد )) رقابت يك فرآيند خود مخرب است ، به اين ترتيب 

ن به اين هدف در ابعاد كه رقبا همواره درصدد هستند نتيجه ي بهتري نسبت به سايرين بدست آورند و در راه رسيد

(( )كاشي مختلف همچون تحقيق و توسعه، افزايش كارايي و غيره اهتمام مي ورزند و صاحب قدرت بازاري مي شوند

7731) 

 كامل تعريف مي گردد هرگاه يك رقابت از باالتر سطوح به ها قيمت تغيير در كشور يك توان صورت به يبازار قدرت 

 ايجاد بازاري قدرت باشند، برخوردار باالتري چانه زني قدرت ديگر از هاي گروه با قايسهم در بازار هاي طرف از گروه

 وجود .شود فروش( ايجاد )انحصار  محصول فروش بازار خريد( يا خريد)انحصار بازار در تواند مي بازار شود، قدرت مي



 جذب عرضه كننده توسط باالتر هاي متقي در قالب مصرف كننده مازاد از بخشي تا ميشود باعث فروش در بازار قدرت

 است. خارجي مصرف كنندگان از باالتر قيمت صورت دريافت به صادراتي محصول مورد در كه شود

صادر كنندگان براي شناخت كافي بازارهاي هدف، به درجه ي تمركز بازار، رفتار رقبا وموانع ورود به اين بازار وبرخي  

ياز دارند ، درهر بازاري بازيگران بازار ) خصوصا صادر كنندگان ( درصددند تا با  دستيابي به ديگر از عوامل مؤثر بر بازار  ن

اطالعات كافي و شناخت بازار و ساختار آن و تعيين درجه ي رقابت بين رقبا ، سياست هاي قيمتي و غير قيمتي خود را 

 فرض بازار گيري قدرت اساس تحليل واندازهطوري تدوين و طراحي كنند كه بتوانند سود خود را حداكثر نمايند . 

 است سود حداكثرسازي

بازارها داراي سه خصلت محلي،منطقه اي و جهاني اند و درهر بازار ساختارهاي رقابتي تا انحصاري قابل مشاهده است ،   

ون موانع ورودي ، پژوهشگران بازار براي شناسايي ماهيت بازارهاي مختلف و تحليل علت نقص در اين بازارها عناصري چ

 صرفه هاي مقياس و رفتارهاي راهبردي را بررسي مي كنند .    

براي سنجش درجه ي رقابت و انحصار در بازارها از شاخص هاي علمي براي اندازه گيري درجه ي رقابت يا انحصار   

ي رقابت يا انحصار  در استفاده مي شود،با انتخاب شاخص مناسب واستفاده از مباحث طرف عرضه و طرف تقاضا درجه 

 هر طرف ارزيابي شده و بازارهاي منتخب طبقه بندي مي شوند . 

درسنجش و ارزيابي قدرت انحصاري ، درجه رقابت و انحصار در بازارها  و تعيين ساختار بازار اقتصاددانان بسياري با    

مهمترين اين شاخص ها شاخص نسبت  ارائه شاخص ها و معيارهاي محاسبه درجه رقابت در بازارها كوشيده اند كه

( ، H-K( ،شاخص لرنر، شاخص هاناكي )HHIهريشمن ) –،شاخص هرفيندال 𝑪𝑹𝐧) كشور) nبنگاه يا  nتمركز

( ، شاخص برجيجنن و... مي باشند كه هدف L( ، شاخص انحراف معيار لگاريتمي )Eشاخص آنتروپي مرتبه اول شانن )

 سازماني خصوصيات از دسته آن بازار ساختاربراي ساختار بازارها بوده است،و  نهايي آنها معرفي چارچوب علمي

هر چه بخش وسيعي از كرد. مشخص را بازار در رقابت و گذاري قيمت توان ماهيت مي ها آن شناسايي با بازاراست،كه

-گيري،اين امكان رهاي اندازهبازار دراختيار تعداد محدودي از كشور ها باشد ساختاربازاربه انحصاري نزديكتراست.شاخص



)كاشي ها درعددي معين خالصه شود . فراهم مي سازندكه اطالعات مربوط به تعداد كشورها ونحوه ي توزيع بازار بين آنا

7731) 

در اين بخش بعنوان مباني نظري شاخص هاي اندازه گيري رقابت و انحصار به چند شاخص و چگونگي محاسبه ي آنها 

 اشاره مي شود :

 )قدرت بازاري (گيري ساختار بازارهاي اندازهشاخص

زه توان ساختار بازار و به عبارتي انداهاي مهم ساختار بازار، تمركز است. با استفاده از مفهوم تمركز مياز جنبه

يم بازار تقس هرقابت و انحصار را در بازارهاي انفرادي و يا در اقتصاد بررسي كرد. تمركز عبارت است از چگونگي و نحو

ها تر بين بنگاهها مدنظر است. هرچه بازار ناعادالنهگيري آن، اندازة نسبي بنگاههاي مختلف؛ و در اندازهبين بنگاه

ها بيشتر باشد، درجة تمركز كمتر توزيع شود، تمركز بيشتر و درصورت ثابت بودن تمامي شرايط هرچه تعداد بنگاه

ها در ها و ارتباط مستقيمي با توزيع نابرابر سهم بنگاهرتباط معكوسي با تعداد بنگاهخواهد بود. درواقع، اندازة تمركز، ا

 (:7334؛ شيفرد، 7332صورت زير نوشت )مد ال، دابسون و ميلر، توان بهبازار دارد. بنابراين، تمركز را مي
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ها است كه بيانگر نابرابري در توزيع سهم بنگاه iها و بيانگر تعداد بنگاه nبيانگر اندازة تمركز،  Cدر اين رابطه، حرف 

در مورد گيري كرد. ها از بازار اندازههاي پراكندگي مانند واريانس و انحراف معيار اندازة سهم بنگاهتوان آن را با شاخصمي

شود، منظور تمركز بايد بين تمركز در سطح خرد و كالن تفاوت قائل شد. هنگامي كه از تمركز در سطح اقتصاد بحث مي

گيري تمركز كالن هاي اقتصادي است. براي اندازهسهم چند بنگاه و شركت بزرگ از كل توليد يك بخش يا تمامي بخش

 744يا  24شود و نسبت تمركز ل ارزش توليدشده در اقتصاد محاسبه ميتر از كبنگاه بزرگ 744يا  24معموال  سهم 

هايي كه ازحيث اندازه )فروش، توليد خالص و ارزش افزوده( شود. در محاسبة تمركز كالن، به بنگاهبنگاه ناميده مي

باشند؛ در حالي كه در محاسبة  توانند از صنايع مختلفيها ميشود، كه اين بنگاهباشند، توجه ميها تر از ساير بنگاهبزرگ

شود كه ازحيث فعاليت و محصول توليدشده )و هايي توجه ميها و شركتتمركز بازار در سطح صنايع انفرادي فقط بنگاه



 هاي استاندارد صنايع، در يك صنعت خاص قرار دارند.بنديهاي توليد( شبيه هم هستند و يا برحسب تقسيمروش

در يك بازار و نحوة توزيع بازار دربين آنها، دو جنبة  مهم از ساختار بازار است كه در هاي موجود تعداد بنگاه

 هتوان صرفا  برحسب نحوكند. در سطح بازارهاي انفرادي، تمركز بازار را ميگيري تمركز بازار نقش مهمي ايفا ميشكل

و رچنين حالتي، با معيار نابرابري تمركز روبههاي توليدكنندة يك محصول همگن محاسبه كرد. در توزيع بازار بين بنگاه

توزيع بازار توجه شود، معيارهاي مطلق  هها و هم نحوبازار يعني هم تعداد بنگاه ههستيم؛ حال آنكه اگر به هر دو جنب

 شود.تمركز ايجاد مي

شاخص تمركز خوب هاي مختلفي وجود دارد كه هر يك مزايا و معايبي دارد؛ اما يك تمركز، شاخص هبراي محاسب

آن بين صفر و يك  ه. انداز7بازار باشد؛  ه. مستقل از انداز1سهولت قابل درک باشد؛ . به7ها را داشته باشد: بايد اين مالک

ها از منحني (. براي درک اين مالک7311و تايدمن، هاي نظري قوي داشته باشد )هال . پايه0بوده و بدون بعد باشد؛ 

ها ارتباط بين توليد تجمعي و فراواني مطلق يا نسبي تجمعي بنگاه هدهندود. منحني تمركز، نشانشتمركز استفاده مي

 است.

توان به گيري نوع ساختار بازار  وجود دارد كه از آن ميان ميهاي متعددي براي اندازهدر اقتصاد كاربردي، شاخص

تمركز شاخص هرفيندال شاخص هاي سود، نسبتها، تبعيض قيمتي، شاخص لرنر نرخهاي معكوس تعداد بنگاهشاخص

 ؛ (7370؛ لرنر 7313؛آدلمن 7334؛ كالرک،7332و ميلر، هانا ـ كي، شاخص آنتروپي، اشاره كرد )مد ال، دابسون 

يكي از نقاط ضعف اين شاخص، دادن ترين شاخص تمركز است. اين شاخص، ساده :هامعكوس تعداد بنگاه  7-7-1-1

 (7334ها است. )كالرک، ة بنگاهاهميت برابر به هم

 بنگاه برتر( n)سهم  (CRi)هاي تمركز نسبت  1-7-1-1

ها به كل اندازة توليد )يا فروش( بازار است. ترين بنگاهتا از بزرگiدهندة اندازة توليد )يا فروش( نشانتمركز، نسبت  

ترين بنگاه موجود در مبي ن آن است كه بزرگدهد و نشان مي 1CRتر، نسبت تمركز يك بنگاهي را با به عبارت مشخ ص

دهد و نشان مي nCRبنگاهي را با  nدهد و نسبت تمركز بازار، چه سهمي از اندازة توليد )يا فروش بازار( را تشكيل مي

از آنجا  هاي موجود در بازار به كل اندازة توليد )يا فروش( بازار است.ترين بنگاهتا از بزرگnبيانگر نسبت مجموع اندازة 

، )1CR(بنگاهي د و درنتيجه نسبت تمركز يكوشميهاي زيادي توزيع كه در بازار رقابتي، اندازة بازار دربين بنگاه



خواهد بود، در يك بازار انحصار ي ارقام كوچك )16CR(بنگاهي  71 ( و حتي8CRبنگاهي )، هشت)4CR(چهاربنگاهي 

بنگاهي نزديك به يك است )مد ال، دابسون و ميلر، يك دهد و نسبت تمركزميكل اندازة بازار را تشكيل  كامل، يك بنگاه،

7332.) 

اطالعات جامعي از ولي  ؛شودميانحصاري( تاحدودي مشخص  نوع ساختار بازار)رقابت و نسبت تمركز،با شاخص 

ترين ي نيز دارد. مهماين شاخص گرچه كاربرد بااليي دارد، نقاط ضعف. دهدهاي ديگر بازار ارائه نميوضعيت بنگاه

اتكا بر يك نقطه روي منحني تمركز است و لذا در محاسبة اين شاخص، اطالعات زيادي ازدست محدوديت اين شاخص، 

 nبودن رود. دامنة تغييرات اين شاخص بين صفرو صد درصد قرار دارد. ازجمله نقاط ضعف ديگر اين شاخص، اختياريمي

العات چند بنگاه اول توجه دارد. به عبارت ديگر، اگر تغييري در صنعت صورت است.همچنين، اين شاخص فقط به اط

كند. همچنين، نسبت تمركز تاحد هاي بزرگ را تحت تأثير قرار ندهد، اندازة شاخص تغيير نميكه بنگاهطوريگيرد به

ه بازار كوچك معموال  اثر كدهد؛ درحاليزيادي به تعريف بازار بستگي دارد. بازار وسيع، نسبت تمركز را كاهش مي

 معكوسي بر نسبت تمركز دارد.

 شاخص هرفيندال

ها را اريس سي. تعداد بنگاه معكوسو  هاي نسبت تمركزبراي رفع برخي نقايص شاخص (HI)هرفيندال شاخص 

اختار بازار سهاي موجود و نوع بازار بين بنگاه هاخص هرفيندال، چگونگي توزيع اندازكرد. ش( پيشنهاد 7323هرفيندال )

شود و از اطالعات به تمامي نقاط روي منحني تمركز توجه مي، HIبا شاخص  سازد.هتر از نسبت تمركز مشخص ميبرا 

ها بنگاه هشود، درواقع، در اين شاخص، برخالف شاخص تمركز، از اطالعات همموجود در سراسر اين منحني استفاده مي

                                                                                                                شود:ميمحاسبهزيرفرمولبا(HI)هرفيندالشاخصود.شمياستفادهتمركزهدرجهمحاسببراي
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بازار است. در شاخص فوق، تعداد  هها از كل اندازسهم بنگاه Sهاي موجود در بازار و تعداد بنگاه nدراين فرمول، 



هاي شماري بنگاه با اندازهگيرد. اگر تعداد بي( در محاسبه مدنظر قرار ميixهاي نسبي آنها )سهمه ( و اندازxها )بنگاه

تعداد كمي بنگاه و با  و اگر صفر خواهد بود و نزديك به نسبي يكسان در بازار باشند، شاخص هرفيندال بسيار كوچك

 (.7323خواهد بود )هرفيندال، اين شاخص نزديك به يك  هاي نسبي نابرابر در بازار وجود داشته باشند،اندازه

 هاي منحنياو با جمع شيب ( با مطالعات بيشتر روي شاخص هرفيندال توانست آن را تعميم دهد.7313آدلمن )

بنگاه از اين  ni فروشو تعداد  Aها در يك صنعت بنگاه فروشتعداد كل  تمركز، به شاخص هرفيندال دست يافت. اگر

 شود:محاسبه ميصورت زير باشد، شيب منحني تمركز در اين صنعت به aiصنعت 
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شيب منحني تمركز 

 صورت زير نوشت: توان بهبرابر سهم بازاري هر بنگاه را ميها با وزني مجموع شيب
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 خواهد بود:صورت زير باشد، شاخص هرفيندال به ni=  7واضح است كه اگر 
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توان با استفاده از شاخص نابرابري ( است. شاخص تمركز هرفيندال را ميSiسهم بازاري هر بنگاه ) در اين رابطه،

 ها در صنعت برابر است با: نام ضريب تغييرات نيز نوشت. ميانگين اندازة بنگاهبه

                                                                                        

                                                               ها برابر خواهد بود با: واريانس اندازة بنگاه بنابراين،
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 صورت زير نوشت:توان مربع ضريب تغييرات را بهو درنتيجه مي

      

 آيد:دست ميرابطة زير بهسر فوق و جايگذاري ميانگين آن، با تفكيك ك

                                                                                      

( بستگي دارد. N) بازاردر  ها( و هم به تعداد بنگاهCبازار ) ها دربنگاه پس شاخص هرفيندال، هم به نابرابري در توزيع

شاخص هرفيندال برابر يك خواهد شد كه مبين بازار  باشد، N=7قتي مربع ضريب تغييرات )يا ضريب تغييرات( صفر و و

، اين شاخص صفر خواهد شد كه اندازههمو درمقابل، در صورت وجود تعداد زيادي بنگاه كوچك انحصار كامل است. 

الف شاخص تمركز(، به سهم هر بنگاه در بازار، وزني در شاخص هرفيندال )برخ كامل است.رقابت دهندة بازار نشان

 تر، اهميت بيشتري در ساختن شاخصهاي بزرگترتيب، مشخص است كه بنگاهشود. بدينمعادل مجذور آن داده مي

 تمركز بازار دارد. هگيري درجو در نتيجه اندازههرفيندال 

دسته تفكيك كرد  1توان از انحصار تا رقابت در مي دالو هرفين بازارهاي واقعي را با توجه به مقدار شاخص تمركز

 درصد باشد و يك بنگاه تمامي بازار را دراختيار  744(. براي مثال، بازاري كه شاخص تمركز براي آن معادل 7)جدول

ه باشد، درصد بازار را دراختيار داشت 744تا  24داشته باشد، به بازار انحصاري معروف است؛ بازاري كه يك بنگاه بين 

درصد باشد، به انحصار  14-744نام دارد؛ به بازاري كه سهم تجمعي چهار بنگاه برتر، در مجموع  7«بنگاه مسلط»بازار 

درصد باشد، به  04روي هم كمتر از  ربنگاه برتر ب شود؛ و بازاري كه سهم چهار)محكم( اطالق مي 0چندجانبة بسته

                                                            
3. Dominant firm market  
4. Tight Oligopoly 
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اينكه بازار دردست تعداد محدودي دليلبه در بازار انحصار چندجانبة بسته، )سست( معروف است. 2انحصار چند جانبة باز

 (.7334)شيفرد،  و بروز رفتار غيررقابتي محتمل استو همكاري  تبانيبنگاه تمركز دارد، 

( باشد، بازار رقابتي محسوب 7از  7/4) 7444كه اين شاخص در آن كمتر از مطابق شاخص هرفيندال، بازاري 

 آيد.حساب مي( باشد، آن بازار غيررقابتي به7از  70/4) 7044بازاري بيش از  HI؛ و اگر شاخص شودمي

 هاطيف ساختار بازارها و خصوصيات آن از نظر تعداد و اندازة بنگاه 1-7جدول 

 شرح
 هاي تمركزنسبت

(iCRدرصد ) 

 شاخص هرفيندال

(HI) 
 ويژگي اصلي بازار

 01CR 4HI رقابت كامل
از بازار ي بنگاه رقيب، بدون آنكه سهم 24بيش از 

 داشته باشند.اختيار را در

1CR 30)/1(15 10 > رقابت انحصاري  HI 
كدام بيش از هاي رقيب مؤثر زياد؛ هيچتعداد بنگاه

 درصد بازار را در انحصار ندارند.74

4CR 15)/1(10 40 > به بازنانحصار چندجا  HI 0 درصد بازار را درانحصار دارند.04داكثر بنگاه، ح 

6040 انحصار چندجانبه 4 CR 10)/1(6  HI 
 درصد 14حداكثر  ودرصد 04 دست كمبنگاه،  0

 بازار را درانحصار دارند.

4CR 6)/1(3 60 < انحصار چندجانبه بسته  HI 
حصار درصد بازار را دران14 دست كمبنگاه،  0

 دارند.

501 بنگاه مسلط CR 3)/1(1  HI 
درصد بازار را  24نهايي بيش از يك بنگاه به

 درانحصار خود دارد.

 يك بنگاه كل بازار را درانحصار دارد. 1001CR 7HI انحصار كامل

 ؛ مد ال،7334شيفرد،  مأخذ:

 .703-732: 7332دابسون و ميلر،  

 

                                                            
5. Loose Oligopoly 



  :لرنر اخصش - 0-7-1-1

شاخص لرنر بعنوان اصلي ترين شاخص در اين پژوهش جهت اندازه گيري تمركز و قدرت بازاري است كه به تشريح آن 

پرداخته شده ،وبراساس شرط تعادل هزينه ودرآمد وبه طبع محاسبه ي هزينه نهايي و درآمد نهايي به محاسبه ي 

 پرداخته شده است . دارد بت معكوسنس محصول براي تقاضا كشش شاخص لرنر كه با

هاي فعال در يك صنعت)بازار( و توزيع بازار در ميان آنها، دو بعد مهم از بازار است. در صورتي كه فقط به تعداد بنگاه 

ها توجه شود، معيارهاي ها توجه شود و به عبارت ديگر، تنها به نابرابري اندازه بنگاهنحوة توزيع بازار در ميان بنگاه

ها و نابرابري اندازه آنها توجه شود، شود ولي اگربه هردو بعدساختار بازار يعني تعداد بنگاهنابرابري توزيع تمركز برآورد مي

هاي گوناگون توان ازشاخصشود.براي محاسبه معيارهاي نابرابري تمركزميمعيارهاي معروف به تمركز برآورد مي

گيري قدرت يرات وضريب جيني استفاده كرد. درادبيات اقتصادي، براي اندازهپراكندگي مانند انحراف معيار، ضريب تغي

ها از متغيرهايي مانند قيمت، سود و فروش براي محاسبه شاخص قدرت انحصاري استفاده انحصاري از عملكرد بنگاه

 (7370شود. شاخص تمركز لرنر يكي از مهمترين آنها است. لرنر )مي

بازار رقابت كامل و عدد يك بيانگر  هنمايد. عدد صفر براي اين شاخص نشان دهندير مياين شاخص بين صفر و يك تغي

دارد.  (ε) سود باشد، شاخص لرنر نسبت معكوس با كشش تقاضا هحد نهايي انحصار است؛ براي بنگاهي كه حداكثركنند

 با هزينه نهايي MR هاييشود كه درآمد نداكثر سود زماني حاصل ميحاز آنجا كه براي بنگاه انحصاري شرايط 

MC          .برابرباشـد 

گرچه شاخص لرنر بسيار ساده تعريف شده است، دو اشكال قابل توجه كاربرد آن را محدود كرده است؛ يكي دشواري 

گيري قيمت و هزينه نهايي. البته محاسبه هزينه نهايي بنگاهها و ديگري تعيين دوره زماني مناسب براي اندازه

بزرگ و روبه توسعه كه قصد ورود به بازارهاي مختلف را داشته يا درصدد توسعه بازار هستند با انجام  هايشركت

توانند بر مشكالت فوق غلبه و از هاي خود تا حد زيادي ميتحقيقات ميداني در بازار و نيز برآورد دقيق درآمدها و هزينه

  .دهد، استفاده كنندمزاياي فراواني كه شاخص لرنر در اختيار آنان قرار مي



 بازار، در انحصارگر هاي ويژگي از يكي . است انحصار درجه گيري اندازه مناسب هاي شاخص جمله از لرنر شاخص

 بر انحصاري قدرت گيري اندازه براي لرنر توسط شاخص اين . است (MC)نهايي  هزينه از باالتر قيمت افزايش توانايي

    (7370يمر )ل1شد معرفي زير صورت به ليدتو نهايي هزينة و فروش قيمت اساس

𝑳 =
𝑷−𝑴𝑪

𝑷
                                                                                     

𝑷كامل  رقابت بازار است. در توليد نهايي هزينة MCو  محصول فروش قيمت pرابطه  اين در  = 𝑴𝑪 در ستا 

 MC = MR    و         P = ARحداكثرسود نقطه در غيررقابتي بازار در اما .است صفر برابر لرنر شاخص نتيجه

 نوشت: زير صورت به را لرنر شاخص توان مي

   L= 𝟏

𝜼
                                                     𝑳 =

𝑷−𝑴𝑪

𝑷
=

𝑨𝑹−𝑴𝑪

𝑨𝑹
= 𝟏 −

𝑴𝑹

𝑨𝑹
= |−

𝟏

𝜼
| 

𝟏 .دارد نسبت معكوس است، سود حداكثركنندة كه بنگاهي محصول براي تقاضا كشششاخص لرنر با 

𝜼
 بيانگر نيز   

 بازار در حدسي كشش باالتر مقادير .است نهايي هزينه از باالتر درسطحي قيمت تعيين در بنگاه يك توان درجه

باشد  پايين تر تقاضا قيمتي كشش چهره نهمچني .بود خواهد چندجانبه انحصار بازار در توان باالتر معني به محصول

 بازار قدرت تغيير توان درخصوص مي اساس همين بر بود، خواهد باالتر نيز بازار قدرت باشد( ناپذيرتر كشش )تقاضا

 ميدهد. صادراتي نشان بازار در را بازاري قدرت اختصاصي طور به لرنر نمود. شاخص استنباط

 ينه تحقيق مروري بر ادبيات تحقيق و پيش( 7-1

 مروري بر مطالعات داخلي 

( در بررسي تاثير عوامل ساختاري و زير ساختاري استراتژي توليد بر رقابت پذيري درصنعت كاشي و 7703بصيرت ) 

سراميك استان اصفهان به دنبال حلقه ي مفقوده ي ارتباط بين استراتژي توليد و استراتژي رقابتي درصنعت كاشي و 

ه تصميمات ساختاري )ظرفيت ،تسهيالت، تكنولوژي ،ادغام عمودي ( وزير ساختاري )كيفيت سراميك بوده است ك
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،برنامه ريزي توليد، منابع انساني، توسعه محصول جديد،ساختار سازماني،سيستم هاي ارزيابي عملكرد(تاثير گذار برعوامل 

را با استفاده از اطالعات گرد آوري شده از  اف پذيري، نوآوري( دراين صنعتطرقابتي)هزينه، كيفيت،عملكرد، تحويل، انع

 بين همبستگي بررسي اين صنعت مورد بررسي قرار داده و با در نامه پرسش توزيع كمك با صنايع كاشي اصفهان 

نتايج را تشريح نموده است. نتايج حاكي ازارتباط  ليزرل افزار نرم توسط آماري هاي روش از استفاده با ، عوامل موجود

ر بين عوامل رقابتي و عوامل ساختاري و زير ساختاري است وهيچ ارتباط معناداري بين عامل عملكرد محصول و معنا دا

عوامل ساختاري و زيرساختاري وجود ندارد وهزينه پراهميت ترين عامل در بين عوامل رقابتي است. بنابراين كاهش 

 هزينه موثر ترين استراتژي در بازار رقابتي است.

كاشي وشهيكي تاش درمقاله اي با عنوان ارزيابي ناپارامتريك شكاف قيمت و هزينه ي نهايي در صنايع ايران  پژوهان و  

پرداخته و  7710-01صنعت فعال طي سال هاي  777( به محاسبه ي شاخص لرنر در7734در قالب يك مدل كورنويي )

تر ودر برخي اندک بوده در برخي از صنايع بسيار باالبوده است .  p>mcيافته ها نشان مي دهد كه در تمامي صنايع ايران 

 14صنعت، شاخص لرنر بيش از 01در .درصد بوده است 7/74و 74صنعت شاخص لرنر و مارک آپ كمتر از11است .در

بـوده اسـت. مقايسه ي نسبتهاي لرنر و شاخص مارک آپ درصنايع مختلف نشان ميدهد  7/12درصد ومـارک آپ بـيش از 

توانسته اند شكاف معني دار بين  درصـد صـنايع، داراي قـدرت انحـصاري بـوده و 24اي شاخص لرنردرحـدود مبن كه بـر

( ايجاد نمايند.دراين مطالعه مقدار شاخص لرنر براي محصوالت سراميكي غير نسوز ساختمان MCي نهايي ) قيمت وهزينه

مواد پالستيكي و نيز آجر وتوليد مالت و ماءالشعير كه محاسبه شده است كه نسبت به صنايع سيمان ،گچ و آهك و 4/ 70

و قدرت انحصاري در صنايع كشورند  02/4و  22/4و  21/4و  107/4و  107/4داراي باالترين مقادير شاخص لرنربه ترتيب 

 از قدرت انحصاري كمتري برخوردار است  



دسي وقدرت بازاري در صنايع منتخب (در مقاله اي تحت عنوان سنجش كشش تغييرات ح7731حجتي )و شهيكي تاش

صنعت كارخانه اي در ايران پرداخته اند. دراين  74ايران به بررسي  تغييرات حدسي وارزيابي ضريب قدرت بازاري براي

مقاله مدلي ارائه شده كه رفتار و عملكرد صنايع منتخب را نشان مي دهد. اين مدل ساختار بازار را از رقابت تا انحصار مورد 

صنعت كارخانه اي  74سي قرار مي دهد وارتباطي بين رفتار مصرف كننده وتوليدكننده برقرار مي كند. دراين تحقيق برر

انتخاب شده اند  و قدرت بازاري و كشش تغييرات حدسي در چهارچوب داده هاي تلفيقي  ( ISICايران دركد چهار رقمي )

ه است . نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه در تخمين زده شد  (LSDV)به روش  7701 -12طي  سال هاي 

بيشترين رفتار تباني گري  41/7و 7/7صنعت لبنيات وچاپ و نشر با مقاديرحدسي محاسبه شده به ترتيب در حدود 

مشاهده مي شود. همچنين نتايج به دست آمده حاكي از آنست كه بيشترين قدرت بازاري مربوط به صنايع شيميايي و 

 اند.  صنعت بررسي شده بوده 74بين  در فوالد 

بازار در ( در مقاله اي تحت عنوان اعتبـار نظريـه هـاي سـاختاركارا و قـدرت بـازار در       77377737هادي زادگان )هادي زادگان )  –صدرايي جواهري صدرايي جواهري    قدرت  ساختاركارا و  هاي  يه  بار نظر ( در مقاله اي تحت عنوان اعت

صنعت دارو سازي ايران را بر اساس رويكرد ساختار كارا و قدرت بازاري صنعت دارو سازي ايران را بر اساس رويكرد ساختار كارا و قدرت بازاري   77017701-0404صنعت داروسازي ايران طي سال هاي صنعت داروسازي ايران طي سال هاي 

گاه داده اند . در اين مقاله با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها انواع شاخص هاي كارايي بـراي بنگـاه     مورد مطالعه قرارمورد مطالعه قرار براي بن داده اند . در اين مقاله با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها انواع شاخص هاي كارايي 

كز هاي موجود در صنعت داروسازي ايران را محاسبه شده است . با توجه به نظريه قدرت بازار برخي شـاخص هـاي تمركـز     هاي تمر شاخص  هاي موجود در صنعت داروسازي ايران را محاسبه شده است . با توجه به نظريه قدرت بازار برخي 

اثر مثبت و معنا دار شاخص تمركز صنعت بر سود آوري اثر مثبت و معنا دار شاخص تمركز صنعت بر سود آوري صنعت  نيز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج اين مطالعه حاكي از صنعت  نيز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج اين مطالعه حاكي از 

 صنعت دارو سازي ايران مي باشد ، بنابراين نظريه قدرت بازار در صنعت داروسازي ايران مورد تاييد قرار گرفته است .صنعت دارو سازي ايران مي باشد ، بنابراين نظريه قدرت بازار در صنعت داروسازي ايران مورد تاييد قرار گرفته است .

رسي ساختار بازار وقدرت بازاري صنايع غذايي و بر(درمقاله اي تحت 7730محمدزاده ) –قلي پور –شهيكي تاش

به بررسي ساختار بازار، درجه قدرت بازاري وضريب تباني صنايع غذايي و ، يدني براساس رويكرد برسناهان و لئوآشام



د. براي اين ن( مي پرداز71( و با رويكرد برسناهان و لئو )NEIOآشاميدني ايران براساس روش سازمان صنعتي نوين )

. عالوه بر شده استصنعت استفاده  73براي بررسي  7710-7734هاي طي سال ISICهاي كد چهاررقمي  منظورازداده

هيرشمن نيز به بررسي ساختار بازار درصنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتايج نشان  -اين با توجه به شاخص هرفيندال

 71است. 10/1و  07/4صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاري بين  70دهد كه شرايط غير رقابتي براي  مي

اراي بازار انحصار چندجانبه و توليد روغن وچربي داراي بازار انحصارنزديك به كامل است.تغييرات حدسي براي صنعت د

طور خالصه, صنايع با است. به 70/1و  10/1دوصنعت آرد وغالت وحبوبات وچاي سازي بسيار باال وبه ترتيب برابر با 

شود. صنايع با  قند و شكر، نانوايي، كشتار دام و طيور مي آوري و حفاظت ميوه، توليد درجه باالي تباني شامل، عمل

شود. صنايع پيرو  درجه تباني پايين شامل: توليد روغن و چربي حيواني و نباتي, چاي سازي، توليد ماتاء و ماءالشعير مي

اهي، توليد آوري و حفاظت مشامل، عمل2تا 1شود.صنايع با ضريب تباني بينسازي مي ازالگوي كورنوشامل صنعت چاي

 فرآورده هاي لبني، توليد خوراک دام، توليد قند و شكر، نانوايي،نان شيريني و بيسكويت، نوشابه هاي الكلي گازدار مي

 خورد. بندي خرما الگوي رقابتي به چشم ميشود و در نهايت درصنعت درجه

 مروري بر مطالعات خارجي 

گيري قدرت بازاري صنعت كاشي و سراميك درمقايسه ي بين المللي  (درمقاله اي تحت عنوان اندازه1440)1ويورو -پارجا

چندين كشور اتحاديه اروپا را به روش رگرسيون درصادرات به درجه قدرت بازاري صادر كنندگان اسپانيايي وايتاليايي

ت عرضه (معادال 2sls( ورگرسيون چند گانه همزمان ) olsبه روش هاي حداقل مربعات )  ewiewsچند متغيره با 

تخمين زده ونتايج آن حاكي از آن است كه اسپانيا داراي 34وتقاضاي صادرات كاشي كشورهاي اسپانيا وايتاليا دردهه

                                                            
7 Pareja and vivero 



قدرت بازاري قابل توجهي است وصادركنندگان ايتاليايي مواجه با درجه بااليي ازرقابت هستند.يافته ها نشان داده است 

بوده 34ت كاشي اسپانيا درجهان به ميزان سهم ازدست رفته ي ايتاليا دردههكه افزايش قابل توجه سهم توليد وصادرا

داده ها نتايج مذكور راتاييد مي كند.تفاوت قدرت بازاري اسپانيا نسبت به ايتاليا دربازارصادراتي اروپا كه  است،همچنين 

ه درموضوع صادرات كاشي( تاثير داراي قدرت بازاري بيشتري است درمقايسه با ساير كشورهاي اروپايي )مشاركت كنند

 پذيري بيشتري نسبت به همديگر دارند.  

(درمقاله اي تحت عنوان تبعيض قيمت و قدرت بازاري در بازارهاي صادراتي با بررسي صنعت كاشي و 1440) 0سالونت

گرسيون چند گانه و با روش ر سراميك )ايتاليا و اسپانيا ( با تركيبي ازمبحث قيمت بازار وكشش تقاضاي باقي مانده

كه بازار تحت تاثير ( به اندازه گيري ميزان رقابت دربازارصادراتي كاشي و سراميك پرداخته ،در شرايطي2slsهمزمان )

توليدات دو كشور اسپانيا و ايتاليا بوده است .نتايج حاكي از آن است كه صادركنندگان كاشي داراي قدرت بازاري قابل 

بوده اند.از طرفي محدوديت هاي بازار صادراتي گواه وشاهد ي براي اين موضوع 7300-7330توجهي در طول سالهاي

 است كه بازار به طرف رقابت بيشتر سوق داده مي شود. 

( درمقاله اي تحت عنوان برآورد قدرت بازار ازنظرسطح عدم كارايي بنگاهها به بررسي دو شركت 1474)3كاتل -سايكلـز 

ريشه مربعات كالمن فيلتر نسبت به  تخمين هوايي آمريكا پرداخته اند، وبا استفاده ازروش  هواپيمايي مسافربري ازخطوط

پارامترهاي تابع هزينه اقدام نموده،و قدرت بازاري را از نظر سطح عدم كارايي اين دوبنگاه برآورد نموده اند . نتايج اين 

 غيرزمان تحت تاثيرپارامترهاي رفتاري است .تحقيق حاكي از است كه كارايي وعدم كارايي با در نظر گرفتن مت
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اندازه گيري درجه قدرت بازار درتقاضاي صادرات براي درمقاله اي تحت عنوان  74(1477نچي كو،اون ويك و نواريو ) 

محاسبه  تقاضاي صادرات براي كاكائو نيجريه يدراين مطالعه درجه قدرت بازار هلندبازارنيجريه: تجزيه و تحليل كاكائو 

به  (ewiewsنرم افزار) متغيره با به روش رگرسيون چند1441-7317براي سال هايهلند. تمركزبرروي بازار بررسي باو

صادراتي برآورد شده و با توجه به  تقاضاي ه( معادل2slsرگرسيون چند گانه همزمان) ( وolsهاي حداقل مربعات ) روش

بت به برآورد قدرت بازاري تقاضاي صادرات كاكائوي نيجريه نس محصول براي تقاضا كششباارتباط معكوس شاخص لرنر

به هلند اقدام نموده است ونتايج حاكي از اين پژوهش بيانگر آن است كه بازارصادراتي كاكائوي نيجريه به هلند درشرايط 

شاورزي با هدف احياي صادرات ككه درصورت حمايت دولت نيجريه  711/4رقابت نسبي است با اندازه ي شاخص لرنر 

 كند.بيشتربازارسهمافزايش با تواندميخودرا ي قدرت بازار ،كشور

( درمقاله اي تحت عنوان قدرت بازاري تايلند در بازارهاي صادراتي برنج به بررسي چهار 1470)77ايت پونگ  -تاور

ا اندازه گيري قدرت بازاري در بازارهدف صادراتي برنج تيلندشامل چين،آمريكا، اندونزي وآفريقاي جنوبي پرداخته اندو ب

به روش هاي  (ewiewsنرم افزار) به روش رگرسيون چند متغيره با  اين چهار بازار و چهار نوع برنج صادراتي تايلند

در اين بازارها به اين نتيجه دست يافته اند كه تايلند در (2sls( ورگرسيون چند گانه همزمان)olsحداقل مربعات)

ذكور داراي قدرت بازاري نيست،عمده ترين دليل آن نيزحضوررقباي قدرتمندي مانندهند و ويتنام در بازارهاي صادراتي م

بازارهاي صادراتي است.محصول اين كشور ها جايگزين مهمي در بازارهاي صادراتي براي برنج تايلند است. دربررسي 

 كشورآفريقاي جنوبي داراي قدرت بازاري است .    جداگانه از چهارنوع برنج صادراتي، تايلنددر صادرات  نوع پاربويلد در
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  )روش شناسي (روش تحقيق (7

درصدد  عراق بازار  تحليل و آن بازاري قدرت درجه گيري اندازه كاشي و سراميك با صنعت صادراتي تقاضاي مطالعه

 يا هست يبازار قدرت اريد عراق به سراميك و كاشي صادرات در ايران آيا :بر اينكه است مبني سواالتي به پاسخگويي

رابطه ي قيمت  و نيز است؟چگونه كننده وارد كشور درآمد با عراق به كاشي صادرات براي تقاضا ي رابطهو اينكه  خير؟

 تمام شده كاشي و سراميك با تقاضاي صادراتي اين محصول چگونه است ؟

 :  مي دهدآزمون قرار را مورد فرضيه هاي زير كه در اين راستا 

 رقابتي نسبي در بازار صادرات كاشي به عراق وجود دارد .-7

 تقاضا براي صادرات با درآمد كشور وارد كننده رابطه ي مستقيم دارد .-1

 تقاضا براي صادرات داراي رابطه ي منفي با قيمت تمام شده كاشي و سراميك است .-7

 با اقتصادي هاي تئوري تطبيق منظور به كه مي باشد، حليليت -توصيفي نوع از حاضر يدر مقاله رفته كار به روش

    با تطبيق از وپس گيرد قرارمي بررسي مورد ارقامو آمارزا استفاده با متغيرها بين علي روابط جامعه، هاي واقعيت

گرفته ارقر آزمون مورد شده ارائه فرضيه هاي اثبات يا رد اقتصادسنجي هاي وروش استنتاجي آمارزا استفاده ابها، تئوري

بطوريكه پس ازبرآورد ضرايب معادالت تقاضاي صادراتي وهزينه درصنعت كاشي و سراميك بر اساس سطح است،

 .( در خصوص رد يا تاييد فرضيه ها اظهار نظر و نتيجه گيري خواهد شد tمعناداري ضرايب )آماره 

 از پژوهش اين اصلي  داده هايبعنوان 7731-7711زمانييبررسي توليد و صادرات كاشي و سراميك به عراق براي دوره

بانك      ايران( آمار مركز نشريات اطالعات پايگاه سايت وب ايران، مركزي بانك سايت )وب مختلف سايت هاي طريق

 .است گرفته قرار استفاده موردو  شده گردآوري كشور آماري سالنامه هاي،كتاب و مقاالت مرتبط واطالعات هاي

 فاده مورد استمدل (7-1

بنگاه با محصول همگن و مزيت يكسان باشد ،  nاگر صنعتي )مانند صنعت كاشي و سراميك ( شامل بر همين اساس 

 تابع تقاضاي آن در بازار مي تواند بشكل زير باشد



 :تقاضا تابع

𝑸𝒕 = 𝑸(𝑷𝒕, 𝒁𝒕)                                             1رابطه شماره  

آنجا كه . از ري از متغير هاي برون زا مي باشدبردا 𝒁𝒕قيمت بازاري و  𝑷𝒕، و tمقدار كل توليد در زمان   𝑸𝒕كه در آن

   توان بشكل زير نوشت  قيمت و مقدار بطور همزمان تعيين كننده مي باشند تابع تقاضا را مي

𝑷𝒕 =  𝑷(𝑸𝒕 , 𝒁𝒕)                                                    7رابطه شماره  

 در يك فرم استاندارد شده اقتصادي در آمد كل برابر حاصل ضرب قيمت در مقدار مورد تقاضا مي باشد   

𝑻𝑹                 0رابطه شماره                                        = 𝑷(𝑷𝒕 ∗ 𝑸𝒕)                       

 بوددر آمد نهايي بصورت زير خواهد براين بنا

 

𝑴𝑹𝒕(𝝀)                                         2رابطه شماره   = 𝑷(𝑸𝒕, 𝒁𝒕) + 𝝀𝑸𝒕 (
𝝏 𝑷𝒕(𝑸𝒕,𝒁𝒕)

𝝏𝑸𝒕
⁄  )      

            

 𝝀 يك پارامتر جديد است كه بايد تخمين زده شود و بعنوان شاخص اندازه گيري درجه رقابت پذيري در صنعت تفسير

𝒑  باشد آنگاه 𝝀 =4اگر شود و منعكس كننده ارتباط بين قيمت وهزينه ها مي باشد = 𝒎𝒄  خواهد بود و نشان دهنده

 اگر مي كند و انحصارگر يا كارتل عمل  يك   باشد صنعت بعنوان 𝝀 = 7  هنگامي ک .حداكثر سود در رقابت كامل است

7˂ 𝝀  ˂ 4  اگرتابع هزينه بصورت زير مفاهيمي مانندرقابت انحصاري استباشدنشان دهنده انحصارچند جانبه ويا.

  تعريف شود

𝑪𝒕                                                  1شمارهابطهر  = 𝑪(𝑸𝒕 ,𝑾𝒕)                                        

 دل براي اين صنعت آن است كه درآمد نهايي برابر هزينه نهايي باشد يك متغيير برونزاست شرايط تعا  wكه در آن 

𝑴𝑹𝒕(𝝀)                       1شمارهبطهرا            = 𝑴𝑪       

 در معادله : 𝑴𝑪 با قرار دادن مقادير برابر   وداريم   𝑴𝑹, 𝑴𝑪با برابر قرار دادن 



,𝑷(𝑸𝒕                      0شمارهبطهرا   𝒁𝒕) =  𝐌𝐂 −  𝝀 𝑸𝒕  (
𝝏𝑷𝒕(𝑸𝒕 ,𝒁𝒕)

𝝏𝑸𝒕
⁄  ) 

 به سمت چپ خواهيم داشت : 𝑴𝑪با جابجايي   

,𝑷(𝑸𝒕   3شمارهبطهرا             𝒁𝒕) −  𝐌𝐂 = − 𝝀 𝑸𝒕  (
𝝏𝑷𝒕(𝑸𝒕 ,𝒁𝒕)

𝝏𝑸𝒕
⁄  ) 

( كه بطور بسط داده شده به شكل 3( و )7قدرت بازار تقاضاي صادرات كاشي و سراميك  از معادله )ه منظور برآورد ب    

 زير خواهد بود 

𝑸 74شمارهبطهرا        معادله تقاضا      = 𝜶𝟎 +  𝜶𝟏 𝑷𝒕 + 𝜶𝟐𝑷𝑺𝒕 +  𝜶𝟑𝑰𝒕 + 𝜶𝟒𝑷𝑰𝒕 + 𝜶𝟓𝑾𝒕 + 𝜺𝒕   
                    

 معرفي متغير ها :

 𝑸 =  مقدار صادرات كاشي به عراق 

𝑷𝒕 =   ايران قيمت صادراتي كاشي 

 𝑃𝑆𝑡   =ايران كه در اينجا قيمت صادراتي سنگ كاالي جانشين  قيمت 

𝑰𝒕 =   ) توليد ناخالص داخلي كشور مقصد ) عراق 

 𝑷𝑰𝒕= متقابل  اثر 𝑃𝑆𝑡 درIt  

𝑾𝒕 = است  )عراق(توليد كل محصوالت صادراتي بدون در نظر گرفتن كشور هاي  مشاركت كننده بازار مقصد 

 𝛂= و  پارامتر هاي مدل 𝜀𝑡 . ميزان خطا ست  

  حال فرض كنيد مجموع هزينه  نهايي توليد بصورت كاربردي زير باشد :

77𝑴𝑪𝒕شمارهبطهرا                        = 𝜷𝑽𝒕  + 𝜷𝑪𝒕 + 𝜺𝒕      

          

𝑴𝑹ط تعادل در يك صنعت كامال رقابتي آن است كه در آن صنعت شر =  𝑴𝑪  شد كه همــان معــادله بهيــنه ) با

 رابطه عرضه (بوده كه  بصورت زير است 



𝑷𝒕    71شمارهبطهرا             =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑸𝒕 + 𝜷𝟐𝑽𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝒕 +  𝝀 (
𝑸𝒕

𝜶𝟏
⁄ + 𝜶𝟒𝑰𝒕) +  𝜼𝒕 

 است متغير كاشي به قيمت فروش داخلي  نسبت هزينه  𝑽𝒕 در آن  كه     

𝑪𝒕است  هزينــه حمل و نقلي كه برابر نسبـت قيمــت صادراتي به قيمت فروش داخلي 

به روش معادالت   Eviewsو تكنيك هاي اقتصاد سنجي و نيز نرم افزار 𝑷𝒕   و 𝑸بنابراين با استفاده از  معادالت 

سپس قدرت بازاري صادرات كاشي را از طريق شاخص لرنر بصورت زير محاسبه  تخمين زده شده و 2slsهمزمان خطي 

 كشش قيمتي صادرات كاشي به عراق مي باشد  εضريب متغير مربوطه و  𝝀مي كنيم : كه 

𝑳               77شمارهبطهرا                   =
       𝑷−𝑴𝑪      

𝑷
=  

− 𝝀 𝑸𝒕 (
𝝏𝑷𝒕(𝑸𝒕 ,𝒁𝒕)

𝝏𝑸𝒕
⁄  )

𝑷
=       𝝀𝜺 

 تاثير متغير هاي مستقل بر متغير وابسته :(1-1

درمعادله ي تقاضا ي كاشي و سراميك كه مقدار صادرات بعنوان متغيروابسته و قيمت صادراتي كاشي ، قيمت كاالهاي 

اثر متقابل شده است ، همچنين  جانشين و نيز توليد ناخالص داخلي عراق بعنوان متغير هاي مستقل در نظر گرفته

 𝑃𝑆𝑡 در𝑰𝒕  و توليد محصوالت صادراتي در جهان بدون توليدات كشور هاي صادر كننده به عراق نيز بعنوان متغيرهاي

 لحاظ شده است .  مستقل بعدي درمعادله

تقاضاست كه در معادله  در خصوص اثر متغير هاي مستقل بر متغير وابسته آنچه مشخص است ، اثر قيمت در مقدار

مشخص بوده و نيازمند توضيح نيست . كاالي جانشين از متغير هاي موثر بر  "آمده است و كامال 𝑸 بر 𝑷𝒕بصورت اثر 

ميزان صادرات يك محصول است كه در صورت افزايش و كاهش قيمت آن ميزان صادرات به ترتيب افزايش و كاهش مي 

ل تاثير گذار درمدل آمده است.در مدل سنگ مهمترين محصول از نظر مقدار و ارزش بعد از يابد بنابراين بعنوان يك عام

كاشي در بين كاالهاي ساختماني بوده و با توجه به قيمت مناسب سنگ صادراتي و تنوع محصوالت سنگي ايران اين 

 محصول بعنوان كاالي جانشين در نظر گرفته شده است . 



محصول ميزان درآمد است كه در مدل براي كشور عراق ميزان توليد ناخالص داخلي  مهمترين عامل تقاضا براي يك

منظور شده است كه اثر تغييرات درآمد بر ميزان تقاضا براي صادرات كاشي از ايران به عراق را پوش مي دهد و به نوعي 

 محصول صادراتي ايران است . افزايش توليد ناخالص داخلي عراق بيانگر افزايش سطح درآمد و افزايش تقاضا براي 

به منظور برآيند اثرقيمت كاالي جانشين برميزان صادرات كاشي و نيز توليد ناخالص داخلي عراق برميزان صادرات كاشي 

 از ضرب قيمت كاالي جانشين در توليد ناخالص بدست آمده است .   𝑃𝐼𝑡ايران متغير

 7731-04ت و مازار بر مصرف و صادرات كشور طي سال هاي ميزان توليد ،مصرف ، صادرا 7نمودار شماره   

 

 و محاسبات تحقيق31انجمن كاشي و سراميك ايران  –ماخذ : آمار گمرک ايران 

حاكي از روندي صعودي در ابتدا با شيبي ماليم و  7731تا  7727آمار توليد و صادرات كاشي و سراميك طي سال هاي 

ميليون مترمربع 224مترمربع به  7014444. ميزان توليد طي مدت مذكور از رقم سال اخير با شيبي تند است  74طي 

 ميليون متر مربع رسيده است . 770مترمربع به رقم  274777افزايش يافته و صادرات از رقم 
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سهم صادرات كاشي به عراق از كل صادرات كاشي كشور -2نمودار شماره 



 ماخذ : گمرک ايران و محاسبات تحقيق 

 

 تحقيق       محاسبات و كشور آماري سالنامه هاي :مأخذ

 حليل تنتايج و  (0

ها (وآزمون براي آزمـــون محدوديت والد ) با توجه ضرايب برآورد شده در معادالت و فرضيه هاي تحقيق از آزمـــون

 باقيمانده همبستگي كه شده، اســــتفاده هاها يا باقيماندهاستقالل ) ناهمبسته بودن ( سريجهت بررسي 71مانتو –پورت

 )شرح آزمون ها در پيوست ها(كند. مي بررسي گروهي صورت به را ها

   𝐵20كه در معادله عرضـــه با  𝑄1در مدل تعريف شده براي محاســـبه و برآورد شــــاخص لرنر بعنوان ضريب 

هاي )قيمت هر متر مربع كاشي و سراميك صادراتي( كه متاثر از متغير 𝒫را بر اساس  �̂�مشخص شده است ابتدا مقدار

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3  ( مي باشد برآورد كرده𝑋1 ، مقدار صادرات كاشي و سراميك به عراق =𝑋2=  ، توليد ناخالص داخلي عراق

𝑋3=  و پس از كسر (تحقيق سنگ صادراتي منظور شده استقيمت صادراتي كاالي جانشين كاشي كه در اين 𝑃  از 

                                                                   𝒫  - e   =�̂�                                 محاسبه مي شود : ρ̂(مقدار eباقيمانده )

𝑸𝟏=
𝑸

(𝑪(𝟐)+𝑪(𝟓)∗𝑰)
 

  𝐼𝑆  𝑃  𝐶  𝑋1 𝑋2 𝑋3 :برآوردنتايج

𝒑 = 𝟐. 𝟏𝟒𝟎𝟎𝟐𝟔 − 𝟓. 𝟎𝟑𝑿𝟏  + 𝟐. 𝟓𝟓𝟖𝟏𝟕𝟐𝑿𝟐 + 𝟐. 𝟐𝟓𝑿𝟑        (1)                         

           (𝒕=0.824174)        (𝒕 =1.401493)     𝒕 =0.482978)  )       (𝒕 =3.371) 

0.04                                    =             𝒑𝒓𝒐𝒃             F-statistic = 3.592463                𝐝𝐰 = 1.57  

    𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟕  
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الر )1392-62ارزش هر متر مربع صادارت كاشي از سال -3نمودار شماره  (                                                                                                                            واحد به 



𝒳بعلت محدوديت در دسترسي به داده هاي متغير  𝑅2با توجه به نتايج، پايين بودن مقدار 
1

،𝒳
2

،𝒳
3

و ضرورت  

بصورت معادله زير  �̂�وجه به مقادير نتايج برآورد تابع تقاضا با تبر اساس داده هاي مذكورقابل قبول است.  �̂�محاسبه ي 

 خواهد بود  :

𝑸 = 𝒄(𝟏) + 𝒄(𝟐) ∗ 𝒑_𝒊𝒏𝒔 + 𝒄(𝟑) ∗ 𝒑𝒔 + 𝒄(𝟒) ∗ 𝒊 + 𝒄(𝟓) ∗ 𝒑𝒊 + 𝒄(𝟔)𝒘                                

                  𝐐 = 𝟏𝟗𝟑𝟖𝟐𝟏𝟐𝟖 − 𝟏𝟔𝟏𝟎𝟓𝟕𝟗𝟐 𝐩_𝐢𝐧𝐬 − 𝟕𝟐𝟐𝟖𝟏𝟎 𝐩𝐬 + 𝟏𝟓𝟕𝟕. 𝟏𝟏𝟕𝐢 −

𝟏𝟖𝟑. 𝟖𝟓𝟕𝟐𝐩𝐢 +  𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝟔𝟎𝟔𝐰 

  (𝒕 = 1.302901)   (𝒕 =2.786287)     (𝒕 =1.143126)   (𝒕 =6.819811)  (𝒕 =3.337441)   (𝒕 

=2.596267) 

f-statistic =105.84                        𝐝𝐰 = 1.90                              𝑹𝟐 =

𝟎. 𝟗𝟖                                            

نتايج بدست آمده ، ضرايب و شاخص لرنر   2SLSبا تخمين معادالت عرضه و تقاضاي صادراتي كاشي و سراميك با روش 

 تعريف شده است بشكل زير خواهد بود      B(20)كه با ضريب 

                                                                            𝐐 =𝑩𝟏+ 𝑩𝟐*𝒑_𝒊𝒏𝒔+𝑩𝟑* 𝒑𝒔 +𝑩𝟒* 𝒊 +𝑩𝟓* 𝒑𝒊 

+𝑩𝟔* 𝒘 

𝒑_𝒊𝒏𝒔= 𝑩𝟕+ 𝑩𝟖*Q+𝑩𝟗*V+𝑩𝟏𝟎*CO+𝑩𝟐𝟎*𝑸𝟏 

 

جود قدرت بازاري است .همان شاخص لرنر  تعريف شده در مدل مي باشد كه بيانگر و 21/7كه مقدار  𝐵20ضريب 

 درصادرات كاشي و سراميك به عراق مي باشد . 

 و آزمون فرضيه هاتفسير نتايج برآورد 

 نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه:



طرفي قيمت كاالي از.عكوس با ميزان ميزان صادرات داردقيمت كاشي وسراميك صادراتي به عراق رابطه اي م

كاهش ميزان اثرتوان بخشي ازميزان صادرات كاشـي دارد بطوريكه ميي معكوس بااـنگ صادراتي ايران(رابطهجانشين)س

 كاشي را ناشي ازافزايش صادرات سـنگ)بعلت قيمت مناسب و وجود صرفه اقتصادي بيشتر( دانست .  صادرات

 قيم است . ي مستاين كشوررابطه ميزان صادرات كاشي بهبين توليد ناخالص كشورعراق )بعنوان معيار درآمدي(و -

رابطه ي بين ميزان صادرات كاشي كشورهاي غيرازمشاركت كننده درصادرات عراق وميزان صادرات به عراق -

مستقيم است بطوريكه متاثر از افزايش صادرات كاشي در جهان بعلت آنكه عراق چهارمين وارد كننده كاشي در 

ش صادرات كاشي در جهان افزايش مي يابد سطح جهاني است ميزان صادرات كاشي به اين كشور نيز با افزاي

 درصد از واردات كاشي جهان متاثر از شرايط اقتصادي عراق است .   0چراكه نزديك به 

در معادله ي عرضه بين مقدار صادرات و قيمت صادرات كاشي رابطه ي معكوس برقرار است و نيز بين قيمت  -

ي بر قيمت فروش داخلي رابطه ي مستقيم برقرار صادرات كاشي و نسبت هزينه ي متغير هر متر مربع كاش

است چون  نسبت مذكور بيانگر درصدي از حاشيه سود ناشي از فروش هر متر مربع كاشي و سراميك در داخل 

مي باشد لذا رابطه ي مستقيم اين نسبت با قيمت صادرات كاشي و سراميك توضيح دهنده ي اين موضوع است 

در داخل )كاهش عددي نسبت مذكور( ميزان صادرات كاهش خواهد يافت.)  كه در صورت افزايش حاشيه سود

 يعني تمايل به فروش در داخل بيشتر خواهد بود(

ي بين هزينه حمل هر متر مربع كاشي در هر كيلومتر و قيمت صادرات كاشي به عراق علي رغم ضريب رابطه -

حذف اين متغير باعت ايجاد خطاي تصيح شده و تاثير  ( معنا دار نبوده اماtمنفي بودن از نظر معنا داري ) آماره 

 آن بر عرض از مبدا خواهد بود ، و باعث خطا در برآرود عرض از مبدا خواهد شد. 

 𝑅2 و𝑅2  تعديل شده در معادله ي اول و دوم نزديك به يك است كه نشان دهنده ي برازش درســــت

 درستي اثرخود را برمتغير وابسته نشان داده اند.مـــدل      مي باشد ومتغيرهاي مستقل به 

 گيري منظورتصميم اين براي . است شده استفاده والد آزمون از نيز رگرسيون كل آزمون براي مدل نيا در
  است زير صورت به مدل كل بودن معنادار براي

𝐻0: B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=0  
𝐻1: B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10≠0                             



 عدم  اگر فرضيه صفر رد شود رابطه ي معنا داري از نظر كل ضرايب در رگرسيون وجود دارد، و درصورت      

 رد در كل رگرسيون رابطه ي معنا داري وجود ندارد . 

                                                                                                        نتايج آزمون والد به شرح زير است :      -1جدول شماره      

 آزمون نتايج                          آماره احتمال       

4,4444                                       3.030861 χ2 

معناداري بين متغير هاي رگرسيون )قيمت صادراتي  رابطه بنابراين شود، ميدر رصف فرضيه دوال آزمون نتايج به توجه با

 عراق ونيز GNPرصلضرب قيمت كاالي جانشين دحاو كشورعراق،GNPكاشي وسراميك، قيمت كاالي جانشين،

صادرات كشور هاي صادر كننده غير از مشاركت درصادرات به عراق، مقدار صادرات كاشي، نسبت هزينه متغير هر 

 -مترمربع كاشي به متوسط قيمت فروش هر مترمربع كاشي در داخل و هزينه هاي حمل ونقل صادرات به عراق )هرمتر

 مربع در هر كيلو متر ( وجود دارد . 

 77ومانت –مون پورت نتايج آز

|∗𝑄|در اين آزمون، فرضيه استقالل ) تصادفي بودن ( در صورتي تاييد نمي گردد كه  ≥  χ
m
باشد . يا بعبارت ديگر  2

 باشد فرض استقالل تاييد نمي گردد. 42/4مقدار احتمال آماره آزمون كوچكتر از

استقالل باقيمانده هاست  مانتو –درآزمون پورت  𝐻0فرضيه (2براساس نتايج آزمون در صفحات پيوست )جدول شماره 

   صفر رد نمي شود . فرضيه با توجه به نتايج آزمون باقيمانده ها مستقل بوده وسري ها ناهمبسته اند.يعني كه 

 .𝐻0=    استقالل باقيمانده ها  ناهمبسته بودن سري ها يا                                          

𝐻1   استقالل باقيمانده هاهمبسته بودن سري ها يا عدم                                             =  

 ها فرضيهبررسي 

 .رقابتي نسبي در بازار صادرات كاشي وجود داردبيان مي دارد :فرضيه اول كه 

                                                            
13 Portmanteau  test    



تقاضاي صادراتي كاشي در اين بازار  مبني بر وجود قدرت بازاري در 21/7ه بدست آمده و برآورد شاخص لرنر با توجه ب 

. اگر درصد نيازهاي اين بازار داراي قدرت بازاري است 04نبوده و ايران با تامين بتي يعني بازارصادرات كاشي به عراق رقا

ها براي اينكه بتوانند خود را  اعمال قدرت بازاري در عرصه ي اقتصاد امروز رفتاري سنتي محسوب مي شود و بنگاهچه 

اي ديگر بنگاه ها در دنياي تجارت پيش ببرند با سرمايه گذاري بيشتر سعي در حفظ شرايط و ممانعت از ورود ساير همپ

سرمايه گذاري بيشتر  باهاي توليد كننده و صادر كننده كاشي و سراميك در ايران  اگر بنگاه امابنگاههاي رقيب را دارند.

حفظ شرايط موجود و براي بستري مناسب  راه باشد مي توانندي همدولتهاي حمايت كه با در صادرات به عراق 

مستمر در بازار ) مانند انعقاد تفاهم نامه هاي تجاري، پررنگ تر و جلوگيري از حضور پر رنگ ديگر رقبا را براي  حضور 

قدرت بازاري در برپايي نمايشگاه و ايجاد دفاتر تجاري گسترده و كارآمد و..( را فرآهم كند. مهمترين نكته در وجود 

صادرات كاشي به عراق ناشي از دسترسي ارزان و آسان توليد كنندگان به مواد اوليه است و اينكه سياست كاهش قيمت 

براي توسعه بازار و افزايش صادرات همواره در صدر اولويت هاي فعاليت صادراتي بنگاههاي توليد كاشي وصادرات بوده 

قيمت ارزان با هدف افزايش سهم بازارصادراتي " ه اندپايان نامه خود اشاره نمود در(7711)وهمانگونه كه حقيقي نسب 

مزيت و توان قدرت بازاري  "استراتژي مناسبي براي تامين يك مزيت رقابتي پايداربراي صادرات در بلند مدت نمي باشد 

في در داخل براي كاهش قيمت به اميد بعلت سياست افزايش سهم بازار با قيمت ارزانتر ناكارآمد شده ودر واقع رقابت من

افزايش سهم بازارصادراتي كه باالترين سهم را بازار عراق دارد، اين توان و مزيت را براي افزايش سودوحفظ سهم 

 بازاروحتي اعمال شرايط تبعيض قيمت درمناطق مختلف عراق را ازدسترس اين صنعت بصورت كلي خارج كرده است . 

 اي صادرات با درآمد كشور وارد كننده رابطه ي مستقيم دارد .تقاضا برفرضيه دوم : 

مثبت بودن ضرايب مدل تقاضا براي صادرات با درآمد كشوروارد  ونيزt  (t=6.819811)بودن آماره  معنادار ا توجهب 

تاييد مي شود  بيانگر رابطه ي مستقيم تقاضا براي صادرات با درآمد كشور وارد كننده است،بنابراين فرضيه ي دوم كننده

 .H =  )رابطه ي مستقيم تقاضا براي صادرات با درآمد كشور وارد كننده نيست(                         .                

 H1   = ده هست(رابطه ي مستقيم تقاضا براي صادرات با درآمد كشور وارد كنن )                                           

 اضا براي صادرات داراي رابطه ي منفي با قيمت تمام شده كاشي و سراميك است .تقفرضيه سوم : 

 



 .H =  (ستنيتقاضا براي صادرات داراي رابطه ي منفي با قيمت تمام شده كاشي و سراميك   )                           

 H1   =  ( ستهبا قيمت تمام شده كاشي و سراميك  تقاضا براي صادرات داراي رابطه ي منفي  )                         

( بيانگر اين 16105792(معادل عددي )P_INS )و ضريب منفي   t (t=2.786287)با توجه به معنادار بودن آماره 

، بنابراين فرضيه ي سوم تقاضا براي صادرات داراي رابطه ي منفي با قيمت تمام شده كاشي و سراميك استاست كه : 

 شود. تاييد مي

 پيشنهادات سياستي  : (74

به شرح ذيل هايي به منظور بهبود شرايط توليد و صادرات كاشي كشور پيشنهادبدست آمده در تحقيق وبر اساس نتايج 

 مي گردد : ارائه 

ميليون متر مربع بوده و ساالنه بيش  144با توجه به اينكه ظرفيت نصب شده ي توليد در كشوردرحال حاضر بيش از

مصرف داخلي بوده است )البته  طي  7734ميليون متر مربع در سال  732بالغ بر ميليون مترمربع توليد مي شود، 224از

ميليون متر مربع بوده و در  12بالغ بر  34روند مصرف كاهشي بوده است( و ميزان صادرات در سال  31و  37دو سال 

در صد توليد در  11مربع بوده است يعني نزديك به ميليون متر  770مي باشد صادرات  31بهترين شرايط كه سال 

درصد توليد مازاد بر مصرف و صادرات در انبار  1در صد نيز صادر مي شود يعني ساالنه بيش از  17داخل متقاضي دارد و 

 ها ذخيره مي شود . 

هاي صادراتي كشور  توسعه كيفي توليد ونگاه به بازارو وجود قدرت بازاري ، بنابراين با توجه به وضعيت موجود -

هاي همسايه بر پايه كيفيت توليد وحتي كشورهاي اروپايي وآمريكاي شمالي و جنوبي وخصوصا آفريقا با 

حمايت هاي جدي دولت بعنوان راهكاري موثر براي بهره گيري كامل از ظرفيت نصب شده و ممانعت از دپوي 

 توليد در انبار ها ست . 

عراق عالوه بر ايجاد مزيت قدرت بازاري از نگاه ديگر تهديدي جدي براي صنعت كاشي و تمركز بسيار باال درصادرات به 

درصد صادرات ايران به كشور عراق بوده است  04بيش از  31اشاره شد در سال  7سراميك ايران است بطوريكه در فصل 



ميليون دالر صادرات داشته  12از  ميليون دالر  (و چهار كشور پاكستان ، تاجيكستان، افغانستان و گرجستان كمتر720)

ميليون دالر صادرات داشته ايم .نكته قابل توجه اينكه به برخي كشور ها  11كشور جهان فقط  04ايم در واقع به بيش از

هزار  0تا  1سري النكا و موزامبيك ( بين  –مانند اندونزي ، ايتاليا ، آلمان ، سوئد و قبرس و كشو هاي آفريقايي) تانزانيا 

 دالر صادرات داشته ايم 

با توجه به شرايط موجود و شرايط سياسي عراق ضرورت توسعه بازارهاي صادراتي به كشورهايي كه زمينه و  -

بستر صاردات به آنها وجود دارد وخارج شدن از شرايط تك بعدي عراق و نگاه محدود به كشور هاي همسايه 

كاشي وسراميك در كنار شركت هاي بازار يابي حرفه اي و ازطريق انسجام فعاليت بازاريابي واحدهاي صنعتي 

 حمايت هاي بخش دولتي زمينه حضور بيشتر در ساير كشور ها فراهم گردد . 

به منظور پيشبرد اهداف صادراتي و انسجام فعاليت بازاريابي صادرات در قالب يك برند كاشي ايران با تعريف  -

توليدي وحتي شركت هاي صادراتي با همكاري استاندارد استاندارد اين برند براي تمامي واحد هاي 

،گمركات و وزارت صنعت،معدن و تجارت زمينه حضور قدرتمند در بازار هاي جهاني را مي توان بيشتر ركشو

 فراهم نمود . 

قدرت بازاري  توليد وتجارب كسب شده ازصادرات به عراق وبدست آوردنبا توجه به روند موفقيت آميز گسترش -

 ين بازار گسترش بازار همسوبا گسترش توليد مورد حمايت وتوجه دولت و انجمن كاشي وسراميك قرار گيرد.درا

با توجه به جايگاه اين صنعت دربازارهاي  رقابتي جهان از نظر صادرات ) جايگاه چهارم ( و از نظر توليد )  -

سراميك با برپايي نمايشگاه كم هزينه  جايگاه چهارم ( اهتمام هرچه بيشتر دولت بر حمايت از صادرات كاشي و

براي واحد هاي توليدي صادراتي در مركز اروپا و آمريكا و آفريقا و حتي كشورهاي آسياي جنوب شرقي جهت 

 معرفي برند ايراني مي تواند در ارتقاء جايگاه صنعت كاشي بسيار موثر باشد . 
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