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According to empirical evidence, the consequences of supportive policies will not necessarily lead
to efficient industries, optimal allocation of resources, international competition, and optimal use of
opportunities. Inappropriate or suboptimal use of the supportive policies in manufacturing
industries may change the direction of scarce resources and the relative prices in the society which
may lead to price distortion and some monopoly power in the country's industries.
In this study, using the Hall-Rager method, we analyzed the effect of supportive policies on price
deviation in the Iranian manufacturing industries. To do this we used the Herfindahl index, the
simple rate of tariff, and Implicit nominal support index as independent variables and the price
deviation in the manufacturing industries of the country as a dependent variable. The model as a
dynamic panel data has been estimated with the generalized method of moments for 92 industries
based on the four-digit ISIC code during 2004-2014. The results showed that between the years
2004 to 2014, the highest level of simple tariff rate was for the shoes and clothes industry with 100
percent. The cement and plaster industry had the most implicit support amongst the 92 studied
industries. According to the estimated models, centralized industrial structure, implicit nominal
support, tariff rate, and barrier entry intensity have had a positive and significant effect on the
formation of price deviation in Iran's manufacturing industries.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

 --ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ---------

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﯽ ﺷﻬﯿﮑﯽﺗﺎش



داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،زاﻫﺪان ،اﯾﺮان

ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ

داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،زاﻫﺪان ،اﯾﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻄﻠـﻮب از ﺣﻤﺎﯾـﺖﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪاي ،ﻣﺴـﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺴـﺒﯽ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﺑـﺮوز
اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎري در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﺷﻨﺎﺳـﯽﻫـﺎل راﺟـﺮ و
ﺗﮑﻨﯿﮏ آرﻻﻧﻮ -ﺑﺎﻧﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي اﯾـﺮان ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘﺎي ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي  92ﺻـﻨﻌﺖ

و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن و ﮔﭻ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ را در ﺑﯿﻦ  92ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮآوردي ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻤﯽ ﺿﻤﻨﯽ ،ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺷـﺪت ﻣـﺎﻧﻊ ورود ،ﺗـﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان.
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 .1مقدمه
سياستهای حمايتي از صنايع کارخانهای همواره يكي از سياستهای راهبردی کشور بوده
و قوانين متنوع با هدف حمايت از توليد در ايران به تصــويب رســيده اســت؛ پرداخت انواع
تســـهيالت ريالي و ارزی ،اعطای انواع يارانه ،ارائه زمين و انرژی ارزان ،خريدهای اجباری
بخش خصوصي و دولتي از توليدات داخلي و وضع تعرفههای وارداتي از آن جملهاند .اگر
نتيجه حمايت از توليد را رشـــد اقتصـــادی بدانيم ،آمار صـــندو بينالمللي پول از توليد
ناخالص داخلي کشــورهای منطقه خاورميانه و شــمال آفريقا نشــان ميدهد در ســال 1398
توليد ناخالص داخلي ايران بهعنوان ســومين اقتصــاد منطقه با کشــور دوم؛ يعني عربســتان
سعودی بيش از  1/8برابر و با کشور اول؛ يعني ترکيه بيش از  2/4برابر فاصله دارد.
با وجود رشد ارزش افزوده واقعي کم و گاه منفي صنايع کارخانهای در سالهای 1390
تا  ،1398برخي از ح ما يت های دولتي در حوزه زيرســــا خت های صـــنعتي ،منجر به
دسـتاوردهای بزرگي از جمله ســاخت زيرســاختهای به نســبت مناســب حملونقل زميني،
هوايي ،راهآهن ،بر صــنعتي و مخابرات شــده اســت .همچنين بخشــي از اين حمايتها،
ســاخت واحدهای کارخانهای بزرگي برای تامين فوالد ،ســيمان و محصــوالت پتروشــيمي
بوده است .با وجود همه اين حمايتها و تسهيالت -در سه دهه اخير -سهم سرمايهگذاری
از توليد ناخالص داخلي ايران طي دهه اخير ،هم شاهد نوسانات شديدی بوده و هم کيفيت
الزام برای تحقق نرخهای رشد باال (هدف برنامههای توسعه) را نداشته است .بهنظر ميرسد
در حمايت از توليد و ايجاد جهش در آن ،نقايص سيا ستي وجود دارد که موجب مي شود
نه رشـد اقتصـادی و نه اشـتاال باال ،محقق شـود و نه امكان رقابت در بازارهای جهاني برای
بسياری از محصوالت صنعتي و توليدی ايران شكل بگيرد.
مساله محوری اين مقاله آن است که سياستهای حمايتي چه تاثيری بر قيمتهای نسبي
در بازارهای صــنعتي ايران داشــته اســت .براســاس نظريات اقتصــاد خرد بايد پذيرفت که
هرگونه مداخله حمايتي دولت در امر قيمت گذاری ،باعث اختالل در مكانيســـم قيمت
ميشـــود که نتيجه آن بروز انحرافات قيمتي در اقتصـــاد و در نهايت پديد آمدن قدرت
انحصــاری در صــنايع کشــور اســت .از مهمترين عوامل زمينهســاز دخالت دولت و بروز
انحرافات قيمتي ،حمايت های دولت از صـــنايع کارخانهای کشـــور نظير کمک های مالي
گسترده به صنايع ،انرژی ارزان ،تخصيص ارز دولتي و . . .است.
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سيا ستهای حمايتي در ايران در عر صه بازرگاني را ميتوان به دو د سته سيا ستهای
بازاری و غير بازاری تقســيم کرد .ســياســتهای بازاری در عرصــه بازرگاني خارجي همان
موانع تعرفهای هســتند که اهم آنها در کشــور ما حقو گمرکي ،ســود بازرگاني ،عوارض
ويژه ،حق ثبت ســفارش و مابهالتفاوت ســازمان حمايت از توليدکنندگان اســت .مهمترين
ســياســتهای غيربازاری ،ممنوعيت و محدوديت واردات کاالها ،وجود نهادهای عريض و
طويل تاثيرگذار در عرصه تجارت خارجي و داخلي است (فرزين.)1379 ،
ا صوال تعرفه به علت شفاف بودن ،سادگي محا سبه ميزان حمايت و ايجاد درآمد برای
دولت مطلوبتر از ساير ابزارها برای رقابتپذير کردن صنايع داخلي است .حال سوال اين
است که سياستهای حمايتي تا چه ميزان توانسته است به اهداف مورد انتظار خويش نائل
شـــود؟ آيا از همه توليدات بايد حمايت کرد؟ توليدات نيازمند حمايت ،چه ويژگي هايي
دارند؟
صـــنايعي که در پرتو حمايت های حســـاب نشـــده و غيرمنطقي ،ناکارآمد ماندهاند،
نميتوانند ســياســتهای حمايتي را به هدف خويش که توانمندســازی صــنايع در راســتای
رقابت جهاني اســت ،برســانند .بنابراين ،در اين مقاله تاثير ضــريب س ـياســتهای حمايتي بر

انحراف قيمت در صنايع کارخانهای ايران مورد مطالعه و آزمون قرار ميگيرد .براين اساس
پس از مقدمه در بخش دوم پيشــينه پژوهش با بررســي مطالعات انجامشــده داخلي و
خارجي و در بخش ســوم ،مباني نظری با تاکيد بر روشهال-راجر 1و تكنيک آرالنو
باند 2بيان شده است .پس از آن در بخش چهارم به شرح دادههای پژوهش پرداخته و
در ادامه برآورد الگوی اقتصادسنجي بيان شده و در پايان ،تجزيه و تحليل نتيجهگيری
پژوهش ارائه شده است.
 .2پیشینه پژوهش
در زمينه ســياســتهای حمايتي ،مطالعات مختلفي صــورت گرفته اســت که در ادامه ابتدا
مطالعات داخلي و سپس مطالعات خارجي مورد بررسي قرار ميگيرد.

1- Hall-Roeger method
2- Arellano-Bond
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 .1-2مطالعات داخلي
نقيزاده و نامداران ( )1398به بررســي ســياســتهای حمايت از شــرکتهای فناور نوپا در
ايران پرداختند .شرکتهای فناور نوپا به عنوان محور کليدی اقتصاد دانش بنيان برای توسعه
فناوری و نوآوری در اقتصــاد کشــورها ايفای نقش ميکنند .چابكي و توجه به فناوریها و
راهكارهای نوين دانش بنيان ،آنها را نســـبت به شـــرکتهای ســـنتي متمايز ميکند .اين
شرکتها با توجه به نوع حوزه فعاليت و اندازه دارای ويژگيهايي مرتبط به خود هستند که
سيا ستهای حمايتي آنها را متفاوت از ساير شرکتها ميکند .به طور کلي سيا ستهای
حمايتي از شـــرکت های فناور نوپا در چهار دســـته حما يت های تامين مالي ،معاف يت های
قانوني ،حمايتهای توســعه بازار و حمايتهای توانمندســازی مديريتي و ســازماني تقس ـيم
بندی مي شود و سياستگذاران براساس ويژگيهای شرکتهای فناور نوپا اقدام به طراحي
ابزارهای سياستي در ترکيبي از چهار دسته بيان شده ميکنند .به هر ميزان که نظام حمايتي،
جامعتر و دقيقتر به نيازهای شرکتهای فناور نوپا پاسخ دهد ،امكان تحقق نتايج موفقيتاميز
افزايش مييابد .در اين مقاله به اهميت و ويژگيهای رشــد شــرکتهای فناور نوپا به همراه
ســياســتهای حمايتي به منظور تحقق اين رشــد و توســعه پرداخته شــده و به نقش معنادار
سياستهای حمايتي برای توسعه اين حوزه در ايران اشاره شده است.
نوروزی و همكاران ( )1397به بررسي آثار متايرهای کالن اقتصادی و سياست حمايتي
بر رشــد بخش کشــاورزی در ايران پرداختند .با توجه به اهميت بخش کشــاورزی و ماهيت
مخاطرهآميز توليد ،فسـادپذيری و ســاير اهداف ،حمايت از بخش کشــاورزی هميشــه مورد
توجه دولتها بوده است .در اين پژوهش آثار متايرهای کالن اقتصادی و سياست حمايتي
بر رشــد بخش کشــاورزی مورد بررســي قرار گرفته اســت .در اين راســتا عاملهای موثر بر
ارزش افزوده ،ت شكيل سرمايه ناخالص ،صادرات و واردات بخش ک شاورزی با ا ستفاده از
الگوی حداقل مربعات ســـه مرحلهای 1به صـــورت يک ســـيســـتم معادالت همزمان چهار
معادلهای در دوره  1360-1394بررسي شده است .يافتههای تحقيق نشان ميدهد ،متايرهای
نســبت ســرمايه به نيروی کار ،حمايت از توليدکننده ،حمايت از مصــرفکننده ،صــادرات
فرآورده های کشـــاورزی ،وقفه ارزش افزوده بر ارزش افزوده بخش به ترتيب با ضـــرايب
 0/156 ،0/008 ،0/021 ،0/111و  0/488اثر مث بت و معنيدار داشـــ ته ا ند .همچنين متاير
1- Three Stage Least Squares-3SLS
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واردات با ضـــريب  -0/120اثر معنيدار و منفي بر ارزش افزوده بخش کشـــاورزی داشـــته
ا ست .نتايج تحقيق ن شان ميدهد که سيا ست حمايتي بر بخش ک شاورزی ،کارآيي الزم را
نداشــته و لزوم توجه ســياســتگذاران به ميزان و نحوه تخصــيص حمايتها را بيش از پيش
ضروری نشان ميدهد.
باريكاني و شــهبازی ( )1395به بررســي اثر س ـياســتهای حمايت يارانهای از نهادهها بر
بهرهوری کل عوامل تول يد بخش کشـــاورزی ايران پرداختند .از اين رو ،عالوه بر ارز يابي
سيا ستهای حمايتي از توليدکنندگان و سيا ست حمايت يارانهای از نهادهها ،اثر سيا ست
حمايت يارانهای از نهادهها بر بهره وری بخش کشاورزی بررسي شده است .نتايج نشان داد
که اثر ســـياســـت حمايت يارانهای از نهادهها بر بهرهوری کل عوامل توليد در کوتاهمدت
منفي و برابر  0/059بوده و در بلندمدت برابر 0/023و معنيدار اســـت .اثر متاير تحقي قات،
آموزش و ترويج در کوتاه مدت  0/015و در بلندمدت  0/205به دســـت آمد .بنابراين ،به
نظر ميرســـد حما يت يارانهای از نهاده ها در کنار حما يت از طريق تحقي قات ،آموزش و
ترويج مي توا ند در بل ند مدت آ ثار ز يادی بر بهبود بهرهوری کل عوا مل تول يد بخش
کشاورزی داشته باشد.
شاهنوشي و همكاران ( )1392طي پژوهشي به بررسي تاثير سياستهای حمايتي دولت
بر ريســـک درآمدی و هزينه توليد محصـــوالت باغي منتخب (پســـته ،خرما ،ســـيب و
مر ک بات)پرداخت ند .شــــاخص ح ما يت از تول يدکن نده در دوره ز ماني  1368-1389برای
مح صوالت منتخب باغي محا سبه و اثر اين شاخص بر ري سک درآمدی را ن شان داد که به
طور متوسط حمايتها توانستهاند ريسک درآمدی را برای محصوالت خرما ،پسته ،سيب و
مرکبات به ترتيب 11/5 ،0/52 ،5و  31/06درصـــد کاهش دهند .تاثير حمايت ها بر هزينه
توليد نيز با برآورد تابع هزينه محصــوالت و محاســبه کشــش ريســک درآمدی و در نظر
گرفتن تاثير حمايتها بر ري سک درآمدی به د ست آمده و نتايج بيانگر اين ا ست که هزينه
توليد خرما ،پسته ،سيب و مرکبات به ترتيب  0/04 ،0 ،0/4و  0/05کاهش پيدا کرده است.
باريكاني و همكاران ( )1391در مطالعهای اثرپذيری سياستهای حمايتي کشاورزی بر
توليد برنج در ايران را مورد بررسي قرار دادند .در اين مقاله ميزان حمايت داخلي ()AMS

1

1- Aggregate Measurement of Support
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برنج طي دوره  1368 -1388محاســبه شــده و با اســتفاده از روش عليت گرنجری هســيائو،1
وجود رابطه عليت بين ميزان حمايتها و ميزان ر شد توليد مورد آزمون قرار گرفته ا ست .با
بهرهگيری از الگوی تصحيح خطا 2نيز روابط بلندمدت بين متايرها بررسي شد .نتايج تحقيق
حاکي ازآن اســت که رشــد حمايتها بر رشــد توليد برنج و رشــد عملكرد توليد تاثيری
نداشــته اســت؛ اين در حالي اســت که رشــد حمايتها موجب رشــد ســطح زير کشــت اين
محصول در دوره مورد مطالعه شده است.
عصــاریآراني و همكاران ( )1388ســياســتهای حمايتي و مزيت نســبي در توليد فرش
دستباف را مورد بررسي قرار دادند .مبنای محاسبه مزيت نسبي ،رقابتپذيری محصوالت از
بعد هزينههای توليد و تحليل سيا ستهای حمايتي بوده و برای اين منظور از شاخص هزينه
منابع داخلي ا ستفاده شده ا ست .ضريب حمايت موثر ن شان از آن دارد که برآيند حمايت
دولت از محصــول و ماليات غيرمســتقيم دولت روی نهادههای قابل مبادله مثبت اســت و در
مجموع سيا ستهای دولت از فرآيند توليد حمايت ميکند .شاخص توان رقابت صادراتي
نيز در سه ا ستان کمتر از يک ا ست و ن شاندهنده آن ا ست که فرش د ستباف موردنظر در
شـــرايط فعلي (با صـــرف نهاده ها با قيمت داخلي) دارای مزيت رقابتي بوده و ميتواند در
بازارهای بينالمللي رقابت کند.
شهيكيتاش و همكاران ( )1392در مقالهای به برر سي عوامل موثر بر شدت مانع ورود
در صنايع کارخانهای ايران پرداختهاند .اين مقاله با سنجش شدت مانع ورود ،و ضعيت اين
متاير ســاختاری را در صــنايع کارخانهای ايران ارزيابي کرده اســت .همچنين در چارچوب
يک مدل پويای پانل با تكنيک گشــتاورهای تعميم يافته 3به بررســي عوامل موثر بر شــدت
مانع ورود در بازارهای صــنعتي پرداخته اســت .يافتههای تحقيق مويد آن اســت که شــدت
تمرکز ،شــدت تبلياات ،هزينه تحقيق و توســعه ،نرخ بازده و صــرفههای مقياس اثر مثبت و
معناداری بر شدت مانع ورود در بازاهای صنعتي ايران داشته است.
مو سوی و همكاران ( )1388برر سي اثر سيا ست حمايتي دولت بر سطح زير ک شت و
توليد گندم در استان فارس را مورد مطالعه قرار دادهاند .در اين مطالعه سياست قيمتگذاری
دولت طي دوره  1353-1385بر عكسالعمل کشـــاورزان گندم کار با روش همانباشـــتگي
1- Hsiaos Granger Causality Test
2- Error Correction Model
3- Gereralized Method of Moments
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مورد مطالعه قرار گرفت .نوســانات نرخ حمايت اســمي در دوره مورد اشــاره ،نشــان داد که
ســياســتهای قيمتي در رابطه با تايير شــرايط از انعطاف الزم برخوردار نبوده اســت .نرخ
حمايت اسمي طي دوره مورد بررسي در تمام سالها،کمتر از يک بوده که نشان ميدهد نه
تنها حمايت واقعي از گندمکاران صورت نگرفته است ،بلكه آنها بهطور ضمني ماليات هم
پرداخت کردهاند.
باصـــری ( )1387در مقالهای ،ســـياســـت های حمايتي در صـــنايع کارخانهای ايران را
اندازهگيری کرده ا ست .شيوه مورد بررسي براساس ن سبت درآمدها و هزينههای بازاری به
درآمدها و هزينههای ســياســتي اســت .ضــريب حمايتي در دو بازار نهاده و محصــول برای
برخي صنايع کارخانه ای ايران محا سبه شده ا ست .نتايج ن شان ميدهد که در صنايع مورد
بررســي در نرخ ارز  1890ريالي ،نرخ حمايت از بازار محصــول مثبت بوده اســت .چنانچه
نرخ ارز را در سناريوهای  3000و  4000ريالي مدنظر قرار داده شود ،ميزان حمايت ا سمي
از بازار محصـــوالت کاهش ،اما نرخ حمايت از نهاده ها افزايش يافته اســـت .به اين معنا
توليدکنندگان صــنايع مورد بررســي از يارانههای حمايتي دولت بهرهمند شــدهاند و حمايت
های دولت در بازار نهادهها قابل توجه بوده است.
فروشــاني ( )1385در مطالعهای مزيتها ،موانع و پتانســيل بالقوه صــادرات کاشــيهای
سراميكي به بازارهای هدف حوزه خليج فارس طي سالهای  1378 -1382را با ا ستفاده از
تحقيق کتابخانهای با روش پيماي شي  -ضمن محا سبه و برر سي مزيت ن سبي آ شكار شده و
همچنين محاســبه ظرفيت بالقوه صــادراتي کاشــيهای ســراميكي با کشــورهای حوزه خليج
فارس -مورد بررســي قرار داده اســت .برخي نارســاييهای موجود در ســياســت تجاری به
خصــوص ديوار بلند تعرفههای گمرکي برای کاشــيهای ســراميكي در کشــور حكايت از
نامناسب بودن بسترها و نوعي حمايتگرايي بيش از حد برای اين صنعت و سو يافتن آن
به سوی بازاری شبهانحصاری دارد.
کفايي و همكاران ( )1384طي مقالهای به بررسـ ـي هزينه و فايده حمايتگرايي تجاری
در ايران با استفاده از مدل جاذبه و دادههای تابلويي پرداختند .يافتههای تحقيق نشان ميدهد
که کاهش شــاخص حمايتگرايي در ايران و شــرکايش به طور همزمان هر چند به افزايش
صادرات و واردات ک شور ميانجامد ،اما در صد افزايش صادرات بي شتر از در صد افزايش
واردات اســـت .همچنين افزايش ارزش (ارزی) واردات به مراتب بيشـــتر از افزايش ارزش
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(ارزی) صـــادرات اســـت که در نتي جه تاثيری منفي بر تراز تجاری غيرنفتي ايران خواهد
داشت.

 .2-2مطالعات خارجي
يانكيو و همكاران )2020( 1به طراحي سناريو منا سب در مورد سيا ستهای يارانهای چين
در تو سعه صنعت خودروهای الكتريكي پرداختند .تو سعه صنعت خودروهای الكتريكي به
طور فزايندهای مورد توجه بســـياری از کشـــورهای جهان اســـت و هدف محوری توجه و
حمايت ويژه از اين صنعت ،پيامدهای جانبي مثبت آن و کاهش انت شار کربن در کره زمين
است .اين مقاله به بررسي تاثير يارانههای دولت بر عملكرد صنعت خودروهای الكترونيكي
پرداخته است .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که يارانههای تخصي صي در اين حوزه کارامد
بوده و منجر به توسعه صنعتي اين حوزه در بازارهای جهاني شده است.
دياکانتوني و همكاران )2012( 2طي مقالهای به ارزيابي مجدد نرخهای حمايتي موثر در
تجارت با ا ستفاده از روش اقت صاد سنجي دادههای پانل 10ک شور اروپايي و اقيانوس آرام
پرداختند .نتايج ،نظارت بر ســاختار توليد  10کشــور آسـيايي و اروپايي ،افزايش اســتفاده از
نهادههای واسطهای و تنوع آن را به نسبت نهاده وارداتي به ويژه در صنايع پايين دستي نشان
ميدهد .همچنين کاهش 3EPRو  4NPتحت تاثير مذاکرات تجاری چندجانبه و الحا
چين و چين تايپه به سازمان تجارت جهاني قراردا شته ا ست به طوری که بخشهای زيادی
از حمايت منفي برخوردار هســـتند و به نظر ميرســـد ســـياســـتهای تجاری به صـــادرات
[[

جهتگيری دارند.
کيت )2010( 5در پژوهشــي ،س ـياســتهای اقتصــاد النوس و نرخهای حمايت موثر در
6

ســـال  2008را مورد بررســـي قرار داده اســـت .اين مقاله نرخ های حمايت موثر را برای
بخشهای قابل مبادله موجود براساس جدول داده -ستانده محاسبه کرده است .نتايج تحقيق
حاکي از آن اســت که تجارت النوس و رژيم ســياســت مالياتي هميشــه منفي يا در بهترين
1- Yanqiu,S., & et al.
2- Diakantoni, A. & Escaith, H.
3- Effective Protection Rates
4- The Nominal Protection
5- Keith
6- Lanús
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حالت انگيزههای توليد را بجز برای مح صوالت ميوه و سبزی ،آ شاميدني ،توليدات تنباکو،
توليدات مشخص غذا کاهش ميدهد.
آلرد و همكــاران )2007( 1طي پژوهشـــي تــاثيرات حمــايــت از حق ثبــت اختراع بر
ســـرمايهگذاری نوآوری صـــنايع کارخانهای را مورد بررســـي قرار دادند .در اين پژوهش
اطالعات مربوط به  706بنگاه رقابتي در  10صــنعت از ميان  29کشــور جمعآوری و تحليل
شــده اســت .نتايج پژوهش حاکي از آن اســت که ارتباط قوی مثبتي بين حق ثبت اختراع و
تاييرات در آن بر گرايش بن گاه ها به ســـر ما يه گذاری در نوآوری وجود دارد .همچنين
تاثيرات حق ثبت اختراع بر سطوح نوآوری بنگاهها در ميان صنايع متفاوت است.
لو و همكاران )2002( 2در پژوهشـــي حمايت از توليدات داخلي و تخصـــصگرايي
منطقهای را مورد مطالعه قرار دادند .اين مقاله با اســـتفاده از روش اقتصـــادســـنجي دادههای
پانل ،عوامل تعيينکننده بر تخصـــصگرايي منطقهای  32صـــنعت در  29منطقه چين را طي
13ســـال ( )1985-1997با توجه خاص به حمايتگرايي منطقهای بررســـي کردهاند .نتايج
پژوهش به نقش قوی حمايتگرايي در ژاپن اشــاره دارد .تمرکز جارافيايي در صــنايعي که
حاشيه سود و ماليات باال است ،کمتر است .همچنين در جايي که سهم اشتاال شرکتهای
دولتي باال اســـت ،حمايت های دولتي محلي قویتری را منعكس ميکند .متوســـط اندازه
بنگاهها و شدت تحقيق و توسعه در صنايع ،رابطه مستقيمي با تمرکز جارافيايي دارد.

 .3مباني نظري
با نگاهي به ادبيات پژوهش مشــاهده ميشــود که مدلهای متنوعي برای ســنجش انحراف
قيمتي بهدليل ســياســتهای حمايتي وجود دارد .از مهمترين مطالعات اين حوزه ميتوان به
مدل پرلوف و شن ،3مدل تامي و گرين ،4مدل بر سنان و لئو 5اي ستا ،مدل بر سنان و لئو پويا،

1- Allerd, B. & Park, W.
2- Lu, W., & et al
3- Perloff and Shen Model
4- Twomey and Green Model
5- Bresnahan Model
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مدل ازام ،1مدل آپلبام،2مدل فوفانا ،3مدل ايواتا ،4مدلهال ،5مدل راجر ،6مدل پنزر و روس،7
مدل کالين و پرستون 8و مدل بون 9اشاره کرد .رويكرد متدولوژيک مدل پرلوف ،برسنان و
لئو ،مدل آپلبام ،مدل ازام ،مدل فوفانا و مدل ايواتا يكســـان اســـت .در اين چهار روش از
معادالت بخش عرضه و تقاضا و شرط حداکثرسازی سود به صورت همزمان جهت سنجش
انحراف قيمتي بهدليل قدرت بازاری استفاده مي شود .در ادبيات اقتصاد صنعتي در اصطالح
به اين رويكرد متدولوژيک ،رويكرد ساختاری گفته ميشود.
رويكرد ديگری که اصطالحا به آن مدلهای فرم خالصه شده ميگويند بهدنبال سنجش
انحراف قيمتي بر مبنای شاخص لرنر 10و با توجه به ترکيب خ صو صيات تابع هزينه و توليد
ا ست .در اين رويكرد با ا ستفاده از تابع هزينه و توليد و الگو سازی در يک ساختار رقابت
ناقص ،شاخص لرنر و مارک آپ 11ا ستخراج مي شود .اين رويكرد در ب سياری از مطالعات
نسبت به روش مستقيم برآورد شاخص لرنر ارجحيت دارد.
رويكرد ديگری که بهعنوان رويكرد درآمد شناخته مي شود توسط روس و پنزر معرفي
شــده اســت .در اين روش ،مجموع کشــش درآمد نســبت به نهادهها بهعنوان معيار قدرت
بازاری شــناخته ميشــود 12 .اکنون ســوال آن اســت که کدام روش را ميتوان برای ارزيابي
1- Azzam Model
2- Appelbaum Model
3- Phophana Model
4- Iwata Model
5- Hall Model
6- Roeger Model
7- Panzer and rosse Model
8- Colling and Presston Model
9- Boon Model
10- Lerner Index
11- Mark-Up Index
 -12در اين مدل فرض بر آن است که بنگاه iام بهدنبال حداکثر کردن سود خود است؛ بهگونهای که درآمد نهايي برابر
هزينه نهايي

Ŕ i = (qi . n. zi ) − Ći (qi . wi . t i ) = 0باشد که  qiتوليد بنگاه iام n ،تعداد بنگاهها و

 wiبرداری از قيمت نهادههای بنگاه iام است و  ziبرداری از متايرهای برونزا که تابع درآمد و  t iبرداری از متايرهای

برونزايي است که تابع هزينه بنگاه iام را منتقل ميکند .سپس شرط تعادل= )R∗i (Q∗ . n∗ . Z) − Ci∗ (Q∗ . w. t

 0در سطح بازار بايد برقرار باشد که مقادير بيان شده با نماد ستاره (*) بيانگر مقادير تعادلي هستند .در اين نگرش قدرت
بازاری بهوسيله)

Wki
R∗i

()

∂R∗i

∂Wki

 H = ∑mبهدست ميآيد.
( k=1
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شدت انحراف قيمتي بهدليل مداخله حمايتي دولت در  92صنعت فعال در کد چهار رقمي
 ISICايران اســتفاده کرد .برای پاســخ به اين ســوال ،رويكردهای متفاوت در جدول ( )1با
يكديگر مقايسه شدهاند.
جدول  .1مقایسه روشهاي ارزیابي انحراف قیمتي
معادالت پایه

مدل

نوع مدل

مقیاس دادهها

برسنان و لئو

ساختاری

بنگاه و صنعت

آپلبام

ساختاری

بنگاه و صنعت

فوفانا

ساختاری

صنعت

ایواتا

ساختاری

بنگاه

تابع تقاضا و هزینه بنگاه باید برآورد شود.

هال

فرم خالصه شده

صنعت

تابعهال باید برآورد شود.

راجر

فرم خالصه شده

صنعت

تابع راجر باید برآورد شود.

پنراز و راس

رویكرد درآمد

بنگاه

لیونسن

رویكرد غیر ساختاری

بنگاه

تابع دیفرانسیلی لیونسن باید برآورد شود.

کالین و پرستون

رویكرد غیر ساختاری

صنعت

تابع کالین و پرستون باید برآورد شود.

بون

رویكرد کارایی

بنگاه و صنعت

تابع بون باید برآورد شود.

شامل دو معادله پایه (معادله تقاضا و معادله
هزینه نهایی استخراج شده از تابع ترنسلوگ)
است.
 -1تابع تقاضای همگن برای صنعت
 -2تابع هزینه لئونتیف تعمیم یافته
 -3تقاضای مشتق شده برای نهاده نیروی
انسانی ،نهاده سرمایه و نهادههای واسطای
 -1مدل سیستمی تقاضای AIDS

1

 -2معادالت بهینگی برسنان و لئو

تابع درآمد ناخالص نسبت به هر کدام از
قیمتهای نهاده باید برآورد شود.

منبع :یافتههای پژوهش و شهیكیتاش ()1392

با بررســـي ويژگيهای هر يک از روشهای مندرج در جدول ( )1ميتوان به اين نتيجه
دســـت يافت که روش برســـنان و لئو و روش اپلبام ،فوفانا و ايواتا را نميتوان در اين مقاله
اســتفاده کرد؛ زيرا اطالعات مربوط به بخش تقاضــای صــنعتي در دســترس نبوده و توســط
مرکز آمار ايران بهصـــورت مســـتقيم جمعآوری نميشـــود .همچنين مدل پنراز و راس و
همچنين مدل ليونسن ،روش ارزيابي قدرت بازاری در مقياس بنگاه بوده و از آنجا که حوزه
مطالعه اين تحقيق صـــنايع کد چهار رقمي  ISICاســـت؛ از اين روش نيز نميتوان برای
)1 -Almost Ideal Demand System(AIDS
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ســنجش قدرت انحصــاری بهره جســت .مدل کالين و پرســتون نيز يک مدل تجربي طبق
نگرش ســـاختار ،رفتار و عملكرد ( 1)SCPاســـت که ايرادات عمدهای در زمينه آن مطرح
اســت .مهمترين ايراد اين رويكرد آن اســت که تقريبي از قدرت انحصــاری با اســتفاده از
P−AVC

رابطه  CR 4و

P

ارائه ميکند که فاقد مبنای نظری اســـت .مدل بون را نيز در اين مقاله

نميتوان استفاده کرد ،چون پيش فرض اين مدل ،کارايي است و فرض ميکند که کارايي
منجر به کسب سودآوری باالتر بنگاهها شده است و بر اين اساس ضريب قدرت انحصاری
در شرايطي که کارايي بر صنعت حاکم ا ست ،برآورد مي شود .از آنجا که واقعيت اقت صاد
ايران مويد چنين فرضي نيست ،اين مدل فاقد ارجحيت است.
با بررسيهای صورت گرفته ،مدلهال -راجر بهعنوان مدل پژوهش برای سنجش ضريب
انحراف قيمتي در صنايع کارخانهای ايران (قدرت بازاری) انتخاب شده است .اين مدل دارای
مزايای قابل توجهي اســـت؛ از جمله -1 :اين رويكرد با اســـتفاده از تابع هزينه و توليد و
الگوسازی در يک ساختار رقابت ناقص استخراج ميشود -2 .با اين رويكرد ميتوان انحراف
قيمتي صــنايع را محاســبه کرد -3 .اين مدل برای دادهها با مقياس صــنعت طراحي شــده و به
خوبي ميتواند ساختار صنايع را نشان دهد-4 .دارای مباني نظری قوی است.

 .4دادههاي پژوهش
صــنايع کارخانهای ايران از حمايتهای مســتقيم و غيرمســتقيم دولتي نظير تســهيالت ارزی،
انرژی ارزان قيمت و . . .برخوردارند .جدول ( )2به بررســـي هر يک از اين ســـياســـتهای
حمايتي به تفكيک  37صــنعت درکد  4رقمي آيســيک ميپردازد .مشــاهده ميشــود از 37
صــنعت بررســي شــده در 26صــنعت ســياســت کنترل قيمتي اعمال شــده و قيمت براســاس
محدوديتهای نظارتي تعيين شده است 15 .صنعت با حمايت ارزی و  24صنعت با بيشترين
حمايتهای مستقيم و غيرمستقيم بودهاند.
بيشــترين حمايتهای قانوني از توليد و بهخصــوص تقويت بنيانهای صــنايع کارخانهای
در قوانين برنامه پنجسـاله توسـعه و قانون بودجه سـاالنه ،تدوين و تصـويب ميشـود .تحليل
محتوای اح كام  6قانون بر نا مه پنجســـا له (از  1368تا  )1401در باره ح ما يت از تول يد و
ســـرمايه گذاری ،ميتواند رويكرد و نگاه قانون گذاران کشـــور را به حمايت از توليد و
)1-Structure- Conduct-Performance(SCP
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سرمايهگذاری ن شان دهد .ارزيابيها ن شان ميدهد از سال  1368تاکنون  20نوع حمايت از
واحدهای توليدی در اين قوانين تصــويب شــده که عبارتند از :حمايتهای ارزی ،بيمهای،
تامين مالي ،ترجيحي ،ت شكيالتي ،ت ضمين خريد مح صوالت ،تعرفهای ،د ستر سي به بازار،
ديپلماتيک ،رسانهای -تبليااتي ،رقابت و تسهيل ورود ،زيرساختي ،فني و آموزشي ،قضايي،
کلي ،مالكيت معنوی ،مالياتي ،مقرراتي ،منطقهای و يارانه نهادهها .ضمن اينكه تعداد و سهم
احكام قانوني مربوط به حمايت از توليد از برنامه اول تو سعه تا برنامه ش شم تو سعه بهتدريج
اضافه شده است .اين حمايتها همه از يک نكته مشترک برخوردارند؛ تمامي حمايتهای
مستقيم يا غيرمستقيم حاوی رانت هستند.
جدول  .2بررسي صنایع با ساختار حمایتي در ایران
حمایت

حمایت

غیرمستقیم از

مستقیم با

طریق انرژی

تسهیالت

ارزان

ارزی


کد
ICIC

رشته فعالیت

1542

تولید قند و شكر



1711

آمادهسازی و ریسندگی الیاف منسوج



1712

رنگرزی و تكمیل پارچه



2101

تولید خمیرکاغذ و مقوا



چند الیی و و مطبق و نئوپان و سایر



حمایت مستقیم
و غیرمستقیم
(بجز انرژی)




کنترل
قیمتی




تولید ورقهای روکش شده و تخته
2021

انواع پانل و تخته
تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و



2611

تولید شیشه جام





2612

تولید ظروف شیشهای و چینی





تولید محصوالت سرامیكی نسوز،



2694

تولید سیمان و گچ



2696

بریدن و شكل دادن و تكمیل سنگ



2697

تولید آجر فشاری و ماشینی



تولید سایر محصوالت گلی و



تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد



2411

2692

2698
2710

ترکیبات ازت

عایق حرارت (آجر نسوز)

سرامیكی غیرنسوز ساختمانی
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ادامه جدول .2
حمایت

حمایت

غیرمستقیم از

مستقیم با

طریق انرژی

تسهیالت

ارزان

ارزی

کد
ICIC

رشته فعالیت

2722

تولید محصوالت اساسی آلومینیومی



ریختهگری آهن و فوالد و ریختهگری



تولید شمش اولیه سرب و روی



2731
2732
1600

فلزات غیرآهنی
تولید محصوالت از توتون ،تنباکو و
سیگار

حمایت مستقیم
و غیرمستقیم
(بجز انرژی)






کنترل
قیمتی




تولید سموم دفع آفات و سایر
2421

فرآوردههای شیمیایی مورداستفاه در







کشاورزی
2412

تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت







تولید تجهیزات پزشكی و جراحی و







تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی







2519

تولید سایر محصوالت الستیكی







2919

تولید سایر ماشینآالت با کاربرد عام





3311
1514

وسایل ارتوپدی
خوراکی

1545

نانوایی





1520

تولید فرآوردههای لبنی





2519

تولید سایر محصوالت الستیكی بجز
کفش

2721

تولید محصوالت اساسی مسی

3410

تولید وسایل نقلیه موتوری














تولید الستیک رویی و تویی و روکش
2511

کردن دوباره و بازسازی و







الستیکهای رویی
تولید دارو و مواد شیمیایی مورد
2423

استفاده در پزشكی و محصوالت
دارویی گیاهی
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ادامه جدول .2
کد
ICIC

1531
1532
2102
2109
2413
2429

رشته فعالیت

حمایت

حمایت

غیرمستقیم از

مستقیم با

طریق انرژی

تسهیالت

ارزان

ارزی

حمایت مستقیم
و غیرمستقیم
(بجز انرژی)

کنترل
قیمتی

آمادهسازی و آرد کردن غالت و



تولید نشاسته و فرآوردههای نشاسته-



حبوبات
ای
تولید جعبه و کارتن و سایر وسایل





تولید سایر کاالهای کاغذی و مقوایی













بستهبندی کاغذی و مقوایی
تولید مواد پالستیكی به شكل اولیه و
ساخت الستیک مصنوعی
تولید سایر محصوالت شیمیایی
طبقهبندی نشده در جای دیگر



ماخذ :یافتههای پژوهش

 .5معرفي متغیرهاي مدل
با توجه به پيشــينه پژوهش و مباني نظری ،شــاخص انحراف قيمت به عنوان متاير وابســته و
شــاخص هرفيندال ،شــدت مانع ورود ،حمايت اســمي ضــمني و نرخ تعرفه ســاده به عنوان
متايرهای م ستقل در نظرگرفته شده که در ادامه هر کداميک از متايرها تو ضيح داده شده
است.
1
يكي از متعارفترين معيارهای ســنجش انحراف قيمتي ،شــاخص لرنر اســت .ســوينگ
( )1970نشــــان داد کــه شــــاخص لرنر بــه طور مســـتقيم بــا تمرکز  mبنگــاه برتر
(  )CR M = ∑ siبستگي دارد .از اين رو ،در بسياری از مطالعات با استناد به نتايج سوينگ
و مشكالت مرتبط با محاسبه شاخص انحراف قيمتي بهدليل  MCاز شاخصهای تمرکز m
بنگاه برتر و شــاخص  2 HHIبهعنوان تقريبي از قدرت انحصــاری اســتفاده ميشــد .بر اين
اساس در راستای مرتفع کردن اين مشكل ،معياری برای سنجش شاخص انحراف قيمتي در
1- Saving, T. R.
2 Herfindhal-Hireshman Index
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سطح صنعت تو سطهال )1988( 1مطرح شد که کمک ميکرد شاخص انحراف قيمت را
در سطح صنعت مورد ارزيابي قرار داد .هال ( )1988برای ارزيابي شدت انحصار در صنايع،
شـــاخص انحراف قيمت و نرخ مارک آپ را بر مبنای پســـماند ســـولو 2محاســـبه کرد.
رويكرد هال مورد انتقاد قرار گرفت؛ زيرا در برآورد مدل مطرح شـــده توســـط وی نياز به
معرفي متايرهای ابزاری 3بود که تعيين کردن آن در شـــرايط يک بازار رقابت انحصـــاری

4

مشكل بود .اين مشكل توسط راجر ،)1995( 5باسو و فرنالد )1995( 6و مارتينز و اسكارپت

7

( )1999کامل شد .راجر ( )1995يک روش جايگزين برای محاسبه شاخص انحراف قيمت
براســاس پســماند ســولو ارائه کرد و برمبنای پيشــرفت فني ،تقريبي مطابق با رابطه ( )1برای
سنجش هزينه نهايي ( ) MCtارائه کرد.
wit ∆lit + Cit ∆k it
∆Qit − θit Qit

( )1

= MCit

که  θitبيانگر نرخ پيشرفت تكنولوژيكي برای هر دوره زماني  tبرای بخش iاست .بر مبنای
فرض بازده ثابت نســبت به مقياس و ثبات مارک آپ رابطه ( )1را ميتوان بهصــورت رابطه
( ) 2بيان کرد که در آن قي مت مارک آپ نســـبت به هزينه نهايي برابر  μ = P⁄MCو

 θ = Ȧ⁄Aبيانگر پيشــرفت تكنيكي برونزا اســت .در شــرايط رقابت کامل  μ = 1و در

شرايط رقابت انحصاری  μ > 1است.
( )2

Δq it -αΔlit -(1-α)Δk it =(μ-1)α(Δlit -Δk it )+θit

به دليل مشكل همبستگي بين  Δl − Δkو شوکهای بهرهوری ( )θراجر ( )1995رابطه
( )3را ارائه کرد:
( )3

DSR it =+(1-α)Δrit -Δpit =(μ-1)α(Δwit -Δrit )+θit
1 Hall, R., 1988.
2 Solow Residual
3 Instrumental variable
4 Imperfect competition
5 Roeger, W., 1995.
6 Basu, S. & Fernald, J. G.
7Martins & Scarpetta
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در اين شــرايط مشــكل تورش درونزايي 1مرتفع شــده و ميتوان رابطه پســماند دوگانه
سولو 2را محا سبه کرد و برا ساس آن رابطهای بين قيمت مبتني بر بهرهوری ن سبت به مارک
آپ را بهدســـت آورد که در اين رابطه  wو  rبيانگر لگاريتم نرخ دســـتمزد و نرخ اجاره
ســرمايه هســتند .راجر با اســتفاده از الگویهال ( )1988که مبتني بر تابع توليد بود و الگوی

خود که مبتني بر تابع هزينه بود الگوی ( )4را ارائه کرد که در آن NSR it ،بيانگر پســـماند

سولوی اسمي 3است .در اين رابطه اثر شوکهای بهرهوری حذف شده و مشكل درونزايي
مرتفع شده است و نياز به متاير ابزاری نيست.
( )4

) NSR it =Δ(pit -q it )-(αΔ(lit +wit) (1-α)Δ(k it +rit )=(μ-1)(αΔ(lit +wit )-Δ(k it +rit

راجر ثابت کرد که بهوسيله رابطه ( )4ميتوان نسبت مارک آپ را بهصورت رابطه ()5
محاسبه کرد.
( )5

) NSR it =Δ(pit -qit )-(αΔ(lit +wit) (1-α)Δ(k it +rit )=(μ-1)(αΔ(lit +wit )-Δ(k it +rit

باســو و فرنالد )1995( 4نشــان دادند که الگوی راجر( )1995بهدليل لحاظ نكردن هزينه
نهادهها در تابع هزينه منجر به يک تورش روبه پايين 5در محاسبه مارک آپ ميشود .بر اين
اســـاس رابطه تعميم يافته راجر را ارائه کردند .در اين پژوهش برای ســـنجش انحراف بين
قيمت و هزينه نهايي از رويكرد تعميم يافته راجر بهصورت رابطه ( )6استفاده شده است.
NSRGOit =Δ(p̃it +q̃ it )-(α
̃Δ(lit +wit )-β̃Δ(mit +pit m )-(1-α
̃-

( )6

β̃)Δ(k it +rit )=(μ-1)(α
) ̃Δ(lit +wit )+β̃Δ(mit +pit m(α
) ̃+β̃)Δ(k it +rit

1- Endogeneity
2- Dual of Solow Residual
3- Nominal Solow residual
4- Basu, S., and Fernald, J.G.
5- Downward Bias

شهیکیتاش و همکاران | 29

که̃ qو ̃ pبيانگر لگاريتم توليد ناخالص و لگاريتم قيمت m ،بيانگر نهاده واسطهای و
 Pmقيمت آن است .همچنين  ̃αو ̃ βبهترتيب سهم نيروی کار و نهاده واسطهای بر ارزش

ستاده ناخالص است.
در اين مقاله پس از محا سبه رابطه ( )6از شاخص تمرکز صنعتي بازار( )HIو شاخص
شدت مانع ورود برا ساس ا ستاندارد  CDR1يا ن سبت م ضار هزينهای به عنوان متاير کنترل
عوامل اثرگذار بر انحراف قيمتي استفاده مي شود .شاخص هرفيندال هيرشمن 2از جمع توان
دوم سهم بازار تمامي بنگاههای فعال در صنعت به د ست ميآيد .همچنين شاخص شدت
مانع ورود برا ساس شاخص  CDRمحا سبه شده ا ست .اين شاخص ،مانع ورود را از بعد
صرفههای مقياس ارزيابي ميکند .در واقع به کمک شاخص  CDRبه اين سوال پاسخ داده
ميشـــود که آيا موانع ورود در صـــنايع کارخانهای ايران در دوری از محيط رقابتي و بروز
انحراف قيمت نقش مهمي بر عهده دارند يا خير؟ شاخص  CDRرا ميتوان از طريق فرمول
( )7محاسبه و تعريف کرد (خدادادکاشي.)1384 ،
( )7

̅
−1 Vi
(n − v̅) ∑v̅i=1
) (L
i
= CDR
̅
−1 Vi
(v̅ − 1) ∑v̅i=1
) (L
i
V

در رابطه ( )7صـــورت بيانکننده متوســـط ارزش افزوده ســـرانه کارگر ) ( Liبنگاههای
i

کوچكي اســت که  50درصــد ارزش افزوده صــنعت را ايجاد کردهاند و مخرج بيانکننده
متوســط ارزش افزوده ســرانه کارگر بنگاههای بزرگي اســت که  50درصــد ارزش افزوده
صنعت را ايجاد کردهاند و vن شاندهنده تعداد بنگاهها در سطح ميانه ارزش افزوده سرانه
کارگر صنعت ا ست .هر چه اين ن سبت بزرگتر با شد ،ن شاندهنده آن ا ست که توليد در
مقياس کوچک با صــرفهتر اســت .هر چه نســبت  CDRکوچکتر از  1باشــد به معنای آن
است که توليد در مقياس کوچک مقرون به صرفه نيست و دليلي بر وجود مانع ورود مرتفع
است (خدادادکاشي.)1384 ،

1- Cost Disadvantages Ratio
2- Herfindhal-Hireshman Index
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متاير ديگر شــاخص حمايت اســمي ضــمني اســت .روشهای مختلفي برای ســنجش
شــاخصهای حمايتي وجود دارد از جمله ضــريب حمايت اســمي ضــمني از محصــول و
ضريب حمايت موثر ،نرخ موثر حمايت از انواع مقياس شكاف درآمد به شمار ميآيد .اگر
حمايت از طريق توليد و ارتباط آن با ارزش افزوده محصـــول در مراحل توليد اندازهگيری
شـــود ،آن را نرخ موثر حمايت گويند .به عبارت ديگر ،اگر در توليد يک کاالی نهايي که
م شمول تعرفه ا ست از نهادهای ا ستفاده شود که خود اين نهاده نيز م شمول تعرفه با شد ،در
آن صــورت ميزان واقعي حمايت از آن ،مقدار تعرفه بر آن نيســت ،بلكه بايد اثر مشــترک
حمايت از نهاده و کاالی نهايي ،مورد ســـنجش قرار گيرد و اين همان مفهوم حمايت موثر
است (عبدلي .)1382 ،در اين مقاله با توجه به عدم دسترسي به اطالعات  92صنعت در کد
چهار رقمي آي سيک از شاخص حمايت ا سمي ضمني ا ستفاده شده ا ست .در سادهترين
شكل  ERPرا ميتوان نسبت تفاوت ارزش افزودهی يک واحد محصول در يک صنعت يا
فعاليت خاص ،پس از برقراری تعرفه  ،به ارزش افزوده همان محصـــول در حالت تجارت
آزاد تعريف کرد .اين معيار هم چنين ،نشــان ميدهد دولت تا چه حد در جهت رســيدن به
خواســتههايش موفق بوده اســت .شــاخص حمايت اســمي ضــمني(( )1)INPاز فرمول ()8
محاسبه ميشود.
( )8

pj − ṕ j pj
= −1
ṕ j
ṕ j

= dj

در رابطه (pj ،)8قيمت داخلي کاال Pj′ ،قيمت وارداتي يا صـــادراتي ( )cif/fobو dj

حمايت اســمي ضــمني اســت .طبق اين رابطه برای محاســبه قيمت داخلي  92صــنعت مورد
برر سي برا ساس کد  4رقمي آي سيک ،شاخص قيمت توليد کننده اين صنايع از مرکز آمار
ايران اســتخراج شــده اســت .قيمت وارداتي صــنايع نيز از تقســيم ارزش واردات بر قيمت
واردات به دست آمده است.
فراواني توزيع صـــنايع در دامنههای مختلف شـــاخص حمايت اســـمي ضـــمني نيز طبق
يافتههای پژوهش نشــان ميدهد ،تقريبا تمامي صــنايع ايران از حمايتهای دولتي برخوردار
شدهاند ،اما در برخي از صنايع اين حمايتها قابل توجه ا ست .طبق اطالعات جدول ( )3و
براســاس يافتههای به دســت آمده از  92صــنعت بررســي شــده 72 ،صــنعت بين صــفر تا 50
1- Implicit Nominal Protection
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درصــد از حمايتهای دولتي بهرهمند شــدهاند 12 .صــنعت بيشــترين حمايتهای صــورت
گرفته را به خود اختصاص دادند و تنها  2صنعت از حمايت منفي برخوردار شدند .درنهايت
با توجه به حمايت های باالی دولتي مي بايســـت نســـبت به زمانبندی و هدفمند کردن
ســياســتهای حمايتي در راس ـتای حمايت از توليدات داخلي و رشــد و شــكوفايي صــنايع
کشور اقدام کرد.
جدول  .3فراواني توزیع صنایع در دامنههاي مختلف شاخص حمایت اسمي ضمني
فراوانی نسبی صنایع

فراوانی تجمعی نسبی

دامنه شاخص حمایت

(درصد)

صنایع (درصد)

( 0-50حمایت شده)

72

78/26

78/26

( 50-100حمایت باال)

6

6/52

84/78

100و باالتر(حمایت

12

13/04

97/82

2

2/17

100

اسمی ضمنی

 >0حمایت منفی

تعداد صنایع

ماخذ :یافتههای پژوهش

از ديگر متايرهای مورد بررســـي در مدل ذکر شـــده ،نرخ تعرفه اســـت .از مهمترين
ابزارهای ســـياســـتهای حمايتگرايانه ميتوان به تعرفه که همان ماليات وضـــع شـــده بر
کاالهايي که از مرز ک شور وارد يا صادر مي شود ،ا شاره کرد .ا صوال تعرفه به علت شفاف
بودن ،ســـادگي محاســـبه ميزان حما يت و اي جاد درآمد برای دولت مطلوبتر از ســـاير
ابزارهاســت .دادههای مربوط به تعرفه برای  92صــنعت تحت بررســي در ســالهای  1383تا
 1393براســاس کد  HSقابل دســترس بوده اســت؛ بنابراين ،در اين پژوهش برحســب نياز،
داده های  HSبا تبديالت مربوطه به کد چهار رقمي  ISICتبديل شـــده اســـت .همچنين
براســاس اطالعات جدول ( )4و يافتههای به دســت آمده از  92صــنعت بررســي شــده22 ،
صنعت از کمترين سطح حمايت بهرهمند شدهاند 36 ،صنعت بيشترين حمايتهای صورت
گرفته را به خود اختصــاص دادهاند و  34صــنعت از ســطح متوســطي از حمايت برخوردار
شدند.
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جدول  .4فراواني توزیع صنایع در دامنههاي مختلف شاخص تعرفه گمرکي
فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی نسبی

صنایع(درصد)

صنایع(درصد)
23/92

دامنه شاخص– تعرفه ساده

تعداد صنایع

𝐞𝐱 < 𝐱

22

23/92

𝐞 𝐱 < 𝐱 < ̅𝐱

34

36/95

60/87

36

39/13

100

̅𝐱 > 𝐱
ماخذ :یافتههای پژوهش

در ادامه  10صنعت با بي شترين ميزان حمايت برر سي شده ا ست .طبق اطالعات جدول
( )4باالترين ميزان تعرفه در ســـال های  1383تا  1393به توليد کفش و پوشـــاک با رقمي
معادل صددرصد تعلق دارد .از جمله صنايعي که از تعرفه بااليي طي سالهای مورد بررسي
برخوردار است ،ميتوان به توليد کيف و چمدان و محصوالت مشابه و زين و يرا  ،تكميل
من سوجات ،توليد ر شته و ماکاروني و ورمي شل و مح صوالت آردی م شابه ،توليد کاالهای
سراميكي غيرن سوز غير ساختماني و انواع موتور سيكلت ا شاره نمود .همچنين توليد الكل
اتيليک از مواد تخميرشـــده در ســـال های  1382و  1383با تعرفهای حدود  90درصـــد و
فرستندههای تلويزيوني و راديويي و دستگاههای مخصوص سيستمهای ارتباطي و تلگرافي
با تعرفه  80درصد بيشترين تعرفه ساده را در سالهای  1386-90به خود اختصاص دادهاند.
توليد فرآوردههای کوره کک با تعرفه  4درصــد و ارهکشــي و رندهکاری چوب با تعرفه 5
در صد کمترين نرخ تعرفه ساده را از آن خود کردهاند .در ادامه صنايع توليد کود شيميايي
و ترکيبات ازت ،توليد مواد شيميايي اساسي به جز کود و ترکيبات ازت ،توليد ماشينآالت
برای توليد منسـوجات و البسـه و چرم ،توليد موتور و توربين بجز موتورهای وسـايل نقليه و
موتورهای دوچرخه و سهچرخه ،توليد محصوالت از توتون و تنباکو -سيگار ،توليد ماشين
آالت عملآوری موادغذايي و نوشـــابه و توتون و تنباکو و توليد ماشـــينآالت برای توليد
منســوجات و البســه و چرم کمترين نرخ تعرفه ســاده را دارا هســتند .همچنين در ارتباط با
حمايت اســمي ضــمني ،توليد ســيمان و گچ بيشــترين حمايت ضــمني را در بين  92صــنعت
مورد برر سي با ميانگيني حدود  500در صد در سالهای  1383تا  1393به خود اخت صاص
داده اســت .در ادامه صــنايع ارهکشــي و رندهکاری چوب ،بريدن و شــكل دادن و تكميل
سنگ ،توليد محصوالت ساخته شده از بتن و سيمان و گچ ،توليد فرآوردههای کوره کک،
توليد قند و شكر از بيشترين حمايتهای دولتي بهرهمند شدهاند .با وجود حمايتهای متعدد
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دولتي ،صنايع توليد فرستندههای تلويزيوني و راديويي و دستگاههای مخصوص سيستمهای
ارتباطي و تلگرافي ،توليد ماشينآالت اداری و چاپگر و محاسباتي ،توليد تجهيزات پزشكي
و جراحي و وســـايل ارتوپدی ،توليد و تعمير انواع قايق و ســـاير شـــناورها و توليد و تعمير
تجهيزات راهآهن بجز کشـــتي از حمايت اســـمي بســـيار اندک دولتي و گاهي منفي در
سالهای  1383تا  1393برخوردار بودهاند.
جدول  10 .5صنعت با بیشترین میزان حمایت
حمایت اسمی ضمنی
رشته فعالیت
تولید محصوالت ساخته شده از
بتن و سیمان و گچ
ارهکشی و رندهکاری چوب
بریدن و شكل دادن و تكمیل
سنگ
تولید محصوالت ساخته شده از
بتن و سیمان و گچ

تعرفه ساده
درصد حمایت

رشته فعالیت

درصد حمایت

500

تولید کفش

86/45

184/93
182/42
175/97

تولید فرآوردههای کوره کک

165/33

ورمیشل و محصوالت آردی

153/7

تولید رشته و ماکارونی و
مشابه
تولید قند و شكر
تولید کود شیمیایی و ترکیبات
ازت
تولید فرآوردههای نفتی تصفیه
شده

147/6
126/2
113/99

تولید پوشاك به استثنای پوشاك
از پوست خزدار
تولید کیف و چمدان و
محصوالت مشابه و زین و یراق
تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل
و محصوالت آردی مشابه
تكمیل منسوجات
تولید کاالهای سرامیكی غیرنسوز
غیرساختمانی
تولید الكل اتیلیک ازمواد
تخمیرشده
تولید آب نبات و شكالت و نقل
و کاکائو و آدامس
تولید مصنوعات نجاری و قفسه
بندی و در و پنجره سازی چوبی

75/94
62/14
59/75
56/15
55/91

52/73
44/55
42/41

تولید ورقهای روکش شده و
تخته چندالیی و مطبق و نیوپان و
سایرانواع پانل و تخته
ماخذ :یافتههای پژوهش

89/98

تولید ظروف و محفظههای چوبی
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 .6برآورد الگوي اقتصاد سنجي
در اين تحقيق سنجش تاثيرات سياستهای حمايتي بر انحراف قيمت در صنايع کارخانهای
ايران ،ابتدا با ا ستفاده از دادههای مقطعي  92صنعت در کد چهاررقمي آي سيک و بر مبنای
شــاخص انحراف قيمتهال راجر ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اســت و در ادامه روش
اقتصاد سنجي دادههای پانل پويا به روش گشتاورهای تعميم يافته برآورد شده است.

 .1-6برآورد مدل مقطعي
با در نظر گرفتن شاخص انحراف قيمت به عنوان متاير واب سته و شاخص هرفيندال ،شدت
مانع ورود ،حمايت ا سمي ضمني و نرخ تعرفه ساده به عنوان متايرهای م ستقل ،رابطه پيش
نهادی به منظور بررســـي عوامل موثر بر انحراف قيمت صـــنايع کارخانهای ايران ،به شـ ـرح
رابطه ( )9است.
( )9

Li = α0 + β1 HIi + β1 HIi2 +β2 CDR i +β3 TAR i
+ β3 TAR2i +β4 INPi + μ

در جدول ( )6معيارهای خوبي برازش و مدل تخميني ارائه شده است که در اين تخمين
آماره دوربين برای تخمين ســـياســـتهای حمايتي برابر با  1/73اســـت که عدم وجود خود
همب ستگي در مدل را ن شان ميدهد R2 .برابر با  0/21ا ست که ن شاندهنده تو ضيحدهندگي
مدل اســت .راســتنمايي اين معادله برابر با  64/40که نيكويي برازش باال را نشــان ميدهد.
خطای معيار رگر سيون برابر با  0/12ا ست هر چه اين عدد کوچکتر با شد ،ن شان ميدهد
که رگرســيون به خوبي برازش شــده اســت .مطابق يافتههای به دســت آمده از جدول ()5
شاخص تمرکز صنعتي بازار در سطح معناداری  95درصد با ضريب  0/413468اثر مثبت بر
انحراف قيمت صنايع کارخانهای دا شته ا ست .اين نتيجه برای نرخ تعرفه نيز صاد ا ست.
اين شاخص با ضريب  0/006056اثری مثبت و معنادار بر انحراف قيمت صنايع کارخانهای
نشــان ميدهد .شــدت مانع ورود از ديگر عوامل بررســي شــده در مدل ،ميتواند در زمره
عوامل دروني تاثيرگذار بر بروز انحراف قيمت تلقي شود به گونهای که افزايش شدت مانع
ورود بر ســـر راه بنگاههای تازه وارد ســـبب گســـترش انحرافات قيمتي و عدم کارايي در
بازارهای صــنعتي کشــور ميشــود .براســاس يافتههای حاصــل از تخمين مدل ،نرخ حمايت
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اســـمي ضـــمني نيز با ضـــريب 0/000527ا ثر مثبت و معناداری بر انحراف قيمت صـــنايع
کارخانهای ايران داشته است.
جدول  .6نتایج حاصل از تخمین مدل
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

عرض از مبدا

0/287155

0/042755

6/716334

0/000

تمرکز صنعتی بازار

0/413468

0/192417

2/14882

0/0345

شدت مانع ورود

0/051519

0/037104

1/388483

0/1686

حمایت اسمی ضمنی

0/000527

0/000224

2/35521

0/0208

تعرفه ساده

0/006056

0/001964

3/08369

0/0028

Mean dependent var = 0/189717

R-squared = 0/218180

Akaike info criterion = -1/247880

S. E. of regression = 0/125006

Hannan- Quinn criter = -1/170438

Log likelihood = 64/40249

Durbin- Watson Stat = 1/731334

F- Statistic= 3/95

Prob(F- Statistic )= 0/001555
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -2-6برآورد مدل پانل پویا به روش گش تاورهاي تعمیم یافته ( )GMMو تخمین
زنهاي آرالنو -باند
در تصـــريح مدل پانل پويا به روش گشـــتاورهای تعميم يافته ( )GMMو تخمين زنهای
آرالنو -باند ،فرض مي شود که جمالت اختالل دارای همب ستگي با اثرات انفرادی يا اثرات

ثابت صنايع و مقادير وقفه دار متاير واب سته ني ست .در صورتي که  ηبا برخي از متايرهای
توضــيحي همبســتگي داشــته باشــد در آن صــورت يكي از روشهای مناســب برای حذف
اثرات ثابت اســـتفاده از روش تفاضـــل گيری مرتبهی اول خواهد بود؛ زيرا در اين حا لت
ا ستفاده از روش با اثرات ثابت به برآورد زنندههای تورش دار از ضرايب منجر خواهد شد
و الزم است از مدل برآوردی فو تفاضل مرتبهی اول گرفته شود .بنابراين ،در اين وضعيت
رابطه برآوردی به رابطه ( )10تبديل ميشود.
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()10

 (lit -lit-1 )=a(lit-1 -lit-2 )+β1 (HIit -HIit-1 )+β2 (INPit INPit-1 )+β3 (TAR it -TAR it-1 )+β4 (CDR it -CDR it-1 )(ϕt -ϕt-1 )(εit) εit-1

در رابطه ( L ،)10متاير وابسته معيار انحراف قيمت HI ،متايرمستقل تمرکز INP ،متاير

مستقل حمايت اسمي ضمني و  TARتعرفه اسمي η ،بيانگر اثرات انفرادی يا ثابت صنايع،

 ϕاثرات ثابت زمان ε ،جمله اخالل و  iو  tبه ترتيب ن شانگر مقاطع ( صنايع) و دوره زماني
اسـت .در اين رابطه ،تفاضـل وقفه دار متاير وابسـته )  (Δlit−1با تفاضـل مرتبه اول جمالت

اختالل )  (Δεitدارای همبســـتگي بوده و مشـــ كل درون زايي مربوط به برخي متاير های
توضــيحي وجود دارد که در مدل در نظر گرفته نشــده اســت .از اين رو ،الزم اســت برای
برطرف کردن اين مشــكل از متايرهای ابزاری در مدل اســتفاده شــود .بنابراين ،وضــعيت
گشتاوری زير در مورد رابطه ( )11صاد است.
s≥2. t=3.4.….T

()11

E(lit-s ∆εit )=0

s≥2. t=3.4.….T

E(HIit-s ∆εit )=0

s≥2. t=3.4.….T

E(INPit-s ∆εit )=0

s≥2. t=3.4.….T

E(TAR it-s ∆εit )=0

برای برآورد پارامترها ،از ماتريس متاير های ابزاری به صـــورت رابطه ( )12اســـتفاده
ميشود.
()12

zi =diag (li1 . li2 . … .lit-2 . HIi1 . HIM2 . … .HIit-2 . INPi1 .
) INPM2 . … .INPit-2 . TAR i1 . TAR M2 . … .TAR it-2

بنابراين ،برآورد زنندههای روش گشـــتاور تعميم يافته که با ̂ δنمايش داده ميشـــود به
صورت رابطه ( )13تعريف ميشود.
()13

−1
́δ̃ = (B́zAN ź B) B́zAN ź BZ
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در روش آرالنو و باند از ماتريس متايرهای ابزاری برای ايجاد تخمين زنندههای سازگار
و آماره آزمون ســارگان جهت بررســي معتبر بودن متاير ابزاری و از آماره آرالنو و باند به
منظور تعيين خود همبســتگي جمالت اخالل اســتفاده شــده اســت .تحت فرضــيه صــفر اين
آزمون ،متايرهای ابزاری به صــورت مجانبي با اجزا خطای الگو همبســتگي ندارد .بنابراين،
در صورت رد فرضيه صفر ،متاير ابزاری تعريف شده ،ناکافي و نامناسب بوده و الزم است
متايرهای ابزاری مناسب تری برای مدل تعريف شود .نتايج آزمون سارجنت در جدول ()7
ارائه شده است.
جدول  .7نتایج آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون j

ارزش احتمال()j-statistic

10/35127

0/736077

ماخذ :یافتههای پژوهش

براساس نتايج جدول ( )7مالحظه مي شود با توجه به اينكه ارزش احتمال به دست آمده
بي شتر از0/5در صد ا ست ،فر ضيه صفر مبني بر م شخص بودن معادله رد نمي شود .بنابراين
اســـتفاده از متايرهای ابزاری برای کنترل همبســـتگي بين متاير های توضـــيحي و جمالت
اختالل در مدل ضــروری اســت؛ يعني ابزارهای اســتفاده شــده در مدل دارای اعتبار بوده و
مدل ايرادی ندارد .به بيان بهتر ،بين متايرهای ابزاری تعريف شــده و اثرات ثابت يا انفرادی
صــنايع هيچگونه همبســتگي وجود ندارد .بنابراين ،تعريف متايرهای ابزاری در اين پژوهش
از مقادير وقفه دار متاير وابســته و با در نظر گرفتن دو وقفه و مقادير وقفه دار متاير مســتقل
هر کدام با يک وقفه استفاده خواهد شد .در ادامه به تخمين مدل با در نظر گرفتن متايرهای
ابزاری پرداخته ميشود .نتايج به صورت جدول ( )8است.
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جدول  .8نتایج تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهاي تعمیم یافته و تخمین زنهاي آرالنو -باند
متغیر وابسته با وقفه و متغیرهای توضیحی

ضریب

مقدار آماره آزمون

ارزش احتمال

𝟏𝐥𝐢𝐭 − 𝐥𝐢𝐭−

0/133205

1/789875

0/0741

𝟏𝐇𝐈𝐢𝐭 − 𝐇𝐈𝐢𝐭−

0/511686

2/628545

0/0089

𝟏𝐈𝐍𝐏𝐢𝐭 − 𝐈𝐍𝐏𝐢𝐭−

0/000212

1/893251

0/059

𝟏𝐓𝐀𝐑 𝐢𝐭 − 𝐓𝐀𝐑 𝐢𝐭−

0/001907

2/325659

0/0205

𝟏𝐂𝐃𝐑 𝐢𝐭 − 𝐂𝐃𝐑 𝐢𝐭−

0/030800

0/012603

0/0170

S. D. dependent var = 0/086218

Mean dependent var = 0/003295

Sum squared resid =3/323991

S. E. of regression =0/085850

Instrument rank =23

J- statistic =10/35127

Prob (J- statistic) =0/736077
ماخذ :یافتههای پژوهش

عالوه بر انجام آزمون ســـارگان بايد مرتبه خودرگرســـيوني جمالت اختالل نيز آزموده
شود؛ زيرا روش تفا ضلگيری مرتبه اول برای حذف اثرات ثابت در صورتي منا سب ا ست
که مرتبه خود رگر سيوني جمالت اختالل از مرتبه دو نبا شد .آرالنو و باند ( )1991معتقدند
که در تخمين  GMMبايد جمالت اخالل دارای همبســـتگي ســـريالي مرتبه اول )AR(1
بوده و دارای همبستگي سريالي مرتبه دوم ) AR(2نباشند .در ادامه ،وجود خودرگرسيوني
جمالت اختالل در مدل فو مورد آزمون قرار ميگيرد که جدول ( )9نتايج حاصــل از اين
آزمون را نشــان ميدهد .براســاس اين نتايج ،مرتبه خودرگرســيوني بين جمالت اختالل از
مرتبه يک است .از اين رو ،برآوردهای حاصل از مدل سازگار است و و روش آرالنو -باند
روشي مناسب برای برآرود پارامترهای مدل و حذف اثرات ثابت است.
جدول  .9نتایج آزمون آرالنو و باند براي تعیین مرتبه خود رگرسیوني جمالت اختالل
وقفه

مقدار آماره z

ارزش احتمال

وقفه اول

-3/57919

0/0003

وقفه دوم

1/328954

0/1839

ماخذ :یافتههای پژوهش
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 .7جمعبندي و پیشنهادات سیاستي
در اين مقاله نتايج حاصـــل از مدل پانل پويا داللت بر اين دارد که شـــاخصهای هرفيندال،
نرخ تعرفه و حمايت اسمي ضمني اثر مثبت و معناداری بر انحراف قيمت داشتهاند .همچنين
با ا ستفاده از مدلهال راجر ،سيا ستهای حمايتي برا ساس شاخص تعرفه ساده و حمايت
ضمني سنجيده و تاثير آن بر انحراف قيمت صنايع کارخانهای ايران بررسي شد .تعرفههای
وضع شده بر صنايع کارخانهای ،در مدل مقطعي برآورد شده اثر  Uشكل و غيرخطي دارد.
همچنين برا ساس مدل مقطعي برآورد شده ،هر چه شرايط ورود بنگاهها سختتر و موانع
ورود بيشــتری وجود داشــته باشــد ،قدرت انحصــاری و انحراف قيمت در صــنعت افزايش
مييابد.
با توجه به محا سبات صورت گرفته در پژوهش ،صنايع مواد غذايي و آ شاميدني ،توليد
ســاير وســايل حملونقل ،صــنايع توليد ذغال کک -پااليشــگاه نفت و توليد ماشــينآالت
وتجهيزات طبقهبندی نشده ،متمرکزين صنايع محسوب ميشوند .همچنين صنايع توليد مواد
و محصــوالت شــيميايي ،ســاير محصــوالت کاني غيرفلزی ،توليد ماشــينآالت و تجهيزات
طبقهبندی نشـــده ،صـــنايع مواد غذايي و آشـــاميدني و توليد ذغال کک -پااليشـــگاه نفت
باالترين انحراف قيمتي را در بين صـــنايع کارخانهای به خود اختصـــاص دادهاند .مشـ ـاهده
ميشود بيشترين ضريب انحراف قيمت در صنايع متمرکز رخ داده است.
همچنين مشخص شد که بيشترين حمايت ضمني از صنايع توليد ساير محصوالت کاني
غيرفلزی ،صـــنايع توليد ذغال کک  -پااليشـــگاه نفت و توليد چوب و محصـــوالت چوبي
صورت گرفته است .اين در حالي است که صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي ،فلزات
ا سا سي و توليد و سايل نقليه موتوری باالترين ارزش افزوده را به خود اخت صاص دادند .در
نتيجه بيشترين حمايت ضمني از صنايع با ارزش افزودهی باال صورت نپذيرفته است.
تاثير حمايت اســمي ضــمني در هر دو مدل برآورد شــده بررســي شــد که با توجه به
يافتههای به د ست آمده تاثير اين فاکتور بر انحراف قيمت مثبت و معنادار ا ست .بدان معني
که هر چه صــنايع از حمايتهای دولتي بي قيد و شــرطي برخوردار شــوند ،منجر به ايجاد
ساختاری انحصاری در بازارهای صنعتي و در نهايت بروز انحراف قيمت مي شود .در نتيجه
موقتي بودن ،هدفمندی ،ســودآوری و مهمتر از همه رقابت مند بودن بايد معيارهای اصــلي
کمکهای دولت به صنايع کارخانهای با شد تا از شكلگيری يک صنعت واب سته به دولت
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جلوگيری و موجب ايجاد رانت جديد يا بزرگتر شـــدن بيشژتر دولت و انحراف قيمتي
نشود .در اين راستا بايد زمان حمايت از صنايع به عالوه نرخهايي که حمايت براساس آنها
فراهم مي شود ،م شخص شوند و صنايعي که از نظر داخلي به سودآوری ر سيدهاند ،ميزان
حمايت از آنها کاهش يابد .اين امر با ميدان دادن به بخش خصوصي ،کاهش نرخ تعرفه و
رقابتي کردن بازارهای محصوالت صنعتي امكان پذير است.
در مجموع حمايت بايد به صورت حمايت راهبردی باشد که از سياستگذاری و برنامه
صنعتي صنايع کارخانهای حمايت کند.
در ن ها يت با تو جه به مدل تخميني و ديگر اطال عات به دســــت آ مده از پژوهش،
پيشنهادهای زير ارائه ميشود:
 با توجه به وجود حمايتهای م ستقيم و غيرم ستقيم ب سياری در صنايع کارخانهای ک شور،کاهش حمايتهای گ سترده و حذف کنترل قيمتي الزامي ا ست .پي شنهاد مي شود ،صنايع
کارخانهای ايران در ازای حمايت های دولتي در معرض نظارت دولتي در حوزه فناوری،
ورود به صــنعت و گســترش ظرفيت قرار بگيرند .بنگاههای متعلق به صــنايع حمايت شــده
عالوه بر گزارش کردن عملكرد صادراتي خود ،عملكرد خود در ساير حوزهها را نيز اطالع
دهند و هرگونه ق صور در گزارش دهي منظم و يا غلط بايد مجازاتي برای توليدکنندگان به
دنبال داشته باشد تا بدين طريق رقابتپذيری ،نوآوری و افزايش کيفيت ارتقا يابد و از بروز
انحراف قيمتي جلوگيری شود.
 نقش مثبت ديوارهای بلند تعرفه گمرکي تا ســقف صــددرصــد در بروز انحراف قيمت،حكايت از نامناسب بودن بسترها و حمايتگرايي بيش از حد از صنايع و سو يافتن آن به
ســوی بازار شــبه انحصــاری دارد؛ از اين رو ،کاهش و منطقي کردن تعرفههای تجاری در
جهت ايجاد فضــای رقابتي که نتيجه آن افزايش کارايي و رقابتي شــدن توليد و صــادرات
است ،ضروری است .همچنين بايد برنامهريزی در جهت رفع مشكالت گمرکي درخصوص
پرداخت تعرفهها و ت سهيل فرآيندهای ترخي صي در زمينه واردات مواد اوليه و ما شينآالت
و صادرات محصوالت صورت گيرد.
 با توجه به نقش مثبت شـــدت مانع ورود در شـــكلگيری انحراف قيمت در صـــنايعکارخانهای کشور ،ميتوان با حمايت از بنگاههای کوچک و برطرف کردن موانع ورود در
بازارهای صنعتي بستر گسترش رقابت و افزايش کارايي را فراهم کرد .در اين راستا توسعه
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مشــارکت بخش خصــوصــي به ويژه بنگاههای کوچک از طريق ســياســتهای تشــويقي و
جذب ســرمايههای خارجي ،تســهيل در اعطای مجوز برای فعاليتهای اقتصــادی و حذف
قوانين و مقررات دســـت و پاگير در کاهش مانع ورود ،انحراف قيمت و افزايش رقابت و
کارايي موثر است.
 با توجه به اينكه بيشترين انحراف قيمتي در صنايع متمرکز رخ داده است ،پيشنهاد ميشودبا فراهم کردن زمينه برای حضـــور بنگاه های تازه وارد از طريق اعطای تســـهيالت مالي،
اعطای مجوزها و نيز حمايتهای محدود و زمان بندی شـــده ،زمينه را برای کاهش تمرکز
در بازار ،افزايش تعداد بنگاهها و توزيع متوازن بازار ميان بنگاهها فراهم کرد.
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