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 چکیده
 درنهایت در بازار رقابـت است. هر بازار در رقابتی وضعيت حفظ اقتصادی هر دولت یا نظام اقتصادی، اهداف مهمترینیکی از 

دهای مرتبط نهامناسب توسط  هایگيریتصميم برایبازار  وتحليلتجزیه. شـودمـی اقتصادی عملکرد و كنندگانمصرف رفاه بهبود موجـب
. ودشمی استفاده تمركز مفهوم از اساساً بازار، هر در انحصار و رقابت ميزان مورددر  قضاوت برایشناخت ساختار آن است.  مستلزم
تاق مبلمان ا واردات بازار تمركز ميزان ارزیابیبا هدف  این مطالعه .وجود دارد مختلفی هایشاخص بازار تمركزميزان  گيریاندازه برای

 تمركز، نسبت هایشاخص ،. در این راستاانجام شد 1397تا  1388 هایسال زمانی بازه برای آن تغييرات دادن نشان خواب ایران و
 بازار هيرشمن، – هرفيندال بر اساس نتایج شاخص .گردید محاسبهكی -هانا و صنعتی تمركز جامع تایدمن، -هال هيرشمن، - هرفيندال

ساختار بازار از نوع انحصار چندجانبه  1396سال  و در مسلط بنگاه در این دوره غيررقابتی و از نوع انحصار واردات مبلمان اتاق خواب
 مقادیر شاخص جامع تمركز صنعتی .بودانحصار چند جانبه  از نوع ساختار بازار، تایدمن –سخت بوده است. بر اساس شاخص هال 

كاهش انحصار  دهندهنشان 1397 تا سال 1388كای از سال  –مقادیر شاخص هانا افزایش باشد. بازار انحصار چند جانبه می دهندهنشان
شرایط  به توجه با انحصار این وضعيت .دارددر این بازار  انحصار چندجانبهوجود از  حکایتآمده دستبهنتایج ، یطوركلبه بازار است.
 است. داشته نوسان دوره مذكور در سياسی كشور –اقتصادی 

 
 .مبلمان اتاق خواب ،درجه تمركز، انحصار، رقابتساختار بازار،  :کلیدیهای واژه

 

 مقدمه 

گاه   كه بن يت می    محيطی  عال نام     ها در آن ف بازار  ند  كن
يل تجزیه  دارد. يد داخل    بازار  هر وتحل بازار تول ی )اعم از 

صادرات و واردات(  سب   برای  یا بازار  صميمات منا  اخذ ت

نيازمند شناخت ساختار  ن،و مسئوال گذارانتوسط سياست  
 در كه اســت مضــامينی ازجمله بازار ســاختار آن اســت.

سی  هنگام برآورد  همچنين و صنایع  سودآوری  درجه برر
 ردمو صنعتی  و خرد اقتصاد  تحليل در اجتماعی هایهزینه
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جه  تار . (Shahiki Tash, 2012) گيردمی قرار تو ــاخ  سـ
صيات     و هاجنبه معرف بازار صو ست  گوناگونیخ  از كه ا

 تمـایز  تمركز، درجـه  بـه  توانمی آنهـا  ترینبرجســـتـه 
شاره   ورود شرایط  محصوالت،  سياری  در چون. كرد ا  از ب
شکل  مقياس هایصرفه  و ورود موانع گيریموارد اندازه  م

ست  ممکنغير و سایی   برای محققان معموالً .ا  ساختار  شنا
ــاخص از بازار ــتفادهبازار  درجه تمركز هایش كنند می اس

)ri & Gholami, 2008Abou Nou(. ــاده ین   ســ  و تر
 در انحصار  و رقابت مورد در قضاوت  برای راه ترینعملی

ندازه  توجه به   بازارها،   ــت تمركز ا  و چگونگی تمركز .اسـ
مركز ميزان تاست. مختلف  هایبنگاه بين بازار تقسيم نحوه

بازار،  عداد  به  هر  گاه  ت  نبي بازار  توزیع و چگونگی ها بن
ته   .ها بســـتگی دارد بنگاه   ينب ترناعادالنه    بازار  هرچه الب
 ر چهه و بيشتر ميزان تمركز شود، توزیع های موجودبنگاه
شتر  هابنگاه تعداد شد،  بي . ودب خواهد كمتر تمركز درجه با
ــان   خالص  رقابت   وجود بازار نشـ  كارآیی  دهنده در یک 

ست  حداكثری  و ناكارآمدی با انحصار وجود  كهحالی در ،ا
صارگر . شود می شناخته  اجتماعی هایهزینه بروز در  انح

مت      يل قي نایی تحم بازاری توا مدنظر خود را  چنين   های 
ــهم   ــت دادن س ــتای در راو  مهمی از بازاربدون از دس س

ــود خود دارد     ــازی سـ ثرســ ك  Esmaeili pour) حــدا

Masoole, 2015). كشــور یک در تمركز درجه از آگاهی 
ست  مهم به چند دليلیا یک بازار خاص،  شت  تمركز. ا  ربي

شوری  شود. می داده ارتباط باالتر انحصاری  قدرت با  اب ك
 از توانـد میدر بـازارهـای مختلف    بـاال  تمركز ســـط 

. ببيند زیان رشــد، محدودكننده اقتصــادی هایناهنجاری
ــط  همچنين، ــان به منجر تواندمی تمركز باالی س  هاینوس
صادی  س به كلی هایشوك واقع  در. شود  بزرگتر اقت  لهيو
 تمركز كه زمانی و شود می آغاز منفرد هایبنگاه در شوك 
 زتمرك از ســوی دیگر،. شــودمی بيشــتر اثر این اســت باال

ــادی های فعاليت    به  منجر یا بازار   كشـــور یک  در اقتصـ
سی    هایاخالل  كه هاییبخش یا افراد. شود می بالقوه سيا
 ستا ممکن كنند،می كنترل را متمركز اقتصادی هایفعاليت
ــی  قدرت ــياس  منافع برای آن از و برده بکار را عظيمی س

 .(Abou Nouri & Gholami, 2008) كنند اســتفاده خود
 از ارباز ساختار نوع گيریاندازه برای كاربردی، اقتصاد در

 معکوس هایشـــاخص مانند متعددی كمی هایشـــاخص
عداد  گاه  ت ــاخص قيمتی، تبعيض ها، بن ــاخص لرنر، شـ  شـ
ين    كز      ، نســــبــت)Bain Index (ب مر نگــاه    ت  هــایب
بت )( Concentration ratio)برتر  ،بنگاهی(  kتمركز  نســـ

شمن – هرفيندال شاخص   ،(Hirschman-Herfindhal) هير
 ضریب تایدمن،  –هال  ،(Hannah and Kay) كای – هانا
 هانگاهب اندازه لگاریتم شاخص جامع تمركز صنعتی، ،جينی

 ,Esmaeili pour Masoole) شــودمی اســتفادهو غيره 

سياری  در .)2015 شورهای  از ب  ميزان ساله  هر ،جهان ك
 يزن ایران در ،شود گيری میاندازه مختلف صنایع  در تمركز
ه شد  برآورد ميزان تمركز در برخی صنایع  اخير دو دهه در

نه می  .اســــت قات   در این زمي به تحقي  و Gorji توان 
Sadatian (2000) ،Bakhshi (2003)،Abou Nouri  و 
Gholami (2008) ،Sayadi  ( ــاران ــک ــم ، (2008و ه

Esmaeili pour Masoole (2015) ،Memarnezhad  و
 Kazemzadehو  Shahiki Tash ( و2010همکــاران )  

ــنایع مختلفدر ( 2013) ــاره  ص ــنعت مبلمان  .كرداش ص
صــنایع وابســته به صــنعت چوب  مهمترین ازجملهچوبی، 
در بسياری از كشورهای جهان و ازجمله . این صنعت است

خوردار           بر بی  خو نق  یران از رو ــت ا  Maleki) اســ

2020, Tajdini&  Galandouz).   ساليان اخير  تمایلدر  
ـه اسـتفاده از مصـنوعات چوبی )    مبلمـان منـزل    ویژهبهب

ـل كامالً مشهود  صورتبه (و اداری ـور شدت   در داخ كش
شتری  ست  بي ضوع . این یافته ا ــبب    مو ان ميز افزایشســ

برای  .شــده اســت واردات صــنعت مبلمان چوبی به ایران
به  2001ميليون دالر در سال  25از  ارزش وارداتنمونه، 
ـال     416بيش از  ـون دالر در س ه یافتافزایش  2008ميلي
ـی  در حالی است كه این . است ـدت  ایندر ط -2008) م
 3/5از  مبلمان صـــادرات محصـــوالت صـــنعت (2001

ــت    5/6ميليون دالر به  ــه اسـ ميليون دالر افزایش یافتـ
سال در  5بنابراین نسبت واردات به صادرات از حــــدود 

ــت رســيده 2008در ســال  63به بيش از  2001  اســـــ
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(2013 et al.,Tajdini  .)       مركز در بــازار ت لعــات  مطــا
گل توســـط   المللیبين کاران   Noceدر بخش جن و هم
نه تخته خرده چوب       2007) نه تخته الیه، در زمي ( در زمي

(، در زمينه محصــوالت 2008و همکاران ) Noceتوســط 
ــط  (، در 2013و همکاران ) Coelho Juniorجنگلی توس

کای جنوبی توســـط    نه واردات خمير آمری و  Soaresزمي
های چوبی ی پالت( و در زمينه بازار جهان2014همکاران )
سط   ست.   2016و همکاران )  Schettiniتو شده ا  ( انجام 

Akhtari کاران  و عه     (2020) هم طال يل  و با م  بازار  تحل
ایران به این نتيجه رســـيدند كه    چوب خرده تخته  واردات
كاال  واردات بازار  ــاری از این   این در و بوده نوع انحصـ

 ســر رب توانندمی صــادركننده كشــورهای بازار، وضــعيت
ــادرات ميزان و قيمت و  Soares .كنند تبانی یکدیگر با ص

کاران )  عه  2018هم طال بازار خمير   ( در م به بررســـی  ای 
رقــابــت در بــازار جهــانی  وتحليــلتجزیــهبرای چوب 

غذ   خم كا نه  ير نابرابری  در زمي در  (Inequality) تمركز و 
سال  ساس   2014تا  2002های طول دوره  پرداختند. بر ا

تعيين تمركز برای ) هيرشـــمن-شـــاخص هرفيندال نتایج  
بود كه  1327/0 تا 0918/0بازار( مقدار این شــاخص از 

ــان ــاركت     نشـ دهنده تمركز پایين در بازار و افزایش مشـ
. همچنين طبق مقادیر اســـتكشـــورها در طول این دوره 
تا  8874/0) (Gini Index)محاسـبه شـده شـاخص جينی   

شورهای ایاالت متحده آ 9349/0 مریکا، كانادا، برزیل، ( ك
در بازار جهانی برتر كشــورهای  عنوانبهســو د و شــيلی 

( با محاســـبه    2018و همکاران )  Sousa selvattiبودند.  
هيرشــمن، شــاخص -تمركز، شــاخص هرفيندال شــاخص

یل     -هال  تا ــاخص آنتروپی  یدمن، شـ  Theil Entropy)تا

Index)شــاخص جامع تمركز صــنعتی و شــاخص جينی ،، 
سيته متوسط    در زمينه ایمطالعه توليد جهانی تخته فيبر دان

ــال  جام   2016و  1995های  و درجه تمركز آن طی سـ ان
دادند. بر اســـاس نتایج، توليد جهانی تخته فيبر دانســـيته 

سال     سط از  صد   81/12به ميزان  2016تا  1995متو در
سال به   سبت       مترمکعبميليون  99در  شاخص ن سيد.  ر

گاهی   4تمركز  یت   بن ــال  احکا باال از سـ  2009ز تمركز 

شت  سبت تمركز    دا شاخص ن سبتاً بنگاهی  8.  باال باقی  ن
شاخص هرفيندال  شمن، هال -ماند.  شاخص  -هير تایدمن، 

صنعتی     شاخص جامع تمركز  ركز تم مؤیدآنتروپی تایل و 
سط بود.     سيته متو باال در بازار جهانی توليد تخته فيبر دان

Coelho Junior ( با م2018و همکاران )   شاخص سبه   حا
تایدمن، -هيرشمن، شاخص هال-تمركز، شاخص هرفيندال 

شــاخص آنتروپی تایل، شــاخص جامع تمركز صــنعتی  و 
به   ــاخص جينی  یه شـ يل تجز مل و درجه       وتحل کا ند ت رو

صادرات جهانی   سال   خميركاغذتمركز  سال   1961از  تا 
ند.  2014 تایج  پرداخت ــاس ن ند افزایشـــی در   ،بر اسـ رو

ضا صادرات خمير به دل  شأت   یيل افزایش تقا ز گرفته ان
صرف در طول دوره     سرانه م شد جمعيت و افزایش  مورد  ر

ساس نتایج بودبررسی   ن، هيرشم -شاخص هرفيندال  ،. بر ا
شاخص آنتروپی تایل -شاخص هال  شاخص   و تایدمن، 

شان    صنعتی ن صادرات  جامع تمركز  دهنده تمركز در بازار 
صادركننده   افزایش تعداد با وجود خمير بود.  شورهای   ،ك

هانی خمير         ــادرات ج نابرابری صـ ناداری در  كاهش مع
( به 2009و همکاران )  Poor Partovi مشـــاهده نشـــد.

سه  صار و  تطبيقی مقای صنعت   130بيش از  در تمركز انح
 ســاختار بازار انواع كه نتيجه گرفتند  پرداختند و كشــور 
مان و        فراورده يد مبل مل تول های ليگنوســـلولزی شـــا
شده، توليد ورق عات طبقهمصنو  شده و  بندی ن های روكش 

بندی شــده، توليد تخته، توليد مصــنوعات نجاری و طبقه
غذ   كا كارتن در دوره       خمير به و  يد جع غذ و مقوا و تول كا  ،

ــی به ــار مورد بررس ــت   تقریباًترتيب از نوع انحص ــس س
 سبتاً نانحصاری سست،     تقریباًانحصاری،   نسبتاً خصوصی،   

 ترینمهم نامحققرقابتی بوده است. این   باًتقری ری وانحصا 
صار  گيریشکل  دليل شور،  در انح  عمومی بخش در چه ك
 طریق از ورود موانع ایجاد را خصــوصــی بخش چه در و

 بررسی سوابق   .مقررات معرفی كردند و هانامهآیين قوانين،
شان می  شده  تحقيق داخلی ن دهد كه عمده مطالعات انجام 

بازارهای  زمينهدر زمينه ســاختار بازار و درجه تمركز در 
يدی داخلی   ــت تول بازار    اسـ ــاختار  نه تعيين سـ و در زمي

مان   جمله  از ،واردات انواع محصـــوالت بازار واردات مبل
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ــی  ــده تحقيقات خاص ــتنش  et al.(Poor Partovi ,اس

با (2009 يت  به  توجه  .  عه   این در ،موضـــوع اهم طال  با  م
 لمانمب واردات بازار ساختار تحليل و تمركز ميزان بررسی
تاق  له  ده دوره طی ایران به  خواب ا ــا یت   1387) سـ غا  ل
این  در انحصار و رقابت درجه از روشن تصویری (، 1398
 .خواهد شد ارا ه بازار

 

 هاروش مواد و
 خوابگردآوری اطالعات واردات مبلمان اتاق

تعرفه گمركی انواع مبلمان ارا ه شده است. كد  1در جدول 
ی اانواع مبلمان چوبی مورد استفاده در اتاق خواب با كد تعرفه

شامل محصوالتی از قبيل تخت خواب، پاف، ميز  940350
 .باشدو كمد می ینهآ آرایش،

 
 مبلمان انواع یگمرک تعرفهکد -1 جدول

Table 1. Code customs tariff types of furniture 

 محصول نوع

Product type 

 یگمرک تعرفه کد

Code customs tariff 

 اتاق خواب یچوب مبلمان

Wood furniture bedroom 

  
940350 

 یچوب اسکلت یدارا یهامنينش

Living rooms with wood structures 

  
94016100 

 كار دفاتر در استفاده مورد یچوب مبلمان

Wood furniture Used in employment offices 

  
94033000 

 (مشابه مواد ای یسبد ديب ر،ي)حص هامنينش ریسا

Other living rooms (Mat, basket willow or similar material) 

  
94015900 

 مبلمان ریسا

Other furniture 

  
940360 

 (واردات و صادرات آمار) رانیا یكشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاق: منبع
Reference: Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (Export and import statistics) 

 

اطالعات واردات مبلمان اتاق خواب ایران )بر  2جدول 
نشان  1397تا  1388 سال ازو ميزان واردات( را  مبدأاساس 
مقادیر واردات مبلمان اتاق خواب،  یآورجمعپس از  دهد.می

مختلف محاسبه  هایشاخص طریق ميزان تمركز این بازار از

 وعن تمركز، اندازه به توجه تمركز، با گيریاندازه برای .شد
 انحصاری، شکل از اعم خواب اتاق مبلمان واردات بازار

 يراتتغي روند و شناسایی غيره و چندجانبه انحصار رقابتی،
 . شد بررسی 1387-1398 زمانی دوره طی آن
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 )تُن( 1397 تا 1388 یهاسال یط رانیا خواب اتاق مبلمان واردات -2 جدول

Table 2. Import of Iran bedroom furniture during the years 1388 to 1397 (ton) 

1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388  

85397 3139 660260 
377424

2 
3551199 50821 9852 4807808 436125 4401789 

 هيترك
Turkey 

15059 463 79953 57470 106896 64209 9133 19955555 1652563 1369395 
 نيچ

China 

- - - 
72 
 

- - - 
1691 
 

9055 
 

44805 
 

 وانیتا
Taiwan 

25468 323 27587 17597 51408 439.5 150  
52352 

 
15181 

 
33225 

 ايتالیا
Italy 

850 240 8171 214 12842.9 - 1350 49589 59567 16396 
 آلمان

Germany 

- - 320 340 1840 12565 4910 50967 22167 7100 
 یاندونز

Indonesia 

18059 550 13248 50926 76586.6 11433 4370 455927 751273 5754 
 امارات

Emirates 

900 - - 414 - 800 - 9800 18571 2573 
 لندیتا

Thailand 

1410 - 411 1790 131 13806 69121 1895 4038 1877 
 اياسپان

Spain 

- - - - - - - 3820 1210 1760 
 هیسور

Syria 

- 3457 - - - 200 580 - - 1400 
 یجنوبكره

South Korea 

950 3950 7332 - - 480 - - 7109 258 
 یمالز

Malaysia 

- 108 - 304 1630 - 2732 8746 10885 120 
 هند

India 

- - - - - - - - - 8615 
 ونير ون

Reunion 

550 - - - - - - 580 385 - 
 كنگهنگ

Hong Kong 

1248 - - - - - - 4100 3490 - 
 شیاتر

Austria 

- - - 376 - - - 11510 - - 
 تنامیو

Vietnam 

- - 1506 - - - - 8820 - - 
 پاكستان

Pakistan 
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900 - - - 250 - - 5644 - - 
 لهستان
Poland 

- - - - 430 - - 4289 - - 
 نيپيليف

Philippines 

2322 - - - - - - 2211 - - 
 كانادا

Canada 

- 90 - - - - 12600 - - - 
 هلند

Netherlands 

- - - - - - 8925 - - - 
 گرجستان
Georgia 

9425 1448 - - - - 520 - - - 
 کایآمر

America 

- - 1093 - - 350 - - - - 
 بلغارستان
Bulgaria 

- - - 3057 8940 - - - - - 
 سيسو 

Switzerland 

- - - 3080 - - - - - - 
 مجارستان
Hungary 

- - - 689 - - - - - - 
 نروژ

Norway 

1190 - - 480 - - - - - - 
 فرانسه
France 

- - 497 - - - - - - - 
 تیكو

Kuwait 

- 5330 - - - - - - - - 
 لبنان

Lebanon 

- 3425 - - - - - - - - 
 جانیآذربا

Azerbaijan 

- 420 - - - - - - - - 
 ايكن

Kenya 

- 400 - - - - - - - - 
 یرومان

Romania 

750 - - - - - - - - - 
 سو د

Sweden 

164530 23343 800378 514252 616156 155104 124243 7491225 6893029 5896581 
 مجموع
Total 

 رانیا یمعادن و كشاورز ع،یصنا ،یبازرگان اتاق :منبع
Reference: Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture  
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 هامحاسبه شاخص
 RatioConcentration  (CR)ر بازا تمرکزنسبت شاخص 

 را در بازاربزرگ های متعلق به بنگاه سهم این شاخص
 0-100 بين RCتغييرات نسبت تمركز  دامنه .دهدنشان می

درصد  60بنگاه بيش از  4در نوسان است. اگر نسبت تمركز 
اه متمركز و تحت تسلط چند بنگ كامالًبيانگر یک بازار  ،باشد
. هر قدر درآمده استند جانبه حالت انحصار چكه به است
ر به بازا ،دشو ترنزدیک 100و به  افزایش یافتهمركز ت درجه

كاهش تمركز  درجه قدر هرو  شودانحصار كامل نزدیک می
تر از های كمنسبتاست.  ترنزدیکبازار به رقابت كامل  یابد،
 آوردجزء بازار رقابتی به حساب  توانمیدرصد را  40

(Abbasi & Nazari, 2017). 1 رابطه توسط شاخص این 

  .شودمی محاسبه
 

𝐶𝑅𝑘 = ∑
𝑋𝑖

𝑋

𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1 (1  )                        

iS: بنگاه  سهمiام 

iX: افزوده، دارایی و  توليد، فروش، ارزش) نظر مورد يرمتغ

 های برتر بازاراشتغال( بنگاه

X :بازار در نظر مورد متغير كل اندازه 

n :برتر هایبنگاه تعداد 

kRC :سهم) شاخص نسبت تمركز n  صورتبهبنگاه از بازار كه 

 شود(درصد بيان می

 

 (Esmaeili pour Masoole, 2015) شاخص نسبت تمرکز برحسب یاکارخانه عیصنا تمرکز درجه -3 جدول

Table 3. The degree of concentration of factory industries in based on concentration ratio index 

 اول بنگاه 4 سهم

Share of the first 4 firms 

 اول بنگاه 8 سهم

Share of the first 8 firms 
 تمركز درجه

Concentration Degree 

 شتريب و درصد 75

75 percent and more 

 شتريب و درصد 90

90 percent and more 

 باال اريبس

Very high 

 درصد 75 تا 65

65 to 75 percent 

 درصد 90 تا 85

85 to 90 percent 

 باال

Hjgh 

 درصد 65 تا 50

50 to 65 percent 

 درصد 85 تا 70

70 to 85 percent 

 باال نسبتاً

Rather High 

 درصد 50 تا 35

35 to 50 percent 

 درصد 70 تا 45

45 to 70 percent 

 نیيپا نسبتاً

Relatively low 

 

 هیرشمن  –شاخص هرفیندال 

ی منحنی توليد یا ، به تمامی نقاط رواین شاخص در     
ها و از اطالعات همه بنگاهشود و در واقع، واردات توجه می

 ودشصادركنندگان برای بررسی ساختار بازار استفاده می
(Shahiki Tash & Kazemzadeh, 2013).  از شاخص این

 شود.محاسبه می 2 هابطر طریق
 

 (2 )                                𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑠𝑖
2𝑛

𝑖=1             

              2 ) 𝐻𝐻𝐼 =  ∑ (
𝑥𝑖

𝑋

𝑛
𝑖=1      

2
Si : مربع سهم بازار بنگاهiما 

i:X های برتر بازاربنگاه نظر مورد متغير 

X: بازار در نظر مورد يرمتغ كل اندازه 

n: های موجود در بازارتعداد كل بنگاه 

 یکسان نسبی هایاندازه با كوچک بنگاه شمارییباگر تعداد 

 رصف به نزدیک و بسيار كوچک هرفيندال شاخص باشند، بازار در
 یكم تعداد اگر دارد از بازار رقابت كامل حکایت خواهد بود كه 

 ند،باش داشته وجودبازار  در نابرابر نسبی هایاندازه با بنگاه
دهنده بازار كه نشان بود خواهد یک به نزدیکشاخص هرفيندال 
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 . et al.,(Sayadi (2008 انحصار كامل است
 

 (Esmaeili pour Masoole, 2015) هابنگاه یاندازه و تعداد نظر از آنها یهایژگیو و بازارها ساختار -4 جدول

Table 4. The structure of markets and their features in terms of number and size of firms 

  (Esmaeili pour Masoole, 2015) 

 شرح

Description 

 تمركز هاینسبت

(Ci )درصد 

Concentration ratios 

(Ci) percent   

 هرفيندال شاخص

(HI) 

Herfindahl index 

 بازار اصلی ویژگی

feature of the marketThe main  

 كامل رقابت

Complete competition 
01C HI0 

 ارباز از سهمی آنکه بدون رقيب، بنگاه 50 از بيش

 .باشند داشته دراختيار را

More than 50 competing firms,without 

having a market share. 

 انحصاری رقابت

A monopoly competition 
<  110C 30 ≥HI /1 >15 

 از بيش كدامهيچ زیاد  مؤثر رقيب هایبنگاه تعداد

 .ندارند انحصار در را بازاردرصد 10

High number of effective firms, none of 

them monopolize more than 10% of the 

market. 

 باز جانبه چند انحصار

Open oligopoly 
<  440 C 15 ≥HI /1 >10 

 درانحصار را بازاردرصد 40 حداكثر بنگاه، 4

 .دارند

4 firms have a monopoly maximum of 40% 

of the market. 

 چندجانبه انحصار

oligopoly 
≤60  440≤ C 

10 ≥HI /1 >6 
 

 درصد 60 حداكثر ودرصد 40 كم دست بنگاه، 4

 .دارند درانحصار را بازار

4 firms have a monopoly of at least 40% 

and a maximum of 60% of the market. 

 بسته چندجانبه انحصار

Close oligopoly 
>  460C  6 ≥HI /1 >3 

 

 درانحصار را بازاردرصد 60 كم دست بنگاه، 4

 .دارند

 4 firms have a monopoly of at least 60% 

of the market. 

 مسلط بنگاه

Dominant firm 
≥150 C 

3 ≥HI /1 >1 
 

درصد بازار را  50بيش از  نهاییت بهبنگاه  یک

 درانحصار خود دارد.

One firm alone has monopoly more than 

50% of the market. 
 

  كامل انحصار

Complete monopoly 
1100C 

  
HI1 

 .دارد درانحصار را بازار كل بنگاه یک

One firm monopolizes the entire market. 
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 (Hall-Tiedemann index) تایدمن – شاخص هال

 وتایدمن یک شاخص تمركز یافته است  -شاخص هال
ردن و لحاظ كاست  بازارتعداد بنگاه بيانگر شرایط ورود به 

مين تض تأمينبرای . در محاسبه شاخص تمركز ضروریست آن
ه آن در رتب برابرها، سهم هر بنگاه بر مقدار مطلق بنگاه تأكيد
را به خود  =1iبنگاه وزن  ترینبزرگشود و گرفته مینظر 

تایدمن بين  -دهد. دامنه تغييرات شاخص هال اختصاص می
های متعدد، با اندازه برابر و رقابتی( و یک صفر )به ازای بنگاه
ند( كانحصاری در بازار فعاليت می صورتبه)زمانی كه بنگاه 

دد باشد بازار از گيرد. اگر این شاخص بين این دو عقرار می
این . (Sayadi et al., 2008)باشد نوع انحصار چند جانبه می

 گردد.محاسبه می 3از طریق رابطه  شاخص

 

     (3 )                          𝐻𝑇𝐼 =
1

(2 ∑ 𝑖𝑠𝑖−1𝑛
𝑖=1 )

     

 

iS: سهم بنگاه i ام 

n: های موجود در بازارتعداد بنگاه 

i : سهمرتبه بنگاه در صنعت از لحاظ 

 

 شاخص جامع تمرکز صنعتی
(Comprehensive concentration index( (CCI) 

 هاگاهبن پراكندگی یا تمركز پيرامون بحث از شاخص این
 امکان این شاخص طریق از. آیدمی دستبه مختلف صنایع در

 طلقم اندازه و بنگاه هر بازاری سهم نسبی پراكندگی محاسبه
دامنه این شاخص بين صفر و . پدید آمد همزمان طوربه آن

این شاخص به سمت صفر ميل  كهیدرصورتیک قرار دارد و 
است  فرمامحکتوان گفت در بازار شرایط رقابت كامل كند می

 شاخصدهنده انحصار كامل در بازار است. و عدد یک نشان
 آید.بدست می 5از رابطه  مذكور
 

     (5 )        )) i S-(1+ (1 2 i ∑  𝑆𝑛
𝑖=2 + 1 𝐶𝐶𝐼 = 𝑆        

2
Si :مربع سهم بازار بنگاه i ام 

iS : بنگاه ترینبزرگسهم نسبی 

n :های موجود در صنعت یا بازارتعداد كل بنگاه 

 (Hannah Kay Index) یاک-شاخص هانا
 هشد نماد آلفا مشخص بازار با سهم توان ،شاخص ایندر 

ص این شاخ .گرددمی تعيين محقق نظر بر بنا نيز آن مقدار و
هر  .(Akhtari et al., 2020) گرددمحاسبه می 4از رابطه 

 أثيرتباالتر باشد، این شاخص بيشتر تحت  α چقدر مقدار 
گيرد و بعکس. در این در بازار قرار می تربزرگهای بنگاه

نظر گرفته شده  در 2و  5/1 ،6/0بررسی مقادیر این پارامتر 
 است.

 (4) 

𝑯𝑲𝑰 = ∑ (𝑺𝒊
𝒂)𝒏

𝒊=𝟏   if α >0, α≠0 

iS :سهم بازاری بنگاه iام 

n:  موجود در بازار هایبنگاهتعداد كل  

 

  نتایج
نتایج حاصل از محاسبه ميزان تمركز بازار واردات مبلمان 

 زیر شرطبههای مختلف اتاق خواب ایران به تفکيک روش
 باشد.می
 

 بنگاهیچهار  بازارتمرکز نسبت شاخص 
 نسبت تمركز در دوره مذكور ،(5)جدول  بر اساس نتایج

وجود  از حکایتاست كه  «يار باالبس» 1396سال  یاستثنابه
ميانگين شاخص نسبت تمركز چهار  .دارددر این بازار  انحصار

ساله مورد مطالعه به ایران برای دوره ده صادركنندهكشور عمده 
درصد از كل واردات مبلمان اتاق خواب به  19/96 به ميزان
این است كه بازار مبلمان اتاق  دهندهنشانكه  باشدمیایران 

ساله به بازار انحصار كامل  10 دوره خواب ایران در این
با توجه به مقادیر نسبت تمركز  ،همچنيننزدیک شده است. 

 ، بازار واردات مبلمان اتاق خواب در دورهچهار بنگاهی
بنگاه از نوع انحصار ، 1396و  1392سال  یاستثنابهمذكور 
 50ز تنهایی بيش ادر این بازار یک بنگاه به .بوده است مسلط
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تواند بر تنهایی میدرصد بازار را در اختيار خود دارد و به
 برای تقاضا در این بازار،قيمت محصول اثر بگذارد. 

شود می گونه كه مشاهدههماناست.  كششبی محصوالت
كشور  1396و  1392، 1391های تركيه به استثنای سال

 1391در سال عمده صادركننده محصول به ایران بوده است. 
كشور اسپانيا جایگزین تركيه شده و این كشور با در اختيار 

درصد بازار، به بنگاه مسلط در بازار تبدیل  50بيش از  گرفتن
چند جانبه سخت ، انحصار 1396و  1392در سال شده است. 

ه چهار بنگا فعلی در شرایطبازار مسلط بوده است.  این بر
 اینکه دليلبهكل بازار را در اختيار دارند و  درصد 50بيش از 
 متمركز محدودی بنگاه )صادركننده( تعداد دست در بازار
بر سر قيمت و مقدار صادرات محصول  همکاری و تبانی است،

 است پذیرکانــام ررقابتیــغي ارـرفت نين بروزــهمچ و
2008) et al.,(Sayadi .  هرچند با توجه به سهم پایين واردات
شمگير نخواهد محصول در مصرف داخلی، این موضوع چاین 
بيشترین ميزان تمركز بازار در سال با توجه به نتایج، بود. 
سال بوده است. در  1396و كمترین آن مربوط به سال  1388
شکست رخ ارز و مسا ل سياسی باعث ن هاینوسان، 1396

تغيير شركای تجاری ایران از تركيه، چين، انحصار تركيه و 
ایتاليا و امارات به لبنان، مالزی، كره جنوبی و جمهوری 

 100ها درجه تمركز به آذربایجان شده است. در بعضی سال
دهد این بازار به نشان می موضوعنزدیک شده است كه این 

 آن از حکایتنتایج همچنين  دیک شده است.انحصار كامل نز
، نچي تركيه، كشورهای دوره، این هایسال بيشتر در كه دارد
 رانای صادرات را به بيشترین عربی متحده و امارات ایتاليا
نکته جالب توجه اینکه امارات خود توليدكننده . اندداشته
 تواندمیای خود نقش واسطه دليلبه ،حال. باایننيستمبلمان 

  .باشد موثر وارداتی محصول قيمت تعيين در

 این مبلمان اتاق خواب ایران در واردات ميزان وضعيت
كه كاهش طوریهساله روند كاهشی داشته است. ب 10 دوره

 شدآغاز   91شدید واردات مبلمان اتاق خواب ایران از سال 

واردات  90تا  88 یهاسالو این روند ادامه یافت. در طی 
باالیی را به خود اختصاص داده سهم  مبلمان از كشور تركيه

ميزان واردات از تركيه به شدت  97تا  91بود، اما از سال 
بر اساس نتایج، واردات ایران از كشور  یافته است. كاهش

تركيه، چين، امارات و ایتاليا به دليل افزایش نرخ ارز در سال 
 ليدتو عوامل از يرغبه رو،ازاینبه بعد كاهش یافته است.  92
 انسانی نيروی و آالتينماش تجهيزات، ،اوليه مواد از اعم

 هادولت تصميمات و سياسی هایفعاليت مانند دیگری عوامل
 یهاسالدر  است. شده مبلمان واردات ميزان كاهش بهمنجر 
از تركيه به ایران اتاق خواب ميزان واردات مبلمان  97و  96

 رودوشركای تجاری ایران و  تغيير .استه یافتبه شدت كاهش 
ار به این باز جنوبیكره و آذربایجان مالزی، لبنان،های كشور
بر تمایل بازار به سمت  یدليلتوان را می 96در سال  ویژهبه

 كه طی دارداز آن  حکایت نتایج نهایت در. دانسترقابت 
 مهمترین از ایتاليا امارات و چين، تركيه، مطالعه مورد دوره

 مبلمان اتاق خواب واردات بازار در ایران تجاری شركای
 مدهع يدكنندگانتول از عربی متحده امارات اینکه و با بودند

 واسطه عنوانبه بيشتر كشور این اما ،نيستمبلمان اتاق خواب 
 ایران مبلمان اتاق خواب به صادرات بازار در یمؤثر نقش
این كشورها قدرت بيشتری برای تعيين قيمت  .است داشته

راحتی بر سر قيمت و مقدار صادرات با یکدیگر به دارند و
-میا آنهتبانی و همکاری  نتيجه كه كنندیمهمکاری و ا تالف 

 .قيمت باالتر به ایران باشد تواند فروش محصوالت با
 

 بنگاهی  8شاخص  نسبت تمرکز بازار 
(، نسبت تمركز در دوره مذكور 6بر اساس نتایج )جدول 

از وجود انحصار در این بازار  حکایتبسيار باال است كه 
. همچنين، با توجه به مقادیر نسبت تمركز چهار بنگاهی، دارد

بازار واردات مبلمان اتاق خواب در دوره مذكور از نوع 
 انحصار بنگاه مسلط بوده است.

 



 

 مقادیر شاخص تمرکز بازار چهار بنگاهی -5جدول 

Table 5. The values of the market concentration index of four firms. 

1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388  

 تركيه 4401789 436125 4807808 9852 50821 3551199 3774242 660260 3139 85397
Turkey 

 چين 1369395 1652563 19955555 9133 64209 106896 57470 79953 463 15059
China 

- - - 72 - - - 1691 9055 44805 
 تایوان

Taiwan 

25468 323 27587 17597 51408 439.5 150 52352 15181 33225 
 ایتاليا
Italy 

 آلمان 16396 59567 49589 1350 - 12842.9 214 8171 240 850
Germany 

 اندونزی 7100 22167 50967 4910 12565 1840 340 320 - -
Indonesia 

 امارات 5754 751273 455927 4370 11433 76586.6 50926 13248 550 18059
Emirates 

 تایلند 2573 18571 9800 - 800 - 414 - - 900
Thailand 

 اسپانيا 1877 4038 1895 69121 13806 131 1790 411 - 1410
Spain 

 سوریه 1760 1210 3820 - - - - - - -
Syria 

 جنوبیكره 1400 - - 580 200 - - - 3457 -

South Korea 
 مالزی 258 7109 - - 480 - - 7332 3950 950



 

1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388  
Malaysia 

 هند 120 10885 8746 2732 - 1630 304 - 108 -
India 

 ر ونيون 8615 - - - - - - - - -

Reunion 

 كنگهنگ - 385 580 - - - - - - 550

Hong Kong 

 اتریش - 3490 4100 - - - - - - 1248

Austria 

 ویتنام - - 11510 - - - 376 - - -
Vietnam 

 پاكستان - - 8820 - - - - 1506 - -
Pakistan 

 لهستان - - 5644 - - 250 - - - 900
Poland 

 فيليپين - - 4289 - - 430 - - - -
Philippines 

 كانادا - - 2211 - - - - - - 2322
Canada 

 هلند - - - 12600 - - - - 90 -
Netherlands 

 گرجستان - - - 8925 - - - - - -
Georgia 

 America آمریکا - - - 520 - - - - 1448 9425

 بلغارستان - - - - 350 - - 1093 - -



 

1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388  
Bulgaria 

- - - 3057 8940 - - - - - 
 سو يس

Switzerland 
 

 مجارستان - - - - - - 3080 - - -
Hungary 

 نروژ - - - - - - 689 - - -
Norway 

 فرانسه - - - - - - 480 - - 1190
France 

 كویت - - - - - - - 497 - -
Kuwait 

 لبنان - - - - - - - - 5330 -
Lebanon 

 آذربایجان - - - - - - - - 3425 -
Azerbaijan 

 كنيا - - - - - - - - 420 -
Kenya 

 رومانی - - - - - - - - 400 -

Romania 

 سو د - - - - - - - - - 750
Sweden 

 مجموع 5896581 6893029 7491225 124243 155104 616156 514252 800378 23343 164530
Total 

 



 

  یبنگاه هشت بازار تمرکز شاخص ریمقاد -6 جدول

Table 6. The values of the market concentration index of eight firms. 
 

 سال 1388 1389 1390 1391 1392

41.5 
 چين

China 
55.82 

 اسپانيا

Spain 
64.67 

 تركيه

Turkey 
63.1 

 تركيه

Turkey 
74.7 

 تركيه

Turkey 

 )درصد( برتر یكشورها سهم

Share of top countries (Percentage) 

 

32.5 
 تركيه

Turkey 
10.35 

 هلند

Netherlands 
26.84 

 چين

China 
24.1 

 چين

China 
23.2 

 چين

China 

8.9 
 اسپانيا

Spain 
7.87 

 تركيه

Turkey 
6.13 

 امارات

Emirates 
10 

 امارات

Emirates 
0.7 

 تایوان

Taiwan 

8.12 
 اندونزی

Indonesia 
7.5 

 چين

China 
0.7 

 ایتاليا

Italy 
0.86 

 آلمان

Germany 
0.5 

 ایتاليا

Italy 

7.39 
 امارات

Emirates 
7.23 

 گرجستان

Georgia 
0.68 

 یاندونز

Indonesia 
0.32 

 یاندونز

Indonesia 
0.2 

 آلمان

Germany 

0.51 
 لندیتا

Thailand 
4.03 

 یاندونز

Indonesia 
0.66 

 آلمان

Germany 
0.27 

 لندیتا

Thailand 
 Reunion ونير ون 0.1

0.31 
 یمالز

Malaysia 
3.6 

 امارات

Emirates 
 0.22 تنامیو 0.15

 ايتالیا

Italy 
0.12 

 یاندونز

Indonesia 

0.28 
 ايتالیا

Italy 
2.24 

 هند

India 
0.13 

 لندیتا

Thailand 
0.16 

 هند

India 
0.1 

 امارات

Emirates 

 كل جمع  98.98 99.96 99.74 99.61



 

 سال 1388 1389 1390 1391 1392

Total 

 باال اريبس

Very high 

 باال اريبس

Very high 

 باال اريبس

Very high 

 باال اريبس

Very high 

 باال اريبس

Very high 

 تمركز نسبت

Concentration ratio 
 مسلط بنگاه انحصار

Dominant firm 

oligopoly 

 مسلط بنگاه انحصار

Dominant firm oligopoly 

 مسلط بنگاه انحصار

Dominant firm oligopoly 

 مسلط بنگاه انحصار

Dominant firm oligopoly 

 مسلط بنگاه انحصار

Dominant firm oligopoly 

 بازار نوع

Market type 

1397 1396 1395 1394 1393 
 سال

year 

53.92 
 تركيه

Turkey 
24.5 

 لبنان

Lebanon 
82.62 

 تركيه

Turkey 
73.65 

 تركيه

Turkey 
57.7 

 تركيه

Turkey 

 سهم كشورهای برتر )درصد(

Share of top countries (Percentage) 

 

16.08 
 ایتاليا

Italy 
18.15 

 مالزی

Malaysia 
10 

 چين

China 
11.21 

 چين

China 

17.3

7 

 چين

China 

11.4 
 امارات

Emirates 
15.88 

 كره جنوبی

South Korea 
3.45 

 ایتاليا

Italy 
9.93 

 امارات

Emirates 

122.

44 

 امارات

Emirates 

9.5 
 چين

China 
15.73 

 آذربایجان

Azerbaijan 
1.65 

 امارات

Emirates 
3.5 

 ایتاليا

Italy 
8.35 

 ایتاليا

Italy 

5.95 

 ایاالت متحده

United 

States 

14.42 
 تركيه

Turkey 
1.02 

 آلمان

Germany 
0.6 

 مجارستان

Hungary 
2.08 

 آلمان

Germany 

 سوئیس 1.45 سوئیس 0.6 مالزی 0.91 ایاالت متحده 6.65 كانادا 1.46



 

 سال 1388 1389 1390 1391 1392

Canada United States Malaysia Switzerland Switzerland 

0.89 
 اسپانيا

Spain 
2.52 

 امارات

Emirates 
0.19 

 پاكستان

Pakistan 
0.35 

 اسپانيا

Spain 
0.3 

 اندونزی

Indonesia 

0.78 
 اتریش

Austria 
2.12 

 چين

China 
0.13 

 بلغارستان

Bulgaria 
0.13 

 نروژ

Norway 
0.26 

 هند

India 

99.98 99.97 99.97 99.97 99.97 
 جمع کل

Total 

 بسيار باال

Very high 

 باال

High 

 بسيار باال

Very high 

 بسيار باال

Very high 

 باال بسيار

Very high 

 نسبت تمرکز

Concentration ratio 

 انحصار بنگاه مسلط

Dominant firm 

oligopoly 

 Dominant انحصار بنگاه مسلط

firm oligopoly 

 مسلطانحصار بنگاه 

Dominant firm oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط

Dominant firm oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط

Dominant firm oligopoly 

 نوع بازار

Market type 
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 تایدمن و -هیرشمن، هال  –نتایج محاسبه شاخص هرفیندال 
 جامع تمرکز صنعتی

 -، هال هيرشمن - های هرفيندالشاخصمقادیر  7جدول 
 د.دهنشان می دوره مزبورجامع تمركز صنعتی را طی تایدمن و 
واردات  هيرشمن، بازار – هرفيندال ایج شاخصبر اساس نت

 انحصار»دوره غيررقابتی و از نوع این در  مبلمان اتاق خواب
كه ساختار بازار  1396است، به استثنای سال  بوده «مسلط بنگاه

روند  یطوركلبه از نوع انحصار چندجانبه سخت بوده است.
در سال  96/6112هيرشمن از  –كاهشی شاخص هرفيندال 

از رسيده است و حکایت  1392در سال  06/2987به  1388
كاهش قدرت انحصاری صادركنندگان اصلی مبلمان اتاق خواب 

. پس از آن از داردجدید به بازار  رقبای دليل ورودبه ایران به
شاخص مذكور روندی افزایشی داشته  1395تا  1393سال 

قدرت انحصاری دوباره است و این موضوع نشانه افزایش 
و  1396های صادركنندگان طی این سه سال بوده است. در سال

از قدرت انحصاری صادركنندگان كاسته شده دوباره نيز  1397
ش كاه تركيه و رانحصا شدن شکسته دالیل مهمترین است. از

 درصدی 5/96 كاهش به توانمی 1396شدت انحصار در سال 
 این بازار به جدید كشورهای ورود همزمان و از تركيه واردات
ود باوج .كرد اشاره جنوبیكره و آذربایجان مالزی، لبنان، ازجمله

كاهش قدرت انحصاری صادركنندگان در پایان دوره نسبت به 
 –ابتدای دوره، ساختار بازار بر اساس شاخص هرفيندال 

  .استهيرشمن همچنان غيررقابتی 
شاخص هال     ساس  و با توجه به ميانگين ده تایدمن –بر ا

قرار   n/1و  1بين  HTI توان گفتمی (58/0ساله این شاخص )  
شته   ساختار بازار دا ست. كمترین     از نوع و  انحصار چند جانبه ا

كه دليل شود مشاهده می  1396در سال    (25/0ميزان انحصار ) 
كاهش  اصــلی  يه   96آن  ــدی واردات از ترك عنوان  به درصـ
ــادركننده مبلمان اتاق خواب به ایران ترینبزرگ ــدمی ص .  باش
ه  ب توانمی موضوع  این دالیل ازشد  اشاره   تريشپطور كه همان
سان  رتأثي   عاقباًمتدر پی تهدید و تحریم آمریکا و  ارز نرخ هاینو

ــکالت بانکی پس از آن ــاره كرد.  مش امکان ارتباطات   عدماش
  بازارار ساخت تغيير بهمنجر  یاسيو دیگر عوامل س بانکیو  یمال
ست شده  عمده  صادركنندگان و  در  . ( et al.,Akhtari 2020) ا

  1395( بازار در ســال 95/0بيشــترین ميزان انحصــار ) ،مقابل
شاهده   صار     شود میم سال بازار واردات مبلمان به انح . در این 

ست.     شده ا به   شاخص هال تایدمن از آنجایی كه كامل نزدیک 
سيت    تركوچک یهابنگاه سا شتری  ح شان می بي وان  تمی ،دهدن

كاهش  دليل به 1396گفت كاهش ميزان این شــاخص در ســال 
ــهم    ــادركنندگان بزرگ از بازار و همچنين افزایش س ــهم ص س

ست صادركنندگان   شاخص  دیگرسوی  . از ا   افزایش ميزان این 
افزایش صـــادركنندگان بزرگ بازار     به دليل    1395در ســـال 

 باشد.كوچک می )تركيه( و كاهش سهم صادركنندگان
مقدار این  بر اساس مقادیر شاخص جامع تمركز صنعتی،

 دهندهدر نوسان بوده است كه نشان 85/0و   4/0ن شاخص بي
 شاخص با مقایسه باشد. دربازار انحصار چند جانبه می

 حساسيت از صنعتی تمركز شاخص جامع هيرشمن،-هرفيندال
 ترکكوچ هایبنگاه بازاری سهم تغييرات به نسبت بيشتری

 درجهاست، بنابراین این شاخص  ها( برخوردار)صادركننده

 دهد.هيرشمن نشان می- هرفيندال شاخص از بيشتر را انحصار
 

 (index kay-Hannah)کای –شاخص هانا 

 دهد.را نشان می كای -نتایج محاسبه شاخص هانا  8جدول 

 يزانم باشد حاكم بازار بر كامل انحصار كه زمانی شاخص این در
 n برابر آن ميزان باشد، كامل رقابت كهزمانی و یک شاخص

در این مطالعه از . شد خواهد( صادركننده كشور یا بنگاه تعداد)
استفاده شد. مقادیر شاخص هانا  5/2و  5/1، 6/0مقادیر آلفای 

دهد كه ميزان انحصار بازار نشان می 6/0كای در آلفای  –
رسيده  1397در سال  01/7به  61/2از  1388واردات از سال 

بته، همين الگوی است كه نشان از كاهش انحصار بازار دارد. ال
شود، نيز مشاهده می 5/2و  5/1كاهش انحصار در مقادیر آلفای 

ن بنابرای  با این تفاوت كه از شدت شاخص كاسته شده است
شدت انحصار در مقادیر باالتر آلفا افزایش یافته است. علت آن 

 يلم صفر سمتبه و یافته كاهش مقدار آلفا این است كه هرگاه
 دموجو هایبنگاه تعداد با برابر كای – اناه شاخص مقدار كند،
ای هعبارتی شاخص تحت تأثير بنگاهبود، به خواهد بازار در

 فتهیا افزایش آلفا هرگاه سویی از تر قرار خواهد گرفت.كوچک
 متس به شاخص این مقدار آنگاه كند، ميل نهایتبی سمتبه و



 

 .شودمی همگرا( مانند تركيه، چين، ایتالياعمده صادركننده  كشورهای) هابنگاه ترینبزرگ بازاری سهم
 

  یصنعت تمرکز جامع و دمنیتا -هرفیندال، هال  یهاشاخص ریمقاد -7 جدول

Tabale 5. The values of Herfindahl, Hall-Tiedman and Comprehensive Concentration Industrial indices. 

 

 نوع بازار

Market type 

  
CCI 

 نوع بازار

Market type 

  
HTI 

 نوع بازار 

Market type 

  
HHI 

 سال

Year 
 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.84

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.57

Dominant firm 

oligopoly 

6612/96 1388 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.75

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.47

Dominant firm 

oligopoly 

4867.12 1398 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.64

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.67

Dominant firm 

oligopoly 

4633.54 1390 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.61

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.43

Dominant firm 

oligopoly 

3400.89 1391 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.61

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.54

Dominant firm 

oligopoly 

2978.06 1392 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.67

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.5

Dominant firm 

oligopoly 

3854.96 1393 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.77

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.78

Dominant firm 

oligopoly 

5622.56 1394 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.85

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.98

Dominant firm 

oligopoly 

6921.53 1395 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.4

Oligopoly 

 انحصار چندجانبه سخت  0.25

Hard oligopoly 

1480.61 1396 

 انحصار چند جانبه

Oligopoly 

 انحصار چند جانبه 0.61

Oligopoly 

 انحصار بنگاه مسلط  0.57

Dominant firm 

oligopoly 

3175.85 1397 

 ميانگين دوره 4105.75   0.58  0.68 

Average period 
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  یکا -هانا  شاخص ریمقاد-8 جدول

Tabale 8. Hannah-kay index values 

α =2.5 =1.5/α =0.6 α 
 سال

Year 
1.58 1.74 2.61 1388 
2.03 2.36 3.71 1389 
1.96 2.29 3.93 1390 
2.63 3.69 6.62 1391 
3.22 3.69 5.04 1392 
2.37 2.97 4.95 1393 
1.66 2.04 3.76 1394 
1.37 1.6 2.99 1395 
6.4 7.3 9.58 1396 
2.8 3.84 7.01 1397 

2.6 3.15 4.98 
 ميانگين

Average 

 

 بحث
 مركزت. دارد ایویژه جایگاه تمركز مفهوم صنعتی اقتصاد در
 اخهش یک در بنگاه چند غلبه قدرت گيریاندازهبرای  مقياسی

 درك رایب مناسبی زمينه تمركز وتحليلتجزیه. است فعاليت از
 از ییک. است بازار و عملکردی ساختاری عناصر ارتباط بهتر

 هایشاخص محاسبه رابطه، این در معيارها ترینمعروف
 سبک به توجه با .است خاص بازار یا صنعت یک در تمركز
به یک كاالی ضروری تبدیل  مبلمان جمعيت، رشد و زندگی

 توليدات و منابع از مبلمان به جامعه افراد نياز كه شده است
 بررسی و گرددمی برطرف واردات طریق از یا و داخلی
 دتولي موضوع در تواندمی محصول این واردات بازار وضعيت

 ات نماید ارا ه مفيدی اطالعات كشور در صنعت این آینده و
 راستای در دولت هایسياست و تصميمات یدهسازمان در

ميزان تمركز  پژوهش، این درگردد.  واقع موثر بازار تنظيم
 هایبا استفاده از شاخص «بازار واردات مبلمان اتاق خواب»

 جامع تایدمن، - هال هيرشمن، - هرفيندال تمركز، نسبت
بر اساس ميانگين  .شد محاسبه كی-هانا و صنعتی تمركز

 واردات محصول مورد بازار شاخص تمركز بازار طی این بازه،
بر اساس شاخص  به انحصار كامل نزدیک شده است. نظر

ط شرایبازار واردات مبلمان اتاق خواب ایران تحت  ،هرفيندال
، هال تایدمنشاخص ميانگين بر اساس  و ثرؤانحصار م

ر . بقرار داشته است انحصار چند جانبه تحت ساختار بازار

 انحصار چند تحت ، بازارجامع تمركز صنعتیاساس شاخص 
، در این دوره ساختار هاناكیبر اساس شاخص  باشد.میجانبه 

انحصار چند جانبه  صورتبهبازار واردات مبلمان اتاق خواب 
به راحتی بر سر قيمت و مقدار  صادركننده كشورهایبوده و 
 یانحصار. كنندات با یکدیگر همکاری و ا تالف میصادر
شود انی باعث میرفتار قيمتی در بازارهای جه بودن
كنندگان با در اختيار داشتن ابزار تعيين و تحميل قيمت صادر

تحت  و كردهرا به لحاظ اقتصادی وابسته  واردكنندهكشورهای 
 رزا قيمت هاینوسان ها،دولت سياست .دربياورندكنترل خود 

 ازارب بارزی در تأثير بانکی و مالی تبادالت هایمحدودیت و
 و دولت است مبلمان اتاق ایران داشته جانبه چند انحصار

 بازار ادایج برای حمایتی مقررات و قوانين تصویب با تواندمی
 كند. كمک صنعت این به رقابتی
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Abstract  
One of the most important economic goals of any state or economic system is to maintain a 

competitive position in every market. Competition in the market is ultimately improving the well 

- being of consumers and economic performance. Market analysis in order to resolve appropriate 

decisions by relevant agencies requires recognition of its structure. In order to judge the extent of 

competition and monopoly on each market, the concept of concentration is primarily used. 

Different indicators are used to measure the market concentration. This study was conducted with 

the aim of assessing the market concentration of Iran bedroom furniture and showing changes for 

the period from 1388 to 1397. In this regard, indicators of market concentration such as 

Concentration ratio, Herfindahl-Hirschman, Hall-Tiedman, Comprehensive concentration index 

and Hana-Kay were calculated. According to the results of the Herfindahl-Hirschman index, the 

furniture import market in this period is uncompetitive and the kind of monopoly of the firm and 

in 1396 year the market structure of a multi - lateral monopoly. According to the Hall-Tiedman 

Index, the market structure was a multi - faceted monopoly. Comprehensive index values of 

industrial concentration show a multi - sided monopoly market. The increase in the values of the 

Hana-Kay index has reached from 1388 to 1397, indicating a decline in the monopoly of the 

market. In general, in this regard, indicators of market concentration such as, Concentration ratio, 

Herfindahl-Hirschman, Hall-Tiedman, Comprehensive concentration index and Hana-Kay were 

calculated. The results show the existence of an oligopoly on the market. Monopoly has fluctuated 

with regards to the countries political-economic conditions in the mentioned period.  
 

Keywords: Market structure, concentration degree, monopoly, competition, bedroom furniture. 
 


