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 چکیده

های دولت در دهی تصمیمات و سیاستمنظور سازمانآگاهی از درجه تمرکز بازار به
راستای تنظیم بازار ضروری است. در این بررسی با هدف شناخت بازار واردات خمیر

کمک به دولتمردان در تدوین و اجرای سیاستهای چوب و کاغذ بازیافتی به منظور 

–های نسبت تمرکز، هرفیندالصحیح در ارتباط با این صنعت، با استفاده از شاخص

 تایدمن، ساختار بازار برای بازه-کای و هال–هیرشمن، جامع تمرکز صنعتی، هانا
اتاق  هایگیری شد. اطالعات مورد نیاز تحقیق از سایتاندازه 1385-1394زمانی

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب 
استخراج شد. طبق محاسبات انجام شده کشورهای اتریش، ایاالت متحده آمریکا، 

ترین شرکای امارات، روسیه، ترکیه، سوئد و شیلی طی دوره مورد بررسی از مهم
طوری که بر باشند بهو کاغذ بازیافتی می تجاری ایران در بازار واردات خمیر چوب

ی مورد مطالعه طور متوسط در دورهاساس شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاهی به
دهنده انحصار چند جانبه % از سهم کل صادرات را بر عهده دارند که نشان 77/79

 (20/0صنعتی ) تمرکز باشد. بعالوه مقادیر متوسط شاخص جامعحاکم بر این بازار می

متفاوت  بیانگر این موضوع  𝛼کای در مقادیر -( و شاخص هانا51/0تایدمن )-هال ،
کند. همچنین است که ساختار بازار مورد بررسی  از انحصار چند جانبه پیروی می

باشد. نشانگر انحصار موثر در بازار می 4/2407شاخص هرفیندال با مقدار میانگین  
توان گفت میزان رقابت بین کشورهای قیق میهای تحدر مجموع با توجه به یافته

جانبه چوب و کاغذ بازیافتی به ایران اندک و ساختار انحصار چندصادر کننده خمیر
 محکم )الیگاپولی( بر این بازارحاکم است. 
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 مقدمه

ساختار بازار از جملهه ماهامینا اسهه كهه در هن ها  

هها  بررسا درجه سهودوور  صهنايع و همینهیز ههينهه

ها  اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتا مورد تحلیلاجتماعا در 

[. ايهز ماهمون شهامل يهف  یه  1گیرد ]توجه قرار ما

باشه  كهه بهه تناسه  وسیعا از شرايط حاكم در بازار مها

ش ت انحراف از شرايط رقابه خهاص  بهه ااها  انحصهار 

ها  اقتصاد خرد شود. رقابه خاص  در تحلیلتر مانهديف

صا به اناما  حه اكرر منهااع همواره مبیز كارويا تخصی

اجتماعا اسهه در حاصیههه انحصهار بها ناكارومه   و بهروز 

[. بهههه 2] شهههودهههها  اجتمهههاعا شهههناخته مهههاههينهههه

-منظورسنجش و ارزيابا قه رت انحصهار ، درجهه رقابهه

mailto:adeli.k@lu.ac.ir
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اصملل، پذير  و انحصار در بازارها و تعییز ساختار بازار بیز

در ادبیهات  عنوان يها از مسهالل مههم و مهورد په وهشبه

هها  سهاختار  ا  از شهاخ تجارت جهانا، به مجموعهه

هايا نظیر موانع ورود بر سهرراه [. شاخ 3] شودتوجه ما

هها، درجهه هم نها ها  ج ي ، درجهه تمركهه بن هاهبن اه

دها اقتصاد  كشور از عوامل تفهیهف كاالها و میهان سود

هها نشون  كه با شناسايا واصملل محسوب مابازارها  بیز

توان ق رت و كارايا بهازار و همینهیز ماهیهه تعیهیز ما

[. در 4] اصمللهها را تعیههیز كههردقیمههه در بازارههها  بههیز

بسیار  از كشهورها  جههان همهه سهاصه میههان قه رت و 

شهود كهه گیهر  مهاتمركه بازارها در صنايع مختل  ان ازه

ها  صهنعتا ها برا  سیاست ذار نتايج ون راهنما  دوصه

كننه گان اد ، بقا  رقابه و رعايه حقهو  مصهرفو اقتص

 هور گیر  ق رت بازار پیییه ه اسهه، بهه[. ان ازه2] اسه

هها  عرههه و ل در برووردها  اقتصادسنجا، كشهشواي ه

هها  قابهل خا ر اق ان دادهتقاها باي  محاسبه شون  اما به

اتها و ايز حقیقه كه كشش در تما  م ت در حال تغییهر 

هها و اقتصهادانان اغله  از معیارهها  كننه ه اسه، تنظهیم

گیر  تمركه بازار برا  شناسايا ساختار صنعه مورد ان ازه

[. صهنعه خمیهر چهوب و كاغهذ 5] كننه نظر استفاده ما

كره ، در انحصار كشورها  نیم1980بازيااتا تا اواخر سال 

شماصا خصوصا شمال ومريها و شمال اروپا قرار داشه. امها 

  اخیر كشورها  ومريها  التیز خصوصا برزيل هادر سال

علهه كشهه وسهیع اكهاصی تو  بهه يهها از بهرگتهريز به

[ و همهمهان بها 6] توصی كنن گان خمیر كاغذ تبه يل شه 

تغییرات جهانا در بازار خمیركاغذ، نقطهه كهانونا صهنعه 

سمه بازارها  سريع اصرشه  وسهیا از جملهه كاغذ و مقوا به

بر ااهايش تقاها برا  كاغذ و مقهوا، چیز منتقل ش . عالوه 

محیطا استفاده از ههايعات كاغهذ  بههها  زيسهوگاها

[. 7] عنوان ماده خها  در توصیه  كاغهذ ااههايش پیه ا كهرد

تريز مواد خا  اوصیه عنوان يها از مهمتامیز خمیرچوب به

دصیل تخري  و كاهش مورد نیاز صنايع خمیركاغذ كشور به

-ها با محه وديهكار وسعه جن لها و ع   تسطح جن ل

هايا مواجه اسه. توصی  خمیرچوب و كاغذ بازيااهه شه ه 

در كشور تنها بخشها از نیهاز مصهراا كارنجهات و صهنايع 

سازمان خواربار [،  بق ومار 6] كن كاغذساز  را تامیز ما

مق ار مصرف انواع كاغهذ و  1(FAOو كشاورز  ملل متح  )

                                                           
1 Food and Agriculture Organization of the United 

معهادل،  2015ان در سهال كشهور ايهرها  كاغذ  اروورده

 194869كه از ايهز مقه ار  اسهتز بروورد ش ه 650369

بها توجهه بهه ااههايش  .[8] دهه تز را واردات تشهیل مها

ها  كاغذ  انتظار وردهوجمعیه كشور و ااهايش مصرف ار

بهرا   وارداتها ها  وتا نیه تقاههارود كه در  ا سالما

بنهابرايز وگهاها از  .ها  كاغذ  ااهايش يابه انواع اروورده

درجههه قهه رت بههازار  و میهههان تمركههه در بههازار واردات 

منظور سازمان ها تصمیمات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا به

ها  دوصه در راستا  تنظیم بهازار بها توجهه بهه و سیاسه

ذكهر اسهه مق ار و قیمه رقابهه ههرور  اسهه. الز  بهه

میههان گیهر  تاكنون مطاصعات پ وهشها در زمینهه انه ازه

ق رت بازار  در بازار واردات محصوالت چوبا ايران انجها  

اسه. اما مطاصعات كهاربرد  متعه د  بهرا  بررسها نش ه

سنجش درجه رقابه و انحصار ساختار بازار داخلا صهنايع 

مختل  و همینیز بازار صادرات كاالهها  متعه د صهورت 

 ور خالصه به برخها از مطاصعهات گراته اسه. در ادامه به

و  Hosseini شهود   انجا  ش ه در ايهز زمینهه اشهاره مها

قه رت بهازار  در بهازار واردات شههر را  (2008همهاران )

مورد بررسا قرار دادن  و  بق نتايج تحقیهق ايشهان بهازار 

 .[3] باشهه وارداتهها شهههر ايههران از نههوع رقههابتا مهها

Kazemzadeh و Sheikh Zeinoddin (2015 ساختار بازار )

هها  نسهبه تمركهه، ران را بر اسها  شهاخ خودرو  اي

تايه مز، جهامع تمركهه صهنعتا، -شاخ  هراین ال، هال

مهورد  1375-1390  زمهانا كا  در بهازه-ونتروپا و هانا

بررسا قرار دادن . نتايج ايز بررسا نشهان داد كهه تمركهه 

و همهاران  Andrea [. 9بااليا در بازار خودرو وجود دارد ]

بیز دو كشهور چهف و اسهلواكا در  پذير ( رقابه2015)

ههايا كهه بهر با اسهتفاده از شهاخ  2صنعه پردازش چوب

كننه  در يهف دوره ها  تجارت خارجا كار مااسا  داده

هها ساصه مورد مقايسه قرار دادنه . نتهايج ايهز شهاخ  10

پذير  كشور جمهور  نشان داد كه در ابت ا  دوره، رقابه

ر انتهها  دوره، رقابهه چف از اسلواكا بیشتر اسه وصها د

 Esmailipour [.10پذير  ايز دو كشور با هم برابر اسه ]

 Masuleh (2015 بهها اسههتفاده از شههاخ ) ههها  نسههبه

هیرشهمز، ونتروپها، واريهانگ ص هاريتم، -تمركه، هراین ال

هري  جینا ساختار بازار صهنعه سهیمان ايهران را بهرا  

                                                                                    
Nations 

2 Wood processing industry 
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يج حاصهله گیر  كرد. نتهاان ازه 1383-1391دوره زمانا 

حاكا از ون اسه كه مطابق با شاخ  ونتروپها، واريهانگ 

هیرشمز بازار از نهوع رقهابتا و  بهق -ص اريتم و هراین ال

شاخ  نسبه تمركه و هري  جینا بازار سیمان كشور از 

( 2016و همهاران ) Mendes. [2] نوع انحصار  بوده اسه

-ها  كاغذسهاز  برزيهل را در بازارهها  بهیزراتار شركه

اصمللا مورد بررسا قرار دادنه . ايشهان در ايهز بررسها از 

گیر  پهارامتر راتهار  در صهنعه م ل برسنان برا  ان ازه

استفاده كردن  و همینیز برا  بروورد معهادالت همهمهان 

كار گراته شه . يااتهه هها  ايهز په وهش به SLS2روش 

 22/0نشان داد كه مق ار پارامتر راتار  در صنعه معهادل 

كه ايز مطل  گواه ون بود كه بازار  اصی هاپوصا اسهه اسه 

[11.] Xiao-Ying Wan (2017 بر اسا  تقاها  كشش )

باقا مان ه، ق رت بازار  صادرات سهن  وههز كشهورها  

استراصیا، برزيل و هن  را در بازارهايا از قبیل چیز، ژاپز و 

وصمان مورد بررسا قرار دادن . نتايج ايز بررسا نشهان داد 

صادرات سن  وهز اسهتراصیا در بهازار واردات وصمهان و كه 

چیز، صادرات سن  وههز برزيهل در بهازار واردات چهیز، 

ژاپز و وصمان و بهازار صهادرات سهن  وههز هنه  در بهازار 

[. 12باشه  ]واردات ژاپز و چیز دارا  قه رت بهازار  مها

تعییز اينهه ويا شهركا  تجهار  ايهران در صهنعه واردات 

ذ بازيااتا از ق رت بازار  برخوردارن  يها خمیرچوب و كاغ

خیر و ايز ق رت بازار  به چه حاصتا تمايل دارد از اه اف 

  حاهر با ه ف پاسخ به ايز پ وهش اسه. از ايز رو مقاصه

سواالت او  و تعییز درجه نقصان رقابه در بازار، به ارايهه 

تحلیههل جههامع سههاختار بههازار واردات خمیرچههوب و كاغههذ 

 ايران اختصاص دارد.  بازيااتا

 

 روش تحقیق
توان دو نوع معیار تمركه بن   كلا مادر يف تقسیم

را شناسايا نمود  معیارها  مطلق و معیارها  نسبا. از 

كه معیارها  نسبا تمركه صراا به نابرابر  ان ازه ونجايا

ها توجه دارن ، در حاصیهه معیارها  مطلق هم به بن اه

 به نابرابر  ان ازه ونها توجه دارن ها و هم تع اد بن اه

ها  تمركه مطلق برا  [، در ايز بررسا از شاخ 13]

چوب و كاغذ بازيااتا شناسايا ساختار بازار واردات خمیر

معراا ايز صورت خالصه بهشود، در ادامه بهاستفاده ما

 :شودها پرداخته ماشاخ 

 بنگاه   kشاخص نسبت تمرکز

ديه ا العات موردنیاز در عله سادگا و مح وبه

كاربردتريز محاسبه میهان تمركه، ايز شاخ  يها از پر

ها در محاسبه تمركه اسه. ايز شاخ  سهم بازار شاخ 

-ها  بهرگ و پیشرو در صنعه را نشان مامتعلق به بن اه

بايسه حاصل جمع ده . برا  محاسبه ايز شاخ  ما

ها را در بازار تريز بن اهمورد از بهرگ K ،سهم بازار 

برتر با وزن يهسان در  بن اهK دسه وورد. در ايز رابطه، به

 (.1شون  )رابطه محاسبات وارد ما

(1) 
 

ان ازه : متغیر مورد نظر، : ا ،  i سهم بن اه: كه 

ها  برتر د بن اهتع ا:  كل متغیر مورد نظر در صنعه و 

دامنه تغییرات شاخ  او  بیز صفر تا ص  در  اسه.

 60باش . اگر نسبه تمركه چهار بن اه، بیش از نوسان ما

درص  باش  بیان ر يف بازار كامال متمركه و تحه تسلط 

جانبه موسو  ماچن  بن اه اسه كه به حاصه انحصار چن 

به انحصار كامل باش . هر چه درجه تمركه باالتر باش  بازار 

چه درجه تمركه كمتر باش  بازار به رقابه كامل و هر

توان تا درص  را ما 40تر اسه. نسبه كمتر از نهديف

حساب وورد )ج ول ح ود  به عنوان يف بازار رقابتا به

1[ )2 .] 

 

 (HHI)هیرشمن–شاخص هرفیندال

هیرشمز، چ ون ا توزيع ان ازه -شاخ  هراین ال

ها  موجود و نوع ساختار بازار را بهتر از بازار بیز بن اه

كن . در ايز شاخ  برخالف نسبه تمركه مشخ  ما

ها برا  درجه تمركه شاخ  تمركه از ا العات همه بن اه

شود. ايز شاخ  با استفاده از رابطه زير استفاده ما

 شود:محاسبه ما

(2) ) 
  

 

: متغیر مورد نظر، : ا ، iمربع سهم بازار بن اه : 

-تع اد كل بن اه: ان ازه كل متغیر مورد نظر در صنعه و 

باش . در ايز شاخ ، ها  موجود در صنعه يا بازارما

 ( در محاسبه م iSشان از بازار )( و سهمnها )تع اد بن اه

كه ايز  گیرد. مطابق شاخ  هراین ال، بازار نظر قرار ما
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باش ، بازار رقابتا محسوب  1000شاخ  در ون كمتر از 

باش  ون بازار  1800شود و اگر شاخ  بیش از ما

  [.14] (1شود )ج ولغیررقابتا محسوب ما

 (HTI)تایدمن -شاخص هال

تاي مز -ها  تمركه يااته توسط هالدر شاخ 

( تع اد بن اه بیان ر شرايط ورود به صنعه اسه و 1976)

اظ كردن ونها در محاسبه شاخ  تمركه هرور  اسه. صح

 تاي مز به صورت زير اسه:-شهل كلا شاخ  هال

(3)  

ها  موجود در : تع اد بن اهnا ، i سهم بن اه :  

رتبه بن اه در صنعه از صحاظ سهم : صنعه يا بازار و 

یز تامیز برا  تام(. گیردما 1)بهرگتريز بن اه رتبه 

ها، سهم هر بن اه معادل رتبه تاكی  بر مق ار مطلق بن اه

را به  i=1شود و بهرگتريز بن اه وزن ون در نظر گراته ما

ده . دامنه ايز شاخ  در مح وده صفر خود اختصاص ما

ها  با ان ازه برابر( و يف )زمانا كه )به ازا  تع اد بن اه

كن ( قرار صیه مابن اه به صورت انحصار  در بازار اعا

دسه ووردن ايز عنوان مرال برا  به[. به15گیرد ]ما

شان از ، ابت ا كشورها بر اسا  سهم1385شاخ  در سال 

-صادرات از بیشتريز سهم به كمتريز سهم مرت  و رتبه

شون ، در مرحله بع  سهم صادرات هركشور در بن   ما

دسه ه  ون كشور هرب ش ه و در نهايه مقادير برتبه

شون  كه ها با هم جمع بسته ماوم ه از ايز حاصل هرب

اسه. بع  از جاي ذار  ايز ع د در  14/3مق ار ون معادل 

دسه به 1385( در سال 18/0( مق ار شاخ  ) 3ارمول )

 وي .  ما

HTI = 2 / )1 ×  14/3 – (1  = 18/0  

)زمانا  1الز  به ذكر اسه كه دامنه ايز شاخ  بیز 

)زمانا كه  n/1مل بر بازار حاكم اسه( و كه انحصار كا

ما باش . الز  به ذكر  رقابه كامل بر بازار حاكم اسه( 

تع اد كشورها  اعال در بازار واردات خمیر چوب  nاسه 

 باش .و كاغذ بازيااتا ما

 

 (CCI)شاخص جامع تمرکز صنعتی

با وجود توااق هم ان مبنا بر اينهه تسلط تع اد كما 

ها تعییز كنن ه راتار صنعه اسه معیار  اهاز بهرگتريز بن

دصیل نادي ه گراتز تغییرات ساختار تمركه سهم بازار به

اسه. در ها  بهرگ مورد انتقاد قرار گراته بازار میان بن اه

واقع معیارها  نابرابر  سهم و زير منحنا صرنر و هري  

-ها  بهرگ را در صنعه كمرن  ماجینا اهمیه بن اه

دها قبلا شاخ  غلبه برا  ناكارايا شاخ  كن . برا 

جامع صنعتا معراا ش  كه ايز شاخ  امهان محاسبه 

پراكن گا نسبا سهم بازار  هر بن اه و ان ازه مطلق ون 

 ور همهمان پ ي  وم . ايز شاخ  از رابطه زير به به

 وي :دسه ما

(4) 
 

: سهم نسبا بهرگتريز ا ،i: مربع سهم بازار بن اه 

 ها  موجود در صنعه يا بازاراسه: تع اد بن اهnبن اه و

دسه ووردن ايز شاخ  در عنوان مرال برا  بهبه. ]4[

شان در بازار ، ابت ا كشورها بر اسا  سهم1385سال 

واردات خمیر چوب و كاغذ بازيااتا از بیشتريز سهم به 

. توان دو  سهم شون كمتريز سهم مرت  و رتبه بن   ما

( تما  كشورها )به جه كشور با رتبه يف( در هري  )

(( iS -1+ )1هرب ش ه و با هم جمع بسته ما ) شون  كه

باش  و در نهايه ايز مق ار با ما 1861/0مق ار ون معادل 

شود و ( جمع بسته ما2566/0سهم كشور با رتبه يف )

 ي .ومق ار ايز شاخ  به دسه ما

CCI= 2566/0  +  1861/0 = 44/0  

  HHIل هرفیندا -و هیرشمن 4CRبقه بندی بازار بر اساس شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاهی ط -1جدول

 HHIن تمركه بر حس  میها CR4میهان تمركه بر حس   

CR4< 4/0 >HHI رقابه موثر    1000  رقابه موثر 

CR4≥ 4/0  انحصار چن  جانبه HHI>1000<1800 انحصار موثر 

  HHI>1800 انحصار موثر 
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 ور  دامنه ايز شاخ  بیز صفر و يف قرار دارد به

توان گفه به سمه صفر میل كن  ما CCIكه اگر شاخ  

در بازار، رقابه كامل وجود دارد و اگر به سمه ع د يف 

 میل كن  نشان دهن ه انحصار كامل اسه. 

 

 (HKI)کی -شاخص هانا

ه صورت رابطه زير نشان كا  شاخ  تمركه را ب-هانا

 اسه:داده

(5) 
 

: تع اد بن اه ها  n : سهم نسبا بهرگتريز بن اه،

پارامتر  اسه  موجود در صنعه يا بازار. در ايز شاخ 

كه مق ار ون به نظر محقق بست ا دارد و هر چه مق ار 

ها  یر بن اهباالتر باش  ايز شاخ  بیشتر تحه تاث

و  6/0گیرد. در ايز بررسا مقادير تر صنعه قرار مابهرگ

عنوان مرال . به]16[انتخاب ش ه اسه برا   2و  5/1

)با  1385دسه ووردن مق ار ايز شاخ  در سال برا  به

(، ابت ا سهم همه كشورها  اعال 𝛼= 6/0در نظر گراتز 

رسی كه مجموع مق ار  6/0در بازار واردات ايران به توان 

اسه در نهايه بع  از اينهه ايز   271507/2ون معادل 

 77/7( رسی ، مق ار 1( /1-6/0= ))5/2  مق ار  به توان

 شود. كا   محاسبه ما-برا  شاخ  هانا

77/7 =5/2 (271507/2 =)HKI      

)زمانا كه انحصار كامل بر  1دامنه ايز شاخ  بیز 

) زمانا كه رقابه كامل بر بازار   nبازار حاكم اسه ( و

تع اد كشورها  اعال در بازار  nحاكم اسه( قرار دارد. 

 باش .واردات خمیر چوب و كاغذ بازيااتا ما

 

 بندی بازارها طبقه

تر باش  بازار به سمه انحصار هر چه تمركه بیش

شود. تر ماتر باش  بازار رقابتاتر و هر چه تمركه كمبیش

درص  بازار را در اختیار داشته  100 اه چنانیه يف بن

باش  انحصار خاص  بر بازار حاكم اسه، در صورتا كه يف 

درص  را در اختیار داشته باش  ايز  100 -50بن اه بیز 

بن اه بر بازار مسلط اسه و تقاها برا  محصوالت بن اه با 

 100-60كشش اسه، در صورتا كه چهار بن اه برتر 

ختیار داشته باشن  انحصار چن  جانبه درص  بازار را در ا

ها بر سر قیمه راحتا بن اهسخه بر بازار حاكم اسه و به

كنن  و تقاها در ايز بازار با و مق ار همهار  و التالف ما

كشش اسه. در انحصار چن  جانبه سسه چهار بن اه 

درص  بازار را در اختیار دارن  و  40بهرگ رو  هم كمتر از 

ر  بر سرتعییز قیمه و مق ار غیرممهز اتئالف و همها

اسه. اگر در بازار تع اد زياد  رقی  وجود داشته باش  و 

درص  بازار را در اختیار  10هیچ يف از ونها بیشتر از 

 50ن اشته باشن  بازار رقابه انحصار  اسه. اگر بیش از 

بن اه در بازار وجود داشته باشن  و هیچ يف سهم بازار 

اختیار ن اشته باشن  بازار رقابه خاص  قابل توجها در 

اسه. سه بازار وخر يعنا انحصار چن جانبه سسه، رقابه 

انحصار  و رقابه خاص  بازارهايا هستن  كه رقابه موثر 

شود. در تقسیم بن   او  ممهز اسه در ونها مشاه ه ما

بازارها با يه ي ر ت اخل داشته باشن  زيرا بازار  كه در ون 

بازار را در اختیار   %70لط اسه و معادل يف بن اه مس

-دارد، مسلما از نوع انحصار چن جانبه محهم نیه ما

 [.2باش ]

 

 ها و اطالعاتداده

ا  بوده و جامعه ايز مطاصعه از نوع مطاصعات كتابخانه

ومار  ون كلیه كشورها  صادركنن ه خمیرچوب و كاغذ 

مانا مورد   زشود. مح ودهبازيااتا به ايران را شامل ما

بوده و ا العات تحقیق از  1385-1394ها  نظر سال

ها  اتا  بازرگانا، صنايع، معادن و كشاورز   ريق سايه

تهران و انجمز صنفا كارارمايان صنايع چوب استخراج 

ذكر اسه بازار خمیرچوب و كاغذ اسه، الز  بهش ه

-ك ها  چهار رقما -ISICبن   بازيااتا براسا   بقه

ها  گیرد. ايز بخش شامل زير بخشررسا قرار مامورد ب

مختلفا از جمله خمیر مهانیها، خمیر شیمیايا، خمیر 

باش . با ن اها به شیمیايا مهانیها، كاغذ بازيااتا ما

توان دريااه میهان صادرات ايز محصول در ما 4ج ول 

برابر واردات ون بسیار ناچیه اسه. بنابرايز از شناسايا 

-شود. بر اسا  دادهش صادرات صرف نظر مابازار در بخ

كشور در بازار واردات خمیر چوب و  24، 1394ها  سال 

كاغذ بازيااتا ايران اعال هستن  كه میهان واردات ايز 

باش ، میهان تز ما 194869كشورها به ايران معادل 

تز اسه كه  455500توصی  داخلا در ايز سال معادل 

تز كاهش داشته اسه.  249500نسبه به دهه گذشته 
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ومار مربوط به توصی ، صادرات و واردات خمیر چوب و كاغذ 

شرح ج ول زير به 1380-1394بازيااتا در سال ها  

(. متغیرها  مختلفا از قبیل توصی ، 2باش  )ج ول ما

اروش، ارزش ااهوده، دارايا و اشتغال برا  شناسايا ان ازه 

متغیر ارزش واردات  بازار وجود دارد كه در ايز بررسا از

 شود.به ريال بهره گراته ما

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FAOها  داده ماخذ:       

 

 نتایج و بحث
شود تع اد ( مشاه ه ما3 ور كه در ج ول )همان

ورها  اعال در بازار واردات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا كش

كشور در سال  12ايران در دهه گذشته متغیر بوده و از 

در سال  اسه.رسی ه 1394كشور در سال  22به  1385

تريز درص  بیش 66/25، اتريش با سهما معادل 1385

چوب ايران به خود اختصاص سهم را در بازار واردات خمیر

ها  اخیر سهم ذكر اسه كه در سال  بهده . الزما

 67/1گیر  داشته و به صادراتا ايز كشور كاهش چشم

رسی ه اسه. در دهه گذشته  1394درص  در سال 

كشورهايا همیون اتريش، امارات متح ه عربا، اياالت 

متح ه ومريها، روسیه، وصمان، سول ، انالن  و ايتاصیا جهو 

ردات ايران دارا  سهم كشورهايا هستن  كه در بازار وا

ان . سهم اياصه متح ه ومريها در بازار عم ه صادراتا بوده

 82/46به بیشتريز مق ار ) 1389واردات ايران در سال 

درص (  95/2به كمتريز مق ار ) 1391درص ( و در سال 

  رسی . گفتنا اسه امارات متح ه عربا در تما  بازه

تر به صحاظ سهم كشور بر 4زمانا مورد بررسا در بیز 

 35/58تنهايا به 1391صادراتا قرار دارد و در سال 

كن . الز  درص  از كل نیاز وارداتا بازار ايران را تامیز ما

ذكر اسه كشورهايا همیون ان لیگ و ارانسه از بازار به

واردات خمیر چوب ايران حذف و كشورها  چیز، تركیه و 

ار وارداتا ايران ها  اخیر وارد بازجمهور  كره در سال

ها  ( و شاخ 3ها  ج ول )ش ن . با استفاده از داده

هیرشمز، جامع تمركه صنعتا، –نسبه تمركه، هراین ال

تاي مز، ساختار بازار و درجه رقابه در  -كا  و هال–هانا

بازار واردات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا در سر  زمانا 

ات مشخ  ش . نتايج حاصل از محاسب 1394-1385

( 4ها  مذكور در ج ول )وسیله شاخ ساختار بازار به

 قابل مشاه ه اسه.  

 

-ايز شاخ  به :)4CR(نسبت تمرکز چهار بنگاهی

وسیله ارزش واردات چهار صادركنن ه برتر كه بیشتريز 

سهم را در بازار واردات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا ايران 

توان گفه ( ما4شود. با توچه به ج ول )دارن  محاسبه ما

جاي اه و سهم بهرگتريز شركا  تجار  ايران در ساصها  

 ور كه باش .  همانمورد مطاصعه در حال تغییر ما

بیشتريز سهم صادراتا  1385مشاه ه ما شود، در سال 

 1385-1394میزان تولید، صادرات و واردات خمیر چوب و کاغذ بازیافتی طی سالهای  -2جدول 

 واردات ) تن( صادرات )تن( تولید )تن( سال

1385 705000 11 148985 

1386 849000 11 148985 

1387 706000 11 148985 

1388 652000 11 148985 

1389 394000 11 148985 

1390 396000 2588 219641 

1391 540000 2588 249927 

1392 455500 183 249927 

1393 455500 187 252340 

1394 455500 184 194869 
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( اسه و اياالت متح ه %66/25متعلق به كشور اتريش )

ترتی  ( به%13/12روسیه ) ( و%45/16(، امارات )24/21%)

ها  بع   قرار دارن ، ايز در صورتا اسه كه در در رده

چوب به ترتی  بهرگتريز صادركنن گان خمیر 1394سال 

(، اياالت %46/19(، امارات )%31/29ان  از تركیه )عبارت

(. ايز شاخ  در دوره %53/7( و شیلا)%12/29متح ه )

و در يف مرحله  مورد بررسا دارا  دو مرحله ااهايش

در  %41/81به  1385%در سال  48/75كاهش اسه،  از 

در  %49/87به  1388در سال  %37/83و از  1387سال 

ها  اخیر از میهان ايز ياب . در سالااهايش ما 1390سال 

از  4CR ور  كه میهان شاخ تمركه كاسته ش ه به

رسی ه  1394در سال  %59/68به  1391در سال  39/83%

همیینز قابل ذكر اسه  با توجه به اينهه كانادا و   اسه.

 1391و  1390ها  تنهايا در سالامارات متح ه عربا به

درص  از سهم  35/58درص  و  50ترتی  سهما معادل به

 خود اختصاص واردات خمیر چوب و كاغذ بازيااتا را به

اه ها شرايط بن توان گفه كه در ايز سالدهن  ماما

 ازار واردات حاكم اسه. درنهايه با توجه بهمسلط بر ب

ز ا  زمانا مورد بررسا  بیشتر در بازه 4CRاينهه شاخ  

 توان گفه بازار واردات ايران درباش  مادرص  ما 60

-باش  و كشورها ماشرايط انحصار چن  جانبه سخه ما

 ر راحتا بر سر قیمه و مق ار صادرات با يه يتوانن  به

   كنن . اتئالف و همهار

 

با توجه به  :(HHI)هرشیمن  -شاخص هرفیندال

اينهه تما  مقادير بروورده ش ه توسط ايز شاخ  بیشتر 

باش  شرايط رقابه كامل بر بازار حاكم نیسه. ما 1000از 

، 1386، 1385ها  از ونجا كه مق ار ايز شاخ  در سال

ما باش ، در ايز  1800و  1000بیز  1394و  1393

 زار از نوع انحصار چن  جانبه بوده و در بقیهها  باسال

-بیشتر ما 1800عله اينهه میهان شاخ  از ها بهسال

توان گفه شرايط انحصار موثر بر بازار واردات باش  ما

عله ورود كشورها  ج ي  به بازار واردات حاكم اسه.  به

به بع  يف رون  كاهشا در شاخ   1391ايران از سال 

HHI به مق ار  3679ود و مق ار ون از شمشاه ه ما

  (.4كاهش پی ا كرده اسه )ج ول  1569

 

( 4 بق ج ول )  :(HTI)تایدمن -شاخص هال

در  23/0به  1385در سال  18/0از  HTIمق ار شاخ  

در سال  28/0به  1388در سال  20/0و از  1387سال  

به  1391در سال  25/0ااهايش پی ا كرده و از  1390

كاهش چشم یر  پی ا كرده اسه.  1394در سال  14/0

ها  كوچهتر حساسیه از ونجايا كه ايز شاخ  به بن اه

توان گفه كاهش میهان ايز شاخ  در ده  مانشان ما

ها  اخیر به دصیل كاهش انحصار در دسه كشورها  سال

با صادرات بیشتر و ااهايش سهم صادراتا كشورها  با 

ر سه با وجود اينهه دذكر اسهم كمتر ما باش . الز  به

ن ها  اخیر بازار واردات ايران به سمه رقابتا بودسال

يز تمايل دارد، اما همینان حاصه انحصار چن  جانبه بر ا

  بازار حاكم اسه.

 

در مقايسه با  :(CCIشاخص جامع تمرکز صنعتی )

هیرشمز از حساسیه بیشتر  نسبه  -شاخ  هراین ال

ا  كوچف برخوردار اسه. هبه تغییرات سهم بازار  بن اه

در  64/0به  1385در سال  44/0مق ار ايز شاخ  از 

رسی  كه نشان دهن ه ااهايش  انحصار در بازار  1390سال 

در سال  63/0اسه. با وجود كاهش مق ار ايز شاخ  از 

كه حاكا از كاهش میهان  1394در سال  42/0به  1391

اتا اسه انحصار بازار واردات خمیر چوب و كاغذ بازيا

 هنوز انحصار در سطح بااليا در بازار واردات وجود دارد.
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 چوب و کاغذ بازیافتی در بازار واردات ایران( هر یک از کشورهای صادر کننده خمیرiSسهم ) -3جدول 

  ماخذ: نتايج تحقیق       

   

 ) سهم هر كشور از واردات خمیر چوب و كاغذ بازيااتا به درص ( كشور صادر كنن ه /سال

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 67/1 44/0 53/3 42/11 54/4 01/12 08/13 75/24 09/21 66/25 اتريش

 29/12 51/20 37/7 95/2 80/6 82/46 67/39 53/13 39/28 24/21 اياالت متح ه

 46/19 57/17 76/47 35/58 87/26 14/21 37/13 78/41 03/18 45/16 امارات

 18/6 02/8 28/5 68/4 19/3 19/4 53/2 47/3 81/9 13/12 ا راسیون روسیه

 38/1 18/2 18/0 65/1 63/0 37/3 12/1 39/0 05/4 93/8 واصمان

 75/0 64/4 91/3 84/7 65/3 92/6 25/17 91/2 77/5 23/6 سول 

 - - - - - - 15/2 81/0 99/0 60/4 ان لستان

 50/1 28/0 26/1 20/0 05/0 55/0 04/0 57/3 35/5 29/2 انالن 

 56/1 - - - - 82/0 20/4 84/0 53/5 88/0 ارانسه

 67/0 66/0 58/0 52/1 24/0 37/0 82/0 53/0 47/0 64/0 ايتاصیا

 37/0 60/2 91/0 68/0 50 94/0 02/0 51/1 - 06/0 كانادا

 08/3 38/3 49/3 09/0 28/0 19/0 08/0 - - 05/0 چیز

 31/29 88/24 47/19 37/6 16/1 91/0 - 12/0 - - تركیه

 - - - 23/0 07/0 91/0 - - - - تايوان

 04/0 1 08/1 12/2 97/0 - - 35/4 - - جمهور  كره

 - - 45/0 122/1 03/1 - - - - - قبر 

 06/0 22/0 88/3 - - - - - - - ماصه 

 - - - - - - - 42/0 - - استراصیا

 - - - - - - - 26/0 - - هلن 

 90/5 32/6 - - - - - - - - هن 

 83/4 79/5 - - 02/0 - 58/1 - - - ان ونه 

 53/7 27/0 - - - - 49/1 - - - شیلا

 73/2 - - - - - - - - - اروگوله

 17/0 77/0 - - - - - - - - پرتغال

 28/0 - - - - - 69/1 - - - برزيل

 09/0 33/0 - - 15/0 0 08/0 - - - سن اپور

 03/0 - - 29/0 - 22/0 17/0 - - - منطقه وزاد كیش

 - 29/0 012/0 - - - - 24/0 - - اس انیا

 - - 41/0 - - - - - - - منطقه وزاد بن ر انهصا

تع اد كشورها  صادر 

 كنن ه
12 10 16 17 14 16 15 16 19 22 
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از دو پارامتر حساسیه و  :(HKI)کای -شاخص هانا

ايش دي گاه محقق مق ار مشخ  سهم بازار برا  نم

نسبه به تغییرات در تمركه ورود و خروج بن اه و سهم 

ها  مختل  در بازار مطلوب استفاده تسهیالت میان بن اه

به سمه صفر میل كن ، ون اه مق ار  كن . هرگاه ما

هر گاه ها در صنعه خواه  بود. شاخ  برابر با تع اد بن اه

نهايه میل كن ، ون اه مق ار شاخ  به به سمه با  

در شود.سمه سهم بازار  بهرگتريز بن اه هم را ما

 5/2و  5/1، 6/0سه مق ار  محاسبه ايز شاخ ، به 

( مشاه ه 4 ور  كه در ج ول )اختصاص داده ش .  همان

اسه، كمتريز مق ار ايز 6/0شود زمانا كه ما

و بیشتريز  1390علق اسه به سال ( مت25/6شاخ  )

شود. مق ار مربوط ما 1394( به سال 75/11مق ار ون)

 6/0، نسبه به زمانا كه  5/1، زمانا كه HKIشاخ  

ياب . رون  تغییرات ااهايشا و اسه، كاهش ما

يهسان اسه اما با  كاهشا ايز شاخ  در تماما مقادير 

ااهايش  توان گفه هر چه میهان ( ما4ج ول )جه بهتو

كا  كاهش پی ا -ياب  مقادير حاصل از شاخ  هاناما

 كرده، به سمه سهم بازار  بن اه تمايل دارد و هر چه 

كن  ايز شاخ  به سمه تع اد به سمه صفر میل ما

ج ول   ور كه درهمانها در صنعه خواه  راه. بن اه

 ور متوسط ساختار بازار حاكم بر شود به(  مشاه ه ما4)

واردات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا ايران از نوع چن جانبه 

باش . نسبه تمركه چهار بن اها در تما  انحصار  ما

% بیشتر و به  ور متوسط معادل  60م ت مورد مطاصعه از 

هیرشمز در  –باش  و شاخ  هراین ال %  ما 77/79

 ور بیشتر بوده و به 1800اكرر ساصها  مورد مطاصعه از 

اسه كه ايز نشان دهن ه انحصار  4/2407متوسط برابر با 

ها  باش . مقادير شاخ چن  جانبه محهم بر بازار ما

كا  نیه ايز -تاي مز و جامع تمركه صنعتا و هانا -هال

كنن . الز  به ذكر اسه كه بیشتريز موهوع را تايی  ما

ها    زمانا مورد بررسا در سالتمركه در بازه ش ت

توان  موثر از اتفا  ااتاد كه ايز موهوع ما 1391و  1390

و  به دنبال ون كاهش  2012بحران جهانا اقتصاد در سال 

قابل توجه میهان صادرات جهانا باش .  با ن اها كلا به 

ها  مورد استفاده مقادير بروورد ش ه توسط تما  شاخ 

توان دريااه كه میهان تمركه در بازار ايز بررسا مادر 

 1385واردات خمیر چوب و كاغذ بازيااتا ايران  از سال 

رو به ااهايش بوده اسه كه از داليل اصلا ايز  1390تا 

توان به عواملا از قبیل ااهايش تمركه و دور  از رقابه ما

 ها حمايه دوصه از توصی  كنن گان داخلا، تحمیل تعراه

و نرخ ارز  سن یز بر واردات خمیر چوب و كاغذ بازيااتا

ايز نوع ساختار حاكم بر [. همینیز 17و  3اشاره كرد ]

توان به بازار واردات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا ايران را ما

هايا نظیر تحريم نسبه داد چرا كه در ايز مح وديه

وهعیه، كشور مجبور اسه واردات خود را به تع اد 

و همهاران  Hossieni  از كشورها مح ود كن ، مع ود

، همینیز  بق [3]ان  ( ايز موهوع را تايی  كرده2007)

( حذف ش ن كشورها  اروپايا از صیسه 4نتايج ج ول )

كشورها  صادركنن ه به ايران و تغییر شركا  تجار  

ايران در سمه عرهه، از كشورها  اروپايا به كشورها  

توانن  موي  ايز مطل  تركیه نیه ما نظیر روسیه، امارات و

همینیز الز  به ذكر اسه كه با وجود اينهه از سال   باش .

از ش ت تمركه كاسته ش ه اسه  1394تا سال  1390

وصا همینان بازار واردات خمیر چوب و كاغذ بازيااتا از 

كن . در ايز نوع ساختار چن  جانبه انحصار  تبعیه ما

صادر كنن ه خمیرچوب و كاغذ  ساختار بازار، كشورها 

راحتا بر سر قیمه و مق ار توانن  بهبازيااتا به ايران ما

صادرات با يه ي ر اتئالف و همهار  كنن  كه نتیجه ايز 

توان  اروش محصول با قیمه باالتر به ايران باش . تبانا ما

-انحصار  بودن راتار قیمتا در بازارها  جهانا باعث ما

گان با در دسه داشتز ابهار تعییز و شود تا صادركنن 

تحمیل قیمه، كشورها  وارد كنن ه را به صحاظ اقتصاد  

 [. 17]به خود وابسته كرده و تحه كنترل خود دروورن  



 رانيا اااتيچوب و كاغذ باز ریرقابه، انحصار و تمركه در بازار واردات خم 

 
110 

 ماخذ: نتايج تحقیق  /1385-1394ی زمانی های مورد بررسی در بازهنتایج حاصل از شاخص  -4جدول 

 ساختار بازار)متوسط دوره( دامنه رقابه و انحصار متوسط دوره 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شاخ  / سال

 

 

 

 

 
 

 

 

 
CR4 (%) 

 اتريش

(66/25) 

اياالت 

 متح ه

(24/21) 

 امارات

(45/16) 

 روسیه

(13/12) 

48/75 

اياالت 

 متح ه

(32/28) 

 اتريش

(09/21) 

 امارات

(03/18) 

 روسیه

(81/9) 

25/77 

 امارات

(78/41) 

 اتريش

(75/24) 

اياالت 

 متح ه

(53/13) 

 كره

(35/4) 

41/84 

اياالت 

 متح ه

(67/39) 

 سول 

(25/17) 

 امارات

(37/13) 

 اتريش

(08/13) 

37/83 

اياالت 

 متح ه

(81/46) 

 امارات

(14/21) 

 اتريش

(01/12) 

 سول 

(92/6) 

88/86 

 كانادا

(50) 

 امارات

(87/26) 

اياالت 

 متح ه

(08/6) 

 اتريش

(54/4) 

49/87 

 امارات

(35/58) 

 اتريش

(42/11) 

 سول 

(84/7) 

 تركیه

(37/6) 

39/83 

 امارات

(76/47) 

 تركیه

(47/19) 

اياالت 

 متح ه

(37/7) 

 روسیه

(28/5) 

88/79 

 تركیه

(88/24) 

اياالت 

 متح ه

(51/20) 

 امارات

(57/17) 

 روسیه

(02/8) 

98/70 

 تركیه

(31/29) 

 امارات

(46/19) 

اياالت 

 متح ه

(29/12) 

 شیلا

(53/7) 

59/68 

77/79 % 

CR4<25% 

 رقابه موثر

50%>CR4> 80% 

 چن  جانبه انحصار  محهم

25%>CR4< 50% 

 سسه،  چن  جانبه انحصار 

CR4>80% 

 انحصار موثر

 

 

 انحصار چن  جانبه

HHI 1673 1782 2599 2259 2863 3316 3679 2801 1533 1569 4/2407 

  HHI< 1000 ، رقابه موثر

>1000 HHI<1800 

 HHI>1800،  چن  جانبه انحصار

 انحصار موثر

 انحصار موثر

HTI 18/0 19/0 23/0 20/0 26/0 29/0 25/0 21/0 15/0 14/0 20/0 

1< HTI< /1 n 

HTI   ‹–  1 

 HTI ‹– 1/n، انحصار موثر

 رقابه موثر

 انحصار چن  جانبه

CCI 44/0 46/0 57/0 52/0 47/0 64/0 63/0 57/0 41/0 42/0 51/0 

>0 ،  CCI  ‹–  0 

CCI> 1 

 CCI ‹– 1رقابه موثر، 

 انحصار موثر

 انحصار چن  جانبه

 77/7 56/7 63/7 14/8 80/6 25/6 87/6 99/7 08/11 75/11 18/8 1< HKI< n 

HKI   ‹–  1 

 HKI ‹– nانحصار موثر،  

 رقابه موثر

 انحصار چن  جانبه

 جانبهانحصار چن   19/5 39/7 30/7 31/4 34/3 46/3 05/4 11/5 43/4 12/6 44/6 

 انحصار چن  جانبه 17/4 73/5 03/6 16/3 40/2 77/2 16/3 4 52/3 27/5 66/5 
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 گیرینتیجه
با توجه به ااهايش جمعیه كشور و ااهايش مصرف 

ها  وتا رود كه در  ا سالها  كاغذ  انتظار ماوردهوار

ها  كاغذ  ااهايش برا  انواع اروورده وارداتا نیه تقاها

وگاها از درجه ق رت بازار  و میهان تمركه  . بنابرايزياب 

منظور در بازار واردات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا به

ها  دوصه در راستا  سازمان ها تصمیمات و سیاسه

تنظیم بازار با توجه به مق ار و قیمه رقابه هرور  اسه. 

ها  ساختار  برا  اهم ش ت و میهان تمركه از شاخ 

هیرشمز، جامع تمركه صنعتا، –نسبه تمركه، هراین ال

 1384-1395  زمانا تاي مز در بازه –كا  و هال–هانا

ها  مورد استفاده و با توجه به مقادير شاخ استفاده ش . 

( 4ا  هر شاخ  )ج ول بن   كلا از متوسط دورهجمع

شركا  تجار  ايران در صنعه واردات توان گفه ما

ازار  برخوردارن  و خمیرچوب و كاغذ بازيااتا از ق رت ب

ساختار بازار واردات خمیرچوب و كاغذ بازيااتا ايران از 

بر  باش .نوع چن جانبه انحصار  محهم و متمركه ما

دسه وم ه در ايز تحقیق، ايران اسا  مجموع نتايج به

باي  سعا در ايجاد بازارها  ج ي  و احیا  اص و  تجارت 

يق كاهش سهم داشته باش  تا ق رت صادركنن گان از  ر

تر دربازار ونها تاعی  شود و ارصه اعمال ق رت بیش

توان  قوانیز و مقررات اراهم گردد. همینیز دوصه ما

مختلفا را برا  حفظ و تشويق رقابه نسبا وهع كنن  

توان به مقررات ه  انحصار كه از جمله ايز قوانیز، ما

ز گونه اشاره كرد. در انتها باي  دقه كرد كه هر ك ا  از اي

پردازن  و ها از منظر خاصا به بحث تمركه ماشاخ 

گیر  در خصوص استفاده از هر يف از ايز تصمیم

باش ، اما همه گذاران منوط ماها به نظر سیاسهشاخ 

دهن  چون با ي  ي ر ها نتايج مشابها را ماايز شاخ 

 همبست ا دارن . 
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CCoommppeettiittiioonn,,  mmoonnooppoollyy  aanndd  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  wwoooodd  ppuullpp  aanndd  rreeccoovveerreedd  ppaappeerr  

iimmppoorrtt  mmaarrkkeett  ooff  IIrraann  

  

  
Abstract 

It is very essential to identify market concentration to 

organize the government decisions and policies in order to 

market adjustment. The aim of this study is to identify import 

market structure of wood pulp and recovered paper for 

helping government and implementing effective policies. In 

this study indices such as concentration ratio, Herfindal-

Hirschman, comprehensive concentration industrial, Hannah-

kay and Hall-Tideman are applied for calculating market 

structure. The research data was extracted from the Tehran 

chambers of commerce, industries, mines, and agriculture and 

the association of Iran wood industries employers. According 

to the present study, Austria, the United States, the United 

Arab Emirates, Russia, Turkey, Sweden and Chile are among 

the most important trading partners in the wood pulp and 

recovered paper import market of Iran, so that four firm 

concentration ratio showed that these countries hold on 

79.77% of total export share which indicates that there is an 

oligopoly on the market considered. In addition, the average 

values of the comprehensive concentration industrial index 

(0.2), the Hall-Tideman index (0.51) and the Hana-Kai index 

in different amounts of α indicate that the market structure 

studied follows an oligopoly. Moreover, Herfindal-Hirschman 
index shows an effective monopoly on the market with an 

average value of 2407.7. The findings show that, degree of 

competition between wood pulp and recovered paper 

exporting countries is low and it can be said this import 

market structure is an oligopoly market. 

Keywords: competition, concentration index, market 

structure, monopoly, wood pulp and recovered paper. 
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