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 دهیچک
 تیا اقتادار و امن  یاز ملزوماات اساسا   یو قدرت نظام یقدرت نظام هایاز مشخصه ینظام حاتیادوات و تسل

خاود اقادام باه     یاقتدار و منافع مل تیامن تأمین یبرا یهر کشور. هر کشور مستقل است یو اقتصاد یاسیس
در منطقه جناو    ژهیبه و ح،سال تأمیناما ؛ پردازد یماقتدار  شیمختلف به نما نیادیسالح کرده و در م تأمین
 کند یم تأمینرا  اشخاصی و هامنجر شده است که داغ بودن آن، منافع گروه یبازار یریگ شکلبه  ا،یآس یغرب

پژوهش پس از مطالعه صانعت   نیدر ا.  اندافتهیمنافع خود  یمنطقه را در راستا ی دراسیو س یکه تنش نظام
از  اساتااده باا   انهیخاورم ینظام حاتیساختار بازار تسل یبررس بادفاع،  یبازار جهان یدفاع و شناخت ساختار کل

و  یعا یو موانع ورود طب کنندگان عرضهقوه بال یقدرت بازار یو رزنبلوت، به بررس ندالی، هرفCR یهاشاخص
سااختار   دهاد  یما های ایان پاژوهش نشاان    یافته. شده استآنها پرداخته  جادیبازار و خواستگاه ا کیاستراتژ

کاه بلکاه    های ناشی از مقیاا  تولیاد  انحصاری حاکم بر بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه، نه در نتیجه صرفه
 ها دولتالملل و روابط بین ها یاستسحاکم بر ساختار بازار و همچنین ناشی از  یها یرساختزاز نهادها و  متأثر
های سازنده سالحِ در آینده کشورها یا کمپانی رود یمهمچنین انتظار . منطقه، شکل گرفته است یها قدرتو 

سالح در منطقه از واردات  نیشتریدر حال حاضر ب. های رقابتی، جایگاهی در این بازار نداشته باشندفاقد مزیت
در  نچای  حضاور  شادن  ترخبر از احتمال پر رنگ یاسیس-یبوده و تحرکات اقتصاد کایآمر متحده یاالتا مبدأ
 .دهد یمبازار  نیا یندهیآ

 .یقدرت بازارسهم بازار، ساختار بازار، ، صنعت دفاع: یدیکل واژگان
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 مقدمه. 1
قاوم باه    کیا موضوع هستند که جنگِ  نیواه بر اگ خیدر تار شماری یبشواهد . جنگ-توسعه، توسعه-جنگ

و مطارح شادن    افتنیا به بروز جناگ منجار شاده اسات؛ قادرت       آن یتوسعه یاو است  دهیتوسعه آن انجام
 یناابود  یپا در  ی،هانادر صاحنه جا   الملال  ینبا بار رواباط    یرگاذار تأثانگلستان به عنوان قدرت  یشاهنشاه
سااله   62 یهاا  جناگ ، در خاالل  ایاساپان  یامپراطاور  6آرمادا  ییایعصر، ناوگان در ییایناوگان در نیمجهزتر
 یهاا  جناگ در خاالل   سام یناز یتحت لوا ها آلمان افتنیقدرت  ایو  یالدیم 6322و فرانسه به سال  ایاسپان
 729تنهاا   ت،یمضبوط بشر خیاز سه هزار و پانصد سال تار شیب یدر ط .اول و دوم از آن جمله هستند یجهان

 کی یموضوع که جنگ به همراه خود توسعه را برا نیا. (6927 ،غاوری)وجود داشته است سال بدون جنگ 
 یجهاان  سمیالیامپر کینظام به ظاهر دموکرات یتیفلساه ماه یاصل تی، امروزه محوردآوریغان ماتمدن به ارم

خاود را   یوجود تیبلکه ماه ،رود یماش متزلزل  یاقتصاد-یاسیاست که بدون جنگ، نه فقط توسعه نظام س
صلح  ،و جنگ ؛ وزارت جنگینظام نیچن دردرواقع وزارت دفاع  .7(6212کارل مارکس، ) دهد یماز دست  زین

و نقاد قارار    لیمورد تحل قاًیکارل مارکس عم «هیسرما»در کتا   داری یهسرمانظام  یطلب جنگ تیماه. است
 ساتم یکه س دهد یمرا  یالوقوع بیقر نظام هشدار جنگ نیا طرفدارانکتا  به  نیگرفته است و مارکس در ا

حااکم  ازل جنگ نظام ااز پ یدر حل بخش یسع پژوهش نیا. آوردیم فراهمبروز آن را  ینهیدر درون خود زم
 ینظاام و ادوات  حاتیر ابازار باه تسال   او از منظا  انهیاا به خاورم ییایرا دارد که از منظر جغراف بر جهان امروز

 نکهیو با علم به ا رود یم ادی زیاقتصادِ جنگ که از آن به اقتصادِ دفاع ن قیطر نیتا از ا رود یممحدود ( یجنگ)
 . ردیقرار گ لیاست، مورد تحل یهر تراکنش بشر ی، جزو جدانشدنتصاداق

از ساال   ینظاام  حاتیاساتکهلم ارزش تجاارت تسال    المللای نیصلح ب یهابر اسا  گزارش موسسه پژوهش
مقادار   نیشاتر یباه ب  7961تا  7967است و در دوره  شیدر حال افزا% 2.2مرتباً با رشد متوسط ساالنه  7992

واردات  کال % 69هناد باا اختصاا      7961تاا   7967در دوره . است دهیخود در دوران پس از جنگ سرد رس
قرار دارد کاه   یدوره بوده است و پس از آن عربستان سعود نیدر ا ینظام حاتیوارد کننده تسل نیاول ،یجهان

 تِار یپ. دهاد  یما را نشان  یدرصد 767رشد  7966تا  7992نسبت به دوره  7961تا  7967در دوره  واردات آن
در ناات   نییپا های یمتقنکته دارد که با وجود  نیبه ا اشاره یادداشتیموسسه در  نیپژوهشگر ارشد ا 9وزمن
-یدر کمپان ینظام حاتیتسل دیخر یبرا یشتریساارشات ب انهیمنطقه خاورم ی، کشورها7961تا  7967 دوره
 ساوم  یاک رشاد نسابت باه دوره قبال،     % 76باا   کایآمر متحده یاالتا. اندثبت کرده ییکایو آمر ییاروپا یها

از  یما یاز ن شیبه خود اختصا  داده است که با  7961تا  7967را در دوره  ینظام حاتیتسل یصادرات جهان
 . 2(6932 ،شاپورسیای) بوده است انهیصادرات به مقصد خاورم نیا

                                                             
1 Great Armada 
2 Invalid source specified. 
3 Pieter Wezeman 

 صلح استکهلم قاتیتحق یالملل نیموسسه ب 7962سالنامه  دهیچکترجمه   
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کاه هاد     ایغار  آسا   ینظام حاتیشناخت ساختار بازار تسل یژهو بهو  انهیشناخت اقتصاد جنگ خاورمبرای 
ساختار بازار تسلیحات نظامی غار   انجام پژوهش حاضر است، الزم است به این سؤاالت پاسخ داده شود که 

در بازار چاه کساانی هساتند؟     طر  عرضه گرانیباز آسیا و کیایت حضور ایران در بازار جهانی چگونه است؟
طر  تقاضای باازار چاه کساانی هساتند؟      گرانیباز بازار چقدر است؟ کنندگان عرضهسهم بازاری هرکدام از 

سهم تقاضا از تقاضای کل در بازیگران طر  تقاضا چقدر است؟ تمرکز طر  عرضه باازار تسالیحات نظاامی    
رقابتی دانست؟ تمرکاز   توان یمآسیا را تا چه میزان غر  آسیا چه مقداری است؟ بازار تسلیحات نظامی غر  
جهت حضاور مناساب    توان یمرا  ییچه راهکارهاطر  تقاضای بازار تسلیحات نظامی غر  آسیا چقدر است؟ 

 ارائه کرد؟ یاز صنعت دفاع تیحما یدر راستا حاتیدر بازار تسل رانیا
از آن نظار حاائز    ایغار  آسا   ینظام حاتیر تسلشناخت ساختار بازا یژهو بهو  انهیشناخت اقتصاد جنگ خاورم

 یبارا  .داد رییا روند جنگ را به ناع خود تغ ایمنطقه هایتراکنش تر یقدقبا شناخت  توان یماست که  تیاهم
 ریشکسات باازار و توقاف سا     یالزم اسات کاه در راساتا    ایشاده  یزیو برنامه ر یمنظور اقدامات متوال نیا

 تاوان  یما منظور را  نیا یبرا ازیمورد ن یاز جمله اقدامات پژوهش. دنریذپبغر ، صورت  یجنگ برا یسودآور
و  هاا  روش(  . یحات نظاام یتسال  یبار تقاضاا   یرگاذار تأث یرهایمتغ یبررس( الف. دانست لیذ تیدر دو اولو
 یاز بعاد فنا  (. یغربا  یایآسا ) اناه یدر منطقاه خاورم  ینظاام  حاتیتسال  یتقاضا کننده یفتضع یاقدامات عمل
پژوهش حاضر باا مطالعاه   . است ینظام حاتیبازار تسل یهیمطالعات اول ازمندنی هاپژوهش نیجام اپژوهش، ان

 .شده دارد ادی یروند پژوهش لیتسه رد یسع انه،یمنطقه خاورم ینظام حاتیبازار تسل قیدق

  پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان. 2
 یفنوع پژوهش توص ینق از انجام اهد  محقهای توصیای تحلیلی بوده که پژوهش حاضر از دسته پژوهش

 یساع  یقاات تحق گونه یناپژوهشگر در . باشد یمموضوع  یک یا یتموقع یک یاتو منظم خصوص یواقع ینیع
و چاه   ی؟مانند چقدر؟، چه کسا  یسؤاالتدر پاسخ به  یقتحق ینا. کند یانرا ب یتاز موقع ینیع یجتا نتا کند یم

تحقیق، توصیف و معرفى پاادیده ماورد نظار از طریاق بار شامردن        نوع یندر ا. ؟ استافتد یمدارد  یاتاااق
موضاوع ماورد    یفعلا  یتمربوط به وضاع  سؤاالتپاسخ به . پذیرد یم، ابعاد و حدود آن پدیده صورت ها یژگیو

 یرو تاسا  یفآنچه را که هست توص یقتحق یندر درجه اول به زمان حال است و ا یمطالعه بوده و تمرکز اصل
نوع  یندر ا. شود یمانجام  دار نظامبه صورت  یممااه یمحتوا یکم یا یایو ک ینیع یفور توصبه منظ .کند یم
 یبرا صرفاً تواند یم یایتوص یقتحق یاجرا. کننده است یینتع یااتنقش محقق در مشاهدات و توص یق،تحق

  .باشد گیری یمتصم ینددادن به فرا یاری یاموجود  یطشناخت شرا
صادی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و میان اقتصاددانان بر تعریف خاصی از آن توافاق  از بازار در متون اقت

. (6923 ،رناانی ) شود مکان، ساختار، شرایط و فرآیند تأکید می یها مؤلاهاریف بر اا در اغلب تعاام وجود ندارد؛
ور از بازار با هر تعریای کاه  که منظ به طوری شوند یمفوق مطرح  یها مؤلاهبازار  در حقیقت در بیشتر تعاریفِ

مجادالت پیراماون باازار و    رو ینااز . ای به نام کارایی است از آن داشته باشیم فرآیندی مملو از رقابت با نتیجه
ای از آن حاصال   نان نتیجاه ا، آیا چا (؟) عملکرد آن بر این تمرکز دارد که آیا اساساً چنین فرآیندی وجود دارد
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 مناابع  بهیناه  تخصایص  و کارایی  منجر به تواند یماعتقاد اقتصاددانان تنها بازاری که به . (؟)خیر شود یا  یام
شاود و   محقاق نمای   گاه یچهکامل است لیکن اغلب همین اقتصاددانان معتقدند بازار رقابتی  رقابت بازار شود،

 باه  عنایات  باا  باازار  عملکارد  اسات  ممکن. باشد یمجدی در اقتصاد  یها مناقشهاز  «شکست بازار»موضوع 
اقتصااد کاالن و یاا     هاای  یدگاهدکارایی تخصیص باشد، حال آنکه به لحاظ  دربردارندهاقتصاد خردی  رویکرد
شاده   ارائهولی به هر حال یک تعریف از بازار به شکل زیر . (6923 ،رنانی) ، نمایان گر شکست باشدیا توسعه

و خادمات   و کاالهاا کدیگر ارتباط برقارار کارده   بازار فضایی است که در آن خریدار و فروشنده با ی»است که 
 «.کنند یممورد نظر را مبادله 

 ،بازاریا  ساختار هر صنعت ییرقابت و انحصار و شناسا تیوضع یبررس یمورد استااده برا هایاز شاخص یکی
 زانتاوان میا  یآن ما  شناساایی  باا که  باشدیبازار م نهادی اتخصوصی معر  بازار ساختار. است تمرکز درجه

 و هاا تعاداد بنگااه   تیوضاع  انگریا است که ب یساختار ریمتغ ینتر مهمتمرکز . رقابت در بازار را مشخص نمود
حدود صنعت  دیپرداختن به تمرکز ابتدا با یبرا. موجود در آن است هایاهابنگ انیبازار در م بندی یمتقس عتوزی

مطرح است کاه   سؤال نیآن، ا رویکه پ ص نمودرا مشخ( ...و  فروش، اشتغال د،یتول)مورد نظر  ریو سپس متغ
 هاای شااخص  ساؤال  نیا اسات؟ در پاساخ باه ا    نیبهتار  کیا تمرکز کدام  یرگیاندازه هایشاخص انیدر م
 هایتیبسته به موقع و که هر کدام از آنها نقاط قوت و ضعف خود را دارند شوندمی مطرح یمتعدد یشنهادیپ

انادازه تمرکاز را    تاوان یما ( یمطلق و نسب) اریدو نوع مع قیاز طر کلی طوربه. شوندگرفته می کار مختلف به
 یارهاا یکاه مع  یبازار توجاه دارناد، در حاال    عتوزی نحوه هم و هامطلق هم به تعداد بنگاه هایاریمع د،ایسنج
 (6923 ،کاشی). شوندمی محاسبه هابنگاه نیبازار ب عیبر حسب نحوه توز صرفاًتمرکز  ینسب
و نسابت   نادال یهرف یهاا  شااخص اهدا  پاژوهش از   یشده، در راستا آوریجمع هایداده لیلوتح یهتجزدر 

رزنبلاوت از ابزارهاای    شااخص  وشااخص تمرکاز    یمربوط به سهم تجمع ینمودارها. شودیتمرکز استااده م
 .باشند یمدر این پژوهش  وتحلیل یهتجزکمکی 

بنادی  ی بازار دفاع باشد، ابتدا الزم اسات تقسایم  پیش از پرداختن به بحث اصلی این پژوهش که همان بررس
زیار توساط دپارتماان     بندی یمتقس. اند شدهبازار دفاع ذکر  یها بخش یرزدر این بخش . این بازار شناخته شود

یک بازار، تعریف و تبیین آن باازار را میسار    یها بخش یرزتبیین . منتشر شده است متحده یاالتاامنیت ملی 
 .سازند یم
 :زیرمجموعه بوده که به شرح زیر است 2صنعت یا بازار دفاع شامل  یها شبخ یرز
، اناواع  رساان  سوختجنگی، هواپیماهای  یها جتجزء مثل؛  های یبند دستهشامل . یرتجاریغهواپیماهای  -

 . ...هلیکوپتر، هواپیماهای آموزشی، پهبادها و 
 . ...های کروز و بالستیک، موشک یها موشکها، جزء مثل؛ راکت های یبند دستهشامل . هاموشک -
 . ...و  ناربرهاها و انواع خودروهای زرهی، جزء مثل؛ تانک های یبند دستهشامل . خودروهای نظامی -
 .های جنگی و ناوها، تسلیحات قابل نصب بر ناوهاجزء مثل؛ انواع کشتی های یبند دستهشامل . هاکشتی -
 .ها ماهوارهصنایع فضایی از قبیل  -
 .ها، تانکها یکشتجزء مثل؛ انواع رادارهای قابل نصب بر روی هواپیماها،  های یبند دستهشامل . رادارها -
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 .دوش اندازها -

 دفاع اقتصاد .2-1
 تار  یشپی مطالعاتی اقتصاد دفاع، الزم است به منظور احصاء ارتباط امر شناخت بازار تسلیحات نظامی با حوزه

شناخت بازار تسالیحات نظاامی از آنجاا کاه باه مطالعاه       . ژوهشگر پرداخته شودبه شناخت این حوزه توسط پ
حاوزه مطالعااتی    یرهدامختلای در  یها جنبه، از پردازد یمساختار بازار و ساختارهای دفاعی و امنیتی کشورها 

نعت ریازی و مادیریت صا   و نیز به صاورت غیرمساتقیم برناماه    یممستق؛ چرا که در گیرد یماقتصاد دفاع قرار 
باازار تسالیحات    یاژه و باه این صنعت،  تر یقدقطر  دیگر شناخت هرچه  از .دهد یمقرار  یرتأثدفاعی را تحت 
و  یرپاذیری تأثو  یرگاذاری تأثقرارگیری جمهوری اسالمی ایران در ایان منطقاه و    واسطه بهنظامی خاورمیانه، 

ی ایران و نیز سایر کشورهای جهان، باه  امنیتی با کشورهای منطقه، در دایره مطالعاتی امنیت یها درهم کنش
 . گیرد یمالمللی موضوع خاورمیانه، قرار سبب دایره امنیتی بین

 هاای موضاوع را از جنباه   یان ا ،شاود  یما خود مواجه  یمل یتکه با موضوع امن یزمان یو هر ملت یهر کشور
 تاأمین در  یائل هار کشاور  مس یکه اقتصاد دفاع خود از وجوه چند بعد دهد یمتحت مطاالعه قرار  یمختالا
تاالش در در  و   قتصااد، علم ا یها روشو  یماقتصاد دفاع با استااده از مااه. رود یمآن به شمار  یمل یتامن
هار کشاور در تعامال باا      یات امن یریتچگونه مد ینکهرا دارد؛ ا یتمتنوع مربوط به امن یاربس سؤاالت یابیارز
علم اقتصاد دفاع شامل موارد  یحوزه مطالعات(. ؟)کند یاول عمل ممتد المللی ینبکشورها در نظام  یرسا یتامن
 : شود یم یرز

 یتامن یواقع یفتعر  

 که توسط هر  یتیبر امن یاقتصاد یافتگی توسعهو سطح  یعکمبود منابع، نظام توز یرگذاریتأث یچگونگ
 .آیدیبه دست م المللی ینب یستمدر س یملت

 المللی ینبو  یداخل یِملّو اقتصاد  یدفاع یها بخش ینروابط ب.  

  یتامن تأمینبازده و راندمان. 

 شود یماختالفات  وفصل حل یاکه باعث تضاد و  یزشیانگ یساختارها یریتو مد یجادا . 

 کند یم یفتضع یاکه صلح، ثبات و تعادل را اشاعه و  یو نهاد یتوافقات سازمان . 
از علام اقتصااد اسات کاه کااربرد       یدجد نسبتاً ایموعهمج یراقتصاد دفاع، ز یا یاقتصاد دفاع یگرعبارت د به
 یاقتصااد  یمطالعاات  یناه زم یکاقتصاد دفاع . شود یمرا شامل  یدر مورد مسائل دفاع نظام یاقتصاد یاتنظر

و  در دوران صالح  همچناین و  جناگ  یهاا  دورهآن را در طاول   های ینههزو  یبودجه دولت یریتاست که مد
اقتصااد کاالن و اقتصااد خارد مانناد       یرو از ابزارها یناز ا. کند یم یرا بررس یآن بر رشد اقتصاد یامدهایپ

 (.63336 یِر،مک ژ) کند یماستااده  یاقتصادسنجرشد و  یهنظر یقی،آمار تطب ها،یباز یهنظر

 

                                                             
1 Mc. Guire (1995) 
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 ( صنعت)بازار های این ویژگی. 2-2
خا  خود را دارد که  یزاتو تما اهیژگیو یگریصنعت دفاع، مانند هر صنعت د یگربه عبارت د یابازار دفااع 
 یاا در داخال و   ،تری یچیدهپ یع،صنا یربا سا یسهو بعضاً در مقا یچیدهپ یو نهادها ها سازمان یریگ شکلباعث 
در انجام تعهادات   یرتأخنبودن  یرمعمولغ، فنی بعد در هاتااوت ینا ینتر مهماز . خارج از خود شده است یحت

کاه الزم اسات تاا     زماانی  مثال طور به. است قرارداد یک مختلف مراحل تحقق دنبو بر زمان تر یکلو به طور 
 ی پروساه تا ماذاکره باا فروشانده کاه      کشور اتخاذ شود یکخا  توسط وزارت دفاع  یسالح یدخر یمتصم
تبعات محتمل  یافروش و  یتفروشنده در رابطاه با امن یمتا تصم است رماد ی پروسهدر داخل  یگرید بر زمان
 ی،انتقاال ساالح باه کشاور متقاضا      ی پروسه یتاًو نها قرارداد یو سپس در صورت توافق، امضا یواگذار ینا

 . انجامد یمسال به طول  یستتا ب یگاه
 یدارا یو نظاام  یاقتصاد یکصنعت از هردو بعد استراتژ ینمنحصر به فرد صنعت دفاع آن است که ا ویژگی
 یمناافع عماوم   یاق از طر یدر طول جنگ سرد، تادارکات نظاام   یغرب یهدر خالل اتحاد. است ییباال یتاهم
اسالحه باه    قاال انت یجاه داشات، در نت  یگار د یکشاورها  یبرا یگرید یایکشور مزا یک یروهاین. بود یسرم

بخاش دفااع    یکبعالوه البته که داشتن . دهد یشرا افزا یهمکار یتسامان اتحاد و قابل توانست یممتحدان 
 ییرتغ یتیپس از جنگ سرد، ادراکات امن. دارد یژهو یتاهام یداخل یتبا هد  امن یکبه لحاظ استراتژ یداخل

 یو جهاان  یشاتر باه تمرکاز ب   یلتما ی،داخل دفاعدر بخش  ای یندهفزاو به طور  یواضح یلدل یچکرد، بدون ه
 .آمد به وجود یشدن صنعت دفاع

 
 7961ر ثابت بر اسا  دال 7962مخارج نظامی کشورها در سال ( 6)شماره  نمودار
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ایان  . ساازند  یما از سایر بازارها و یا صانایع جادا    کامالًهای صنعت دفاع این بازار را ی دادهخصوصیات ویژه
تحلیل پایاانی بار اساا     . در این بخش تدوین شده و مختص این پژوهش است پژوهشگرها از طر  ویژگی

 :عبارتند از هااین وجوه تمایز یا ویژگی. همین وجوه تمایز انجام شده است
درواقع شاافیت اطالعاتی هار کشاور نیاز    . شاا  نبوده است کامالًاطالعات مربوط به این صنعت  گاه یچه. 6

 .معیاری در میان سایر معیارهای تحلیل صنعت دفاعی آن کشور است
هاای  های ثبت شده مربوط به سالی خا ، در مقایسه با سایر صنایع اثارات جاانبی بیشاتری در داده   داده. 7

تا دامنه زمانی مطالعه را در مقایسه باا تحلیال    دارد یم بر آناین موضوع تحلیلگر را . دیگر دارد یها مهروموم
ای خا ، زماان ماورد   منطقه یها رستورانبه طور مثال در تحلیل بازار . انتخا  نماید تر گستردهسایر صنایع، 

کاه بارای تحلیال باازار مادار        است یحالدر  بررسی ممکن است از یک هاته تا یک ماه محدود شود، این
های صنعت دفاع، باازه زماانی   ویژگی خا  داده. همان منطقه، به بیش از دو سال زمان نیاز باشد یرانتااعیغ

 .در نظر گرفته شده است 7962تا  7997آنها در تحلیل است که در این مطالعه  بلندمدت
ت، بسیار متااوت از یکادیگر باوده و حتای از قاراردادی باه      قیمت محصوالت با کاربرد مشابه در این صنع. 9

در تحلیل بازار تسالیحات نظاامی ناه از ارزش قراردادهاا، بلکاه از تعاداد        ینبنابرا. قرارداد دیگر متااوت است
 .شودکاالی منظور شده در قراردادها استااده می

این امر موجب . طبیعی و چه غیرطبیعی الوصول است؛ انحصار چه از نوعانحصار در این صنعت بسیار سهل. 2
از طرفای  . بودن نتایج گردد یرواقعیغبر سهم بازاری، منجر به  یرگذاریتأثارزش قراردادها در صورت  رود یم

ای مساتقل نیااز   شناخت عوامل انحصار به مطالعاه  ینبنابرا. شناخت عوامل انحصار از وجوه تحلیل بازار است
 .کند یمپیدا 
موضاوع وفااداری   . کاه بار سار حاات مشاتری اسات       ن صنعت نه به بر سار فاروش بیشاتر   رقابت در ای. 3

، قابال بررسای اسات کاه     کنیم یمنیز، در ابعادی بسیار متااوت از آنچه در صنایع دیگر مشاهده  کننده مصر 
 .ای مستقل استنیازمند مطالعه

 پژوهش یشناس روش. 3

 یعملکارد  یرهاا یو متغ یرفتاار  یرهایمتغ ،یاختاراس یارهیمربوط به هر بازار به سه دسته متغ یرهاایمتغ
شکل و نوع سازمان باازار مشاخص    گر،یکدیعناصر با  نیو نحوه ارتباط ا تیکه بسته به ماه شوند یم میتقس
 یرفتاار  یبه الگو زین یرفتار یرهایمتغ. بازار اشاره دارند یبه نحوه ارتباط اجزا یساختار یرهایمتغ. شود یم

و حاصال کاار و کوشاش     جهینت ،یعملکرد یرهایو متغ شوند یمبازار مربوط  طیبا شرا قیتطبجهت  ها بنگاه
 .(6923 ،رنانی) کنند یم یریگ اندازهبنگاه و کل بازار را 

شاناخت  . رود یما آن باه شامار    تیوضاع  لیا تحل یهار صانعت بارا    هاای  یژگیو ینتر مهماز  یکی ،ساختار 
 ایا سااختمان و   کی یشکل و چگونگ یساختار به معنا. نامند یمزار مشخصات عمده سازمان بازار را ساختار با

است که بر اسا   ییمرکب، الگو دهیساختار هر پد اساساً. باشد یمکل  کیمختلف  یقرار گرفتن اجزا بیترت
سااختار  . اناد  گرفتاه شده و در کنار هم قرار  یده سازمانهد  معین  کیبه  دنیمتشکله جهت رس یآن اجزا
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باازار را   یرابطاه اجازا   تاوان  یما  اتیخصوصا  نیا و به کمک ا باشد یمبازار  یسازمان اتیخصوص بازار معر 
آنها  ییکه با شناسا باشند یمبازار  یزمانسا اتیآن دسته از خصوص یساختار یرهایدر واقع متغ. مشخص نمود

 .(6923 ،کاشی) و رقابت در بازار را مشخص نمود گذاری یمتق تیماه توان یم
گران بازار،  لیاز تحل یاریامروزه به اعتقاد بس. وجود دارد یگوناگون یها روش عیساختار صنا یبررس به منظور 

 یاز پژوهشگران در کارها یاریو بس آیند یمساختار صنعت به شمار  ییشناسا یاصل اریتمرکز مع یها شاخص
 یبرا یمناسب نهیتمرکز بازار زم لیتحل. نمایند یمساختار استااده  ییشناسا یبرا ها شاخص نیخود از ا یتجرب

 یرقاابت  یعلل بروز رفتارها توان یمبهتر  دگاهید نیبازارها از ا یو با بررس کند یمدر  بهتر ساختار بازار ارائه 
 تاوان  یمموارد  یاریچند بنگاه برتر را در بس ای یکنزد یلت وجود قدرت بازاراع. داد صیرا تشخ یررقابتیغبا 

 .(Parkin, 2000). افتیمرتبط با آن در ،دهیچیو پ فیار و نکات ظربا مطالعه تمرکز باز
. هاا پرداختاه شاود   های مطالعه بازار، الزم است به بررسی و معرفی شاخصبا توجه به اهمیت تناسب شاخص

مورد استااده در مطالعات تمرکاز باازار را باه ترتیاب تعاداد پاارامتر ماورد         یها شاخصمورد از  2کلی  طور به
 :کنیم یمده در محاسبه، معرفی استاا

 :و به صورت ها بنگاهاز طریق معکو  تعداد  (IN) بازار یها بنگاهشاخص معکو  تعداد  -6
(6)         

  
1

I N
N


 

 6صنعت است موجود در یهاتعداد کل بنگاه N در آنکه  رود یم محاسبه
و  آیاد  یما ار باه دسات   بنگااه برتار بااز    Kاز مجموع سهم ( CRK)بنگاه برتر  Kنسبت تمرکز  شاخص -7
 :                                                      صورت به
(7)         

  1

k

K i
i

CR S



 

 (6333ماداال و همکاران، ) 7است  ام iسهم بنگاه  Siکه در آن  شود یم فیتعر
 :به صورت( HHI) رشمنیه ندالیشاخص هرف -9 
(9)         

 
2

1

N

i
i

HHI I S



 

 .باشد یم ام iسهم بنگاه  Siموجود در صنعت بوده و  یها بنگاه تعداد کل Nکه در آن  شود یم فیتعر
 :به صورت  (H-K) 7 یهانا ک شاخص -2
(2)         

 1

N

i
i

H K S




 
 

                                                             
1 Invalid source specified. 
2 Invalid source specified. 
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 نیای پاارامتر تع   α و  ام iسهم بنگاه  Siموجود در صنعت،  یها بنگاهتعداد کل  Nکه در آن  شود یم فیتعر
 شاتر یشاخص ب نیدر اندازه ا تر بزرگ یها بنگاهن باشد وز تر بزرگ αهر چه . است گر پژوهش یلهوس بهشونده 

 (6332بارثاوال، ). 6خواهد بود رشمنیه ندالیهمان شاخص هرف یباشد شاخص هاناک  α = 7 اگر. خواهد بود
معاادل   یا وزناه است و باه ساهم باازار هار بنگااه،       ها بنگاه یسهم بازار یجمع وزن( E) یشاخص انتروپ -3
سهم  Siموجود در صنعت بوده و  یها بنگاهتعداد گل  Nدر آن  ؛ کهشده است معکو  سهم آن داده تمیلگار
 :یعنی 6322 ن،یژاکوئم. است ام iبنگاه 
(3)      

 1 1

1
l n( ) l n

N N

i i i
i ii

E S S S
S 

   
 

بنگااه وزن   ینتار  کوچاک بر حسب کوچک به بزرگ مرتب شده و به  ها بنگاه( R)در شاخص روزن بلوث  -1
تعاداد کال    Nکاه در آن   شاود  یما  محاسبه رزی آن گاه شاخص روزن بلوث به صورت شود یمداده  یشتریب

 .باشد یم ام iسهم بنگاه  Siموجود در صنعت بوده و  یها بنگاه
(1)         

 1

1

2 1
N

i
i

R

i S




 
 یدر رو هاا  بنگااه لاورنز   یمنحن میترس یبرا. شود یملورنز استخراج  یبه کمک منحن( G) ینیج بیضر -2

درج  یآنها به صاورت تجمعا   یهم بازارس یمحور عمود یاز کوچک به بزرگ مرتب شده و بر رو یمحور افق
 :لورنز به صورت یمنحن یاز رو زین ینیج بیضر. شود یم
(2)        

 2
1

1

2

N

i j
i

G
N S

S S


 
 

سهم بنگاه  Sj، ام iسهم بنگاه  Siموجود در صنعت بوده،  یها بنگاهتعداد کل  Nکه در آن  شود یم محاسبه
j و   امS (6922،یخداداد کاش. )باشد یم ها بنگاهسهم بازار  نیانگیم 
 یاری گ اندازه یبرا( 6331) سیارت و پرابار توسط ه نیاول یکه برا( σ 7) ها بنگاهاندازه  تمیلگار انسیوار -2

 :تمرکز بازار به کار گرفته شده به صورت
(2)       

 

2 2 2
2

1 1

1 1
(l n ) ( l n )

N N

ii
i i

S
N N

S
 

  
 

. باشاد  یم ام iسهم بنگاه  Siموجود در صنعت و  یها بنگاهتعداد کل  Nکه در آن که در آن  شود یم محاسبه
و در  هاا  بنگااه  نیبا  یناابرابر  شیشاخص برابر صار بوده و با افزا نیبرابر باشد مقدار ا ها بنگاهدازه تمام اگر ان
 ( 6922 ،یخداداد کاش. )یابد یم شیشاخص افزا نیا زانیم شتر،یتمرکز ب جهینت

                                                             
1
 Invalid source specified. 
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بینای  پایش معرفی شده در پیشبرد اهدا  پژوهش  یها شاخصمورد از  9بازارها استااده از  وتحلیل یهتجزدر 
باشاد   ها بنگاه نیب ینابرابر تیبر اهم شتریب یدتأکاگر معیار انتخا  شاخص بدین صورت است که . شده است

خواهند  تیحائز اهم شتریب ها بنگاهاندازه  تمیلگار انسیو وار ینیج بیهمچون ضر ییها در آن صورت شاخص
باه تعاداد    یادیز تیکه حساس ینسب یآنتروپمثل  یشود آنگاه شاخص یتلق تر مهم ها بنگاهاگر تعداد  یول. بود
دو عنصر مهام و   عنوان به ها بنگاهو هم تعداد  ها بنگاه نیب یابرابراو اگر هم ن باشد یم تر مناسب ددار ها بنگاه
و  رشمنیه-ندالیمثل روزنبلوث، هرف ییها مورد توجه باشند آنگاه شاخص ها بنگاهبر رفتار و عملکرد  یرگذارتأث

بنابراین با توجاه باه اهمیات     (6937 ،عباداللهان). قابل استااده خواهند بود شتریبنگاه برتر ب Kرکز نسبت تم
تعداد بنگاه حاضر در بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه و نیز نابرابری یا پراکاندگی توزیع ساهم باازار در میاان    

مورد استااده  بنگاه برتر Kو نسبت تمرکز  ندالیروزنبلوث، هرفهای ، شاخصتقاضاکنندگانو  کنندگان عرضه
 .اندقرار گرفته

 یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها. 4
عرضه و تقاضاا را جداگاناه    یا طرفهبرای بررسی ساختار بازار، قبل از هر چیز باید محدوده بازار را مشخص و 

محادوده جغرافیایی این پاژوهش  . مشخص کرد توان یممتنوعی را  یبازارهادر صنعت دفاع . کنیمبررسی می
از دو ماورد باازار   . اناد  شاده دسته کلی قارار داده   2به غر  آسیا یا خاورمیانه معطو  شده و بازارهای آن در 

 شده است؛ چرا که اطالعات در ایان زمیناه   یپوش چشمهای فردی در این مطالعه بازار سالح وصنایع فضایی 
 نیبا  یناابرابر با توجاه باه اهمیات   . شود یماندازها نیز جدا بررسی دوشبازار . شوندبسیار ناشاا  گزارش می

روزنبلوث،  یها شاخص آنها،بر رفتار و عملکرد  یرگذارتأثدو عنصر مهم و  عنوان به ها بنگاهو هم تعداد  ها بنگاه
 .اندنتخا  شدها در تحلیل ساختار بازارهابنگاه برتر  Kو نسبت تمرکز  رشمنیه-ندالیهرف

 برآورد مدل تحقیق .4-1
 یباًتقر. کنیم یمدر تحلیل ساختار بازارهای تسلیحات نظامی، ابتدا طر  عرضه و سپس طر  تقاضا را بررسی 

-بازار را تحت تر یقدقبازار را در اختیار دارد که این موضوع شناخت % 39نزدیک  متحده یاالتادر همه بازارها 

از جداول شاده و   متحده یاالتاهای مربوط به ت ناچار به حذ  دادهبنابراین پروسه شناخ؛ دهد یمالشعاع قرار 
کل بازارهای سطح اول مطالعه  6جدول شماره . کند یمساختار بازار بدون حضور آمریکا را نیز جداگانه بررسی 

 هرفیندال و روزنبلوث استااده شده است و یها شاخصبرای شناخت ساختار بازارها از . دهد یمشده را نمایش 
 . دهد یماین جدول ساختار هرکدام از بازارها را نمایش 

 صنعت دفاع یاصل یها بخش ریتمرکز ز  هایشاخص یمجموعه( 6)شماره جدول 

 
CR4-2  7روزنبلوث  6روزنبلوث  7هرفیندال  6هرفیندال 

 9.63139 9.39216 9.67327 9.32322 9.13323 موشک تأمین

 9.92771 9.7922 9.9269 9.2922 9.3936 خودرو نظامی

 9.9236 9.6361 9.9229 9.9979 9.2133 یرتجاریغفروش هواپیمای 
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 9.6333 9.7226 9.6922 9.9212 9.1231 کشتی و تجهیزات کشتی

 9.7622 9.9263 9.6269 9.9292 9.2323 رادارتکنولوژی 

در  بینایم  یما ، باشد یملوث ی خطی میان دو شاخص هرفیندال و روزنبکه مربوط به رابطه 7در نمودار شماره 
تا برای  کند یماین موضوع کمک . گیرد یمبازارهای یکسان عمدتاً شاخص هرفیندال، مقادیر کمتر را به خود 

برای قضاوت در مورد رقابتی بودن بازار یا مقایساه بازارهاا از حیاث  از     ها شاخصانتخا  از میان یکی از این 
 .یمرقابت، از شاخص هرفیندال استااده کن

 های محاسبه شده، از واریانس توزیع سهم بازارتبعیت شاخص(  9)شماره نمودار 

y = 0.831x
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 رابطه خطی محاسبه شده میان شاخص های روزنبلوث و هرفیندال هیرشمن(  7)شماره نمودار 

روزنبلو 

y = 16.197x + 0.0722

R² = 0.929
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کننادگان بارای رقاابتی یاا     واریانس سهم بازاری به عنوان ماعیاری از پراکندگی توزیاع بازار در میان عرضاه 
خص روزنبلاوث باا   شاا  دهد یمنشان  7نمودار شماره . گیردانحصاری بودن ساختار بازار مورد استااده قرار می

R
داشاته و در   کنندگان عرضهباالتری نسبت به شاخص هرفیندال، تبعیت بیشتری از واریانس سهم بازاری  2
؛ شاود  یما تلقای   کننادگان  عرضاه برای عدم توازن سهم بازاری میاان   یتر مناسبباالتر، معیار  های یانسوار

ر شاخص هرفیندال حاکی از رقابتی بودن باازار و  چنین استنباط کرد که مقدار محاسباتی کمت توان یمبنابراین 
-مقدار محاسباتی بیشتر روزنبلوث حاکی از انحصاری بودن یا باالتر بودن قدرت انحصااریِ بیشاترین عرضاه   

بدین ترتیب بازارهای سطح اول مطالعه شده باه ترتیاب رقاابتی و انحصااری باودن در      . کنندگان خواهد بود
در ایان   دهد یمدرج شده در مقابل نام بازار، نشان « 7»توضیح اینکه عدد . اندنشان داده شده 7جدول شماره 
 6بعالوه؛ شاخص رقابتی مندرج، از کسر شاخص هرفیندال از عاددِ   . های آمریکایی حضور ندارندبازار کمپانی

 . باشد یممحاسبه شده و شاخص انحصار، معادل شاخص روزنبلوث 

 های سطح اول از بعد رقابتی و انحصاریبازار یبند رتبه (7)شماره جدول 
 شاخص رقابت بازار شاخص انحصار بازار رتبه

 9.39 7 یرتجاریغفروش هواپیمای  9.39 موشک تأمین 6

 9.37 7خودرو نظامی  9.92 رادار 7

 9.22 7موشک  تأمین 9.72 کشتی و تجهیزات کشتی 9

 9.21 7کشتی و تجهیزات کشتی  9.77 7رادار  2

 9.29 7رادار  9.79 نظامیخودرو  3

 9.29 یرتجاریغفروش هواپیمای  9.63 یرتجاریغفروش هواپیمای  1

 9.11 رادار 9.61 7موشک  تأمین 2

 9.13 کشتی و تجهیزات کشتی 9.61 7کشتی و تجهیزات کشتی  2

 9.31 خودرو نظامی 9.93 7 یرتجاریغفروش هواپیمای  3

 9.26 موشک تأمین 9.92 7خودرو نظامی  69

ی پاژوهش حاضار، باا    پس از بررسی طر  عرضه، در بررسی طر  تقاضای بازار با توجه اهدا  تعریف شده
های مربوط به حجم کال خریاد انجاام شاده از ساال      بندی خرید بر اسا  دادهبررسی جداول مربوط به رتبه

شاده کاه   پرداختاه  های نخسات نخست جدول، به بررسی سبد خرید رتبه یها رتبهو شناخت  7962تا  7997
 .اندها به دست آمدهجداول ذیل از این بررسی
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 انحصار و رقابت در طر  تقاضا( 9)شماره جدول 

 

 

 

 

معایارهای ساختار بازار که در بررسی ساختار هر بازاری باید بررسی شاود، تمرکاز طار  تقاضاا      ینتر مهماز 
هاای  ی شااخص نشان دهنده میزان رقابت و انحصار بر اسا  اطالعات محاسبه شاده  9جدول شماره . است

. ختلف مورد مطالعه در این پژوهش تهیاه شاده اسات   تمرکز هرفیندال و روزنبلوثِ طر  تااضای بازارهای م
ترین فضا را در تقاضا برای تسالیحات  بازار مختلف، رقابتی 3طبق جدول، بازار هواپیماهای غیرتجاری در بین 

نظامی داشته و در بازار کشتی و تجهیزات قابل نصب بر آن، ساختار، بیشترین تمایال باه سااختار انحصاارگر     
واردات توسط اماارات متحاده عربای    % 32مشاهده شد که بیش از  تر یشپ. بازارها داردیر خرید را در میان سا
 .با این وجود شاخص مربوط به انحصار، حاکی از ضعف قدرت انحصاری در خرید است. ثبت شده است

 ی تمامی بازارهای مطالعه شده، ایااالت متحاده باه   در سمت عرضه: ساختار بازار تسلیحات نظامی غر  آسیا
های پیشرو در عرصه تولید تسلیحات نظامی، نقش بنگاه مسلط را دارا بوده و سایر کشاورها  ی کمپانیواسطه

فضاای   عمادتاً ، متحاده  یااالت ابدین صورت که در باازارِ منهاای   . در رقابت با یکدیگر در بازارها حضور دارند

 2ساهم باازاری    دهناده  نشاان که  CR4-2شاخص . حاکم دانست کنندگان عرضهدر میان  توان یمرقابتی را 
ی براباری شاانس رقابات بارای هماه      دهناده  انعکا ، باشد یمبنگاه برتر در بازارهای بدون احتسا  آمریکا 

را نشاان  % 39در بازار هواپیمای غیرتجاری، مقاادیر بایش از    جز بهاست که  کنندگان عرضهی اعضای جامعه
 بار اساا   . برتر بازار در تسلط بر بازار اسات  ی کننده عرضه 2این موضوع حاکی از باال بودن شانس . دهد یم

، باا در نظار   یرتجااری غباازار، باازارِ هواپیماهاای     ترین یرقابت، 7شده در جدول شماره های نمایش دادهیافته
های آمریکایی است که در آن کشورهای روسیه، فرانسه، چین، ایتالیا، انگلستان، آلمان نگرفتن فروش کمپانی

% 6کشور، سهم بازاری بایش از   79در این بازار بیش از . سهم در حال رقابت هستند% 3کراین با بیش از و او
در باازار   متحاده  یاالتا دهد یمنشان  7جدول شماره . پویایی نسبتاً باالی این بازار است دهنده نشاندارند که 
براباری نسابت باه     9دنبال فروش بایش از   بیشترین تسلط را بر بازار داشته که این ساختار بازار به ها موشک

تسالیحات   تقاضااکنندگان  اماا در طار  تقاضاا   . آمده اسات  به وجودمجموع فروش سایر کشورها در منطقه 
 . یک از بازارها بنگاه مسلط بر تقاضا وجود ندارددر رقابت با یکدیگر قرار داشته و در هیچ عمدتاًنظامی، 

یران در بازار تسلیحات نظامی، با مطالعه جاداول تهیاه شاده، قابال     بررسی کیایت حضور جمهوری اسالمی ا
لیکن با توجه به محدودیت دسترسای و عادم شااافیت اطالعاات نظاامی و دفااعی جمهاوری        . ارزیابی است

با توجه به موقعیات جمهاوری اساالمی ایاران در     . شود یماسالمی ایران، تحلیل حاضر با خطای باالیی ارائه 

 رقابت بازار ردیف انحصار بازار ردیف

 9.39 هواپیما 6 9.71 کشتی 6

 9.22 خودرو 7 9.72 رادار 7

 9.29 موشک 9 9.63 موشک 9

 9.26 رادار 2 9.62 خودرو 2

 9.12 کشتی 3 9.69 اهواپیم 3
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و قارار گارفتن بااالتر از پاکساتان، اماارات       62کشورها بر اسا  مخارج نظامی، یعنی رتبه  یبند رتبهجدول 
چنین استنباط کرد کاه جمهاوری اساالمی ایاران باا       توان یماز ترکیه و عربستان،  تر یینپامتحده و عراق و 

یاد و ماورد   تراز همسایگان، قادر است نیازهای تسالیحاتی خاود را داخال مرزهاا تول    صر  مخارج نظامی هم
ی باالی واردات و ایجاد وابستگی تکنولوژیکی این در حاالی است که با توجه به هزینه. قرار دهد یبردار بهره

و ایجاد رونق در بازارهای داخلی، به ایجاد امتیازات تجااری در ایان    یداخل یدتولدر امر تجارت ادوات جنگی، 
 جز به)کشورهای منطقه  سطح همت با توجه به بودجه دفاعی انتظار داش توان یم ینبنابرا. کند یمزمینه کمک 

هاای الزم بارای   گاذاری در بخاش تولیاد، جمهاوری اساالمی زیرسااخت      ، ولیکن سرمایه(عربستان سعودی
 .محصوالت نظامی خود را داشته باشد سازی یتجار

 و پیشنهادها یریگجهینت. 5

 نتیجه گیری. 5-1
دولات   یهاا  دخالات را به  -چه در سطح بازارها و چه در کل اقتصاد  -ز تمرک شیافزا سندگان،یاز نو یاریبس

راجع باه علال    پردازان این حوزه مختلای که توسط نویسندگان و نظریهاز نظرات  نظر صر . کنند یممنتسب 
باه   هیا دو نظر نیا از ا یکا ی. برخاوردار هساتند   یشتریب تیاز مقبول هی، دو نظرارائه شده است تمرکز راتییتغ
باه چناد    هیا دو نظر نیا سهیمقابا  .است تمرکز موسوم یتصادف رداشتبه ب یگریو د  یکیستینیاشت دترمبرد

 :کنیم یمنکته اشاره 
 «یتصاادف » هینظر که یدرحالنظر دارد،  درازمدتتمرکز در  راتییتغ یتمرکز به الگو «ییجو صرفه» هینظر. 6
 عیا تمرکاز باا توز   یتصادف هینظر. توجه دارد شوند یمتمرکز  رییکه باعث تغ یسلسله از عوامل تصادف کیبه 

 .تسازگار اس( چوله راست صورت به) یواقع یدر بازارها ها بنگاهاندازه 
 یاز ناابرابر  یسخن اساساًدانسته و  ها بنگاهدر تعداد  رییدر تمرکز را مرتبط با تغ رییتغ ،«ییجو صرفه» هینظر. 7

 ایا  یعوامال تصاادف   ریبار تاأث   ،یکه در برداشت تصادف یدر حال. آورد ینم انیبه م ها بنگاه نیبازار ب عیدر توز
 .شود یم دیتأک ینابرابر شیهمان عوامل ناشناخته در افزا

مقیا  در درازمدت قاادر باه    یها صرفهاستنباط نمود که رقابت و  توان یمتمرکز « ییجو صرفه» هیاز نظر. 9
به بار آورد، انتظاار   یفراوان ای ینههزمنافع  عیوس ا یمقدر  دیصنعت، تول کیاگر در  یعنی ستند،ین یستیهمز
احتماال مشااهده   . در باازار باشاد   گااه بن یتعداد محادود  ای کیشاهد تسلط  بلندمدتصنعت در  نیا رود یم

 ای یناه هزاز منافع  عیوس ا یدر مق دیبزرگ با تول یها بنگاه رایصنعت باالست، ز نیدر ا یررقابتیغ یرفتارها
 یبه سخت ییبازارها نیکوچک را از بازار خواهند راند، لذا تداوم رقابت در چن یها بنگاهاهند شد و برخوردار خو

 .کاهد یماز شدت رقابت در درازمدت  ا یمق یها صرفهگات وجود  توان یماست، حداقل  یرپذ امکان
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 نیا برتار و نقاش ا   یهاا  بنگاه ای ینههزتمرکز، به منافع  «ییجو صرفه» هیبرخال  نظر «یتصادف» هینظر .2
تمرکاز را رد   شیدر افازا  یفنا  شارفت ینقاش پ  هیا نظر نیا البته ا. است توجه یبتمرکز بازار  شیعامل در افزا

عوامال   ریساطح تمرکاز، مشاابه ساا     نییآن را در تع ریو عمده ندانسته و تأث یفقط آن را عامل اصل ،کند ینم
 (.6923. (و کاربرد هینظر) یاقتصاد صنعت ،یکاش) .داند یم یتصادف

ی معرفی شده و انطباق شواهد به دست آمده، مالحظه شده است صنعت مورد نظار  با بررسی نظریِ دو نظریه
ی تصادفی تمرکز تبعیات بیشاتری داشاته و تمرکاز     در پژوهش حاضر، از رویکرد توضیح داده شده در نظریه

ی توضایح داده شاده   تصاادف  ندیفاارا . با رویکرد تصادفی تحلیل کرد توان یممحاسبه شده در صنعت دفاع را 
 شیافازا  یاندازه بنگاه در طول زمان داللت دارد کاه خاود باه معنا     تمیلگار انسیوار شیبر افزا ،برایگ توسط

 یبازارهاا  تیواقاع توان یم برایگ ندیکه با استااده از فرا دهد یممطالب فوق نشان . تمرکز در طول زمان است
 نیا ا عیحاکم باشد، توز ریمتغ کیبر رشد  یتصادف ندینشان داد که اگر فرا( 6396) برایگ. نمود هیرا توج یواقع

 اندازه بنگاه

 فراوانی

 توزیع اندازه بنگاه به صورت چوله راست (9)شماره   نمودار

 یرتجاریغ یماهایعرضه کنندگان هواپ عیتوز  (2)شماره نمودار 
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  بارا یگ یبه قانون اثرات نسب ،یندیفرا نیاز چن یو یبند فرمولخواهد بود و  یتمیبه صورت نرمال لگار ریمتغ
 عیا توز یعنی، بنگاه بزرگ وجود دارد یکوچک و تعداد کم بنگاه یادیتعداد ز یواقع یدر بازارها. معرو  است

 انسیمشخص شد که وار ندیفرا نیبه صورت چوله راست است و به کمک ا یواقع یدر بازارها ها بنگاهاندازه 
از (. 9شاکل  ) گاذارد  یم شیدر طول زمان رو به افزا ها بنگاهاندازه  یپراکندگ گر،یبه عبارت د ای ها بنگاهاندازه 
برداشات   نیبناابرا ؛ هاسات  آن هیمستقل از اندازه اول ها نگاهب یبود که رشد نسب نیا ندیفرا نیا یاساس وضفر

رهبار و   یهاا  بنگااه  یایا از مزا یتمرکاز باازار، ناشا    شیکه افزا کند یمداللت  یضمن طور بهتمرکز  یتصادف
  . مؤثر است انیم نیعامل شانس در ا صرفاًو  ستین تر بزرگ

ه تمرکز را با آنچه در مطالعه حاضر به دست آمدهای طبق آنچه از تمرکز توصیف شد، بیشترین انطباق نظریه
پناروز  چون  ینظران صاحبها از حال آنکه سایر نظریه. یافت توان یمگیبرا « تمرکز تصادفی»است، در نظریه 

اماا  ؛ نیز مؤیاد مشااهدات باازاری ماا هساتند     (6332) یدانو ( 6312) تیگالبرا ،(6329) امسونیلیو ،(6333)
نظریه او است، متغیر تصادفی رشد تمرکز است که منجر  دهنده شکلداشته و  یدتأکآن متغیری که گیبرا روی 

 یرتاأث در بررسی و شناخت ساختار بازار، شناخت عوامل . رود یمها به افزایش واریانس یا پراکندگی توزیع بنگاه
ی حاضر تار بازار در پروژهبررسی ساخ ی کننده یلتکم تواند یمی گیبرا گزار بر متغیر تصادفی یا عامل ناشناخته

 .باشد
مهام   ی درون مارزی ، بر هات جنبه(6339) نبائومیدیگانسلر و و یمعمول بازار دفاع یها جنبهکتا  فهرست 

 حاتیتسل متغیر تصاادفی گیبرا در بازارما از  لیتحل تیهدا یبرا یبه عنوان بستر ها جنبه نیا .6کند یم دیتأک
 : رود یمبه کار گرفته 
 . دیانحصار دولت در خرنخست، 

 . حاتیبازار تسل در چندجانبه یدوم، انحصار
 . تیاهم نیشتریب یفن های یژگیو ،اهمیت یبجنبه نسبتاً  کی متیسوم، ق
 . بعد از قرارداد اولیه طیشرا ی کننده یینتعو انحصارگر  کننده عرضه چهارم،

 . نامنظم است یتا حدود یپنجم، تجارت دفاع
 . کند یمرا تر  نکنند استااده  تصنع یدکنندگانتولکه نیا یبرا یمختلا داتیششم، دولت از تمه

. دولات وجاود نادارد    ریا فراگ یریا مقررات و درگ حات،یبه اندازه صنعت تسل ،یگریصنعت د چیهاتم، در هو 
 (6922شاپور سیای، )

بر متغیار تصاادفی یاا     یرگذارتأثعوامل  ینتر مهم، از (6339) نبائومیدیگانسلر و و یدتأکگانه مورد جوانب هات
ایان  . کنناد  یما باشند که بازار تسلیحات نظامی را به سمت تمرکاز هادایت    توانند یمی گیبرا عامل ناشناخته
درواقع عوامال بیرونای نیاز بار     . کرد یبند دسته متحده یاالتادر زمره عوامل داخلی کشور  تواند یمعوامل را 
آنهاا نیاز    ینتار  مهام یکی از آنها که . اند کردهتعامل با عوامل درونی عمل که در  اند بوده یرگذارتأثعامل گیبرا 
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کننده تسلیحات وارد ینتر بزرگباشد، سیاست خارجی آمریکا و اتحاد آن با حکومت سعودی به عنوان  تواند یم
 .نظامی است
-اتحااد سیاسای   یا طرفاه بر عامل گیبرا مخارج نظامی عربستان سعودی و  یرگذارتأثعامل  ینتر مهمدر واقع 

و عربساتان ساعودی از    امارات متحده، قطار . است تقاضاکنندگانکنندگان و نیز با عرضه حکومتنظامی این 
صادرکنندگان نات و میعانات گازی و ناتی هستند که در خصو  موضوع امنیت عرضه انارژی از   ینتر بزرگ
سلیحات نظاامی خاورمیاناه در نتیجاه جناگ     در واقع بازار ت. شونداز بازیگران اصلی محسو  می فار  یجخل

هاای  خاورمیانه ایجاد شده است که نه تنها موضوع امنیت عرضه انرژی، بلکه جناگ قادرت نیاز از سرفصال    
به عبارت دیگر بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه در نتیجه جنگ خاورمیاناه ایجااد   ؛  رود یماصلی آن محسو  

های اصالی آن محساو    ه انرژی، بلکه جنگ قدرت نیز از سرفصلشده است که نه تنها موضوع امنیت عرض
شده توسط گروهای از نویساندگان    یفتألانرژی و امنیت انرژی،  های یتیکژئوپلتحلیل ذیل از کتا  . رود یم

 :همین موضوع آورده شده است ییدتأی پرتغال به سردبیری کارلو پاتریسیو فرناندو در موسسه دفاع مل
که  ی، در حالاند بوده هیو سور رانیو لوانته ا فار  یجخلدر  هیروس یاصل یکه شرکا میه باشبه خاطر داشتاول 

 هیساور  یفعلا  میرژ یدر سرنگون یکه سع اقداماتی نهیاست و در زم رانیا کیژئوپولت بیرق یعربستان سعود
آنجاا کاه   ست و از ا کایآمر متحده یاالتا یاطقهمن یمتحد سنت یعربستان سعود. دارد، مشارکت داشته است

 تضعیفنات و  متیرا منجر به کاهش ق دیکاهش تول استیبازار نات اوپک سرهبری اوپک را در دست دارد، 
 ،یتجار یها نامه موافقتاز  ی، تعدادشرایط نیدر ا. (7963در سال )است شده  هیروس یاقتصاد یتمام استراتژ

 اولای : کنایم  یما  اشااره  مورد از آنهاا دو  در اینجا به. امضا شد افزار جنگمربوط به نات و  یکیو تکنولوژ یمال
 یقرارداد بارا  دوم و ( دالر اردیلیم 69حدود ) هیدر روس میمستق گذاری یهسرما یبرا یسعودپادشاهی  میتصم

و پس  رانیو ا کایمتحده آمر االتیا نیه به بهبود روابط بابا توج. Rosatomاز  یا هسته های یروگاهن دیخر
باه   هی، روسا 6+  3و  رانیا ا نیدر چارچو  مذاکرات با  ران،یا یا هسته نامهدر مورد بر یا افقنامهتو یاز امضا

، متحاده  یااالت اخود باا   یعالقه مند است عالوه بر مشارکت سنت چراکه شده است، کینزد یعربستان سعود
 .حسا  باز کند رانیمحاصره ا یبرا یبعد تحرکاتدر  هیروس یهاکمک روی
  :شود یممسئله ساده حاصل  کیاز  یروابط آن با عربستان سعود در هیروسرای موضوع ب تیاهم
بر اسا  همین منطق و انتظارات از بودجه دارد و  یادیاز تیاهم هیدرآمد بودجه فدرال روس ینات برا متیق

مجباور باه    ناده یکاه در آ  اشصانایع نظاامی   یمدرن سازدر که سهم دولت  گیرد یم میتصمبه نات،  وابسته
کااهش   رغام  باه اوپاک،  . ، چقدر باشاد خواهد بود نیبا چ نیبلکه همچن کا،یآمر متحده یاالتارقابت نه تنها با 

متعهد است و عربستان همچناان   گریباز کیکارتل همچنان  کی، به عنوان ها یمتق نییتع یخود برا ییاتوان
دخالات در   یدر تاالش بارا   هیوسا در چند ماه گذشته، ر ل،یدل نیبه هم. در اقدامات اوپک دارد ینقش محور

 شیباه منظاور افازا    ،دیا کااهش تول  اسات یاز س تیحما یبرا( یو عربستان سعود رانیا نیب)مذاکرات اوپک 
 6.تالش کرده است ها یمتق
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از این قبیل که بر اولویت برتری قدرت در منطقه نسبت به برتری سهم بازاریِ بازار  هایی یلتحلاین تحلیل و 
دو قطب اصلی قدرت در منطقه، یعنی روسیه و آمریکا برای حات منطقاه   دهد یمرند، نشان تسلیحات اشاره دا
در آن حضور پررنگی خواهد داشات، در رقابات باا     احتماالًو نیز بازار آینده تسلیحات که چین  و امنیت انرژی
بطاور مثاال   . اسات بسیار بیشتر از منافع اقتصاادی آنهاا    کنند یمکه صر  این رقابت  یا بودجهیکدیگرند و 

که کشور ترکیه برای خرید تسلیحات نظامی از آمریکا تنظیم کارده   7962در قراردادی در سال  متحده یاالتا

را در  متحاده  یااالت ا تواناد  یما  ینبنابرا(. CNN News)بود، اقدام به اعطای وام به این کشور کرده است 
چارا کاه حاات منطقاه باه دلیال       . انه نیاز قارار داد  زمره عناصر تقاضاکننده در بازار تسلیحات نظامی خاورمی

در طول . روسیه در از دست دادن منطقه، اهمیت بسیار باالتری نسبت به منافع اقتصادی آن دارد پذیری یبآس
اوپاک و  )ناات   یدکنناده تول یکشورها یدرآمد نسب نیو همچن بزرگ ناتی یها شرکتقرن گذشته، سود  مین
باه  ناه   ینساب  مات یق نی؛ و اشتهدا یآن بستگ ینسب متیقکه به فروش نات  و دینه به حجم تول( اوپک ریغ

بیچار و  )بوده اسات   انهیخاورم یاز مناقشات انرژ یو تر  ناش ها یریدرگ به دلیلنات، بلکه  «کمبود» خاطر
 .6(7962، نیتزان
کاه   شورهای منطقاه ی خود کچنین استنباط کرد که هزینه حات قدرت در منطقه، نه تماماً به وسیله تواند یم

و دلیل مخاارج دفااعی بااالی     شود یم تأمینبخشی از آن از طریق بودجه نظامی یا دفاعی کشورهای منطقه 
ی فرصت بسیار باالی از دست رفتن قدرت در منطقه های قدرت یعنی آمریکا و روسیه در منطقه، هزینهقطب
ای بارای  طب قدرت اهمیت دارد که از هیچ هزیناه ای برای دو قدر واقع حات ناوذ در منطقه، به اندازه. است

تر خواهد شد که کشاورهای  رسد این بازی زمانی سختاما به نظر می؛ کنند و نخواهند کرداین امر دریغ نمی
انتظار داشت که آشااتگی   تواند یم. منطقه، تقاضا برای خرید تسلیحات در منطقه کاهش دهند یا متوقف کنند

 7962مانند آنچاه در ترکیاه ساال    ؛ ، بر کاهش تقاضای تسلیحات نظامی دامن زندسیاسی اقتصادی کشورها
 .برای خرید شد متحده یاالتامشاهده شد؛ که منجر به کمک مالی 

 ها پیشنهاد. 5-2
دارد کاه   یبساتگ  یکشاور باه عوامال متعادد     یاک  یشد رشد صنعت نظام لیبر اسا  آنچه مشاهده و تحل

 یهاا  رسااخت یشاامل ز  یباه طاور کلا    یعوامل درون .کرد میتقس یرونیو ب یدرونآنها را به دو گروه  توان یم
 ریشاده توساط ساا    دیا تول یها سالح حیترج ای تیمقبول توان یمرا  یرونیصنعت بوده و عوامل ب یو فن ینهاد

 یاسا یاز بعاد س  دیا کناد ابتادا با   دایا که بخواهد حضاور پ  یدر هر بازار رانیا یصنعت دفاع .کشورها دانست
 ینظاام  عیشده صانا  دیباشد تا آن کشور سالح تول دهیشیاند ینظام یاسیاتحاد س جادیا یالزم را برا داتیتمه
بنابراین این اصل را در صنعت دفااعی  ؛ دهد حیترج ها سالح ریبه استااده از سابه خاطر اتحاد سیاسی را  رانیا
 .ی آن استصادق دانست که دیپلماسی خارجی یک کشور، پیشران صنعت دفاع توان یم
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 یمندسااز  نظاام در  تاوان  یما جهت توسعه صنعت است را  الزامات نهادی بازار درکه شامل  زین یعوامل درون
دولات در مقاام    یمنا آ و فرانسه شااهد  هند ،انگلستان ،نیچ ،متحده یاالتابه طور مثال در  .صنعت دنبال کرد

 .دولت هستند یتقاضا کننده ینتأم یخصوص یها شرکتو  شده حاضر یدر صنعت داخل تقاضاکننده
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 .کشور وبودجه برنامهسازمان 

 فصالنامه  : تبریاز  مختلف تمرکاز در صانعت سایمان،     یها شاخصبررسی ، (6937)پ . م ،عباداللهان
 .اقتصادی کاربردی یها پژوهش

 تهران. صد جنگ بزرگ تاریخ ،(6927)ع  ،غاوری. 

 سازمان مطالعه و تادوین کتاب علاوم    : تهران ،(نظریه و کاربرد)اقتصاد صنعتی  ،(6923)خ .   ،کاشی
 (.سمت)انسانی 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


