
 

 سرفصل دروس اقتصاد صنعتی

 ارشد کارشناسی مقطع       

 مدرس : شهیکی تاش

 

 

فصل اول : قلمرو اقتصاد صنعتی -  

  مقدمه -

تعاریف اقتصاد صنعتی -  

سؤاالت مطرح شده در اقتصاد صنعتی -  

اهداف اقتصاد صنعتی -  

و صنعتی خرد فاوت های اقتصادت -  

بازار،رفتار بنگاه ها(مفاهیم کلیدی از جمله صنعت،بازار،عناصر بازار)ساختار بازار،عملکرد  -  

:جهت علیت بیت عناصر بازار از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی -  

مکتب ساختار گرایی    

 مکتب شیکاگو

 مکتب رفتار گرایی

 مکتب ورود )منازعه(

فصل دوم : تمرکز بازار -  

مقدمه -  

مفهوم تمرکز -  

اندازه گیری تمرکز و معیارهای آن: -  



 

هیرشمن- فیندالشاخص هر  

 سهم در این معیار اندازه گیری هم به نابرابری در توزیعمعیارهای مطلق)

(بازار بین بنگاه ها و هم به تعداد بنگاه های فعال در بازار توجه می شود.  
1 

 شاخص آنتروپی

کی -شاخص هانا   

   ها نگاهبشاخص  نسبت تمرکز 

 ضریب جینی
اند معیارهایی که تنها به نابرابری توجه نموده  2 

 واریانس لگاریتم اندازه بنگاه

 3 شاخص هایی که تنها به تعداد بنگاه ها توجه دارند شاخص معکوس تعداد بازار

منحنی تمرکز -  

اصول تعارف شاخص های تمرکز   -  

اصل رده بندی منحنی تمرکز-1  

اصل انتقال-2  

اصل ورود-3  

اصل ادغام-4  

تمرکز و تجارت خارجی -  

تمرکزنظریه های  -  

تمرکز در بازارهای صنعتی ایران -  

فصل سوم : موانع ورود -  

مقدمه -  

مفهوم و ماهیت موانع ورود -  

اندازه ورود -  

علل موانع ورود:-  

 

 

 



 دسترسی بنگاه های قدیمی به سرمایه فراوان و ارزان 

 1 علل طبیعی)غیر ارادی(

 صرفه های مقیاس

 تفاوت کاال

 ضریب مطلق هزینه ای

 هزینه تحقیق و توسعه

 هزینه های باالسری زیاد

 اقدامات تالفی جویانه و بازدارنده

 2 علل مصنوعی)ارادی(

 ایجاد ظرفیت مازاد

 مخارج ارتقای فروش

 امتیاز انحصاری

 تسلط بر مواد اولیه و منابع استراتژیک

 پرکردن بازار از انواع کاال با نشانه های مختلف

قیمت گذاری تهاجمی -  

بازارهای منازعه ای -  

موانع ورود از دیدگاه بن -  

تاثیر موانع ورود بر قیمت و مقدار -  

مزایای مطلق هزینه ای -  

صرفه های مقیاس -  

اندازه موانع ورود و استراتژی قیمت گذاری بنگاه های قدیمی در حاالت مختلف:-  

 الف: ورود غیر ممکن

 ب: موانع ورود مؤثر

موانع ورود غیر مؤثرج:   

 د: ورود سهل و آسان

قیمت گذاری حدی و ارزیابی این نظریه -  

اصل سیالس -  

مدل بنگاه مسلط و بهترین انتخاب در طول زمان -  



موانع ورود به بازارهای صنعتی ایران -  

فصل چهارم : قدرت انحصاری -  

مقدمه -  

تعریف قدرت انحصاری -  

انحصاریعوامل مؤثر در شکل گیری قدرت  -  

قدرت انحصاری و قیمت -  

قدرت انحصاری و تبعیض قیمت -  

قدرت انحصاری و سودآوری -  

سودآوری و مشکالت اندازه گیری  -  

قدرت انحصاری و عدم کارایی -  

قدرت انحصاری و تغییرات فنی  -  

روش های کسب،استمرار و اعمال قدرت انحصاری -  

شاخص های محاسبه قدرت انحصاری -  

لرنرشاخص  -1  

رفاه از دست رفته -2  

شاخص راتچایلد -3  

شاخص تمرکز -4  

شاخص سودآوری -5  

اندروص پاپشاخ -6  

ارزیابی شاخص های قدرت انحصاری. -  

 

 منبع: کتاب اقتصاد صنعتی دکتر فرهاد خداداد کاشی

 


