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 چکیده 

هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بازار و مقایسه تطبیقی میزان قدرت بازاری در 

ی کد هاباشد. بدین منظور از دادهراس می -لئو و پنزار -دو رویکرد غیرساختاری برسنان

های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران مرکز آمار ایران در زیر بخش ISICچهاررقمی 

های پنل شود. در این تحقیق با توجه به دادهاستفاده می 6831 -6831های طی سال

راس  -درآمد در مدل پنزارلئو و معادله  –معادالت عرضه و تقاضا در مدل برسنان 

لئو داللت بر آن دارد که  -برآورد شده است. نتایج پژوهش با استناد به مدل برسنان

پردازند و ضریب تغییرات حدسی ساختار بازار رقابت ها به تبانی با یکدیگر میبنگاه

 -دهد. از سوی دیگر نتایج بدست آمده از مدل پنزارناقص را در این صنعت نشان می

-ها در این صنعت در شرایط رقابت انحصاری فعالیت میدهد که بنگاهس نشان میرا

آمده در دو رویکرد بیانگر نقصان رقابت در دستکنند. همچنین مقایسه تطبیقی نتایج به

 این صنعت است.

 ، رقابت، انحصار.H-قدرت بازاری، تغییرات حدسی، آماره های کلیدی:واژه
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 مقدمه -6

جزو  وهای صنعتی ایران ترین زیربخشیکی از مهم و فرآوری غذایی تولیدصنعت 

بوده که  دوامکم. این صنایع از گروه مصرفی است در ایران جادشدهیانسل اول صنایع 

ای، نیازهای تغذیه نیتأمآن متعلق به بخش خصوصی است که در  %38بیش از 

، مشارکت مستقیم و ییزااشتغالباالتر، کاهش ضایعات بخش کشاورزی،  افزودهارزش

هش فقر و پاسخگویی به تغییرات الگوی زندگی ، ارزآوری، کایدرآمد ملغیرمستقیم 

بهداشتی از  مسائلها و نیز توجه به ناشی از تغییر در قدرت خرید، تغییر در سلیقه

نیاز مصرفی  نیتأمدر  صنعتاین با عنایت به اهمیت اهمیت باالیی برخوردار است. 

درصد  33/63تولید و ارزش درصد  3در ایران حدود کشور،  زنجیره غذاییخانوارها و 

که با توجه به مزیت نسبی  اندبخش صنعت را به خود اختصاص داده کل افزودهارزش

 بیشتر است. هابخشاین بخش در مقایسه با سایر  افزودهارزشکشور 

 ریزیکی از  عنوانبه ییمواد غذادر صنایع فرآوری  شدهانجامهای همچنین بررسی

نفر  61ها با ظرفیت بیشتر از صد از بنگاهدر 33/63که  دهدیمصنعت نشان  یهابخش

درصد از اشتغال کل صنعت  36/61 با کارگر صنعتی در این بخش قرار دارند. این بخش

)مرکز آمار  گذاری را به خود اختصاص داده استارزش سرمایه درصدی از 38/3سهم 

که این صنعت اهمیت  آن است دیمؤمجموع ارقام فوق  درواقع(. 6833ایران، 

 دارد.زنجیره غذایی کشور  نیتأمو  نیاز مصرفی خانوارها نیتأمستراتژیک برای ا

های صنایع غذایی و های فعال در زیر بخشاههای مشهود در خصوص بنگواقعیت

و  6836در سال  ییمواد غذاو فرآوری  دهد که در صنعت تولیدنشان میآشامیدنی 

دارای طور متوسط بهامل شده و کارگاه صنعتی را ش 1383 و 1381به ترتیب  6831

 13/1 بنگاه برتر برابر 1و شاخص تمرکز  6188/1برابر  هیرشمن -شاخص هرفیندال

شود که این صنعت همه شرایط بازار رقابت کامل مانند مشاهده می درمجموعباشند. می

کند بنابراین در عمل تعداد زیاد تولیدکنندگان و عدم تمرکز در صنعت را تأمین نمی

 قابت کامل نیست.ر

به ارزیابی رقابت و  Hو آماره این پژوهش با استناد به پارامتر رفتاری براین اساس 

هدف محوری این تحقیق ارزیابی وضعیت رقابت و مقایسه  رونیازاپردازد. انحصار می

های صنعت در زیر بخش یساختار ریغگیری از دو رویکرد تطبیقی قدرت بازاری با بهره

لئو و  -های برسناناین تحقیق با استفاده از مدل درواقعایران است.  شامیدنیغذایی و آ
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پاسخ دهد که ساختار بازار  سؤالپردازد تا به این راس به ارزیابی ساختار بازار می -پنزار

ایران رقابتی است یا انحصاری؟ و آیا ساختار بازار در دو مواد غذایی و آشامیدنی صنعت 

 ISICهای کد چهاررقمی دهند؟ بدین منظور از دادهی را نشان میرویکرد نتایج یکسان

های ایران طی سالمواد غذایی و آشامیدنی های صنعت مرکز آمار ایران در زیر بخش

 است. شدهاستفادهجهت تخمین و برآورد  6831 -6831

 است: در قسمت دوم مبانی نظری شدهیسازماندهصورت زیر در ادامه مقاله به

گردد. در بخش مواد و اجمالی بیان می طوربهپیشینه تحقیق در قسمت سوم، و  تحقیق

 حیتصربهگیرد. سپس قرار می یموردبررسراس  –لئو و پنزار  -برسنانها الگوی روش

گیری و نتیجهدر بخش پایانی  است و شدهپرداختهها داده لیوتحلهیتجزمدل و 

 بیان خواهد شد.پیشنهادها 

 تحقیق مبانی نظری -1
ها و روشبا یک صنعت در  های رقابت و انحصارویژگیساختار بازار و بررسی تحلیل 

 اقتصاد صنعتی در خصوص ادبیات در کهطوری. بهپذیر استامکانرویکردهای متفاوتی 

یکی از این رویکردها، . شودمی مطرح رویکردهای متفاوتی 6گیری رقابت و انحصاراندازه

که بر جنبه رفتاری بازار مانند رفتار و  (NEIO) ی تجربی جدیدرویکرد اقتصاد صنعت

 با استخراج ها در صنعت متمرکز است. این رویکردهای استراتژیک بنگاهالعملعکس

در  یعنی ؛دگیری قدرت بازاری داردر اندازه سعی خرد اقتصادهای از تئوری ،هامدل

 است یافتهتوسعهمتفاوتی  ریساختا غیرهای مدلاقتصاد صنعتی تجربی جدید نگرش 

با استفاده از بدون هیچ اطالعی در مورد ساختار بازار را صنایع  هایرفتار دنتوانکه می

 8ایهای ایستای مقایسهو مدل 1برآورد مستقیم هزینه نهایی، معیار تغییرات حدسی

 د.ندهقرار  ارزیابی ومورد تحلیل 

ها قدرت انحصاری یابی در سطح بنگاهبهینه از طریقبرای نخستین بار ( 6381) 1لرنر آبا

صورت را در بازار انحصاری به 


1





P

MCP
L  در استخراج محاسبه نمود، اما وی

که در دنیای واقعی ترکیبی یک بازار انحصار کامل را درنظرگرفت درصورتیشاخص خود 

                                                            
1- Competition and monopoly 
2- Conjectural Variation   
3- Comparitive Static Models  
4- Abba Lerner 
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را که آنای مختلفی است هو بازار حاوی جنبه های رقابت و انحصار وجود دارداز نیروی

 (6،1166)الزینگا و میلسازد. انحصار کامل میمدل متفاوت از 

 هنمود تأکیدها شیوه همکاری بنگاهبر الگوی رفتاری و  (6331) 1و لئو از طرفی برسنان

طیف وسیعی از ساختار ها العمل استراتژیک بنگاهعکسو  تغییرات حدسی برتکیهو با 

آوردن پارامتر رفتاری از دو  دست به منظوربه هاآنپوشش دادند.  بازار را در مدل خود

در بازار انحصار چندجانبه استفاده بهینگی ای شامل معادله تقاضا و شرط معادله پایه

ای تقاضا و شرط بهینگی که از برابری از سیستم دو معادله هاآنبنابراین مدل  ؛نمودند

درآمد نهایی و هزینه نهایی       WQMCQZQPPMR Q ,*,   دست به 

است.  است که نکته مهم در شرط بهینگی تفسیر ذکرشایان. است شدهتشکیلآید، می

عنوان معیاری به مطرح نمود. طبق تفسیر اول  ( دو تفسیر در مورد 6333برسنان )

یعنی براساس رابطه  شود؛یمت و هزینه نهایی شناخته میبرای سنجش شکاف بین ق

QPMCP صورتبهکه  بهینگی Q . در این شرایط شاخص لرنرو  است هبود 

صورت به








P

QP

P

MCP
L

Q  بنابراین خواهد بود تواند بهمی-

برحسب کشش قیمتی تقاضای  شدهشاخص لرنر تعدیل یاعنوان شاخص قدرت بازاری 

بازار L در نظر گرفته شود. 

تغییرات حدسی »عنوان را به دانان است،در تفسیر دوم که مورد تأکید اقتصاد

منظور استخراج تغییرات حدسی فرض در این تفسیر به .شودگرفته میدر نظر  8«کلی

کنند و سطح بنگاه در یک بازار انحصار چندجانبه، کاالهای همگنی تولید می nشود می

تولید بازار  Q ها دارای تابع هزینه ها است. همچنین بنگاهتمامی بنگاه مجموع تولید

یکسان   iqC باشند و هزینه نهایی هر بنگاه می)( iqcMC  طبق بنابراین  ؛است

تعریف متعارف، تغییرات حدسی هر بنگاه مقدار ثابتی مانند
i

i

dq

dQ
v  نشان  و است

واکنش نشان  iبنگاه رقیب نسبت به تغییرات تولید بنگاه  1n دهد که چگونهمی

 روایناز ؛ام استiجز بنگاهها بهمجموع ستاده تمامی بنگاه iQکه طوریبه دهندمی

 خواهد بود:زیر صورت به iشرط بهینگی برای بنگاه شاخص 

                                                            
1- Elzinga and Mills 
2- Bresnehan and Lau 
3- Aggregate Conjectural Variation 
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(6)   MCvqPPMR iQ  1 
کنند بنابراین بنگاه مقادیر یکسانی تولید می nبا توجه به اینکه در تعادل از سوی دیگر 

iqq  در  با ضرب طرف دوم رابطه فوقهمچنین واهد بود. خnn  و به استناد رابطه

nQqi  :خواهیم داشت 

(1) MC
n

v
QPPMR Q 







 


1

 

فوقبطه و را اولیه بهینگی شرطاز طرفی با مقایسه 
n

v


1
 بنابراین  ؛خواهد بود

به ترتیب در بازه  ,vبنگاه یکسان در بازار وجود دارد  nزمانی که  1,0  و

 1,1  nv  گیردمیقرار. 

-عنوان معیار انحراف بین قیمت و هزینه نهایی شناخته نمیبه لذا طبق تفسیر دوم، 

)پرلوف و  پردازدیک شاخص رفتاری به ارزیابی تغییرات حدسی میعنوان شود بلکه به

گیری را معیاری برای اندازه ( به تفسیر اول که 6333) 6کورتز (.1113همکاران،

 دهد که کند و نشان میگیرد، انتقاد میدر نظر می شکاف بین قیمت و هزینه نهایی

 یک برآوردگر نااریب از تغییرات حدسی است.

مدلی را ارائه  گیری رقابت در سطح بازاربرای اندازه (6333) 1پنزار و راسهمچنین 

 هاآنباشد. می 8شدهخالصهنمودند که روش کار آن براساس معادله درآمدی فرم 

صورت مجموع کشش به ،شودنامیده می H»1آماره » شاخص مختصر و موجزی را که

البته با فروضی  ارائه نمودند کهها نسبت به قیمت نهاده شدهخالصهتابع درآمد فرم 

این  کاربرد. بهدر یک بازار خاص گیری رقابت توان این شاخص را برای اندازهمحدود می

در پاسخ به  دنبال حداکثرسازی سود وها بهکه بنگاه مدل بر این فرض استوار است

کار های متفاوت قیمتی را بهبازار استراتژی آن درهای فعال ی نهادهتغییرات در هزینه

ای اند بر پایه تئوری ایستای مقایسهروشی که پنزار و راس بنیان نهاده ضمنا  گیرند.می

 .ارداستوار بوده و ریشه در تعادل عمومی بازار د

 

                                                            
1- Corts 
2 - Panzar and Ross 
3- Reduced form Revenue Equation  
4- H-Statistics  
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 پیشینه تحقیق -8

راس در بخش  -گیری از مدل پنزارای با بهره( در مقاله1168) 6آکالین و سالینگ

 11های ها از دادهپردازند. آنبررسی رقابت می 1111-1168های بانکی ترکیه طی سال

و قوانین و  1113های مالی در سال بانک تجاری ترکیه استفاده نمودند و به دلیل بحران

های را به دو بخش سال موردبررسیهای سال 1111ررات ادغام و تورم باال در سال مق

تقسیم نمودند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در کل  1113- 1168و  1113-1111

 833/1 برابرها( با مقدار مجموع کشش درآمد بهره نسبت به قیمت نهاده) Hدوره، آماره 

-1113های دهد. همچنین این آماره در سالنشان میساختار بازار رقابت انحصاری را 

وجود ساختار   =313/1Hو   =816/1Hبه ترتیب با مقادیر  1113 - 1168و  1111

کند. البته مقایسه تطبیقی ساختار بازار در این دو دوره می تائیدرقابت انحصاری را 

 پذیری است.بیانگر افزایش رقابت

قاله خود به بررسی قدرت بازاری در صنعت ( در م1161) 1سالهوفر و همکاران

-می کنندگانمصرفتولید شیر کشور استرالیا در طرف عرضه نهاده و  فروشیخرده

-می تائیدرا  کنندهمصرفپردازند. نتایج پژوهش وجود قدرت بازاری در دو بازار نهاده و 

 کند.

قدرت بازاری ( در مقاله خود با عنوان انحراف بازاری و 1161) 8ریچاردالندر و 

-کالیفرنیا به بررسی قدرت بازاری در این صنعت می مرغتخممطالعه موردی صنعت 

به  تولیدکنندهحاشیه سود  طرفازیکدارد که  آن برپردازند. نتایج پژوهش داللت 

 بستگی داشته و از سوی دیگر انحراف از بازار رقابتی در این صنعت مرغتخمصادرات 

 شود.دیده می

خود به بررسی قدرت بازاری در بخش غالت و  ( در مقاله1113) 1مکارانسیتون و ه

دهد پردازند. نتایج پژوهش نشان میاتانول در ایالت متحده آمریکا می یارانهآن بر  تأثیر

 ترینپایینهای گیاهی با بیشترین میزان تبانی دارای دانه کشیروغنکه در صنعت 

جویی صرفهدارای صنعت  81صنعت از  61در . از طرفی استآپ و شاخص لرنر مارک

صنعت بازدهی ثابت به  66جویی به مقیاس و صنعت عدم صرفه 3نسبت به مقیاس 

                                                            
1- Acikalin and Saking 
2 -Salhofer and et.al 
3 - Allender and Richards 
4 - Saiton and et.al 
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 68کارایی هزینه وجود دارد و  اشباع باوجودصنعت  66مقیاس وجود دارد. همچنین در 

یم مال تأثیریباشند. از سوی دیگر تمرکز در صنعت روغن صنعت فاقد کارایی هزینه می

 بر قیمت دارد.

ای ساختار بازار صنایع غذایی و آشامیدنی ( در مقاله6831تاش و همکاران )شهیکی

دهد . نتایج بررسی نشان میقراردادند موردبررسی 6831-6831های ایران را طی سال

دار شده است و درجه قدرت بازاری در صنعت معنی 63برای  غیررقابتیکه شرایط 

قرار دارد. از طرفی ضریب تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و  11/1و  18/1محدوده 

 سازی بسیار باال است.غالت و حبوبات و چای

آزام و  یافتهتعمیمبا استفاده از مدل ( در مقاله خود 6838) اشی و همکارانخدادادک

های طی سال بخش صنعتآپ، قدرت بازاری و کارایی هزینه در ارزیابی مارکلوپز به 

درصد صنایع  36داللت بر آن دارد که در  اوال پردازند. نتایج پژوهش می 6831-6831

درصد صنایع، قیمت بیش از  1/33در  ثانیا ایران، ضریب تغییرات حدسی باال بوده، 

است. همچنین تفکیک اثرات تمرکز بر قیمت ستاده به دو بخش هزینه نهایی بوده 

گیری انحصار در بخش صنعت ن است که در شکلقدرت بازاری و کارایی هزینه، بیانگر آ

 تر دارد.ایران، قدرت بازاری در مقایسه با کارایی هزینه نقش غالب و برجسته

و  AIDSگیری از تابع تقاضای ای با بهره( در مقاله6838تاش و محمدزاده )شهیکی

-ن میرویکرد ایواتا به سنجش کشش تغییرات حدسی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایرا

 83/63آن است که صنعت تولید روغن نباتی و حیوانی با  مؤیدنتایج پژوهش پردازند. 

صنعت فرآوری لبنی، صنعت قند و شکر و  ازآنپسبیشترین کشش تغییرات حدسی و 

بیشترین تغییرات  86/61و  63/63، 16/63ترتیب با ارقام تولید مالتا و ماءالشعیر به

 اند.را بودهحدسی و رفتار انحصاری را دا

خود با عنوان سنجش قدرت بازاری در صنایع  در مقاله( 6831پژویان و همکاران )

در بخش شاخص لرنر به محاسبه ، زراجر یافتهبا استفاده از مدل تعمیم ای ایرانکارخانه

 آنهای این مطالعه بیانگر . یافتهپردازندمی 6831 -6831 هایسالطی  صنعت ایران

بوده است.  61/1 تا 13/1صنعت، شاخص لرنر بین  686صنعت از  83که در  است

درصد صنایع  81دهد که بیش از همچنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می

بین قیمت و  توجهیقابلشکاف  است توانستهایران دارای قدرت انحصاری بوده و 

 .ی نهایی ایجاد کندهزینه
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 هامواد و روش -1

 کار بهمقاله برای تخمین قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنی هایی که در این مدل

که در ادامه، ابتدا به  است شدهدادهراس توسعه  –لئو و پنزار  -توسط برسنان رودمی

 شود.راس پرداخته می -لئو و سپس پنزار -معرفی مدل برسنان

 لئو -مدل برسنان  

 شود:زیر تعریف می صورتبهمعادله تقاضا  در این مدل 

(6) 
 









PYPZZYPQ

ZYPDQ

PYPZzYP0

;,,
 

YZمقدار تقاضا، Qقیمت،  Pکه طوریبه جابجا کننده تقاضا و  زایبرونبردار متغیر  ,

 .پارامتر تخمینی در معادله تقاضا است 

شود، ابری درآمد نهایی دریافتی و هزینه نهایی حاصل میاز طرفی شرط بهینگی از بر

 صورت زیر خواهد بود:به

(1)     ;,;,, WQCYZQhP  
کهطوریبه ;,, YZQhP   ،درآمد نهایی  ;,, YZQhP   درآمد نهایی

بنابراین فرم تابعی  ت.پارامتر رفتاری )شاخص سنجش قدرت بازاری( اس  و 6مؤثر

 زیر خواهد بود: صورتبهمعادله عرضه 

(8) 

   




















YZ

Q
QQWQP

YZQhWQCP

PYpzp
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استفاده نمودند تا طیف وسیعی از   1از پارامتر رفتاری (6331( و لئو )6331برسنان )

باشد درآمد نهایی  0ساختار بازار را در مدل خود پوشش دهند. در این مدل اگر 

باشد درآمد نهایی برابر درآمد  1برابر قیمت بوده و ساختار بازار رقابتی است؛ اگر 

بین  شود و ساختار بازار انحصاری است. همچنین در شرایطی که نهایی انحصارگر می

ین انحصار و رقابت است؛ البته صفر و یک باشد، درجه قدرت بازاری عددی ب

                                                            
1- Effective or Perceived Marginal Revenue 
2- Conduct Parameter 
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 n1برابر  ناش  -بنگاه بازار شبیه هم باشند آنگاه در تعادل کورنو nکه درصورتی

 خواهد بود.
 راس - پنزارمدل  

تابع درآمد  ،بازارله حداکثرسازی سود در سطح تعادلی أبا استفاده از مس در این الگو

 :شودمیصورت زیر استخراج به شدهخالصهتعادلی فرم 

(1)          
 

n

i

Q

q

qii ZLnWLnRLn
1 1

 

اثرگذار بر درآمد،  زایبرونبرداری از عوامل  qZکه طوریبه iW های قیمت نهاده

راس با استفاده از رابطه درآمدی فرم  -پنزار. ستادرآمد تعادلی  Rتولیدی و 

 :آوردند دست بهصورت زیر را به Hفوق، آماره  شدهخالصه

(8) 














n

i

i

i R

W

dW

dR
H

1

. 

ها برابر مجموع کشش درآمد کل نسبت به تغییر در قیمت نهاده Hآماره  ،دیگرعبارتبه

تولیدی



n

i

iH
1

 نسبت به انواع  توانمیقدار عددی آن و با استفاده از م است

و در شرایط  1Hدر یک بازار رقابتی که طوریگیری نمود. بهساختار بازار تصمیم

در شرایط رقابت انحصاری این آماره در محدوده است. همچنین  بوده 0Hانحصاری

10صفر و یک   H  گیرد.میقرار 

 تصریح مدل -1

لئو و معادله  -منظور برآورد معادالت عرضه و تقاضا در مدل برسناندر این پژوهش به

از روش تلفیقی اطالعات مقطعی و اطالعات راس  -در مدل پنزار شدهخالصهدرآمد فرم 

بیشتر طی  های صنعتی ده نفر کارکن وآمار و اطالعات مربوط به کارگاه و زمانی سری

در  مواد غذایی و آشامیدنیهای صنعت مربوط به زیر بخش 6831تا  6831ه زمانی دور

 6های صنعتیالمللی فعالیتبندی استاندارد بینقالب سومین ویرایش طبقه

(I.S.I.C,Rev.3) طوری که در از طرفی همان شود.است، استفاده می شدهاستخراج

ای شامل مدل دو معادلهلئو از  -نان منظور برآورد مدل برسبخش قبلی بیان گردید به

 د:وشمیاستفاده برای اقتصاد ایران به شرح زیر ( عرضه) بهینگی و تقاضامعادالت 

                                                            
1- International Standard Industrial Classification   
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(1)     ititPadvitPYitadvitYitPiit PADVPYADVYPQ   0 

(3) 

















itPYitpzp
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برابر  درجه قدرت بازاریدر این معادله،    مستلزم و شناسایی آن است بوده

*محاسبه متغیر 

itQ  در رابطه باال، اندیس . استتخمین معادله تقاضا پس ازi  بیانگر

متوسط  itYمتغیر  تدهد. در این معادالزمان را نشان می tو اندیس موردنظرصنعت 

قیمت  itPمقدار ستاده،  itQهزینه تبلیغات، itADVو روستایی،درآمد خانوار شهری 

ستاده واحد فروش،  itPADV و itPYجمالت با اثرات تقاطعی، itW  قیمت عوامل

ای( و مواد اولیه و واسطه انرژی، ،تولیدی )نیروی کار، سرمایه   پارامتر تغییرات

 باشند.حدسی می

راس از  – پنزارمنظور برآورد اقتصادسنجی الگوی از سوی دیگر در این پژوهش به

 :شودبه فرم تبعی زیر استفاده می شدهخالصهمعادله درآمد فرم 

(3) 
     

  ititi

iti

i q

qititiiiit

CRLn

LnQNLnWLnRLn







  
 

4

3

1

2

1 

که طوریبه itRLn  ،لگاریتم درآمد 
ti

WLn شامل:های تولیدی م قیمت نهادهلگاریت 

ددستمز LGای سرمایهاجاره ، قیمت LRC، ایقیمت مواد اولیه و واسطه LPM، 
 itNLn خصوصی،های با مالکیت داد بنگاهلگاریتم تع1 itNLn -لگاریتم تعداد بنگاه 2

لگاریتم مقدار ستاده، itLnQ ،های با مالکیت دولتی itCRLn لگاریتم شاخص  4

برابر مجموع کشش  Hآماره باشند. در این الگو جمله خطا می itو بنگاه برتر  1تمرکز 

 شود:صورت زیر محاسبه میها تولیدی بهدرآمد کل نسبت به تغییر در قیمت نهاده

(3) 














3

1

3

1

.
i

i

i it

it

it

it

R

W

dW

dR
H  

 و نتایج تخمین هاآزمون -8
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لئو و  -قبل از تخمین معادالت رگرسیونی تقاضا و بهینگی در مدل برسناندر ادامه، 

راس صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کد  -ر مدل پنزارمعادله درآمد د

یا پنل بودن و شیوه  Poolها از جهت ضروری است تا نوع دادهایران  ISICچهاررقمی 

لیمر  Fتخمین مدل مشخص گردد. در این پژوهش برای تعیین نوع مدل از آماره 

 است. شدهاستفاده
 لیمر F(: محاسبه آماره 6جدول )

 یمرل Fآماره  

 راس -پنزار معادله درآمد در مدل   000.066.24209,20 F 

 لئو -معادله تقاضا در مدل برسنان   000.02059256,21 F
 

 لئو -معادله بهینگی در مدل برسنان   000.0157.9256,21 F 
 های تحقیقمنبع: یافته

. رد فرضیه صفر بدین است 0Hرد فرضیه  دهندهنشان F(، آماره 1با توجه به جدول )

متفاوت بوده و مدل از  یموردبررسبرای هریک از صنایع  مفهوم است که عرض از مبدأ

ها اثبات گردید، الزم است نسبت به تخمین نوع پنل خواهد بود. حال که پنل بودن داده

معادالت به روش پنل با اثرات ثابت  FE اثرات تصادفی و مدل پنل با RE تصمیم-

آن مؤید  6زیرا آزمون هاسمن؛ است شدهاستفادهگیری شود. در این مقاله از اثرات ثابت 

که مدل، پنل با اثرات ثابت  است FE  بوده است. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در

 است. شدهارائه( 1جدول )

 هاسمن در معادالت درآمد، تقاضا و بهینگی(: آزمون 1جدول )

 آزمون هاسمن 

 راس -پنزار معادله درآمد در مدل 2279.035.92  

 لئو -معادله تقاضا در مدل برسنان 2188.002.72 
 

 لئو -معادله بهینگی در مدل برسنان 1237.002.102  
 های تحقیقمنبع: یافته 

                                                            
1- Hausman 
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اثرات متقابل بین  پذیریتفکیکبرای شناسایی قدرت بازاری از آزمون  لئو از سوی دیگر،

؛ نتایج مربوط به این آزمون 6موجود در معادله استفاده نمود زایبرونقیمت و متغیرهای 

 است. شدهارائه( 8در جدول )
 پذیری اثرات متقابل در معادله تقاضا(: نتایج آزمون تفکیک8) جدول

0:0 PadvH  0:0 PYH  0:0  padvPYH  

 0000.050.1392   0236.0125.52   0000.046.1412  

 های تحقیقمنبع: یافته 

 –و درآمد قیمت  -اثرات تقاطعی تبلیغاتهر دو که  است آن( بیانگر 8نتایج جدول )

این بنابراین الزم است که  بودهدار معنی %8در سطح احتمال قیمت در معادله تقاضا 

در ادامه  د.نشناسایی قدرت بازاری در معادله تقاضا باقی بمان منظوربهاثرات تقاطعی 

-با استفاده از دادهتقاضا و بهینگی های الزم به تخمین ضرایب رابطه پس از انجام آزمون

به روش  ISICرقمی های پنل در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کد چهار

 1به روش اثرات تصادفی درآمدای با اثرات تصادفی و معادله مرحلهحداقل مربعات دو

 است. شدهارائهشود؛ نتایج مربوط به تخمین ضرایب در جدول زیر پرداخته می

 
 معادله درآمد به روش اثرات تصادفی و معادالتدر نتایج مربوط به تخمین ضرایب  (:1جدول )

 با اثرات تصادفی یادومرحلهبه روش حداقل مربعات  هینگیتقاضا و ب

 (A) لئو -مدل برسنان ضرایب تخمینی در معادله تقاضا
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 6.47E+11 4.67E+11 1.385300 0.1671 

P -1.55E+10 9.97E+09 -1.558563 0.1202 

MY 105978.1 48252.31 2.196331 0.0289 

ADV -777.4134 79.52431 -9.775795 0.0000 

PADV 4.521777 0.382841 11.81111 0.0000 

PY -122.9411 54.30199 -2.264026 0.0243 

R-squared                        0.570489     Mean dependent var    3.63E+11 

Adjusted R-squared         0.562819     S.D. dependent var     1.88E+12 

S.E. of regression            1.24E+12     Sum squared resid     4.31E+26 

F-statistic            74.38092     Durbin-Watson stat     2.059159 

                                                            
های قیمت و مقدار در امکان اثباتی ریاضی برای شناسایی قدرت بازاری با استفاده از دادهتئوری عدمبا استفاده از لئو  -1

پذیر نباشد امکان شناسایی قدرت کصنعت ارائه نمود. در این تئوری اگر تابع معکوس تقاضا در بردار متغیرهای برونزا تفکی
 عبارت دیگر اگر ضریب متغیر تقاطعی در معادله تقاضا صفر نباشد قدرت بازاری قابل تشخیص خواهد بود. بازاری وجود دارد. به

2- Least Square Dummy Variables 
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Prob(F-statistic)               0.000000      Second-Stage SSR     4.31E+26 

        Instrument rank       10             Prob(J-statistic)             0.000000 

  (B)لئو  -مدل برسنانضرایب تخمینی در معادله بهینگی 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 119.3912 21.47558 5.559394 0.0000 

Q 2.89E-12 3.75E-12 0.770863 0.4414 

RC 0.393542 0.127430 3.088301 0.0022 

PM 7.75E-08 5.03E-08 1.541833 0.1242 

W 5.62E-11 3.00E-11 1.870565 0.0625 

PE 0.001560 0.000439 3.549891 0.0005 

QSTR -0.034761 0.012881 -2.698745 0.0074 

R-squared            0.659459      Mean dependent var       207.2615 

Adjusted R-squared        0.645684      S.D. dependent var       97.95686 

S.E. of regression           79.23710      Sum squared resid       1751706. 

F-statistic             32.61268      Durbin-Watson stat        1.943607 

Prob(F-statistic)            0.000000      Second-Stage SSR        1607391. 

       Instrument rank              12             Prob(J-statistic)               0.000000 

  ( C ) راس -ضرایب تخمینی در معادله درآمد مدل پنزار

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 1.733604 0.375563 4.616013 0.0000 

LPM 0.015956 0.009009 1.771101 0.0779 

LPE 0.001319 0.024436 0.053991 0.9570 

LRC 0.010213 0.017923 0.569823 0.5694 

LW 0.234005 0.030408 7.695639 0.0000 

LQ 0.706579 0.031696 22.29202 0.0000 

LCR4R 0.153918 0.032421 4.747475 0.0000 

LNGOV -0.032500 0.019558 -1.661765 0.0979 

LNPRIVATE 0.080427 0.025796 3.117795 0.0021 

R-squared              0.98391                Mean dependent var 4.396847 

Adjusted R-squared          0.98335      S.D. dependent var 0.992484 

S.E. of regression              0.11159                Sum squared resid 2.851867 

F-statistic                          1750.909                Durbin-Watson stat 1.825329 

Prob(F-statistic)                 0.000000 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

ابق انتظار دارای شیب منفی و دهد که در معادله تقاضا مطنتایج جدول فوق نشان می

 Fو مقدار آماره  1آماره دوربین واتسون برابر دارند؛ معنی %8متغیرها در سطح احتمال 

 (A)های مربوط به سنجش معادله تقاضا در بخش البته سایر ویژگی .است 83/31برابر 

ار و داکثریت ضرایب معنی بهینگیهمچنین در معادله است.  شدهدادهجدول فوق نشان 

مدنظر که ابزاری برای سنجش ضریب عالمت مطابق انتظارند. در این معادله متغیر 

که مقدار عددی آن  خواهد بود QSTRضریب متغیر تبانی و متوسط قدرت بازاری است 
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03476.0   مواد غذایی و آشامیدنیبیانگر نقصان رقابت در صنعت است 

است که  ذکریانشا دهد.اقص در این صنعت را نشان میایران و ساختار بازاری رقابت ن

ها در صنعت غذایی و آشامیدنی و با توجه به در این الگو در صورت  یکسان بودن بنگاه

ها در این صنعت میزان پارامتر تغییرات حدسی در شرایط کورنویی متوسط تعداد بنگاه

فرضیه  آمدهدستبهرات حدسی با عنایت به پارامتر تغیی ؛ کهخواهد بود 1131/1برابر 

از در این صنعت وجود دارد.  یررقابتیغوجود رفتار کورنویی رد شده و الگوی رهبری 

بیانگر  که به ترتیب است 16/81برابر  Fو آماره  31/6طرفی آماره دوربین واتسون برابر 

 باشند. بودن نتایج می اتکاقابلبین جمالت اختالل و  یوجود خودهمبستگعدم 

نتایج مربوط به تخمین معادله درآمد در مدل ، جدول (C)ز سوی دیگر در بخش ا

افزایش در  %6 با است. نتایج پژوهش داللت بر آن دارد که شدهدادهنشان راس  -پنزار

ها در درآمد بنگاهای، انرژی، سرمایه و نیروی کار( مواد اولیه و واسطه)ها قیمت نهاده

افزایش  درصد   1/18، 11/6، 68/1، 8/6به میزان  یبترتبه صنایع غذایی و آشامیدنی 

برابر با مقدار ها ها نسبت به قیمت نهادهمجموع کشش درآمدی بنگاهبنابراین ؛ دیابمی

2614.0H  2همچنین کند. می یدتائدر این صنعت را  یررقابتیغوجود رفتارR  در

دهنده خوبی برازش مدل است، آماره دوربین نشان 3383/1ر برابر این معادله با مقدا

با  Fبین جمالت اختالل و آماره  یوجود خودهمبستگبیانگر عدم  31/6واتسون با مقدار 

 باشند.بودن نتایج می اتکاقابل کنندهیانبو احتمال صفر  36/6381مقدار 

   هاپیشنهادگیری و نتیجه -1

ل یکدیگر ها در قبابه ائتالف و همکاری بنگاه ز رقابت یا انحصاربروبه اینکه عنایت با 

بازار را از در درون صنعت  نفوذاعمالو تبانی اتخاذ رفتارهای  ها بابنگاه دارد وبستگی 

با  این پژوهش روازاین . کنندو بازارهای با ساختار ناقص ایجاد میدور  شرایط رقابتی

منظور دستیابی به به بررسی ساختار بازار بهراس  -پنزارلئو و  -الهام از مطالعه برسنان

ایران و مقایسه  غذایی و آشامیدنیرقابت و انحصار در صنعت ی درزمینهشناخت صحیح 

 پردازد. تطبیقی قدرت بازاری در این دو رویکرد می

 آنبیانگر  6831 -6831های لئو طی سال –نتایج پژوهش با استفاده از مدل برسنان 

ابزاری برای سنجش ضریب تبانی و متوسط  عنوانپارامتر تغییرات حدسی به که است

03476.0قدرت بازاری با مقدار عددی   را رد فرضیه وجود رفتار کورنویی
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 نموده و الگوی رهبری غیررقابتی و ساختار رقابتی ناقص در این صنعت حاکم است.  

که از مجموع  Hراس با استناد به آماره  – نزارپاز مدل  آمدهدستبههمچنین نتایج 

مقدار عددی برابر با  است آمدهدستبهها کشش درآمد نسبت به قیمت نهاده

2614.0H  از طرفی مقایسه کند. می یدتائدر این صنعت را  یررقابتیغوجود رفتار 

مواد صنعت  هایبخش زیردر که  است آندو مدل مؤید تخمین از  آمدهدستبهنتایج 

های توسعه در رغم تأکید برنامهایران نقصان رقابت وجود دارد و علی غذایی و آشامیدنی

حرکتی معکوس و  این صنعت در سفانهأجهت حرکت اقتصاد به سمت بازار رقابتی، مت

 . به سمت انحصار بیشتر بوده است

 شود کهننده رقابت توصیه میهای تحقیق به نهادهای پایش کرو با توجه به یافتهازاین

ها و یا تصمیماتی در جهت کاهش انحصار این صنایع از طریق افزایش تعداد بنگاه

همچنین با عنایت به اینکه بین تحقق اهداف  کنترل مستقیم صورت گیرد.نظارت و 

ها عدم سازگاری وجود ندارد، برنامه توسعه و قدرت بازاری ناشی از کارایی برتر بنگاه

اندازه بازار و  برافزایششود که ن اساس به نهادهای پایش کننده رقابت توصیه میبرای

های صنعتی از آن ای که برخی از گروهرفع موانع مصنوعی و حذف امتیازهای ویژه

  شود.   تأکیدبرخوردارند، 
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