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چکیده
هدد الدددین ایا ه دازدا ارریداتن رقداتس ه اییدددا بای ن قدر تارارک در د ر ی د
غی سددااتارک ت سددنا  -زئو پنزار -راس هنتاشدددب تدیا هنرور ار دادههاک کد چهاررقمن
 ISICه کز آهار ای ا در ری تخشهاک لدنتس سسدتیو پتسددتیو ای ا ان سا هاک
 0931 -0931اسدتاادهشده اسسب در ایا ح یق تا وجا تا دادههاک پنل هتادس ع ضا
داضدددا تدا ر ق داقل ه تتا د ه یااک تا اث ا ثاتس ) (FE2SLSهتادزا درآهد تا
ر ق اث ا ثاتس ) (LSDVت آ رد شدده اسسب نتای پو هش تا استناد تا هد ت سنا  -زئو
دسزس ت آ دارد کا تنگاهها تا اانن تا ی دیگ هنپ دارند ضددد یغ ریی ا دسدددن تا
ه دار عددک  θ=1/28سددااتار تارار رقاتس ناقر را در ایا لددنتس نشددا هندهدب ار سددوک
دیگ نتای تادسدددسآهده ار هد پنزار -راس نشدددا هندهد کا هجموع کشدددش درآهدک
تنگاهها نیدداس تا قیمس نهادهها ت ات  H=1/20اسددس کا هن وا انترار داشددس تنگاهها در
ایا لددنتس در ش د ایا رقاتس انحصددارک تازیس هنکنندب همچنیا ه اییددا بای ن نتای
تادسسآهده در د ر ی د تیانگ ن صا رقاتس در ایا لنتس اسسب
واژههای کلیدی :قدر تارارک ،ریی ا

طبقهبندی .L69 ،L13 ،L10 :JEL

* نویینده هیئو ه ا اا

دسن ،آهاره  ،Hرقاتس ،انحصارب

ه اییا بای ن قدر انحصارک در لنتس سستیو ببب

 -1مقدمه
جز
لنتس وزید سستیو پتستیو ی ن ار ههم یا ری تخشهاک لنتتن ای ا
لنایع پاییا دستن پت شیمن اسس کا تا وجا تا اضاک کا ن هحصوس ایا لنتس
در داال ،هن وا رشد هناسان را ت اک آ هتصور تودب تا عنایس تا اهمیس ایا لنتس در
أهیا نیار هص ن اانوارها نیار نهادهاک تخش نا گا کشور ،ان  01سا گذشتا
ساسنا  03/9درلد رشد هص در هحصوس ایا وره هشاهده هنشودب
در ازنکا هیزا هص ایا هحصو در کشور ساسنا  992هزار ا ت آ رد شده،
وزیدکنندگا دااین نها  891هزار ا را در کشور وزید هنکنند د د  93ا 11
درلد نیز ار ا یق اردا أهیا هنشود ( یدرکسارک هم ارا )0931 ،ب
همچنیا ت رسنهاک انجامشده ان دها گذشتا ر ند ا زایشن وزید هحصوس ایا
لنتس (رشد  6درلدک) را نشا هندهدب تاایا جود سهم ای ا ار لادرا ایا لنتس
تییار ناچیز توده تااورککا رشد ساسنا اردا تیش ار لادرا در ایا لنتس نشانگ
کاهش رقاتسپذی ک هحصوس وزیدک زز م وجا جدک ت اک مایس ار وزید دااین
رقاتسپذی ک د آ را آش ار هنکند .ار ا ن ایا تخش تا  3درلد اشترا کل لنتس،
 3درلد ار تنگاههاک تا ظ یس تیش ار ده نا کارگ لنتتن را شاهل شده اسس (ه کز
آهار ای ا )0923 ،ب در اقع هجموع ارقام وق هؤید آ اسس کا ایا لنتس اهمیس
است ا ویو ت اک أهیا نیار هص ن اانوارها تخش نا گا جادهاک کشور مل ن ل
تار هیا داردب
اقتیسهاک هشهود در اصوص تنگاههاک تا در ری تخشهاک لنتس سستیو
پتستیو نشا هندهد کا در لنتس وزید سستیو ،ش کسهاک وزیدک ای تارر ،دنا،
پارس ،ازا ر آر ا یل ای تا یغ تا سهم  01 01 ،08 ،03 ،89/6درلد تاس یا
سهم ار کل ظ یس سستیو وزیدشده در داال را تا اود ااتصاص دادهاند ( یدرک-
سارک هم ارا )0931،ب تاعاار دیگ در ایا ری تخش ،نها پن تاریگ تا تیش ار
 31درلد سهم تارارک را تا شاار م کز  CR5=1/30در ااتیار دارندب در لنتس وزید
سای هحصوس سستی ن نیز تخش عمده تارار در دسس تداد هحد دک تنگاه ق ار دارد،
تااورککا تیش ار  11درلد کل وزید تارار تا شاار م کز  CR5=1/10سهم ایا
تنگاهها هنتاشدب ار ا ن شاار شد هانع ر د 0تا یغ تا ه ادید عددک =1/129
Cost Disadvantage Ratio

0
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 ،CDR=1/130 CDRهن واند تیانگ ه اع تود هانع ر د در ه اتل اره اردیا تاشدب
درهجموع هشاهده هنشود کا ایا لنتس تا زحاظ شاارهاک م کز شد هوانع ر د،
هما ش ایا تارار رقاتس کاهل هانند تداد ریاد وزیدکنندگا عدم م کز در لنتس را
أهیا نمنکند ،تنات ایا در عمل رقاتس کاهل نییس؛ اها تا دزیل این ا شاارهاک م کز
 CDRنها تا سااتار تارار وجا دارند عنص ر تار عمی د تارار را تااوتن وضیح
نمندهد هتیار ضتیان ار رقاتس هیتند؛ تنات ایا ح یق اض نها تا شاارهاک وق-
ازذک تینده ن ده اسس تق ت آ دارد کا تا وجا تا ر تار تنگاهها در تارار نیاس تا
ش ایا رقاتس انحصار در ایا لنتس قضا نمایدب
ت ایا اساس ایا پو هش تا استناد تا پاراهت ر تارک آهاره  0Hتا ارریاتن رقاتس انحصار
هنپ داردب شایا ذک اسس کا جود اانن ،ضما آ کا ساغ ا زایش قیمس تا ناع
وزیدکنندگا نهاین هنشود هن واند تارارهاین تا سااتار رقاتس ناقر ایجاد کندب ار ا ن
قدر ناوذ ع سازتمل است ا ویو تنگاه یا گ هن ار تنگاههاک وزیدک در در لنتس
تا عمی د اقتصادک آ ها ه اا اسس کا هن واند تاعنوا هتیار قدر تارارک ن ش
عمدهاک ایاا نماید؛ تنات ایا ت رسن قدر تارارک در لنایع هختیف ایا اه ا را اهم
هنآ رد کا سیاسسگذارا تا ا ا ن ارائا ازگوین هناسغ ت اک وزیدکنندگا  ،آ ها را
تا سمس وزید هحصو تا تیشت یا هنا ع اجتماعن راهنماین نمایندب ارایار هد هحورک
ایا ح یق ارریاتن ضتیس رقاتس ه اییا بای ن قدر تارارک تا ته هگی ک ار د
ر ی د غی سااتارک در ری تخشهاک لنتس سستیو پتستیو ای ا اسسب در اقع
ایا ح یق تا استااده ار هد هاک ت سنا  -زئو 8پنزار -راس 9تا ارریاتن سااتار تارار
هنپ دارد ا تا ایا سؤا پاسخ دهد کا سااتار تارار لنتس سستیو پتستیو ای ا
رقاتتن اسس یا انحصارک؟ آیا سااتار تارار در د ر ی د نتای ی یانن را نشا هندهند؟
تدیا هنرور ار دادههاک کد چهاررقمن  ISICه کز آهار ای ا در ری تخشهاک لنتس
سستیو پتستیو ای ا ان سا هاک  0931 -0931جهس خمیا ت آ رد استااده
شده اسسب
 0پاراهت ر تارک تا چگونگن ع سازتمل است ا وی ن تنگاههاک لنتس نیاس تا ریی در ستاده تنگاه شاار اشاره
داردب همچنیا آهاره  Hار هجموع کشش درآهدک م اتلا شده تنگاه نیاس تا ریی در قیمس نهادههاک وزیدک
تا دسس هنآیدب دزیل الین استااده ار ایا هتیارها آ اسس کا ایا هد ها در نریم سیاسس رقاتتن ن ش اساسن
ایاا هنکنند هن وا ار هد خمینن ت اک شایاسارک اث ا ریی در تارار استااده نمودب
8
Bresnehan Lau
9
Panzar Rosse
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در اداها ه ازا تالور ری سارها دهن شده اسس :در قیمس د م ادتیا ح یق شاهل
هاانن نر ک پیشینا ح یق تیا هنگ ددب در قیمس سوم ،سااتار ازگوک ت سنا  -زئو
پنزار -راس هوردت رسن ق ار هنگی دب سپس ت آ رد اقتصادسنجن ازگو جزیا حییل
دادهها در قیمس چهارم ارائا اواهد شدب درنهایس در تخش پایانن جمعتندک ولیا
سیاستن تیا اواهد شدب

 -2ادبیات موضوع
حییل سااتار تارار ت رسن یوگنهاک رقاتس انحصار 0در یو لنتس ی ن ار ههم یا
هاا ثن اسس کا اه ره اقتصاددانا پو هشگ ا تا استااده ار ر ی دهاک هختیف ستن
در شنااس اندارهگی ک آ دارند؛ تنات ایا در اداهاک ایا تخش هاانن نر ک هبازتا
انجامشدهک داال اارج کشور در ایا اصوص ه ر هنشودب
 -1-2مبانی نظری تحقیق
در ادتیا اقتصاد لنتتن در اصوص اندارهگی ک رقاتس انحصار د ر ی د سااتارک
غی سااتارک 8هب ح هنشودب در هد سااتارک کا شاهل ازگوک سااتار -ر تار -عمی د
( 9)SCPهنتاشد نخیتیا تار وسا تیا 1ارائا گ دید ،سااتار تارارک لنتس تا استااده
ار سهم تارارک تنگاه ،نیاس م کز شاار ه یندا  -هی شما 3هورد ارریاتن ق ار
سااتار تارار
هنگی دب تاعاار دیگ ایا ر ق ( )SCPت اساس ایا ایده کا سارها
تییاکننده ر تار تنگاهها در در لنتس اسس ،ش ل گ تا اسسب ارایار در ایا ر ق،
سااتار تارار هنج تا قدر تارارک سود ا ار د ن ها  6اواهد شد (تیا)0330 ،ب
در همیا راتبا دهیتز 3تا ارائا ضیا سااتار کارا ( 2)ESHعنوا نمود کا م کز ییا
یو یا تدادک ار تنگاهها ت تارار ،نتیجا عمی د هاتنن ت کاراین اسسب تاعاار دیگ
تنگاههاک کاراک تا سهم تارارک تاس تا دزیل ارائا کاس ادها تاکیایس تاس قیمس پاییا
هن وانند ت تارار هییا شوند در هوقتیس همتار انحصارک ق ار گی ند؛ یتنن جهس
0

Competition and monopoly
Structure and Non Structure Indicators
9
Structure-conduct-Performance
1
Bain
3
Herfindahl Hirschman index
6
Abnormal Profits
3
Demsetz
2
Efficient Structure Hypothesis
8
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تاعث سودآ رک تاس

عییس ار قدر تارارک تا سودآ رک تاس نییس ،تی ا کاراین ت
م کز تیشت هنشود (دهیتز)0339،ب
همچنیا ،تاهو  0در ئورک تارارهاک هنارعااک 8تیا هنکند کا هاهیس ه تارار تا ش ایا
ر د تا آ تارار اتیتا اسس اگ تنگاههاک تاز وه ت اک ر د تا تارار تا هانع ر ت نشوند،
آ تارار هبمئناً رقاتتن اواهد تود ت ع س ه چا هوانع ر د تا تارار ه اع تاشد ،تارار
تا انحصار نزدیو هنشود؛ تنات ایا در لور کاهش شد هوانع ر د تا تارار،
سیاسسگذارا نگ انن کمت ک در هورد تازیس تنگاههاک غازغ در تارار اواهند داشس
(تاهو )0328 ،ب
ار ا ن ر ی دهاک اقتصادلنتتن ج تن جدید ( 9)NEIOکا ت جناا ر تارک تارار هانند
ر تار ع سازتملهاک است ا ویو تنگاهها در لنتس هتم کز اسس ،در پاسخ تا ضتف
ئوری ن ر قهاک سااتارک ،تا استخ اج هد ها ،ار ئورکهاک اقتصاد ا د ستن در
اندارهگی ک قدر تارارک دارد؛ یتنن در نگ ق اقتصادلنتتن ج تن جدید هد هاک
غی سااتارک هتاا ن وستایا تا اسس کا ر تار لنایع را تد هیچ ااتعن در هورد
سااتار تارار تا استااده ار ت آ رد هیت یم هزینا نهاین ،هتیار ریی ا دسن 1هد هاک
اییتاک ه اییااک 3هورد حییل ارریاتن ق ار هندهد (آجیدک آدرهن)8103 ،ب
آتا ز ن  )0391( 6ت اک نخیتیا تار ار ا یق تهینا یاتن در سبح تنگاهها قدر انحصارک
را در تارار انحصارک تالور  L=((P-MC)/P)=1/Eهحاساا نمود ،اها ک در استخ اج
شاار اود یو تارار انحصار کاهل را در نر گ س درلور نکا در دنیاک اقتن کیان
ار نی کهاک رقاتس انحصار جود دارد تارار ا ک جنااهاک هختیان اسس کا آ را
هتاا ار هد انحصار کاهل هنسارد (اززینگا هیل)8100،3ب
ار ا ن ت سنا زئو ( )0328ت ازگوک ر تارک شیوه هم ارک تنگاهها أکید نموده
تا یا ت ریی ا دسن ع سازتمل است ا ویو تنگاهها ایف سیتن ار سااتار تارار
را در هد اود پوشش دادندب آ ها تاهنرور تا دسس آ رد پاراهت ر تارک ار د هتادزا
0

Baumol
Contestable Market
9
New empirical industrial organization
1
Conjectural Variation
3
Comparitive Static Models
6
Abba Lerner
3
Elzinga and Mills
8
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پایا اک شاهل هتادزا اضا ش ط تهینگن در تارار انحصار چندجاناا استااده نمودند؛
تنات ایا هد آ ها ار سییتم د هتادزااک اضا ش ط تهینگن کا ار ت ات ک درآهد نهاین
هزینا نهاین  MR    P  PQ Q, Z  * Q  MC Q,W تا دسس هنآید،
ش یلشده اسس؛ کا ازاتا ن تا ههم در ش ط تهینگن ایی  اسس (ت سنا )0323 ،ب
ت سنا ( )0328د ایی در هورد  هب ح نمودب ااق ایی ا  تاعنوا هتیارک
ت اک سنجش ش ا تیا قیمس هزینا نهاین شنااتا هنشود؛ یتنن ت اساس راتبا
در ایا ش ایا شاار ز ن تا لور
تهینگن  P  MC  PQ .Qتوده
P Q
P  MC

 Q 
P
P
E

 L اواهد تود کا در آ  Eکشش قیمتن اضاک تارار

هنتاشدب ارآنجاکا در ایا ازگو  در تاره  0,1ق ار هنگی د ،هن وا نتیجا گ س کا
شاار ز ن در هحد ده  L  0, اسسب ارایاجهس تتضن اقتصاددانا استدس
E

1

هنکنند کا  هن واند تاعنوا شاار قدر تارارک در نر گ تا شود؛ تنات ایا هن-
وا تیا نمود کا  شاار ز ن تدیلشده ت یغ کشش قیمتن اضاک تارار اسس؛
یتنن  ت ات   = -LEاواهد تود (اپیاام)0328 ،0ب
دسن کین»8
در ایی د م کا هورد أکید اقتصاددانا اسس  ،را تاعنوا « ریی ا
در نر گ تا هنشودب در ایا ایی تاهنرور استخ اج ریی ا دسن ض هنشود
 nتنگاه در یو تارار انحصار چندجاناا ،کاسهاک همگنن وزید هنکنند سبح وزید
تارار ) (Qت ات هجموع وزید ماهن تنگاهها اسسب همچنیا تنگاهها داراک اتع هزینا
ی یا ) C(qiهزینا نهاین ه تنگاه ت ات )  MC  c (qiهنتاشد؛ تنات ایا ااق ت یف
هتتار  ،ریی ا

دسن ه تنگاه ه دار ثاتتن هانند

dQi
dqi

 v اسس نشا هندهد

کا چگونا  n-0تنگاه رقیغ نیاس تا ریی ا وزید تنگاه  iاکنش نشا هندهند تا-
اورککا  Q-iهجموع ستاده ماهن تنگاهها تاجز تنگاه  iام اسس؛ ارایار ش ط تهینگن
ت اک تنگاه شاار  iتالور ری اواهد تود:
()0

MR  P  PQ qi 1  v   MC

Appelbum
Aggregate Conjectural Variation

0
8

99
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ار سوک دیگ تا وجا تا این ا در تاد  nتنگاه ه ادی ی یانن وزید هنکنند تنات ایا
 q=qiاواهد تودب همچنیا تا ض ب ا د م راتبا وق در  n/nتا استناد راتبا qi=Q/n
اواهیم داشس:
1 v 
MR  P  PQ Q
  MC
 n 

()8

1 v
ار ا ن ه اییا ش ط تهینگن ا زیا راتبا ( )8نشا هندهد کا
n
تود؛ تنات ایا رهانن کا  nتنگاه ی یا در تارار جود داشتا تاشد  v,تا یغ در تاره

  اواهد

] v  [-0 n-0 ]   [1 0ق ار هنگی ندب جد ری نشا هندهد کا  v,L, ااق
سااتارهاک هختیف تارار تالور ری تا ی دیگ ه اا هیتندب
جدول ( :)1معیارهای ساختاری بازار
سااتار تارار



رقاتس قیمتن (ت اند)

1

v
-0

L
1

0/n

1

-0/nE

0

n-0

-0/E

کورنو -ناق
کار ل

هناع :پ زو

هم ارا )8113( 0

تنات ایا ااق ایی د م  ،تاعنوا هتیار انح ا تیا قیمس هزینا نهاین شنااتا
نمنشود تی ا تاعنوا یو شاار ر تارک تا ارریاتن ریی ا دسن هنپ دارد (پ زو
هم ارا )8113،ب کور ز 8تا ایی ا کا  را هتیارک ت اک اندارهگی ک ش ا تیا
قیمس هزینا نهاین در نر هنگی د ،انت اد هنکند نشا هندهد کا  یو ت آ ردگ
نااریغ ار ریی ا دسن اسس (کور ز)0333 ،ب
همچنیا پنزار راس ت اک اندارهگی ک رقاتس در سبح تارار هدزن را ارائا نمودند کا ر ق
کار آ ت اساس هتادزا درآهدک م اتلاشده 9هنتاشدب آ ها شاار هختص هوجزک
را کا «آهاره  1»Hناهیده هنشود ،تالور هجموع کشش درآهد م اتلاشده نیاس
تا قیمس نهادهها ارائا نمودند کا ازاتا تا ضن هحد د هن وا ایا شاار را ت اک
اندارهگی ک رقاتس در یو تارار ااص تاکار ت دب ایا هد ت ایا ض استوار اسس کا
0

Perloff and et.al
Corts
9
Reduced form Revenue Equation
1
H-Statistics
8
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تنگاهها تا دناا داکث سارک سود در پاسخ تا ریی ا در هزیناک نهادههاک تا در
آ تارار است ا وکهاک هتاا قیمتن را تاکار هنگی ندب ضمناً ر شن کا پنزار راس
تنیا نهادهاند ت پایا ئورک اییتاک ه اییااک استوار توده ریشا در تاد عموهن تارار
دارد (پنزار -راس)0323 ،ب
 -2-2پیشینه تحقیق
در ایا تخش ار ه ازا تااور اجمازن ،ت ان ار هبازتا در اصوص ارریاتن رقاتس قدر
تارارک وسا هح یا اقتصاددانا داال اارج کشور ه ر هنشودب
آجیدک آدرهن )8103( 0در ه ازا اود حس عنوا قدر تارارک در تارار سپ ده نیج یا
تا ته هگی ک ار ر ی د ت سنا  -زئو ،دادههاک سازیانا  0326-8108ر ق داقل ه تتا
د ه یااک تا اندارهگی ک قدر تارارک در تارار سپ ده کشور نیج یا هنپ داردب نتای
پو هش دسزس ت جود سااتار رقاتس انحصارک در تارار سپ ده داشتا اسسب ار سوک دیگ
الت ا در سییتم تان ن کشور نیج یا ،تهاود در ش ایا رقاتتن در ایا
ریی ا
لنتس را نشا هندهدب
آکازیا سازینگ )8103( 8در ه ازااک تا ته هگی ک ار هد پنزار -راس در تخش تان ن
کیا ان سا هاک  8118-8109ت رسن رقاتس هنپ دارندب آ ها ار دادههاک  88تانو
جارک کیا استااده نمودند تا دزیل تح ا هاک هازن در سا  8112قوانیا ه را
ادغام ورم تاس در سا  8118سا هاک هوردت رسن را تا د تخش سا هاک -8113
 8112 -8109 8118ییم نمودندب نتای پو هش تیانگ آ اسس کا در کل د ره،
آهاره ( Hهجموع کشش درآهد ته ه نیاس تا قیمس نهادهها) تا ه دار ت ات  1/333سااتار
تارار رقاتس انحصارک را نشا هندهدب همچنیا ایا آهاره در سا هاک 8118-8113
 8112 -8109تا یغ تا ه ادی  H=1/313 H=1/310جود سااتار رقاتس انحصارک
را ائید هنکندب ازاتا ه اییا بای ن سااتار تارار در ایا د د ره تیانگ ا زایش رقاتس-
پذی ک اسسب
سکوها )8109( 9در هبازتا اود تا ته هگی ک ار هد ت سنا  -زئو دادههاک س ک رهانن
 0331-8108تا ت رسن قدر تارارک در لنتس ناس اام آه ی ا هنپ داردب نتای پو هش
دسزس ت اعما قدر تارارک در کو اههد تیندهد در ایا لنتس دارد ،ار سوک دیگ
0

Ajide and Aderemi
Acikalin and Saking
9
Lakuma
8
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در لنتس ناس اام در د ره هوردت رسن هیزا هارکآپ  %93تاس ار هزینا نهاین
اسسب
ر دهیم )8100( 0در ه ازا اود تا ته هگی ک ار هد ت سنا – زئو
تاسو سندگ
دادههاک هاتگن سا هاک  0336-8111أثی قدر تارار در قیمس ت ق شما ار پا
چگونگن اهل درجا قدر تارارک را در او ایند ادغام ت رسن نمودندب نتای پو هش
تیانگ آ اسس کا در تارار ع ضا ت ق ارن بانر آهارک درجا قدر تارارک اندک
هتنن دار در او د ره هوردت رسن جود داردب همچنیا اگ چا در اث ادغام هیزا وزید
ت ق در تارار ت ق شما ار پا گیت قیا تا زن درجا قدر تارار کاهشیا تا اسسب
تاعاار دیگ تا جود ادغام أثی قدر تارارک در قیمس ت ق تیشت نشده اسسب
همزا )8100( 8در ه ازا اود تا استااده ار هد غی سااتارک پنزار -راس دادههاک پنل
تخش تان ن ان سا هاک  0333-8112تا ت رسن سااتار تارار در تخش تان ن ونس
هنپ داردب نتای پو هش تا ه دار آهاره  H=1/63دسزس ت جود سااتار رقاتس انحصارک
در ایا تارار داردب همچنیا رد آرهو ضیا ه توط تا سااتار تارار رقاتتن انحصارک
أیید دیگ ک ت ایا قضیا اسس کا تخش تان ن در کشور ونس درآهدق را در ش ایا
رقاتس انحصارک تا دسس هنآ ردب
ادادادکاشن هم ارا ( )0939در ه ازا اود تا استااده ار هد تمیمیا تا زوپز آرام
تا ارریاتن هارکآپ ،قدر تارارک کاراین هزینا در تخش لنتس ان سا هاک -0931
 0931هنپ دارندب نتای پو هش ا سً دسزس ت آ دارد کا در  30درلد لنایع ای ا ،
ض یغ ریی ا دسن تاس توده ،ثانیاً در  22/1درلد لنایع ،قیمس تیش ار هزینا نهاین
توده اسسب همچنیا ا یو اث ا م کز ت قیمس ستاده تا د تخش قدر تارارک
کاراین هزینا ،تیانگ آ اسس کا در ش لگی ک انحصار در تخش لنتس ای ا  ،قدر
تارارک در ه اییا تا کاراین هزینا ن ش غازغ ت جیتا داردب
شهی ن اق هم ارا ( )0939در ه ازا اود تا ت رسن اث م کز تارار کاراین هزینا
در لنتس تان دارک کشور ت اشیا ن خ سود تان ن تا استااده ار هد سارها لنتتن
ج تن جدید ( )NEIOهنپ دارندب نتای ایا ح یق تیانگ کاهش قدر تارارک تانوها
دسن ه توط تا
در ان سا هاک  0921 -0931اسس همچنیا ض یغ ریی ا

Bask and Lundgren and Rudholm
Hamza

0
8
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یهیت اعباین در لنتس تان دارک ت ات  -1/36اضاک یهیت اعباین کاهتً تن-
کشش در د د  1/123توده اسسب اث قدر تارارک  1/93اث کاراین هزینا در لنتس
تان دارک در د د  -1/91ت آ رد شده اسس کا ایا نتیجا تیانگ کاهش  1/9درلدک
اشیا ن خ سود تان ن تا دزیل کاراین هزینا ا زایش  1/13درلدک آ تا دزیل م کز
توده اسسب
ات اهیمن هم ارا ( )0939تا ته هگی ک ار دادههاک ا ح جاهع آهارگی ک تخش لنتس
ای ا ان سلهاک  0932 -0926تا استااده ار ر ی د ریی ا دسن درجا وا ق،
هیزا قدر انحصارک در د لنتس نیاجن اودر سارک ای ا را اندارهگی ک نمودندب
نتای پو هش ت اتیتگن هت اتل تنگاهها در لنتس اودر سارک تاس تود درجا وا ق
در ایا لنتس دسزس داردب ار سوک دیگ  ،یا تاهاک پو هش دسزس ت ناچیز تود درجا
اتیتگن هت اتل تنگاهها در لنتس نیاجن نزدی ن سااتار تارار تا ش ایا رقاتتن داردب
هم ارا ( )0931در ه ازا اود تا عنوا سنجش قدر تارارک در لنایع
پو یا
کاراانااک ای ا تا استااده ار هد تمیمیا تا راج ر ،تا هحاساا شاار ز ن در تخش
لنتس ای ا ان سا هاک  0931 -0926هنپ دارندب یا تاهاک ایا هبازتا تیانگ آ
اسس کا در  92لنتس ار  090لنتس ،شاار ز ن تیا  1/12ا  1/06توده اسسب همچنیا
شاار ز ن در لنایع هختیف نشا هندهد کا تیش ار  31درلد لنایع ای ا داراک
قدر انحصارک توده وانیتا اسس ش ا قاتل وجهن تیا قیمس هزیناک نهاین ایجاد
کندب آنها همچنیا در ایا هبازتا تا ایا نتیجا هنرسند کا در  81لنتس ار  83لنتتن
کا داراک شاار ز ن تاس هیتند ،شد م کز تاس نیاس م کز چهار تنگاه تیش ار
 11درلد اسسب
ت رسن هبازتا ج تن داال کشور نشا هندهد کا تا جود اهمیس است ا ویو لنتس
سستیو پتستیو در أهیا نیار هص ن اانوارها تخش نا گا جادهاک کشور
مل ن ل تار هیا  ،هبازتا ن دررهیناک هحاساا قدر تارارک در ایا لنتس تااور
جزئن لور نگ تا اسسب ارایا ر پو هش اض تا عنایس تا اهمیس رقاتس در ا زایش
سبح ر اه اقتصادک اجتماعن ه دم جاهتا ،تا استااده ار پاراهت ر تارک آهاره H
تا اصیل تا ارریاتن رقاتس در لنتس سستیو پتستیو ای ا هنپ داردب

 -3ساختار الگو
 -1-3مدل برسنان  -لئو
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ر ی د اقتصادلنتتن ج تن جدید ( )NEIOکا ر شن هاتنن ت جناا ر تارک تارار
ع سازتمل است ا ویو تنگاهها در لنتس اسس تا ازگوسارک هد ها ت پایا اقتصاد ا د
در جهس ر ع ضتف هد هاک سااتار -ر تار -عمی د ( )SCPارائاشده اسسب هزیس ایا
هد ها ایا اسس کا هتموسً ت اک حییل قدر تارارک در لنایع انا ادک هورداستااده ق ار
هنگی ندب در ایا هد ها ار هتادس پایااک شاهل هتادزا اضا ش ط تهینگن ت اک
ارریاتن کشش ریی ا دسن قدر تارارک استااده هنشود (ت سنا )0323ب
در ایا هد هتادزا اضا تا ش ح ری اواهد تود:
Q  DP, Y , Z ;   
() 9
Q   0   P P   Y Y   z Z   PZ PZ   PY PY  
تااورککا  Pقیمس Q ،ه دار اضا Z,Y ،ت دار هتری ت راک جاتجا کننده اضا 
پاراهت خمینن در هتادزا اضا اسسب
ار ا ن ش ط تهینگن کا ار ت ات ک درآهد نهاین دریا تن هزینا نهاین الل هنشود،
تالور ری اواهد تود:
P  hQ, Z , Y ;    C Q,W ;  
() 1
درآهد نهاین هؤث 0
تااورککا  P  hQ, Z , Y ;  درآهد نهاینP  hQ, Z , Y ;  ،
 پاراهت ر تارک (شاار سنجش قدر تارارک) اسس؛ تنات ایا م اتتن هتادزا ع ضا
تالور ری اواهد تود:
P  C Q, W ;    hQ, Z , Y ;    
() 3



Q

Q*  
  Z  Y 
p
pz
PY



P   0   Q Q   wW  Q *  

ت سنا ( )0328زئو ( )0328ار پاراهت ر تارک  8استااده نمودند ا ایف سیتن ار
سااتار تارار را در هد اود پوشش دهندب در ایا هد اگ    1تاشد درآهد نهاین ت ات
قیمس توده سااتار تارار رقاتتن اسس؛ اگ    0تاشد درآهد نهاین ت ات درآهد نهاین
انحصارگ هنشود سااتار تارار انحصارک اسسب همچنیا ت اک  تیا لا یو ،درجا
قدر تارارک عددک تیا انحصار رقاتس اسس؛ ازاتا درلور نکا  nتنگاه تارار شایا هم
تاشند آنگاه در تاد کورنو -ناق  9ت ات  0/nاواهد تود (ت سنا زئو)0328 ،ب
0

Effective or Perceived Marginal Revenue
Conduct Parameter
9
Cournot – Nash Equalibrum
8
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 -2-3مدل پنزار  -راس
هد پنزار – راس هد وستایا تااک ار هد تاد عموهن تارار اسسب در ایا هد ض
ت ایا اسس کا رقاتس ا آ دک اندارهگی ک هنشود کا ریی در قیمس عواهل وزیدک
در درآهد تادزن تنگاهها هنت س شودب در ایا ازگو تا استااده ار هیئیا داکث سارک سود
در سبح تادزن تارار اتع درآهد تادزن م اتلاشده تالور ری استخ اج هنشود:
() 6

LnR       i LnWi    LnZ q   
Q

n

q 1

i 1

تااورککا  Zqت دارک ار عواهل ت راک اث گذار ت درآهد (Wi) ،قیمس نهادههاک وزیدک
 Rدرآهد تادزن هنتاشدب پنزار -راس تا استااده ار راتبا درآهدک م اتلاشده وق،
آهاره  Hرا تالور ری تا دسس آ ردند:
() 3

n
 dR Wi  n
H   
.     i
R  i 1
i 1  dWi

تاعاار دیگ  ،آهاره  Hت ات هجموع کشش درآهد کل نیاس تا ریی در قیمس نهادهها
وزیدک هنتاشد تا استااده ار عتهس گیت دگن آ هن وا نیاس تا انواع سااتار
تارار صمیمگی ک نمودب تااورککا در یو تارار انحصارک ا زایش در قیمس عواهل تاعث
ا زایش هزینا نهاین ،کاهش در ستاده تادزن کاهش درآهد کل تارار هنشود ،ارایار
  H1اواهد تودب در ش ایا رقاتتن کاهل ،ا زایش در قیمس عواهل هنج تا ا زایش
هزیناها تا هیزا قیمس عواهل شده تنات ایا ستاده تادزن تد ریی تاقن هنهاندب در
ایا ش ایا ا ج تنگاههاک غی کارا ار تارار تاعث هنشود کا اضا ،قیمس ستاده درآهد
ت اک هات ن تنگاهها ا زایش یاتند ،تنات ایا آهاره  H=0اواهد تودب همچنیا در ش ایا
رقاتس انحصارک ،درلد ا زایش در قیمس نهادهها کمت ار درلد ا زایش درآهد توده،
تنات ایا آهاره  Hدر هحد ده  1<H<0ق ار هنگی د (پنزار -راس)0323 ،ب

 -4برآورد اقتصادسنجی مدل
هما گونا کا در تخش هاانن نر ک سااتار ازگو تیا گ دید ،تاهنرور ت آ رد
اقتصادسنجن ازگوک ت سنا  -زئو سرم اسس ار هد د هتادزااک شاهل ااتعا تخش
ع ضا ،اضا دادههاک کد چهاررقمن  ISICه کز آهار ای ا در ری تخشهاک لنتس
اضا
سستیو پتستیو استااده شود؛ تنات ایا هد د هتادزااک شاهل هتادس
تهینگن (ع ضا) هورداستااده ت اک اقتصاد ای ا تا ش ح ری هنتاشد:
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Qit   0i   P Pit   Y Yit   adv ADV it   PY PY it   Padv PADV it   it

در راتبا تاس ،اندیس  iتیانگ لنتس هوردنر اندیس  tرها را نشا هندهدب در ایا
هتادزا هتری  Yitهتوسا درآهد اقتن اانوار شه ک ر ستاین ADVit ،هزینا اییرا ،
 Qitه دار ستاده Pit ،قیمس ستاده ا د ق (PY)it (PADV)it ،جمت تا اث ا
ااتن هنتاشندب
دادههاک ه توط تا کییا هتری هاک هت ن شده ار آهار ااتعا ه توط تا کارگاههاک
لنتتن ده نا کارکا تیشت ان د ره رهانن  0931ا  0931ه توط تا ری تخشهاک
لنتس سستیو پتستیو در قازغ سوهیا ی ایش اا اتندک استاندارد تیاازمیین
تازیسهاک لنتتن )I.S.I.C,Rev.3( 0استخ اجشده اسسب
ااتن در هتادزا اضا
شایا ذک اسس کا خمیا پاراهت  هیتیزم جود اث ا
تاهنرور چ اش هتادزا درآهد نهاین هنتاشد؛ تنات ایا اتع اضا نااید در هتری هاک
ت راک  ADV,Yا یوپذی تاشند (استیا سازوانس)0333 ،8
ار ا ن راتبا تهینگن (هتادزا ع ضا) ار ت ات ک درآهد نهاین هؤث هزینا نهاین تا م
اتن ری اواهد تود:
() 3







Qit
Pit   0i   Q Qit   wWit  Qit*   it Qit*  
   Z   Y
pz it
PY it
 p

در ایا هتادزا ،درجا قدر تارارک ت ات    توده اسس شناساین آ هیتیزم
هحاساا هتری * Qitپس ار خمیا هتادزا اضا هنتاشدب در ایا راتبا  iلنتس هوردنر ،
 tرها  Qit ،ه دار ستاده Pit ،قیمس ستاده ا د ق Wit ،قیمس عواهل وزیدک (نی ک
کار ،س هایا ،هواد ا زیا اسبااک)    پاراهت ریی ا دسن هنتاشندب
در ایا پو هش تا هنرور ت آ رد ازگو ،ار ر ق یای ن ااتعا ه بتن ااتعا س ک
رهانن استاادهشده اسسب در سییتم د هتادزااک وق ،در را تود  9ت ان هتری هاک
وضیحن هوجغ ناسارگارک 1ت آ رد کنندههاک داقل ه تتا هتموزن OLS 3هنشود؛
0

International Standard Industrial Classification
Steen and Salvanes
9
Endogenous
1
Inconsistency
3
Ordinary Least Square
8
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تنات ایا ت اک تا دسس آ رد پاراهت هاک خمینن سارگار ،سرم اسس ار ر قهاک هتری
اتزارک (IV) 0همانند ر ق داقل ه تتا د ه یااک (2SLS) 8استااده شود (تازتاجن،9
)8113ب
ار سوک دیگ در ایا پو هش تاهنرور ت آ رد اقتصادسنجن ازگوک پنزار – راس ار هتادزا
درآهد م اتلاشده تا م اتن ری استااده هنشود:
()01

Ln Rit    i    i Ln Wit     i Ln N qit    i Ln Qit   it
2

3

q 1

i 1

تااورککا ) Ln(Ritزگاریتم اررق درآهد Ln(Wit) ،زگاریتم قیمس نهادههاک وزیدک
شاهل :دستمزد  ،LGitقیمس اجارهاک س هایا  ،LRCitقیمس هواد ا زیا اسبااک LPMit
) Ln(N1itزگاریتم تداد تنگاههاک تا هاز یس اصولن Ln(N2it) ،زگاریتم تداد تنگاههاک
تا هاز یس د زتن Ln(Qit) ،زگاریتم اررق ستاده وزیدک (هتری ه یاس)   itجمیا ابا
هنتاشندب در ایا ازگو آهاره  Hت ات هجموع کشش درآهد کل نیاس تا ریی در قیمس
نهادههاک وزیدک تالور ری هحاساا هنشود:
()00

3
3
 dRit Wit 
    i
H   
.
Rit  i 1
i 1  dWit

قاتلذک اسس کا ،تا استااده ار آهاره  Hدر هتادزا درآهدک کا هتری هاک ت را هما
هتری هاک قاین ن خ تاردهن تاجاک درآهد تاعنوا هتری اتیتا جایگزیا شده ،هن وا
نیاس تا تاد عدم تاد تیندهد تنگاهها صمیمگی ک نمودب تااورککا اگ ه دار
ایا آهاره در هتادزا ن خ تاردهن ت ات لا تاشد تاد تیندهد تنگاهها را نشا هندهد
در غی ایالور تیانگ عدم تاد تنگاهها اسسب در اداها ،شماک کین لنتس سستیو
پتستیو در سبح کد چهاررقمن  ISICای ا  ،در جد ( )8ارائا شده اسسب

0

Instrument Variable
Two Stage Least Squares
9
Baltagi
8

10
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جدول ( :)2شمای کلی از متغیرهای صنعت الستیک و پالستیک ایران
نام هتری

هیانگیا

هیانا

هاکزیمم

هینیمم

انح ا هتیار

هشاهده

دستمزد G

3/26E+00

8/21E+00

9/81E+00

8/11E+00

3/93E+00

30

قیمس هواد
ا زیا PM

1/96E+2

0/10E+2

8/36E+3

068910/9

3/06E+2

30

ن خ اجاره
س هایا RC

006/8323

36/ 311

831/0283

3/616828

39/33223

30

ستاده Q

3/81E+08

8/81E+08

9/92E+09

0/98E+00

6/36E+08

30

درآهد R

1/12E+08

8/81E+08

8/31E+09

0/82E+00

3/13E+08

30

8/90E+2

0/22E+3

0/19E+3

003188

9/82E+2

30

3/30E+3

6/98E+3

8/01E+2

00383330

32313198

30

1/13E+3

8/16E+3

9/83E+01

9/33E+2

6/30E+3

30

869/1321

38/111

0139/111

00/111

983/0069

30

3/38313

1/111

03/111

1/111

3/933661

30

862/211

33/111

0168/111

03/111

983/3108

30

ق

قیمس
P
درآهد اانوار
Y
اییرا
ADV
تنگاه
اصولن N1
تنگاه د زتن
N2
تداد تنگاه N

هناع :یا تاهاک ح یق

همچنیا ،قال ار خمیا هتادس رگ سیونن اضا تهینگن در هد ت سنا  -زئو
هتادزا درآهد تاردهن در هد پنزار -راس تاهنرور جیوگی ک ار خمیا رگ سیو
سااتگن 0تا دزیل غی اقتن تود نتای ایا رگ سیو ها ،سرم اسس آرهو هاک ریشا ا د
هتری ها جود همانااشتگن 8تیا هتری ها در هتادس رگ سیونن انجام شودب نتای آرهو
اییتاین هتری ها تا استااده ار آرهو ایم ،پی ا شیا (IPS) 9نشا هندهد کا هتری ها
در سبح ،غی اییتا هیتند تا یوتار ااضلگی ک اییتا هنشوندب ار ا ن آهارههاک
آرهو همانااشتگن پدر نن )8111( 1ض عدم همانااشتگن تیا هتری ها را رد هنکند
یتنن هتری ها در تیندهد همانااشتا هیتندب ارایار تد هیچ نگ انن هن وا نیاس
0

Spurious Regression
Cointegration
9
Im,Pesaran,Shin
1
Pedroni
8

ه اییا بای ن قدر انحصارک در لنتس سستیو ببب

تا خمیا ض ایغ در هتادس اقدام نمودب همچنیا ض رک اسس ا نوع دادهها ار جهس
 Poolیا پنل تود شیوه خمیا هد هشخر گ ددب در ایا پو هش ت اک تییا نوع
هد ار آرهو  Fزیم  0استاادهشده اسسب
جدول ( :)3محاسبه آماره  Fلیمر
آهاره  Fزیم
هتادزا درآهد در هد پنزار -راس

30( =6/03 prob=3/3300وF)3

هتادزا تاردهن در هد پنزار -راس

30( =3/53 prob=3/5095وF)3

هتادزا اضا در هد ت سنا  -زئو

30( =33/30 prob=3/3333وF)3

هتادزا تهینگن در هد ت سنا  -زئو

30( =56/63 prob=3/3333وF)3

هناع :یا تاهاک ح یق

تا وجا تا جد ( ،)9نها در هتادزا تاردهن ،ضیا  H0پذی تا هنشود در ت یا
هتادس آهاره  Fنشا دهنده رد ضیا  H0هنتاشدب رد ضیا لا تدیا هاهوم اسس کا
ع ض ار هادأ ت اک ه یو ار لنایع هوردت رسن هتاا توده هد ار نوع پنل اواهد
تودب ا کا پنل تود دادهها اثاا گ دید ،سرم اسس نیاس تا خمیا هتادس تا ر ق
پنل تا اث ا ثاتس ) (FEهد پنل تا اث ا صاد ن ) (REصمیمگی ک شودب در ایا
ه ازا ار اث ا ثاتس استاادهشده اسس؛ ری ا هباتق جد ( )1آرهو هاسما 8هؤید آ
اسس کا هد پنل تا اث ا ثاتس ) (FEهناسغ اسسب
جدول ( :)4آزمون هاسمن در معادالت درآمد ،تقاضا و بهینگی
آرهو هاسما
هتادزا درآهد در هد پنزار -راس

X2 =23/97 Prob= 3/3355

هتادزا اضا در هد ت سنا  -زئو

X2 =36/35 Prob= 3/3333

هتادزا تهینگن در هد ت سنا  -زئو

X =230/57 Prob= 3/3333
2

هناع :یا تاهاک ح یق

همچنیا در جد ( )3تا ت رسن همیانن یا ناهمیانن اریانس اودهمایتگن ه اا
زدری  9در هتادس تهینگن ،اضا ،هتادزا درآهد تاردهن اشاره شده اسسب در
ا
آرهو ناهمیانن ضیا لا دسزس ت جود همیانن اریانس تیا اجزاک اات داردب ار

0

F-Limer Test
Hausman
9
Wooldrige First Order Autoregressive
8
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ا ن در آرهو اودهمایتگن ضیا لا تیانگ آ اسس کا جمت ااتت ار ایند
اودرگ سیونن ه اا ا اتیس نمنکنندب
جدول ( :)5آزمون ناهمسانی واریانس و عدم خودهمبستگی جمالت اختالل
 :H0همیانن اریانس

 :H0عدم اودهمایتگن
هتادزا درآهد در هد پنزار -راس
]3( =6/973[3/2323وF)2
]X =3/33[3/7763
2
هتادزا تاردهن در هد پنزار -راس ]3( =235/29[3/3303وX =33/07[3/3332] F)2
هتادزا اضا در هد ت سنا  -زئو ]3( =06/597[3/3233وX2 =7/35[3/3236] F)2
هتادزا تهینگن در هد ت سنا  -زئو ]3( =39/022[3/3333وX2 =3/25[3/0332] F)2
آرهو ناهمیانن ضیا  H0دسزس ت همیانن اریانس در جمت ااتت دارد
آرهو اودهمایتگن ضیا  H0دسزس ت عدم اودهمیتگن ه اا ا تیا جمت ااتت داردب
2

ه دار عددک داال ک شا ا تما رد یا پذی ق ضیا لا آرهو را نشا هندهدب
هناع :یا تاهاک ح یق

نتای جد ( ) 3تیانگ ناهمیانن اریانس در هتادزا اضا تاردهن هنتاشد کا تا ر
دهن تا ه ااع نیاس تا ر ع آ اقدام گ دیدب ار ا ن ،در هتادزا تهینگن درآهد ض
همیانن اریانس پذی تا هنشودب همچنیا ت اساس آرهو اودهمایتگن جمت
ااتت در هتادزا درآهدک هد پنزار -راس ،ض عدم اودهمایتگن جمت ااتت
اضا ،تهینگن تاردهن داراک اودهمایتگن ه اا ا
پذی تا هن شود زن هتادس
توده کا تا ارد نمود جمیا ( AR)0هن وا در جهس ر ع آ اقدام نمودب همچنیا،
هباتق تا زئو در جد ( )6ت اک شناساین قدر تارارک ار آرهو ا یوپذی ک اث ا
راک هوجود در هتادزا استااده شده اسسب0
هت اتل تیا قیمس هتری هاک ت
جدول ( :)6نتایج آزمون تفکیکپذیری اثرات متقابل در معادله تقاضا
H 0 :  Padv  3

H 0 :  PY  3

]X =2/33[3/3002

]X =5/37[3/3325

2

2

ه دار عددک داال ک شا ا تما رد یا پذی ق ضیا لا آرهو را نشا هندهد
هناع :یا تاهاک ح یق

نتای جد ( )6تیانگ آ اسس کا اث ا ااتن اییرا  -قیمس در هتادزا اضا هتنن-
دار ناوده زن اث ا ااتن درآهد -قیمس در سبح ا تما  %3هتنندار هنتاشد؛ تنات ایا
 0زئو تا استااده ار ئورک عدماه ا اثاا ن ریاضن ت اک شناساین قدر تارارک تا استااده ار دادههاک قیمس ه دار
در لنتس ارائا نمودب در ایا ئورک اگ اتع هت وس اضا در ت دار هتری هاک ت نزا ا یوپذی نااشد اه ا
شناساین قدر تارارک جود داردب تاعاار دیگ اگ ض یغ هتری ااتن در هتادزا اضا لا نااشد قدر تارارک
قاتل شخیر اواهد تودب

ه اییا بای ن قدر انحصارک در لنتس سستیو ببب

ااتن درآهد -قیمس تاهنرور شناساین قدر تارارک در هتادزا
سرم اسس کا اث ا
اضا تاقن تماندب در اداها پس ار انجام آرهو هاک سرم تا خمیا ض ایغ راتبا ()3( )6
تا استااده ار دادههاک پنل در لنتس سستیو پتستیو در سبح کد چهاررقمن ISIC
تا ر ق داقل ه تتا د ه یااک تا اث ا ثاتس ) ،(FE2SLSهتادزا ( )2تا ر ق اث ا
ثاتس 0هتادزا تاردهن تا ر ق داقل ه تتا تمیمیا تا ) (GLSپ دااتا هنشود؛ نتای
ه توط تا خمیا ض ایغ در جد ری ارائا شده اسسب
جدول ( :)7نتایج مربوط به تخمین ضرایب در معادله درآمد به روش  ،LSDVمعادله
بازدهی به روش  GLSو معادالت تقاضا و بهینگی به روش FE2SLS
هتادزا تاردهن در
هد پنزار -راس
(1/116)1/398
(-1/106**)1/111
(-1/013**)1/109
(1/086**)1/139
(-1/1101)1/186
(1/111)1/129
(1/112)1/119

هتادزا درآهد در
هد پنزار -راس
(2/118**)8/966
(1/168**)1/181
(1/321**)1/001
(1/061**)1/120
(1/688**)1/838
(-1/089 )1/031
(1/116**)1/113
1/2138
(089/03)1/111
1/3383
1/3113
0/323

X =3/3353
prob =3/030

X =26/95
prob=3/333

(1/821* )1/013
1/1112
(2/833)1/111
1/3313
1/3239
0/303
2

2

هتادزا تهینگن در
هد ت سنا زئو
(3/193**)1/323
(1/1013**)1/111
(1/000*)1/132
(1/1980)1/193
(1/098)1/011
(-1/288**)1/00
(1/9133**)1/120
(1129/63)1/111
1/3322
1/3323
8/0120
X2=55/63
prob=3/333
-

هتادزا اضا در
هد ت سنا زئو
(01/93**)8/293
**
(-1/031 )1/12
(1/80**)1/112
(0/33**)1/391
(1/333**)1/101
(1/263**)1/013
(0603/3)1/111
1/3361
1/3332
8/1833

 0

=lpm+lrc+lg

Cons
Lpm
LG
LRC
LN1
LN2
LP
LAdv
LY
LPY
LQ
LQset
)AR(1
Sum Bi

F

R2
R2
D.W
Wald
test

0

ه ادی داال پ انتز انح ا هتیار ض ایغ را نشا هندهندب عتهس ** تیانگ هتنندارک ض ایغ در سبح ا تما
 %0 %3اسس عتهس * هتنندارک ض ایغ را در سبح  %01نشا هندهدب
هناع :یا تاهاک ح یق

Least Square Dummy Variables

0

صیناها نر یاهاک کارت دک اقتصاد /سا د م /شماره  /9پاییز 0931

13

هما اورک کا در جد ( )3هشخر اسس ،هتادزا اضا هباتق انترار داراک شیغ هنان
ماهن هتری ها در سبح ا تما  %3هتنندارند؛ در ایا هتادزا ه دار آهارههاک F , R2
اوتن ت ارق هتنندارک کل هد رگ سیو را نشا هندهندب همچنیا در هتادزا ع ضا
اکث یس ض ایغ هتنندار عتهس هباتق انترارندب در ایا هتادزا هتری هبمح نر ض یغ
هتری  LQsetاواهد تود کا ه دار عددک آ      1/2889اسسب همچنیا رد
آرهو ضیا ر تار رقاتتن انحصارک در ایا لنتس ،سااتار تارارک رقاتس ناقر را نشا
هندهدب ار سوک دیگ ض یغ ایا هتری در ماهن سبوح  33 33 ،31درلد کاهتً
هتنادار اسسب همچنیا  R2در هتادزا تهینگن تا ه دار ت ات  1/3322نشا دهنده اوتن
ت ارق هد اسس ،آهاره د رتیا ا یو تا ه دار  8/012تیانگ عدم جود اودهمایتگن
تیا جمت ااتت آهاره  Fتا ه دار  1129/63ا تما لا تیا کننده قاتلا ا تود
نتای هنتاشندب
همچنیا نتای خمیا هتادزا تاردهن در هد پنزار -راس پذی ق آرهو ضیا تاد
تیندهد نشا هندهد کا تنگاهها در ایا لنتس در تاد تیندهد تازیس هنکنندب ار
سوک دیگ نتای ه توط تا خمیا هتادزا درآهد م اتلاشده در هد پنزار -راس
تیانگ آ اسس کا هجموع کشش درآهدک تنگاهها نیاس تا قیمس نهادهها ت ات 1/2138
هنتاشد ،تاعاار دیگ  %0ا زایش در قیمس نهادهها هنج تا ا زایش هزینا ا زایش
کمت ار  %0درآهد تادزن م اتلاشده هنشودب ارایار تا وجا تا ه دار عددک ایا
هتری  H=1/2138رد آرهو ضیا ر تار رقاتتن انحصارک هن وا انترار داشس کا
تنگاهها در تاد تیندهد در ش ایا رقاتس انحصارک تازیس هنکنندب

 -5جمعبندی و توصیه سیاستی
تا وجا تا این ا ر تار راتبا تنگاهها در تارار هن واند عاهین هؤث در ش لگی ک انحصار
در تارار تاشد تا ا زایش سهم تارارک تنگاهها ،تارار در ااتیار تدادک هحد د تنگاه ق ار
هنگی د ش ایا ت اک وا ق هم ارک تنگاهها ت س قیمس ه دار اهم هنآ ردب
هم ارک کا تنگاهها در قاا
تاعاار دیگ ت ر رقاتس یا انحصار هن واند تا ائتت
ی دیگ پیش هنگی ند تیتگن داشتا تاشد؛ یتنن تنگاهها تا ا خاذ ر تارهاک است ا وی ن
در اصوص قیمس ه دار تا حمیل ش ایا غی هنصاانا هن وانند تارار را ار ش ایا
رقاتتن د ر کنندب ارایار ایا پو هش تا ازهام ار هبازتا ت سنا  -زئو پنزار -راس تا
ت رسن سااتار تارار ،تاهنرور دستیاتن تا شنااس لحیح دررهیناک رقاتس انحصار در

ه اییا بای ن قدر انحصارک در لنتس سستیو ببب

ه اییا بای ن قدر تارارک در ایا د ر ی د
لنتس سستیو پتست یو ای ا
هنپ داردب نتای پو هش تا استااده ار هد ت سنا – زئو استناد تا پاراهت ریی ا
دسن ان سا هاک  0931 -0931تیانگ آ اسس کا تنگاهها در ایا لنتس در اصوص
قیمس ه دار تا وا ق رسیده تا هم ارک هماهنگن تا ی دیگ هنپ دارندب ار سوک
دیگ ه دار عددک پاراهت ریی ا دسن    1/28رد آرهو ضیا ر تار رقاتتن
انحصارک در ایا لنتس ،ضتیتن تیا رقاتس انحصار سااتار تارار رقاتس ناقر را نشا
هندهدب همچنیا نتای تادسسآهده ار هد پنزار – راس تا استناد تا آهاره  Hکا ار
هجموع کشش درآهد نیاس تا قیمس نهادهها تادسسآهده اسس ،تا ه دار عددک ت ات
 H=1/20آرهو ضیا ر تار نشا هندهد کا تنگاهها در ایا لنتس در تاد تیندهد
توده سااتار تارار رقاتس انحصارک در ایا لنتس اکم اسسب ار ا ن اقتیسهاک
هشهود در اصوص تنگاههاک تا در ری تخشهاک لنتس سستیو پتستیو نشا
هندهد کا در لنتس وزید سستیو نها پن تاریگ تا تیش ار  31درلد سهم تارارک
را در ااتیاردارندب در لنتس وزید سای هحصوس سستی ن نیز ار یوسو تخش عمده
تارار در دسس تداد هحد دک تنگاه ق ار دارد ،تااورککا تیش ار  11درلد کل وزید
تارار سهم ایا تنگاهها هنتاشد ار سوک دیگ شاار شد هانع ر د CDR=1/130
تیانگ آ اسس کا شد هانع ر د تییار ه اع اسس ،تنات ایا ش ایا ت اک وا ق
رهینا د رک ار رقاتس در ایا لنتس اهم اسسب
هم ارک تنگاهها تا ی دیگ
تاعاار دیگ نتای پو هش تا اقتیسها ،در لنتس سستیو پتستیو ای ا باتق داردب
همچنیا ه اییا بای ن نتای تادسسآهده ار خمیا د هد هؤید آ اسس کا در
لنتس سستیو پتستیو ای ا ن صا رقاتس جود دارد عینرغم أکید ت ناهاهاک
وستا در جهس کس اقتصاد تا سمس تارار رقاتتن ،هتأساانا لنتس سستیو پتستیو
کشور کتن هت وس تا سمس انحصار توده اسسب ازاتا شایا ذک اسس کا هد
ت سنا  -زئو در ه اییا تا دیگ هد ها در تیا درجا قدر تارارک اقتیسها در اصوص
واناین وضیح دهندگن تاس ک داردب ارایار تا وجا تا یا تاهاک
سااتار تارار ،قدر
ح یق تا نهادهاک پایش کننده رقاتس ولیا هنشود کا سااتار ر اتا تیا تنگاهها در
ایا تخش تااوتن ت رسن شده در لور زز م تا استااده ار اتزارهاک نرار ن کنت
وا ق ضمنن یا آش ار قیمس ه دار در ایا
هیت یم هانع ا خاذ ازگوک سیاستن ی یا
تارار شودب
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هم ارک انحصار در لنایع تزرگ ای ا  :ر ی د کشش ریی ا دسن ان سا -
هاک ()0926 ،0932ب صیناها پو هشها سیاسسهاک اقتصادک ،سا تییس د م،
033 -032 ،63ب
پو یا  ،جمشید ،ادادادکاشن ،هاد شهی ن اق ،هحمدنان ( .)0931ارریاتن
ناپاراهت یو ش ا تیا قیمس هدزیناک نهاین در لنایع ای ا در قازغ یو هد
کورنوین .صیناها اقتصاد ه دارک (ت رسنهاک اقتصادک ساتق) ،د ره هشتم،8 ،
33-080ب
یدرکسارک ،هحمد ،رشید ،هنوچه  ،هحمدک ،رضا؛ ت نپی ر ،غتمرضا
ادا ردک ،اهیا ()0931ب ت رسن حییل لنتس سستیو اودر  ،ا ح پو هشن
ری نر هتا نس کاسهاک س هایااک ادها ری تناین سارها مایس هص -
وزیدکنندگا ب ش کس چاپ نش تاررگاننب
کنندگا
ادادادکاشن ،هاد ،شهی ن اق ،هحمدنان ،هوت کیانن ،کاهایز نوراننآراد ،سمانا
()0939ب ارریاتن هارکآپ ،قدر تارارک کاراین هزینا در لنایع کاراانااک ای ا ب
هبازتا اقتصادک کارت دک در ای ا 33-31 ،08 ،ب
شهی ن اق ،هحمدنان ،شیداین ،ره ا شیواین ،ازهام ()0939ب قدر تارارک
کاراین هزینا در لنتس تان دارک ای ا ان سا هاک ()0931 -0921ب صیناها
ح ی ا هد سارک اقتصادک099-033 ،06 ،ب
ه کز آهار ای ا  ،ا حهاک آهارگی ک ار کارگاههاک لنتتن ده نا کارکا تیشت
شور ان سا هاک 0931-0926ب
ه کز آهار ای ا ()0923 -0931ب نتای آهارگی ک ار کارگاههاک لنتتن ده نا کارکا
تیشت  ،ه ا  :د ت ریاسس ،ر اتا عموهن هم ارکهاک تیاازمیل ،چاپ ا ب

1. Acikalin, S., & Sakinc, i. (2015). Assessing competition with the PanzerRoss model in the Turkish banking sector. Journal of Economics
Bibliography, 2(1), 18-28.
2. Ajide, F. M., & Aderemi, A. A. (2015). Market power of Nigerian deposit
money market: evidance from Bresnehan- Lau’s approach. American
journal of Economics, 5(1), 21-28.
3. Appelbum, E. (1982). The estimation of degree of oligopoly power.
Journal of Econometric, 19(2-3), 287-299.

ه اییا بای ن قدر انحصارک در لنتس سستیو ببب
4. Bain, J.S. (1951). Relation of profit rate to industry concentration:
American manufacturing 1936-1940, Quaterly Journal of Economics, 65,
293-324.
5. Baltagi, B.H. (2005). Econometric analysis of panel data. Third edition,
John Wiley & Sons, Ltd.
6. Bask, M., Lundgren, J., & Rudholm, N. (2011). Market power in the
expanding Nordic power market. Applied Economics, 43, 1035-1043.
7. Baumol, W. j. (1982). Contestable market: an upraising in the theory of
industry structure. American Economic Review, 72, 1-15.
8. Bresnahan, T.F. (1982). The oligopoly solution is identified. Economic
Letters, 10(1-2), 87-92.
9. Bresnahan, T.F. (1989). Empirical studies concept of industries with
market power. in: Schmalensee, R. and Wiling, R. (Eds.), Handbook of
industrial Organization, 2, 1011-1057.
10. Corts, K.S. (1999). Conduct parameters and the measurement of market
power. Journal of Econometrics, 88, 227-250.
11. Demsetz, H. (1973). Industry structure, market power rivalry, and public
policy. Journal of Law and Economics, 16(1), 1-10.
12. Elzinga, K. G., & Mills. D. E (2011). The Lerner Index of monopoly
power: origins and uses. American Economic Review, 101(3), 558-564.
13. Hamza, R. A. (2011). Validation Panzar- Ross model in determination the
structural characteristics of Tunisian banking industry. Journal of
Economics and International Finance, 3(5), 259-268.
14. Lakuma, K.P. (2013). Testing cointegration and market power in the
American crude oil industry. International Journal of Economics and
Finance, 5(12), 163-182.
15. Lau, L.J. (1982). On identifiying the degree of competitiveness from
industry price and output data. Economic Letters, 10, 93-99.
16. Lerner, A.P. (1934). The concept of monopoly and the measurement of
monopoly power, The Review of Economic Studies, 1(3), 157-175.
17. Panzer, J.C. & Rosse, J.N. (1987). Testing for monopoly equilibrium. The
Journal of Industrial Economics, 35(4), 443-456.
18. Pedroni, P. (2004). Panel cointigration asympotetic and finite sample
peroperties of pooled time series tests with an application to the PPP
hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597-625.
19. Perloff, J.M., Karp, L.S., & Golan, A. (2007). Estimating market power
and strategies. Cambridge university press, New York.
20. Steen, F., & Salvance, K.G. (1999). Testing for market power using a
dynamic oligopoly model. International Journal of Industrial
Organization, 17, 147-177.

