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 چکیده
هدد  الدددین ایا ه دازدا ارریداتن رقداتس   ه اییدددا  بای ن قدر  تارارک در د  ر ی  د      

 هاک کد چهاررقمنتاشدددب تدیا هنرور ار دادهراس هن -زئو   پنزار -غی سددااتارک ت سددنا 

ISIC هاک هاک لدنتس سسدتیو   پتسددتیو ای ا  ان سا   ه کز آهار ای ا  در ری  تخش

هاک پنل هتادس  ع ضا   اسسب در ایا  ح یق تا  وجا تا داده شدهاسدتااده  0931 -0931

  هتادزا درآهد تا  (FE2SLS)اک تا اث ا  ثاتس   داضدددا تدا ر ق  داقل ه تتا  د ه  یا  

و زئ -ت آ رد شدده اسسب نتای  پو هش تا استناد تا هد  ت سنا   (LSDV)ر ق اث ا  ثاتس 

پ دارند   ضددد یغ  ریی ا   دسدددن تا ها تا  اانن تا ی دیگ  هندسزس ت  آ  دارد کا تنگاه

دهدب ار سددوک سددااتار تارار رقاتس ناقر را در ایا لددنتس نشددا  هن θ=28/1 ه دار عددک

دهد کا هجموع کشدددش درآهدک راس نشدددا  هن -ار هد  پنزار آهدهدسدددستادیگ  نتای  

ها در  وا  انترار داشددس تنگاها هناسددس ک H=20/1ها ت ات  ها نیدداس تا قیمس نهادهتنگاه

کنندب همچنیا ه اییددا  بای ن نتای  ایا لددنتس در شدد ایا رقاتس انحصددارک  تازیس هن

 در د  ر ی  د تیانگ  ن صا  رقاتس در ایا لنتس اسسب آهدهدسستا
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 مقدمه -1
ز  ج هاک لنتتن ای ا     یا ری تخشی ن ار ههم  پتستیو  سستیو  وزیدلنتس 

دستن پت  شیمن اسس کا تا  وجا تا   اضاک کا ن هحصوس  ایا لنتس لنایع پاییا

ر د لنتسایا تا عنایس تا اهمیس  وا  رشد هناسان را ت اک آ  هتصور تودب در داال، هن

سا  گذشتا  01اک تخش نا گا  کشور، ان هص  ن اانوارها   نیار نهاده نیار ای أه

 شودبهشاهده هندرلد رشد هص   در هحصوس  ایا  وره  9/03ساسنا 

هزار  ا ت آ رد شده،  992در کشور ساسنا ایا هحصو  هص   هیزا   کاندر از

 11 ا  93   د د  کنندهزار  ا را در کشور  وزید هن 891 نها  دااین  وزیدکنندگا 

 (ب0931سارک   هم ارا ، ) یدرک شودار ا یق  اردا   أهیا هن نیزدرلد 

ان دها گذشتا ر ند ا زایشن  وزید هحصوس  ایا  شدهانجامهاک همچنیا ت رسن 

سهم ای ا  ار لادرا  ایا لنتس   جودایتاادهدب درلدک( را نشا  هن 6لنتس )رشد 

کا رشد ساسنا  اردا  تیش ار لادرا  در ایا لنتس نشانگ  اورکتییار ناچیز توده تا

پذی ک هحصوس   وزیدک   زز م  وجا جدک ت اک  مایس ار  وزید دااین   کاهش رقاتس

درلد اشترا  کل لنتس،  3ار ا  ن ایا تخش تا  .کندآش ار هن آ  راپذی  ک د  رقاتس

لنتتن را شاهل شده اسس )ه کز  هاک تا ظ  یس تیش ار ده نا  کارگ درلد ار تنگاه 3

کا ایا لنتس اهمیس  آ  اسس دیهؤهجموع ارقام  وق  در اقع(ب 0923آهار ای ا ، 

 ل ن  ملاک کشور     تخش نا گا  جاده نیار هص  ن اانوارها ای أهاست ا ویو ت اک 

 تار   هیا   داردب

سستیو    هاک لنتسهاک  تا  در ری  تخشهاک هشهود در اصوص تنگاه اقتیس

نا، هاک  وزیدک  ای  تارر، دسستیو، ش کسدهد کا در لنتس  وزید پتستیو نشا  هن

درلد تاس  یا  01   01، 08، 03، 6/89پارس، ازا ر   آر ا یل  ای  تا    یغ تا سهم 

-) یدرکاند در داال را تا اود ااتصاص داده دشدهی وزسهم ار کل ظ  یس سستیو 

در ایا ری  تخش،  نها پن  تاریگ   تا  تیش ار  گ یدعاار تا(ب 0931سارک   هم ارا ،

در ااتیار دارندب در لنتس  وزید  =30/1CR5درلد سهم تارارک را تا شاار  م کز  31

سای  هحصوس  سستی ن نیز تخش عمده تارار در دسس  تداد هحد دک تنگاه ق ار دارد، 

سهم ایا  =10/1CR5 تا شاار  م کز درلد کل  وزید تارار 11کا تیش ار اورکتا

= 129/1 تا    یغ تا ه ادید  عددک 0تاشدب ار ا  ن شاار شد  هانع  ر دها هنتنگاه

                                                 
0 Cost Disadvantage Ratio 
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CDR   130/1=CDR ،دب  اردیا تاش واند تیانگ  ه  اع تود  هانع  ر د در ه اتل  ارههن

انع  ر د، هاک  م کز   شد  هوشود کا ایا لنتس تا زحاظ شاارهشاهده هن درهجموع

هما ش ایا تارار رقاتس کاهل هانند  تداد ریاد  وزیدکنندگا    عدم  م کز در لنتس را 

اک  م کز هاین ا شاار لیتا دزاها ؛ کند، تنات ایا در عمل رقاتس کاهل نییس أهیا نمن

  CDR ح اوتن  وضی نها تا سااتار تارار  وجا دارند   عنص  ر تار   عمی  د تارار را تا

- وق هاکتنات ایا  ح یق  اض   نها تا شاار؛ دهد هتیار ضتیان ار رقاتس هیتندننم

اس تا ها در تارار نیدارد کا تا  وجا تا ر تار تنگاه ت  آ ازذک  تینده ن  ده اسس    تق 

 ش ایا رقاتس   انحصار در ایا لنتس قضا   نمایدب

تا ارریاتن رقاتس   انحصار  H0  آهاره  ایا پو هش تا استناد تا پاراهت  ر تارکت  ایا اساس 

کا ساغ ا زایش قیمس تا ناع اسس کا  جود  اانن، ضما آ  ذک ا یشاپ داردب هن

دب ار ا  ن کن واند تارارهاین تا سااتار رقاتس ناقر ایجاد شود هن وزیدکنندگا  نهاین هن

تس  وزیدک در در   لن هاکازتمل است ا ویو تنگاه یا گ  هن ار تنگاهقدر  ناوذ   ع س

عنوا  هتیار قدر  تارارک ن ش  واند تاه  اا اسس کا هن هاآ تا عمی  د اقتصادک 

تنات ایا ت رسن قدر  تارارک در لنایع هختیف ایا اه ا  را   اهم ؛ اک ایاا نمایدعمده

را  اه آتا ا ا ن   ارائا ازگوین هناسغ ت اک  وزیدکنندگا ،  گذارا اسسیسآ رد کا هن

حورک هد  ه ر ایاراتا سمس  وزید هحصو  تا تیشت یا هنا ع اجتماعن راهنماین نمایندب 

ار د   گی کایا  ح یق ارریاتن  ضتیس رقاتس   ه اییا  بای ن قدر  تارارک تا ته ه

 عدر اقهاک لنتس سستیو   پتستیو ای ا  اسسب ر ی  د غی سااتارک در ری  تخش

تا ارریاتن سااتار تارار  9راس -  پنزار 8زئو -هاک ت سنا ار هد ایا  ح یق تا استااده 

پاسخ دهد کا سااتار تارار لنتس سستیو   پتستیو ای ا   سؤا پ دارد  ا تا ایا هن

هند؟ درقاتتن اسس یا انحصارک؟   آیا سااتار تارار در د  ر ی  د نتای  ی یانن را نشا  هن

هاک لنتس ه کز آهار ای ا  در ری  تخش ISICقمن هاک کد چهاررتدیا هنرور ار داده

جهس  خمیا   ت آ رد استااده  0931 -0931هاک سستیو   پتستیو ای ا  ان سا 

 بشده اسس

                                                 
اار اشاره  ریی  در ستاده تنگاه شهاک لنتس نیاس تا ازتمل است ا وی ن تنگاهپاراهت  ر تارک تا چگونگن ع س 0

ک هاک  وزیدار هجموع کشش درآهدک   م اتلا شده تنگاه نیاس تا  ریی  در قیمس نهاده Hآهاره داردب همچنیا 
ها در  نریم سیاسس رقاتتن ن ش اساسن اسس کا ایا هد  هتیارها آ  دزیل الین استااده ار ایا بآیدتا دسس هن

 سارک اث ا   ریی  در تارار استااده نمودب  ار هد   خمینن ت اک شایا واکنند   هنایاا هن
8 Bresnehan Lau 
9 Panzar Rosse 
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ن شده اسس: در قیمس د م ادتیا   ح یق شاهل دهسارها لور  ری  در اداها ه ازا تا

زئو  -سااتار ازگوک ت سنا گ ددب در قیمس سوم، هاانن نر ک   پیشینا  ح یق تیا  هن

 لیحی  ای جزن ازگو   اقتصادسنجگی دب سپس ت آ رد ن ق ار هنهوردت رسراس  -  پنزار

تندک    ولیا در تخش پایانن جمع سیدرنهاها در قیمس چهارم ارائا اواهد شدب داده

 سیاستن تیا  اواهد شدب

 ادبیات موضوع -2
  یا ی ن ار ههم در یو لنتس 0رقاتس   انحصارهاک ت رسن  یوگن حییل سااتار تارار   

هاا ثن اسس کا اه  ره اقتصاددانا    پو هشگ ا  تا استااده ار ر ی  دهاک هختیف ستن 

ک ایا تخش هاانن نر ک   هبازتا  تنات ایا در اداها گی ک آ  دارند؛در شنااس   انداره

 بشودک داال   اارج کشور در ایا اصوص ه  ر هنشدهانجام
 مبانی نظری تحقیق -2-1

گی ک رقاتس   انحصار د  ر ی  د سااتارک   در ادتیا  اقتصاد لنتتن در اصوص انداره

عمی  د  -ر تار -شودب در هد  سااتارک کا شاهل ازگوک سااتارهب ح هن 8غی سااتارک

(SCP)9 دهارائا گ دید، سااتار تارارک لنتس تا استاا 1تاشد   نخیتیا تار  وسا تیاهن 

هورد ارریاتن ق ار  3هی شما -ار سهم تارارک تنگاه، نیاس  م کز   شاار ه  یندا 

اساس ایا ایده کا سارها    سااتار تارار  ( ت SCPدیگ  ایا ر ق )عاار گی دب تاهن

ر ق،  ر  در ایاایاها در در   لنتس اسس، ش ل گ  تا اسسب ارکننده ر تار تنگاه تییا

 (ب0330اواهد شد )تیا،  6تا قدر  تارارک   سود   ا   ار  د ن ها  سااتار تارار هنج 

عنوا  نمود کا  م کز    ییا  2(ESHتا ارائا   ضیا سااتار کارا ) 3در همیا راتبا دهیتز

دیگ  عاار ها ت  تارار، نتیجا عمی  د هاتنن ت  کاراین اسسب تایو یا  تدادک ار تنگاه

دزیل ارائا کاس   ادها  تاکیایس تاس   قیمس پاییا  ک تاس تاهاک کاراک تا سهم تارارتنگاه

 یتنن جهس  وانند ت  تارار هییا شوند   در هوقتیس همتار   انحصارک ق ار گی ند؛هن

                                                 
0 Competition and monopoly 
8 Structure and Non Structure Indicators 
9 Structure-conduct-Performance 
1 Bain 
3 Herfindahl Hirschman index 
6 Abnormal Profits 
3 Demsetz 
2 Efficient Structure Hypothesis 
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عییس ار قدر  تارارک تا سودآ رک تاس   نییس، تی ا کاراین ت    تاعث سودآ رک تاس     

 (ب0339شود )دهیتز، م کز تیشت  هن

کند کا هاهیس ه  تارار تا ش ایا تیا  هن 8اکدر  ئورک تارارهاک هنارعا 0چنیا، تاهو هم

هاک تاز وه ت اک  ر د تا تارار تا هانع ر ت   نشوند،  ر د تا آ  تارار  اتیتا اسس   اگ  تنگاه

 آ  تارار هبمئناً رقاتتن اواهد تود   ت ع س ه چا هوانع  ر د تا تارار ه  اع تاشد، تارار

تنات ایا در لور  کاهش شد  هوانع  ر د تا تارار،  شود؛تا انحصار نزدیو هن

هاک غازغ در تارار اواهند داشس گذارا  نگ انن کمت ک در هورد  تازیس تنگاهسیاسس

 (ب0328)تاهو ، 

کا ت  جناا ر تارک تارار هانند  9(NEIOار ا  ن ر ی  دهاک اقتصادلنتتن  ج تن جدید )

ها در لنتس هتم کز اسس، در پاسخ تا ضتف هاک است ا ویو تنگاهزتملار تار   ع س

ا د ستن در  هاک اقتصادها، ار  ئورکهاک سااتارک، تا استخ اج هد  ئوری ن ر ق

هاک یتنن در نگ ق اقتصادلنتتن  ج تن جدید هد  گی ک قدر  تارارک دارد؛انداره

لنایع را تد   هیچ ااتعن در هورد کا ر تار  یا تا اسسغی سااتارک هتاا  ن  وستا

هاک   هد  1سااتار تارار تا استااده ار ت آ رد هیت یم هزینا نهاین، هتیار  ریی ا   دسن

 (ب8103دهد )آجیدک   آدرهن، هورد  حییل   ارریاتن ق ار هن 3اکاییتاک ه اییا

ک ها قدر  انحصاریاتن در سبح تنگاه ( ت اک نخیتیا تار ار ا یق تهینا0391) 6آتا ز ن 

هحاساا نمود، اها  ک در استخ اج  L=((P-MC)/P)=1/E لور را در تارار انحصارک تا

کا در دنیاک  اقتن   کیان نر  گ  س درلور ن شاار اود یو تارار انحصار کاهل را در

را  هاک هختیان اسس کا آ هاک رقاتس   انحصار  جود دارد   تارار  ا ک جنااار نی  ک

 (ب3،8100سارد )اززینگا   هیلار هد  انحصار کاهل هن هتاا  

ها  أکید نموده   ( ت  ازگوک ر تارک   شیوه هم ارک تنگاه0328ار ا  ن ت سنا    زئو )

تارار  ها ایف  سیتن ار سااتارازتمل است ا ویو تنگاهت   ریی ا   دسن   ع ستا   یا 

دسس آ رد  پاراهت  ر تارک ار د  هتادزا  اهنرور تها تارا در هد  اود پوشش دادندب آ 

                                                 
0 Baumol 
8 Contestable Market 
9 New empirical industrial organization 
1 Conjectural Variation 
3 Comparitive Static Models 
6 Abba Lerner 
3 Elzinga and Mills 
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 اک شاهل هتادزا   اضا   ش ط تهینگن در تارار انحصار چندجاناا استااده نمودند؛پایا

اک   اضا   ش ط تهینگن کا ار ت ات ک درآهد نهاین ها ار سییتم د  هتادزاتنات ایا هد  آ 

  هزینا نهاین      WQMCQZQPPMR Q ,*,   آید، دسس هن تا

 (ب0323اسس )ت سنا ،  کا ازاتا ن تا ههم در ش ط تهینگن  ایی  شده اسس؛ ش یل

عنوا  هتیارک تا هب ح نمودب ااق  ایی  ا    ( د   ایی  در هورد 0328ت سنا  )

یتنن ت اساس راتبا  شود؛ا هنت اک سنجش ش ا  تیا قیمس   هزینا نهاین شناات

QPMCPتهینگن  Q . لور   توده   در ایا ش ایا شاار ز ن  تا

EP

QP

P

MCP
L

Q 



   اواهد تود کا در آE  کشش قیمتن   اضاک تارار

در تاره  تاشدب ارآنجاکا در ایا ازگو هن 1,0 وا  نتیجا گ  س کا گی د، هنق ار هن 

شاار ز ن  در هحد ده 









E
L

1
جهس تتضن اقتصاددانا  استدس  اسسب ارایا 0,

-تنات ایا هن عنوا  شاار قدر  تارارک در نر  گ  تا شود؛ واند تاهن کنند کا هن

 شده ت  یغ کشش قیمتن   اضاک تارار اسس؛ز ن   تدیلشاار   وا  تیا  نمود کا 

 (ب0328، 0اواهد تود )اپیاام LE-=  ت ات   یتنن 

 8« ریی ا   دسن کین»عنوا  را تا دانا  اسس،در  ایی  د م کا هورد  أکید اقتصاد

ود شهنرور استخ اج  ریی ا   دسن   ض هندب در ایا  ایی  تاشودر نر  گ  تا هن

n کنند   سبح  وزیدتنگاه در یو تارار انحصار چندجاناا، کاسهاک همگنن  وزید هن 

ها داراک  اتع هزینا ها اسسب همچنیا تنگاه ماهن تنگاه هجموع  وزید ت ات  (Q)تارار 

)(نهاین ه  تنگاه ت ات    هزینا  q)iC(ی یا   iqcMC  تنات ایا ااق  ت یف  تاشد؛هن

هتتار ،  ریی ا   دسن ه  تنگاه ه دار ثاتتن هانند
i

i

dq

dQ
v  دهد اسس   نشا  هن

-دهند تا اکنش نشا  هن iتنگاه رقیغ نیاس تا  ریی ا   وزید تنگاه  n-0 کا چگونا

ر  ش ط تهینگن ایاار ام اسس؛ iجز تنگاه ها تااده  ماهن تنگاههجموع ست i-Qکا اورک

 لور  ری  اواهد تود:تا iت اک تنگاه شاار 

(0)   MCvqPPMR iQ  1 

                                                 
0 Appelbum 
8 Aggregate Conjectural Variation 
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 کنند تنات ایاتنگاه ه ادی  ی یانن  وزید هن nار سوک دیگ  تا  وجا تا این ا در  تاد  

iq=q راتبا  وق در  اواهد تودب همچنیا تا ض ب ا   د مn/n  تا استناد راتبا  =Q/niq 

 اواهیم داشس:

(8) MC
n

v
QPPMR Q 







 


1

 

دهد کا( نشا  هن8ار ا  ن ه اییا ش ط تهینگن ا زیا   راتبا )
n

v


1
  اواهد

تا    یغ در تاره  ,vتنگاه ی یا  در تارار  جود داشتا تاشد  nتنات ایا رهانن کا  تود؛

]0 1[    ] 0-n   0-[ v دهد کا گی ندب جد   ری  نشا  هنق ار هنv,L,  ااق

 لور  ری  تا ی دیگ  ه  اا هیتندبسااتارهاک هختیف تارار تا

 (: معیارهای ساختاری بازار1) جدول
  v L سااتار تارار

 1 -0 1 رقاتس قیمتن )ت   اند(

 -n/0 1 nE/0 ناق -کورنو

 -n E/0-0 0 کار ل

 (8113) 0  هم ارا  پ زو  هناع:

عنوا  هتیار انح ا  تیا قیمس   هزینا نهاین شنااتا تا تنات ایا ااق  ایی  د م، 

 زو  پ دارد )پاار ر تارک تا ارریاتن  ریی ا   دسن هنیو شعنوا  شود تی ا تانمن

گی ک ش ا  تیا را هتیارک ت اک انداره تا  ایی  ا   کا  8(ب کور ز8113  هم ارا ،

یو ت آ ردگ   دهد کا کند   نشا  هنگی د، انت اد هنقیمس   هزینا نهاین در نر  هن

 (ب0333یغ ار  ریی ا   دسن اسس )کور ز، ناار

گی ک رقاتس در سبح تارار هدزن را ارائا نمودند کا ر ق همچنیا پنزار   راس ت اک انداره

ها شاار هختص    هوجزک تاشدب آ هن 9شدهکار آ  ت اساس هتادزا درآهدک   م اتلا

شده نیاس م اتلالور  هجموع کشش درآهد   شود، تاناهیده هن H»1آهاره » را کا

 وا  ایا شاار را ت اک ها ارائا نمودند کا ازاتا تا    ضن هحد د هنتا قیمس نهاده

کار ت دب ایا هد  ت  ایا   ض استوار اسس کا گی ک رقاتس در یو تارار ااص تاانداره
                                                 

0 Perloff and et.al 
8 Corts 
9 Reduced form Revenue Equation 
1 H-Statistics 



ببب  ویدر لنتس سست کقدر  انحصار ن ی با یایه ا

 رد هاک  تا ک نهادهدر پاسخ تا  ریی ا  در هزینا دناا   داکث سارک سود   ها تاتنگاه

گی ندب ضمناً ر شن کا پنزار   راس کار هنهاک هتاا   قیمتن را تاآ  تارار است ا وک

اک استوار توده   ریشا در  تاد  عموهن تارار اند ت  پایا  ئورک اییتاک ه اییاتنیا  نهاده

 (ب0323راس،  -دارد )پنزار

 پیشینه تحقیق -2-2

رقاتس   قدر   هبازتا  در اصوص ارریاتناور اجمازن، ت ان ار در ایا تخش ار ه ازا تا

 شودبتارارک  وسا هح  یا   اقتصاددانا  داال   اارج کشور ه  ر هن

( در ه ازا اود  حس عنوا  قدر  تارارک در تارار سپ ده نیج یا 8103) 0آجیدک   آدرهن 

 تتا    ر ق  داقل ه 0326-8108هاک سازیانا زئو، داده -گی ک ار ر ی  د ت سنا تا ته ه

پ داردب نتای  گی ک قدر  تارارک در تارار سپ ده کشور نیج یا هناک تا اندارهد ه  یا

پو هش دسزس ت   جود سااتار رقاتس انحصارک در تارار سپ ده داشتا اسسب ار سوک دیگ  

 ریی ا    الت ا  در سییتم تان ن کشور نیج یا، تهاود در ش ایا رقاتتن در ایا 

 دهدبنلنتس را نشا  ه

راس در تخش تان ن  -گی ک ار هد  پنزاراک تا ته ه( در ه ازا8103) 8آکازیا   سازینگ

تانو  88هاک ها ار دادهپ دارندب آ ت رسن رقاتس هن 8118-8109هاک   کیا ان سا 

  قوانیا   ه  را   8112هاک هازن در سا   جارک   کیا استااده نمودند   تا دزیل تح ا 

-8113هاک هاک هوردت رسن را تا د  تخش سا سا  8118رم تاس در سا  ادغام    و

  ییم نمودندب نتای  پو هش تیانگ  آ  اسس کا در کل د ره،  8112 -8109   8118

سااتار  333/1 ها( تا ه دار ت ات هجموع کشش درآهد ته ه نیاس تا قیمس نهاده) Hآهاره 

   8118-8113هاک چنیا ایا آهاره در سا دهدب همتارار رقاتس انحصارک را نشا  هن

 جود سااتار رقاتس انحصارک  =310/1H=   313/1H   یغ تا ه ادی   تا 8112 -8109

-کندب ازاتا ه اییا  بای ن سااتار تارار در ایا د  د ره تیانگ  ا زایش رقاتسرا  ائید هن

 پذی ک اسسب

هاک س ک رهانن زئو   داده -ت سنا   گی ک ار هد ( در هبازتا اود تا ته ه8109) 9سکوها

پ داردب نتای  پو هش تا ت رسن قدر  تارارک در لنتس ناس اام آه ی ا هن 8108-0331

هد    تیندهد  در ایا لنتس دارد، ار سوک دیگ  دسزس ت  اعما  قدر  تارارک در کو اه

                                                 
0 Ajide and Aderemi 
8 Acikalin and Saking 
9 Lakuma 
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هزینا نهاین تاس   ار  %93آپ در لنتس ناس اام   در د ره هوردت رسن هیزا  هارک

 اسسب

زئو    –گی ک ار هد  ت سنا  ( در ه ازا اود تا ته ه8100) 0تاسو   سندگ     ر دهیم

 أثی  قدر  تارار در قیمس ت ق شما  ار پا    0336-8111هاک هاک هاتگن سا داده

چگونگن   اهل درجا قدر  تارارک را در او    ایند ادغام ت رسن نمودندب نتای  پو هش 

نر  آهارک درجا  قدر  تارارک اندک   ارن با   آ  اسس کا در تارار ع ضا ت قتیانگ

دار در او  د ره هوردت رسن  جود داردب همچنیا اگ چا در اث  ادغام هیزا   وزید هتنن

یا تا اسسب یا تا  زن درجا قدر  تارار کاهشت ق در تارار ت ق شما  ار پا گیت ق

 أثی  قدر  تارارک در قیمس ت ق تیشت  نشده اسسبدیگ  تا جود ادغام  عاار تا

هاک پنل راس   داده -( در ه ازا اود تا استااده ار هد  غی سااتارک پنزار8100) 8همزا

تا ت رسن سااتار تارار در تخش تان ن  ونس  0333-8112هاک تخش تان ن ان سا 

سااتار رقاتس انحصارک  دسزس ت   جود =H 63/1پ داردب نتای  پو هش تا ه دار آهاره هن

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 

 آ ردبدسس هن رقاتس انحصارک تا

یا تا زوپز   آرام ه ار هد   تمیم( در ه ازا اود تا استااد0939کاشن   هم ارا  )اداداد

-0931هاک ان سا  آپ، قدر  تارارک   کاراین هزینا در تخش لنتستا ارریاتن هارک

درلد لنایع ای ا ،  30پ دارندب نتای  پو هش ا سً دسزس ت  آ  دارد کا در هن 0931

زینا نهاین درلد لنایع، قیمس تیش ار ه 1/22ض یغ  ریی ا   دسن تاس توده، ثانیاً در 

اسسب همچنیا  ا یو اث ا   م کز ت  قیمس ستاده تا د  تخش قدر  تارارک   توده 

گی ک انحصار در تخش لنتس ای ا ، قدر  کاراین هزینا، تیانگ  آ  اسس کا در ش ل

    داردبتارارک در ه اییا تا کاراین هزینا ن ش غازغ   ت جیتا

ود تا ت رسن اث   م کز تارار   کاراین هزینا ( در ه ازا ا0939 اق   هم ارا  )شهی ن

در لنتس تان دارک کشور ت   اشیا ن خ سود تان ن تا استااده ار هد  سارها  لنتتن 

ا هپ دارندب نتای  ایا  ح یق تیانگ  کاهش قدر  تارارک تانو( هنNEIO ج تن جدید )

وط تا اسس   همچنیا ض یغ  ریی ا   دسن ه ت 0921 -0931هاک در ان سا 

                                                 
0 Bask and Lundgren and Rudholm 
8 Hamza 
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-  اضاک  یهیت  اعباین کاهتً تن   -36/1 یهیت  اعباین در لنتس تان دارک ت ات  

  اث  کاراین هزینا در لنتس  93/1اث  قدر  تارارک توده اسسب  123/1کشش   در  د د 

درلدک  9/1ت آ رد شده اسس کا ایا نتیجا تیانگ  کاهش  -91/1تان دارک در  د د 

دزیل  م کز  درلدک آ  تا 13/1دزیل کاراین هزینا   ا زایش  تا اشیا ن خ سود تان ن 

 بتوده اسس

هاک ا ح جاهع آهارگی ک تخش لنتس گی ک ار داده( تا ته ه0939ات اهیمن   هم ارا  )

  تا استااده ار ر ی  د  ریی ا   دسن   درجا  وا ق،  0932 -0926هاک ای ا  ان سل

گی ک نمودندب جن   اودر سارک ای ا  را اندارههیزا  قدر  انحصارک در د  لنتس نیا

ها در لنتس اودر سارک   تاس تود  درجا  وا ق نتای  پو هش ت   اتیتگن هت اتل تنگاه

هاک پو هش دسزس ت  ناچیز تود  درجا در ایا لنتس دسزس داردب ار سوک دیگ ، یا تا

 ن داردبتارار تا ش ایا رقاتتها در لنتس نیاجن   نزدی ن سااتار  اتیتگن هت اتل تنگاه

اود تا عنوا  سنجش قدر  تارارک در لنایع  در ه ازا( 0931پو یا    هم ارا  )

 در تخششاار ز ن  تا هحاساا ، رراج  یا تاتا استااده ار هد   تمیم اک ای ا کاراانا

  آهاک ایا هبازتا تیانگ  ب یا تاپ دارندهن 0931 -0926 هاکسا ان  لنتس ای ا 

توده اسسب همچنیا  06/1  ا 12/1لنتس، شاار ز ن  تیا  090لنتس ار  92کا در  اسس

داراک  درلد لنایع ای ا  31دهد کا تیش ار شاار ز ن  در لنایع هختیف نشا  هن

ایجاد  ک نهاینتیا قیمس   هزینا  وجهنقاتلش ا   اسس  وانیتاقدر  انحصارک توده   

لنتتن  83لنتس ار  81کا در رسند زتا تا ایا نتیجا هنب آنها همچنیا در ایا هباکند

ر ا یشت شد   م کز تاس   نیاس  م کز چهار تنگاه هیتند، تاس  کا داراک شاار ز ن 

 باسسدرلد  11

اهمیس است ا ویو لنتس دهد کا تا جود ت رسن هبازتا   ج تن داال کشور نشا  هن

اک کشور   تخش نا گا  جاده وارها   أهیا نیار هص  ن اانسستیو   پتستیو در 

ور اایا لنتس تا ک هحاساا قدر  تارارک درهبازتا ن دررهینا ن ل تار   هیا  ،  مل

ر  پو هش  اض  تا عنایس تا اهمیس رقاتس در ا زایش ایاجزئن لور  نگ  تا اسسب ار

 Hک   آهاره سبح ر اه اقتصادک   اجتماعن ه دم جاهتا، تا استااده ار پاراهت  ر تار

 پ داردب اصیل تا ارریاتن رقاتس در لنتس سستیو   پتستیو ای ا  هنتا

 ساختار الگو -3

 لئو -مدل برسنان  -3-1
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ر تارک تارار    جنااهاتنن ت  کا ر شن  (NEIO)ر ی  د اقتصادلنتتن  ج تن جدید 

   دپایا اقتصاد ا ها ت  ها در لنتس اسس تا ازگوسارک هد است ا ویو تنگاه ازتملع س

ب هزیس ایا شده اسس( ارائاSCPعمی  د ) -ر تار -هاک سااتاردر جهس ر ع ضتف هد 

اسس کا هتموسً ت اک  حییل قدر  تارارک در لنایع انا ادک هورداستااده ق ار  ها ایاهد 

اک شاهل هتادزا   اضا   ش ط تهینگن ت اک ها ار هتادس  پایاگی ندب در ایا هد هن

 (ب0323شود )ت سنا  رریاتن کشش  ریی ا   دسن   قدر  تارارک استااده هنا

 در ایا هد  هتادزا   اضا تا ش ح ری  اواهد تود:

(9) 
 









PYPZZYPQ

ZYPDQ

PYPZzYP0

;,,
 

 راک جاتجا کننده   اضا   ت دار هتری  ت    Z,Yه دار   اضا،  Qقیمس،  P کااورکتا

 نن در هتادزا   اضا اسسبپاراهت   خمی

ود، شار ا  ن ش ط تهینگن کا ار ت ات ک درآهد نهاین دریا تن   هزینا نهاین  الل هن

 لور  ری  اواهد تود:تا

(1)     ;,;,, WQCYZQhP  

کااورکتا ;,, YZQhP   ،درآهد نهاین  ;,, YZQhP   0درآهد نهاین هؤث   

 تنات ایا   م  اتتن هتادزا ع ضا  پاراهت  ر تارک )شاار سنجش قدر  تارارک( اسس؛

 لور  ری  اواهد تود:تا

(3) 
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استااده نمودند  ا ایف  سیتن ار   8ار پاراهت  ر تارک (0328(   زئو )0328ت سنا  )

تاشد درآهد نهاین ت ات   1د  اود پوشش دهندب در ایا هد  اگ  سااتار تارار را در ه

تاشد درآهد نهاین ت ات  درآهد نهاین  0قیمس توده   سااتار تارار رقاتتن اسس؛ اگ  

، درجا تیا لا    یو  ت اکشود   سااتار تارار انحصارک اسسب همچنیا انحصارگ  هن

تنگاه تارار شایا هم  nکا قدر  تارارک عددک تیا انحصار   رقاتس اسس؛ ازاتا درلور ن

 (ب0328اواهد تود )ت سنا    زئو،  n/0ت ات    9ناق -تاشند آنگاه در  تاد  کورنو

                                                 
0 Effective or Perceived Marginal Revenue 
8 Conduct Parameter 
9 Cournot – Nash Equalibrum 



ببب  ویدر لنتس سست کقدر  انحصار ن ی با یایه ا

 راس -مدل پنزار  -3-2

ار هد   تاد  عموهن تارار اسسب در ایا هد    ض اک یا تاراس هد   وستا –هد  پنزار 

شود کا  ریی  در قیمس عواهل  وزیدک گی ک هنت  ایا اسس کا رقاتس  ا آ   دک انداره

ها هنت س شودب در ایا ازگو تا استااده ار هیئیا  داکث سارک سود در درآهد  تادزن تنگاه

 ود:شلور  ری  استخ اج هنده تاشدر سبح  تادزن تارار  اتع درآهد  تادزن   م اتلا

(6)          
 

n

i

Q

q

qii ZLnWLnRLn
1 1

 

هاک  وزیدک قیمس نهاده i(W(راک اث گذار ت  درآهد، ت دارک ار عواهل ت    qZکا اورکتا

  R شده  وقراس تا استااده ار راتبا درآهدک   م اتلا -تاشدب پنزاردرآهد  تادزن هن ،

 آ ردند:دسس  لور  ری  تارا تا Hآهاره 

(3) 
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.  

 هات ات  هجموع کشش درآهد کل نیاس تا  ریی  در قیمس نهاده Hدیگ ، آهاره عاار تا

 وا  نیاس تا انواع سااتار تاشد   تا استااده ار عتهس   گیت دگن آ  هن وزیدک هن

ر قیمس عواهل تاعث کا در یو تارار انحصارک ا زایش داورکگی ک نمودب تاتارار  صمیم

 ر شود، ارایاا زایش هزینا نهاین، کاهش در ستاده  تادزن   کاهش درآهد کل تارار هن

1H  اواهد تودب در ش ایا رقاتتن کاهل، ا زایش در قیمس عواهل هنج  تا ا زایش

اندب در ه  تاقن هنهیزا  قیمس عواهل شده تنات ایا ستاده  تادزن تد    ریی ها تاهزینا

شود کا   اضا، قیمس ستاده   درآهد هاک غی کارا ار تارار تاعث هنایا ش ایا ا  ج تنگاه

اواهد تودب همچنیا در ش ایا  H=0ها ا زایش یاتند، تنات ایا آهاره ت اک هات ن تنگاه

، ها کمت  ار درلد ا زایش درآهد تودهرقاتس انحصارک، درلد ا زایش در قیمس نهاده

 (ب0323 راس، -گی د )پنزارق ار هن H<1>0در هحد ده  H تنات ایا آهاره

 برآورد اقتصادسنجی مدل -4
هنرور ت آ رد گونا کا در تخش هاانن نر ک   سااتار ازگو تیا  گ دید، تاهما 

ااتعا  تخش اک شاهل زئو سرم اسس ار هد  د  هتادزا -اقتصادسنجن ازگوک ت سنا 

هاک لنتس ه کز آهار ای ا  در ری  تخش ISICهاک کد چهاررقمن ادهع ضا،   اضا   د

اک شاهل هتادس    اضا   تنات ایا هد  د  هتادزا شود؛ استااده سستیو   پتستیو

 تاشد:تهینگن )ع ضا( هورداستااده ت اک اقتصاد ای ا  تا ش ح ری  هن
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(2) 

     ititPadvitPYitadvitYitPiit PADVPYADVYPQ   0  

دهدب در ایا رها  را نشا  هن t یانگ  لنتس هوردنر    اندیست iدر راتبا تاس، اندیس 

هزینا  اییرا ،  itADVهتوسا درآهد  اقتن اانوار شه ک   ر ستاین،  tiYهتادزا هتری  

itQ  دار ستاده، هitP  ،قیمس ستاده  ا د    قit(PADV)   it(PY) مت  تا اث ا  ج

 تاشندب  ااتن هن

هاک شده ار آهار   ااتعا  ه توط تا کارگاه هاک هت  نه توط تا کییا هتری هاکداده

هاک ه توط تا ری  تخش 0931 ا  0931لنتتن ده نا  کارکا   تیشت  ان د ره رهانن 

زمیین اتندک استاندارد تیالنتس سستیو   پتستیو در قازغ سوهیا  ی ایش اا ا

 اسسبشده استخ اج (I.S.I.C,Rev.3) 0هاک لنتتن تازیس

هیتیزم  جود اث ا    ااتن در هتادزا   اضا  ذک  اسس کا  خمیا پاراهت  یا شا

تنات ایا  اتع   اضا نااید در هتری هاک  تاشد؛هنرور چ اش هتادزا درآهد نهاین هنتا

 (0333، 8پذی  تاشند )استیا   سازوانس ا یو ADV,Yراک ت   

 زا ع ضا( ار ت ات ک درآهد نهاین هؤث    هزینا نهاین تا   مار ا  ن راتبا تهینگن )هتاد

  اتن ری  اواهد تود:

(3) 
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در ایا هتادزا، درجا قدر  تارارک ت ات     توده اسس   شناساین آ  هیتیزم

* هحاساا هتری 
itQ  تبا در ایا راتاشدب هن خمیا هتادزا   اضا پس ارi  ، لنتس هوردنر

t  ، رهاitQ  ،ه دار ستادهitP  ،قیمس ستاده  ا د    قitW  قیمس عواهل  وزیدک )نی  ک

اک(   کار، س هایا، هواد ا زیا    اسبا  تاشندبپاراهت   ریی ا   دسن هن 

   ااتعا  س کهنرور ت آ رد ازگو، ار ر ق  یای ن ااتعا  ه بتن در ایا پو هش تا 

ت ان هتری هاک  9را تود اک  وق، در  شده اسسب در سییتم د  هتادزارهانن استااده

 شود؛هن OLS 3هاک  داقل ه تتا  هتموزنت آ رد کننده 1 وضیحن هوجغ ناسارگارک

                                                 
0 International Standard Industrial Classification 
8 Steen and Salvanes 
9 Endogenous 
1 Inconsistency 
3 Ordinary Least Square 



ببب  ویدر لنتس سست کقدر  انحصار ن ی با یایه ا

 هاک هتری دسس آ رد  پاراهت هاک  خمینن سارگار، سرم اسس ار ر ق تنات ایا ت اک تا

، 9استااده شود )تازتاجن (2SLS) 8اکه  یاهمانند ر ق  داقل ه تتا  د  (IV) 0اتزارک

 (ب8113

ا راس ار هتادز –هنرور ت آ رد اقتصادسنجن ازگوک پنزار ار سوک دیگ  در ایا پو هش تا

 شود:شده تا   م  اتن ری  استااده هندرآهد   م اتلا

(01)         ititi

i q

qitiitiiit QLnNLnWLnRLn    
 

3

1

2

1

 

هاک  وزیدک زگاریتم قیمس نهاده itLn(W(گاریتم اررق درآهد، ز R)itLn(کا اورکتا

 itLPMاک ، قیمس هواد ا زیا    اسباitLRCاک س هایا ، قیمس اجارهitLGد دستمز شاهل:
  )1itLn(N هاک تا هاز یس اصولن، زگاریتم  تداد تنگاه)2itLn(N هاک زگاریتم  تداد تنگاه

جمیا ابا  it   ررق ستاده  وزیدک )هتری  ه یاس(زگاریتم ا Q)itLn(تا هاز یس د زتن، 

هجموع کشش درآهد کل نیاس تا  ریی  در قیمس  ت ات  Hتاشندب در ایا ازگو آهاره هن

 شود:لور  ری  هحاساا هنهاک  وزیدک تانهاده

(00) 














3

1

3

1

.
i

i

i it

it

it

it

R

W

dW

dR
H  

را هما  هتادزا درآهدک کا هتری هاک ت    در Hذک  اسس کا، تا استااده ار آهاره قاتل

 وا  نهعنوا  هتری   اتیتا جایگزیا شده، جاک درآهد تاهتری هاک قاین   ن خ تاردهن تا

ه دار  کا اگ اورکگی ک نمودب تاها  صمیم تاد  تیندهد  تنگاه نیاس تا  تاد    عدم

هد دها را نشا  هنتیندهد  تنگاهایا آهاره در هتادزا ن خ تاردهن ت ات  لا  تاشد  تاد  

شماک کین لنتس سستیو ها اسسب در اداها،  تاد  تنگاه لور  تیانگ  عدم  در غی  ایا

 اسسب شده ارائا( 8ای ا ، در جد   ) ISIC  پتستیو در سبح کد چهاررقمن 

 

 

 

 

 

                                                 
0 Instrument Variable 
8 Two Stage Least Squares 
9 Baltagi 
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 (: شمای کلی از متغیرهای صنعت الستیک و پالستیک ایران2جدول )
 نام هتری  هیانگیا هیانا هاکزیمم هینیمم ا  هتیارانح  هشاهده

30 00+E93/3 00+E11/8 00+E81/9 00+E21/8 00+E26/3  دستمزدG 

30 2+E06/3 9/068910  3+E36/8  2+E10/0 2+E96/1 
قیمس هواد 

 PMا زیا 

30 33223/39 616828/3 0283/831 311 /36 8323/006 
ن خ اجاره 

 RCس هایا 

30 08+E36/6 00+E98/0 09+E92/9 08+E81/8 08+E81/3  ستادهQ 

30 08+E13/3 00+E82/0 09+E31/8 08+E81/8 08+E12/1  درآهدR 

30 2+E82/9 003188  3+E19/0 3+E22/0 2+E90/8 
قیمس    ق 

P 

30 32313198 00383330 2+E01/8 3+E98/6 3+E30/3 درآهد اانوار 
Y 

30 3+E30/6 2+E33/9 01+E83/9  3+E16/8 3+E13/1 
 اییرا  
ADV 

30 0069/983 111/00 111/0139 111/38 1321/869 
تنگاه 

 N1 اصولن

30 933661/3 111/1 111/03 111/1 38313/3 
 تنگاه د زتن

N2 

 N تداد تنگاه  211/862 111/33 111/0168 111/03 3108/983 30

 هاک  ح یقهناع: یا تا

و   زئ -  تهینگن در هد  ت سنا  همچنیا، قال ار  خمیا هتادس  رگ سیونن   اضا

هنرور جیوگی ک ار  خمیا رگ سیو  تا راس -هتادزا درآهد   تاردهن در هد  پنزار

ا د   ریشاهاک ها، سرم اسس آرهو دزیل غی  اقتن تود  نتای  ایا رگ سیو  تا 0سااتگن

 نتای  آرهو  تیا هتری ها در هتادس  رگ سیونن انجام شودب 8انااشتگنهتری ها    جود هم

دهد کا هتری ها نشا  هن (IPS) 9ایم، پی ا    شیا اییتاین هتری ها تا استااده ار آرهو 

اک هشوندب ار ا  ن آهارهگی ک اییتا هنتار  ااضلدر سبح، غی اییتا هیتند   تا یو

کند انااشتگن تیا هتری ها را رد هن(   ض عدم هم8111) 1انااشتگن پدر ننآرهو  هم

اس  وا  نیر  تد   هیچ نگ انن هنانااشتا هیتندب ارایانن هتری ها در تیندهد  همیت

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



ببب  ویدر لنتس سست کقدر  انحصار ن ی با یایه ا

ها ار جهس همچنیا ض  رک اسس  ا نوع داده اقدام نمودبتا  خمیا ض ایغ در هتادس  

Pool  یا پنل تود    شیوه  خمیا هد  هشخر گ ددب در ایا پو هش ت اک  تییا نوع

 اسسب شدهاستااده 0زیم  Fهد  ار آرهو  

 لیمر F(: محاسبه آماره 3جدول )
 زیم  Fآهاره  

F(3و30= )prob 03/6=3300/3 راس -پنزار هتادزا درآهد در هد 
 

F(3و30= )prob 53/3=5095/3 راس -هتادزا تاردهن در هد  پنزار
 

 F(3و30= )prob 30/33=3333/3 زئو -هتادزا   اضا در هد  ت سنا 

 F(3و30= )prob 63/56=3333/3 زئو -نا هتادزا تهینگن در هد  ت س

 هاک  ح یقهناع: یا تا

شود   در ت یا پذی  تا هن 0H  ضیا  ،(،  نها در هتادزا تاردهن9تا  وجا تا جد   )

تاشدب رد   ضیا لا  تدیا هاهوم اسس کا هن 0Hدهنده رد   ضیا نشا  Fهتادس  آهاره 

هتاا   توده   هد  ار نوع پنل اواهد  نهوردت رست اک ه یو ار لنایع  ع ض ار هادأ

ها اثاا  گ دید، سرم اسس نیاس تا  خمیا هتادس  تا ر ق تودب  ا  کا پنل تود  داده

گی ک شودب در ایا  صمیم (RE)  هد  پنل تا اث ا   صاد ن  (FE)پنل تا اث ا  ثاتس 

آ  هؤید  8هاسماآرهو  ( 1هباتق جد   )ری ا ؛ اسس شدهاستاادهه ازا ار اث ا  ثاتس 

 اسسب  هناسغ (FE)کا هد  پنل تا اث ا  ثاتس  اسس

 (: آزمون هاسمن در معادالت درآمد، تقاضا و بهینگی4جدول )
 آرهو  هاسما 

3355/3Prob=  97/23 =2X  راس -پنزار هتادزا درآهد در هد 
 

3333/3Prob=  35/36 =2X  زئو -هتادزا   اضا در هد  ت سنا 
 

3333/3Prob=  57/230 =2X  زئو -در هد  ت سنا  هتادزا تهینگن
 

 هاک  ح یقهناع: یا تا

( تا ت رسن همیانن یا ناهمیانن  اریانس   اودهمایتگن ه  اا 3همچنیا در جد   )

در هتادس  تهینگن،   اضا، هتادزا درآهد   تاردهن اشاره شده اسسب در  9ا    زدری 

ود همیانن  اریانس تیا اجزاک اات  داردب ار آرهو  ناهمیانن   ضیا لا  دسزس ت   ج

                                                 
0 F-Limer Test 
8 Hausman 
9 Wooldrige First Order Autoregressive 
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کا جمت  ااتت  ار   ایند  آ  اسسا  ن در آرهو  اودهمایتگن   ضیا لا  تیانگ  

 بکننداودرگ سیونن ه  اا ا    اتیس نمن

 (: آزمون ناهمسانی واریانس و عدم خودهمبستگی جمالت اختالل5) جدول
 0H0 : عدم اودهمایتگنHس: همیانن  اریان 

 7763/3[33/3 =2X[ F(2و3= )973/6]2323/3[ راس -پنزار هتادزا درآهد در هد 

 3332/3[07/33 =2X[ F(2و3= )29/235]3303/3[ راس -هتادزا تاردهن در هد   پنزار

 3236/3[35/7 =2X[ F(2و3= )597/06]3233/3[ زئو -هتادزا   اضا در هد  ت سنا 

 0332/3[25/3 =2X[ F(2و3= )022/39]3333/3[ ئوز -هتادزا تهینگن در هد  ت سنا 

 دسزس ت  همیانن  اریانس در جمت  ااتت  دارد 0H یا  ضآرهو  ناهمیانن 

 دسزس ت  عدم اودهمیتگن ه  اا ا   تیا جمت  ااتت  داردب 0Hآرهو  اودهمایتگن   ضیا 
 دهدبهن ه دار عددک داال ک  شا ا تما  رد یا پذی ق   ضیا لا  آرهو  را نشا 

 هاک  ح یقهناع: یا تا

 تاشد کا تا  ر ( تیانگ  ناهمیانن  اریانس در هتادزا   اضا   تاردهن هن3نتای  جد   )

دهن تا ه ااع نیاس تا ر ع آ  اقدام گ دیدب ار ا  ن، در هتادزا تهینگن   درآهد   ض 

ت  شودب همچنیا ت اساس آرهو  اودهمایتگن جمهمیانن  اریانس پذی  تا هن

راس،   ض عدم اودهمایتگن جمت  ااتت   -ااتت  در هتادزا درآهدک هد  پنزار

شود  زن هتادس    اضا، تهینگن   تاردهن داراک اودهمایتگن ه  اا ا   پذی  تا هن

، همچنیا وا  در جهس ر ع آ  اقدام نمودب هن AR(0توده کا تا  ارد نمود  جمیا )

پذی ک اث ا  ک شناساین قدر  تارارک ار آرهو   ا یوت ا( 6در جد   ) زئوهباتق تا 

  0شده اسسبراک هوجود در هتادزا استااده هت اتل تیا قیمس   هتری هاک ت   

 پذیری اثرات متقابل در معادله تقاضا(: نتایج آزمون تفکیک6) جدول

3PadvH :0 PYH :0 3 

]3002/3[33/2 =2X ]3325/3[37/5 =2X 

 دهده دار عددک داال ک  شا ا تما  رد یا پذی ق   ضیا لا  آرهو  را نشا  هن

 هاک  ح یقهناع: یا تا

-قیمس در هتادزا   اضا هتنن -اسس کا اث ا    ااتن  اییرا  ( تیانگ  آ 6نتای  جد   )

تنات ایا  د؛تاشدار هنهتنن %3قیمس در سبح ا تما   -دار ناوده  زن اث ا    ااتن درآهد

                                                 
ه دار  هاک قیمس  اه ا  اثاا ن ریاضن ت اک شناساین قدر  تارارک تا استااده ار دادهزئو تا استااده ار  ئورک عدم 0

ا  پذی  نااشد اه در لنتس ارائا نمودب در ایا  ئورک اگ   اتع هت وس   اضا در ت دار هتری هاک ت  نزا  ا یو
عاار  دیگ  اگ  ض یغ هتری    ااتن در هتادزا   اضا لا  نااشد قدر  تارارک ساین قدر  تارارک  جود داردب تاشنا

 قاتل  شخیر اواهد تودب



ببب  ویدر لنتس سست کقدر  انحصار ن ی با یایه ا

هنرور شناساین قدر  تارارک در هتادزا قیمس تا -سرم اسس کا اث ا    ااتن درآهد

( 3(   )6هاک سرم تا  خمیا ض ایغ راتبا )  اضا تاقن تماندب در اداها پس ار انجام آرهو 

 ISICهاک پنل در لنتس سستیو   پتستیو در سبح کد چهاررقمن تا استااده ار داده
( تا ر ق اث ا  2، هتادزا ) (FE2SLS)اک تا اث ا  ثاتسه  یا داقل ه تتا  د  ر قتا 

شود؛ نتای  پ دااتا هن (GLS)یا تا   هتادزا تاردهن تا ر ق  داقل ه تتا   تمیم 0ثاتس

 ه توط تا  خمیا ض ایغ در جد   ری  ارائا شده اسسب

، معادله LSDVروش به  نتایج مربوط به تخمین ضرایب در معادله درآمد (:7جدول )
 FE2SLSو معادالت تقاضا و بهینگی به روش  GLSبازدهی به روش 

در  هتادزا تاردهن
 راس -هد  پنزار

هتادزا درآهد در 
 راس -هد  پنزار

هتادزا تهینگن در 
 هد  ت سنا    زئو

هتادزا   اضا در 
 هد  ت سنا    زئو

 

(398/1)116/1 (966/8)**118/2 (323/1)**193/3 (329/8)**93/01 Cons 

(111/1)**106/1- (181/1)**168/1 (111/1)**1013/1 - Lpm 
(109/1)**013/1- (001/1)**321/1 (132/1)*000/1 - LG 

(139/1)**086/1 (120/1)**061/1 (193/1)1980/1 - LRC 
(186/1)1101/1- (838/1)**688/1 - - LN1 

(129/1)111/1 (031/1 )089/1- - - LN2 
- - - (12/1)**031/1- LP 
- - - (112/1)**80/1 LAdv 
- - - (391/1)**33/0 LY 
- - - (101/1)**333/1 LPY 

(119/1)112/1 (113/1)**116/1 (011/1)098/1 - LQ 
 - (00/1)**288/1- - LQset 

(013/1) *821/1 - (120/1)**9133/1 (013/1)**263/1 AR(1) 

1112/1 2138/1 - - iSum B 

(111/1)833/2 (111/1)03/089 (111/1)63/1129 (111/1)3/0603 F 
3313/1 3383/1 3322/1 3361/1 2R 
3239/1 3113/1 3323/1 3332/1 2R 
303/0 323/0 0120/8 1833/8 D.W 

- - 
63/55=2X 
333/3= prob 0 

Wald 
test 3353/3=2X  

030/3 =prob 
95/26=2X  
333/3= prob - 

lpm+lrc+lg=
0 

دارک ض ایغ در سبح ا تما  دهندب عتهس ** تیانگ  هتننل پ انتز انح ا  هتیار ض ایغ را نشا  هنه ادی  داا

 دهدبنشا  هن %01دارک ض ایغ را در سبح اسس   عتهس * هتنن 0%   3%

 هاک  ح یقهناع: یا تا

                                                 
0 Least Square Dummy Variables 
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( هشخر اسس، هتادزا   اضا هباتق انترار داراک شیغ هنان 3ک کا در جد   )اورهما 

 2F , Rهاک دارند؛ در ایا هتادزا ه دار آهارههتنن %3 ماهن هتری ها در سبح ا تما    

همچنیا در هتادزا ع ضا  دهندبدارک کل هد  رگ سیو  را نشا  هناوتن ت ارق   هتنن

دار   عتهس هباتق انترارندب در ایا هتادزا هتری  هبمح نر  ض یغ اکث یس ض ایغ هتنن

2889/1کا ه دار عددک آ   توداواهد  LQsetهتری     اسسب همچنیا رد

آرهو    ضیا ر تار رقاتتن   انحصارک در ایا لنتس، سااتار تارارک رقاتس ناقر را نشا  

درلد کاهتً  33   33، 31دهدب ار سوک دیگ  ض یغ ایا هتری  در  ماهن سبوح هن

دهنده اوتن نشا  3322/1گن تا ه دار ت ات  در هتادزا تهین 2Rهتنادار اسسب همچنیا 

ن  جود اودهمایتگتیانگ  عدم  012/8ت ارق هد  اسس، آهاره د رتیا  ا یو  تا ه دار 

 تود  ا  اقاتلکننده یا ت  ا تما  لا   63/1129تا ه دار  Fتیا جمت  ااتت    آهاره 

 تاشندبنتای  هن

راس   پذی ق آرهو    ضیا  تاد   -پنزار همچنیا نتای   خمیا هتادزا تاردهن در هد 

ندب ار کنها در ایا لنتس در  تاد  تیندهد   تازیس هندهد کا تنگاهتیندهد  نشا  هن

راس  -در هد  پنزار شدهاتلاسوک دیگ  نتای  ه توط تا  خمیا هتادزا درآهد   م 

 2138/1ا ت ات  هها نیاس تا قیمس نهادهتیانگ  آ  اسس کا هجموع کشش درآهدک تنگاه

ها هنج  تا ا زایش هزینا   ا زایش ا زایش در قیمس نهاده %0یگ  دعاار تاتاشد، هن

ر  تا  وجا تا ه دار عددک ایا یااراشودب هن شدهاتلادرآهد  تادزن   م  %0کمت  ار 

 وا  انترار داشس کا   رد آرهو    ضیا ر تار رقاتتن   انحصارک هن =2138/1Hهتری  

 کنندبها در  تاد  تیندهد    در ش ایا رقاتس انحصارک  تازیس هنگاهتن

 بندی و توصیه سیاستیجمع -5
انحصار  گی ک واند عاهین هؤث  در ش لها در تارار هنهتا  وجا تا این ا ر تار   راتبا تنگا

 نگاه ق ارها، تارار در ااتیار  تدادک هحد د تدر تارار تاشد تا ا زایش سهم تارارک تنگاه

آ ردب ها ت  س  قیمس   ه دار   اهم هنگی د   ش ایا ت اک  وا ق   هم ارک تنگاههن

ا  ها در قا واند تا ائتت    هم ارک کا تنگاهدیگ  ت  ر رقاتس یا انحصار هنعاار تا

 ا وی ن ها تا ا خاذ ر تارهاک استیتنن تنگاه گی ند تیتگن داشتا تاشد؛ی دیگ  پیش هن

 وانند تارار را ار ش ایا هنصاانا هناصوص قیمس   ه دار   تا  حمیل ش ایا غی در 

ا راس ت -زئو   پنزار -ر  ایا پو هش تا ازهام ار هبازتا ت سنا ارایا رقاتتن د ر کنندب

در  ک رقاتس   انحصارهنرور دستیاتن تا شنااس لحیح دررهینات رسن سااتار تارار، تا
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یو ای ا    ه اییا  بای ن قدر  تارارک در ایا د  ر ی  د لنتس سستیو   پتست

زئو   استناد تا پاراهت   ریی ا   –نتای  پو هش تا استااده ار هد  ت سنا   پ داردبهن

 اصوص ها در ایا لنتس دراسس کا تنگاه تیانگ  آ  0931 -0931هاک  دسن ان سا 

پ دارندب ار سوک گن تا ی دیگ  هنقیمس   ه دار تا  وا ق رسیده   تا هم ارک   هماهن

  رد آرهو    ضیا ر تار رقاتتن    28/1دیگ  ه دار عددک پاراهت   ریی ا   دسن 

انحصارک در ایا لنتس،  ضتیتن تیا رقاتس   انحصار   سااتار تارار رقاتس ناقر را نشا  

کا ار  Hراس تا استناد تا آهاره  –آهده ار هد  پنزار دسسدهدب همچنیا نتای  تاهن

آهده اسس، تا ه دار عددک ت ات  دسسها تاهجموع کشش درآهد نیاس تا قیمس نهاده

20/1H=  ها در ایا لنتس در  تاد  تیندهد  دهد کا تنگاهنشا  هن  آرهو    ضیا ر تار

هاک ستوده   سااتار تارار رقاتس انحصارک در ایا لنتس  اکم اسسب ار ا  ن  اقتی

هاک لنتس سستیو   پتستیو نشا  هاک  تا  در ری  تخشهشهود در اصوص تنگاه

درلد سهم تارارک  31دهد کا در لنتس  وزید سستیو  نها پن  تاریگ   تا  تیش ار هن

ه سو تخش عمدرا در ااتیاردارندب در لنتس  وزید سای  هحصوس  سستی ن نیز ار یو

درلد کل  وزید  11کا تیش ار اورکتنگاه ق ار دارد، تا تارار در دسس  تداد هحد دک

 =130/1CDRتاشد   ار سوک دیگ  شاار شد  هانع  ر د ها هنتارار سهم ایا تنگاه

اسس کا شد  هانع  ر د تییار ه  اع اسس، تنات ایا ش ایا ت اک  وا ق    تیانگ  آ 

یا لنتس   اهم اسسب د رک ار رقاتس در ا ها تا ی دیگ    رهیناهم ارک تنگاه

ها، در لنتس سستیو   پتستیو ای ا   باتق داردب دیگ  نتای  پو هش تا  اقتیسعاار تا

اسس کا در  آهده ار  خمیا د  هد  هؤید آ دسسهمچنیا ه اییا  بای ن نتای  تا

اک هرغم  أکید ت ناهالنتس سستیو   پتستیو ای ا  ن صا  رقاتس  جود دارد   عین

ا در جهس   کس اقتصاد تا سمس تارار رقاتتن، هتأساانا لنتس سستیو   پتستیو  وست

ذک  اسس کا هد  کشور   کتن هت وس   تا سمس انحصار توده اسسب ازاتا شایا 

 ها در اصوصها در تیا  درجا قدر  تارارک    اقتیسزئو در ه اییا تا دیگ  هد  -ت سنا 

اک هر  تا  وجا تا یا تاارایا ضیح دهندگن تاس  ک داردبسااتار تارار، قدر     واناین  و

ا در هشود کا سااتار   ر اتا تیا تنگاه ح یق تا نهادهاک پایش کننده رقاتس  ولیا هن

شده   در لور  زز م تا استااده ار اتزارهاک نرار ن   کنت   اوتن ت رسنایا تخش تا

 ا ق ضمنن یا آش ار قیمس   ه دار در ایاهیت یم هانع ا خاذ ازگوک سیاستن ی یا     و

 تارار شودب
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