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 چکيده
دهد که در یک صنعت، قدرت بازاری یکک رکر     نظریة قدرت همسنگ، وضعیتی را توضیح می

)فروشندگان( به وسیله قدرت بازاری رر  دیگر )خریداران( تعدیل گردد. این مقاله قصکد دارد  
این نظریه را برای صنایع ایران آزمون نموده و بررسی کند که آیا در صنایع بزرگ کشور قکدرت  

ای بر قدرت بازاری فروشندگان داشته است. برای این منظور،  ران اثر محدود کنندهبازاری خریدا
 9332 -9331صنایع ایکران بکرای دوره    ISICهای پانل کدهای چهار رقمی  ای از داده مجموعه

ای ایکران   نتایج این مطالعه از نظریه قدرت همسنگ در بین صنایع کارخانه 3استفاده شده است.
ین معنا که صنایع با قدرت بازاری بیشتر در رر  فروش و قدرت بازاری کمتر بد حمایت نموده،

 بخشد. کننده را بهبود می های تولید در رر  خرید، عملکرد بنگاه

 .JEL :L6, L11 بندي طبقه

  .قدرت همسنگتمرکز خریدار، تمرکز فروشنده، ساختار بازار، شاخص لرنر،  ،انحصار کليدواژه:
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 مقدمه.3

گکذار هسکتند و از قکدرت     ها قیمت انحصاری بازار، وضعیتی است که در آن بنگاه ساختار

حل اقتصکادی بکرای مقابلکه بکا      دو راه 9رور سنتی رقابت و نظارت  بازاری برخوردارند. به

  سومی است ککه بکه   توضیح راه  3. نظریة قدرت همسنگ4شوند قدرت بازاری شناخته می

تواند از سوی رکر  دیگکر محکدود     یک صنعت میوسیلة آن قدرت بازاری یک رر  در 

گکردد.   شود. منطق این نظریه به قدرت خریداران بکزرگ بکرای دریافکت تخفیکز بکازمی     

توانکد بکه ککاهش قکدرت بکازاری       هرگونه کاهش در قیمت به سبب دریافت تخفیز مکی 

 .2فروشندگان منجر شود

چندجانبکه بکر انحصکار    ها دربارۀ ساختار بازارهای انحصاری یکا انحصکار    اغلب تحلیل

فروش تمرکز دارند؛ اما در شرایطی که رر  تقاضای بازار از قدرت انحصاری برخوردار و 

گان در این بازارهکا بکرای تعیکین     ساختار بازار همراه انحصار خرید باشد، توانایی فروشند

یابککد  هککا کککاهش مککی هککا در سککطحی بککا تر از هزینککة نهککایی و سککودآوری بنگککاه قیمککت

( بککا ابککداط و رککرۀ نظریککة قککدرت 9124) 8(. گالبرایککت942، ص 9132، 2ارتن)لوسککتگ

همسنگ به توضیح چنین شرایطی پرداخت. نظریة قدرت همسنگ بر این مبنکا اسکتوار   

شکود. ایکن    است که انحصار در هر رر  بازار به ایجاد واکنشی از رر  مقابل منجر مکی 

ها بکرای برخکورداری از قکدرت     روشها و سایر  واکنش که ممکن است با تشکیل اتحادیه

شود. ایکن مطالعکه    بازاری بیشتر همراه باشد، در نهایت به توازن قدرت ررفین منجر می

در نظر دارد به ارزیابی و آزمون نظریة قدرت همسنگ برای صنایع ایکران بکا اسکتفاده از    

لعة چکارچو   های بزرگ صنعتی کشور بپردازد. برای این منظور، ابتدا به مطا آمار کارگاه

پردازیم. سپس، در  تحقیق می  نظری و کاربردی نظریة قدرت همسنگ در بخش پیشینة

عملککرد بکه تصکریح مکدل و در بخکش       -رفتار -بخش سوم در چارچو  رویکرد ساختار

 چهارم به تخمین و تحلیل نتایج آن خواهیم پرداخت. 

                                                      
1. regulation 

 94ص  ،4442رافله، . 4
3. countervailing power hypothesis 

 94ص  ،4442رافله، . 2

5. Lustgarten 
6. Galbraith 
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 . پيشينۀ تحقيق2

  اصطالۀ قدرت همسنگ را بکه  9داری امریکا ه( در کتا  سرمای9124اولین بار گالبرایت )

کردن قدرت بازاری یک رکر  بکازار از سکوی رکر  دیگکر را قکدرت        کار برد. او متعادل

همسنگ نامید. سازکار این فرایند بدین ترتیکب اسکت ککه در بازارهکایی ککه خریکداران       

 متمرکزترند، قدرت بیشتری برای دریافت تخفیز و ککاهش قیمکت فکروش وجکود دارد.    

عامل مهمکی معرفکی ککرد ککه قکدرت بکازاری        منزلة گالبرایت فرضیة قدرت بازاری را به

یافته در صنایع امریکا به سبب روند عمومی رشد تمرکز در این صنایع را خنثکی   افزایش

ای در سراسکر کشکور در    های زنجیکره  کرده بود. برای مثال، او به نقش گسترش فروشگاه

هککا یککا بککه اثککر  ذایی از سککوی تولیدکننککدگان آنفروشککی مککواد غکک کککاهش قیمککت عمککده

 تولیدکنندگان خودرو در کاهش قیمت ورق فو د در امریکا اشاره کرد.

هکای   یککی از نظریکه   منزلکة  های صکنعتی بکه   این فرضیه امروزه نیز در نظریة سازمان

خصکوص در تعیکین قیمکت و     دهندۀ ساختار این بازارها و رفتار ررفین بکازار بکه    توضیح

ها مورد توجه قرار دارد. در این مقاله ما تنها به مطالعکة اثکر ایکن فرضکیه در      ام بنگاهادغ

پردازیم که تمرکز بیشتر خریداران در یک صنعت به کاهش قیمکت و   ساختار بازارها می

 شود. تر قدرت بازاری کمتر فروشندگان منجر می حاشیة سود کمتر و به بیان دقیق

هکا    های متعددی وجود دارد ککه بکر اسکاس آن    نظریه های صنعتی، در نظریة سازمان

تکرین نظریکه    توان دلیل دریافت تخفیز از سوی خریداران بزرگ را توضیح داد. ساده می

تواند سکبب   گردد. بر این اساس، فروش در مقیاس بزرگ می های مقیاس باز می به صرفه

به خریداران بکزرگ را  کاهش هزینة واحد تولید یا فروش شود، بنابراین پرداخت تخفیز 

هکای   های دیگر مبتنی بر توضیح رفتارهکای اسکتراتکیک، بیکان    کند. نظریه پذیر می امکان

هککا  زنککی کککه در آن هککای چانککه دهنککد. مککدل مککی تککری از ایککن رابطککه را نشککان  پیچیککده 

  بکا خریکداران مکذاکره    4کنندگان انحصاری مفکرو  بکه وجکود ارالعکات متقکارن      عرضه

تکر موجکب مکازاد     دهند که فروش واحد محصول به خریداران بکزرگ  یکنند، نشان م می

تربکودن مکازاد نهکایی بکر حسکب واحکد، موجکب قیمکت          شود. بزرگ بیشتری می 3نهایی

تکر خواهکد شکد )اسکتول و      تکر بکرای هکر واحکد فکروش بکرای خریکداران بکزرگ         کوچک

                                                      
1. American Capitalism 

 ارالعات همسانی از شرایط بازار دارند. . هر دو رر  بازار4

3. Marginal surplus 
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 2ویچ( و راسکککو4443) 3(، اینککدرس و وی9111) 4(، چیپتککی و سککیندر9118)9زویبککل

دهنکد ککه    مکی   جانبه نیکز نشکان   در بازار انحصار چند 2های تبانی ضمنی ((. مدل4443)

تکر   های در بازار در صورت وجود خریداران بزرگ سکخت  پایداری تبانی ضمنی بین بنگاه

خواهد بود، زیرا در این شرایط، کاهش قیمت و فروش به خریداران بزرگ، نفع بیشکتری  

هکا ایکن    (. در مجمکوط ایکن نظریکه   9113 8کند )سکیندر  اه مینسبت به تبانی متوجه بنگ

کنندگان موجب کاهش قیمت و قدرت  کنند که قدرت بازاری تقاضا استنتاج را فراهم می

 شود.  کنندگان می بازاری کمتر عرضه

اند. یککی   مطالعات کاربردی متعددی به ارزیابی این نظریه در صنایع مختلز پرداخته

در این مطالعکات بکرای آزمکون نظریکة قکدرت همسکنگ        شده فادههای سادۀ است از روش

هکای تمرککز فروشکنده و خریکدار      هایی از ضریب همبستگی بین شاخص بررسی شاخص

هکا بکه معنکای رابطکة مثبکت بکین        بوده است. ضرایب همبستگی مثبت بین این شاخص

تمرکز فروش و خرید در یک صنعت بوده است که از نظریکة قکدرت همسکنگ حمایکت     

کند. زیرا افزایش در تمرکز فروشندگان )یا خریداران( که بکه معنکی افکزایش قکدرت      می

ها و حاشیة سود فروشندگان در بازار منجکر   هاست، به افزایش )کاهش( قیمت بازاری آن

هکایی مثکل    شود. در نتیجة این تغییر سودآوری گروه ضکرردیده بکا اسکتفاده از روش    می

ایش قدرت بازاری خود دارد که به صورت افزایش تمرککز  ها سعی در افز  تشکیل اتحادیه

کند. این تعکدیل    خریداران )فروشندگان( یا همان ضریب همبستگی مثبت نمود پیدا می

 شود. قدرت بازاری یک رر  بازار از سوی رر  مقابل قدرت همسنگ نامیده می

ون استاندارد ترین روش برای ارزیابی نظریة قدرت همسنگ استفاده از رگرسی از رایج

کننکدگان   است. بر مبنای این روش، سود عرضه 3(SCPعملکرد ) -رفتار -رویکرد ساختار

هکای تمرککز فکروش و خریکد بکرازش       در صنایع مختلز یا شاخصی از سود بکر شکاخص  

دهندۀ رابطة معکوس بین بازارهای  شود. ضریب منفی شاخص تمرکز خریداران نشان می

                                                      
1. Stole and Zwiebel 

2. Chipty and Snyder 

3. Inderst and Wey 

4. Raskovich 

5. Tacit collusion    

6. Snyder 
7. Structure-Conduct-Performance  

و در آن سکاختار صکنعت روی    ری کرده اسکت گذا بنیان Joseph Bainعملکرد رویکردی است که  -رفتار -ساختار

 (.223، ص 4448گذارد )ریکارد  های فعال در صنعت اثر می ها و در نتیجه در سودآوری بنگاه رفتار بنگاه
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های انحصار چندجانبة فروش خواهد بکود. بکر ایکن اسکاس،      تر خرید و سود بنگاه متمرکز

بکرای صکنایع تولیکدی امریککا و      9183های سال    (، با استفاده از داده9132لوستگارتن )

های سطح صکنعت     ( در مطالعات خود با داده9133) 3و راونسکرافت 4(9131) 9 فرانس

حاشیة سود یا قدرت بازاری کمتری ترند،  نشان دادند در بازارهایی که خریداران متمرکز

هکای سکطح بنگکاه       ( بکا اسکتفاده از داده  9138) 2. ککاولی 2برای فروشندگان وجکود دارد 

(، در 9133) 8امریکا، همان رابطة معکوس را اسکتنتاج ککرد. کانتکارلیس    9138 -9133

را خطی بین تمرککز خریکدار و فروشکنده       امریکا رابطة غیر 9133مطالعة صنایع تولیدی 

مالحظه کرد؛ بدین صورت که ابتدا در سطوۀ پایین تمرکز فروشنده ارتبکا  مثبتکی بکا    

( در 9133) 3تمرکز خریدار و در سطوۀ با یی آن، ارتباری منفی وجکود دارد. ونکدور   

دهکد ککه     مدل انحصار دوررفة خود نشان داد که قکدرت همسکنگ تنهکا ارمینکان مکی     

توان با کاهش تمرکز  ، اما با وجود این، همواره میها به سطح قیمت رقابتی برسند  قیمت

 در هر رر  بازار تخصیص منابع را بهبود بخشید. 

های محققان ری انجام این تحقیق برای یکافتن مطالعکات داخلکی،      با توجه به تالش

بررسی رابطة بین ساختار بازار خرید و فروش در یک صکنعت و آزمکون     ای که به  مطالعه

مسنگ پرداخته باشد یافت نشد. مطالعات محدودی بکه بررسکی سکاختار    نظریة قدرت ه

هکا   های تمرکز فروش یا قدرت بکازاری بنگکاه   انحصار چندجانبة فروش با ارزیابی شاخص

کننکدۀ تمرککز در ایکن     اند. همچنین، برخی از مطالعات به بررسی عوامل تعیکین  پرداخته

 کنیم. العات را مرور میاند. در ادامه برخی از این مط بازارها پرداخته

(، با محاسبة شاخص تمرکز فروشنده بر حسب متغیرهای مختلز 9331خداداد کاشی )

برای صنایع ایران نشان داد که بخش صنعت ایران از تمرکز بکا یی برخکوردار اسکت و رکی     

، میزان تمرکز کاهش یافته، هنوز تمرکز در صنایع ایکران با سکت. در   9333تا  9388دورۀ 

                                                      
1. LaFrance 

بنکدی بکر    ها را در دو نوط گکروه  های لوستگارتن استفاده کرد. وی آن داده .  فرانس در مطالعة خود از همان داده4

 و ساختار بازار تقسیم کرده بود. BCRاساس 
3. Ravenscraft 

ارائه شده بودند  LB (Line of business)و  ISICبندی  امریکا که در ربقه 9132های  . راونسکرافت نیز از داده2

 استفاده کرده است.
5. Cowley 
6. Kantarelis 
7. Veendorp 
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و هرفینکدال بکه    CR4 ،CR8هکای    (، بکا اسکتفاده از شکاخص   9334ای دیگر بخشی )   عهمطال

رغکم ککاهش     محاسبة تمرکز فروشندۀ صنعت سیمان پرداخته و مشاهده کرده است که بکه 

هنککوز تمرکککز ایککن صککنعت بسککیار با سککت. ابونککوری و  9339تککا  9332انککدک تمرکککز در 

هکای    صکنعت بکرای سکال    42ل، به برآورد تمرکز (، بر اساس متغیر اشتغا9339پور ) سامانی

پرداختند و مشاهده کردند که عالوه بر افزایش تمرکز در ایکن دوره نسکبت    9338و  9333

ها را برای بکرآورد    توزیعی چوله به راست برترین برازش داده منزلة نرمال به تمرکز توزیع لگ 

ای   (، در مطالعکه 9333و همککاران )  دهد. جهرمی  دست می  نسبت تمرکز در صنایع ایران به 

هکا در صکنایع     دیگر به بررسی رابطة بین درجة تمرکز بازار و نکر  مکرثر مالیکات در شکرکت    

پرداختند. نتایج حاکی از این بود که با افزایش  32 -32های    ستیک و پالستیک ری سال

ری بکازار منجکر شکده    مالیات، تمرکز و موانع ورود افزایش یافته و به افزایش قکدرت انحصکا  

های ناشی از مقیکاس     ( و صرفهCR5(، نیز به بررسی آثار نسبت تمرکز )9314است. ملکان )

هکای    در صنایع حاضر در بورس با استفاده از روش داده 32 -31های   در سودآوری ری سال

هکای مقیکاس و تمرککز اثکر معنکاداری در سکودآوری         تابلویی پرداخت و مشاهده کرد صرفه

 دهند.   درصد از تغییرات سودآوری را توضیح می 21نایع دارند و در مجموط بیش از ص

 . تصریح مدل1

در ایکن مقالکه    شکده  ( مبنای تصریح مدل استفادهSCPعملکرد ) -رفتار -رویکرد ساختار

برای ارزیابی نظریة قدرت همسنگ و بررسکی رابطکة بکین سکاختار بکازاری خریکداران و       

هکای   فروشندگان در صنایع کشور است. بر این اساس، با استفاده از مدل رگرسیونی داده

تکر خریکد در یکک بکازار بکر       های متمرکز ترکیبی )پانل( به سنجش و ارزیابی اثر ساختار

ایم. با توجه به اینکه در این مطالعه تمرککز     دیگر در آن بازار پرداختهقدرت بازاری رر

شاخص و متغیر مهم در ارزیابی ساختار ررفین بازار در نظر گرفته شده است، در ادامکه  

ها، تصریح  های مهم تمرکز فروش و خرید، سپس به توصیز داده ابتدا به معرفی شاخص

 یم.پرداز و تخمین مدل و تفسیر نتایج می

تر در  ( بنگاه بزرگ2)یا معمو ً  nنر  تمرکز    هریشمن و شاخص -شاخص هرفیندال

های سنجش درجة تمرککز فکروش در یکک صکنعت بکه       ترین شاخص یک صنعت، از مهم

های صنعت و مجمکوط    ها از مجموط مجذور سهم بازاری بنگاه روند. این شاخص شمار می

 شوند.  آیند که به صورت زیر تعریز می  می دست  صنعت به   سهم بازاری چهار بنگاه
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آن بنگاه    است که از نسبت عرضةام iکنندۀ  برابر سهم بازاری عرضه iدر روابط با  

 شود.  به کل عرضة صنعت تعریز می

صنعتی در بکین   های درون تمرکز خریداران نیز بر مبنای مشاهدۀ تفاوتهای    شاخص

های متعدد و متنوعی برای سنجش تمرککز خریکداران    اند. شاخص خریداران تعریز شده

 کنیم. ها را مرور می یک صنعت وجود دارد که در ادامه برخی از این شاخص

خریداران است ککه  های رایج سنجش تمرکز  یکی از شاخص 9شاخص تمرکز خریدار

برابر میانگین وزنی نر  تمرکز چهار بنگاه متقاضی یکا خریکدار محصکو ت یکک صکنعت      

 .4روند ( به شمار میijaهای آن ضرایب فنی تولید ) است که وزن

(3) 
n

i ij j
j

BCR a CR


 4
1

 

مرکز خریداران است های ت ، یکی دیگر از شاخص3شاخص اندازۀ نسبی بنگاه خریدار

های صنایع مصرفی تقسیم بکر میکانگین وزنکی انکدازۀ       که برابر میانگین وزنی اندازۀ بنگاه

 های صنایع تولیدی است.    بنگاه

(2) 
n

ij j j i i
j

RBFS a (VA / N ) / (VA / N )


 
  
 

1

 

ترتیکب بکه صکنایع     نیکز بکه    jو  i، تعکداد بنگکاه   N، ارزش افزوده و VAدر این رابطه 

 شوند.  کننده مربو  می تولیدکننده و مصر 

  هکای مهکم و رایکج محاسکبة      یکی دیگکر از شکاخص   2ها  متوسط اندازۀ سا نة سفارش

هکای    تمرکز خریداران است. این شاخص به وسیلة لگاریتم میانگین خرید سکا نة بنگکاه  

 شود.   گیری می صنایع مصرفی اندازه

                                                      
    943صفحه  9132. لوستگارتن 9

4 .i  وj شوند. کننده مربو  می ترتیب به صنایع تولیدکننده و مصر   به 
3. Relative buyer firm size 

4. Average annual firm purchase 



 3141 تابستان ،2 ۀشمار ،94  ۀدور/  ياقتصاد قاتيتحق  132
 

(2) 
n

i ij ij j
j

AAFP log a (X / N )


 
  

 

1

 

نیکز تعکداد    Njو ام jکننکده   به صنعت مصکر  ام iفروش صنعت تولیدکنندۀ  Xijکه 

 نیز معادل ضرایب فنی تولید است. aijاست. ام jکنندۀ  های درون صنعت مصر   بنگاه

(، در 9133در پیشینة تحقیکق ماننکد راونسککرافت )    شده به پیروی از مطالعات اشاره

بی استفاده خواهیم ککرد ککه رابطکة بکین     های ترکی این مقاله نیز از مدل رگرسیون داده

شاخص تمرکز خریداران و فروشندگان با شاخص سود را در صنایع یا بازارهای مختلکز  

( و شکاخص  HHIهریشکمن )  -دهد. بکرای ایکن منظکور، شکاخص هرفینکدال       توضیح می

تمرککز فروشکنده و خریکدار     منزلة   ( به ترتیب بهAAFP) ها متوسط اندازۀ سا نة سفارش

PCMمحاسبه شدند. شاخص سودآوری یا 
متغیر نمایندۀ سود نیکز بکا در نظکر     منزلة به 9

درآمکد ککل و مجمکوط ارزش     منزلکة    هکای صکنعتی بکه     های فعالیت  گرفتن ارزش ستانده

هزینة ککل و محاسکبة    منزلة   های غیرصنعتی به  های صنعتی و پرداختی  های فعالیت  داده

دست آمد. از آنجا که متغیر وابستة مدل )سودآوری( تکابعی    التفاوت این دو مقدار به   بهما

این انتظار وجود دارد که با بهبود دانش فنی بازده افزایش یابد. با توجه به است، از تولید 

فنی به رور مستقیم در دسترس نیستند، به منظکور کنتکرل    های تغییر دانش  اینکه داده

متغیکر   منزلکة     متغیر رونکد بکه  توان از  هبود احتمالی در دانش فنی بر بازده میاثر چنین ب

 .3(14، ص 4443)هیل و گریفیتس،  استفاده کردمدل  فنی در دانش اثر  4جانشینِ

 -Fآزمکون  ابتکدا   2هکا   پس از بررسی مانکایی متغیکر  به منظور تصریح مدل مورد نظر، 

. نتکایج ایکن   شکدند  بررسکی ( 4442) 2نهاسمن و همبسکتگی بکین مقکارع پسکرا    لیمر، 

 مکدل مانایی تمام متغیرها در سطح بود. همچنین، نتایج حکاکی از   ۀدهند ها نشان آزمون

بررسکی همکراه همبسکتگی مقطعکی بکین ایکن        تحکت هکای   ثابکت در داده  پانل با تکثثیر 

 عوامکل و  هکای عمکومی    وابستگی مقارع احتما ً ناشی از اثکر مشکابه تکانکه    .8ستها داده

                                                      
1. Price-Cost Margin 
2. Proxy variable  

3. Hill&Griffiths 

 2. ضمیمة 2
5. Pesaran 

 4. ضمیمة 8
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هکا    بررسی است که به سبب فعالیت آن تحتها و صنایع  ر مقارع یعنی بنگاهدناشناخته 

 ست.در یک محیط و شرایط واحد و تشابه ساختاری بازارها

( نشان داده است، همبسکتگی مقکارع سکبب تخمکین     4443) 9رور که هوچله همان

های تخمکین جانشکین    خواهد شد. استفاده از روش OLSزن  ناتور انحرا  معیار تخمین

های پانل تحت بررسکی،   بودن داده حل استفاده شود. با توجه به کوتاه منزلة راه تواند به می

عکالوه بکر ایکن،     جانشین مناسبی برای این منظور است.  4کری -زنندۀ دریسکول تخمین

و  3، انحکرا  معیکار اسکتوار   استفاده از این روش، نسبت به اختال ت ناهمسانی واریکانس 

کند. همچنین، به منظور کنترل اثر سکایر عوامکل بکا توجکه بکه       خودهمبستگی تولید می

( شدت تبلیغات و 9131) 2( و مارتین9138) 2مبانی نظری به پیروی از استریکلند و وایز

متغیرهای کنترل، به مدل افزوده شدند و شکل نهکایی مکدل تحکت     منزلة  رشد تولید، به

 رسی، به صورت زیر تعریز شده است:بر

(8) it it it it it it itLPCM HHI AAFP ADS Gr Time      0 1 2 3 4 5 

های تمرکز فروشندگان و خریکداران   به ترتیب شاخصAAFP و  HHIدر این رابطه، 

متوسکط رشکد    Gr، 8دهندۀ شاخص شدت تبلیغکات  نشان ADSدر صنایع تحت بررسی، 

تواند اثر روند و رشد تکنولکویی در   متغیر روند است که می Timeها و  سا نة تولید بنگاه

 اند ( تعریز شده2( و )9های تمرکز بر اساس روابط ) شاخص سود را کنترل کند. شاخص

به فروش تعریز شده اسکت. شکایان    3و شاخص شدت تبلیغات از نسبت مخارج تبلیغات

های آمارگیری از   یرها از ررۀهای مورد نیاز برای محاسبة این متغ  یادآوری است که داده

و  9331تکا   9332هکای    های صنعتی ده نفر کارکن و مرککز آمکار ایکران در سکال       کارگاه

 اند.   استخراج شده 9334ستاندۀ  -جدول داده

 

                                                      
1. Hoechle 
2. Driscoll-Kraay estimator 
3. Robust  

4. Strickland and Weiss 
5. Martin 
6. Advertising intensity  

از رکرۀ آمکارگیری از    34در جکدول  نمایشگاه و مطبوعات ، آگهی، تبلیغاتۀ هزینمخارج تبلیغات همان ستون  3.

 های صنعتی است. کارگاه
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 . تخمين مدل و تحليل نتایج9

بنکدی اسکتاندارد     های چهاررقمی ربقه  ، از داده8شده در رابطة  برای تخمین مدل معرفی

سککتاندۀ  -شککدۀ مرکککز آمککار ایککران و جککدول داده آوری جمککع ISICالمللککی صککنایع  بککین

استفاده شده است. متثسفانه، آخرین جدول  9334منتشرشدۀ همین سازمان برای سال 

بوده است و از آنجا که هد  اصکلی ایکن مطالعکه     34شده برای سال  ستاندۀ تهیه -داده

بکه   9331تکا   9332هکای    است و بکرای سکال  بررسی همزمان تمرکز فروشنده و خریدار 

ها با فر    ستانده موجود نیست، در این مطالعه به محاسبة شاخص -تفکیک جدول داده

بکرای سکایر    9334ستاندۀ  -ثبات ضرایب فنی ری زمان پرداختیم و ضرایب جدول داده

بکر اسکاس   ستاندۀ مرکز آمار ایران  -ها نیز تعمیم داده شد. ضرایب فنی جدول داده  سال

بندی   اند که در این مطالعه با استفاده از ارتبا  بین ربقه  بندی شده ربقه CPC 9کدهای

هکای در    ی منتشرشدۀ مرکز آمکار ایکران، ربقکه     ها  بندی   محوری محصو ت و سایر ربقه

ها تبدیل کردیم تا بتوانیم   آن ISICبودند به معادل  CPCجدول را که بر اساس کدهای 

بنکدی   (. با توجه به ربقکه 9را در مقایسه با تمرکز فروشنده بررسی کنیم )ضمیمة ها   آن

چکا  و   ،انتشار) 44( و تولید کاغذ و محصو ت کاغذی) 49محوری محصو ت، کدهای 

( به صورت مجموط موجود بوده است و امکان تفکیک ایکن دو  شده های چا  تکثیر رسانه

های صنعتی    های مشابه در داده  یل با ادغام بخشکد از یکدیگر میسر نبود و به همین دل

بازیافکت ضکایعات و   ) 33امکان مقایسة این زیکربخش نیکز فکراهم شکد. همچنکین، ککد       

لکذا از مطالعکه حکذ      4بندی نشده بود ( در این جدول، ربقههای فلزی و غیرفلزی خرده

 شد.

هکای      بنگکاه از داده  ارزش تولیکد ککا  از سکوی    منزلة ارزش ستانده در کارگاه صنعتی به

نفر کارکن در نظر گرفته شده است و سهم تولید هکر بنگکاه    94های صنعتی بیش از   کارگاه

 HHI  )کدهای چهاررقمی( از تولید بازار یا صنعت )کدهای دورقمی( برای محاسبة شکاخص  

تولید استفاده شد. لذا در این مطالعه محدودۀ بازار )صنعت( کدهای دورقمی و متغیر ارزش 

اند. یکی از علل انتخکا  ارزش    انتخا  شده HHI  برای محاسبة تمرکز با استفاده از شاخص 

متغیر معیار، کمبود کارهای تجربی در این زمینه و تمرکز مطالعات داخلی بکر   ةلنزم تولید به

                                                      
1. Central Product Classification 

 روند. به شمار می ISICبندی  ربقهجزو  33تا  92صنایع تولیدی کدهای . 4
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( و 9132پیکروی از لوسکتگارتن )    نیز به AAFP  . برای محاسبة شاخص 9متغیر اشتغال است

ستانده برای تبکدیل سکتاندۀ فروشکنده بکه      -( از ضرایب فنی جدول داده9133کانتارلیس )

کنیم. بر ایکن اسکاس، ضکرایب فنکی و ارزش افکزوده از        ارالعات دادۀ خریداران استفاده می

نفر ککارکن   94نعتی بیش از های ص  های کارگاه  ها از داده  ستانده و تعداد بنگاه -جدول داده

 49رور که در ضمیمة یک نشان داده شده است محاسبة متغیرها برای  استخراج شد. همان

های ترکیبی برای تخمین بهتر روابکط اسکتفاده     پذیر است و به همین علت از داده کد امکان

 هکای منتشرشکده و در دسکترس، دورۀ مطالعکاتی تحکت بررسکی        کردیم. بکا توجکه بکه داده   

را نمکایش   شکده  توصیز آماری متغیرهکای اشکاره   9است. جدول  9331تا  9332های  سال

بکودن رفتکار ایکن     دهندۀ نقض فکر  نرمکال    دهد. خصوصیات آماری متغیر وابسته نشان  می

حل رفع ایکن مشککل و شکناخت شککلی از ایکن متغیکر ککه         متغیر است. برای تشخیص راه

را استفاده  gladderو  ladderنشان دهند دستورات  خصوصیات تابع توزیع احتمال نرمال را

 دهند که شکل لگاریتمی این متغیر مناسب است. کردیم. نتایج این دو روش نشان می

 ها  . توصيف داده3جدول 

 کشیدگی چولگی معیار  انحرا   واریانس ماکزیمم مینیمم میانگین 4متغیرها

PCM 3332331 49339 92/3E+92 31/9E+92 33/9E+3 339188/4 29881/99 

CR4 192839/4 244221/4 423219/9 493933/4 934199/4 23419/9- 913189/2 

HHI 24443/4 412311/4 9 434239/4 433943/4 283222/4 933939/4 

BCR 228393/4 448343/4 333919/9 424249/4 441932/4 433389/9 322922/2 

RBSF 23112/4 34/2E-2 482242/2 22482/4 332431/4 434841/3 21392/98 

AAFP 143443/4 22338/4- 914443/2 343232/4 14329/4 44342/4- 932313/2 

ADS 442913/4 4 424221/4 31/9E-2 442434/4 293313/2 93198/33 

Gr 421342/4 433393/4- 293383/3 41223/4 343412/4 334333/2 43923/22 

 هاي تحقيق مأخذ: یافته

                                                      
 ISICبندی اسکتاندارد   کنیم که معمو ً ربقه گیری تمرکز ابتدا حدود بازار تحت بررسی را تعیین می . برای اندازه9

کنیم )تولید،  شود را انتخا  می شود. سپس، متغیری که بر حسب آن اندازۀ بنگاه و بازار محاسبه می انتخا  می

ای را بکرای محاسکبة    شوند( و در آخکر شکاخص آمکاری    معیار استفاده می منزلة اشتغال بهافزوده یا  فروش، ارزش

 (.38، ص 9331گزینیم )خداداد کاشی،  شده برمی تمرکز با توجه به حدود بازار و معیار مشخص

(، HHIهریشکمن )  -(، نر  تمرککز هرفینکدال  CR4(، تمرکز فروشندگان چهار بنگاه )PCM. شاخص سودآوری )4

 هکا  (، شاخص متوسط انکدازۀ سکا نه سکفارش   RBSF(، شاخص اندازۀ نسبی خریدار )BCRتمرکز خریدار )نر  

(AAFP( شدت تبلیغات ،)ADS( و رشد تولید )GR.) 
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میکانگین   4شده در این مطالعه جدول  های تمرکز محاسبه   بهتر شاخصبرای توصیز 

( در هکر  9331 -9332سال تحت بررسی ) 98ها را ری   آمدۀ این شاخص دست     مقدار به

هکای   شود، بر اساس شکاخص  مشاهده می 4رور که در جدول  کند. همان   صنعت ارائه می

 و تنبکاکو  ،تولید محصو ت از توتون) 98صنایع با کدهای  HHIو  CR4تمرکز فروشنده 

 و تولیکد پوشکاک  ) 93(، حسکابگر و محاسکباتی   ،آ ت اداری تولیکد ماشکین  ) 34(، سیگار

هکای   پا یشکگاه ، صنایع تولید زغکال ککک  ) 43( و کردن پوست خزدار آوردن و رنگ عمل

 92انکد. در مقابکل ککدهای     ترین صنایع کشور بوده ( متمرکزای های هسته نفت و سوخت

 41( و تولیکد سکایر محصکو ت ککانی غیرفلکزی     ) 48(، صنایع مواد غذایی و آشکامیدنی )

ترتیککب،  ( بککه جککای دیگککر  نشککده در  بنککدی  آ ت و تجهیککزات ربقککه   تولیککد ماشککین )

هکای تمرککز فکروش در مجمکوط      انکد. ارقکام شکاخص    ترین صنایع کشور بوده غیرمتمرکز

ع بزرگ کشور است. تمرککز خریکداران در   دهندۀ با بودن تمرکز فروشنده در صنای نشان

رکور   بیش از صنایع دیگر است. تمرکز خریدار نیز همان 38و  33، 34، 43، 41کدهای 

های تمرکز( مشخص شده، با ست و خریداران   )میانگین نر  4که در ردیز آخر جدول 

ت ما از نظریة نیز همانند فروشندگان از تمرکز با یی برخوردارند که این نتیجه با انتظارا

 قدرت همسنگ همخوانی دارد. 

 3124 -3129هاي   هاي تمرکز طی سال . ميانگين ساالنۀ شاخص2جدول 

ISIC code CR4 HHI BCR RBSF AAFP 

92 221329/4 943343/4 32433/4 492329/4 934323/3 

98 9 9 443284/4 444939/4 2922/4- 

93 183243/4 211982/4 243489/4 341442/4 348443/3 

93 9 13421/4 233314/4 392343/4 832332/4 

91 9 213194/4 384421/4 333192/4 294248/4 

44 13243/4 288834/4 332242/4 489438/4 339932/4 

 484143/3 433243/4 313394/4 499298/4 344443/4 44و49

43 9 113429/4 423313/4 443121/4 933331/4 

42 344321/4 423998/4 42334/4 431343/4 439439/3 

42 9 222331/4 31133/4 898331/4 421343/3 

48 834898/4 921333/4 334242/4 288123/4 832448/4 

43 114333/4 282333/4 241294/4 938323/4 831183/3 
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 3124 -3129هاي   هاي تمرکز طی سال . ميانگين ساالنۀ شاخص2جدول ادامه 

43 139133/4 433243/4 242231/4 433444/9 812312/3 

41 83249/4 932111/4 983339/9 224294/9 331243/3 

34 9 9 294422/4 92323/4 338413/3 

39 33831/4 422244/4 293332/4 24322/4 193393/4 

34 9 4.232392/4 823423/4 912832/4 421329/2 

33 131341/4 294318/4 343992/4 134433/4 338443/4 

32 9 813481/4 232932/4 949232/4 33342/3 

32 122342/4 332843/4 23443/4 428121/4 433133/3 

38 119433/4 298293/4 838318/4 223421/9 343993/4 

 143443/4 23112/4 228393/4 24443/4 132983/4 میانگین

 هاي تحقيق مأخذ: یافته

بکرای دو حالکت بکدون     های تحکت بررسکی   شده برای داده نتایج تخمین مدل تصریح

انکد.   منعکس شکده  3های کنترل در جدول  کردن متغیرهای کنترل و همراه متغیر لحاظ

بودن رفتار متغیکر وابسکته از شککل     رور که اشاره شد به منظور تثمین فر  نرمال همان

 لگاریتمی شاخص سود استفاده کردیم. 

 ها  . نتایج تخمين مدل1جدول 

 
 دوم ةمعادل اول ةمعادل

 
 tآمارۀ  ضرایب

احتمال 

 tآمارۀ 
 tآمارۀ  ضرایب انحرا  معیار

احتمال 

 tآمارۀ 

انحرا  

 معیار

Cons 339/39 88/94 4 131133/4 183/492- 33/32- 4 49448/8 

HHI 2283/4 82/4 493/4 144444/4 29133/9 43/2 4 434931/4 

AAFP 433/8- 21/2- 4 9943243 84414/9- 92/2- 449/4 433833/4 

Time     981441/4 31/29 4 442433/4 

AdS     4213/99 21/4 449/4 483829/2 

Gr     983983/4 23/4 448/4 482344/4 

4 R^ 41/23% 41/19% 

Prob-F 4444/4 4 

 هاي تحقيق مأخذ: یافته
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، سازگاری کامل آماری و اقتصادی نتکایج دو مکدل را   3شده در جدول  نتایج منعکس

دهنکد. بکه عبکارت     های تمرکز و شاخص سود نشکان مکی   در خصوص رابطة بین شاخص

های کنترل در مدل تحت بررسی در معنکاداری آمکاری، عالمکت     دیگر، بود و نبود متغیر

عکالوه بکر ایکن، مقکادیر       ضرایب تخمینی و حتی در مقدار عددی ضرایب اثر کمکی دارد. 

دهنکدۀ خکوبی بکرازش دو مکدل و      ، نشکان Fهکای    ضرایب تعیین دو مدل و احتمال آماره

 است.  های منظورشده در دو مدل بودن اثر مشترک متغیر معنادار

عملکرد مالحظه شد، بین شدت تمرکز یکک   -رفتار -رور که از رویکرد ساختار همان

ت برقرار است. نتایج هر دو مدل ایکن رابطکه را   صنعت و شاخص سودآوری آن رابطة مثب

کنندگان  دهندۀ اثر معنادار افزایش شدت تمرکز در سودآوری عرضه کند و نشان تثیید می

بودن مدل، ضریب شاخص تمرکز  در صنایع بزرگ کشور است. با توجه به نیمه لگاریتمی

رکز صنایع کشور، دهد که یک واحد افزایش در تم کنندگان در مدل دوم نشان می عرضه

دنبال دارد. بکا توجکه بکه ماهیکت       درصد سود بیشتر را برای صنایع بزرگ کشور به 929

توان نتیجه گرفت ککه افکزایش تمرککز     ها(، می غیرخطی مدل )غیرخطی بر اساس متغیر

فروش در صنایع کشور سبب افزایش سود صنایع با نر  فزاینده خواهکد شکد. در هکر دو    

 رور مرکد معنادار است.  نظر آماری بهمدل این رابطه از 

شاخص تمرکز خریداران، در  منزلة ها به  تخمین ضرایب متوسط اندازۀ سا نة سفارش

دهندۀ رابطة  بودن این ضریب نشان هر دو مدل منفی و از نظر آماری معنادار است. منفی

است. بکه  های تمرکز خریداران و سود در صنایع تحت بررسی  معکوس بین رفتار شاخص

ها متمرکزترنکد، حاشکیة     عبارت دیگر، بازارهایی که خریداران یا متقاضیان محصو ت آن

رکور ککه در پیشکینة تحقیکق      کنند. همان کنندگان فراهم می سود کمتری را برای عرضه

تواند تثییدکنندۀ نظری قدرت همسنگ باشد. در واقع، این  ای می اشاره شد، چنین رابطه

د افزایش تمرکز خریداران در یک صنعت بکه معنکای ککاهش قکدرت     ده رابطه نشان می

بازاری فروشندگان در آن صنعت است. مقدار عکددی ایکن ضکریب در مکدل دوم نشکان      

آوری صکنایع   دهد که یک واحکد افکزایش در تمرککز خریکداران سکبب ککاهش سکود        می

رقکم بکا یی   شود، که البتکه   درصد می 984کنندۀ کا ها و خدمات به مقدار حدود  عرضه

های  دهندۀ قدرت خریداران متمرکز در پرداخت قیمت تواند نشان است. چنین شدتی می

کمتر به فروشندگان کا ها در صنایع بزرگ کشور باشد. البته، باید تثکید کرد که چنین 
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بودن مدل به معنای رابطة کاهنکده بکین تغییکرات تمرککز      ای با توجه به غیرخطی رابطه

 کنندگان است. عرضه خریداران و سود

تر از تمرککز   شده مقدار مطلق ضریب تمرکز خریداران بزرگ زده در هر دو مدل تخمین

توان چنین استنتاج ککرد ککه اثکر یکک واحکد تغییکر در تمرککز          فروشندگان است. لذا می

ها بیش از تغییر در تمرکز فروشندگان است   خریداران در سودآوری صنعت و عملکرد بنگاه

تر است. همچنین، از ضرایب   ها به قدرت بازاری رر  مقابل خود حساس  ری بنگاهو سودآو

گیری کرد که در صنعتی ککه تمرککز    توان چنین نتیجه  های تمرکز در معاد ت می شاخص

فروشندگان آن کا  با  باشد )به علت ضریب مثبت( و تمرککز خریکداران از مقکدار کمکی     

ی( سودآوری آن صنعت افزایش خواهد یافت و عملکرد برخوردار باشد )به علت ضریب منف

 ،تولید محصکو ت از توتکون  ) 98توان به کدهای   یابد که می  های آن صنعت بهبود می   بنگاه

( ای های هسکته  های نفت و سوخت پا یشگاه ،صنایع تولید زغال کک) 43(، سیگار و تنباکو

( اشاره ککرد ککه از تمرککز فروشکندۀ     یلرتریلر و نی متر ،موتوری ةتولید وسایل نقلی) 32و 

 با یی برخوردارند، اما تمرکز خریداران در این صنایع نسبتاً پایین است.

 گيري  . نتيجه2

کردن قدرت بازاری یک رر  بازار از سوی رر  دیگر، قدرت همسکنگ نامیکده    متعادل

 -9332ای دوره شود. در این مطالعه به بررسی این نظریه برای صنایع بزرگ ایران بر می

عملککرد بکه    -رفتکار  -پرداختیم. برای این منظور در چکارچو  رویککرد سکاختار    9331

تخمین رابطة بین تمرکز خریداران )بر اساس محاسبة شکاخص متوسکط انکدازۀ سکا نة     

های  های صنعتی کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده ( و سود بنگاهAAFPها   سفارش

پرداختیم. تخمین این مکدل نشکان داد ککه افکزایش تمرککز فکروش در       ترکیبی متوازن 

ها خواهد شد. همچنکین، ضکریب منفکی شکاخص      صنایع کشور سبب افزایش سود بنگاه

کنندگان  دهندۀ رابطة نزولی کاهنده بین این شاخص و سود عرضه   تمرکز خریداران نشان

یکداران در صکنایع کشکور،    در صنایع بزرگ کشور است. به عبارت دیگر، قدرت بیشتر خر

کند. به سخن دیگر، در صنایع با تمرکز  قدرت بازاری فروشندگان را کاهش یا تعدیل می

 فروش بیشتر، تمرکز خرید بیشتری وجود دارد و به عکس.
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دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیز و چمدان و زین و یراق و تولید 

 کفش
91 

44 
ساخت  –غیر از مبلمان –پنبه تولید چو  و محصو ت چوبی و چو 

 کا  از نی و مواد حصیری
44 

 49 تولید کاغذ و محصو ت کاغذی -

 44 شده های چا  انتشار و چا  و تکثیر رسانه -

 44و49 شده های چا  تولید کاغذ و محصو ت کاغذی وانتشار و چا  و تکثیر رسانه 43

 43 ای های هسته های نفت و سوخت پا یشگاه –صنایع تولید زغال کک 42

 42 صنایع تولید مواد و محصو ت شیمیایی 42

 42 و پالستیکیتولید محصو ت  ستیکی  48

 48 تولید سایر محصو ت کانی غیرفلزی 43+43

 43 تولید فلزات اساسی 34+39

 43 آ ت و تجهیزات جز ماشین هتولید محصو ت فلزی فابریکی ب 34

 41 نشده در جای دیگر بندی آ ت و تجهیزات ربقه تولید ماشین 33+32+32

 34 محاسباتیآ ت اداری و حسابگر و  تولید ماشین 38

 39 جای دیگر در نشده بندی های برقی ربقه  آ ت و دستگاه تولید ماشین 33
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 32 موتوری و تریلر و نی متریلر ةتولید وسایل نقلی 29
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آزمون هاي تشخيصی -2ضميمۀ  

 
 توضیحات احتمال مقدار آماره

 لیمر -Fآزمون 
91/88 مدل اول  پانل 4 
43/431 مدل دوم  پانل 4 

 آزمون هاسمن
42/493 مدل اول  تثثیرات ثابت 4 
42/31 مدل دوم  تثثیرات ثابت 4 

 آزمون همبستگی مقارع
224/22 مدل اول  همبستگی مقارع 4 
223/4 مدل دوم  4943/4  همبستگی مقارع 

. نتایج رگرسيون مدل اول1ضميمۀ  

 

مدل دوم. نتایج رگرسيون 9ضميمۀ  

 
 

. 

                                                                              
       _cons     31.77116   2.979973    10.66   0.000      25.4195    38.12282
        aafp     -6.27803   1.123403    -5.59   0.000    -8.672507   -3.883553
         hhi     2.446774   .9222225     2.65   0.018     .4811033    4.412445
                                                                              
        lpcm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Drisc/Kraay
                                                                              

                                                 within R-squared  =    0.4809
maximum lag: 2                                   Prob > F          =    0.0002
Group variable (i): id                           F(  2,    15)     =     16.64
Method: Fixed-effects regression                 Number of groups  =        21
Regression with Driscoll-Kraay standard errors   Number of obs     =       336

. xtscc lpcm hhi aafp ,fe

                                                                              
       _cons    -214.9681    6.01026   -35.77   0.000    -227.8588   -202.0774
        year     .1690093   .0040833    41.39   0.000     .1602515    .1777672
          gr     .1631635   .0658028     2.48   0.026     .0220305    .3042966
         ads     11.04975   4.268651     2.59   0.021     1.894402    20.20509
        aafp    -1.600925   .3868362    -4.14   0.001    -2.430606   -.7712439
         hhi     1.419774   .2801392     5.07   0.000     .8189348    2.020613
                                                                              
        lpcm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Drisc/Kraay
                                                                              

                                                 within R-squared  =    0.9129
maximum lag: 2                                   Prob > F          =    0.0000
Group variable (i): id                           F(  5,    14)     =   1867.71
Method: Fixed-effects regression                 Number of groups  =        21
Regression with Driscoll-Kraay standard errors   Number of obs     =       315

. xtscc lpcm hhi aafp ads gr year,fe
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. آزمون مانایی متغير وابسته2ضميمۀ   

 
 

 
 

 

 

                                                                              
 Adjusted t*         11.5820        1.0000
 Unadjusted t         7.1803
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 8.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0

Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     16
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     21
                                    
Levin-Lin-Chu unit-root test for pcm

. xtunitroot llc pcm

                                                                              
 Adjusted t*         -4.1848        0.0000
 Unadjusted t        -5.0246
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 8.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0

Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     16
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     21
                                     
Levin-Lin-Chu unit-root test for lpcm

. xtunitroot llc lpcm


