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چكيده
رویکرد اصلی اقتصاد صنعتی براي تحليل بازار بر پایه الگوي ساختار ،رفتار و عملکرد و رابطهه متاابهل بهي
آنها بنا شده است .هدف ای مااله نيز بررسی ارتباط متاابل بي عناصر ساختار ،رفتار و عملکهرد بهازار در
صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران میباشد .براي ای منظور ،مدل سيستم معادالت همزمان در برگيرنهده
متغيرهاي تمرکز ،شدت تبليغات و سودآوري براي  22کد چهار رقمی صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران
طی سالهاي  3147 -3168با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهاي ( )3SLSتخمهي زده مهیشهود.
نتایج حاصل از تخمي مدل حاکی از تأثير مثبت متغيرهاي تمرکز و سودآوري بر شدت تبليغات مهیباشهد.
متغيرهاي تمرکز و شدت تبليغات با وقفه نيز تأثير مثبت بر سودآوري دارند .عالوه بر ای  ،نتهایج حهاکی از
تأثيرگذاري منفی متغير شدت صادرات بر سودآوري میباشد.
واژگان کليدي :تمرکز ،شدت تبليغهات ،سهودآوري ،صهنایع مهواد غهذایی و آشهاميدنی ،روش حهداقل
مربعات سه مرحلهاي ،ایران
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 مقدمهارزیابی عملکرد بنگاه ها و صهنایع از زمهان اناهالن صهنعتی همهواره مهورد توبهه صهاح نظهران و
دانش پژوهان قرار داشته است ،امّا تأکيد بر حوزه خاصی از اقتصاد تحت عنوان "اقتصاد صنعتی" از
اوایل دهه  3311ميالدي گسترش یافته است .اقتصاد صنعتی یکی از گرایشهاي علم اقتصاد اسهت
که در آن رفتار متاابل توليدکنندگان با یکدیگر ،مصرف کنندگان با یکهدیگر و توليدکننهدگان بها
مصرفکنندگان بررسی میشود (دهاانی و دیگران .)3167 ،از نظر تاریخی ،مطالعه اقتصاد صنعتی
معموالً به کار ميسون )3313( 3و بي  )3393( 2نسبت داده میشود.
مهمتری ماوالتی است که در حيطه اقتصاد صنعتی مطرح میشود که اگر به درسهتی
بازار یکی از 
بههه آن نگریسههته شههود ،بيشههتری مشههکالت و ناکههامیهههاي اقتصههادي صههنعت کشههور ریشههه در
سطحینگري به آن دارد .تلای سطحی و توبه نکردن به ماوله بازار و مفاهيم مرتبط با آن ،نداشت
درک ساختار بازاري و ضعف در شناسایی تعامالت رفتاري کنشگران بازار موب

شده است تها

هم چنان تراژدي تلخ موفق نبودن صنایع داخلی در بازار فروش تداوم یابد .منظور از بهازار ،محيطهی
است که بنگاهها در آن فعاليت میکنند .هر بازار متشکل از سه دسته عناصهر سهاختاري ،رفتهاري و
میباشد (بخشی .)3162 ،اصلیتری رویکرد اقتصاد صنعتی بهراي تحليهل بهازار بهر پایهه
عملکردي 
الگوي ساختار ،رفتار و عملکرد ( 1)SCPو رابطه متاابل بي آنها بنا شده است.
ساختار بازار معموالً به وسيله توزیع اندازه بازار تعریف مهیگهردد .بهراي تجزیهه و تحليهل سهاختار
بازار ،سهم بنگاههاي مختلف از بازار مورد بررسی قرار میگيرد .سهم بازار و تمرکهز از مههمتهری
متغيرهاي ساختاري میباشند .الگوي رفتاري بنگاه ها متناس

با ساختار بازار اتخاذ میشود .رفتاري

که بنگاهها مطابق با آن عمل میکنند تا به هدفهاي از پيش تعيهي شهده دسهت یابنهد ،بها توبهه بهه
شرایط بازار و اهداف خود بنگاه تعيي میشود .ای رفتار ،که ممک است به صورت انفرادي یا بها
مشارکت دیگران صورت پذیرد ،میتواند در خصوص سطح قيمهتهها ،نهوم محصهول ،اسهتاندارد
کيفيت ،آگهی و تبليغات باشد .در چني شرایطی بنگاهها راههایی را بهراي همکهاري یها رقابهت بها
دیگران در نظر گرفته و سياستهایی را اتخاذ مینمایند .عملکرد یک بنگاه نيز که نتيجه و حاصهل
کار و کوشش بنگاه را اندازهگيري میکند در برگيرنده شاخصهایی همچون سود ،ميزان کارایی،
1
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نرخ رشد ،پيشرفت فنی و سرمایهگذاري بنگاه میباشد.
بحثها و مطالعات اوليه پيرامون رابطه بي عناصر سهگانه بازار در ابتدا توسهط نویسهندگانی مطهرح
شد که در واقع از بنيانگذاران مکته

سهاختارگرایی بودنهد .از نظهر ایه مکته  ،رفتهار بنگهاههها و

تصميم آن ها مبنی بر همکاري و ائتالف و یا رقابت با یکدیگر ،متأثر از ساختار بهازار مهیباشهد .در
واقع ،بهت عليت در ای مکت
طرفداران مکت

از ساختار بهه رفتهار و سهبه بهه عملکهرد اسهت .در ناطهه ماابهل،
3

شيکاگو (یو .سی .ال .اي) بهت عليت را از عملکرد به رفتار و ساختار میدانند.

از نظر ای مکت  ،ساختار بازار و نحوه رفتار بنگاهها به کارایی نسبی (یکی از بنبهههاي عملکهرد)
بنگاهها مرتبط است .از سویی دیگر پيروان مکت

رفتارگرایی معتادند که الگوي رفتاري بنگهاههها

عامل مؤثر در شکل گيري عملکرد بازار میباشد .به عبارت دیگر ،ساختار در عملکرد بازار چندان
مؤثر نيست بلکه رفتار بنگاهها عنصر اساسهی و تعيهي کننهده عملکهرد مهیباشهد .در نهایهت بهه نظهر
معتادان مکت

ورود ،مهمتری عامل تعيي کننده نتيجه و عملکرد بازار ،ورود بنگهاهههاي بهالاوه از

خارج صنعت به داخل آن میباشد .مطابق ای نظریه (به استثناي شرایطی ههمچهون موانهع قهانونی و
 ،)...انحصار و رفتارهاي غير رقابتی به دليل امکان ورود بنگاهههاي بهالاوه بهه بهازار محکهوم بهه فنها
میباشند و دولتها نباید نگران پدیده اي به نام انحصار باشند ،زیرا بنگاههاي بالاوه آماده منازعهه و
رقابت با بنگاههاي قدیمی میباشند (خداداد کاشی.)3166 ،
در مطالعات اقتصاد صنعتی که عمدتاً بر بازار صنایع کاالیی متمرکز شهده اسهت ،الگهوي سهاختار،
رفتار و عملکرد کاربرد گستردهاي دارد .مطالعات مختلهف صهورت گرفتهه بهر اسهاس ههر یهک از
مکات

فوق در خصوص روابط متاابل ساختار ،رفتار و عملکرد از تأثيرات متاابهل هریهک از ایه

عناصر از یکدیگر حکایت دارند .ایه مطالعهات از مطالعهات تهک معادلههاي تها مطالعهات سيسهتم
معادالت همزمان گسترده شده است.
مفهوم بازار ،فرآیند ،ساختار و عملکرد آن و نيز عناصر مؤثر بر تنظيم بازار چه به صهورت داخلهی،
منطاهاي و یا بي المللی حائز اهميت میباشد .مثالً در مطالعهه بازارههاي داخلهی بایهد عوامهل تنظهيم
بازار به خوبی مشخص و براي ایجاد ارتباط درست ميان ای عوامل برنامهریزي کارشناسانه صورت
پذیرد .تدوی سياستهایی که هدفآنها افزایش کارایی وایجاد بستر رقابت میباشد بدون درنظر
گرفت چگونگی ارتباط عناصر بازار امکانپذیر نمیباشد.
1

. U. C. L. E
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در مطالعات اقتصاد صنعتی که عمدتاً بر بازار صنایع کاالیی متمرکز شهده اسهت ،الگهوي سهاختار،
رفتار و عملکرد کاربرد گسترده اي دارد؛ بدی معنی که اثرگذاري ساختار بهازار بهر رفتهار عهامالن
اقتصادي و رابطه رفتار عامالن با عملکرد صنعت از نظر کارایی ،پيشرفت ،اشتغال و تعادل درآمدي
مورد بررسی قرار میگيرد .با ایه وبهود ،در ایهران تحاياهات قابهل تهوبهی در خصهوص الگهوي
ساختار ،رفتار و عملکرد بازار صورت نبذیرفته است.
بررسی و شناخت پيرامون محصوالت ،بنگاه هها و صهنایع موبهود در ههر کشهور گهامی اساسهی در
شناخت وضعيت موبود و آینده صنعت آن کشور و مادمهاي براي برنامهریزيهاي اسهتراتژیک و
بلندمدت میباشد .در ای راسهتا ،صهنایع مهواد غهذایی و آشهاميدنی از بملهه صهنایع عمهده کشهور
می باشد که ارتباط آن بها سهالمت افهراد بامعهه بهر اهميهت آن مهیافزایهد (بعفرنهژاد و همکهاران،
 .)3163اگرچه که صنایع مواد غذایی و آشاميدنی از قدیمیتری صنایع کشهور مهیباشهند و بهه
طور کلی نسل اول صنایع ایجاد شده در کشور عمدتاً در ای حوزه قرار میگيرند ،ولی با توبه
به عمر ای صنعت در سطح بهان ،صنعت مزبور در ایران یک صنعت نوپا به شمار مهیآیهد کهه بها
توبه به شرایط آن و هوایی و تنوم و کيفيهت مطلهون محصهوالت کشهاورزي ایهران ،داراي
اهميت زیادي بوده و میتواند محل بحث مطالعات فراوانی باشد.
همچني  ،در اغل مطالعات به بررسی تأثير متغيرهاي ساختاري ،رفتهاري و عملکهردي بهه صهورت
مجزا پرداخته شده و تأثير همزمان ای متغيرها بر هم و ارتباط متاابل بي آنها کمتهر بررسهی شهده
است ،در واقع ،علهیرغهم اهميهت مطالعهه سيسهتماتيک ارتبهاط عناصهر سهاختار ،رفتهار و عملکهرد
بازارها ،مطالعه زیادي در ای زمينه صورت نگرفته است .از همهي روي و نيهز بها توبهه بهه اهميهت
بررسی سيستماتيک عناصر بازار ،مطالعه حاضر به بررسی الگهوي سهاختار ،رفتهار و عملکهرد بهازار
براي کدهاي چهار رقمی در یکی از مهمتری صنایع کشور یعنی صنایع مواد غهذایی و آشهاميدنی
ایران طی سالهاي  3147-3168با استفاده از روش پانل سيستمی میپردازد که ای خود ناطه قوت
و نوآوري مطالعه حاضر را نشان میدهد.3
سازماندهی مااله به شرح زیر است که بعد از ارائه مادمه حاضر ،مبهانی نظهري و مطالعهات تجربهی
صورت گرفته در زمينه مورد مطالعه ارائهه مهیشهود .سهبه در بخهش روششناسهی ،مهدل تحايهق
معرفی میگردد.
 .3ای اطالعات هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود که آخری اطالعات منتشر شده مربوط به سال  3168میباشد.
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بخش بعدي به تجزیه و تحليل یافتههاي تحايهق مهیپهردازد .بخهش پایهانی بهه نتيجههگيهري و ارائهه
پيشنهادات سياستی اختصاص دارد.
 مباني نظريمتغيرهاي تمرکز ،تبليغات و سودآوري به عنوان مهمتهری شهاخص ههاي عناصهر سهاختار ،رفتهار و
عملکرد بازار مطرح می باشند که در بيشتر مطالعات به کار برده مهیشهوند .در ایه بخهش ابتهدا بهه
تعریف هر یک از ای متغيرها و سبه ارتباط متاابل بي آنها پرداخته میشود.
تمرکز یک متغير ساختاري است که با نشان دادن ميزان تراکم بنگاهها در یک بازار و دربه کنترل
بازار به وسيله هر یک از آنها ،شهدت رقابهت در بهازار را نشهان مهیدههد .منظهور از تمرکهز بهازار
وضعيتی است که در آن یک صنعت یا بازار بهه وسهيله تعهداد کمهی از توليدکننهدگان پيشهرو و یها
بزرگ که در آن صنعت فعال هستند ،کنترل میشود .تمرکز نحوه توزیع بازار بي بنگاهههاي فعهال
در بازار را اندازهگيري کرده و اطالعاتی را در مورد اندازه نسهبی بنگهاههها ارائهه مهیدههد .تمرکهز
تابعی از دو مؤلفه اصلی؛ یعنی پراکندگی بازار و تعداد بنگاههاي فعال در بازار است .ایه شهاخص
تابعی فزاینده از نابرابري سهم بازار بنگاهها و تهابعی کاهنهده از تعهداد بنگهاهههاي موبهود در بهازار
است ،یعنی هر چه بازار به شکل غير یکنواختی بي بنگاهها توزیع شهده باشهد دربهه تمرکهز بيشهتر
خواهد بود و از سوي دیگر هر چه تعداد بنگاهها کمتر باشد تمرکز بيشتر خواهد بود .بهراي انهدازه-
گيري تمرکز ،ابتدا باید حدود صنعت و سبه متغيري که بر حس آن تمرکز اندازهگيري میشود
را مشخص نمود .براي ای منظور ،متغيرهایی مانند توليهد ،فهروش ،ارزش افهزوده ،ارزش فهروش و
اشتغال مد نظر قرار میگيرند (یوسفی.)3162 ،
تبليغات همان معرفی و شناساندن بيشتر محصوالت یک بنگاه به وسيله شيوههاي مختلف مهیباشهد.
تبليغات تالشی است که موب

فروش بيشتر یک بنگاه موبود در یک صنعت میشهود ،چهرا کهه

تبليغات باعث ایجاد وفاداري در مصرفکنندگان نسبت به یک مارک یا کهاالي خهاص مهیشهود.
تبليغات یک شرکت تأثير بسزایی در باال بردن آگاهی مشتري دارد و بر روي افکار ،احساسات،
گرایشات و تصميمگيري وي تأثير میگذارد .اهميت تبليغات از آنجا سرچشمه میگيهرد کهه نهه
تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر توليدکنندگان بهه شهمار مهیرود ،بلکهه وسهيلهاي
است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوريهاي شرکت و همچني تغيير در محصوالت
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آگاه میشوند (فرهنگی و همکاران.)3166 ،
سود اقتصادي تفاوت درآمد کل و مجموم هزینههاي صریح و ضمنی است .سود به عنهوان درآمهد
خالص یک بنگاه تجاري مطرح می شود و معياري تاریبی از موفايهت یها عهدم موفايهت ههر بنگهاه
تجاري است که به عنوان محرکی براي فعاليتهاي اقتصادي عمل مینمایهد (دهاهانی و همکهاران،
.)3168a
  -ارتباط متقابل بين شاخصهاي ساختار و رفتاردر خصوص ارتباط بي تمرکز (به عنوان شاخص ساختار) و تبليغات (به عنهوان شهاخص رفتهار) دو
نظریه ماابل وبود دارد:
مطابق نظریه اول رابطه بي تمرکز و تبليغات یک رابطه یک طرفهه اسهت .مطالعهات اوليهه صهورت
گرفته در ای زمينه تأثير تمرکز بر تبليغات را خطی بيان میکردند .ای در حالی است که مطالعات
بعدي بر رابطه غير خطی تأثير تمرکز بر تبليغات تأکيد داشتند ،بدان مفهوم که تبليغات نهه در بهازار
رقابت کامل و نه در بازار انحصار کامل از شدت چندانی برخوردار نيست ،بلکه شدت تبليغهات در
بازارهاي رقابت انحصاري و به ویژه انحصار چندبانبه بيشتر میباشد ،بنابرای مهیتهوان گفهت کهه
یک رابطه غير خطی به شکل  Uمعکوس بي تمرکز و تبليغات وبود دارد.
نظریه دوم بر ای نکته تأکيد دارد که وبود رابطه بي تمرکز و تبليغات را نمیتوان بهه یهک رابطهه
علّی یک طرفه تعبير کرد ،چرا که اگر چه تمرکز بر شدت تبليغات تأثير دارد ،امها تبليغهات نيهز بهه
نوبه خود بر تمرکز و از ای طریق بر سطوح قيمتها و سود تأثير دارد (برومند بزي.)398 :3167 ،
البته در خصوص نحوه ای تأثير نيز نظر واحدي وبود ندارد .برخی معتادند تبليغات میتواند یهک
حس اعتماد بي توليدکننده و مصرفکننده ایجاد و منجر به تثبيت اعتبار یک نام تجهاري در ذهه
مصرفکننده گردیده و سهم بازاري یک مارک خاص را تحت تأثير قرار دهد .بهه عبهارت دیگهر
تبليغات از طریق تغيير تربيحات مصرفکننده و انتاال تابع تااضا ،منجر بهه افهزایش سههم بهازاري
بنگاه تبليغکننده میشود .بدی ترتي

تبليغات می تواند منجر به افزایش تمرکز شده و به عنوان مانع

ورود سایری به بازار عمل نماید .در ای صورت تبليغات یک عامل ضد رقابتی محسون میگردد.
از سوي دیگر تبليغ یک کاالي بدید میتواند با معرفی بایگزی هاي یک کاال موببهات ارتاهاي
رقابت در بازار و کاهش تمرکز را فراهم آورد (حسنالی پور و همکاران .)3166 ،نهوم تبليغهات در
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ای زمينه میتواند عامل تعيي کننده باشد .چمبرلي  )3311( 3از بمله اولي افهرادي بهود کهه معتاهد
بود تبليغات میتواند به دو شکل آگاهیدهنده و اغواکننده تاسيمبندي شود .تبليغات آگاهیدهنهده
با ایجاد ارتباط بي مصرفکننده و محصول به وسيله اطالمرسهانی دربهاره قيمهت ،کيفيهت و سهایر
ویژگیهاي محصول میتواند موب

تشدید رقابت و کاهش تمرکهز شهود ،در حهالیکهه تبليغهات

اغواکننده با تغيير در تربيحات مصرف کننده بهه سهمت کهاالي تبليهغ شهده موبه افهزایش سههم
بازاري بنگاه تبليغکننده می شود که ای خود منجر به کهاهش رقابهت و افهزایش تمرکهز مهیگهردد
(ميسرا.)2131 ،2
  -ارتباط متقابل بين شاخصهاي ساختار و عملكردبسياري از مطالعات رابطه مثبت بي سهم بازاري بنگاهها (و به تبع آن تمرکز صهنعت) و سهودآوري
آنها را تائيد نمودهاند که دو رویکرد مختلف براي توضيح آن ارائه شده است:
رویکرد اول دیدگاه ساختارگرایان است که مبتنی بر نظریهه تبهانی اسهت .بهر مبنهاي ایه نظریهه ،بها
بنگاهها ،قدرت بازاري ای بنگاهها افزایش یافتهه
متمرکز شدن سهم بازار در ميان تعداد معدودي از 
و بنابرای آنها قيمت محصول را باالتر از سطح قيمت بازار رقابت کامل تعيي میکنند و در نتيجهه
به سود باالتري دست مییابند (بي .)3393 ،1
رویکرد دوم که اولي بار توسط دمستز )3341( 7معرفی گردید مبتنی بر دیدگاه کارآیی اسهت .بهر
اساس ای نظریه کارایی بيشتر برخی بنگاهها است که باعث سودآوري بيشتر آن بنگاهها مهیگهردد
و در ای ميان ممک است که به صورت تصادفی تمرکز نيز باالتر رود .به عبارت دیگر ،بنگاهههاي
کاراتر هم داراي سود بيشتر و هم داراي سهم بازاري بيشتر خواهنهد بهود ،اگهر چهه کهه سهودآوري
صهرفهههاي بهه

باالي مزبور میتواند تحت تأثير عوامل دیگري همچون نوآوري ،تفاوت محصهول،
ماياس و  ...قرار گيرد .بروزن )3343( 9معتاد بود که هميشه یهک رابطهه مثبهت بهي سههم بهازار و
سودآوري در سطح بنگاه وبود دارد که ای خود داللت بر وبود یک رابطه مثبهت بهي تمرکهز و
میکند ،حتی اگر تمرکز باال منجر به تبانی بنگاهها با یکهدیگر نشهده و
سودآوري در سطح صنعت 
1

). Chamberlin (1933
). Misra (2010
3
).Bain (1951
4
). Demsetz (1973
5
). Brozen (1971
2
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بنگهاههها بها افهزایش
تأثيري بر روي رفتار بنگاه نداشته باشد نيکالس )2112( 3نشان داده است کهه 
سهم خود در بازار به احتمال زیهاد بهه کهارایی بهاالتر و در نتيجهه بهه افهزایش عملکهرد و سهود بهاال
میرسند (نئوکاسميدي .)2119 ،2فينی و رابرز )3333( 1عنوان مینمایند که دربهه تمرکهز بهاال و
بامعتری رابطه در خصهوص
موانع ورود منجر به سودآوري بيشتر صنایع میشوند (فينی .)2111 ،7
ارتباط سهم بازار و سودآوري در سطح بنگاه (و به تبع آن تمرکز و سهودآوري در سهطح صهنعت)
اولي بار توسط کالرک و همکاران )3367( 9ارائه گردید .آنها در یک بازار محصوالت همگ ،
همگ  ،رابطه بي سهم بازار و سودآوري بنگاه را به صورت زیر نشان دادند:

Si

() 3



)  (1  

1



mi  

که در آن  S iو  miبه ترتي سهم بازاري و حاشيه قيمت -هزینه (شهاخص سهودآوري) بنگهاه i

ام  ،کشش تااضا و  دربه تبانی بنگاهها را در بازار نشان میدهنهد .بهدی ترتيه  ،ههر چاهدر
سهم بازاري بنگاهی بيشتر باشد ،حاشيه سودش بيشتر خواهد بود.
بر همي اساس ،رابطه بي تمرکز بازار و حاشيه سود صنعت به صورت زیر استخراج میشود:

H

() 2



)  (1  

1



M 

که در آن  Hشاخص تمرکز هرفيندال و  Mحاشيه سود صنعت است ،بنابرای حاشيه سود صنعت با
شاخص تمرکز رابطه مستايم دارد.
از سوي دیگر ،تصميم براي ورود به یک صنعت که باعث کاهش تمرکهز بنگهاههها در آن صهنعت
می شود ،تحت تأثير سودآوري صهنعت قهرار مهیگيهرد .عمومهاً انتظهار بهر آن اسهت کهه صهنایع بها
سودآوري باال ورودي هاي بدید را بيشتر از صنایع با سودآوري پهایي بهذن کننهد (اُر.)3347 ،8
ای مطل

هم براي بنگاه هاي بهالاوه بهراي ورود و ههم بهراي بنگهاهههاي موبهود در صهنعت بهراي
1

). Nicolas (2002
). Neokosmidi (2005
3
). Feeny and Rogers (1999
4
). Feeny (2000
5
). Clarke et al. (1984
6
). Orr (1974
2
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سودآوري باالي یک صنعت موب کهاهش

بنگاهها ،با وقفه همراه است چرا کهه
تمرکز در آن صنعت میگردد .معموالً اثر سودآوري بر ورود 
از زمان پدید آمدن سود در صنعت مدت زمانی طول میکشد تا بنگاههاي بالاوه از ای امهر اطهالم
پيدا کرده و اسبان ورود به صنعت را فراهم نمایند (بهشتی و همکاران.)3166 ،
  -ارتباط متقابل بين شاخصهاي رفتار و عملكردشاخصهاي رفتاري و عملکردي باید

در خصوص ارتباط متاابل بي تبليغات و سودآوري به عنوان
گفت که از آنبایی که رقابت ميان بنگاهها در حال افزایش است و با توبه به ای که هدف اصلی
بنگاهها ،تعریف استرتژيهایی براي خود به منظور رسيدن به حداکثر سود میباشد ،از ایه روي بهه

نظر میرسد که بنگاهها و صنایع با در پيش گرفت تبليغهات بهر تهأثير تبليغهات بهر سهودآوري تکيهه
دارند (نئوکاسميدي .)2119 ،به عبارت دیگر ،توليدکنندگان در راستاي حداکثرسازي سهود خهود
در بههازار اقههدام بههه تبليغههات مههیکننههد چههرا کههه فههرا بههر آن اسههت کههه تبليغههات بههر سههودآوري
توليدکنندگان تأثير مثبت دارد (دهاانی و شهيکی تاش.)3168 ،
نظریه هاي مختلفی در خصوص ارتباط بي تبليغات و سودآوري وبود دارند .اندیشمندان از وبهود
دو نظریه در مورد اثر تبليغات بر سودآوري یاد میکنند:
نظریه اول معتاد است که تبليغات یکی از فاکتورهاي تمایز محصول است ،بنابرای تبليغهات باعهث
افزایش سود و کاهش رفاه مصرفکننده میشهود .ایه نهوم تمهایز بهه نظهر مهیرسهد کهه فاهط در
بازارهاي رقابت ناقص وبود داشته باشد.
نظریه دیگر بر تبليغات آگاهیدهنده متمرکز است ،بدی مفهوم که تبليغات موب مهیشهود بهازار
رقابتیتر شده و قيمت کاهش یابد و سود به خاطر اطالعاتی که مصهرفکننهدگان دربهاره قيمهت و
مییابد (نئوکاسميدي.)2119 ،
کيفيت محصول به دست میآورند ،کاهش 
بسياري از اقتصاددانان صنعتی ارتباط بي تبليغات و سودآوري را یک رابطهه مسهتايم مهیداننهد و
مطالعات نظري زیادي نيز ای موضوم را تأیيهد مهیکننهد .گراههام و برگهر )2111( 3یهک حلاهه
ارتباطی بي مخارج تبليغات سهال بهاري و سهودآوري سهال آتهی بسهط دادهانهد .لهی )2112( 2در

1

). Graham and Berger (2000
). Lee (2002

2
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مطالعه خود به ای نتيجه رسيد که بي تبليغات و افزایش سودآوري رابطه مثبتی وبهود دارد .بهونز
و همکاران3341( 3؛  )3344و اُر ( )3347نيز به نتایج مشابهی دست یافتند.
از سوي دیگر ،هر چه ميزان سودآوري بيشتر باشد انتظار بر آن است که تبليغات بيشتري نيز چهه بهه
وسيله تکتک بنگاه هاي موبود در یک صنعت و چه در سطح کلی آن صنعت صورت پذیرد .در
همي زمينه ،مارتي  )3346( 2با استفاده از مدل درفم – استينر )3397( 1براي تبليغات به ای نتيجهه
رسيد که شدت تبليغات به سودآوري و کشش تااضاي تبليغات بستگی دارد (ایواساکی.)2118 ،7
 مطالعات تجربيدر زمينه موضوم مورد تحايق ،مطالعات خاربی فراوانی وبود دارند که در زیر به برخهی از آنهها
اشاره میگردد:
متوالی )3344( 9در مطالعهاي با استفاده از سيسهتم معهادالت ههمزمهان و روش حهداقل مربعهات دو
مرحلهاي ،به بررسی رابطه بي تمرکز و تبليغات در صنایع غذایی استراليا پرداخته است .نتهایج ایه
مطالعه حاکی از وبود رابطه غير خطی بي متغيرهاي تمرکز و شدت تبليغات میباشد.
یهوري و کهوات )3363( 8بها اسهتفاده از سيسهتم معهادالت ههمزمهان و روش حهداقل مربعهات سهه
مرحله اي به بررسی روابط بي متغيرههاي تمرکهز ،شهدت تبليغهات ،هزینههههاي تحايهق و توسهعه و
سودآوري در صنایع توليدي آمریکا پرداختهاند .نتایج مطالعه حاکی از آن بوده است که متغيرهاي
شدت تبليغات و هزینههاي تحايق و توسعه تأثير مثبت بر سودآوري دارند و رابطه علّی یهک طرفهه
از سوي شدت تبليغات به سودآوري در ای صنایع وبود دارد.
پيتليه )3333( 4با استفاده از رهيافهت دادهههاي تهابلویی بهه بررسهی تهأثير هزینههههاي تبليغهات بهر
سودآوري صنایع توليدي انگلستان پرداخته است .نتایج ای مطالعه نشان میدهد کهه تبليغهات تهأثير
مثبت و معنیدار بر سودآوري ای صنایع دارد.

1

). Jones et al. (1973; 1977
). Martin (1978
3
). Dorfman- Steiner (1954
4
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کورنور و پيترسون )3332( 3در ماالهاي به بررسهی رابطهه بهي عملکهرد -سهاختار در صهنایع مهواد
غذایی آمریکا پرداخته و به ای نتيجه رسيدهاند که فرضيه اثربخشی تبليغهات بهر سهودآوري صهنایع
رد میشود.
ناکائو )3331( 2در مطالعهاي با استفاده از سيستم معادالت همزمان به بررسی تأثير هزینههاي تحايق
و توسعه ،تبليغات و سهم بازار بر سودآوري صنایع توليدي ژاپ پرداخته و به ای نتيجه میرسد که
سهم بازار و هزینه هاي تبليغات تأثير مثبت و معنیدار بهر سهودآوري ایه صهنایع داشهته ولهی تهأثير
هزینههاي تحايق و توسعه بر سودآوري معنیدار نمیباشد.
سانتوس )3339( 1با بهره گيري از الگوي خودرگرسيون برداري به مطالعه ساختار بازار ،تبليغهات و
سودآوري در صنایع توليدي آمریکا پرداخته است .نتایج ای مطالعه حهاکی از رابطهه ضهعيف بهي
متغيرهاي ساختار بازار ،تبليغات و سودآوري بنگاهها میباشد.
گونالپ ( )3334در مطالعه اي به بررسی الگوي ساختار ،رفتار و عملکرد در  262صنایع  7رقمهی
آمریکا پرداخته است .نتایج حاصل از ای مطالعه نشان میدهد که متغيرههاي حهداقل مايهاس کهارا
( 9)MESو تمرکز تأثير مثبهت و معنهیدار بهر سهودآوري ایه صهنایع داشهته ،در حهالیکهه شهدت
تبليغات داراي تأثير معنیدار بر سودآوري نمیباشد.
والچوي و استاپاسيدس )3336( 8با استفاده از روش حداقل مربعهات سهه مرحلههاي ،رابطهه عناصهر
ساختار ،رفتار و عملکرد را در صنایع مهواد غهذایی و آشهاميدنی یونهان بررسهی کهرده و بهه منظهور
تخمي پارامترهاي سودآوري ،تمرکز و تبليغات از یک نمونه  16تایی از کهدهاي  7رقمهی صهنایع
ای کشور استفاده نمودهاند .نتایج حاکی از آن بود که سودآوري تحت تأثير تبليغات قرار میگيرد
و در ماابل تبليغات نيز متأثر از سودآوري و تمرکز میباشد .تمرکز نيز تحهت تهأثير صهرفهههاي بهه
ماياس قرار دارد.
مکدونالد )3333( 4در مطالعه خود با استفاده از رهيافت دادههاي تابلویی پویا ،عوامل تعيي کننهده
سودآوري را در صنایع کارخانهاي استراليا طی سالهاي  3367 -3331بررسی نمود .نتهایج مطالعهه
1

). Cornnor and Peterson (1992
). Nakao (1993
3
). Santos (1995
4
). Gunalp (1997
5
. Minimum Efficient Scale
6
). Vlachvei And Oustapassidis (1998
7
). Mc Donald (1999
2
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حهاکی از آن بههود کههه ماههدار وقفهههدار سههودآوري و نيههز تمرکههز بنگههاهههها از عوامههل تعيههي کننههده
سودآوري ای صنایع میباشند.
ماریانچيک )2111( 3با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهاي به بررسی ارتباط همزمان بهي
متغيرهاي تمرکز بازار و سودآوري در صنایع آشاميدنی اکرای پرداخته و به ای نتيجه میرسد کهه
تمرکز تأثير مثبت و معنیدار بر سودآوري صنایع مورد بررسی داشته و رابطه متاابهل دو طرفهه بهي
متغيرهاي تمرکز و سودآوري وبود دارد.
دلرم و همکاران )2112( 2با استفاده از سيستم معادالت همزمان به بررسی ارتباط متاابهل متغيرههاي
شههدت تبليغ ه ات ،سههودآوري و تمرکههز در صههنایع توليههدي آمریکهها طههی سههالهههاي 3361-3331
پرداختهاند .نتایج مطالعه حاکی از آن بود کهه تمرکهز بهازار تهأثير مثبهت و معنهیدار بهر سهودآوري
صنایع دارد ولی شدت تبليغات هيچ تأثيري بر سودآوري بنگاهها ندارد.
نئوکاسميدي )2119( 1به بررسی ارتباط متاابل تبليغات ،سهم بازار و سودآوري در صنایع مصهرفی
یونان پرداخته است .نتایج حاصله بيانگر آن بود که سهم بازار تأثير مثبت بر روي سهودآوري دارد
و بر خالف انتظارات ،سهم بازار تأثير بيشتري نسبت به تبليغات بر روي سودآوري دارد.
ایواسهاکی ( )2118در مطالعههه خههود بههه بررسههی ارتبههاط بههي متغيرهههاي تمرکههز ،شههدت تبليغههات و
سودآوري در صنایع دخانيات آمریکا میپهردازد .وي در ایه مطالعهه بهه ایه نتيجهه مهیرسهد کهه
افزایش در حداقل ماياس کارایی و شدت تبليغات ،علت تمرکز بيشتر در ای صنایع بوده است.
رسند )2114( 7در مطالعه خود با استفاده از سيستم معادالت همزمهان و روش حهداقل مربعهات سهه
مرحلهاي به بررسی الگوي ساختار ،رفتار و عملکرد در صنایع توليدي برزیل پرداخته اسهت .نتهایج
حاصل از تخمي مدل داللت بر آ ن دارد که بي تمرکز و تبليغات رابطه غيهر خطهی برقهرار بهوده و
هزینههاي تبليغات و تمرکز تأثير مثبت و معنیدار بر سودآوري صنایع دارند.
8

شهایک و همکههاران )2113( 9در مطالعهههاي بهها اسههتفاده از تحليهل مههرز تصههادفی بههه بررسههی تههأثير
متغيرهاي تمرکز و شدت تبليغات بر سودآوري صنایع حمل و نال آمریکها طهی سهالههاي -2111

1

). Maryanchyk (2000
). Delorme et al (2002
3
). Neokosmidi (2005
4
). Resende (2007
5
). Shaik et al (2009
6
. Stochastic Frontier Analysis
2
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 3337پرداختهاند .نتایج ای مطالعه داللت بر ای دارد که متغيرهاي شدت تبليغهات و تمرکهز تهأثير
مثبت و معنیدار بر سودآوري صنایع مورد بررسی دارند.
تانگ و همکهاران )2131( 3در ماالههاي بها اسهتفاده از سيسهتم معهادالت ههمزمهان و روش حهداقل
مربعات سه مرحلهاي به بررسی رابطه بهي سهاختار ،رفتهار و عملکهرد در یهک نمونهه  181تهایی از
صنعت هتل توریست بي المللی تایوان طی سالهاي  3339-2118پرداختند .نتهایج حهاکی از تهأثير
مثبت و دو طرفه سهم بازار با سودآوري ،تبليغات با سودآوري و تأثير مثبت سهم بازار بر تبليغات و
تأثير منفی تبليغات بر سهم بازار میباشد.
از اندک مطالعات داخلی انجام شده در ای زمينه نيز میتوان به موراد ذیل اشاره نمود:
دهاانی و همکاران ( )3167در ماالهاي اثر تبليغات بر سودآوري را براي  22کد چهار رقمی صنایع
مواد غذایی و آشاميدنی ایران طی سالهاي  3149 –3143بررسی نموده و به یک رابطه مستايم بي
تبليغات و سودآوري رسيدهاند.
دهاانی و همکاران ( )3168به بررسی اثربخشی هزینههاي تحايق و توسعه بر سودآوري تعاونیهاي
توليدي استان خراسان رضوي طی سالهاي  3147-3163پرداختهه و بهه ایه نتيجهه رسهيدهانهد کهه
هزینههاي تحايق و توسعه تأثير مثبت و معنیدار بر سودآوري ای صنایع داشته است.
دهاانی و شهيکیتاش ( )3168در مااله اي اثر تبليغات بر سودآوري را بهراي  22کهد چههار رقمهی
صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران طی سهالههاي  3147 –3163بررسهی نمهوده و بهه ایه نتيجهه
رسيده اند که ارتباط مستايم بي تبليغات به عنوان یک متغيهر رفتهاري و سهودآوري بهه عنهوان یهک
متغير عملکردي بازار وبود دارد.
پورعبادالهان کویچ و همکاران ( )3163در مطالعهاي به بررسی الگهوي سهاختار ،رفتهار و عملکهرد
بازار در صنایع چرم ،کيف و کفش ایران پرداختهاند .نتایج ایه مطالعهه حهاکی از ارتبهاط مثبهت و
متاابل سهم بازار و تبليغات و نيز تبليغات و سودآوري بوده است .ای در حالی است که علهیرغهم
تأ ثير مثبت سودآوري بر سهم بازار ،یک ارتباط منفی در بهت معکوس وبود داشته است.
یتوان مالحظه کرد که علیرغم اهميت مطالعه سيسهتماتيک ارتبهاط
با نگاهی بر مطالعات داخلی م 
عناصر ساختار ،رفتار و عملکرد بازارها ،مطالعه زیادي در ای زمينهه صهورت نگرفتهه اسهت .بهراي
همي منظور ،ای مطالعه با استفاده از تکنيک سيستم معادالت همزمان به بررسهی الگهوي سهاختار،
1

). Tung et al (2010
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رفتار و عملکرد در یکی از مهمتری صهنایع کشهور یعنهی صهنایع مهواد غهذایی و آشهاميدنی ایهران
میپردازد.
 -4روششناسي تحقيق
بر اساس مبانی نظري و مطالعات تجربی همچون ولچوي و استاپاسيدس ( ،)3336رسهند ( )2114و
دهاانی( ،)3162مدل سيستم معادالت همزمان در برگيرنده متغيرهاي تمرکز ،تبليغات و سهودآوري
به عنوان متغيرهاي درونزا به صورت زیر تصریح میشود:
() 1

) H  f ( ADS, PRO, X

() 7

) ADS  f ( H , PRO, Y

() 9

) PRO  f ( H , ADS, Z

که در آن  Hمتغير تمرکز به عنوان شهاخص سهاختار بهازار ADS ،متغيهر شهدت تبليغهات بهه عنهوان
شاخص رفتهاري PRO ،متغيهر سهودآوري بهه عنهوان شهاخص عملکهردي بهوده و  Y ،Xو Zبهردار
متغيرهاي برونزاي مدل میباشند که شامل متغيرهاي تمرکهز بها وقفهه ،سهودآوري بها وقفهه ،شهدت
تبليغات با وقفه ،رشد فروش صنایع ) (gو شدت صادرات ) (XSاست.
براي محاسبه تمرکز از شاخص هيرشم  -هرفيندال استفاده میشود که برابر بها حاصهلبمهع مربهع
اندازههاي نسبی (سهم بازار) بنگاهها در بازار است .شهدت تبليغهات بهه صهورت نسهبت هزینههههاي
تبليغات به فروش محاسبه شده است .شاخص سودآوري به صورت نسبت ارزش افزوده بهه فهروش
در نظر گرفته شده است .شدت صادرات نيز از نسبت صادرات به فروش به دست میآید.
براي تصریح معادله تمرکز ،بر طبق مطالعه مارتي  )3343( 3مدل عمومی تمرکز به صورت زیر بيان
میشود:
() 8

) H t  Ht 1   ( H *  Ht 1

() 4

Ht  H *  (1   ) Ht 1
1

). Martin (1979
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که در آن  t
نشاندهنده زمان و *  Hبيانگر سطح بلندمدت تمرکز میباشد .تمرکز بها نهرخ 
به سطح بلندمدت خود میرسد که ميزان آن بستگی به شرایط ورود دارد .ایه مسهئله مهیتوانهد بهه
وسيله سودآوري با وقفه نشان داده شود .از ای رو ،معادله تمرکز به صورت زیر تصریح میشود:
() 6

H it   0  1H i (t 1)   2 ADS it   3 PROi (t 1)  uit

نشاندهنده هر یک از  22کد چهار رقمی صنایع مواد غذایی و آشاميدنی میباشهد .بهر
که در آن  i
اساس مباحث تئوریک انتظار میرود که در معادله تمرکز ،مادار وقفههدار شهاخص تمرکهز داراي
تأثير مثبت بر شاخص تمرکز باشد ،به نحوي که با افزایش ضری آن ،تمرکز بهه آرامهی بهه سهطح
بلندمدت خود نزدیک شود .با افزایش شدت تبليغات نيز انتظهار بهر آن اسهت کهه شهاخص تمرکهز
افزایش یابد ،بدان مفهوم که بنگاههاي تبليغ کننهده بها خهارج کهردن رقبهاي خهود از صهنعت باعهث
افزایش ميزان تمرکز در سطح صنعت میشوند .در خصهوص سهود نيهز انتظهار بهر آن اسهت کهه بها
افزایش ميزان سود در دوره گذشته ،تمرکز در دوره باري کاهش یابد چرا کهه بها افهزایش ميهزان
مییابد.
سود در دوره گذشته ،ورود بنگاههاي بالاوه به صنعت در دوره باري افزایش 
دورفم – استينر و گيسر )3333( 3عايده دارند کهه شهدت تبليغهات بهه عنهوان یهک متغيهر رفتهاري
میتواند متأثر از عواملی همچون سودآوري و تمرکز باشد .از همي روي ،در ای مطالعه نيز معادله
شدت تبليغات به صورت تصریح شده است:
()3

ADS it   0  1PROit   2 H it   3g it  vit

که در آن  gنشاندهنده رشد فروش صنایع مورد بررسی میباشد .در ای معادله نيهز انتظهار مهیرود
که متغيرهاي سودآوري ،تمرکز و رشد فروش صنایع تأثير مثبت بر شدت تبليغات داشته باشند.
در معادله سودآوري نيز مطابق مبانی نظهري و مطالعهات تجربهی همچهون ولچهوي و استاپاسهيدس،
گوپتا و دهاانی ،متغيرهاي تمرکز ،شدت تبليغات با وقفهه و شهدت صهادرات مهیتواننهد بهه عنهوان
عوامل موثر بر سودآوري مطرح گردند .بنابرای معادله سودآوري به صورت زیر تصریح میگردد:
()31

PRO it   0   1 H it   2 ADS i ( t 1)   3 XS it  wit
1

). Gisser (1991
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که در آن  XSنشاندهنده شدت صادرات میباشد .در ای معادله نيز انتظار بر آن است که ضهرای
متغيرهاي تمرکز و شدت تبليغات مثبت باشند ،به عبارت دیگر انتظهار بهر آن اسهت کهه بها افهزایش
تمرکز و شدت تبليغات ،ميزان سودآوري افزایش یابد .ای در حهالی اسهت کهه در مهورد عالمهت
انتظاري شدت صادرات نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد و تأثير شهدت صهادرات بهر سهودآوري بهه
دربه رقابت صنایع داخلی بستگی دارد ،بدی ترتي

که اگر دربه رقابت صنایع داخلی زیاد باشد

افهزایش شهدت صهادرات باعههث کهاهش سهودآوري صهنایع خواهههد شهد و بهرعکه (والچههوي و
استاپاسيدس.)3336 ،
 -5تجزیه و تحليل یافتههاي تحقيق
براي متغيرهاي مورد استفاده در ای مطالعه از اطالعات تفصيلی کارگاههاي صنعتی  31نفر کارک
و بيشتر ایران در  22کد چهار رقمی صنایع مواد غهذایی و آشهاميدنی طهی سهالههاي 3147-3168
استفاده شده است .ای اطالعات ههر سهاله توسهط مرکهز آمهار ایهران منتشهر مهیشهود کهه آخهری
اطالعات منتشر شده مربوط به سال  3168میباشد .در بدول ( )3شمایی کلی از متغيرههاي اصهلی
مورد استفاده در ای مطالعه به نمایش درآمده است:
جدول ( ) :اطالعات توصيفي متغيرها
حداکثر مقدار

حداقل مقدار

انحراف معیار

میانگین

توصیف متغیر

متغیر

1/381

1/118

1/349

1/311

تمرکز

H

1/172

1

1/119

1/117

شدت تبلیغات

ADS

1/768

1/124

1/141

1/728

سودآوری

PRO

منبع :یافتههاي تحايق

بر اساس اطالعات بدول فوق ،متوسط شاخص تمرکز صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران حدود
 31درصد میباشد ،به نحوي که بيشتری ميزان تمرکز در ای صنایع برابر  1/381و کمتهری ميهزان
آن برابر  1/118است.
بررسی متغير شدت تبليغات نشان میدهد که به طور متوسط ،صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایهران
کردهاند .در خصوص شدت تبليغهات
حدود  1/7درصد از درآمدشان را صرف هزینههاي تبليغات 
صورت یافته در بي زیرگروههاي صنایع مذکور تفهاوت چشهمگيهري وبهود دارد ،بهه نحهوي کهه
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بيشتری شدت تبليغات انجام شده برابر با  7/2درصد میباشد در حالیکهه در برخهی دیگهر از زیهر
گروهها هيچ تبليغاتی صورت نگرفته است.
همچني مطابق اطالعات بدول ( ،)3بهه طهور متوسهط شهاخص سهودآوري صهنایع مهواد غهذایی و
آشاميدنی ایران حدود  72درصد است .شاخص سودآوري نيز در بي زیر گروههاي صنایع مذکور
داراي تفاوت چشمگيري میباشد.
به منظور تبيهي ارتبهاط متاابهل عناصهر سهاختار ،رفتهار و عملکهرد بهازار در صهنایع مهواد غهذایی و
آشههاميدنی ایههران ،سيسههتم معههادالت همزمههان در برگيرنههده معههادالت ( )3( ،)6و ( )31تخم هي زده
میشود .معموالً روشی که براي برآورد پارامترهاي یک معادلة تکی و یا یک سيستم معادالت به
کار میرود ،بستگی به هدف تحايق دارد .از آنباییکه هدف ای تحايق محاسبة ههمزمهان اثهر
متغيرهاي درونزا بر یکدیگر و نيز متغيرهاي از پيش تعيي شده بر متغيرهاي درونزا اسهت ،لهذا از
روش هاي برآورد سيستمی و آن هم روش حداقل مربعات سهمرحلهاي ( 3)3SLSاستفاده میشهود.
روش حداقل مربعات سهمرحلهاي یکی از روشهاي سيستمی است که با ترکي

هاي 2SLS
روش

و  GLSسهعی در تخمههي معههادالت بهه صههورت سيسههتمی دارد .مزیههت ایه روش نسههبت بههه سههایر
روشهاي سيستمی ای است که ای روش ارتباطات احتمالی بي ابزاي اخهالل معهادالت مهدل را
نيز در نظر میگيرد ،ولی در سایر روشهاي سيستمی مثل  FIMLفرا میشود که بمالت اخالل
در هر معادله مستال هستند و همبستگی پياپی بي آنها وبود ندارد ،در حالیکه ایه مسهئله لزومهاً
صادق نمیباشد .بنابرای  ،روش  3SLSبامعتهری روش در بهي روشههاي کالسهيک سيسهتمی
محسون میشود (قرشی ابههري و بهریمنهژاد .)3167 ،از همهي روي در مطالعهه حاضهر نيهز بهراي
تخمي سيستم معادالت هم زمان در برگيرنده متغيرهاي تمرکز بازار ،شهدت تبليغهات و سهودآوري
صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران از روش تخمي حداقل مربعهات سهه مرحلههاي اسهتفاده شهده
است.
در معادالت هم زمهان ،مشهکل اصهلی وبهود همبسهتگی بهي متغيرههاي توضهيحی بها بهز اخهالل
میباشد ،بنابرای در تخمي باید از متغيرهاي ابزاري استفاده شود .متغيرهاي ابزاري باید دو ویژگی
مهم داشته باشد :اول ای که با بز اخالل همبستگی نداشته باشند ،دوم با متغير توضيحی مورد نظهر
به اندازه کافی همبستگی داشته باشند .براي ای منظور ،در ای مطالعه در تخمهي سيسهتم معهادالت
1

. Three Stage Least Squares
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همزمان از روش  ،3SLSاز متغيرهاي مادار وقفهدار شاخص تمرکهز بهازار ،ماهدار وقفههدار شهدت
تبليغات ،مادار وقفهدار سهودآوري ،نهرخ فهروش و شهدت صهادرات بهه عنهوان متغيرههاي ابهزاري
استفاده شده است ،در واقع ماادیر وقفهدار متغيرهاي درونزا ،نرخ فروش و متغير شهدت صهادرات
به عنوان متغيرهاي ابزاري در نظر گرفته شدهاند که نتایج برآورده مدل در بدول ( )1آمده است:3
جدول ( ) :نتایج تخمين معادالت الگو به روش 3SLS
معادله اول () H

معادله سوم () PR

معادله دوم ( )AD

متغیر

ضريب

آماره t

متغیر

ضريب

آماره t

متغیر

ضريب

آماره t

Ht-1

*1/6393

19/27

PR

**1/1127

2/19

H

**1/2836

2/31

PRt-1

1/1137

1/31

H

***

1/1173

3/43

ADt-1

***

4/1273

3/43

AD

3/8132

3/73

g

1/11113

1/39

XS

*- 1/1198

- 2/43

Constant

1/1119

1/71

Constant

*1/1117

9/26

Constant

*1/1466

33/67

F
Statistics
بذر ميانگي

713/37
1/1411

مجذور خطا
()RMSE

F
Statistics
بذر ميانگي

1/34
1/1194

F
Statistics
بذر ميانگي

مجذور خطا

مجذور خطا

()RMSE

()RMSE

8/77
1/1249

منبع :یافتههاي تحايق
* معنیداري در سطح  3درصد

** معنیداري در سطح  9درصد *** معنیداري در سطح  31درصد

با توبه به نتایج بدول فوق میتوان مشاهده کرد که مادار وقفهدار شاخص تمرکهز تهأثير مثبهت و
معنیدار بر تمرکز دوره باري دارد .باال بودن اندازه ضری تمرکز با وقفه ( )1/6393نشان میدهد
که تمرکز به آرامی به سطح بلندمدت خود تعدیل مهییابهد .معنهیدار نبهودن ضهری

متغيهر شهدت

تبليغات در معادله تمرکز نشاندهنده عدم تأثير تبليغات بر سهم بازاري بنگاهها و به دنبال آن تمرکز
در صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران میباشد .متغير سهودآوري دوره گذشهته نيهز اگهر چهه کهه
برخالف انتظار داراي تأثير مثبت بر شاخص تمرکز است ،ولی به لحاظ آماري معنیدار نمیباشد.2

3

 .الزم به ذکر است که تخمي مدل  3SLSمااله حاضر با استفاده از نرمافزار  Stataصورت پذیرفته است و در تخمي مهدل 3SLS

در نرمافزار  Stataنيازي به وارد کردن متغيرهاي ابزاري نيست ،چرا که ای نرمافزار به صورت پيشفرا ،متغيرههاي مسهتال را بهه
عنوان متغيرهاي ابزاري در نظر میگيرد.
 .2در ای خصوص ،نتيجهگيري مشابهی توسط ولچوي و استاپاسيدس ( )3336به دست آمده است.
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در معادله مربوط به شدت تبليغات ،متغير سودآوري ،مطابق انتظار ،تأثير مثبت و معنیدار بهر شهدت
تبليغات دارد ،به نحوي که با افزایش یک واحد در شاخص سهودآوري ،شهدت تبليغهات بهه ميهزان
 1/1127واحد افزایش مییابد .ای بدان مفهوم است که بنگهاهههایی بها حاشهيه سهود بهاالتر امکهان
بيشتري براي صرف هزینه بر روي تبليغات دارند .متغير تمرکز نيز تأثير مثبت و معنهیدار بهر شهدت
تبليغات دارد ،به نحوي که یک واحد افزایش در شاخص تمرکز موب افزایش  1/1173واحهدي
شدت تبليغات میشود .ای مسئله نيز بدان مفهوم است که صنایع متمرکزتهر داراي شهدت تبليغهات
بيشتري میباشند .متغير رشد فروش صنایع مورد بررسی نيز اگر چه تأثير مثبهت بهر شهدت تبليغهات
دارد ،ولی ای تأثير از لحاظ آماري معنیدار نمیباشد.
در معادله مربوط به سودآوري ،تأثير متغير تمرکز بر سودآوري مثبهت مهیباشهد ،بهه نحهوي کهه بها
افزایش یک واحد تمرکز شاخص سودآوري به ميزان  1/2836واحد افهزایش مهییابهد .ایه بهدان
مفهوم است که سودآوري صنایع با تمرکز باال ،بيشتر میباشد .متغيهر شهدت تبليغهات بها وقفهه نيهز،
مطابق انتظار ،داراي تأثير مثبت بر سودآوري میباشد ،به نحوي که با افزایش یک واحد در شهدت
تبليغات با وقفه ،شاخص سودآوري به ميزان  4/1273واحد افزایش مییابد .ای بدان مفههوم اسهت
که با افزایش نسبت هزینههاي تبليغات بنگاهها به فروش آنها در دوره گذشهته ،تمهایز محصهوالت
آنها افزایش یافته و در نتيجه سودآوري آنها افزایش مییابد .از آنباییکه در معادله مربهوط بهه
شدت تبليغات ،افزایش سودآوري باعث افزایش مخارج تبليغات میشد و نيز با توبه به تأثير مثبت
و با وقفه تبليغات بهر سهودآوري در معادلهه حاضهر ،مهیتهوان گفهت کهه یهک ارتبهاط متاابهل بهي
سودآوري و تبليغهات وبهود دارد ،بهدی ترتيه کهه افهزایش سهودآوري باعهث افهزایش تبليغهات
می شود و در نتيجه افزایش تبليغات ،فروش محصول تبليغ شده افزایش مییابد که ای مسئله به نوبه
خود باعث افزایش سودآوري در دورههاي آتی میگردد .در ماابل ،تأثير متغير شدت صادرات بهر
سودآوري منفی و معنیدار مهیباشهد ،بههطهوريکهه بها افهزایش یهک واحهد در شهدت صهادرات،
سودآوري به اندازه  1/1198واحد کاهش مییابد که ای مسئله حاکی از بهاال بهودن دربهه رقابهت
صنایع داخلی میباشد.
الزم به ذکر است که در روش حداقل مربعات سهمرحلهاي هر چنهد بهراي آزمهون معنهیدار بهودن
ضرای از آماره  tاستفاده می شود ،ولی به دليل ارتباط ابهزاي اخهالل معهادالت ،سهایر معيارههاي
خوبی برازش رگرسيون (نظير ضری تعيي  F ،R2و  )...کهاربرد زیهادي نهدارد (ذوالنهور.)3147 ،
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علت ای مسئله آن است که در سيستم معادالت همزمان آماره  R2مهیتوانهد در فاصهله ()-∞ ,-3
نيز قرار داشته باشد ،بنابرای در بررسی قدرت توضيحدهندگی مدل و خوبی بهرازش نمهیتهوان بهه
آماره  R2استناد نمود (کریم و همکاران .)3167 ،در چني مهواقعی از شهاخصههاي دیگهري نظيهر
ریشه ميانگي مربعات خطا ( 3)RMSEبراي بررسی قدرت توضيحدهندگی مدل اسهتفاده مهیشهود
(شاهآبادي و پوران.)3163 ،
 -6نتيجهگيري و پيشنهادات سياستي
ای

مااله به منظور بررسی تأثيرات متاابل عناصر ساختار ،رفتار و عملکرد بازار ،به بررسی تأثيرات

همزمان متغيرهاي تمرکز ،شدت تبليغات و سودآوري در  22کد چهاررقمی صنایع مهواد غهذایی و
آشاميدنی ایران طی سالهاي  3147-3168در قال

سيستم معادالت ههمزمهان مهیپهردازد .مطهابق

نتایج حاصل از تخمي مدل ،تمرکز به آرامی به سطح بلندمهدت خهود تعهدیل مهییابهد .متغيرههاي
تمرکز و سودآوري نيز تأثير مثبت بر تبليغات دارند .همچني نتایج حاکی از تأثير مثبهت متغيرههاي
نشهاندهنهده تهأثير منفهی
میباشد .عالوه بر ای  ،نتایج 
تمرکز و شدت تبليغات با وقفه بر سودآوري 
متغير شدت صادرات بر سودآوري میباشد .از ای رو با توبه به نتایج بهدست آمده ،موارد زیهر بهه
عنوان توصيههاي سياستی پيشنهاد میشود:
 با توبه به اثرگذاري مثبت تبليغات بر سودآوري دوره آتی صنایع مورد بررسی توصيه میشودکه مدیران ای صنایع به منظور افهزایش سهودآوري بنگهاهههاي خهود ،بهه دنبهال اسهتراتژي افهزایش
هزینههاي تبليغاتی خود که منجر به تمایزگرایی بيشتر محصوالت آنها میشود ،باشند.

 با توبه به تأثير مثبت تمرکز بر سودآوري و شدت تبليغات ،به سياستگذاران پيشنهاد میشهودتا با اعمال سياستهاي مناس در بهت کهاهش ورود و خهروج بنگهاههها ،باعهث افهزایش تمرکهز
بنگاهها در ای صنایع شوند تا بدی ترتي

موببات افهزایش سهودآوري صهنایع مهذکور را چهه بهه

صورت مستايم و چه به صهورت غيرمسهتايم (افهزایش شهدت تبليغهات در دوره بهاري کهه باعهث
میگردد) ،فراهم آورند.
افزایش سودآوري در دوره آتی 
 با توبه به تأثير منفی شدت صادرات بر سودآوري صنایع مورد بررسی که ناشهی از بهاال بهودندربه رقابت داخلی صنایع مذکور میباشد ،مدیران ای صنایع نمیتوانند از استراتژي صهادرات بهه
1

. Root of Mean Square Error
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منظور افزایش سودآوري بهرهمنهد گردنهد و الزم اسهت کهه از تهدابير دیگهري (ههمچهون افهزایش
هزینههاي تحايق و توسعه که منجر به نوآوري و تمایز محصول میگردد) استفاده نمایند.
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