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 چكيده

و رابطهه متاابهل بهي      یه الگوي ساختار، رفتار و عملکردتحليل بازار بر پا رویکرد اصلی اقتصاد صنعتی براي

ساختار، رفتار و عملکهرد بهازار در    عناصرهدف ای  مااله نيز بررسی ارتباط متاابل بي   .ها بنا شده استآن

در برگيرنهده   زمانهم سيستم معادالت مدل ،براي ای  منظور. باشد صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران می

رقمی صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران  کد چهار 22تبليغات و سودآوري براي شدت متغيرهاي تمرکز، 

. شهود  تخمهي  زده مهی   (3SLS) اي حداقل مربعات سه مرحلهبا استفاده از روش  3147 -3168هاي  طی سال

 .باشهد  مهی  شدت تبليغات برسودآوري و تمرکز  هايمتغير تأثير مثبتاز  حاکی مدلنتایج حاصل از تخمي  

حهاکی از   ، نتهایج عالوه بر ای  .دنتأثير مثبت بر سودآوري داروقفه نيز  و شدت تبليغات باتمرکز  متغيرهاي

 .باشد بر سودآوري می شدت صادراتتأثيرگذاري منفی متغير 
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 مقدمه - 

نظهران و   ها و صهنایع از زمهان اناهالن صهنعتی همهواره مهورد توبهه صهاح          ارزیابی عملکرد بنگاه

از  "اقتصاد صنعتی"پژوهان قرار داشته است، امّا تأکيد بر حوزه خاصی از اقتصاد تحت عنوان  دانش

 هاي علم اقتصاد اسهت  صنعتی یکی از گرایش داقتصا. ميالدي گسترش یافته است 3311اوایل دهه 

کنندگان با یکهدیگر و توليدکننهدگان بها     که در آن رفتار متاابل توليدکنندگان با یکدیگر، مصرف

صنعتی   از نظر تاریخی، مطالعه اقتصاد (.3167دهاانی و دیگران، )شود  کنندگان بررسی می مصرف

 . شود نسبت داده می( 3393) 2و بي ( 3313) 3سونيمعموالً به کار م

درسهتی  ه اگر ب کهشود  مطرح میصنعتی است که در حيطه اقتصاد  یماوالتتری  مهمبازار یکی از 

هههاي اقتصههادي صههنعت کشههور ریشههه در     ، بيشههتری  مشههکالت و ناکههامی نگریسههته شههود بههه آن 

تلای سطحی و توبه نکردن به ماوله بازار و مفاهيم مرتبط با آن، نداشت  . نگري به آن دارد سطحی

گران بازار موب  شده است تها  ر شناسایی تعامالت رفتاري کنشدرک ساختار بازاري و ضعف د

محيطهی   ،بهازار منظور از  .چنان تراژدي تلخ موفق نبودن صنایع داخلی در بازار فروش تداوم یابد هم

سهاختاري، رفتهاري و   عناصهر  سه دسته متشکل از هر بازار . کنند ها در آن فعاليت می است که بنگاه

صنعتی بهراي تحليهل بهازار بهر پایهه        تری  رویکرد اقتصاد اصلی (.3162 بخشی،) باشدمیعملکردي 

 .ها بنا شده استبي  آن متاابلو رابطه  1(SCP) الگوي ساختار، رفتار و عملکرد

بهراي تجزیهه و تحليهل سهاختار     . گهردد  ساختار بازار معموالً به وسيله توزیع اندازه بازار تعریف مهی 

تهری    از مههم و تمرکهز   سهم بازار. گيرد از بازار مورد بررسی قرار میهاي مختلف  بازار، سهم بنگاه

رفتاري . شود ها متناس  با ساختار بازار اتخاذ می الگوي رفتاري بنگاه .باشند متغيرهاي ساختاري می

بها توبهه بهه     ،شهده دسهت یابنهد    هاي از پيش تعيهي   کنند تا به هدف ها مطابق با آن عمل می که بنگاه

که ممک  است به صورت انفرادي یا بها   ،ای  رفتار .شود خود بنگاه تعيي  می  شرایط بازار و اهداف

هها، نهوم محصهول، اسهتاندارد      تواند در خصوص سطح قيمهت  می ،مشارکت دیگران صورت پذیرد

ا رقابهت بها   هایی را بهراي همکهاري یه    ها راه در چني  شرایطی بنگاه. کيفيت، آگهی و تبليغات باشد

که نتيجه و حاصهل   عملکرد یک بنگاه نيز .نمایند هایی را اتخاذ می و سياست گرفتهدیگران در نظر 

  ی، ميزان کارایسود،  چونهمهایی  در برگيرنده شاخصکند  گيري می کار و کوشش بنگاه را اندازه

                                                
1. Mason (1939) 
2. Bain (1959) 
3. Structure, Conduct, Performance 
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 .باشد گذاري بنگاه مینرخ رشد، پيشرفت فنی و سرمایه

گانه بازار در ابتدا توسهط نویسهندگانی مطهرح     ليه پيرامون رابطه بي  عناصر سهها و مطالعات او بحث

هها و   مکته ، رفتهار بنگهاه   از نظهر ایه    . شد که در واقع از بنيانگذاران مکته  سهاختارگرایی بودنهد   

در . باشهد  ها مبنی بر همکاري و ائتالف و یا رقابت با یکدیگر، متأثر از ساختار بهازار مهی  تصميم آن

در ناطهه ماابهل،    .بهت عليت در ای  مکت  از ساختار بهه رفتهار و سهبه بهه عملکهرد اسهت       واقع،

. دانند بهت عليت را از عملکرد به رفتار و ساختار می 3(اي. ال. سی. یو)طرفداران مکت  شيکاگو 

( عملکهرد ههاي   یکی از بنبه)ها به کارایی نسبی  از نظر ای  مکت ، ساختار بازار و نحوه رفتار بنگاه

هها   از سویی دیگر پيروان مکت  رفتارگرایی معتادند که الگوي رفتاري بنگهاه . ها مرتبط است بنگاه

به عبارت دیگر، ساختار در عملکرد بازار چندان . باشد گيري عملکرد بازار می عامل مؤثر در شکل

در نهایهت بهه نظهر    . باشهد  کننهده عملکهرد مهی    ها عنصر اساسهی و تعيهي    مؤثر نيست بلکه رفتار بنگاه

ههاي بهالاوه از    کننده نتيجه و عملکرد بازار، ورود بنگهاه  تری  عامل تعيي  معتادان مکت  ورود، مهم

چهون موانهع قهانونی و    به استثناي شرایطی ههم )مطابق ای  نظریه . باشد خارج صنعت به داخل آن می

اي بهالاوه بهه بهازار محکهوم بهه فنها       هه  رقابتی به دليل امکان ورود بنگاه ، انحصار و رفتارهاي غير...(

هاي بالاوه آماده منازعهه و   اي به نام انحصار باشند، زیرا بنگاه ها نباید نگران پدیده باشند و دولت می

  (.3166خداداد کاشی، )باشند  هاي قدیمی می رقابت با بنگاه

الگهوي سهاختار،    ،در مطالعات اقتصاد صنعتی که عمدتاً بر بازار صنایع کاالیی متمرکز شهده اسهت  

مطالعات مختلهف صهورت گرفتهه بهر اسهاس ههر یهک از         .اي دارد رفتار و عملکرد کاربرد گسترده

یهک از ایه    ر و عملکرد از تأثيرات متاابهل هر مکات  فوق در خصوص روابط متاابل ساختار، رفتا

سيسهتم  اي تها مطالعهات    ایه  مطالعهات از مطالعهات تهک معادلهه     . عناصر از یکدیگر حکایت دارند

 .زمان گسترده شده استمعادالت هم

مفهوم بازار، فرآیند، ساختار و عملکرد آن و نيز عناصر مؤثر بر تنظيم بازار چه به صهورت داخلهی،   

مثالً در مطالعهه بازارههاي داخلهی بایهد عوامهل تنظهيم       . باشد المللی حائز اهميت می اي و یا بي  منطاه

ریزي کارشناسانه صورت  باط درست ميان ای  عوامل برنامهبازار به خوبی مشخص و براي ایجاد ارت

 رظنباشد بدون در بستر رقابت می ایجادها افزایش کارایی وآنهایی که هدف تدوی  سياست. یردپذ

 .باشد پذیر نمی ناصر بازار امکانگرفت  چگونگی ارتباط ع

                                                
1. U. C. L. E  
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الگهوي سهاختار،    متمرکز شهده اسهت،  زار صنایع کاالیی در مطالعات اقتصاد صنعتی که عمدتاً بر با

اي دارد؛ بدی  معنی که اثرگذاري ساختار بهازار بهر رفتهار عهامالن      رفتار و عملکرد کاربرد گسترده

اقتصادي و رابطه رفتار عامالن با عملکرد صنعت از نظر کارایی، پيشرفت، اشتغال و تعادل درآمدي 

حاياهات قابهل تهوبهی در خصهوص الگهوي      با ایه  وبهود، در ایهران ت   . گيرد مورد بررسی قرار می

 .ساختار، رفتار و عملکرد بازار صورت نبذیرفته است

هها و صهنایع موبهود در ههر کشهور گهامی اساسهی در         بررسی و شناخت پيرامون محصوالت، بنگاه

 و هاي اسهتراتژیک  ریزي برنامهاي براي  شناخت وضعيت موبود و آینده صنعت آن کشور و مادمه

کشهور   عمهده از بملهه صهنایع    و آشهاميدنی  غهذایی مهواد  صهنایع  در ای  راسهتا،   .دباش می بلندمدت

بعفرنهژاد و همکهاران،   )افزایهد   باشد که ارتباط آن بها سهالمت افهراد بامعهه بهر اهميهت آن مهی        می

 بهه  و باشهند  مهی  کشهور  صنایع تری  قدیمی از مواد غذایی و آشاميدنی صنایعاگرچه که . (3163

 با توبه ولی ،گيرند می قرار حوزه ای  در عمدتاً کشور در شده صنایع ایجاد اول نسل کلی طور

بها   آیهد کهه   در سطح بهان، صنعت مزبور در ایران یک صنعت نوپا به شمار مهی ای  صنعت به عمر 

 داراي ایهران،  محصهوالت کشهاورزي   مطلهون  کيفيهت  و تنوم و هوایی و آن شرایط به توبه

 . محل بحث مطالعات فراوانی باشد تواند می بوده و زیادي اهميت

در اغل  مطالعات به بررسی تأثير متغيرهاي ساختاري، رفتهاري و عملکهردي بهه صهورت     همچني ، 

ها کمتهر بررسهی شهده    ها بر هم و ارتباط متاابل بي  آنزمان ای  متغيرمجزا پرداخته شده و تأثير هم

عناصهر سهاختار، رفتهار و عملکهرد      رغهم اهميهت مطالعهه سيسهتماتيک ارتبهاط     علهی  ، در واقع،است

روي و نيهز بها توبهه بهه اهميهت       از همهي   . بازارها، مطالعه زیادي در ای  زمينه صورت نگرفته است

بهازار  سهاختار، رفتهار و عملکهرد    به بررسی الگهوي  حاضر مطالعه بررسی سيستماتيک عناصر بازار، 

یعنی صنایع مواد غهذایی و آشهاميدنی   تری  صنایع کشور  در یکی از مهمچهار رقمی  براي کدهاي

که ای  خود ناطه قوت  پردازد می پانل سيستمیروش با استفاده از  3147-3168 هاي طی سال ایران

 .3دهد و نوآوري مطالعه حاضر را نشان می

ربهی  ، مبهانی نظهري و مطالعهات تج   حاضر بعد از ارائه مادمه که مااله به شرح زیر است سازماندهی

 مهدل تحايهق   ،شناسهی  روشدر بخهش   سهبه . شهود  ارائهه مهی   مورد مطالعهصورت گرفته در زمينه 

 .گردد می معرفی

                                                
 .باشد می 3168شود که آخری  اطالعات منتشر شده مربوط به سال  آمار ایران منتشر میای  اطالعات هر ساله توسط مرکز  .3
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و ارائهه   گيهري  بهه نتيجهه   بخهش پایهانی  . دپهرداز  مهی  تحايهق هاي  بخش بعدي به تجزیه و تحليل یافته

 .پيشنهادات سياستی اختصاص دارد
 

 مباني نظري  - 

ههاي عناصهر سهاختار، رفتهار و      تهری  شهاخص  مهم به عنوانمتغيرهاي تمرکز، تبليغات و سودآوري 

بهه  ابتهدا  در ایه  بخهش   . شهوند  باشند که در بيشتر مطالعات به کار برده مهی  میمطرح عملکرد بازار 

 . شود ها پرداخته میارتباط متاابل بي  آنسبه تعریف هر یک از ای  متغيرها و 

ها در یک بازار و دربه کنترل  که با نشان دادن ميزان تراکم بنگاه است يغير ساختارتمرکز یک مت

منظهور از تمرکهز بهازار    . دههد  ها، شهدت رقابهت در بهازار را نشهان مهی     نآ بازار به وسيله هر یک از

وضعيتی است که در آن یک صنعت یا بازار بهه وسهيله تعهداد کمهی از توليدکننهدگان پيشهرو و یها        

ههاي فعهال    تمرکز نحوه توزیع بازار بي  بنگاه. شود کنترل می ،در آن صنعت فعال هستندبزرگ که 

تمرکهز  . دههد  ارائهه مهی   هها  در مورد اندازه نسهبی بنگهاه  اطالعاتی را  گيري کرده و در بازار را اندازه

ایه  شهاخص   . هاي فعال در بازار است تابعی از دو مؤلفه اصلی؛ یعنی پراکندگی بازار و تعداد بنگاه

ههاي موبهود در بهازار     بنگهاه  تعهداد ها و تهابعی کاهنهده از    بازار بنگاه تابعی فزاینده از نابرابري سهم 

باشهد دربهه تمرکهز بيشهتر     ها توزیع شهده   است، یعنی هر چه بازار به شکل غير یکنواختی بي  بنگاه

-بهراي انهدازه  . کز بيشتر خواهد بودها کمتر باشد تمر خواهد بود و از سوي دیگر هر چه تعداد بنگاه

شود  گيري میتغيري که بر حس  آن تمرکز اندازهگيري تمرکز، ابتدا باید حدود صنعت و سبه م

رزش افهزوده، ارزش فهروش و   براي ای  منظور، متغيرهایی مانند توليهد، فهروش، ا  . را مشخص نمود

  (.3162یوسفی، )گيرند  نظر قرار می اشتغال مد

. باشهد  هاي مختلف مهی  همان معرفی و شناساندن بيشتر محصوالت یک بنگاه به وسيله شيوهتبليغات 

شهود، چهرا کهه     تالشی است که موب  فروش بيشتر یک بنگاه موبود در یک صنعت می تبليغات

 .شهود  کنندگان نسبت به یک مارک یا کهاالي خهاص مهی    ري در مصرفتبليغات باعث ایجاد وفادا

 احساسات، افکار، روي بر و دارد مشتري آگاهی بردن باال در بسزایی تأثير شرکت یک تبليغات

نهه   کهه  گيهرد می سرچشمه آنجا از تبليغات اهميت .گذارد می تأثير وي گيريتصميم گرایشات و

 اي وسهيله  بلکهه  رود، مهی  شهمار  بهه  توليدکنندگان دیگر برابر در رقابتی و ابزار ارتباطی یک تنها 

 محصوالت در تغيير همچني  و شرکت هاي نوآوري و از ابداعات مشتریان آن توسط که است
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  (.3166، همکارانفرهنگی و ) شوند می آگاه

به عنهوان درآمهد    سود. هاي صریح و ضمنی است سود اقتصادي تفاوت درآمد کل و مجموم هزینه

شود و معياري تاریبی از موفايهت یها عهدم موفايهت ههر بنگهاه        خالص یک بنگاه تجاري مطرح می

دهاهانی و همکهاران،   ) نمایهد  هاي اقتصادي عمل می تجاري است که به عنوان محرکی براي فعاليت

a3168).  
 

 هاي ساختار و رفتار ارتباط متقابل بين شاخص - - 

دو ( به عنهوان شهاخص رفتهار   )و تبليغات ( به عنوان شاخص ساختار)تمرکز  در خصوص ارتباط بي 

 :نظریه ماابل وبود دارد

مطالعهات اوليهه صهورت    . مطابق نظریه اول رابطه بي  تمرکز و تبليغات یک رابطه یک طرفهه اسهت  

العات ای  در حالی است که مط. کردند گرفته در ای  زمينه تأثير تمرکز بر تبليغات را خطی بيان می

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  

تهوان گفهت کهه     مهی   بنابرایباشد،  بازارهاي رقابت انحصاري و به ویژه انحصار چندبانبه بيشتر می

 .معکوس بي  تمرکز و تبليغات وبود دارد Uیک رابطه غير خطی به شکل 

توان بهه یهک رابطهه     نظریه دوم بر ای  نکته تأکيد دارد که وبود رابطه بي  تمرکز و تبليغات را نمی

ز بهه  چه تمرکز بر شدت تبليغات تأثير دارد، امها تبليغهات نيه    علّی یک طرفه تعبير کرد، چرا که اگر

(. 398 :3167برومند بزي، )ها و سود تأثير دارد  نوبه خود بر تمرکز و از ای  طریق بر سطوح قيمت 

تواند یهک   تبليغات می برخی معتادند. البته در خصوص نحوه ای  تأثير نيز نظر واحدي وبود ندارد

ام تجهاري در ذهه    کننده ایجاد و منجر به تثبيت اعتبار یک ن حس  اعتماد بي  توليدکننده و مصرف

بهه عبهارت دیگهر    . ثير قرار دهدکننده گردیده و سهم بازاري یک مارک خاص را تحت تأ مصرف

کننده و انتاال تابع تااضا، منجر بهه افهزایش سههم بهازاري      تبليغات از طریق تغيير تربيحات مصرف

تواند منجر به افزایش تمرکز شده و به عنوان مانع  بدی  ترتي  تبليغات می. شود کننده می بنگاه تبليغ

. گردد در ای  صورت تبليغات یک عامل ضد رقابتی محسون می. ورود سایری  به بازار عمل نماید

موببهات ارتاهاي   هاي یک کاال  بایگزی با معرفی  تواند الي بدید میتبليغ یک کا از سوي دیگر

نهوم تبليغهات در   (. 3166پور و همکاران،  حسنالی)رقابت در بازار و کاهش تمرکز را فراهم آورد 
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از بمله اولي  افهرادي بهود کهه معتاهد     ( 3311) 3چمبرلي . کننده باشد تواند عامل تعيي  ای  زمينه می

دهنهده   تبليغات آگاهی. بندي شود دهنده و اغواکننده تاسيم واند به دو شکل آگاهیت بود تبليغات می

رسهانی دربهاره قيمهت، کيفيهت و سهایر       کننده و محصول به وسيله اطالم با ایجاد ارتباط بي  مصرف

کهه تبليغهات   رقابت و کاهش تمرکهز شهود، در حهالی   تواند موب  تشدید  هاي محصول می ویژگی

سههم  کننده بهه سهمت کهاالي تبليهغ شهده موبه  افهزایش         ير در تربيحات مصرفاغواکننده با تغي

 گهردد  شود که ای  خود منجر به کهاهش رقابهت و افهزایش تمرکهز مهی      می کنندهبازاري بنگاه تبليغ

  (.2131، 2ميسرا)
 

 هاي ساختار و عملكرد ارتباط متقابل بين شاخص - - 

سهودآوري  و ( و به تبع آن تمرکز صهنعت )ها بازاري بنگاهسهم بسياري از مطالعات رابطه مثبت بي  

  :دو رویکرد مختلف براي توضيح آن ارائه شده است کهاند  را تائيد نموده هاآن

بهر مبنهاي ایه  نظریهه، بها      . رویکرد اول دیدگاه ساختارگرایان است که مبتنی بر نظریهه تبهانی اسهت   

ها افزایش یافتهه  ها، قدرت بازاري ای  بنگاهبنگاه اد معدودي ازر ميان تعددرکز شدن سهم بازار ممت

کنند و در نتيجهه  ها قيمت محصول را باالتر از سطح قيمت بازار رقابت کامل تعيي  مینآ بنابرای و 

  (.3393، 1بي ) یابندبه سود باالتري دست می

بهر  . یی اسهت آمعرفی گردید مبتنی بر دیدگاه کار (3341) 7دمستزیکرد دوم که اولي  بار توسط ور

گهردد  ها مهی ها است که باعث سودآوري بيشتر آن بنگاهاساس ای  نظریه کارایی بيشتر برخی بنگاه

ههاي  به عبارت دیگر، بنگاه. و در ای  ميان ممک  است که به صورت تصادفی تمرکز نيز باالتر رود

چهه کهه سهودآوري     ، اگهر سهم بازاري بيشتر خواهنهد بهود   کاراتر هم داراي سود بيشتر و هم داراي

ههاي بهه   صهرفه  ،ثير عوامل دیگري همچون نوآوري، تفاوت محصهول أتواند تحت تباالي مزبور می

بهازار و   یهک رابطهه مثبهت بهي  سههم      هميشه معتاد بود که  (3343)  9بروزن .قرار گيرد... و ماياس 

داللت بر وبود یک رابطه مثبهت بهي  تمرکهز و     خودسودآوري در سطح بنگاه وبود دارد که ای  

ها با یکهدیگر نشهده و    کند، حتی اگر تمرکز باال منجر به تبانی بنگاهمیسودآوري در سطح صنعت 

                                                
1. Chamberlin (1933) 
2. Misra (2010) 
3.Bain (1951) 
4. Demsetz (1973)    
5. Brozen (1971)   
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هها بها افهزایش    بنگهاه نشان داده است کهه  ( 2112)  3نيکالس تأثيري بر روي رفتار بنگاه نداشته باشد

و سهود بهاال   افهزایش عملکهرد    در نتيجهه بهه  در بازار به احتمال زیهاد بهه کهارایی بهاالتر و     خود سهم 

نمایند که دربهه تمرکهز بهاال و    عنوان می (3333) 1رزابفينی و ر .(2119، 2سميديانئوک) رسند می

تری  رابطه در خصهوص  بامع(. 2111، 7فينی) شوندموانع ورود منجر به سودآوري بيشتر صنایع می

( و به تبع آن تمرکز و سهودآوري در سهطح صهنعت   )ارتباط سهم بازار و سودآوري در سطح بنگاه 

ها در یک بازار محصوالت همگ ، آن. ارائه گردید (3367) 9اولي  بار توسط کالرک و همکاران

  :همگ ، رابطه بي  سهم بازار و سودآوري بنگاه را به صورت زیر نشان دادند
 

(3                      )                                                                 
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iبنگهاه  ( شهاخص سهودآوري  )هزینه  -حاشيه قيمتسهم بازاري و ترتي  ه ب imو iS که در آن

ترتيه ، ههر چاهدر    بهدی   .دهنهد  ها را در بازار نشان می دربه تبانی بنگاه کشش تااضا و   ام،

 .ي بنگاهی بيشتر باشد، حاشيه سودش بيشتر خواهد بودراسهم باز

  :دوش به صورت زیر استخراج می حاشيه سود صنعتبر همي  اساس، رابطه بي  تمرکز بازار و 
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 احاشيه سود صنعت ب بنابرای است، حاشيه سود صنعت  Mشاخص تمرکز هرفيندال و  H که در آن

 .دارد مستايمرابطه تمرکز شاخص 

صهنعت   آنهها در   از سوي دیگر، تصميم براي ورود به یک صنعت که باعث کاهش تمرکهز بنگهاه  

اسهت کهه صهنایع بها      آنعمومهاً انتظهار بهر    . گيهرد  شود، تحت تأثير سودآوري صهنعت قهرار مهی    می

. (3347، 8راُ) هاي بدید را بيشتر از صنایع با سودآوري پهایي  بهذن کننهد    سودآوري باال ورودي

ههاي موبهود در صهنعت بهراي      هاي بهالاوه بهراي ورود و ههم بهراي بنگهاه      ای  مطل  هم براي بنگاه

                                                
1. Nicolas (2002) 
2. Neokosmidi (2005) 
3. Feeny and Rogers (1999) 
4. Feeny (2000) 
5. Clarke et al. (1984) 
6. Orr (1974) 
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بدی  ترتي  سودآوري باالي یک صنعت موب  کهاهش  . باشد گسترش توليدات خود صحيح می

چرا کهه   ها، با وقفه همراه استبنگاه معموالً اثر سودآوري بر ورود. گرددتمرکز در آن صنعت می

هاي بالاوه از ای  امهر اطهالم    کشد تا بنگاه دن سود در صنعت مدت زمانی طول میمدید آاز زمان پ

 (.3166بهشتی و همکاران، )پيدا کرده و اسبان ورود به صنعت را فراهم نمایند 
 

  عملكرد و رفتارهاي  ارتباط متقابل بين شاخص - - 

هاي رفتاري و عملکردي باید شاخصدر خصوص ارتباط متاابل بي  تبليغات و سودآوري به عنوان 

که هدف اصلی ها در حال افزایش است و با توبه به ای بایی که رقابت ميان بنگاهاز آنگفت که 

روي بهه  باشد، از ایه  هایی براي خود به منظور رسيدن به حداکثر سود میها، تعریف استرتژيبنگاه

ثير تبليغهات بهر سهودآوري تکيهه     أتبليغهات بهر ته   ها و صنایع با در پيش گرفت  رسد که بنگاهنظر می

توليدکنندگان در راستاي حداکثرسازي سهود خهود   به عبارت دیگر،  .(2119سميدي، انئوک)  دارند

کننههد چههرا کههه فههرا بههر آن اسههت کههه تبليغههات بههر سههودآوري    در بههازار اقههدام بههه تبليغههات مههی 

 (.3168دهاانی و شهيکی تاش، ) توليدکنندگان تأثير مثبت دارد

اندیشمندان از وبهود  . هاي مختلفی در خصوص ارتباط بي  تبليغات و سودآوري وبود دارند نظریه

  :کنندیاد می بر سودآوريدر مورد اثر تبليغات  نظریهدو 

تبليغهات باعهث    بنابرای است، تمایز محصول یکی از فاکتورهاي تبليغات نظریه اول معتاد است که 

فاهط در   کهه  رسهد  نهوم تمهایز بهه نظهر مهی      ایه   .شهود  کننده می افزایش سود و کاهش رفاه مصرف

 .وبود داشته باشد بازارهاي رقابت ناقص

بهازار  شهود   موب  مهی بدی  مفهوم که تبليغات  ،متمرکز استدهنده  نظریه دیگر بر تبليغات آگاهی

کننهدگان دربهاره قيمهت و     و سود به خاطر اطالعاتی که مصهرف و قيمت کاهش یابد شده  تر رقابتی

  (.2119سميدي، انئوک) یابد میآورند، کاهش  کيفيت محصول به دست می

و  داننهد  مسهتايم مهی   رابطهه  یک را سودآوري و تبليغات بي  ارتباطصنعتی اقتصاددانان  از بسياري

یهک حلاهه   ( 2111)  3ههام و برگهر  اگر .دنه کن مهی  تأیيهد  را موضوم ای  نيز زیادي نظري مطالعات

در ( 2112)  2لهی . انهد ارتباطی بي  مخارج تبليغات سهال بهاري و سهودآوري سهال آتهی بسهط داده      

                                                
1. Graham and Berger (2000) 
2. Lee (2002) 
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بهونز  . مطالعه خود به ای  نتيجه رسيد که بي  تبليغات و افزایش سودآوري رابطه مثبتی وبهود دارد 

 .مشابهی دست یافتندنيز به نتایج ( 3347)ر و اُ (3344 ؛3341) 3و همکاران

ميزان سودآوري بيشتر باشد انتظار بر آن است که تبليغات بيشتري نيز چهه بهه   هر چه ي دیگر، از سو

در . هاي موبود در یک صنعت و چه در سطح کلی آن صنعت صورت پذیردتک بنگاهوسيله تک

براي تبليغات به ای  نتيجهه   (3397) 1استينر –درفم با استفاده از مدل  (3346) 2مارتي همي  زمينه، 

 (.2118، 7ایواساکی) رسيد که شدت تبليغات به سودآوري و کشش تااضاي تبليغات بستگی دارد
 

 مطالعات تجربي - 

هها  در زمينه موضوم مورد تحايق، مطالعات خاربی فراوانی وبود دارند که در زیر به برخهی از آن 

 :گردد اشاره می

زمهان و روش حهداقل مربعهات دو    با استفاده از سيسهتم معهادالت ههم   اي در مطالعه (3344) 9متوالی

نتهایج ایه     .خته استپردابليغات در صنایع غذایی استراليا به بررسی رابطه بي  تمرکز و ت ،ايمرحله

 .باشد تبليغات می  خطی بي  متغيرهاي تمرکز و شدت مطالعه حاکی از وبود رابطه غير

زمهان و روش حهداقل مربعهات سهه     اسهتفاده از سيسهتم معهادالت ههم    بها  ( 3363) 8تایهوري و کهو  

ههاي تحايهق و توسهعه و    اي به بررسی روابط بي  متغيرههاي تمرکهز، شهدت تبليغهات، هزینهه      مرحله

است که متغيرهاي بوده حاکی از آن مطالعه نتایج . اند سودآوري در صنایع توليدي آمریکا پرداخته

و توسعه تأثير مثبت بر سودآوري دارند و رابطه علّی یهک طرفهه    هاي تحايقشدت تبليغات و هزینه

 . از سوي شدت تبليغات به سودآوري در ای  صنایع وبود دارد

ههاي تبليغهات بهر    ههاي تهابلویی بهه بررسهی تهأثير هزینهه       با استفاده از رهيافهت داده  (3333) 4پيتليه

دهد کهه تبليغهات تهأثير    طالعه نشان مینتایج ای  م. پرداخته استسودآوري صنایع توليدي انگلستان 

 .دار بر سودآوري ای  صنایع داردمثبت و معنی

                                                
1. Jones et al. (1973; 1977) 
2. Martin (1978) 
3. Dorfman- Steiner (1954) 
4. Iwasaki (2006) 
5. Metwally (1977) 
6. Uri and Coate (1989) 
7. Pitelis (1991) 
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مهواد  صهنایع  سهاختار در   -اي به بررسهی رابطهه بهي  عملکهرد     در مااله( 3332) 3کورنور و پيترسون

اند که فرضيه اثربخشی تبليغهات بهر سهودآوري صهنایع      پرداخته و به ای  نتيجه رسيدهآمریکا غذایی 

 .شود میرد 

هاي تحايق  اي با استفاده از سيستم معادالت همزمان به بررسی تأثير هزینهدر مطالعه( 3331) 2ناکائو

رسد که  پرداخته و به ای  نتيجه می و توسعه، تبليغات و سهم بازار بر سودآوري صنایع توليدي ژاپ  

ایه  صهنایع داشهته ولهی تهأثير       دار بهر سهودآوري  هاي تبليغات تأثير مثبت و معنی سهم بازار و هزینه

 .باشددار نمی هاي تحايق و توسعه بر سودآوري معنی هزینه

گيري از الگوي خودرگرسيون برداري به مطالعه ساختار بازار، تبليغهات و  با بهره (3339) 1سانتوس

ضهعيف بهي    نتایج ای  مطالعه حهاکی از رابطهه   . پرداخته استسودآوري در صنایع توليدي آمریکا 

 .باشدها میغيرهاي ساختار بازار، تبليغات و سودآوري بنگاهمت

رقمهی   7صنایع  262در  عملکرد اي به بررسی الگوي ساختار، رفتار و در مطالعه( 3334)  گونالپ

دهد که متغيرههاي حهداقل مايهاس کهارا     نتایج حاصل از ای  مطالعه نشان می. آمریکا پرداخته است

(MES)9  کهه شهدت    در حهالی  ،دار بهر سهودآوري ایه  صهنایع داشهته     معنهی  و تمرکز تأثير مثبهت و

 .باشد دار بر سودآوري نمیتبليغات داراي تأثير معنی

ر صه عنارابطهه  اي،  از روش حداقل مربعهات سهه مرحلهه    با استفاده( 3336) 8والچوي و استاپاسيدس

بهه منظهور   و  کهرده غهذایی و آشهاميدنی یونهان بررسهی      مهواد صنایع  را درساختار، رفتار و عملکرد 

 رقمهی صهنایع   7تایی از کهدهاي   16یک نمونه  ازتخمي  پارامترهاي سودآوري، تمرکز و تبليغات 

گيرد  که سودآوري تحت تأثير تبليغات قرار می نتایج حاکی از آن بود. ندا های  کشور استفاده نمود

ههاي بهه    تحهت تهأثير صهرفه    تمرکز نيز. باشد آوري و تمرکز میسود تبليغات نيز متأثر ازماابل و در 

 .داردماياس قرار 

کننهده   هاي تابلویی پویا، عوامل تعيي در مطالعه خود با استفاده از رهيافت داده (3333) 4دونالد مک

نتهایج مطالعهه   . نمودبررسی  3367 -3331هاي  اي استراليا طی سالسودآوري را در صنایع کارخانه

                                                
1. Cornnor and Peterson (1992) 
2. Nakao (1993) 
3. Santos (1995) 
4. Gunalp (1997) 
5. Minimum Efficient Scale 
6. Vlachvei And Oustapassidis (1998) 
7. Mc Donald (1999) 
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کننههده  ههها از عوامههل تعيههي تمرکههز بنگههاه نيههزدار سههودآوري و ماههدار وقفههه کههه آن بههودکی از احهه

 .باشند میسودآوري ای  صنایع 

بهي    زمانهم اي به بررسی ارتباط با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله( 2111) 3ماریانچيک

رسد کهه   و به ای  نتيجه میداخته پرمتغيرهاي تمرکز بازار و سودآوري در صنایع آشاميدنی اکرای  

دو طرفهه بهي     متاابهل دار بر سودآوري صنایع مورد بررسی داشته و رابطه تمرکز تأثير مثبت و معنی

 .وبود داردمتغيرهاي تمرکز و سودآوري 

زمان به بررسی ارتباط متاابهل متغيرههاي   با استفاده از سيستم معادالت هم( 2112) 2دلرم و همکاران

 3361-3331هههاي  ات، سههودآوري و تمرکههز در صههنایع توليههدي آمریکهها طههی سههال  شههدت تبليغهه

دار بهر سهودآوري    کهه تمرکهز بهازار تهأثير مثبهت و معنهی       بود آن حاکی ازنتایج مطالعه . اند هتخپردا 

 .ها ندارد شدت تبليغات هيچ تأثيري بر سودآوري بنگاه ولی صنایع دارد

به بررسی ارتباط متاابل تبليغات، سهم بازار و سودآوري در صنایع مصهرفی  ( 2119) 1سميديانئوک

ثير مثبت بر روي سهودآوري دارد  أگر آن بود که سهم بازار تنتایج حاصله بيان. یونان پرداخته است

 .ثير بيشتري نسبت به تبليغات بر روي سودآوري داردأخالف انتظارات، سهم بازار ت و بر

در مطالعههه خههود بههه بررسههی ارتبههاط بههي  متغيرهههاي تمرکههز، شههدت تبليغههات و ( 2118)ایواسهاکی  

رسهد کهه   وي در ایه  مطالعهه بهه ایه  نتيجهه مهی      . پهردازد  سودآوري در صنایع دخانيات آمریکا می

 . افزایش در حداقل ماياس کارایی و شدت تبليغات، علت تمرکز بيشتر در ای  صنایع بوده است

و روش حهداقل مربعهات سهه    زمهان  عه خود با استفاده از سيستم معادالت همدر مطال( 2114) 7رسند

نتهایج   .خته اسهت در صنایع توليدي برزیل پردا الگوي ساختار، رفتار و عملکردبه بررسی اي مرحله

ن دارد که بي  تمرکز و تبليغات رابطه غيهر خطهی برقهرار بهوده و     آحاصل از تخمي  مدل داللت بر 

 .دار بر سودآوري صنایع دارندو تمرکز تأثير مثبت و معنی هاي تبليغاتهزینه

بههه بررسههی تههأثير  8تصههادفی ه از تحليهل مههرز اي بهها اسههتفاددر مطالعههه( 2113) 9شهایک و همکههاران 

-2111ههاي   متغيرهاي تمرکز و شدت تبليغات بر سودآوري صنایع حمل و نال آمریکها طهی سهال   

                                                
1. Maryanchyk (2000)  
2. Delorme et al (2002) 
3. Neokosmidi (2005) 
4. Resende (2007) 
5. Shaik et al (2009) 
6. Stochastic Frontier Analysis 



 363                      تمرکز، شدت تبليغات و سودآوري در صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران بررسی ارتباط متاابل بي  متغيرهاي   

ت بر ای  دارد که متغيرهاي شدت تبليغهات و تمرکهز تهأثير    نتایج ای  مطالعه دالل. اند پرداخته 3337

 .دار بر سودآوري صنایع مورد بررسی دارندو معنی مثبت

زمهان و روش حهداقل   اي بها اسهتفاده از سيسهتم معهادالت ههم      در ماالهه ( 2131) 3همکهاران تانگ و 

تهایی از   181رابطه بهي  سهاختار، رفتهار و عملکهرد در یهک نمونهه        به بررسیاي  مرحله مربعات سه

نتهایج حهاکی از تهأثير     .پرداختند  3339-2118هاي  للی تایوان طی سالمال صنعت هتل توریست بي 

بازار بر تبليغات و   تبليغات با سودآوري و تأثير مثبت سهم ،بازار با سودآوري  طرفه سهم مثبت و دو

  .باشد بازار می  بر سهم تأثير منفی تبليغات

 :توان به موراد ذیل اشاره نمود از اندک مطالعات داخلی انجام شده در ای  زمينه نيز می

 کد چهار رقمی صنایع 22اي اثر تبليغات بر سودآوري را براي  در مااله (3167)همکاران دهاانی و 

بررسی نموده و به یک رابطه مستايم بي   3149 –3143هاي  ایران طی سال و آشاميدنی غذایی مواد

 .اند تبليغات و سودآوري رسيده

هاي  هاي تحايق و توسعه بر سودآوري تعاونیبه بررسی اثربخشی هزینه( 3168) همکاراندهاانی و 

کهه   انهد  رسهيده بهه ایه  نتيجهه    و   ختهه پردا 3147-3163هاي  توليدي استان خراسان رضوي طی سال

 .دار بر سودآوري ای  صنایع داشته است وسعه تأثير مثبت و معنیهاي تحايق و تهزینه

کهد چههار رقمهی     22را بهراي  اي اثر تبليغات بر سودآوري  ماالهدر ( 3168)تاش  دهاانی و شهيکی

بررسهی نمهوده و بهه ایه  نتيجهه       3147 –3163ههاي   طی سهال مواد غذایی و آشاميدنی ایران صنایع 

اند که ارتباط مستايم بي  تبليغات به عنوان یک متغيهر رفتهاري و سهودآوري بهه عنهوان یهک        رسيده

 .متغير عملکردي بازار وبود دارد

اي به بررسی الگهوي سهاختار، رفتهار و عملکهرد     در مطالعه( 3163)پورعبادالهان کویچ و همکاران 

نتایج ایه  مطالعهه حهاکی از ارتبهاط مثبهت و      . اندکفش ایران پرداخته بازار در صنایع چرم، کيف و

رغهم  ای  در حالی است که علهی . متاابل سهم بازار و تبليغات و نيز تبليغات و سودآوري بوده است

 . ثير مثبت سودآوري بر سهم بازار، یک ارتباط منفی در بهت معکوس وبود داشته استأت

رغم اهميت مطالعه سيسهتماتيک ارتبهاط   توان مالحظه کرد که علییبا نگاهی بر مطالعات داخلی م

بهراي  . در ای  زمينهه صهورت نگرفتهه اسهت     زیاديعناصر ساختار، رفتار و عملکرد بازارها، مطالعه 

به بررسهی الگهوي سهاختار،    زمان با استفاده از تکنيک سيستم معادالت همهمي  منظور، ای  مطالعه 

                                                
1. Tung et al (2010) 
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 ایع مهواد غهذایی و آشهاميدنی ایهران    تری  صهنایع کشهور یعنهی صهن     از مهمرفتار و عملکرد در یکی 

 .پردازد می
 

 شناسي تحقيق روش -4

و  (2114)، رسهند  (3336)بر اساس مبانی نظري و مطالعات تجربی همچون ولچوي و استاپاسيدس 

وري همزمان در برگيرنده متغيرهاي تمرکز، تبليغات و سهودآ سيستم معادالت ، مدل (3162)دهاانی

  :شود ا به صورت زیر تصریح میز به عنوان متغيرهاي درون
 

(1                                                                      )                    ),PRO,( XADSfH  

(7                                                                    )                  ),PRO,( YHfADS  

(9                                               )                                       ),,(PRO ZADSHf 
 

متغيهر شهدت تبليغهات بهه عنهوان       ADS به عنوان شهاخص سهاختار بهازار،    متغير تمرکز H که در آن

بهردار   Zو X، Y عملکهردي بهوده و   شهاخص تغيهر سهودآوري بهه عنهوان     م  PRO شاخص رفتهاري، 

وقفهه، شهدت    ، سهودآوري بها  وقفهه  تمرکهز بها  باشند که شامل متغيرهاي  متغيرهاي برونزاي مدل می

 .است (XS)و شدت صادرات   (g) وقفه، رشد فروش صنایع تبليغات با

بمهع مربهع    که برابر بها حاصهل   شود هرفيندال استفاده می -براي محاسبه تمرکز از شاخص هيرشم 

ههاي  شهدت تبليغهات بهه صهورت نسهبت هزینهه      . ها در بازار است بنگاه( سهم بازار)هاي نسبی  اندازه

شاخص سودآوري به صورت نسبت ارزش افزوده بهه فهروش   . تبليغات به فروش محاسبه شده است

 .آید ت میت صادرات به فروش به دسشدت صادرات نيز از نسب. در نظر گرفته شده است

بيان به صورت زیر تمرکز مدل عمومی ( 3343) 3مارتي بر طبق مطالعه براي تصریح معادله تمرکز، 

  :شود  می
 

(8                              )                                                 )( 1
*

1   ttt HHHH  

 

(4                         )                                                              1
* )1(  tt HHH  

                                                
1. Martin (1979)  
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  نهرخ  بها تمرکز  .باشد سطح بلندمدت تمرکز می گربيان H* و زماندهنده نشان t که در آن

بهه  توانهد   مهی  ایه  مسهئله  . به شرایط ورود داردميزان آن بستگی  که رسد به سطح بلندمدت خود می

 :شود تصریح میرو، معادله تمرکز به صورت زیر  از ای . وقفه نشان داده شود سودآوري باوسيله 
 

(6                      )    ittiittiit uPROADSHH   )1(32)1(10  
 

بهر   .باشهد غذایی و آشاميدنی میصنایع مواد  کد چهار رقمی 22هر یک از دهنده نشان i که در آن

دار شهاخص تمرکهز داراي    مادار وقفهه  که در معادله تمرکز، روداساس مباحث تئوریک انتظار می

بهه آرامهی بهه سهطح     تمرکز  آن،ضری   با افزایش ، به نحوي کهاشدتأثير مثبت بر شاخص تمرکز ب

ن اسهت کهه شهاخص تمرکهز     با افزایش شدت تبليغات نيز انتظهار بهر آ  . نزدیک شود خودبلندمدت 

کننهده بها خهارج کهردن رقبهاي خهود از صهنعت باعهث         هاي تبليغوم که بنگاههافزایش یابد، بدان مف

بها  انتظهار بهر آن اسهت کهه      نيهز  در خصهوص سهود  . شوندافزایش ميزان تمرکز در سطح صنعت می

فهزایش ميهزان   بها ا  کهه  ه، تمرکز در دوره باري کاهش یابد چراافزایش ميزان سود در دوره گذشت

 .یابدمیافزایش  در دوره باري هاي بالاوه به صنعتورود بنگاه ،سود در دوره گذشته

ليغهات بهه عنهوان یهک متغيهر رفتهاري       بکهه شهدت ت   عايده دارند (3333) 3گيسر استينر و –دورفم 

معادله  از همي  روي، در ای  مطالعه نيز. تمرکز باشد و سودآوري چونعواملی هماز  ثرأمت تواند می

 :تصریح شده استبه صورت  شدت تبليغات
 

ititititit vHPROADS  g3210   (3)                                     
 

رود  معادله نيهز انتظهار مهی   ای  در . باشددهنده رشد فروش صنایع مورد بررسی می نشانg که در آن 

 .شدت تبليغات داشته باشندمتغيرهاي سودآوري، تمرکز و رشد فروش صنایع تأثير مثبت بر که 

، ولچهوي و استاپاسهيدس   همچهون  سودآوري نيز مطابق مبانی نظهري و مطالعهات تجربهی   در معادله 

بهه عنهوان   د نه توان مهی  صهادرات  شهدت  وقفهه و  با ، شدت تبليغاتمتغيرهاي تمرکز دهاانی، گوپتا و

 :گرددمعادله سودآوري به صورت زیر تصریح می بنابرای . عوامل موثر بر سودآوري مطرح گردند
 

itittiitit wXSADSH   3)1(210PRO         
(31)                            

                                                
1. Gisser (1991)  
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ضهرای    انتظار بر آن است کهنيز معادله ای   در. باشد دهنده شدت صادرات می نشان XSکه در آن 

فهزایش  بها ا  کهه  اسهت  آنبه عبارت دیگر انتظهار بهر    ،مثبت باشندتمرکز و شدت تبليغات  يمتغيرها

در مهورد عالمهت    ای  در حهالی اسهت کهه    .سودآوري افزایش یابدميزان  ،شدت تبليغاتو تمرکز 

تأثير شهدت صهادرات بهر سهودآوري بهه       کرد و قطعی نظر توان اظهار صادرات نمی شدتانتظاري 

 زیاد باشددربه رقابت صنایع داخلی  اگر بدی  ترتي  که ،دارد بستگی دربه رقابت صنایع داخلی

والچههوي و ) افهزایش شهدت صهادرات باعههث کهاهش سهودآوري صهنایع خواهههد شهد و بهرعکه        

  .(3336استاپاسيدس، 
   

 هاي تحقيقتحليل یافتهتجزیه و  -5

نفر کارک   31هاي صنعتی از اطالعات تفصيلی کارگاهبراي متغيرهاي مورد استفاده در ای  مطالعه 

 3147-3168ههاي   کد چهار رقمی صنایع مواد غهذایی و آشهاميدنی طهی سهال     22در و بيشتر ایران 

شهود کهه آخهری      ای  اطالعات ههر سهاله توسهط مرکهز آمهار ایهران منتشهر مهی         .است شدهاستفاده 

ي اصهلی  تغيرهها شمایی کلی از م( 3)در بدول  .باشد می 3168شر شده مربوط به سال تاطالعات من

  :به نمایش درآمده است مورد استفاده در ای  مطالعه
 

 اطالعات توصيفي متغيرها(:  )جدول 

 متغیر ریمتغ توصیف میانگین انحراف معیار حداقل مقدار حداکثر مقدار

 H تمرکز 311/1 349/1 118/1 381/1

 ADS شدت تبلیغات 117/1 119/1 1 172/1

 PRO سودآوری 728/1 141/1 124/1 768/1

 هاي تحايقیافته :منبع

بر اساس اطالعات بدول فوق، متوسط شاخص تمرکز صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران حدود 

و کمتهری  ميهزان    381/1باشد، به نحوي که بيشتری  ميزان تمرکز در ای  صنایع برابر  درصد می 31

 .است 118/1آن برابر 

غذایی و آشاميدنی ایهران  مواد صنایع  ،دهد که به طور متوسط مینشان متغير شدت تبليغات بررسی 

شدت تبليغهات  خصوص در . اندکردههاي تبليغات  را صرف هزینه شاندرصد از درآمد 7/1حدود 

گيهري وبهود دارد، بهه نحهوي کهه      هاي صنایع مذکور تفهاوت چشهم   صورت یافته در بي  زیرگروه
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در برخهی دیگهر از زیهر     کهه در حالیباشد  می صددر 2/7 بيشتری  شدت تبليغات انجام شده برابر با

 . ها هيچ تبليغاتی صورت نگرفته است گروه

صهنایع مهواد غهذایی و    ، بهه طهور متوسهط شهاخص سهودآوري      (3) همچني  مطابق اطالعات بدول

هاي صنایع مذکور  زیر گروهبي  در نيز سودآوري  شاخص. درصد است 72 آشاميدنی ایران حدود

  .باشد گيري میت چشمداراي تفاو

ارتبهاط متاابهل عناصهر سهاختار، رفتهار و عملکهرد بهازار در صهنایع مهواد غهذایی و           به منظور تبيهي   

  زده يمههتخ( 31)و ( 3)، (6)الت معههادالت همزمههان در برگيرنههده معههاد ، سيسههتمآشههاميدنی ایههران

 به معادالت سيستم یکیا  و تکی معادلة یک پارامترهاي برآورد براي معموالً روشی که .شود می

اثهر   زمهان ههم  تحايق محاسبة ای  هدف که بایی از آن. دارد تحايق هدف به بستگی رود، می کار

از  لهذا  سهت، ا زامتغيرهاي درون بر شده تعيي  پيش از زا بر یکدیگر و نيز متغيرهاي متغيرهاي درون

. شهود استفاده می 3(3SLS)اي  مرحله مربعات سه حداقلهاي برآورد سيستمی و آن هم روش  روش

 2SLSهاي هاي سيستمی است که با ترکي  روش یکی از روش اي مرحله روش حداقل مربعات سه

مزیههت ایه  روش نسههبت بههه سههایر  . سهعی در تخمههي  معههادالت بهه صههورت سيسههتمی دارد   GLSو 

ای  روش ارتباطات احتمالی بي  ابزاي اخهالل معهادالت مهدل را    ای  است که هاي سيستمی  روش

شود که بمالت اخالل  فرا می FIML هاي سيستمی مثل وشر رسایولی در گيرد،  نيز در نظر می

 که ایه  مسهئله لزومهاً   ها وبود ندارد، در حالیبي  آنهمبستگی پياپی  و در هر معادله مستال هستند

 سيسهتمی  کالسهيک  ههاي  روش بهي   در روشتهری    بامع 3SLS، روش بنابرای . باشد صادق نمی

در مطالعهه حاضهر نيهز بهراي     همهي  روي   از (.3167نهژاد،   ابههري و بهریم   قرشی) شود می محسون

زمان در برگيرنده متغيرهاي تمرکز بازار، شهدت تبليغهات و سهودآوري    تخمي  سيستم معادالت هم

اي اسهتفاده شهده    مرحلهه  روش تخمي  حداقل مربعهات سهه   صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران از 

  .است

زمهان، مشهکل اصهلی وبهود همبسهتگی بهي  متغيرههاي توضهيحی بها بهز  اخهالل            در معادالت هم

متغيرهاي ابزاري باید دو ویژگی . بنابرای  در تخمي  باید از متغيرهاي ابزاري استفاده شود د،باش می

د، دوم با متغير توضيحی مورد نظهر  ن  اخالل همبستگی نداشته باشکه با بزاول ای : مهم داشته باشد

براي ای  منظور، در ای  مطالعه در تخمهي  سيسهتم معهادالت    . دنبه اندازه کافی همبستگی داشته باش

                                                
1. Three Stage Least Squares 
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دار شهدت   دار شاخص تمرکهز بهازار، ماهدار وقفهه     مادار وقفه هاي، از متغير3SLSهمزمان از روش 

بهه عنهوان متغيرههاي ابهزاري     شهدت صهادرات    و سهودآوري، نهرخ فهروش   دار  غات، مادار وقفهيتبل

متغير شهدت صهادرات    و نرخ فروشزا،  دار متغيرهاي درون در واقع ماادیر وقفه استفاده شده است،

 : 3است آمده( 1)در بدول نتایج برآورده مدل که  اند به عنوان متغيرهاي ابزاري در نظر گرفته شده
 

 3SLSنتایج تخمين معادالت الگو به روش (:  )جدول 
 (PR)معادله سوم  (AD)معادله دوم  (H)معادله اول 

 tآماره  ضريب متغیر tآماره  ضريب متغیر t آماره ضريب متغیر

Ht-1 *6393/1 27/19 PR **1127/1 19/2 H  **2836/1 31/2 

PRt-1 1137/1 31/1 H ***1173/1 43/3 ADt-1 ***1273/4 43/3 

AD 8132/3 73/3 g 11113/1 39/1 XS *1198/1- 43/2- 

Constant 1119/1 71/1 Constant *1117/1 26/9 Constant *1466/1 67/33 

F 

Statistics 
37/713 F 

Statistics 
34/1 F 

Statistics 
77/8 

بذر ميانگي  

مجذور خطا 

(RMSE) 

بذر ميانگي   1411/1

مجذور خطا 

(RMSE) 

ميانگي  بذر  1194/1

مجذور خطا 

(RMSE) 

1249/1  

 هاي تحايقیافته :منبع
 درصد 31داري در سطح  معنی *** درصد 9داري در سطح  معنی **       درصد 3 داري در سطح معنی *

 

تهأثير مثبهت و   دار شاخص تمرکهز   که مادار وقفه کرد مشاهدهتوان میفوق با توبه به نتایج بدول 

هد د نشان می( 6393/1)وقفه  اندازه ضری  تمرکز با باال بودن .باري دارددار بر تمرکز دوره معنی

متغيهر شهدت   ضهری   بهودن  ن دار معنهی . یابهد  که تمرکز به آرامی به سطح بلندمدت خود تعدیل مهی 

تمرکز  ا و به دنبال آنه سهم بازاري بنگاه دهنده عدم تأثير تبليغات بر تبليغات در معادله تمرکز نشان

کهه   چهه  نيهز اگهر   متغير سهودآوري دوره گذشهته   .باشد میدر صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران 

  .2باشد دار نمی، ولی به لحاظ آماري معنیاستتأثير مثبت بر شاخص تمرکز داراي برخالف انتظار 

                                                
 3SLS صورت پذیرفته است و در تخمي  مهدل  Stataافزار  مااله حاضر با استفاده از نرم 3SLSالزم به ذکر است که تخمي  مدل  .3

فرا، متغيرههاي مسهتال را بهه     افزار به صورت پيش به وارد کردن متغيرهاي ابزاري نيست، چرا که ای  نرمنيازي  Stata افزار در نرم

 .گيرد عنوان متغيرهاي ابزاري در نظر می

 .به دست آمده است( 3336)گيري مشابهی توسط ولچوي و استاپاسيدس  در ای  خصوص، نتيجه .2



 364                      تمرکز، شدت تبليغات و سودآوري در صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران بررسی ارتباط متاابل بي  متغيرهاي   

دار بهر شهدت    معنیتأثير مثبت و مطابق انتظار،  ،سودآوريمتغير ، در معادله مربوط به شدت تبليغات

سهودآوري، شهدت تبليغهات بهه ميهزان      شاخص با افزایش یک واحد در  ، به نحوي کهتبليغات دارد

ههایی بها حاشهيه سهود بهاالتر امکهان        ای  بدان مفهوم است که بنگهاه . یابد واحد افزایش می 1127/1

دار بهر شهدت    معنهی  متغير تمرکز نيز تأثير مثبت و .بيشتري براي صرف هزینه بر روي تبليغات دارند

واحهدي   1173/1تمرکز موب  افزایش شاخص یک واحد افزایش در تبليغات دارد، به نحوي که 

صنایع متمرکزتهر داراي شهدت تبليغهات    ای  مسئله نيز بدان مفهوم است که . شود شدت تبليغات می

دت تبليغهات  چه تأثير مثبهت بهر شه    نيز اگرمورد بررسی متغير رشد فروش صنایع . باشند بيشتري می

 . باشد دار نمی یمعنلحاظ آماري  از ولی ای  تأثير ،دارد

بهه نحهوي کهه بها     ، باشهد  مهی بر سودآوري مثبهت  تمرکز  تأثير متغيردر معادله مربوط به سودآوري، 

ایه  بهدان   . یابهد  مهی واحد افهزایش   2836/1سودآوري به ميزان شاخص واحد تمرکز  یکافزایش 

وقفهه نيهز،    متغيهر شهدت تبليغهات بها    . باشد بيشتر می ،صنایع با تمرکز باال سودآوريکه  مفهوم است 

واحد در شهدت   یکبا افزایش باشد، به نحوي که  ثير مثبت بر سودآوري میأداراي ت ،مطابق انتظار

ای  بدان مفههوم اسهت   . یابد واحد افزایش می 1273/4سودآوري به ميزان شاخص  ،وقفه تبليغات با

در دوره گذشهته، تمهایز محصهوالت    ها فروش آن بهها  هاي تبليغات بنگاه هزینه بتنسکه با افزایش  

که در معادله مربهوط بهه   باییاز آن .یابد میها افزایش ایش یافته و در نتيجه سودآوري آنها افزآن

ثير مثبت أد و نيز با توبه به تش باعث افزایش مخارج تبليغات می افزایش سودآوريشدت تبليغات، 

یهک ارتبهاط متاابهل بهي       تهوان گفهت کهه    وقفه تبليغات بهر سهودآوري در معادلهه حاضهر، مهی      باو 

افهزایش سهودآوري باعهث افهزایش تبليغهات      سودآوري و تبليغهات وبهود دارد، بهدی  ترتيه  کهه      

یابد که ای  مسئله به نوبه  شود و در نتيجه افزایش تبليغات، فروش محصول تبليغ شده افزایش می می

تأثير متغير شدت صادرات بهر  در ماابل،  .گردد هاي آتی می افزایش سودآوري در دوره خود باعث

 واحهد در شهدت صهادرات،    یهک بها افهزایش    کهه طهوري ، بهه باشهد  دار مهی سودآوري منفی و معنی

دربهه رقابهت   ای  مسئله حاکی از بهاال بهودن   که  یابد می کاهشواحد  1198/1 سودآوري به اندازه

  .باشد میصنایع داخلی 

دار بهودن   بهراي آزمهون معنهی   هر چنهد  اي  مرحله در روش حداقل مربعات سهالزم به ذکر است که 

شود، ولی به دليل ارتباط ابهزاي اخهالل معهادالت، سهایر معيارههاي       استفاده می t ضرای  از آماره

 (.3147ذوالنهور،  )کهاربرد زیهادي نهدارد    ...( و  R2، F نظير ضری  تعيي )خوبی برازش رگرسيون 
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( -∞ ,-3)توانهد در فاصهله    مهی   R2 در سيستم معادالت همزمان آمارهعلت ای  مسئله آن است که 

تهوان بهه    دهندگی مدل و خوبی بهرازش نمهی   در بررسی قدرت توضيح بنابرای نيز قرار داشته باشد، 

ههاي دیگهري نظيهر     از شهاخص در چني  مهواقعی   (.3167کریم و همکاران، )استناد نمود   R2 آماره

شهود   دهندگی مدل اسهتفاده مهی   براي بررسی قدرت توضيح 3(RMSE)ریشه ميانگي  مربعات خطا 

  (.3163آبادي و پوران،  شاه)

 

 و پيشنهادات سياستي يگيرنتيجه -6

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

غهذایی و  مهواد  کد چهاررقمی صنایع  22 تبليغات و سودآوري درشدت  تمرکز، متغيرهاي همزمان

مطهابق   .پهردازد  مهی  زمهان ههم در قال  سيستم معادالت  3147-3168هاي  آشاميدنی ایران طی سال

متغيرههاي   .یابهد  نتایج حاصل از تخمي  مدل، تمرکز به آرامی به سطح بلندمهدت خهود تعهدیل مهی    

ثير مثبهت متغيرههاي   أهمچني  نتایج حاکی از ت. دارندتبليغات ثير مثبت بر أنيز تتمرکز و سودآوري 

تهأثير منفهی    دهنهده نشهان عالوه بر ای ، نتایج . باشدمیه بر سودآوري وقف شدت تبليغات با وتمرکز 

دست آمده، موارد زیهر بهه   با توبه به نتایج به رو از ای  .باشد صادرات بر سودآوري میشدت متغير 

 :شودپيشنهاد می هاي سياستیعنوان توصيه

 شود توصيه میصنایع مورد بررسی دوره آتی بر سودآوري با توبه به اثرگذاري مثبت تبليغات  -

بهه دنبهال اسهتراتژي افهزایش      ،خهود ههاي  به منظور افهزایش سهودآوري بنگهاه   مدیران ای  صنایع که 

 .شود، باشندها میمحصوالت آن منجر به تمایزگرایی بيشترکه  هاي تبليغاتی خودهزینه

د شهو  اران پيشنهاد میذگشدت تبليغات، به سياستسودآوري و با توبه به تأثير مثبت تمرکز بر  -

باعهث افهزایش تمرکهز     ،هها  کهاهش ورود و خهروج بنگهاه   در بهت هاي مناس   با اعمال سياستتا 

صهنایع مهذکور را چهه بهه     وري آافهزایش سهود   ترتي  موبباتوند تا بدی  ها در ای  صنایع ش بنگاه

باعهث  کهه  افهزایش شهدت تبليغهات در دوره بهاري     ) صورت مستايم و چه به صهورت غيرمسهتايم  

  .، فراهم آورند(گرددمیافزایش سودآوري در دوره آتی 

ن مورد بررسی که ناشهی از بهاال بهود   با توبه به تأثير منفی شدت صادرات بر سودآوري صنایع  -

توانند از استراتژي صهادرات بهه   باشد، مدیران ای  صنایع نمیدربه رقابت داخلی صنایع مذکور می

                                                
1. Root of Mean Square Error 



 363                      تمرکز، شدت تبليغات و سودآوري در صنایع مواد غذایی و آشاميدنی ایران بررسی ارتباط متاابل بي  متغيرهاي   

چهون افهزایش   ههم )تهدابير دیگهري   کهه از  الزم اسهت  منهد گردنهد و   منظور افزایش سودآوري بهره

 .استفاده نمایند( گرددهاي تحايق و توسعه که منجر به نوآوري و تمایز محصول میهزینه
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 و مآخذ فهرست منابع

 فارسيمنابع و مآخذ  :الف

برآورد و ماایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با اسهتفاده  " .(3164) نجمه غالمی، و .اسمعيل ابونوري، .3

  .317–333(: 3)5 هاي اقتصادي  فصلنامه بررسی ."از الگوي لگنرمال

 فصهلنامه پژوهشهنامه بازرگهانی    ."ایرانگيري تمرکز در صنعت سيمان  اندازه" .(3162) بخشی، لطفعلی .2

(28 :)49–38. 

  .پژوهشکده امور اقتصادي، تهران .(سازماندهی صنعتی) اقتصاد صنعتی .(3167) برومند بزي، شهزاد .1

بررسهی عوامهل مهؤثر بهر ورود و خهروج      " .(3166)و کجابهاد، ناصهر    .صنوبر، ناصر .بهشتی، محمدباقر .7

 .343 -394(:16)31 هاي اقتصادي ایران فصلنامه پژوهش ."ها در بخش صنعت ایران خالص بنگاه

بررسی الگوي ساختار، رفتار و " .(3163)و وفائی، الهام  .صمدزاد، سعيده .پورعبادالهان کویچ، محس  .9

-3(:1)2 گذاري اقتصادي فصلنامه سياست ."مطالعه موردي صنایع چرم، کيف و کفش ایران: عملکرد بازار

21. 

 .مهدیریت تبليغهات   .(3166)و محسنی، علهی   .موسوي، مجتبی .انوشه، مرتضی .پور، طهمورث حسنالی .8

 .چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، تهران

 ."(3184 - 41) انحصار، رقابت و تمرکهز در بازارههاي صهنعتی ایهران    " .(3143) خداداد کاشی، فرهاد .4

 .338–61(: 39) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی

 .نظریهه و کهاربرد آن در بخهش صهنعت ایهران     : ساختار و عملکرد بهازار  .(3166) خداداد کاشی، فرهاد .6

 . هاي بازرگانی، تهران چاپ سوم، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش

بهرآورد کمهی تهاثير تبليغهات بهر      " .(3167) و موسوي، فخرالسهادات  .زاده، سمانه حسي  .دهاانی، علی .3

 .73-24 (:3)2 اقتصاديهاي  فصلنامه بررسی ."سودآوري صنایع غذایی ایران

ههاي تحايهق و توسهعه     اثهر بخشهی هزینهه   " .(a3168)و عبدي، محمد  .خردمند، کامران .دهاانی، علی .31

ههاي اقتصهادي   فصلنامه بررسهی  .(خراسان رضوي و صنایع ایران هاي توليدي استان بررسی موردي تعاونی)

 .337-33 (:2(7)) (اقتصاد ماداري)

ههاي تبليغهاتی    اثرپهذیري سهودآوري از هزینهه   " .(b3168) محمهد نبهی  تهاش،   و شههيکی  .دهاانی، علی .33

مجلهه دانشهکده علهوم اداري و     ."(3147 - 63هاي  بررسی موردي صنایع چهار رقمی غذایی ایران در سال)

 .341-374 (:2)31 اقتصاد دانشگاه اصفهان

 .شيراز، دانشگاه شيراز .اي بر اقتصادسنجی مادمه .(3147) ذوالنور، سيدحسي  .32
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بررسی و محاسبه اثر مهابرت مغزها بهر رشهد اقتصهادي    " .(3163)و پوران، رقيه  .آبادي، ابوالفضل شاه .31

 .78-3 (:99) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ."مستايم هاي مستايم و غير ایران از طریق کانال

بررسی ناش تبليغهات بهر روي افهزایش    " .(3166) و طلوعی، پدرام .اخالصی، امير .اکبر فرهنگی، علی .37

 .38–3(: 8)4 مجله مدیریت بازاریابی ."ها و ارائه مدلی بهت سنجش تأثير آن بر سودآوري فروش شرکت

 در گوشهت  تااضهاي  و عرضه معادالت برآورد" .(3167)و بریم نژاد، ولی  .ابهري، سيد بواد قرشی .39

  .31-89(: 39)31 توسعه و اقتصاد کشاورزيفصلنامه  ."همزمان معادالت سيستم از استفاده ایران با

تخمي  توابع عرضه و تااضهاي  " .(3167)و کرباسی، عليرضا  .تبار، محمود هاشمی .کریم، محمدحسي  .38

 هاي اقتصهادي  فصلنامه پژوهش ."(مطالعه موردي ایران)صادرات ميگو با استفاده از سيستم معادات همزمان 

(39 :)333-326. 

چاپ اول، نشر نور علم و  .کاربرد استاتا در آمار و اقتصادسنجی .(3163)و دليري، حس   .مهرگان، نادر .34

  .دانشکده علوم اقتصادي، تهران

 .بلد دوم، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران .اقتصادصنعتی .(3162) یوسفی، محمدقلی .36
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