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مقدمه
. شده استمطرح اقتصاد خردمباحث در (S-C-P)کردعمل-رفتار-کرد ساختارکاربرد روي

ها در صنایع که معتقد است بنگاه) 1956(هاي بینکرد عمدتا مبتنی است بر یافتهاین روي
ها در کرد بنگاهند و به طور کلی عملدارتري به طور متوسط نرخ سودآوري بیشمتمرکز

بر این . سطح تمرکز داردانندهاي ساختاري بازار مبستگی مثبتی با ویژگیصنایع مختلف هم
کرد از ساختار به رفتار و سپس عمل،علیت میان عناصر بازاریافتن کرد براي روي،اساس
به نحوي که داند،را بسیار مهم میهاي ساختاري واقع ویژگیکرد دراین روي.است

رفتار يهایی مانند تمرکز صنعتی، موانع ورود به بازار و تفاوت محصول تعیین کنندهشاخص
در نهایت . استهاي تحقیق و توسعه گذاري، تبلیغات و فعالیتهاي قیمتها در زمینهبنگاه

نیز تحت تاثیر این مانند آنیی، رشد و آدآوري، کارکرد مانند سوگر عملهاي نشانشاخص
. گیردهاي رفتاري شکل میشاخص

کرد از شاخص سودآوري در این مطالعه، براي رفتار از شاخص دن عملکری راي کمب
تا کنون مطالعات بسیاري . شدت تبلیغات و براي ساختار از شاخص تمرکز استفاده شده است

زمان در خارج از کشور هاي همکرد معادلهکرد با روي، رفتار و عملساختاريرابطهيهدر زمین
ي ي مطالعات داخلی چه در زمینهاما در حوزه،صنایع مختلف صورت گرفته استدر

. زمان تا کنون کار تجربی اندکی انجام شده استهاي هممعادلهيها و چه در زمینهمعادلهتک
کرد در این مطالعه قصد داریم رفتار و عملتباط ساختار،گونگی ارچهِنظر به اهمیت موضوع

با توجه ،ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایراناین متغیريبا بررسی ارتباط سه جانبه
گونگی اثرگذاري این به چه،به این که اغلب سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی کشور را دارد

1386هاي مقطعی سال عادله و سیستمی با استفاده از دادهمدیگر در قالب تکمتغیرها بر یک
. بپردازیم

،)کردعمل-رفتار-ساختار(بازاريگانهسهعناصرروابطيزمینهدرپیشینتجربیادبیات
هايتخمیندرزمانیهماریبوجودبرايمناسبتخمینروشنگرفتننظردردلیلبه
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. استگرفتهقراراقتصادداناننقدموردوداردبسیاريهايایرادهاآنازکیهرییمعادلهتک
قالبدربازارعناصرروابطبررسیبهکهبودندکسانیاولیناز) 1976(ویسواستریکلند

وپاگالتوس،)1993(مارتین چونافراديهاآنازپس.پرداختندزمانهمهايمعادلهسیستم
متغیرها،زمانیهماریبکهنشان دادند) 1991(گیسرو) 1988(، یوري)1981(سورنسن

.   استبازارعناصرروابطبررسیدرجديییمساله
عناصرمیانيرابطهبررسیبهزمانهمهايمعادلهازاستفادهبا،)1976(ویسواستریکلند

هايعادلهموییمعادلهتکتخمینروشيمقایسهباهاآن. اندپرداختهکردعملساختار،بازار
برتمرکزاثرهاي آنگفتهبه. سازگار استمدلدوهرنتایجکهرسیدندنتیجهاینبهزمانهم

PCMاستمعنادارمعمولیمربعاتترینکمرگرسیوندر  .
درکردعملرفتار،ساختار،يرابطهبررسیبهییمطالعهدر،)1998(استاپدیسووالچوي

صنعت38در3SLSییمرحلهسهمربعاتترینکمروشازادهاستفباونانیغذاییصنعت
خوانیهمزمینهایندرتجربیمطالعاتباهاافتهینتایج. پرداختند1994سالدررقمیچهار
وسیلهبهعوضدروشود،میمشخصتبلیغاتتوسطسودآوريکهدهدمینشانودارد

يهاصرفهيوسیلهبهنیزتمرکزکهاستیحالدراین.پذیردمیتاثیرسودآوريوتمرکز
. گرددمیمشخصمقیاس

میانيرابطهبررسیبهزمانهمهايمعادلهسیستمازاستفادهبا)2002(همکارانودلورم
هاآننتایج. پرداختند1992تا1982هايدر سالآمریکاصنایعدرکردعملورفتارساختار،

تمرکزدهدمینشانهاافتهیکهییگونهبهاست،SCPمدلمیقدیهايجنبهتاییدازحاکی
چونینهم. بستگی داردتمرکزبهسودآوريکهحالیدرندارد؛بنگاهسودآوريبهبستگی

بنگاهسودآوريبراثريهیچرسدمینظربهوکند،میعملمستقلصورتبهنیزتبلیغات
.استنداشته

صنایعدرکردو عملرفتار،ساختار،ي الگوبررسیبهجداگانهییمطالعهدر،)2005(ریسند 
توسعه وتحقیقمتغیرکردناضافهباوي. استپرداخته1996سالدربرزیلییکارخانه
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)R&D(،تبلیغات،وتمرکزارتباطبررسیبهR&Dباومعادلهچهارقالبدرسودآوريو
اهمیتبانقشيدهندهنشانوينتایج. تپرداخزمانهمهايمعادلهسیستمازاستفاده

غیرخطیاثرچونینهماست؛ بازارساختاربراثرگذاريبرورودموانعبهمربوطمتغیرهاي
مثبتاثرپایاندروشود،میتاکیدنیزتوسعهوتحقیقبربنگاهياندازهاثروتبلیغاتبرتمرکز

.سدرمیاثباتبهسودآوريبرتمرکزتوجهقابلو
هايسالبرايآمریکاغذاییصنایعدرSCPيرابطهبررسیبه،)2006(همکارانوونگ

برايزمانهمهايمعادلهتحلیلمطالعهایندراند،پرداخته 1972،1977،1982،1987،1992
کار بهمختلفکنترلمتغیرهايوتبلیغاتمخارجوPCMبازارتمرکزمیانيرابطهبررسی

غذاییصنعتدرساختاريتغییراتازنشاننتایجزمانیمیانيمجموعهکیدروستارفته
ناسازگارها جنبهدیگرباولیکند،میتاییدراSCPمعمولهايجنبهازبرخیدارد؛آمریکا
. است

تمرکز،عنصرسهيرابطهبررسیبهخوديمطالعهدر،)1981(سورنسن وپاگوالتوس
گرفتننادیدهدلیلبهپیشینمطالعاتهاي آنگفتهبه.اندپرداختهسودآوريوتبلیغاتشدت

درصنعتیدرونتفاوتوبازارعنصرعنوانبهالمللبینتجارتنقشجملهازعاملچند
هايمعادلهتخمینمطالعهایندراستفادهموردروش. استاساسیایراداتتقاضاقیمتیکشش

. استآمریکاغذاییصنایعبخشهايدادهازاستفادهباکردعملرفتار،ساختار،میانزمانهم
درونهايتفاوتتوضیحدرمهمینقشتقاضاقیمتیکششکهدهدمینشانهاآننتایج

وتمرکزبرتوجهیقابلاثرچونینهمتبلیغاتشدت.کندمیایفاسودآوريدرصنعتی
همانندنیزصنعتیتمرکز. استبرابر وروددرغذایی مانعیصنعتدروداردسودآوري
. داردتاثیرتبلیغاتشدتبربازخوردروابطینظریهطبقبرسودآوري

تا1954هايسالآمریکاغذاییصنعتدرPCMبرساختاراثربررسیبه)1987(راجر
تفاوتوCR4شاخصدوهربرPCMکه اثردهدمینشانوينتایج.پرداخت1977

برCR4معکوساثرطرفیاز. استتربزرگاثرایننیززمانطولدرودارد،وجودمحصول
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PCMنسبتيوسیلهکه به–محصول تفاوتمثبتاثرچونینهم. رسدمیاثباتبهنیز
زمانطولدرPCMبر-شودمیگیرياندازه) غاتیتبلشدت(A/Sییرسانهفروشبهتبلیغات

همراهباالتورمبانسبتااین دورهطیسودآوري–تمرکزيرابطه. ودشمیمعنادارتروترقوي
.بوده است

درتبلیغاتوتمرکزمیانمعکوسuيرابطهبررسیبهخوديمطالعهدر) 1991(گیسر
روشازاستفادهباوي.پردازدمیتقاضاکششکميهامنحنیهمراهبهOligopolisticصنایع

را کردو عملرفتار،ساختار،بازارعناصري گانهسهروابطازکیهرلیمعمومربعاتترینکم
تولیدهمگنکاالهايکهصنایعیدربنگاهسودآوريبرتبلیغاتاثرکهنشان دادوزدتخمین

. نمایدمیتولیدناهمگنکاالهايکهاستصنایعیازتربیشمراتببهکندمی
بررسیبهزمانهمهايمعادلهروشازاستفادهبادیگرییمطالعهدر) 1997(گانالپبراك

يمطالعهباوي. استپرداختهآمریکاییکارخانهصنایعدرکردعملرفتار،ساختار،يرابطه
.استپرداختهتولیديومصرفیکاالهايصنایعيجداگانهبررسیبهآمریکادرصنعت282

روابطازمعادلهتکتخمیننتایجهمانندزمانهمهايلهمعادازاستفادهبانتایجکهنشان داداو
.     است
ایندرحاصلجیو نتابازارعناصرروابطيحوزهدرشدهانجاممطالعاتاکثربهتوجهبا

غذاییموادصنعتدرعناصرروابطگونگیچهبهکهاستآنبرتالشنیزمقالهاینزمینه، در
.شودپرداختهایران

نظريمبانی 
که این سه عنصر با کرد، رفتار و ساختار است،سه عنصر عمليهر بازار دربرگیرنده

علیت میان این عناصر اتفاق نظر جامعی جهتاما در مورد ارتباط و است،  دیگر در ارتباط یک
ترین و مهم.ي خصوصیات سازمانی بازار استساختار بازار دربرگیرنده.وجود ندارد

وصیات سازمانی بازار شامل تمرکز فروشندگان، تمرکز خریداران، شرایط ترین خصاساسی
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در واقع الگویی است که،از دیگر عناصر بازار رفتار است. تفاوت کاال استيورود و درجه
ها برخی مصادیق براي رفتار بنگاه. گیرندکار میها براي تطبیق خود با شرایط بازار بهکه بنگاه

) ب،گیرندکار میهها براي تعیین قیمت بهاي مختلفی که بنگاهروش)الف: عبارت است از
گیري براي تغییر طرح تصمیم) جو ،هاي مختلف تولیدي، قیمتی و تبلیغاتیکارگیري سیاستهب

ي آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادي کرد اقتصادي عبارت است از مجموعهعمل.محصول
ها عبارت است از سودآوري، ترین آنمهم. دارداد گوناگونی کرد ابعاین عمل. شودناشی می

علیت میان عناصر بازار از دیدگاه مکاتب جهت . رفت فنی و عدالت در توزیعکارآیی، پیش
) 1939(ادوارد میسن. ندیستنظر نهمو دانشمندان مختلف در این زمینه ،مختلف متفاوت است

. ازار را در چارچوب یک مدل توصیفی مطرح نموداولین فردي بود که ارتباط میان عناصر ب
در واقع این سوال مطرح است که آیا . سپس توسط دانشمندان دیگر تعدیل یافتاین نظر
کرد است یا بر عکس؟ براي پاسخ به این سوال مکاتب تغییرات از ساختار به  عملجهت 

آنهاي اساسی و پایهمکتب ساختار گرایی است که اصول اولین مکتب،.مختلفی شکل گرفت
معتقد ،این مکتب که به مکتب هاروارد نیز معروف است.توسط میسن و شاگردانش مطرح شد

کرد تابعی از در واقع عمل؛کرد استعلیت از ساختار به رفتار و سپس به عملجهت است 
ارد، مقابل مکتب هارويمکتب دیگر در نقطه. رفتار و رفتار نیز خود تابعی از ساختار است

کرد به رفتار و ساختار می علیت را از عملجهتطرفداران این مکتب . مکتب شیکاگو است
ها عامل اصلی و موثر معتقد است الگوي رفتاري بنگاهمکتب رفتارگراییاز طرف دیگر،. دانند

.)1377یکاش(کرد بازار استدر شکل گیري عمل

قیتحقروش
ينتیجهایران، وآشامیدنیوغذاییموادایعصنبهمربوطشدهآوريجمعهايداده

چهارکدباصنعت22شاملتر،بیشوکارکننفر10داراي صنعتیيهاکارگاهازآمارگیري
.استشدهبررسی1376سالو1386سالزمانی،مقطعدودرهاداده. استرقمی
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که هر متغیر تابعی از دو با این فرض ،کرد، شامل سه معادله استعمل-رفتار-مدل ساختار
:ها به شکل زیر استمعادله. متغیر دیگر است

)1(
P)f(C,S 
P)f(S,C 

C)f(S,P 

چارلس و همکاران، (است کرد رفتار و عملگر ساختار،به ترتیب بیانPوS ،Cمتغیرهاي 
کیدرها بنگاهتمامناخالصسودمجموع"شکلبه(PR)سودآوريمطالعهایندر.)2002

گیرياندازهبرايهرفیندالشاخص. استشدهتعریف"صنعتآنفروشکلبهصنعت
هردرها بنگاهسهممربعمجموعازاستعبارتشاخصاین. استشدهانتخابتمرکز

آندر(Q)فروشکلبه(qi)بنگاهآنفروشازاستعبارت(Si)بنگاههرسهموصنعت،
).1384،يجزبرومند(صنعت 

)2(
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بهترتیببهصادراتشدتوگذاريسرمایهشدتتبلیغات،شدتمطالعهایندرنیزو
آنردفروشکلبهصنعتهردرصادراتوگذاريسرمایهتبلیغات،کلمجموعشکل

. استشدهگرفتهنظردرصنعت
ها در این روش بنگاه. در هر صنعت از روش میانه استفاده شده استMESيبراي محاسبه
در نظر MESعنواني آن بهو میانهشدهاز کوچک به بزرگ مرتب ) فروش(بر اساس اندازه 
. گرفته شده است

استفادههامعادلهاز اینکردملعورفتارساختارعنصرسهمیانيرابطهبررسیبراي
:شودمی
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)3(

Z)PR,,
S

A
f(H 

Y)PR,f(H,
S

A


X),
S

A
f(H,PR 

Hساختارویژگینشان دادنبراياستشاخصیکهاست،تمرکزشاخصيدهندهنشان
گیرياندازهيبراآنازکهاست،"تبلیغاتشدت"فروشبهتبلیغاتينهیهزنسبت. بازار
برايشاخصاین. استصنعتدرها بنگاهسودآوريمتوسطPR. شودمیاستفادهرفتار
زابرونمتغیرهايازبرداريX,Y,Zمتغییرسه. استکار رفتهبهصنایعکردعملگیرياندازه
هامعادلهازکدامهرتوضیحوبررسیبهحال. )1998والچوي و اوستاپسیدیس، (است

.دازیمپرمی
:گرفتنظردرشکلاینبهرامعادلهتوانمیتمرکزبراي: تمرکزيمعادله

)3(
tλ)(t432λ)(t10t uPRa

S

A
aMESaHaaH  

وقفهي دهندهنشانوقبل،ي دورهتمرکزtHواستجاريي دورهدرتمرکزHtآندرکه
ترینکمMES. ایمگرفتهنظردر1376سالراtو) 1386سال(جاريي دورهt. است

وکارآمقیاس
S

Aاستتبلیغاتشدت .tPRواستسودآورييوقفهUtاخاللي جمله
.استمعادلهاین

تمرکزافزایشباعثگذشتهيدورهبااليتمرکزکهاستمعنیبدانباشد،ثبتمa1اگر
تمرکزيکنندهتعیینعاملعنوانبهبنگاهMESچونینهم. )a1>0(شودمیجارييدوره
شودتربیشهمصنعتتمرکزباشد،تربزرگMESچههرکهاستاینبرانتظار. است

)a2>0(.
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شودمیمنجرباالترتمرکزبهخودکهآوردمیوجودبهورودبرايمانعکیشدیدتبلیغات
)a2>0( .ي وسیلهکیعنوانبهتبلیغاتدیگرطرفاز)عنوانبهایرود،میکارورود به)ابزار

درنتیجهدر)a2<0(. کندآسانراورودشرایطاستممکنکهاطالعات،انتشاري وسیله
گذشتهيدورهبااليسودرودمیانتظارآخردر. استنامعلومتاثیراینکلی) قانون(ي قاعده

).a4<0(ابدیکاهشتمرکزشودو باعثکند،جذبصنعتبهورودبرايراجدیديداوطلبان
:زیر استصورتبهشدهگرفتهکاربهتبلیغاتيمعادله: تبلیغاتيعادلهم

)4(t43t210
t

VDbGbHbPRbb
S

A


D.استصنعتفروشکلدررشدGوسودآوريPRاست،تمرکزشاخصHآندرکه

داده1مقداررسدمینهاییمصرفبههاآنمحصوالتکهصنایعیبراي. استموهومیمتغیر
Vt. استیافتهاختصاص0مقداردارندییواسطهمحصوالتکهصنایعیو براياست،شده

مثبتارتباطکیآوريسودوتبلیغاتشدتمیانارتباطرودمیارانتظ. استاخالليجمله
.باشد) b4>0,b3>0,b2>0(رودمیانتظارشدهبیانيرابطهبهتوجهبا) b1>0(. باشد

:استزیرشکلبهسودآورييمعادله: سودآورييمعادله
)5(

tt W
S

EX
cMEScGc

S

A
cHccPR  543210

تمرکزشاخصHرابطهایندر
S

Aتبلیغاتشدت،Gتقاضا،دررشدMESمقیاس

وکارآییترینکم
S

EXوفروشبهصادراتنسبتWtبهتوجهبا. استاخالليجمله
وداردوجودتريبیشورودموانعها در آنکهصنایعیسودآوريرودمیانتظاراین که

تبلیغاتشدتانتظارياثريدرباره. باشد)C1>0(رودمیانتظارباشد،تربیشاستمتمرکزتر
مانعیتواندمیباالتبلیغاتشدتطرفیاززیرانمود،قاطعینظراظهارتواننمیسودآوريبر

تواندمیباالتبلیغاتشدتیگردطرفو ازگردد،تلقیورودداوطلبيهابنگاهورودبراي
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سودآوريکاهشموجبها بنگاهبازاريقدرتکاهشباوگرددرقابتیفضايبهبودموجب
. گرددها آن

بدهدقرارتاثیرتحتراسودآوريمثبتطوربهMESرشدرودمیانتظارچونینهم
)C4>0,C3>0 (صنعتپذیريقابتري درجهبهاینکهاست،مبهمصادراتشدتاثراما

)C5>0.C5<0(. داردبستگیداخلی

و بحثنتایج
بر اساس آزمونراتوضیحیيهامتغیربودنزادرونوزابرونابتدامدلتخمینازقبل

مدليهامتغیربقیهرويرابررسیموردمتغیرآزمونایندر. کنیممیبررسیهاسمن
.زنیممیتخمینباشدداشتهرابطهمتغیراینباتاسممکنکهمتغیرهایییامتغیريعالوهبه

اگر . کنیممیاصلیمدلواردجدیدمتغیریکعنوانبهراتخمیناینماندپسجمالتسپس
. استزا صورت بروندر غیر اینو ،زاماند معنا دار بود، متغیر درونضریب متغیر جمالت پس

. ه شده استداد) 1(نتایج این آزمون در جدول 
هاسمنآزمون). 1(جدول

وابستهریمتغ ریمتغ بیضر اریمعي خطا tيآماره Prob.

Ht

_tRESIDES

A 62/1188- 64/699 7/1- 11/0

tS

A
Ht RESID_ 0 0 06/1- 31/0

tS

A
PRt RESID_ 09/0 08/0 05/1 31/0

PRt Ht RESID_ 0 0 53/1 15/0

PRt

_tRESIDES

A 56/3 19/2 62/1 13/0

قیتحقيهایافته: ماخذ
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بنابراین مدل به درستی تعریف شده . ها استزا بودن تمام متغیري بروننتایج نشان دهنده
کل سیستم 3SLSزمان داریم که با استفاده از روش ي همهاجا یک سیستم معادلهدر این.است

.ه شده استداد) 2(نتایج این تخمین در جدول . جا و در سه مرحله تخمین خواهیم زدرا یک

3SLSنتایج برآورد مدل به روش ). 2(جدول 

معادله بیضر Prob.

0a 93/439- 64/0

1a 82/0 00/0

2a 00/0 61/0

3a 24/1371 01/0

tλ)(t432λ)(t10t uPRa
S

A
aMESaHaaH  

4a 23/14- 61/0

0b 15/0- 85/0

1b 02/0 64/0

2b 00/0 71/0

3b 00/0 84/0

t43t210
t

VDbGbHbPRbb
S

A


4b 44/0 31/0

0c 65/21 00/0

1c 0016/0 00/0

2c 4/3- 02/0

3c 01/0- 60/0

4c 00/0 00/0
tt W

S

EX
cMEScGc

S

A
cHccPR  543210

5c 15/0 01/0

قیتحقيهایافته: ماخذ
تمرکز، ضریب تمرکز با وقفه و ضریب شدت يشود در معادلهطور که مشاهده میهمان

این مساله . معنا استو سودآوري باوقفه بیMESاما ضریب. تبلیغات مثبت و معنادار است
و ،ي قبل بستگی داردجاري به طور مثبت به تمرکز دورهيتمرکز دورهکهدهد نشان می
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ي در معادله. گذاردي جاري اثر میچونین شدت تبلیغات به طور مثبت بر تمرکز دورههم
توان نتیجه نمیپایین براي این معادله R2معنا است و با توجه بهها بیتمامی ضریبتبلیغات،

و شدت صادرات MESي جاري، شدت تبلیغات، تمرکز دورهسودآوري،يدر معادله. گرفت
روي MESاما اثر شدت تبلیغات و ،دهندبه طور معناداري سودآوري را تحت تاثیر قرار می

.سودآوري منفی است
نجام این آزمون به روش ا.کنیمداري کل مدل را بررسی میبا استفاده از  آزمون والد معنی

دست سپس یک آماره به. کنیممقید را با هم مقایسه مینامقید و ياین شکل است که دو معادله
مقید ناياول، معادلهيمعادله. یک از دو معادله بهتر استکدامکه آوریم تا مشخص شود می

در نظر گرفته 0ها ریبی که در آن ضیمعادله(مقید يدوم، معادلهيو معادله) اصلیيمعادله(
در این آزمون . ها اعمال شده استمعنی بودن تمامی ضریبمقید، قید بیيدر معادله). شودمی

.استصفربرابرهمباهاضریبهمهکهاستاینH0يفرضیه
والدآزمون). 3(جدول

ProbabilitydfValueTest Statistic

00/0165/1108Chi-square

قیتحقيهاافتهی: ماخذ
تمامییعنیشود،میردH0يکه فرضیهگفتتوانمی) 3(يشمارهجدولنتایجبهتوجهبا

.استدارمعنیمدلکلبنابراینونیست0همباهاضریب

نهادهاپیشوگیرينتیجه
شدتشاخصوتمرکزشاخصشاملبازاررفتاريوساختارييهاشاخصبررسی

فضايبهبودسويبه1386تا1376زمانیيدورهدربازارکهداردآنازحکایتتبلیغات
، شدت تبلیغات(PR)هاي سودآوري شاخص) 4(در جدول . استنمودهحرکترقابتی
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)
S

A( و شاخص تمرکز هرفیندال(H)در صنایع مواد غذایی 1386و نیز 1376هاي براي سال
. استو آشامیدنی محاسبه شده

)کد چهار رقمی(غذایی و آشامیدنی سودآوري، شدت رقابت و تمرکز در صنایع مواد). 4(جدول 

کد
PR76صنعت

*PR86
*PR86-PR76

*

76S

A*

86S

A
7686 S

A

S

A


H86H86H86-H76

15129/27/191/10-3/02/01/0-501388113-
1514284/55/22-1/04/03/01113104766-
15151/121/15301/01/0527171357-
15166/134/198/51/05/04/030537166
15178/193/275/72/01/01/0-62861117-
15184/107/213/1100029152765150-
15192/17202/84/08/04/032822999-
15202/101/101/0-1/04/02/0591232360-
15317/314/223/9-2/03/01/030322281-
15329/35199/16-31/02/0-339813642034-
1533183/157/2-1/01/0035928970-
15424/192/92/10-000447333114-
15439/187/197/04/05/01/06741282607
15443/196/213/27/08/01/010313231221
15455/287/248/3-1/04/03/024121130-
15467/285/192/9-4/04/00770559211-
15478/131/203/61/03/42/467551844508
15489/236/212/2-14/14/0475272202-
15519/319/161/15-2/03/01/0325920191240-
15537/282/365/718/02/0-81909039849
15556/324/182/14-2/08/03/055253517-
15566/13144/02/07/15/1397912472732-

هاي تحقیقافتهی: ماخذ.استدرصداعداد به *
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وي بنددرجهوکردنپاكصنعت گردد از میان این صنایع،طور که مالحظه میهمان
یخوراکی نباتوی وانیحی چربوروغندیتولو صنعت ،کردبهترین عملپستهي بندبسته

وکردنپاكترین جهش سودآوري متعلق به صنعت بیشت، زیراکرد را داشته اسبدترین عمل
روغندیتولترین کاهش سودآوري متعلق به صنعت است و بیشپستهي بندبستهوي بنددرجه

، 1376سال میانگین وزنی سودآوري صنایع در. استیخوراکی نباتوی وانیحی چربو
این است که سودآوري در صنعت يدهندهکه نشان،است% 8/13، 1386و در سال ،8/21%

در سال يسازيچاصنعت . طور متوسط کاهش پیدا کرده استمواد غذایی و آشامیدنی به
چونین این صنعت هم.استترین شدت تبلیغات را داشتهیگر صنایع بیشدر مقایسه با د1386

متوسط شدت تبلیغات . تري در شدت تبلیغات داشته استنسبت به صنایع دیگر افزایش بیش
به 1376در سال % 0,2به نحوي که از میزان ،گیري داشته استنیز در این صنایع رشد چشم

.رسیده است1386در سال % 0,48
صنعت 1376گردد، درسال طور که در جدول مالحظه میر میزان تمرکز صنعتی، هماناز نظ

باالترین سطح تمرکز را در مقایسه با دیگر صنایع داشته که این صنعت ریوماءالشعمالتادیتول
در مقابل در . این دو سال داشته و تمرکز در این صنعت به شدت افزایش یافته استيفاصله

با .یمهستزمانی يشاهد کاهش شدید تمرکز در این دورهیمعدنآبودوغدیتولصنعت 
متمرکز و اگر شاخص ناباشد صنعت 1000تر از توجه به این که اگر شاخص هرفیندال کم

این که میانگین وزنی هو با توجه ب،باشد صنعت خیلی متمرکز است1800هرفیندال بیش از 
برابر با 1386و در سال 701برابر با 1376ر سال تمرکز  صنعت مواد غذایی و آشامیدنی د

زمانی شاهد بوده است و صنعت در يتمرکز صنعتی کاهش اندکی را در این دوره،است648
برساختاراثرگذارييزمینهدرراساختارگرایانکردرويمطالعهایننتایج. متمرکز استناکل 

که دهدمینشاننتایجسودآورييمعادلهدر. اددقرارتاییدموردکردعملدر نهایتورفتار
میزانبرمعناداريطوربه(A/S)تبلیغاتشدتمتغیرنیزو(H)صنعتیتمرکزمتغیر

نشاناست،مثبتانتظارمطابقصنعتیتمرکزشاخصضریبعالمت. استاثرگذارسودآوري
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بهبودوها بنگاهبازاريقدرتکاهشدلیلبهتمرکزکاهشباهابنگاهسودآوريکهآنيدهنده
نشانکهاست،منفیتبلیغاتشدتضریبعالمت. یابدمیکاهشمتوسطرقابتیفضاي

کاهندهاثردارايها بنگاهبازاريقدرتکاهشورقابتیفضايبهبودباتربیشتبلیغاتدهدمی
نشانسودآوريبررامثبتیومعناداراثرنیزصادراتشدتمعادلهایندر. استسودآوريبر

موانعي کاهشهاکه سیاستدهدمینشانمطالعهاینگفتتوانمیخالصهطوربه. دهدمی
تواندمیگرددمیاتخاذبازارساختاربهبودبرايکهصنعتیتمرکزکاهشوبازاربهورود

. باشداثرگذارآشامیدنیوغذاییموادصنعتدرها بنگاهکردعملورفتاربرمعناداريطوربه
تخصیصیکاراییبا بهبود.بخشدمیبهبودبازاردررارقابتیفضاينهایتدرها سیاستاین
ورودندیفرآدری بروکراسکاهش. بودکنندگانمصرفرفاهاضافهافزایششاهدتوانمی

التیتسهي اعطاراهازصنعتبهورودداوطلبهاي بنگاهی مالتیحماصنعت،بهها بنگاه
وی اتیمالهاي تیمعافمانندی مالهاي مشوقی برخي اعطاومتیقارزانوآسانی بانک

است هایی استیسيصنعت از جملهنیابهورودداوطلبهاي بنگاهدیگر بری فیتکلعوارض
.     گرددیمورودموانعکاهشموجبکه
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