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  چکیده

ت بخش در این مقاله با استفاده از روش ایواتا، کشش تغییرات حدسی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران بررسی شده است و با توجه به اطالعا
ت حدسـی بـا   امقادیر تجربی کشش تغییر. است جش کشش تغییرات حدسی استخراج شدهسازي رفتار تولید کننده، تابع سن عرضه و تقاضا و فرآیند بهینه

ـ   . دست آمده استه هاي تخمین زده شده کشش قیمتی تقاضا، کشش هزینه و هزینه نهایی براي صنایع مذکور ب استفاده از داده ه در این تحقیـق بـراي ب
ـ  ه وسیله شاخص استون به روش رگرسیونب AIDتابع  .استفاده شده است AIDSدست آوردن کشش قیمتی از تابع تقاضاي  مـرتبط  ه ظـاهر غیر هاي ب

)SUR (موید آن اسـت کـه صـنعت تولیـد روغـن نبـاتی و        هاي مقاله یافته. طه کالفنت محاسبه شده استبرآورد شده و کشش قیمتی تقاضا براساس راب
الف هر چه مقـدار کشـش تغییـرات حدسـی اخـت     (باشد  ع مواد غذایی و آشامیدنی دارا میترین کشش تغییر حدسی را در بین صنای بیش 37/19حیوانی با 

هاي لبنی، صـنعت قنـد و شـکر و تولیـد مالتـا و       پس از آن صنعت فرآورده. )باشد دهنده رفتار انحصاري در صنعت می تري با صفر داشته باشد نشان بیش
 .اند ترین تغییرات حدسی را دارا بوده بیش 51/10و  18/17، 01/18ماءالشعیر به ترتیب با ارقام 

  
  حدسی، انحصار چندجانبه، قدرت بازاري، صنعتکشش تغییرات : يکلید هاي واژه

 JEL:l0001 :بندي طبقه
  

  2 1مقدمه

در میان ساختارهاي مختلـف متصـور بـراي بـازار، بررسـی بـازار       
ـ  جـا بـر خـالف سـایر      از آن. سـزایی دارد ه انحصار چندجانبه اهمیت ب

ـ     ار به دلیل اثرگذاري رفتار بنگـاه بازارها در این باز ه هـا بـر یکـدیگر، ب
بازار انحصار چند جانبـه  . راحتی امکان ماکزیمم کردن سود وجود ندارد

ساختاري از بازار است کـه در آن تعـداد انـدکی بنگـاه جهـت عرضـه       
انحصارگر چنـد  . کاالیی همگن یا ناهمگن و متمایز وجود داشته باشند

لعمل رقبایش چه خواهد بود، ا با در نظر گرفتن این امر که عکس جانبه
هـر تغییـري در   . کنـد  خود را تنظیم میتولیدي و قیمتی هاي  سیاست

ـ      قیمت یا مقدار  ثیر قـرار  أیک بنگـاه، فـروش و سـود رقبـا را تحـت ت
تصـمیمات دیگـر   اتخاذ تصمیم بهینه توسط یـک بنگـاه بـه    . دهد می

در عین حال باید توجه داشت که با وجود تعـداد  . ها بستگی دارد بنگاه
                                                

به ترتیب استادیار و دانشجوي دکتري اقتصـاد مـالی دانشـگاه سیسـتان و      -2و 1
  بلوچستان

  )Email: Az.mohammadzadeh@gmail.com: نویسنده مسئول-(*
 

  . اندکی بنگاه، فرصت هم براي تقابل و هم همکاري وجود دارد
 انحصـار  بـازار  در بازاري قدرت ارزیابی براي متمادي، سالیان طی
. شـد  مـی  اسـتفاده  3حدسی کشش تجربی روش فروشِ کاال، چندگانه

، )7(، اپل بام )12(نظیر ایواتا  تر توسط اقتصاددانانی مطالعات بیشاین 
ــرت  ــروتر )17(راب ــنان )20(، ش ــت )7(، برس ــه اس ــام گرفت  در. ، انج

 بـه  را اصـلی  ه نهـاد  صنعت، به وابسته هاي بنگاه تراین مطالعات، بیش
 تبـدیل  شـده  فـرآوري  و نهـایی  بـه محصـول   فرعی هاي نهاده کمک

 در یکسـان  بـا قیمـت   و همگـن  نهـایی  کاالي عنوان به و نمودند می
مطالعـه   اصـلی  موضوع درنتیجه. دادندمی قرار کنندگان مصرف اختیار

 معیارهـاي  از یکـی  عنوان به سود حاشیه در مؤثر عوامل بررسی ها آن
بردي که توسـط گلفنـد و اسـپیلر    ولی مدل کار. اقتصادي بود عملکرد

 کـه  مشـترك  تـر در ارتبـاط بـا تولیـد کاالهـاي      مطرح شد بیش) 11(
مـدل  . داشـتند بـود   متفاوتی قیمت و مرتبط یکدیگر به ها آن تقاضاي

صـنایع  جهت ارزیابی قـدرت بـازاري    )20(ها توسط شروتر و اعظم  آن

                                                
3-Conjectural Elasticity 
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این اقتصـاددانان در  . ده قرار گرفتتبدیلی بخش کشاورزي مورد استفا
 نااطمینـانی  شـرایط  در را ، حاشـیه سـود  )21(مقاله معروف دیگر خود 

 مقالـه  اهمیت. نمودند ارزیابی را قدرت بازاري طریق این از و محاسبه
 و خـام  نهـاده  صنایع تبـدیلی،  به وابسته هاي بنگاه که است این ها آن

تبـدیل   نهـایی  کـاالي  بـه  را آن و نمـوده  فرآوري و پاالیش را اصلی
 چندگانـه  انحصـار  بـازار  در را اصـلی  نهـاده  طـرف،  یک از .کردند می

 انحصار بازار در را خود شده فرآوري کاالي طرف دیگر، از و خریداري
 .نمودند عرضه می فروش، چندگانه

العمـل   ف محـوري ایـن مقالـه، کمـی سـازي عکـس      اکنون هـد 
هاي فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران در واکنش به  بنگاه
ضـرورت انتخـاب ایـن    . دباشـ  سایر رقباي فعال در این بازار مـی رفتار 

روست که در این زمینه تحقیقی انجام نگرفته و بررسـی   صنعت از این
حیحی در این مورد الزم بـه  ساختار این صنعت و رسیدن به جواب ص

رو از شـاخص کشـش تغییـرات حدسـی اسـتفاده       از این. رسد نظر می
با توجه بـه رویکـرد ایواتـا    به عبارت دیگر، در این مقاله . خواهیم نمود

در  حال در تحقیقات مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه و معمـوالً     ه که تا ب(
بررسـی  ) رسـد  میساختارهاي انحصار چندجانبه روش مناسبی به نظر 

ایی و آشـامیدنی ایـران   مـواد غـذ   کشش تغییرات حدسـی در صـنایع  
بر این اساس در بخش دوم تحقیـق، مبـانی نظـري ایـن     . پردازیم می

مقاله ارایه شده و چگونگی محاسـبه کشـش تغییـرات حدسـی طبـق      
ي تحقیق و چگـونگی  ها بخش سوم داده. واتا مطرح شده استروش ای

در . سازي متغیرهـاي تحقیـق عنـوان شـده اسـت      استخراج و شاخص
آورد اقتصادسنجی مدل و محاسبه کشش تغییـرات  بخش چهارم به بر

بنـدي   در نهایت در بخش پـنجم بـه جمـع   . ستپرداخته شده ا حدسی
  .هاي تحقیق خواهیم پرداخت یافته

  
  ها مواد و روش

ـ  «اي با عنوان  در مقاله) 18(پري  د جانبـه و تغییـرات   انحصـار چن
، تغییـرات حدسـی سـازگار در یـک مـدل انحصـار       » حدسی سـازگار 

در ایـن مقالـه کشـش     .نمـود چندجانبه با تولیدات همگـن را بررسـی   
تعریـف شـده اسـت و محصـول     ) 1(صورت رابطه ه تغییرات حدسی ب

  و تغییـرات حدسـی  ) m( هـا  تابعی از تعداد بنگـاه ) X( تعادلی صنعت
)( در نظر گرفته شده است.  
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بـه  ) 2(جه به رابطـه  پري در مورد سازگاري تغییرات حدسی با تو 

، تغییرات حدسـی  )3(رسد که در صورت برقراري رابطه  این نتیجه می
  : سازگار است
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را بـراي مقـادیر مختلـف    ) 1( تـوان نمـودار   طبق دیدگاه پري می
  :تغییرات حدسی ترسیم کرد

  
 مقادیر مختلف کشش تغییرات حدسی - 1شکل 

  
در ابتدا نقـش تغییـرات    در مقاله مشترکی) 13(کامین و استوارت 

. رد بـازار را بررسـی نمودنـد   حدسی در ارتباط میـان سـاختار و عملکـ   
 4و اندرسـون  3، التـر  2، الفر 1گیري فاما ها شبیه نتیجه گیري آن نتیجه

تغییر حدسی به صورت تغییر  )13(در مقاله کامین و استوارت . باشدمی
) iq(ام iنسبت به تغییر محصـول بنگـاه   ) Q(محصول کل صنعت 

  :تعریف شده است) 4(در نظر گرفته شده و به صورت رابطه 
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نویسندگان این مقاله به ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه مجمـوع       
نشـان  تغییرات حدسی در یک بازار همگن، عملکرد بازار را بـه خـوبی   

ها به این نتیجه رسیدند کـه در رابطـه تغییـرات     چنین آن هم. دهدمی
  .حدسی، استفاده از قیمت و مقدار معادل هم هستند

زار اندازه تغییرات حدسی در با«باعنوان  اي  در مقاله) 14(لیو و لی 
و روش تخمین تغییرات حدسـی   تئوري» انحصارچند جانبه الکتریسته

گیري براي بـازار الکتریسـیته    ن روش اندازهای. اند کردهها را بیان  بنگاه
در ایـن مقالـه بـراي سـنجش تغییـرات      . استرالیا بکار برده شده است

                                                
1-Fama 
2-Laffer 
3-Later 
4-Anderson 
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 بـا  . استفاده شده است

سـازي سـود، رابطـه قابـل     از شرایط مرتبه اول بـراي حداکثر  استفاده
ـ ) 6(و ) 5(رابطـه   تخمینی براي تغییـرات حدسـی بصـورت    دسـت  ه ب

  : آید می
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  هزینـه نهـایی  «، »)iS(سـهم بـازار  «در این تحقیق از متغیرهاي 
 )iMC(«،  »کشش قیمتی تقاضا )( « قیمت بـازار «و )P( «  بـراي

هـاي ایـن تحقیـق     یافتـه . تغییرات حدسی استفاده شده است سنجش
ار انحصاري در این بازار بر خالف رفت» کورنو«دهد که رفتار  نشان می

  .شود و برتراند پذیرفته می
بنگـاه در   nبا بررسی مدل دینامیکی بـراي  ) 10(فریدمن و مزتی 

یـرات  نحصار چند جانبه به توصیف مجدد منطقی سـازگاري تغی حالت ا
سازي پویا در این جا بدین معنـی اسـت    مسئله بهینه. حدسی پرداختند

هـا فرصـت و انتخـاب     ه بر این بـاور اسـت کـه دیگـر بنگـاه     که بنگا
نویسندگان با استفاده از مـدل ترکیبـی از   . شان تغییر خواهد کرد آینده

انـد و   زي به بررسی وضـعیت بـازار پرداختـه   تئوري تصمیم و تئوري با
ا در رفتـار بنگـاه هـا    هـا ر  اي از همکاري کامل تا جنـگ قیمـت   دامنه

  .اند مشاهده کرده
یـک مـدل تجربـی از    «تحـت عنـوان    در مقالـه اي  ) 15(لیانگ 

با استفاده از تابع تقاضـاي   »حدسی در بازار انحصار چندجانبه تغییرات
درجه رقابت، به بررسی تغییـرات حدسـی    گیري منظور اندازهخطی، به 

. تقیمت در بازار محصوالت غله مورد نیـاز در صـبحانه پرداختـه اسـ    
ار منحصـر بـه   دهد که تغییرات سـازگ  نتایج این کار تحقیقی نشان می

 . شود فرد رد می
تغییرات حدسـی سـازگار در بـازار کاالهـاي      ، )16(هیروشی اونو 

گـویی   هام از کار پري به دنبال پاسـخ ال وي با. ناهمگن را بررسی نمود
چرا حالت انحصـار چندجانبـه در بلندمـدت راه    : به این سوال است که
ـ     حل رقابتی را ارائه می ه ایـن نتیجـه   دهد؟ در پاسخ بـه ایـن سـوال ب

توانـد بـا   رسد که در حالت کاالهاي ناهمگن که انحصـار گـر مـی    می
برابـري قیمـت و    قدرت انحصاري قیمت کاالها را تعیین کند، قـانون 

یا ) DSH(مدل مورد استفاده در این مقاله . هزینه نهایی رد خواهد شد
  . باشدمی 1دیکسیت -استیگلیتز -مدل هرن

بررسی عوامل «در مقاله خود  با عنوان ) 2(احمدیان و متفکر آزاد 
مؤثر در حاشیه سود در دو بـازار انحصـاري چندگانـه فـروش کـاالي      

 یـک  بـه  وابسته هاي بنگاه ، رفتار»اصلی تولیديفرآوري شده و نهاده 
                                                
1-Dixit-Stiglitz-Horn 

 نتیجـه . انـد  نظري بررسـی کـرده   مدل یک تبدیلی را با معرفی صنعت
 فروش سهم و اصلی خرید نهاده سهم افزایش که دهد می نشان مقاله

ولـی   شـود  مـی  بازاریـابی  سـود  حاشیه افزایش به منجر نهایی کاالي
 آن کاهش باعث انرژي و سوخت هزینه و کارگران دستمزد در افزایش

  . شود می
از دیگر مطالعات در زمینه بررسی سـاختار صـنایع مـی تـوان بـه      

) 6و  5( شـهیکی تـاش و عبـادي    ، )4(و ) 3(مطالعات خداداد کاشـی  
  .اشاره کرد

مواد غذایی کشور ایران  در این مقاله براي بررسی وضعیت صنایع
در . اسـتفاده شـده اسـت   گیري تغییرات حدسی از روش ایواتـا   و اندازه

  .شود ه براساس رویکرد ایواتا اشاره میادامه به مبانی نظري این مقال
عرضـه،  : Sو  تقاضـا : Dقیمـت،  : Pدر ابتدا بـا تعـاریف نمادهـاي   

را براي توابع عرضـه و تقاضـا و تعـادل    ) 9(و ) 8(و ) 7(توان روابط  می
  : بازار نوشت
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  :را به دست آورد) 10(توان رابطه  با حداکثرسازي سود، می 
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ـ  کشش تغییرات حدسی اسـت کـه نشـان   γ، 10در رابطه  ده دهن

 jکـه بنگـاه    هاسـت در صـورتی   نسبت تغییـرات عرضـه سـایر بنگـاه    
سازي سـود،  شرط مرتبه دوم براي حداکثر 2.اش را افزایش دهد عرضه

  :را خواهد داد) 13(و ) 12(، )11(به ما روابط 
)11 (

jjj
j

j
jj

j q
dD
dppq

dq
dD

dD
dppq

dq
dp

dq
dR

)1(p   

)12 (                              0)1(  jjj cq
dD
dpp   

)13  (0)1()22( 2

2
2 

j

j
j

p

jj
j

j
j dq

dc
q

dD
d

dD
dpq

dq
d




  

کشـش قیمتـی    α، نشان دهنده هزینه نهایی و c) 13(در رابطه 
بـا توجـه بـه    . شود تر از صفر در نظر گرفته می تقاضا است که کوچک

  :را استخراج کرد) 14(توان رابطه  می) 12(رابطه 
 )14  (njcq

D
pp jjj ,.....,3,2,1,0))1(1(  


  

  :آید ه دست میب) 15(با رابطه  jسهم بازار بنگاه 

                                                
γ:  در شرایط کورنوداریم -2 = γ = ⋯ . = γ = 0 . 
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)15         (              nj
pc

pD
q

j

jj ,....3,2,1,
1








  

  : را خواهیم داشت) 16(بنگاه، رابطه  jبا جمع رابطه فوق براي 
)16  (          nj

pc
pD

q n

j j

j
n

j

j ,....3,2,1,
111





 

 
  

  :توانیم بنویسیم بنابراین میه فوق برابر یک است، سمت چپ رابط
)17  (                   )1

1
1/(

1 11



 



n

j j

n

j j

jc
p





  

بیان می دارد که در این بازار سـطح قیمـت، تـابعی از    ) 17(رابطه 
γسه پارامتر  ,α, c تـوان تغییـرات    با توجه به روابط قبل می. باشد می

  :نوشت) 18(حدسی را به صورت رابطه 
 )18  (                                       1




j

j
j q

D
p

pc
  

اما در تخمین تقاضا مشکلی وجود دارد و آن این است که تقاضا و 
در ایـن مقالـه بـراي    . شوند زمان تعیین می قیمت هر دو به صورت هم

  :1رفع این مشکل سه فرض زیر در نظر گرفته شده است
گرفتن سطح تقاضـا  بدون در نظر ) α(کشش قیمتی تقاضاي بازار 

 .ثابت است
هر بنگاه با تغییر کوتاه مدت در محصول بنگـاه  ) c(هزینه نهایی 

 ثابت است
اي ثابـت   ر دورهبراي هـر بنگـاه در هـ   ) γ(تغییرات حدسی بنگاه 

 .است
  :با توجه به این فروض داریم

 )19  (                           )))(1(1)(1( 22

2

D
p

dD
pd


  

0,0 
j

j

j

j

dq
dc

dq
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توان شرط مرتبه دوم را به صورت زیر  با بکار بردن روابط فوق می

  : نوشت

)20  (    0)11)(1(2)1(1











D
q

D
p j

jj 



  

γ، اگر فرض کنیم کـه )20(در نامعادله  ≤ ، داخـل کروشـه    1−
                                                

ا باید لحاظ شود، زیر ع تقاضا و هزینه در کوتاه مدت میاین فروض در تمامی تواب -1
توان  اي می شرایط ایستاي مقایسهد و تنها در یاب کشش قیمتی در بلندمدت تغییر می

اي بنگـاه در   از سوي دیگـر سـاختار هزینـه   . نمود هاي اقتصادسنجی را برآورد مدل
چنـین تغییـرات حدسـی بیـانگر ارتبـاط       هم. بلندمدت شرایط متفاوتی خواهد داشت

ممکن اسـت رقبـا در کوتـاه مـدت     . دهد رقبا در قبال یکدیگر را نشان می رفتاري
کار را دنبال کنند و در بلندمدت استراتژي پیمان شـکنی را اتخـاذ   سیاست تبانی اش

ده و ناظر بر تحلیل تمامی فروض باال نشان دهنده ایستاتیک بودن تحلیل بو. نمایند
 .هاي ایستا لحاظ شود باید در تمام مدل می باشد و کوتاه مدت می

که سمت چپ نامنفی خواهد شـد و رابطـه    طوريه مثبت خواهد شد، ب
برقـرار باشـد تـا    ) 21(بایـد حـداقل رابطـه     فوق برقرار نیست بنابراین

  :شرایط مرتبه دوم برقرار باشد
)21   (                                                           1j  

در این مقاله براي سنجش هزینه نهایی از تابع ترانسلوگ استفاده 
گیـري شـاخص   انـدازه با توجه به هدف تحقیق مبنـی بـر   . شده است

در میـان  . باشـد تغییرات حدسی، نیاز به انتخاب تابع هزینه مناسب می
اي به گونه2پذیر، ساختار و فرم تابع هزینه ترانسلوگانواع توابع انعطاف

هـا را در  باشد که روابط متقابل هزینه تولید با سطح تولیـد و نهـاده  می
ینـه چنـین قـابلیتی را    که دیگر توابـع هز خود گنجانده است، در حالی

جهت با هدف تحقیق ترین فرم تابع، که همترتیب مناسببدین. ندارند
گیري یـک  با به کار نویسندگان ).9(باشد، تابع هزینه ترانسلوگ است 

کاکس نشان دادند که تابع هزینه ترانسلوگ، حالت  -تابع هزینه باکس
طـاف پـذیر از   فرم انع باشد و بهترینکاکس می -خاصی از تابع باکس

کـاکس بـه شـرح زیـر      -فرم کلی تابع هزینه باکس. باشد این تابع می
  .باشدمی

C = [	1 + γG(p)	] Q ( , )  

G(P) = α + α P (γ) + δ P (γ)P (γ) 

β (Q, P) = β +
θ
2 LnQ + ∅ LnP  

c)	P (γ) =
(P − 1)

( )
 

قیمت نهاده و  Pتعداد محصول،  Kتعداد نهاده،  Nدر روابط فوق، 
Qباشدمقادیر محصول می.  

کـاکس بـه    -یافتـه بـاکس  شرط تقارن براي تابع هزینـه تعمـیم  
  : صورت زیر خواهد بود

δ = δ 	, θ = θ  
ها خواهد بـود کـه   زمانی تابع همگن از درجه یک در قیمت نهاده

  :شروط زیر برقرار باشد

(a)α = 1 + γα (b) δ =
γ
2α

(c) ∅ = 0 
کـاکس،  -هزینه تعمیم یافته باکسبا اعمال شرط همگنی بر تابع 

  :آیددست میه رابطه زیر ب

C =
2
γ δ P P Q ( , )  

                                                
2 - Translog Cost Function 
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دست آوردن تابع ترانسلوگ محدودیت زیر نیز بـر رابطـه   ه براي ب
  . شودباال وارد می

G(P) =

C
∑ Q ( , ) − 1

γ
 

کاکس نسبت به -گیري از رابطه نهایی تابع هزینه باکسبا مشتق

γ ـ     سمت صفر میل می، زمانی که به ه کنـد تـابع هزینـه ترانسـلوگ ب
  .دست خواهد آمد

اي را بـه صـورت زیـر    سـتاده  فرم کلی تابع هزینه ترانسلوگ تک
 .)9( توان در نظر گرفتمی

Ln	C = 	 α + 	α LnQ	+ α (	LnQ	) 	+∑ α LnP + 			 ∑ ∑ β Ln	P LnP + 	∑ β LnP LnQ + u )22                       (  
سیستم معادالت به کار گرفته شده در این تحقیق شامل یک تابع 

باشـند،  هزینه اصلی ترانسلوگ و توابع سهم تقاضاي عوامل تولید مـی 
ها، با اسـتفاده از قضـیه لـم    جهت استخراج  توابع سهم تقاضاي نهاده

هـاي  هزینه ترانسلوگ نسبت قیمت هـر یـک از نهـاده   شفارد، از تابع 
فرم کلی توابع سهم تقاضاي نهاده بـه صـورت   . گیریمتولید مشتق می

 .باشدزیر می

S =
∂LnC
∂LnP = 	 α +	 β LnP + 	β LnQ									 

باشـد، بـرآورد   ها برابر با یک مـی جا که مجموع سهم هزینه از آن
 -فر شدن ماتریس واریانسسیستم معادالت در حالت عادي موجب ص

شود، که این مساله موجـب بـروز مشـکل    کوواریانس اجزاء اخالل می
به منظور جلـوگیري از بـروز ایـن مشـکل در     . شودخطی کامل میهم

تخمین سیستم معادالت، یکی از معادالت سهم هزینـه نهـاده حـذف    
شده و کلیه معادالت تابع هزینه و سـهم تقاضـاي نهـاده، بـر حسـب      

با . شونداي که معادله سهم آن حذف شده است، نرمال مینهادهقیمت 
هاي سنجی، بهترین برآورد و تخمین با حـذف معادلـه    توجه به آزمون

آید، بدین ترتیب جهت تخمـین  دست میه سهم تقاضاي نیروي کار ب
کـار حـذف   زمان، معادله سهم تقاضاي نیروي پارامترهاي معادالت هم
عادله را به طور غیرمستقیم و از طریق فروض شده و پارامترهاي این م

 23در این مقاله از رابطه چنین  هم. آوریمدست میه همگنی و تقارن ب
  .براي سنجش موجودي سرمایه استفاده شده است

)23                       ()/()1( 1,
Io

It
jttjjtjt P

PIKK   

، نـرخ  t ،훿گذاري ناخـالص در زمـان    ، سرمایه 퐼 در رابطه فوق،
، شاخص قیمـت عمـده فروشـی کاالهـاي      t ،푃استهالك در زمان 

چنـین ارزش دفتـري    هـم . اسـت  퐾، ارزش اولیـه   퐾سـرمایه اي،  
 푟مشـخص شـده اسـت و     퐾اي در پایان دوره بـا   تجهیزات سرمایه

  :صورت زیر تعریف شده استه است که ب 퐾قیمت واحد 
)24                      (                          )( jtKjj pr    

 퐶، نـرخ بهـره بـازار؛    퐾  ،ρبه  퐾نسبت  푃، )24(در رابطه 
  .هاي بنگاه است سایر هزینه

براي سنجش کشـش قیمتـی تقاضـا از تـابع تقاضـا       در این مقاله

 AIDS درسیستم تقاضـاي . استفاده شده است) AIDS(آل  ایده تقریباً
 براي استخراج معادالت تقاضا از تابع مخارج مصرف کننده بـه شـکل   

PIGLOG که عبارت است از شود استفاده می:  
)25()}(log{)}(log{)1(),(log pbupaupuc   

10در این رابطه فرض بر این است که   u عدد صفر  است؛
حـد اعـالي    کننـده  زندگی در حداقل معیشت و یک بیانکننده  بیان

. لذت زندگی است a pحـداقل معیشـت و   ه  نشان b p ه نشـان
  :شوند هزینه رفاه است که به صورت زیر تعریف می

)26  (  0
1log log log log
2i i ij i ja p a p p p      

)27                     (    0 1
log log i

n

ii
b p a p p 


  

براساس لم شفارد،
pi

piucQi 



مشـتق اول تـابع هزینـه،    ),(
  .تابع تقاضاي جبرانی است

)28( 
0 1

log ,
log

log
i

n
i i

i i ij j i iiji

c u p
w p u p

p
    




   

 
 AIDSسیسـتمی تقاضـاي  تـوان بـه الگـوي     می فوقبر مبناي روابط   

  .دست یافت

)29         ()log(log
p
Ypw ij

j
ijii     

کـل  Yهاي مصـرفی،   شاخص قیمت گروه pکه در این رابطه 
ه هر کاال به کل هزینه خـانوار  سهم هزینwمخارج مصرفی خانوار و 

بیانگر ارزش مصرفی هر گروه کاالیی  Dبه عبارت دیگر اگر. باشد می
باشد و

i
iD گاه سهم مصـرفی   بیانگر کل مخارج خانوار باشد، آن

به صورت
i

iD

D
  .شود محاسبه می 

  
  نتایج و بحث

هـاي مهـم    د غذایی در ایران یکی از زیر بخشصنعت فراوري موا
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زیر  24مار ایران شود و بر اساس اطالعات مرکز آ صنعت محسوب می
نفـر   10هـاي صـنعتی    کارگاهتعداد شاغالن .  شود بخش را شامل می

نفر بـوده اسـت کـه از ایـن تعـداد       1251512تر کشور  کارکن و بیش
. انـد  مشغول بـه کـار بـوده    رصد در صنایع غذایی و آشامیدنید81/14

کارگـاه در کشـور ایجـاد کـرده      2883صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 
هـاي بخـش صـنعت را شـامل     درصد از کل کارگـاه  87/17است که 

این بخش . نفر کارگر را مشغول به کار کرده است 185344شود و  می
درصد از کـل   57/8(میلیارد ریال  8/36050ارزش افزوده اي به اندازه 

 34/8سـهم ارزش تولیـد در ایـن بخـش     . ایجاد کرده اسـت ) صنعت 
ایـن بخـش   . میلیارد ریال بـوده اسـت   61/13061درصد که معادل با 

ــهم  ــا   85/8س ــادل ب ــدي مع ــال از ارزش   4/6361درص ــارد ری میلی
اطالعـات  ) 1( در جدول. گذاري را به خود اختصاص داده است سرمایه

  .مختصري از وضعیت متغیرهاي این صنعت ارایه شده است
در این تحقیق براي محاسبه کشش تغییرات حدسی نیاز به برآورد 

 داریم تا با استفاده از ضرایب برآوردي ایـن تـابع،   AIDSتابع تقاضاي 
ـ  AIDSتابع خطـی شـده   . کشش قیمتی را محاسبه نماییم ه وسـیله  ب

) SUR(ظـاهر غیـر مـرتبط    ه هاي ب شاخص استون به روش رگرسیون
برآورد شده و کشش قیمتی تقاضا براساس رابطه کالفنت محاسبه شده 

نتایج مربوط به محاسبات کشش قیمتی تقاضا براي مواد غذایی . است

مشـاهده  ) 2( گونه کـه در جـدول   مانه. ذکر شده است) 2(در جدول 
ـ   شود بیش می د ترین حساسیت قیمتی مربوط به گروه آشـامیدنی، تولی

  .باشد قند و شکر، تولید نان و چاي می
باید هزینه نهـایی   براي محاسبه کشش تغییرات حدسی میاکنون 

در این تحقیق تـابع هزینـه ترانسـلوگ    . براي هر صنعت محاسبه شود
به منظور تخمین پارامترهاي کارا براي تـابع هزینـه   . برآورد شده است

ترانسلوگ و معادالت سهم هزینه سرمایه، مواد اولیه و انرژي با توجـه  
هاي پانل و در نظر گـرفتن خـود همبسـتگی، از روش بـراورد     به داده

اسـتفاده  ) ISUR(هاي به ظاهر نـامرتبط تکـراري    سیستمی رگرسیون
نشـان داده   3پارامترهـا در جـدول    نتایج برآورد و تخمـین . شده است
  .شده است

ینه و هزینـه نهـایی در   اکنون نیازمند محاسبه شاخص کشش هز
دست آوردن هزینه نهـایی  ه در این مقاله براي ب. باشیم هر صنعت می

صــــــــــورت ه از کشــــــــــش هزینــــــــــه بــــــــــ  

TC
Q

Q
TC

Q
Q

TC
TC

LnQ
LnTCCE











 /)(
 

 .استفاده شده اسـت 
، CE، محصـول کـل،   Q، نشان دهنده هزینه کـل،  TCدر این رابطه، 

 .کشش هزینه است

  
  زایی نسبی در هر صنعت طح تولید، تعداد کارگاه و اشتغالس - 1جدول 

 ISICکد   نام صنعت  سطح تولید نسبی  تعداد کارگاه نسبی  زایی نسبی اشتغال
 1512 عمل آوري و حفاظت ماهی   2/2  22/2  00/3
 1514 تولید روغن حیوانی و نباتی  59/17  66/1  62/7
 1515 کشتار دام و طیور  41/6  69/6  27/6
 1516 عمل آوري و حفاظت گوشت   92/2  59/4  81/2
 1517 پاك کردن و درجه بندي خرما  43/0  61/1  97/0
 1519 عمل آوري و حفاظت میوه   45/8  73/9  85/7
 1520 تولید فرآورده هاي لبنی  29/19  05/7  21/9
 1531 آرد کردن غالت و حبوبات  28/1  19/12  29/6
 1532 تولید نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي  82/0  91/0  82/0
 1533 تولید خوراك دام و حیوانات  22/4  40/3  74/1
 1542 تولید قند و شکر  81/11  20/3  57/15
 1543 تولید آبنبات و شکالت و نقل و کاکائو و آدامس  98/1  81/2  78/2
 1544 تولید رشته ماکارونی و محصوالت آردي مشابه  53/1  70/7  66/2
 1545 نانوایی  34/0  22/4  31/1
 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک  89/5  68/13  17/12
 1547 چاي سازي  62/1  75/5  04/3
  1553  تولید مالتا و ماء الشعیر  56/0  15/0  46/0
  1555  تولید نوشابه  34/6  06/2  88/7
 1556 تولید دوغ و آب معدنی  44/0  52/0  45/0

  هاي محقق یافته: منبع
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  کشش قیمتی براي هر صنعت - 2جدول 
 ردیف ISICکد   نام صنعت  قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا

 1 1512 عمل آوري و حفاظت ماهی  15/1
 2 1514 تولید روغن حیوانی و نباتی  05/1
 3 1515 کشتار دام و طیور  15/1
 4 1516 عمل آوري و حفاظت گوشت  15/1
 5 1517 پاك کردن و درجه بندي  59/0
 6 1519 عمل آوري و حفاظت میوه  91/0
 7 1520 تولید فرآورده هاي لبنی  882/0
 8 1531 آرد کردن غالت و حبوبات  94/0
 9 1532 تولید نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي  94/0
 10 1533 حیواناتتولید خوراك دام و   94/0
 11 1542 تولید قند و شکر  37/1
 12 1543 تولید آبنبات و شکالت و نقل و کاکائو و آدامس  37/1
 13 1544 تولید رشته ماکارونی و محصوالت آردي مشابه  72/0
 14 1545 نانوایی  85/0
 15 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک  37/1
 16 1547 چاي سازي  37/1
 17 - نوشیدنی ها  5/1

  هاي محقق یافته: منبع
  

  نتایج برآورد ضرایب تابع هزینه در صنعت غذایی و آشامیدنی ایران -3جدول
  انحراف معیار tآماره   مقدار ضریب  ضریب  انحراف معیار  tآماره   مقدار ضریب  ضریب

0  82221/14 09/4 62/3 KM  0022/0- 2285/2- 009/0 

q  097/0 36/0 27/0 KE  0014/0- 772/2- 0005/0 

qq  027/0  666/2  010/0  ME  0009/0 6839/0 0004/0 

K  146/0 266/3 044/0 qK  00026/0 - 5493/1- 0017/0 

M 
18/3 - 89/3 - 8190/0 qM  010/0 3189/3 0032/0 

E 
1150/0 957/2 03890/0 qE  0059/0- 17/4 - 0014/0 

KK 
0045/0 996/4 0009/0 MM  0074/0 3983/3 0021/0 

EE 
0016/0 32/2 0007/0 -  -  -  -  

  هاي محققیافته: ماخذ
  

تـوان   فوق، در صورت داشتن کشش هزینه میبا استفاده از رابطه 
)(نه نهایی به هزی

Q
TCCEMC ـ . دست یافت ه با توجه به اطالعات ب
، مقـادیر کشـش هزینـه و هزینـه     4، در جدول 3دست آمده از جدول 

نهایی براي صنایع مواد غذایی و آشامیدنی کشور ایران محاسبه شـده  
  .است

توان کشـش   به اطالعات بخش عرضه و تقاضا می اکنون با توجه

) 5(در جـدول  . تغییرات حدسی براساس رویکرد ایواتا را محاسبه نمود
. نتایج مربوط به محاسبات کشش تغییـرات حدسـی ذکـر شـده اسـت     

دهد، تغییرات حدسی براي تمام صـنایع   طور که مقادیر نشان می همان
  .با عالمت منفی ظاهر شده است
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  در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران سنجش هزینه نهایی و کشش هزینه -4جدول
  هزینه نهایی

))(
Q

TCCEMC (  
  کشش هزینه

)CE(  کد   نام صنعتISIC 

 1512 عمل آوري و حفاظت ماهی 92/0 64/0
 1514 تولید روغن حیوانی و نباتی 97/0 81/0
 1515 کشتار دام و طیور 95/0 88/0
 1516 آوري و حفاظت گوشتعمل  94/0 78/0
 1517 پاك کردن و درجه بندي خرما 87/0 68/0
 1519 عمل آوري و حفاظت میوه 97/0 74/0
 1520 تولید فرآورده هاي لبنی 97/0 83/0
 1531 آرد کردن غالت و حبوبات 88/0 23/1
 1532 تولید نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي 89/0 12/0
 1533 دام و حیوانات تولید خوراك 93/0 77/0
 1542 تولید قند و شکر 97/0 13/0
 1543 تولید آبنبات و شکالت و نقل و کاکائو و آدامس 92/0 74/0
 1544 تولید رشته ماکارونی و محصوالت آردي مشابه 91/0 70/0
 1545 نانوایی 86/0 63/0
 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 96/0 76/0
 1547 سازي چاي 91/0 76/0
  1553  تولید مالتا و ماء الشعیر 86/0 53/0
  1555  تولید نوشابه 96/0 66/0
 1556 تولید دوغ و آب معدنی 85/0 61/0

  هاي محقق یافته: منبع
  

  کشش تغییرات حدسی در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران با رویکرد ایواتا -5جدول
 ISICکد   نام صنعت  کشش تغییرات حدسی

 1512 عمل آوري و حفاظت ماهی   - 52/3
 1514 تولید روغن حیوانی و نباتی -37/19
 1515 کشتار دام و طیور - 34/8
 1516 عمل آوري و حفاظت گوشت  - 35/4
 1517 پاك کردن و درجه بندي خرما - 25/1
 1519 عمل آوري و حفاظت میوه  - 69/8
 1520 تولید فرآورده هاي لبنی -01/18
 1531 کردن غالت و حبوبات آرد - 20/2
 1532 تولید نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي - 77/1
 1533 تولید خوراك دام و حیوانات - 96/4
 1542 تولید قند و شکر -18/17
 1543 تولید آبنبات و شکالت و نقل و کاکائو و آدامس - 71/3
 1544 تولید رشته ماکارونی و محصوالت آردي مشابه - 10/2
 1545 نانوایی - 29/1
 1546 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک - 46/1
 1547 چاي سازي - 07/9
  1553  تولید مالتا و ماء الشعیر -51/10
  1555  تولید نوشابه - 64/1
 1556 تولید دوغ و آب معدنی - 1

  هاي محقق یافته: منبع
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 توان بـاالتر  معنی به محصول بازار در حدسی کشش ترباال مقادیر

 قیمتـی  کشـش  چه هر چنین هم. بود خواهد چندجانبه انحصار بازار در
 بـاالتر  نیز بازار قدرت )باشد ناپذیرتر کشش تقاضا(باشد  تر پایین تقاضا
 توان بر اساس رابطه می بر همین اساس .بود خواهد

)(



jk

k
j

jj q
dq
dq

 
توان تفسـیر اعـداد    می .نمود استنباط بازار قدرت تغییر درخصوص

را بدین صورت بیان کرد که عالمت منفی ظاهر شده براي ) 4(جدول 
کشش تغییرات حدسی، نشان دهنده این است کـه در صـورت تغییـر    

کنـد ولـی در    صنعت، محصول صنعت دیگر تغییـر مـی   محصول یک
 Xبـه عبـارت دیگـر اگـر صـنعت      . جهت مخالف تغییـر صـنعت اول  

محصول خود را کاهش دهد با کشش تغییرات حدسی منفـی، صـنعت   
Yمحصول خود را افزایش خواهد داد ،.  

تر باشد، نشان دهنده رفتار  هر چه تغییرات حدسی به صفر نزدیک
ي بـا صـفر   تر رقابتی در صنعت مورد نظر است و هر چه اختالف بیش

بـا توجـه بـه    . دهنده رفتار انحصاري در صنعت است داشته باشد نشان
تولیـد روغـن نبـاتی و    ( 1514محاسبات محقق، صنعت با کد آیسیک 

ترین تغییـر حدسـی را در بـین صـنایع مـواد       بیش -37/19با ) حیوانی
، )هاي لبنـی  فرآورده( 1520رد، پس از آن صنعت غذایی و آشامیدنی دا

به ترتیب با ارقام ) تولید مالتا و ماءالشعیر( 1553و ) و شکرقند ( 1542
  .تر تغییرات حدسی را دارا هستند بیش -51/10و  -18/17، -01/18
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
شاخص تغییرات حدسی، یکی  در این مقاله مبانی نظري استخراج

هـاي   اختار بازار و قدرت بازاري بنگاههاي مهم در بررسی س از شاخص
با تشریح مدل نظـري و بـا اسـتفاده از    . موجود در صنعت، تشریح شد

صنعت فعـال در بخـش    17روش ایواتا، شاخص تغییرات حدسی براي 
دهـد   نتایج این مقاله نشان می. گردید محاسبه مواد غذایی و آشامیدنی

که در تمامی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، شاخص تغییرات حدسـی  
اما در برخی از صنایع این شاخص بسیار باال و . است تر از صفر کوچک

مقایسـه ایـن شـاخص در صـنایع مختلـف      . در برخی اندك بوده است
دهد که بر مبناي شاخص تغییرات حدسـی، صـنعت بـا کـد      نشان می
با کشش تغییرات حدسی ) تولید روغن نباتی و حیوانی( 1514آیسیک 
در بـین صـنایع مـواد     بیشترین مقدار تغییر حدسـی را  -37/19معادل 

، )هاي لبنـی  فرآورده( 1520رد، پس از آن صنعت غذایی و آشامیدنی دا
بـه ترتیـب بـا    ) تـا و ماءالشـعیر  تولید مال( 1553و ) قند و شکر( 1542

 -51/10و  -18/17، -01/18هـاي تغییـرات حدسـی معــادل     کشـش 
هـاي ایـن    چنـین یافتـه   هـم . ترین تغییرات حدسی را دارا هستند بیش
هـاي   یع روغن نباتی و حیوانی، فـرآورده لعه موید آن است که صنامطا

 مالتـا و ماءالشـعیر بـاالترین قـدرت    لبنی، قند و شـکر، صـنایع تولیـد    
  .اند انحصاري در صنایع کشور را داشته

در شرایط فعلی اقتصاد اما توجه به این نکته حایز اهمیت است که 
 باشـند و  نمـی  ناسـازگار توسعه اقتصادي چندان قدرت بازاري و  ،ایران

بازارهـا قـدرت بـازاري    هایی کـه در   گیري با بنگاه حتی با عدم سخت
هاي اقتصـادي کمـک   وان به تحقق اهداف برنامهتاند می اعمال نموده

یی برتـر  آها مبتنـی بـر کـار    که قدرت بازاري بنگاه مشروط برآن نمود،
 .نداشـته باشـد   دولتیأ منش موانع طبیعی موجود در بازار باشد و ها و آن

ه هاي رقـابتی بایـد بـر افـزایش انـداز      سیاست بر این اساس مقررات و
کیـد داشـته باشـند و بـر حـذف      أبازارها و رفع موانع ورود مصـنوعی ت 

هـا بـر خـوردار هسـتند      هاي صنعتی از آن اي که گروه امتیازهاي ویژه
  . کوشش شود
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