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  )27-54، صفحات 1388 بهار، »7پياپي  «1شماره  م، وسسال (فصلنامه مدلسازي اقتصادي 

  
  
  

   بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار مخابرات ايران
  

  فرداود هاديدكتر                       دكتر عباس معمارنژاد

  28/07/89: تاريخ پذيرش          10/04/89  :تاريخ دريافت            

  

  چكيده
و  چگونگي عملكرد آن ،ه به بررسي ساختار بازار مخابراتي كشورقالاين م

ه اي مناسب و با ب با تخمين تابع هزينه هاي مخابراتي ساختار هزينه شركت
بازار مخابرات داراي . پردازدمي 1383- 1387 در دوره تلفيقي هايكارگيري داده

هاي جديد در اين بازار موجب  خاصيت جمع پذيري بوده و وارد شدن بنگاه
  .، به همين دليل ساختار انحصاري كنوني كاراتر مي باشدشودكاهش كارايي مي

  
  

 L96 ؛ JEL : D42 بندي طبقه

  .بازار مخابرات؛ جمع پذيري؛ انحصار طبيعي؛ صرفه هاي مقياس :هاي كليدي واژه

                                                           
 نويسنده مسئول. [ دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهراناستاديار و عضو هيأت علمي [  

Email: ab.memarnejad@srbiau.ac.ir  
   و هيأت   اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران        رشته   دكتري   دانش آموخته مقطع 

  . علمي واحد شهر قدس  ـ شهريار
Email: d_hadifar@yahoo.com 
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   مقدمهـ1
 بـه   . بوده است  ايجاد رقابت براي بهبود كارايي بازار، همواره مورد تأييد اقتصاددانان         

اين منظور اقدام به بررسي نحوة فراهم نمودن زمينه هاي رقابت با توجـه بـه شـرايط و                   
براي معرفي رقابت در هـر بـازار نيـاز اسـت تـا مزايـا و                 . مختصات هر بازار نموده اند    

به اين منظور تحقيقات بـسياري در       . معايب ايجاد رقابت در آن، مورد ارزيابي قرار گيرد        
چنـان   ولـي هـم    ،1مختلف در مورد ساختار بازار مخابرات انجام شده است        كشور هاي   

پاسخ روشني به اين مساله كه آيا انحصار طبيعي در اين بخش وجود دارد يـا خيـر داده                   
 اين در حالي است كه تنها پس از روشن نمودن اين موضوع است كه مي                 و نشده است 

با توجه به شروع . ازار تصميم گرفت توان در مورد چگونگي ايجاد رقابت و آزادسازي ب        
برنامه هاي آزادسازي و خصوصي سازي در بخش مخابرات كشور بـه نظـر مـي رسـد                  

هاي مخابراتي است تا از      يكي از موضوعات مهم، شناخت ساختار هزينه ها در شركت         
اين طريق به قضاوتي صحيح درباره ساختار بازار دست يافت و در نهايت با توجـه بـه                  

. ه نمـود  ئهاي سياستي براي ايجاد و بسط رقابت در آن ارا           ناسايي شده، توصيه  ساختار ش 
مقاله حاضر ضمن مروري بر ادبيات موجود درباره انحصار طبيعي ، اقدام به آزمـون آن                

  .در بازار مخابرات ايران، خواهد نمود

  ديدگاهها : انحصار طبيعي در بخش مخابرات-2
ازار، در تحقيقات انجام شده همواره از آزمـون         به منظور بررسي انحصار طبيعي در ب      

در بين انبوه مطالعات انجـام شـده، در مـورد انحـصار             . جمع پذيري استفاده شده است    
آنها . ارزنده بوده است  ) 1983،1984 (2طبيعي در بازار مخابرات، مطالعة هكمن و اوانس       

 5خابرات در كانادا  اي م    در صنعت چند نهاده    4را براي جمع پذيري   3يك آزمون ناحيه اي     
اي بـراي   براي آزمون يك تابع هزينه دو نهـاده       . مورد استفاده قرار مي دهند    ) بل سيستم (

د، كـه سـتاده     گير   به صورتي به كار مي     اين دو تابع هزينه را    . شود  صنعت تخمين زده مي   
                                                           

 Bloch, H., G. Madden, and S. J. Savage. (2001)طالعه بيشتر رجوع شود به براي م. 1
2. Heckman and Evans 

  .دامنه تحليل را به طيف اطالعات موجود، محدود مي كند) Local test( آزمون ناحيه اي . 3
4. Subadditivity 
5.  Bell system 
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.  و نهاده هاي آن قيمتها و تغييرات تكنولوژيك است         "محلي" و   "راه دور "آن مكالمات   
 براي مكالمـات راه دور و محلـي         "بل سيستم "يج هكمن و اوانس نشان مي دهد كه         نتا

صـورت  ) 1988 (همكـاران  و   1مطالعـه بعـدي توسـط چـارنس       . جمع پذير نمي باشـد    
  و3ديـورت  ،) 1990(2رولـر   همچنين.كند نتايج هكمن و اوانس را نقض مي گيرد كه     مي
 5 يك تـابع ) 1990(رولر.  مي برند نيز نتايج هكمن و اونس را زير سوأل)1991( 4ويلز

CES            1991(ديـورت و ويلـز      . را به جاي تابع ترانسلوگ مورد استفاده قـرار مـي دهـد( 
عالوه بر رد نتايج هكمن واوانس نشان مي دهند كـه تـابع هزينـه اي كـه توسـط آنهـا                      
 .تخمين زده شده است، الزامات تئوريك در مورد غير منفي بودن تـابع هزينـه را نـدارد                 

هاي مطالعـات قبلـي، اطالعـات داده هـاي           با توجه به محدوديت   ) 1992(6ن و ينگ  شي
آنهـا بـا   . را مهيا نمودنـد  1983تا  1976هاي   اپراتور محلي در آمريكا بين سال58پانل 

استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ، نتيجه مي گيرند كه تابع هزينـه اپراتورهـاي محلـي در                 
در پي پاسخگويي بـه مـسأله از        ) 1997(7سانگ و گورت   .آمريكا، جمع پذير نمي باشد    

. طريق جستجوي ارتباط بين جمع پذيري و صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع برآمدند              
درصد از موارد محاسبه شده  7/58آنها با تخمين يك تابع هزينه ترانسلوگ، دريافتند كه          

. ع پـذيري بـوده انـد      از داده هاي هشت اپراتور محلي در استراليا، داراي خاصـيت جمـ            
اپراتور محلي   71جمع پذيري را با استفاده از داده هاي          آزمون) 2001 (8ويلسون و ژائو  

 در مقايسه با مطالعـه شـين و   .انجام داده اند 1998تا  1995هاي  در آمريكا در بين سال
 درآنها در مي يابنـد كـه        .  را مشاهده مي كنند    9آنها شواهدي از هم افزايي    ) 1992(ينگ  

تخمين تابع هزينه، ورود يا عدم ورود متغير كنترل، براي همگني بنگاه، نتـايج معكـوس             
 با توجه به حساسيت جمع پذيري و تغيير آن با تغيير تصريح تابع هزينـه،          .به دنبال دارد  
در مورد عدم وجود انحصار طبيعـي       ) 1992(گيرند كه ادعاي شين و ينگ         آنها نتيجه مي  

تـابع هزينـه شـركت      ) 1998 (10 سـرافيكا  .مريكا زير سوأل است   در اپراتورهاي محلي آ   
                                                           
1. Charnes 
2. Roller 
3. Diewert  
4. Wales 
5. Constant elasticity substation 
6. Shin and Ying 
7. sung and Gort 
8.  Wilson and  Zhou 
9. SuperAdditivity 
10. Serafica 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 )1388 بهار، »7پياپي  «1شماره  وم، سسال (فصلنامه مدلسازي اقتصادي   ___________________  

  
30

 .مورد بررسي قـرار داده اسـت       1993تا   1951را در دوره     1(PLDT)تلفن راه دور فليپين   
گيري ركـا ه  نتايج حاصل از آزمون جمع پذيري براي اين تابع، حاكي از كارايي باال در ب              

جه را منعكس كننـدة ناكارآمـدي        وي اين نتي   .رقابت و ورود رقباي جديد در بازار است       
 مي داند كه در مطالعـه مـورد         "شركت تلفن راه دور فيليپين    "طوالني مدت تكنولوژيك    

 دو مطالعه راجع به ساختار هزينه مخابرات در اسـتراليا در دوره             .بحث قرار گرفته است   
) 2001( همكـاران  بـالچ و     ،)1998 (4، سـاويچ  3، مـادن  2انحصاري بودن آن توسط بالچ    

جام شده است كه در آنها حساس بودن جمع پذيري نسبت به فرم تبعي تـابع هزينـه،                  ان
با استفاده از يك تابع هزينه مركـب        ) 1998( بالچ ، مادن ، ساويچ       .نشان داده شده است   

جمع پـذير بـوده      1991تا   1959دريافتند كه تابع هزينه براي مخابرات استراليا در دوره          
دهنـد كـه صـنعت مخـابرات          نـشان مـي   ) 2001( مكارانهاز سوي ديگر بالچ و      . است

كننـد، كـه اجـازه     آنها از تابع هزينة ترانسلوگي استفاده مي   . استراليا جمع پذير نمي باشد    
الزم به ذكر است كه بـالچ  . مي دهد پارامتر تكنولوژي، به صورت دوره اي تغيير نمايد           

ي از هزينة نهايي منفي، بـراي       دهند كه حاك    تخمين هايي را ارائه مي    ) 2001( همكارانو  
نشان داده بـود و     ) 1990(خدمات تلفن راه دور است و اين همان نتايجي است كه رولر           

به نظر مي رسيد كه تابع هزينه ترانسلوگ رفتار غير عادي نمايش مـي دهـد و احتمـاالً                   
ـ  . نمي بايست كه آزمون جمع پذيري را با استفاده از آن انجـام داد   5ادر انگلـستان كوري

اپراتـور محلـي در بـين        29شواهدي مبتني بر جمع پذيري بر مبناي داده هـاي           ) 2003(
تخمين جمع پذيري وي به طـور متوسـط بـين           . ارائه مي دهد   1997تا   1990هاي   سال
گيرد كه افـزايش هزينـه اي         درصد است كه بنابراين وي نتيجه مي       08/1درصد تا    69/0

رخ مـي دهـد، مـي توانـد از طريـق افـزايش نـرخ                كه در نتيجه معرفي رقابت در بازار        
چنان كـه از مطالعـات بـر         آن.نوآوري و در نتيجه كاهش هزينة ناشي از آن جبران شود          

آيد، آزمون انحصار طبيعي در كشورهاي مختلف نتايج بعضاً متـضادي را بـه دسـت                  مي
مگني داده است و نتايج نسبت به نوع تابع هزينه تصريح شده و شروط ديگر همچون ه               

  .داراي حساسيت بوده است

                                                           
1. Philippine Long Distance Telephone 
2 .Bloch 
3. Maden 
4. savage 
5. Correa 
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  تصريح مدل:  تابع هزينه شركت مخابرات ايران-3
آزمون انحصار طبيعي متكي به آزمون جمع پذيري تابع هزينـه اسـت، لـذا در ابتـدا                  
الزم است تا اقدام به برآورد يك تابع هزينه براي شركت مخابرات ايران نمود و پس از                 

كه در ادامه چگونگي تخمين اين تابع هزينه تشريح آن آزمون جمع پذيري را انجام داد؛   
  .شده است

در اين مطالعه شكل كلي تابع هزينة ترانسلوگ بـراي تخمـين تـابع هزينـة صـنعت                  
مزيت عمده اين تابع ثابـت نبـودن كـشش          . مخابرات در ايران در نظر گرفته شده است       

 ومقـدار عوامـل     هاي جانشيني عوامل توليد بوده، به صورتي كه كشش، به سطح توليـد            
اين تابع به دليل قابليت هاي فراوان       . 1)1973جرگنسون و همكاران     (توليد بستگي دارد  

و لگـاريتمي   ) عدم نياز به پيش فرض راجع به سـاختار توليـد          (از جمله انعطاف پذيري     
بودن متغيرها و به تبع آن خطي بودن تابع هزينه در ادبيات اقتصادي بسيار مورد استفاده                

  :بر اين اساس تابع هزينه را به صورت زير داريم. ستبوده ا
( , , )C c P Q t                                                                                       )1(  

  

رمايه،  قيمت سـ  KP بردار قيمت نهادها كه شامل سه نهاده P ، هزينة كل استCكه 
LP   قيمت نيروي كار وOPقيمت ساير نهادها است،  Qبردار ستاده شامل   Aq تعداد 

.  متغيـر رونـد تكنولـوژي اسـت       t  و  تعداد خطوط تلفن همراه    Bqخطوط تلفن ثابت و     
  : ن تابع هزينة ترانسلوگ را به فرم زير خواهيم داشتبنابراي

0

1 1 1 1

2 2 2 2
1 1 1 1

2 2 2 2
1 1 1

2 2 2

A A B B L L K K O O

AA A A AB A B BA B A BB B B

LL L L LK L K LO L O KK K K

KL K L KO K O OL O L

LnC Lnq Lnq LnP LnP LnP Lnt

Lnq Lnq Lnq Lnq Lnq Lnq Lnq Lnq

LnP LnP LnP LnP LnP LnP LnP LnP

LnP LnP LnP LnP LnP LnP

      

   

   

  

      

   

   

  
1

2
1

2

OK O K

OO O O AL A L AK A K AO A O

BL B L BK B K BO B O A A B B

L L K K O O

LnP LnP

LnP LnP Lnq LnP Lnq LnP Lnq LnP

Lnq LnP Lnq LnP Lnq LnP Lnq Lnt Lnq Lnt

LnP Lnt LnP Lnt LnP Lnt LntLnt



   

    
   



   

    
        )2(  
                                                           
1. Jorgenson, et al ;1973 
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  :با استفاده از لم شفارد معادالت سهم هزينه را به صورت زير به دست مي آوريم 
  

 i
i

C
X

P



                                                                                      )3(   

  
بنابراين معادالت سهم هزينـه بـه       .  ام است  i ميزان تقاضا شده از عامل توليد        iXكه  

  : صورت زير خواهد بود
L L

L L LL L LK K LO O AL A BL B L
L

K K
K K KK K KL L KO O AK A BK B K

K

O O
O O OO O OL L OK K AO A BO B O

O

P X LnC
S LnP LnP LnP Lnq Lnq Lnt

C P

P X LnC
S LnP LnP LnP Lnq Lnq Lnt

C P

P X LnC
S LnP LnP LnP Lnq Lnq Lnt

C P

      

      

      


        




        




        


 

                                                                                             )4(  

 
  :قيود تقارن عبارتند از 

, ,
AB BA

KL KL KO OK LO OL

 
     


                                                         )5(  

  :قيود همگني عبارتست از 
1

0

0

0

0

0

0

L K O

LL LK LO

KL KK KO

OO OL OK

AL AK AO

BL BK BO

L K O

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

                                                                         )6(  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ______________________________بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار مخابرات ايران 
  

33

 شـركت مخـابرات     30رد استفاده در اين مطالعه از صورت هـاي مـالي            داده هاي مو  
استاني و شركت همراه اول و شركت زيرساخت كه عمليات حسابرسي آنها انجام شـده         

 گردآوري شده است وداده ها بـه صـورت تلفيقـي            1387 تا   1383هاي   بود، براي سال  
)Panel (    بـل بـه دليـل عـدم انجـام          هـاي ق   هاي سال   داده. مورد استفاده قرار گرفته است

هزينة .  و البته در دسترس نبودن اطالعات آنها مورد استفاده قرار نگرفت1تجديد سرمايه
كل و قيمت نهادها توسط شاخص كل توليد كننده منتشر شده توسط بانك مركـزي بـه                 

در ادامه به تشريح چگونگي تعريـف و سـاخت هـر يـك از               .ريال ثابت تبديل شده اند      
  . رد استفاده پرداخته شده استهاي مو داده

  
  هزينه كلـ 

 هزينه هاي نگهـداري     :شامل(براي محاسبه هزينة كل از مجموع هزينه هاي عملياتي        
بـه عـالوه   ) و بهره برداري به عالوه هزينه هاي مالي واداري مندرج در صورتهاي مـالي           

يـين قيمـت   براي محاسبه هزينـة سـرمايه اقـدام بـه تع    . هزينة سرمايه استفاده شده است   
  .اي سرمايه به صورت زير شده است اجاره

  2قيمت اجاره اي سرمايه
) 1969 (3چنـان كـه توسـط كريستينـسن و يورگنـسون      قيمت اجاره اي سـرمايه آن     

  :معرفي شده است به صورت زير قابل ارائه است
1[ ( ) ( )]t t t tP q r q q                                                      (7) 

 :؛فاكتور تعديل اثر ماليات  
tq: قيمت سرمايه در زمانt؛ 
r :؛نرخ بازگشت سرمايه  
: ؛نرخ استهالك  

                                                           
 اساس مصوبه هيات دولت اقدام به تجديد سرمايه و بـه             شركتهاي مخابرات استاني بر    1382در سال   . 1

 .روزرساني دفاتر مالي خوبش نمودند
2. Rental price of Capital 
3. Christensen and Jorgenson 
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1t tq q :سرمايه) زيان(عايدي.   
ل بندي  را شك ) قيمت اجاره اي سرمايه   (فهوم، هزينه هاي سرمايه     با استفاده از اين م    

 كـه    را يك شاخص هزينة ثابـت    ) 1992 (1 اما با  استفاده از روش شين و ينگ         مي كنيم؛ 
قابـل  .  مورد استفاده قـرار مـي دهـيم   ينة فرصت سرمايه و استهالك است،تنها شامل هز 

 مبناي برابري بين هزينه بـه       توجه است كه قيمت اجاره اي سرمايه به صورت ضمني بر          
. دست آوردن يك واحد از دارايي و ارزش حال وآينـده اجـاره اي ايـن دارايـي اسـت                   

اي  يـك دارايـي مـي          بنابراين اگر اثر ماليات حذف شود، شكل ساده شده قيمت اجـاره           
تواند به صورت حاصل ضرب از هزينه بـه دسـت آوردن سـرمايه در فـاكتور اسـتمرار                   

جرگنـسون   (ل نرخ واقعي بازگشت ونرخ اسـتهالك اسـت ، ارائـه شـود             ساليانه كه شام  
شاخص هزينة ثابت كه توسط شين و ينگ ارائه شده اسـت بـه صـورت          . )1986وينگ  

  :زير است

  
1

1t rN
I

e
                                                                          (8) 

r:نرخ بهره موثر؛     
N: طول عمر سرمايه.   

شود، زيرا هنگـامي       نيز ناميده مي   2شاخص هزينة ثابت همچنين عامل جبران سرمايه      
هـاي   شـود، پرداخـت     ضـرب مـي   ) 3مجموع دارايي ها در اين مطالعـه      (كه در مبلغ پايه     
و هم بازگشت سـرمايه را      ) استهالك(دهد كه شامل هم جبران سرمايه         ساليانه اي را مي   

 :شود بنابراين هزينة سرمايه به صورت زير محاسبه مي. دهد پوشش مي
* *t t t t tC K F A I C A r                                                            (9) 

 
tCK :؛هزينة سرمايه  

                                                           
1. Shin and Ying 
2. Capital Recovery Factor 

ز مـشتريان و بـدهي   الص داراييهاي جاري به اين دليل استفاده نشده است زيرا آيتم پيش دريافت ا        خ. 3
لذا رقم دارايي هاي جاري به عالوه دارييهـاي غيـر           . به شركت مخابرات ايران عمال پرداخت نمي شود         
 . جاري به عنوان مجموع داراييها استفاده شده است
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tFA :؛مجموع داراييهاي غير جاري  
tI :؛)9(اخص هزينة ثابت محاسبه شده توسط رابطة ش  
tCA :؛داراييهاي جاري  
tr :نرخ بهره موثر.  

با توجـه بـه     (كند كه بهره وري سرمايه در طول زمان ثابت است           اين شيوه فرض مي   
انجـام محاسـبات   پس از ). زمان پنج سال داده هاي موجود، قابل اعمال در مطالعه است         

طـول  . فوق با استفاده از شاخص قيمت ها همه داده ها به ريال جاري تبديل مي شـوند           
 سال 10عمر سرمايه در بخش مخابرات ايران بر اساس اسناد بودجه ساالنه اين شركت،           

بـراي نـرخ    . شود، بنابراين در اين مطالعه نيز از همين رقم استفاده شده اسـت              فرض مي 
رخ بهره بلند مدت بانكي و نرخ سود شركت مخابرات ايـران و همچنـين               بهره موثر از ن   

شركت مـادر شـركتهاي مـورد       (مجموع نرخ تورم به عالوه سود شركت مخابرات ايران        
   1.استفاده شده است) مطالعه

  ستاده
راي  دا 1387 تا   1383هاي مخابرات استاني به طور عمده به در طي سالهاي            شركت

اول درآمـدهاي ناشـي از سـرويس خـدمات تلفـن           . ده انـد  سه منبـع عمـده درآمـد بـو        
 دوم درآمد خـدمات نگهـداري از تاسيـسات شـركت     ،)مكالمات راه دور و محلي (ثابت

. همراه اول و شركت ارتباطات زيرسـاخت و سـوم ارائـه سـرويس ديتـا بـه مـشتركين                   
اتـصال افـراد بـه شـبكه و         (سرويس خدمات تلفن ثابت خود شامل خـدمات دسترسـي         

كـه البتـه ايـن دو    . است) محلي و راه دور ( و خدمات مكالمه ) يي برقراري تماس  توانا
نوع ستاده داراي هم خطي بااليي هـستند، چـرا كـه همـراه بـا افـزايش تعـداد خطـوط          

سنجه معمول بـراي سـتاده مخـابرات در         . يابد  دسترسي، حجم مكالمات نيز افزايش مي     
 و كنـت    1984هكمن   (راه دور بوده است   مطالعات انجام شده، ميزان مكالمات محلي و        

 و زائـو    1993يانـگ    (انـد   ولي برخي از تعداد خطوط تلفن نيز استفاده نمـوده          2 )1994
                                                           

ارقام حاصل تا اندازه اي برابر با نرخ بهره بازار غيررسمي در ايران است و از اين منظر نيز قابل اتكاء        . 1
  . ي باشدم

2. Heckman 1984, Kennett 1994. 
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هـاي مخـابرات     بـين شـركت  2به دليل عدم وجود هزينه هاي اتـصال متقابـل     . 1 )1993
 در  استاني در ايران كه يكي از داليل عمده افزايش هزينه در نتيجه افزايش تماس است،              

ها تحميل نمي شده اسـت       نتيجة افزايش مكالمات تلفني عمالً هزينه اي به اين شركت         
و از آنجا كه عمده هزينـه، ناشـي از ايجـاد خـدمات دسترسـي و هزينـه هـاي  تـامين                        
ونگهداري خطوط بوده است ، لذا در اين مطالعه از شاخص تعداد خطوط تلفن ثابت به 

ايـن سـتاده بـه      . ابرات استاني استفاده شده است    هاي مخ  عنوان يك ستاده براي شركت    
عالوه منشاء كسب درآمد از شركت ارتباطات زيرساخت نيز بوده است، چرا كه شركت              
ارتباطات زير ساخت بابت هزينة نگهداري تاسيسات خويش بر اساس هر خط، مبلغـي              

ـ    60 به ازاي هر خط تلفن ثابت        1383در سال   (نموده است   را پرداخت مي   ). الهـزار ري
يكي ديگر از منابع درآمدي شركت هـاي مخـابرات اسـتاني ، دريـافتي بابـت خـدمات                   

 3نگهداري از تاسيسات شركت همراه اول بوده است كه بر اساس هر خط تلفـن همـراه                

 هزار ريال به ازاي هر خـط        300 معادل   1383در سال   (در استان محاسبه مي شده است       
ستاده ها را تعداد خطـوط تلفـن همـراه قـرار مـي              بنابراين يكي ديگر از     ) . تلفن همراه 

كمتر از نـيم    (درآمد ناشي از سرويس ديتا به دليل سهم اندك از مجموع درآمدها             . دهيم
 بخشي از   1387الزم به ذكر است كه براي سال        . از محاسبات خذف شده است    ) درصد

ت كه بـه دليـل      درآمد، ناشي از خدمات اتصال متقابل به شركت ايرانسل و تاليا بوده اس            
اندك بودن و همچنين عدم وجود اطالعات براي سالهاي قبل در محاسبات آورده نشده              

  . است
  قيمت نيروي كار

ـ           ،براي محاسبه قيمت نيروي كار     ر  از مجموع هزينه هاي حقوق ودسـتمزد تقـسيم ب
هـاي مـذكور از نظـام      كه البته به دليـل آنكـه شـركت         تعداد كاركنان استفاده شده است    

نگ حقوق و دستمزد، تبعيت مي نموده اند اختالف چنداني بين هزينه هاي حقوق              هماه

                                                           
1. Shin,Ying 1993, Wilson, Zhau 1997 

  .هزينه دسترسي يك شبكه به شبكه هاي ديگر است ) Interconnection(اتصال متقابل  -2
 تلفن همراه مربوط به شركت همراه اول  -3
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الزم به توضيح است كه بخش عظيمي از نيـروي           . 1ودستمزد سرانه مشاهده نشده است    
هـاي اقمـاري پيمـان      هاي مخابرات استاني در قالب قراردادي يا شركت        انساني شركت 

هـا در ايـن    در دهه هشتاد در ايـن شـركت  سپار، مشغول به كار بوده و توسعه رخ داده          
هاي آنها در هزينه هـاي عمليـاتي محاسـبه مـي شـده             قالب دنبال مي شده است وهزينه     

به همين دليل آمار اين نوع كاركنان به تعداد كاركنان رسمي كـه شـامل كاركنـان                 . است
روهاي همچنين الزم بود تا تفكيكي بين ني. رسمي و پيماني بوده است، اضافه شده است    

  .متخصص و ساده صورت گيرد كه به دليل فقدان اطالعات چنين امري امكان پذير نبود
  قيمت سرمايه

از طريـق تقـسيم هزينـة       ) 1992(چون روش شين و ينگ     محاسبه قيمت سرمايه هم   
  .شد سرمايه كه نحوه محاسبه آن در پيش آمد، بر تعداد خطوط تلفن ثابت انجام

  قيمت ساير نهادها
هاي مخابرات اسـتاني در بخـش        جود بخش عظيمي از هزينه هاي شركت      به دليل و  

چنين به منظور لحاظ نمودن هزينه هاي انرژي، شاخص قيمت ساير         پيمان سپاري و هم   
براي محاسبه آن از مجمـوع هزينـه هـاي نگهـداري و             . نهاده ها را وارد مدل مي نماييم      

وده و حاصل را تقـسيم بـر تعـداد          بهره برداري، هزينة استهالك و نيروي كار را كسر نم         
  .خطوط تلفن ثابت مي نماييم تا شاخص قيمت ساير نهادها به دست آيد

  شاخص تكنولوژي
شاخص تكنولوژي به منظور نشان دادن تغييرات فني وتكنيكي اثرگذار بر بهره وري             

هـاي مـورد     در مطالعه حاضر به دليل تعداد كم سال       . شود  عوامل توليد به كار گرفته مي     
 از  2هـا   در اين سـال    ،و همچنين عدم تغيير عمده تكنولوژي در بخش       ) پنج سال (مطالعه

  .   يك روند زماني به عنوان پروكسي تكنولوژي استفاده شده است 
                                                           

اگانه اداره مـي شـوند، ولـي        علي رغم آنكه شركت هاي مخابرات استاني از نظر مالي به صورت جد            . 1
عمال مديريت واحدي از سوي مجمع مخابرات استانها  بر آنها اعمال مـي شـود و بـسياري از تـصميم                      

 .هاي هزينه اي و درآمدي براي تمامي استانها يكسان است

هاي آنالوگ به ديجيتال به عنوان يك تغيير تكنولوژي عمـده در تمـامي شـركتها قبـل از       تغيير سوئيچ . 2
 .  به اتمام رسيده است1382ال س
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  نتايج تجربي -4
يك سيستم از معـادالت     ) 1976(1در اين تحقيق بر اساس روش كريستينسن وگرين       

اين تكنيك به دليـل     . شود  مل تخمين زده مي   شامل تابع هزينه ومعادالت سهم هزينة عوا      
بـه  . شود، تخمين هاي كاراتري را به دنبال دارد         آنكه درجات آزادي بيشتري را منجر مي      

يكي از سهم هاي عوامل حذف شـده         2منظور عدم مواجهه با ماتريس كوواريانس منفرد      
 تخمـين زده    و به اين ترتيب تابع هزينه به همراه معادالت سهم هزينه منهاي يك سـهم              

شود و پارامترهاي سهم حذف شده بر اساس پارامترهاي برآورد شده در ساير سـهم                 مي
 به دليـل جنبـه هـاي كـاربردي سـاير            "سهم ساير عوامل  "در اينجا   . شود  ها محاسبه مي  

شود و معادله هزينه با دو سهم عامل سـرمايه     عوامل و اهميت نسبي كمتر آن، حذف مي       
به منظور تخمين فرض هاي تئوريك بر تابع هزينة ترانسلوگ          . شود  وكار تخمين زده مي   

شود، چرا كه به دليل محدويت اطالعات انجام تخمين ميسر نبود ودر نهايـت                اعمال مي 
  . مورد برآورد قرار گرفته است مدل حاصل به روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط 

نرخ هـاي بهـره بلنـد       (يهبراي تخمين با تعريف سه سناريو براي تشكيل هزينه سرما         
اقدام بـه بـرآورد مـدل در سـه     ) مدت بانكي ، نرخ سود و نرخ سود به عالوه نرخ تورم        

 پارامتر برآورد شد كه در مدل سوم يعني مـدلي كـه در آن               21براي هر مدل    . حالت شد 
به جاي نرخ بهره از نرخ سود به عالوه نرخ تورم استفاده شده است؛ تنها دو پارامتر در                  

 درصد معني دار نيست و براي مدل هاي ديگر تعداد اين نوع پارامترها بيـشتر                10سطح  
در ايـن   .  اين مدل براي آزمون هاي بعدي تابع هزينه اسـتفاده مـي نمـاييم               از است ، لذا  

),( مدل براي ستاده ها جمالت مرتبه اول آنها        BA          همگـي در سـطح معنـي داري 
جمـالت مرتبـه دوم     . به نظر مي رسد نمي بايـست حـذف شـوند          بااليي قرار دارند كه     

),(ستاده ها همگي كوچكتر از يك بوده كه براي ضرايب مرتبه دوم خودي               BBAA  
مثبت بوده يعني با يك درصد افزايش در ستاده ها باعـث افـزايش كـوچكي در كـشش           

)(اده  هزينه اي ستاده مي شود براي ضريب مرتبه دوم متقاطع ست           AB    اگرچه عالمـت 

                                                           
1. Christensen and Greene 
2. Singular Matrix 
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ه ها اثر اندكي    دمنفي است ولي به دليل كوچك بودن آن از يك، تغييري كوچك در ستا             
ميانگين سهم عوامل در نمونه همگي مثبت و براي كار ،           . بر كشش هزينه اي ستاده دارد     

ت كـه در طـول       درصد بوده اسـ    15 و   72 ،   13سرمايه و ساير عوامل به ترتيب برابر با         
دوره زماني پنج ساله از سهم نيروي كار كاسته شده و بر سهم ساير عوامل افزوده شـده                  

چون سهم سازمان تنظيم مقررات ، هزينه حق         است، كه علت را بايد در هزينه هايي هم        
  :ساير نتايج حاصل به قرار زير است. اتصال متقابل دانست

ي مدلي بوده است كه قيمـت سـرمايه بـا    طور كه گفته شد، بهترين تخمين برا      همان
نرخ سود به عالوه نرخ تورم در نظر گرفته شده است و تقريباً تمامي ضرايب در سـطح                  

هرچه هزينة سرمايه و در نتيجه قيمـت آن بـاالتر رفتـه             . قابل قبول معني دار بوده است     
)( ضريب تلفن ثابت  .نتايخ تخمين و ضرايب آن كاراتر شده است        A     به عنوان سـتاده

اصلي در مدل سوم مثبت بوده و بنابراين منطبق با تئوري است؛ ولي در دو مـدل ديگـر                 
اين ضريب منفي است ولي اين ضرايب منفي در سـطح معنـي داري قابـل قبـول قـرار                    

ضـريب تلفـن    . ت در مدل سوم قابل قبول باشـد       بندارند، لذا به نظر مي رسد ضريب مث       
)( راههم B                  به عنوان ستاده ديگر در تابع هزينه مثبت به دست آمده اسـت كـه مـورد

)( انتظار تئوري است ولي اثر متقابل آن بر تلفن ثابت          AB  قيمت سرمايه ، )( BK  و
)( تكنولوژي B    كه خطوط تلفن همـراه      الً آن است  ااحتم كه   منفي وكاهنده بوده است 

هاي مخابرات استاني به نيابت از اين شركت         متعلق به شركت همراه اول بوده و شركت       
هزينة نگهداري و سرويس آن را مي پردازند و در عوض بابت آن از شركت همراه اول                 

اه بسيار  درآمدي را اخذ مي نمايند، از سوي ديگر توسعه تكنولوژي در بخش تلفن همر             
سريعتر از ساير بخش ها در طي دوره مورد مطالعه بوده است و لذا اثرات كاهنده آن را                  

)( ضريب قيمت نيروي كار. به اين دليل مي توان تفسير نمود   L ه عنوان يـك نهـاده   ب
 ولي در طي    ست؛است كه بر طبق انتظار تئوريك ا      در تابع هزينه مثبت تخمين زده شده        

گونه اسـتخدام نيـروي انـساني        هاي مخابرات استاني هيچ    هاي دهه هشتاد شركت    سال
 و پيمان سپاري انجام مـي       1نداشته و طرح هاي توسعه خويش را در قالب برون سپاري          

                                                           
1 - Outsourcing 
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لذا در عمل به تعداد نيروي كار رسمي اضافه نشده است؛ ولي در حقيقت اين               . داده اند 
ش بوده است و هزينه آنها در هزينه هاي نيروي كـار مـنعكس نمـي              تعداد در حال افزاي   

 از هزينة كل نيز قابل تاييـد        "ساير نهادها "اين موضوع با بررسي سهم عامل       . شده است 
از سوي ديگر قيمت واقعي نيروي كار نيـز رونـد كاهـشي در طـي دوره مـورد                   . 1است

 ب متقابل كار با سـرمايه     اين موضوع باعث شده است تا ضراي      . بررسي، طي نموده است   
)( LK   و تلفن ثابت)( AL  ضريب تكنولوژي  .منفي باشد )(     در تخمين به دست

هـاي مـورد     هر چند كه تكنولوژي در طـي سـال        . آمده مطابق تئوري، مثبت بوده است     
العه تغيير چنداني نداشته است با اين حال اثر گذشت زمان بر هزينـه هـاي شـركت                  مط

مخابرات ايران كاهنده بوده است كه علت را باز بايـد در توسـعه تكنولـوژي در بخـش               
ساير ضرايب بر اساس توضيحات ارائه شده قابل توجيه بوده و در            . تلفن همراه دانست  

بـه عنـوان    ) مدل با نرخ سود و تورم     (مدل سوم جمع بندي كلي همان طور كه بيان شد،         
  .گيرد مدل مطلوب براي تحليل هاي آتي مورد استفاده قرار مي

  

                                                           
 . درصد و در طي سالهاي مورد مطالعه در حال افزايش بوده است15 سهم ساير عوامل حدود - 1
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  نتايج حاصل ازتخمين  تابع هزينه بر اساس سه نرخ بهره: 1 جدول
 )تورم + نرخ سود ( مدل سوم   )نرخ سود( مدل دوم   )نرخ بهره بانكي( مدل اول 

  پارامتر
  احتمال  ضريب  احتمال  ضريب  احتمال  ضريب

)( عرض از مبدا 0  6,6111 0,0008 5.6670 0,0084 1.6127 0,0501 
)(خطوط تلفن ثابت A  -1,1205 0,2574 -0.3529 0,6784 0.3962 0,0480 
)( خطوط تلفن همراه Z  1,3378 0,0460 0.8493 0,2360 0.5125 0,0668 
)( قيمت نيروي كار L  0,0536 0,5996 -0.0029 0,9854 0,1007 0,0519 

)( قيمت سرمايه x  0,7016 0,0000 0.9090 0,0000 0,6857 0,0000 
)( *قيمت ساير نهاده ها o 0.2447 - 0,0938 - 0,2136 - 

   -0,8315 0,0092 -0.5458 0.1102 -0.2624 0,0497)(  تكنولوژي
)(  ثابتxثابت AA 0,4573 0,0214 0.3067 0,1462 0,2068 0,0125 
)(  همراهxثابت  AB -0,3583 0,0069 -0.2463 0,1691 -0.1684 0,0161 
)( همراهxهمراه BB 0,2906 0,0464 0.2127 0,1695 0.1361 0,0238 
)(  *ثابتxهمراه BA -0,3583 - -0.2463 - -0.1684 - 
)( كارxثابت AL -0,0676 0,0000 -0.0497 0,0000 -0.0673 0,0000 
)(  سرمايهxثابت AK -0,0046 0,7634 -0.0699 0,0029 0.0410 0,0094 
)(  *سايرxثابت AD 0,0722 - 0,1197  0,0263 - 
)( كارxهمراه ZL 0,0534 0,0000 0.0391 0,0002 0.0486 0,0000 
)( سرمايهxهمراه AX -0.0036 0.7852 0.0573 0,0049 -0.0288 0,0284 
)(   *سايرxهمراه Zo  -0.0506 - -0.0964  -0.0198 - 
)(تكنولوژيxثابت A 0,1515 0,0597 0.1139 0.1842 0,0546 0,1032 
)( تكنولوژيxهمراه Z -0.1121 0,1098 -0.0854 0,2537 -0.0381 0.1905 
)( كارxكار LL  0,0855 0,0000 0.0863 0,0169 0.0999 0,0000 
)( سرمايهxكار LK -0.0160 0,3923 -0.0334 0,3654 -0.0876 0,0000 
)( *سايرxكار LD -0.0694 - -0.0529 - -0.0123 - 

)( *كارxسرمايه XL -0.0160 - -0.0334 - -0.0876 - 
)( سرمايهxسرمايه XX 0.1038 0,0000 0.1531 0,0003 0,1747 0,0000 
)( *سايرxسرمايه LD -0.0877 - -0.1197 - -0.0870 - 
)( *كارxساير DL -0.0695 - -0.0529 - -0.0123 - 
)( *سرمايهxساير DX -0.0877 - -0.1197 - -0.0870 - 
)( *سايرxساير DD 0.1572 - 0.1726 - 0.0993 - 
)( تكنولوژيxكار L -0.0276 0,0000 -0.0315 0,0000 -0.0363 0,0000 

)( تكنولوژيxسرمايه X -0.02676 0,0001 -0.03467 0,0007 0.01998 0,0042 
)( *تكنولوژيxساير D -0.05436 - 0.0662 - -0.01634 - 

  0.06759 0,0643 0.052435 0,1797 0,03581 0,0191 تكنولوژيxتكنولوژي
*R  0,97820 - 0,98329  0,99726  

  .انجام شده است و لذا داراي عدد احتمال نمي باشند) 6(و ) 5( استفاده از قيود تئوريك تابع هزينه در روابط محاسبه با -    *
  تحقيقمحاسبه  :منبع    
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  آزمون هاي تابع هزينه
  .هاي مربوط به تابع هزينه انجام يافته استدر اين بخش برخي آزمون

  1آزمون عدم اشتراك
 كه براي بررسـي آزمـون انحـصار طبيعـي داراي            فرضي مهم در مورد ساختار هزينه     

كند كه آيا هزينة توليد مشترك دو  اهميت است ، شرط عدم اشتراك است كه بررسي مي    
 تـابع هزينـه داراي عـدم        ؟ستاده برابر با مجموع هزينة توليد جداگانه آنها است يا خيـر           

  : اگر2)1998سرافيكا،  (اشتراك است
0 : A B ABH    

                                                        (10) 

نتايج .  است 3,481برابر با )2) df=1 , 5%كه با استفاده از آزمون قيود والد آماره 
 دوم و سوم آماره     ،نتايج نشان مي دهد كه در مدل اول       . آمده است ) 2(آزمون در جدول    

بنابراين داراي خاصيت اشتراك نمـي باشـند؛        . كند    فر را رد نمي   به دست آمده فرض ص    
يعني توليد همزمان داراي هزينه كمتري نسبت به توليد جداگانـه هريـك از سـتاده هـا                  

  . نيست
  نتايج آزمون عدم اشتراك در تايع هزينه: 2 جدول

  

  احتمال  آماره  
  0,3877  0,7460  مدل اول
  0.6347  0.2258  مدل دوم
  0.7886  0.0719  مدل سوم

  
  )هموتتيك بودن تابع هزينه( 3آزمون تجانسـ 

ممكن است اين سوأل پيش آيد كه آيا تابع هزينة تخمين زده شده را مـي تـوان بـه                    
   يعنـي داشـته باشـيم      ؛صورت تابعي از محصولي تركيبـي سـتاده هـاي كنـوني نوشـت             

 Y=(F, M) كه Y ستاده تركيبي از دو ستاده F) تلفن ثابت ( وM) اسـت ) فـن همـراه  تل .
                                                           
1. Nonjointness 
2 . Serafica 
3. Homotheticity 
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  ):Serafica,1998(بنابراين فرض صفر برابر خواهد بود با 
0 : 0ijH  

                                 i ,  j (11)                 براي هر 

كه در تحقيق حاضر ما داراي چهار ضريب در هر مدل هستيم كه با استفاده از آمـار                  
  ). 3جدول(به دست آمده استوالد آماره هاي زير 

  
  نتايج آزمون تجانس در مورد توابع هزينه تخمين زده شده: 3 جدول

  

  احتمال  آماره  
  0,000  63,60  مدل اول
  0,000  88,21  مدل دوم
  0,000  48,09  مدل سوم

  
رض ، بنـابراين فـ     درصد بيشتر هـستند    99سطح اطمينان    در   2كه همگي از آماره     

  .ستاده ها داراي خاصيت هموتتيك نمي باشند شود و صفر رد مي
  آزمون انحصار طبيعيـ 
 در كمتـري   را بـا هزينـة  (Q)بازار نياز مورد توليد كل بتواند بنگاه كه يك صورتي در

 كنيـد كـه    فرض. شود مي گفته طبيعي انحصار دهد، بنگاه انجام بنگاه چند يا دو با مقايسه
),....,,( kqqq بنگاه باشد و مجموع ستانده آنها برابـر بـا سـتانده كـل               2k ستانده21

  :بازار باشد يعني
)...( kqpqQ  21                                            (12)                                                                           

)( اگر تابع هزينة هر بنگاه رابا      ipC         نشان دهيم و يك بنگاه بتوانـد مقـدار Q    را بـا
  : بنگاه توليد كند، خواهيم داشتKهزينة كمتري در مقايسه با مجموع 

)(...)()()( kqCqCqCQC  21                         (13) 

روش توليد اين است كه يـك بنگـاه كـل           ) كاراترين(ترين    ت كم هزينه  در اين صور  
شود كه تابع هزينـه       اگر نابرابري فوق برقرار باشد گفته مي       .را توليد كند   Q  بازار  ستانده
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 "جمـع پـذيري   "بنـابراين . 2 )1982بامول   (است 1"جمع پذيري "داراي خاصيت    Q در
 اگر تابع هزينه در تمـام سـطوح   .ي استتابع هزينه شرط الزم براي وجود انحصار طبيع  

شود كه تابع هزينه جمـع پـذير           آنگاه گفته مي   ،ستاده داراي خاصيت جمع پذيري باشد     
جمع پذيري به طور ساده به اين معني است كه براي يك بنگاه ، توليـد                . است 3سراسري

بيشتري از در سطح مشخصي از ستاده ارزان تر از توليد به همان ميزان براي دو يا تعداد 
از بين روش هاي ارائه شده براي آزمون جمـع پـذيري روش هكمـن و                . ها است  بنگاه

روشي مستقيم تر بوده و به صورت تجربي وابسته به اطالعاتي راجع به             ) 1983(اوانس  
آزمون جمع پذيري در نمونه بر مبناي تعريفـي از جمـع پـذيري              . توليد جداگانه نيست  

  :  به صورت زير ارائه شده استناحيه اي است كه توسط هكمن
1 2 1 2( , ) ( , )

0

0

i j

i

j

C a Q b Q C Q Q

a

b











, 1,...,i j n                      (14) 

 .بايست مـساوي صـفر باشـد      نمي 2Q يا     1Q براي سطح    jb يا   iaكه حداقل دو    
رد جمع پذيري در    .  است 4اگر رابطه معكوس باشد آنگاه تابع هزينة جمع پذير افزايشي         

 ولي از سوي ديگـر جمـع پـذيري          ؛يك ناحيه منجر به رد جمع پذيري كلي خواهد شد         
براي به كارگيري آزمون مي بايـست       . كند  را اثبات نمي   5ناحيه اي جمع پذيري سراسري    

در . ا هزينة توليد در بنگاه مورد بررسي مقايـسه شـود          هزينة توليد در دو بنگاه همزمان ب      
تقسيم ستاده دو قاعده مي بايست لحاظ شود؛ اول هيچ كدام از دو بنگاه در صـنعت دو                  
بنگاهي اجازه توليد كمتر از سطح توليد مشاهده شده در بازار را ندارند و دوم آنكه هـر                  

نعت تك بنگاهي وجود دارد ،      دو بنگاه مي بايست ستاده ها را در طيف نسبتي كه در ص            
,. توليد كنند       معين كننده سهم بنگاهA              از دو سـتاده اسـت و بنـابراين درجـه جمـع 

  :6)2001بالچ و همكاران،  (شود پذيري به اين گونه محاسبه مي

                                                           
1. Subadditive 
2. Baumol 1982 
3. Globally Subadditive 
4. Super addetive 
5. Global 
6 . Bloch et al,2001 
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C C C
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C

      


                       (15) 

گاه صنعت دوبنگاهي داراي كارايي كمتري نسبت بـه           كمتر ازصفر باشد آن    tSاگر  
),(بنابراين آزمون، محاسبه . صنعت تك بنگاهي است  tSاگر .  خواهد بودtS منفي 

. شـود  گاه فرض جمع پذيري پذيرفتـه مـي      باشد و به صورت آماري غير صفر باشد، آن        
گاه فرض جمع پـذيري ناحيـه اي          به صورت آماري متفاوت از صفر نباشد آن        tS اگر

بـه دليـل تعـداد زيـاد        . شود و بنگاه داراي انحصار طبيعي نخواهد بـود           رد نمي  1يكسان
بـه  . براي بررسي انحصار طبيعي استفاده مي كنيم        ) مدل سوم (محاسبات از مدل منتخب   

سـال تقـسيم مـي      - براي هر استان   0,9 تا   0,1ده را به تركيبات فرضي      اين منظور دو ستا   
سپس با قرار دادن آنها در تابع هزينـة تخمـين           ) 2 تركيب حاصل شد   750تعداد  . (نماييم

 را براي دو بنگاه به دست مي آوريم و با قـرار دادن در               BtC و   AtCزده شده مقادير      
 Math lab 9محاسبات با استفاده از نرم افزار .  را محاسبه مي كنيمtSمقادير ) 15(بطه را

  . آمده است) 6(انجام شده است و نتايج در جدول 
 

  نتايج حاصل از آزمون انحصار طبيعي در تابع هزينه: 4 جدول
  

هزينة بنگاه انحصاري كمتر 
اي از هزينة محاسبه شده بر
  توليد دو بنگاهي

    )درصد(ناشي از انحصار ) زيان (ميزان عايدي 
  سال

  انحراف معيار  متوسط  حداقل  حداكثر  درصد تعداد

1383 635  84,7  7,3  -2.8 1.5  0.022  
1384 514  68,5  12.2  -15.4  3.5  0.89  
1385 723  96,4  17  -3.1  8.4  0.056  
1386 711  94,8  26.4  -8.7  13.2  0.067  
1387 648  86,4  18.5  -21.2  11.1  0.125  

  . عدد منفي نشانگر زيان ناشي از انحصار است-   *
  

                                                           
1. Additive 

  .محاسبات در صورت نياز موجود مي باشد. 2
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آزمون معني داري براي درجه جمع پذيري بر اسـاس تقريـب            ) 5(در جدول شماره    
روش محاسـبه   ) 1(مجانبي خطاي استاندارد نشان داده شده است كه در پيوست شماره            

 10 و   5 داري جمع پذيري در سطح       ستون دوم و سوم سطح معني     . آن آورده شده است   
درصد را براي محاسبات انجام شده در سالهاي مختلف نشان مي دهد و بيانگر آن است          

)كه فرض صفر     , ) 0tS          شود   رد نمي )  محاسبه 750( براي اكثر محاسبات انجام شده
  .و بنابراين جمع پذيري ناحيه اي رد نمي گردد

  
  داري نتايج حاصل از آزمون انحصار طبيعيسطح معني : 5 جدول

 

 سال

درصدي از محاسبات كه فرض 
 درصد رد 5صفر را در سطح 

 نمي كنند

درصدي از محاسبات كه فرض صفر 
  درصد رد نمي كنند10را در سطح 

1383 83 8 
1384 74 12 
1385 71 14 
1386 80 9 
1387 79 5 

  
  
  هاي ناشي از مقياس  آزمون صرفهـ 

ــدازه وتعــداد بهينــه توليــد بنگــاه تعيــين  هــا در يــك صــنعت چيــست؟  كننــده ان
در پاسخ به اين سوأل اظهار مي دارد كـه تقاضـاي بـازار و تـابع هزينـه                   ) 1989(1پانزار

تابع هزينه بر انـدازه بنگـاه اثرگـذار اسـت، در حـالي كـه       . كند ساختار بازار را معين مي    
هـاي تـابع هزينـه بـا وجـود يـك             ين ويژگي بنابرا. تقاضا معين كننده اندازه بازار است     

به دليل . ها در موقعيت تعادلي است اندازه بنگاه تقاضاي معين ، مشخص كننده تعداد و
  موضــوع ) 1972(2وجــود بنگــاه هــاي چنــد محــصولي در دنيــاي واقعــي، سيلبرســتون

با وجود دو يا چند محصول      . كند  هاي مقياس را در بنگاه چند محصولي مطرح مي        صرفه
                                                           
1. Panzar 
2. Silberston 
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امكان پذير نخواهد بود، بنابراين اقدام به تعريف يك سـتاده            گيري هزينة متوسط   ندازها
هزينة متوسـط   . شود  تركيبي به منظور برآورد هزينة متوسط در حالت چند محصولي مي          

  : را به صورت زير خواهيم داشت1شعاعي
1 1 2 2( , )

( )
C y y

RAC y
y

 


                      (16) 
بـه ايـن ترتيـب      .  ضرايب تركيب است و داراي مجموع يـك هـستند          2 و   1كه  

  : مقياس كلي به صورت زير به دست مي آيدزصرفه هاي ناشي ا
1 2

1 1 2 2

( , )C y y
Scale

MC y MC y


                       (17) 
اي بنگاه چند محـصولي     آمد مربوط به صرفه هاي مقياس كلي بر       ) 6(آنچه در رابطة    

 ولي صرفه هاي مقياس بر مبنـاي محـصول كـه مربـوط بـه رفتـار هزينـه اي در                      ؛است
كند با ثبات ساير ستاده ها است، نيز قابل محاسبه            هنگامي كه مقادير يك ستاده تغيير مي      

در اين جا مفهوم هزينـة متوسـط بـه صـورت افـزايش در هزينـه ناشـي از يـك                      . است
  : سطح معين ستاده تقسيم بر مقادير آن ستاده است يعني داريممحصول معين در يك 

1 2 2
1

1

( , ) (0, )C y y C y
AC

y




                   (18) 
  : برابر است با 1ميزان صرفه هاي مقياس بر مبناي محصول 

1

1

( )AC y
Scale

MC


                                  (19) 

ان دهنده صرفه هاي فزاينـده نـسبت بـه مقيـاس           از يك نش  ) 19(بزرگتر بودن رابطة    
  . است

 سال شد، به ايـن      –براي هر استان     2مقياسبا استفاده از رابطه اخير اقدام به محاسبه         
ترتيب كه براي هر استان در هر سال، مقادير هزينه نهايي و هزينه متوسط محاسبه شـده               

م شد، كـه خالصـة نتـايج در       محاسبه صرفه هاي مقياس انجا    ) 19(و با استفاده از رابطة      
  . آمده است)8(جدول 

                                                           
1 .Ray  average costs 
2 . Scale 
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  نتايج حاصل از آزمون صرفه هاي مقياس : 6جدول
  

درصد محاسبه شده 
بزرگتر از يك از 
  كل محاسبات

ميانگين محاسبات 
 انجام شده

حداقل مشاهده 
 شده در محاسبات

حداكثر مشاهده 
 شده در محاسبات

 

96 1,02 0,56 2,1 
صرفه هاي مقياس 

  كلي
 
100 

 
1,09 

 
1,01 

 
1,3 

صرفه هاي ناشي از 
 تلفن ثابت

 
100 

 
8,6 

 
1,9 

 
11,8 

صرفه هاي ناشي از 
 تلفن همراه

  

شود براي هر دو ستاده مقادير محاسبه شده          مشاهده مي ) 6(طور كه در جدول      همان
 ولي نكته قابـل توجـه برآوردهـاي         ه هاي فزاينده نسبت به مقياس است؛      حاكي از صرف  
ه تلفن همراه است كه صرفه هاي به شدت بااليي را نشان مـي دهـد كـه         مربوط به ستاد  

موضوع ناشي از گسترش سريع تكنولوژي در بخش تلفن همراه و هزينه هاي به شدت               
  .كاهنده در آن است

 آزمون صرفه هاي ناشي از تنوع 

بالچ و همكاران،    (رابطة اندازه گيري صرفه هاي ناشي از تنوع به صورت زير است           
2001(: 

 
                      (20)  

  

بـراي  . حـاكي از صـرفه هـاي ناشـي از تنـوع اسـت             ) 20(كه مقدار مثبت در رابطة      
از آنجـا كـه   . محاسبات از مدل سوم تابع هزينه تخمين زده شـده، اسـتفاده شـده اسـت        

  درصد ميانگين سـتاده بـه  10مقادير صفر را در تابع لگاريتمي نمي توان قرار داد، لذا از            
1جاي عدد صفر در تابع هزينه براي تخمين          2( ,0), (0, )C y C y     اكـريج و   ( استفاده مي كنيم

سال رابطة -هاي مقياس در اينجا نيز براي هر استان        همانند محاسبه صرفه  .1)1986هرتل،  
  .  آمده است)7(نتايج آن در جدول . را محاسبه مي نماييم) 20(

                                                           
1 . Akridge,Hertel,1986 

1 2 1 2

1 2

( ,0) (0, ) ( , )

( , )

C y C y C y y
Scope

C y y
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  فه هاي ناشي از تنوعنتايج حاصل از آزمون صر: 7جدول
  

  درصد محاسبات بزرگتر از صفر  ميانگين  حداقل  حداكثر  

  98  0,13 -0. 054  0,89  صرفه هاي ناشي از تنوع

  

 درصد از محاسبات انجام شده      98شود بيش از      طور كه در جدول مشاهده مي      همان
ده شـده   مثبت بوده و لذا مي توان گفت كه تابع هزينة تخمين ز           )  سال -براي هر استان  (

داراي صرفه هاي ناشي از تنوع است كه البته با توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده بـراي                      
  .شركت مخابرات ايران موضوع بديهي مي نمايد

   تحقيقنتايج -5
يافته اصلي آن است كه جمع پذيري ناحيه اي تابع هزينه رد نـشده اسـت و لـذا بـا                 

ات و معرفي رقابت در بازار      ساختار موجود در بخش مخابرات در ايران آزادسازي خدم        
نتايج حاصل از اين مطالعه مبني بـرآن        . باعث افزايش هزينه ها و ناكارآمدي خواهد شد       

است كه با وجود خاصيت انحصار طبيعي در بازار مخابرات، ايجاد رقابت و وارد شـدن      
هاي جديد در بازار اقتصادي نبوده و الزم است تا دولت بـا مقـررات گـذاري در                   بنگاه

بايـد بـه ايـن    . ين بخش زيان ناشي از وجود انحصار در اين بازار را به حداقل برسـاند   ا
نكته توجه داشت كه جمع پذيري و در پي آن انحصار طبيعي بـراي منـاطق كـم تـراكم      
بيشتر نمود و بروز مي يابد و در مناطق پرتراكم خاصيت جمع پذيري مي تواند كـاهش                 

هاي مخابرات   ديگر توسط شركت  ن از شبكه هاي يك    ان استفاده رايگا  همچنين امك . يابد
چون  استاني، بهره گيري از رانت هاي دولتي ايجاد شده براي اين شركت در گذشته هم            

هـاي دولتـي، نظـام       امكان نصب آنتن هاي تلفن همراه به صورت رايگان بر سـاختمان           
ر عـواملي  قيمت گذاري مبتني بر دسترسي به جاي مبتني بودن بر مكالمـه همـه از ديگـ                
هرچند در  . بوده است تا شركت مخابرات ايران را در موقعيت انحصار طبيعي قرار دهد            

اين مطالعه از دسترسي به خطوط تلفن ثابت وهمراه به عنوان ستاده استفاده شده اسـت                
كه دليل آن، عدم وجود هزينه هاي اتصال متقابل در بازار بوده است؛ ولي با آزادسـازي                 

يابد و در اين صورت ستاده مي بايـست      ش چنين هزينه هايي بروز مي     انجام شده در بخ   
با اين تفسير به دليل قرار گرفتن دسترسي، به عنوان ستاده، تابع          . به ميزان مكالمات باشد   
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هزينه كمتر تحت تاثير تغييـرات تكنولوژيـك رخ داده در بـازار مخـابرات قـرار گرفتـه        
ـ جديـد امكـان ارا    به عنوان مثال ظهور سوئيچ هاي نسل        (است ه انـواع سـرويس هـاي       ئ

ديگـر آنكـه فـراهم شـدن        ). ارزش افزوده را با هزينه بسيار پايين فـراهم نمـوده اسـت            
زمـان از خطـوط انتقـال بـه         و استفاده هـم   ) صال متقابل تا(دسترسي شبكه ها به يكديگر    

خصوص دسترسي محلي باعث مي شود تا بنگاه هاي كوچك نيز قادر باشند به صورت             
ادي در بازار فعاليت نمايند و بنابراين صرف وجود انحصار طبيعي را نبايـد مـالك                اقتص

توان رقابت را بـه جـاي آن كـه            ورود يا عدم ورود به بازار قرار داد به عبارت ديگر مي           
تعريف نمود، كه در اين صورت الزم است         2 باشد بر مبناي سرويس    1مبتني بر تجهيزات  

اي همة بازيگران بازار توسط سازمان رگوالتوري فـراهم         تا قوانين دسترسي به شبكه، بر     
با توجه به مالحظات بيان شده در تفسير نتايج و با در نظرگرفتن شرايط كنـوني                .  گردد

بازار مخابرات ايران كه داراي حدي از رقابت در بخش تلفـن همـراه و بـازار اينترنـت                   
 بـازار مخـابرات ايـران       گذاري رقابت در   پرسرعت است پيشنهادهاي زير براي سياست     

  :پيشنهاد مي گردد
علي رغم تاييد وجود انحصار طبيعي براي شركت مخابرات ايـران، و بـا توجـه بـه                  
تجربيات بين المللي به نظر مي رسد كه عمده اين انحصار نشأت گرفته از بخش تلفـن                 

ـ          ازار ثابت است بنابراين تفكيك بازارها شرط اول براي مهيا نمودن شـرايط رقـابتي در ب
تجربه حضور ناموفق آزادسازي در بخش تلفـن ثابـت در كـشور و موفقيـت در                 . است

تفكيك بازارهـا بـه     . آزادسازي تلفن همراه و بازار ديتا، گواهي ديگر بر اين مدعا است             
عالوه باعث جلوگيري از بروز يارانه هاي متقاطع در بـازار كـه عـاملي بـراي تخريـب                   

 .رقابت است، خواهد شد

 به مالحظات فني در بخش مخابرات، منشأ بروز خاصيت انحـصار طبيعـي،              با توجه 
شبكه دسترسي و سيم مسي است و بنابراين تا زماني كه تكنولوژي هاي رقيب در بازار                
با صرفه اقتصادي براي جايگزيني پديد نيامده اند نياز به مقررات گذاري در بازار بـراي                

؛ در ايـن زمينـه      3.سوي دولت وجـود دارد    قيمت گذاري و شرايط دسترسي به شبكه از         
                                                           
1. Facility Based 
2. Service Based 

ليت را برعهـده    مـسئو  ايـن  راديـويي  ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان حاضر حال در ايران در. 3
 .دارد
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شبكه به منظور ايجاد رقابت مبتني بر سـرويس ضـروري بـه نظـر مـي                 1تجربه واگشايي 
 .رسد

آزادسازي بازار مخابرات پس از تفكيك آن به زير بازارها مي تواند اين انگيزه را بـه    
حـدويت  بخش غيردولتي براي به كارگيري تكنولوژي هاي نوين براي فائق آمـدن بـر م              

الزم به ذكر است كه در حال حاضـر         . هاي بازار از جمله محدويت هاي دسترسي بدهد       
ها بر اساس مجوزهاي صادره محدود و منحصر به برخي تكنولوژي ها هستند كه               بنگاه

بنـابراين  .مانعي براي به كارگيري تكنولوژي و باقي ماندن موانع دسترسـي خواهـد شـد              
يت در بـه كـارگيري تكنولـوژي        دبراتي بـدون محـدو    آزادسازي در همه بازارهاي مخـا     

 .شود توصيه مي

 ،به دليل وجود انحصار طبيعي در بخش مخابرات وهمچنين آزادسازي در زيربازارها  
هـاي   اسـتفاده بنگـاه   . الزم است تا قوانين اتصال متقابل به صورتي عادالنه وضع گـردد           

ير بوده و به راحتي اين موضوع       مخابراتي از  شبكه يكديگر به عنوان ضرورتي انكارناپد        
  .تواند به دليل وجود موقعيت مسلط در بازار منشأء نقض رقابت گردد مي

  
  منابع
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  آزمون معني داري براي درجه جمع پذيري: پيوست يك
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  ):Greene,1993(چون روابط زير هستند  همه لوگ نرمال همC و BC وACولي 

                                                           
1 -Asymptotic Expectations 
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  .باشد همه از تابع تخمين زده شده ترانسلوگ مي 2 و كه تخمين هاي 
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