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هاي تحقيق  يافته. نوشيدنيها و هزينة تبليغات شير اثر مستقيم و مثبت بر تقاضاي شير دارند
تا  1382است؛ اما از سال  1382تا  1380رفته در سالهاي  دار رفاه از دستنشاندهنده افزايش مق

ت توليد شير عروندي كاهشي در مقدار رفاه از دست رفته ناشي از انحصار در صن 1384سال 
  . ايران وجود دارد

  
  JEL: D4،F12،D6 ،Q13بندي  طبقه

  
  : ها كليدواژه

  شيررفته، انحصار، صنعت توليد  تقاضا، رفاه از دست
  

  مقدمه
غـذايي انسـان شـده     ةشير اولين ماده غذايي حاصل از نگهداري دام بـوده كـه وارد چرخـ   

در سـالهاي اخيـر تـالش    . است مواد معدني و ويتامينه ويژه حاوي بسياري از مواد ب ،شير .است
افزايش مصرف سرانة محصوالت لبني بويژه شير موجب شده است تقاضا براي اين  رايدولت ب

ميليـون ليتـر در    478كـه توليـد شـير كشـور از      طوري در كشور افزايش پيدا كند، به محصوالت
). 1385صـنايع شـير كشـور،    (افـزايش يافتـه اسـت     1384ميليون ليتر در سال  560به  1380سال

هـاي توليـدي و    گـذاري در بنگـاه   اگرچه اين افزايش در توليـد شـير در نتيجـة افـزايش سـرمايه     
كننده محصوالت لبني است، اما تأثير عوامل مـؤثر بـر طـرف     توليد ساماندهي شركتهاي بزرگ

تقاضاي محصوالت لبني و شير همانند درآمد باالتر خانوارها در سالهاي اخير، تغييـر در قيمـت   
ــدي      ــت و شــركتهاي تولي ــه از ســوي دول ــات صــورت گرفت ــاي جانشــين و تبليغ نســبي كااله

اما بايد توجه كرد كه افزايش مصرف و تقاضاي  .محصوالت لبني را نيز نبايد از نظر دور داشت
  . كنندگان و در نهايت رفاه جامعه اثر داشته است اين محصول در رفاه مصرف

 ،و تعيين ساختار بازارناشي از وجود انحصار  رفته از دست  ميزان رفاهسنجش و ارزيابي  
آزادي  ةيي نظيـر درجـ  ويژگيهـا . در فراينـدهاي بازاريـابي اسـت   از مسائل مهم و مورد پژوهش 
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 و تبليغـات  هـا  ها و سوددهي اقتصادي بنگاه كاال  همگني ةاطالعات، درجتقارن ورود و خروج، 
موجـب ايجـاد    دتوانـ  مـي  آنهـا  وجـود  كـه  شـوند  محسوب مـي  مؤثر بر ايجاد انحصاراز عوامل 

  .رفته شود انحصار و درنهايت ايجاد رفاه از دست
منظـور   كننـدگان و جامعـه بـه      رفتـه بـراي مصـرف    تآگاهي از درجة ميزان رفاه از دسـ  

بنـابراين،  . سازماندهي تصميمات و سياستهاي دولـت در افـزايش رفـاه جامعـه، ضـروري اسـت      
رفته ناشي از وجود انحصـار را   پژوهش حاضر با استفاده از رهيافتي مناسب، ميزان رفاه از دست

در ايـران پژوهشـي در زمينـة    . دهـد  در صنعت توليد شير ايران مورد بررسي و پرسش قـرار مـي  
رفته ناشي از وجود انحصار درمحصوالت كشاورزي صورت نگرفته،  گيري رفاه از دست اندازه

اما مطالعاتي در زمينة وجود انحصار در بـازار كاالهـاي صـادراتي كشـاورزي و غيركشـاورزي      
ساختار ) الف 1383(عبادي و همكاران . شود است كه به برخي از آنها اشاره مي  صورت گرفته

ــازار كاالهــاي صــادراتي كشــاورزي ايــران     را طــي ســالهاي) پســته، خرمــا، انگــور و ســيب (ب
هاي اين پژوهش نشاندهندة مؤثر بودن سهم بازاري ايـران در   يافته. بررسي كردند 1961-2001

ار تنها سـهم بـازار پسـتة كشـور تـأثير معنيـداري در تمركـز بـاز        . تمركز بازار جهاني پسته است
ــادي و همكــاران  . جهــاني دارد ــا اســتفاده از شاخصــهاي  ) ب 1383(در پژوهشــي ديگــر، عب ب

بـه بررسـي تمركـز بازارهـا و سـنجش درجـة       » 2هيرشـمن -هرفينـدال «و » 1بنگاهnتمركز نسبت«
هـاي پـژوهش نشـان    يافتـه . پذيري در بازار جهاني كاالهاي منتخـب صـادراتي پرداختنـد    رقابت

  . دهد كه سهم ايران در اكثر بازارهاي مورد بررسي رضايت بخش نبوده است يم
پذيري براي محصـوالت مختلـف    از ديگر مطالعات داخلي در زمينة سنجش درجة رقابت

در زمينـة  ) 1384(و خـداداد كاشـي و شـهيكي تـاش     ) 1381(توان به ابونوري و ساماني پور  مي
  .اشاره نمود ساختار بازار كشاورزي و رقابت پذيري
                                                            

1. n firm concentration ratio 
2 Herfindahl - Hireshman  
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پژوهشهاي خارجي زيادي در زمينة سنجش قدرت بازاري و انحصار در بازار محصوالت 
  هــاتيرلي و همكــاران  تــوان بــه  اســت كــه از جملــه آنهــا مــي     كشــاورزي صــورت گرفتــه  
(Hatirli & et al., 2003)  اشــمالنز، برســنان و (Bresnahan & Schmalensee, 1987)  ،

، اودونـل   (O'Donnell, 1999)، اودونل  (Deodhar and Sheldon, 1995)دئودور و شلدون 
 (Piggott & et al., 2000) نهمكـارا و پيگـوت و   (O'Donnell & et al., 2004)و همكـاران  
تنها به بررسي وجود يا نبود ) داخلي و خارجي(طوركلي در تمامي اين مطالعات  به . اشاره نمود

اينكـه ايـن قـدرت انحصـاري چـه      . رداخته شده استقدرت انحصاري در يك صنعت يا بازار پ
هدف از بررسـي  . روي محققان قرار دارد ميزان بر رفاه جامعه اثر دارد، از مسائلي است كه پيش

مطالعات گذشته، تنها تعيين روشي مناسب براي محاسبه ميزان قـدرت بـازاري در صـنعت شـير     
  .ايران است

رايط رقابتي در توليد اين محصول افزايش مصرف سرانة شير در كشور و نبود ش
به عبارت ديگر، . كنندگان و جامعه شود رفته براي مصرف تواند باعث ايجاد رفاه از دست مي

وجود تعداد اندك شركتهاي توليدكننده شير و قرار داشتن سهم زيادي از بازار اين محصول 
الت انحصاري در بازار در دست اين شركتها، بازار شير را بازاري انحصاري نموده و وجود ح

شود  كنندگان محسوب مي رفته براي مصرف از مهمترين عوامل ايجادكنندة رفاه از دست
(Gisser, 1982) .رفته ناشي از وجود انحصار  پژوهشهاي بسياري در زمينة رفاه از دست

 19و  17، 11، 9به منابع (چندجانبه در صنايع غذايي كشورهاي مختلف انجام گرفته است 
دهد كه قدرت بازاري مهمترين علت وجود رفاه از   نتايج اين پژوهشها نشان مي). وع شودرج

گيري  ، مطالعه اندازه(Preston & Connor, 1992)به اعتقاد پرستون و كونر . رفته است دست
رفته جامعه و آثار تباني بين شركتهاي توليدي در اين عرصه، حائز  اثر انحصار بر رفاه از دست

يكي از مسائل مهم در فرايند انجام چنين پژوهشهايي تعيين ضرايبي است كه . باشد مياهميت 
اين ضرايب از آنجا كه به عنوان چارچوبي . باشد بر مقدار رفاه از دست رفته جامعه مؤثر مي

گيرند، از جايگاه  جهت انتخاب ابزار سياستي مناسب توسط سياستگذاران مدنظر قرار مي
از سوي ديگر نتايج چنين تحقيقاتي لزوم دخالت دولت در بازار را . داي برخوردارن ويژه
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رفته، تعيين  گيري رفاه از دست ترين چالش در فرايند اندازه مشخص نموده، بدين لحاظ اصلي
  .عواملي است كه بر اين مقدار بيشترين تأثير را دارند

ستان مورد مطالعه و ا 13هدف كلي از انجام اين مطالعه براورد تابع تقاضاي شير در  
رفته ناشي از انحصار شركت پگاه ايران در بازار شير، با استفاده از  محاسبة رفاه از دست

در اين راستا، ساختار بازار به عنوان عامل . باشد مي 1384تا  1380هاي مركب سالهاي  داده
قرار دادن شير  توجه دولت به. رفته مورد توجه قرار گرفته است اساسي در ايجاد رفاه از دست

در سبد غذايي خانوار و اهميت غذايي اين ماده در سبد غذايي ضرورت انجام چنين مطالعاتي 
  . نمايد را آشكار مي

  روش تحقيق
استان كشور شامل  13هاي مورد نياز براي انجام اين پژوهش از  اطالعات و داده

زستان، زنجان، فارس، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان، تهران، خراسان، خو
آوري گرديده  جمع 1384تا  1380كرمان، گلستان، گيالن، لرستان و همدان در فاصلة سالهاي 

هاي مركب براي براورد تابع تقاضاي شير به كار گرفته شده  اين اطالعات به صورت داده. است
ي جانشين، هايي نظير قيمت كاال، قيمت كاالها به لحاظ نظري، در نظر گرفتن متغير .است

  باشد شناختي در تخمين تابع تقاضا ضروري مي هزينة تبليغات، درآمد و متغيرهاي جمعيت
 (Schmitt and Kaiser, 2004) .تابع تقاضاي شير به صورت زير است:  

5114103928176

543210

DαDαDαDαDα)Ln(ADVα       

 )Ln(Ag10α)Ln(PoUα)Ln(Inα)Ln(Pα)Ln(PααQ

ti

titititjtiti

++++++

+++++=

)1(   
قيمت نوشيدنيهاي جايگزين شير،  tjPشير، قيمت  tiPمقدار تقاضاي شير،  tiQكه در آن 

tIn  ،درآمد مليtiPoP  استان مورد مطالعه،  13درصدجمعيت شهريtiAg  درصد جمعيت
با توجه به . باشد ليغات شير مينيز هزينه تب tiADVاستان مورد مطالعه و 13زير ده سال در 

به ترتيب متغير موهومي مربوط به سالهاي  5Dو  1D  ،2D  ،3D  ،4Dها،  ماهيت مركب بودن داده
  .است 1384و  1383، 1382، 1381، 1380
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پس از براورد تابع تقاضاي شير، ميزان رفاه از دست رفته ناشي از وجود انحصار در صنعت 
رفته  الگوي مورد استفاده در اين پژوهش براي محاسبة رفاه از دست. شود توليد آن محاسبه مي

-رفتار-ساختار«بازار شير مورد مطالعه بر اساس الگوي  ناشي از انحصار شركت پگاه ايران در
عملكرد با تمركز بر ساختار بازار، رفتار -رفتار-پارادايم ساختار. بنا نهاده شده است» 1عملكرد
وسيله بسط قدرت  كه عمدتاً به(اري يا رقابتي عمل نمودن و عملكرد ها در زمينة انحص بنگاه

در اين الگو ساختار بازار بر رفتار . ، بر پايه فروضي شكل گرفته است)گردد بازاري بيان مي
ها را در پي داشته و احتمال  تمركز كمتر در ساختار بازار، رقابت بين بنگاه. بنگاه اثرگذار است

اي كه رفتار  گونه گذارد، به ها اثر مي رفتار بر عملكرد بنگاه. دهد را كاهش ميها  تباني بين بنگاه
در . گردد رقابتي بيشتر، منجر به قدرت بازاري كمتر و در نتيجه افزايش كارايي اجتماعي مي

طوري كه تمركز كمتر منجر به قدرت بازاري  گذارد به  نهايت ساختار بر عملكرد بنگاه اثر مي
هيرشمن  -هرفيندال گيري تمركز بازاري با شاخص در اين پژوهش اندازه .شود كمتر مي

  . صورت پذيرفته است
، براي (Peterson and Conner, 1995)در اين مطالعه براساس پژوهش پترسون و كانر 

از » عملكرد-رفتار-ساختار«رفته ناشي از وجود انحصار بر پاية الگوي  محاسبه رفاه از دست
  :ده گرديده استرابطة زير استفا

2PCMεIOSDWL ×××−= 0/5                                                                    )2(    
شاخص هزينة  IOSرفته ناشي از وجود انحصار در صنعت،  رفاه از دستDWLكه در آن 

: كشش خودقيمتي تقاضا عبارت است از. باشد ش خودقيمتي تقاضا ميكش εحمل و نقل، 
 1محاسبة اين كشش با استفاده از رابطة . حساسيت نسبي مقدار تقاضا به تغييرات در قيمت

اين حاشيه . شير است» فروشي قيمت خرده-حاشية هزينة نهايي توليد« PCM.گيرد صورت مي
  ):همان منبع(آيد  دست مي باشد و از رابطة زير به ري در بازار شير مينشاندهندة قدرت بازا

p
a

ε
HPCM +=  )3(                                                                                                            

                                                            
1. structure-conduct-performance 
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گيري تمركز بازار به كار  كه براي اندازه هيرشمن است -شاخص هرفيندال Hكه در آن
 .رود مي ε باشد كه به صورت قدر مطلق در معادله فوق مورد  كشش خود قيمتي تقاضا مي

خص شا. دهند قيمت شير را نشان مي pهزينة تبليغات شير و  a. استفاده قرار گرفته است
باشد كه  هاي فعال در توليد شير در بازار مي هيرشمن، جمع توان دوم سهم كلية بنگاه -هرفيندال

  ):1383عبادي و همكاران، (شود به صورت زير نشان داده مي
∑
=

=

=
Ni

i
iSH

1

2 )4(                                                                                                                      
تعداد N هاي فعال در بازار شير، تعداد بنگاه i هيرشمن،-شاخص هرفيندال H كه در آن

ها و اندازه  در شاخص فوق تعداد بنگاه. شدبا ام ميiسهم بازار بنگاه  Siهاي بزرگ،  بنگاه
هاي  اگر تعداد بيشماري بنگاه با اندازه. گيرد سهمهاي نسبي آنها در محاسبه مد نظر قرار مي

در . نسبي يكسان در بازار باشند، اين شاخص بسيار كوچك و نزديك به صفر خواهد بود
بازار وجود داشته باشد، اين شاخص  هاي نسبي نابرابر در صورتي كه تعداد كمي بنگاه با اندازه

 ,.Maddala & et al)بر اساس جدول ارائه شدة مدال و همكاران  .نزديك به يك خواهد بود

 4هيرشمن محاسبه شده براي بنگاه بين مقادير عددي  -هرفيندال ، اگر معكوس شاخص(1995
و اگر مقدار معكوس  قرار گيرد، بنگاه مورد بررسي داراي انحصار چند جانبه بسته بوده 6و 

  .قرار گيرد، حالت بنگاه مسلط در بازار وجود دارد 4و  1شاخص مذكور بين اعداد 
به  1در يك جمعبندي، ابتدا كشش خود قيمتي تقاضاي شير با استفاده از براورد رابطة 

شود  هيرشمن، تمركز بازار محاسبه مي -آيد، سپس با استفاده از روش هرفيندال دست مي
نتايج . شود رفته محاسبه مي از دست ، ميزان رفاه2با قرار دادن اين دو مقدار در رابطة ). 4رابطة(

  .شود رفته در بخش بعد مطرح مي براورد تابع تقاضاي شير و رفاه از دست

  نتايج وبحث
استان  13براي شير در  1افزار شازم به كمك نرم OLSبا استفاده از روش1براورد الگوي 
منظور تعيين رابطة همخطي، آزمونهاي بروش  به 2آزمون تجزية واريانس. كشور انجام گرفت

                                                            
1. Shazam 
2. variance decomposition 
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و همچنين آمارة  لواريانس در جزء اخال جهت تعيين وجود ناهمساني  2و گلچسر 1پاگان
منظور  به . است صورت گرفته  لاخال ءدر جز يبراي تعيين وجود خودهمبستگ 3واتسون  دوربين

، نتايج براورد تابع تقاضاي 1جدول . است استفاده شده  tنآزمون معنيداري متغيرها، از آزمو
  .دهد را نشان مي 1384تا  1380شير در دوره 

)1رابطة (براورد تابع تقاضاي شيرايج نت. 1جدول   
 متغير شرح ضريب انحراف معيار  tآماره

 tiP قيمت شير -663/0***  168/0  -771/3
 tjP قيمت نوشيدنيهاي جانشين 361/0***  081/0  414/4
 tIn درآمد ملي سرانه 272/0  249/0  090/1
 tiPoU درصد جمعيت شهري 524/0***  054/0  575/9
 tiAg10 جمعيت زير ده سال 363/1  672/1  815/0
 tiADV هزينة تبليغات شير 004/0*  0005/0  812/6
 1D 1380متغير موهومي -673/24*  49/15  -592/1
 2D 1381متغير موهومي -667/25*  68/14 -748/1
 3D 1382متغير موهومي -4/25***  55/11  -199/2
 4D 1383متغير موهومي 817/25*  59/16  -556/1

 5D 1384متغير موهومي -752/25*  55/15  -656/1

0/812 =R  1/89=DW 65=n 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  ده درصد معنيداري در سطح يك و :*و  ***

اين . ه استعالمت قيمت شير منفي براورد گرديدشود،  مالحظه مي 1چنانكه در جدول 
دهد كه با افزايش قيمت شير، از مقدار  ، نشان ميباشد ميهاي اقتصادي سازگار  امر كه با نظريه

درصد مقدار  663/0با افزايش يك درصدي قيمت شير، . تقاضاي آن كاسته خواهد شد
                                                            

1. Breush Pagan 
2. Glejser 
3. Durbin-Watson 
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با توجه به ). پذير است نا  ، كششتقاضاي شير نسبت به قيمتيعني (يابد  اهش ميتقاضاي شير ك
باشد و ضريب براورد  توان نتيجه گرفت اين متغير در سطح يك درصد معنيدار مي مي tآماره 

اضاي متغير دوم وارد شده در الگوي تق. شده براي اين متغير از نظر آماري قابل اطمينان است
بر اساس انتظارات نظري، با افزايش قيمت كاالي . شير، قيمت نوشيدنيهاي جانشين شير است

رود ضريب  از اين رو، انتظار مي. جانشين، مقدار تقاضاي كاالي مورد نظر بايد افزايش يابد
. براورد شده براي اين متغير توضيحي در الگوي رگرسيوني، داراي عالمتي مثبت باشد

است  361/0دهد كه اين ضريب مثبت و مقدار كشش آن برابر با  تحقيق نشان ميهاي  يافته
در تفسير اين مسئله بايد گفت كه با افزايش يك درصدي قيمت نوشيدنيهاي ). پذير نا كشش(

برابر با  همربوط tآماره . يابد درصد افزايش مي 361/0جانشين شير، مقدار تقاضا براي شير 
باشد كه با توجه به تعداد نمونه مورد بررسي نشاندهندة معنيداري اين متغير در سطح  مي 414/4

عنوان قيمت كاالي جانشين  به 1بايد گفت كه از شاخص قيمت نوشيدنيها. يك درصد است
  . است شير استفاده شده 

. تدرآمد ملي سرانه ضريبي با عالمت مثبت دارد، اما از نظر آماري بدون معني اس
رود، عالمت مثبت اين متغير نشاندهندة افزايش مقدار تقاضاي شير در  طور كه انتظار مي همان

چنانچه درآمد ملي يك درصد افزايش يابد، تقاضاي شير . صورت رشد درآمد ملي سرانه است
در سطح يك درصد معنيداري و  »درصد جمعيت شهري«متغير . يابد درصد افزايش مي 272/0

بدون معني است، اما هر دو متغير اثر مثبتي بر تقاضاي شير » زير ده سالجمعيت درصد «متغير 
و ) به عبارت ديگر كاهش جمعيت روستايي(به طوري كه با افزايش جمعيت شهري  ،دارند

متغير ديگري كه در الگو . يابد ، مصرف شير افزايش مي)كودكان(افزايش جمعيت زير ده سال 
هاي تحقيق و انتظارات نظري،  براساس يافته. باشد ات شير مي، هزينة تبليغشده است وارد

بر اين . عالمت اين متغير مثبت و به معني اثر مستقيم تبليغات بر افزايش مصرف شير است

                                                            
اسالمي هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري   آمار و اطالعات مربوط به شاخص قيمت نوشيدنيها از نمايه. 1

  .ايران گرفته شده است
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اساس، افزايش يك درصدي در هزينة تبليغات شير منجر به افزايش مصرف شير به ميزان 
ر ضريب براورد شده براي اين متغير از سوي ديگ). ناپذير كشش(گردد  درصد مي 004/0

باشد، لذا اين ضريب از نظر آماري قابل  توضيحي در سطح آماري ده درصد معنيدار مي
كار رفته در الگو، به  طور كه پيشتر نيز اشاره شد، پنج متغير موهومي به همان 1.اطمينان است

شود با  يادآوري مي. ه شدنددر نظر گرفت) هاي مركب داده(ها  منظور لحاظ نمودن اثر نوع داده
توجه به اينكه تعداد مقاطع از روند بيشتر است، متغيرهاي موهومي براي نشان دادن اثر روند 

درصد  81/0شده براي تابع تقاضاي شير برابر با  ضريب تعيين محاسبه . روند كار مي به ) سالها(
و تعيين كشش خود قيمتي آن  از براورد تابع تقاضاي شير. است كه نشان از خوبي برازش دارد

  .شود كه در ادامه توضيح داده خواهد شد رفته استفاده مي براي محاسبه رفاه از دست
استان مورد مطالعه در  13براي بازار شير  هيرشمن -هرفيندال نسبتهاي تمركز و شاخص

ه شد كه محاسب 25/1و  56/1، 67/1، 69/1، 31/2به ترتيب برابر  1384تا  1380فاصلة سالهاي 
بازار شير استانهاي مورد مطالعه از نوع انحصار چندجانبه بسته بوده  1380دهند در سال   نشان مي

به عبارت . اين بازار داراي بنگاه مسلط بوده است) 1384-1381(در حالي كه در سالهاي بعد 
بر بازار درصد از سهم بازار، انحصار خود را  50ديگر شركت پگاه با هدف قرار دادن بيش از 
قيمت -حاشية هزينة نهايي توليدپس از محاسبه . شير استانهاي مورد مطالعه اعمال نموده است

رفته ناشي از انحصار  رفاه از دستبراي هر يك از سالهاي مورد مطالعه،  فروشي شير، خرده
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان، تهران،  شركت پگاه در بازار شير استانهاي

اسان، خوزستان، زنجان، فارس، كرمان، گلستان، گيالن، لرستان و همدان با توجه به رابطة خر
  .باشد رفته مي نتايج مربوط به محاسبه رفاه از دست 2جدول . ، قابل محاسبه است2

                                                            
به عنوان بنگاه مسلط در توليد شـير  (در اين مطالعه براي محاسبة هزينة تبليغات، ابتدا سهم بازاري شركت پگاه . 1

محاسبه گرديد، سپس با تقسيم هزينـة   توسط شاخص تمركز يك بنگاه در هر استان براي سالهاي مختلف) ايران
بـر شـاخص سـهم بـازاري، هزينـة تبليغـات       ) وان هزينة تبليغـات شـركت پگـاه   به عن(روابط عمومي شركت پگاه 

  .صنعت توليد شير ايران محاسبه شد
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استان كشور  13رفته ناشي از انحصار شركت پگاه در  نتايج محاسبة رفاه از دست. 2جدول 

)يالر ارقام به ميليارد(  
  1384 1383  1382 1381 1380 شرح

رفاه از 
 رفته دست

70/1  96/7  28/22  72/11  00/11  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

استان نشان از  13در اين  1384تا  1380رفته براي سالهاي  محاسبه مقادير رفاه از دست
ل به دارد، به طوري كه ميزان رشد در اين دو سا 1382-1380روند صعودي آن طي سالهاي 

روند نزولي طي شده  1382اما پس از سال . برابر سال قبل بوده است 9/2و  7/4ترتيب 
رفته ناشي از وجود انحصار در صنعت توليد شير ايران در  اي كه بيشترين رفاه از دست گونه به

علت اصلي اين مسئله احتماالً باالتر بودن هزينة تبليغات اين سال . رخ داده است 1382سال 
اين امر موجب تمايز كااليي بيشتر و لذا انحصار و رفاه از دست رفتة . به بقية سالهاست نسبت

  .بيشتري شده است
  

  گيري و پيشنهاد نتيجه
نشان داد  1384تا  1380استان مورد مطالعه در فاصله سالهاي  13براورد تابع تقاضا براي 

هزينة تبليغات شير عوامل مهم كه قيمت شير، قيمت نوشيدنيهاي جانشين شير، درصد جمعيت و 
رفته حاكي از  از سوي ديگر روند صعودي مقادير رفاه از دست. و مؤثر بر تقاضاي شيرند

با توجه به مقادير محاسبه شده . باشد تشديد آثار انحصار بر رفاه از دست رفته در بازار شير مي
ورد مطالعه از انحصار استان م 13هيرشمن، با تغيير بازار شير در  -براي شاخص هرفيندال
به بازار با بنگاه مسلط در ساير سالها، مقادير رفاه از دست رفته  1380چندجانبه بسته در سال 

بر اين اساس، لزوم توجه سياستگذاران به ساختار بازار به . است اشتهروندي صعودي اما متغير د
هاي رقيب  ايجاد بنگاه. دشو عنوان مهمترين عامل تأثيرگذار بر رفاه از دست رفته، مشخص مي

تواند نقش شاياني در بهبود بازار شير ايفا  با اتخاذ سياستهاي حمايتي و قيمتگذاري صحيح مي
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گذاران را به  تواند سرمايه دولت با ايجاد امكانات و فراهم آوردن تسهيالت مي. نمايد
الت ارزان قيمت براي نمونه، دولت با اعطاي تسهي. گذاري در صنعت شير تشويق كند سرمايه

در نتيجة اين مسئله . هاي توليد شير كمك نمايد تواند به ايجاد كارخانه گذاران مي به سرمايه
يابد كه اين امر در بهبود سالمت  افزايش مي اين كاالمصرف سرانة پي آن اوالً توليد شير و در 

ة شير، انحصار موجود در كنند هاي توليد ثانياً با افزايش تعداد كارخانه. جامعه نقش مهمي دارد
اولين پيامد اين مسئله، . شود رود و بازار آن به بازار رقابتي نزديكتر مي بازار شير از بين مي

همچنين با . يابد رفته جامعه است كه در نتيجة آن، رفاه اجتماعي افزايش مي از دست كاهش رفاه
گردد كه اين امر   تعيين مي صورت منطقي و درست ايجاد رقابت در بازار شير، قيمت شير به 

گذاري بيشتر  توان گفت كه با سرمايه در مجموع مي. شود منجر به افزايش كارايي بازار شير مي
دست آورد كه همگي در افزايش رفاه جامعه نقش  توان به  در صنعت توليد شير، منافعي را مي

  . دارند
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