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  محاسبه درجه انحصار در بازار داخلي پسته ايران 

  
  1محمد عبدالهي عزت آبادي

  18/1/89: تاريخ دريافت
  28/9/89: تاريخ پذيرش

  
  چكيده 
 اربـاز  آن در انحـصار  نـوع  و درجـه  به تام بستگي پسته جمله از محصولي هر بازار در دولت دارنده باز و تشويقي حمايتي، هاي سياست بودن موثر ميزان 
 پـسته  داخلـي  بـازار  در انحـصار  سـاختار  جاري، مطالعه در .است موثر تعاوني و بورس چون ابزارهايي موفق طراحي در همچنين بازار، ساختار از شناخت .دارد
 فـارس،  كرمـان،  هـاي  تاناسـ  از تجار به مربوط پرسشنامه 252 و كشاورزان به مربوط پرسشنامه 343 تعداد منظور، اين براي .گرفت قرار بررسي مورد ايران

 – بنگـاه  اقتـصادي  روابـط  – بـازار  سـاختار  الگوي روش، دو از نظر مورد سطوح از يك هر در انحصار درجه محاسبه براي .شد تكميل يزد و تهران خراسان،
 و بنگـاه  رفتـار  بازار، ساختار بررسي محلي، رانخريدا سطح در كه داد نشان مطالعه نتايج .شد استفاده  3جديد تجربي صنعتي سازمان و ، 2)بازار پيامد( عملكرد
 آن نتيجـه  در و بنگاههـا  رفتـار  بـازار،  رقابتي ساختار رغم علي كنندگان، صادر سطح در كه است حالي در اين .است رقابتي جو وجود بيانگر سه هر بازار، پيامد
  عملكـرد  – بنگـاه  اقتـصادي  روابـط  – بـازار  سـاختار   الگوي روش موارد از بعضي در كه داد نشان همچنين نتايج .است خريد انحصار وجود بيانگر بازار پيامد
 ايـن  وجود، اين با .نمود برآورد را عملكرد نتيجه در و اقتصادي رفتار زيادي حد تا توان مي بازار ساختار بررسي با ديگر عبارت به ).محلي خريدارن( دارد كاربرد
 رفتـار  معيارهـاي  و نكـرده  اكتفـا  تمركـز  درجـه  بـه  تنهـا  پسته بازار در انحصار ساختار بررسي براي شود مي يشنهادپ لذا .كند نمي صدق موارد همه در مسئله

   .داد قرار نظر مد نيز را عملكرد و اقتصادي
  

    جديد جربيت صنعتي سازمان بازار، پيامد -بنگاه اقتصادي روابط - بازار ساختار الگوي انحصار، ساختار پسته، بازار :كليدي هاي واژه
  
      ٣ ٢  1 مقدمه 

 عبارت از توانايي اعمال قيمتي باالتر از هزينه نهايي          ٤ قدرت بازار 
بطور معمول، رفتار رقابتي را بعنوان عدم وجـود قـدرت           . باشد  مي توليد
قـدرت  ) 7(به عقيده چـاتورودي و بانـديپادهايا        ).  20(شناسند    مي بازار

يي يك بازيگر جهت كسب سـود هـاي         توان به عنوان توانا     مي بازار را 
اين قـدرت ناشـي از عـواملي چـون          . اقتصادي باالتر از نرمال دانست    

موانع ورود به بازار، مسائل كارآيي بازار، عالئم تجـاري، مزيـت هـاي              
ايـن در حـالي اسـت كـه بـه عقيـده             . باشـد   مـي  ...حق ثبت اختراع و     

شش تـر   هر چه تابع عرضه محصول كم ك      ) 22(سكستون و همكاران    
بـر  ) 15(مـارفي   . شود  مي باشد، اثرات ضد رقابتي انحصار خريد تشديد      

اين بحث تاكيد دارد كه سهم بنگاهها از بازار، مسئله مهمي در ايجـاد              
نحـوه ارتبـاط بـين بنگاههـا نيـز از اهميـت بـااليي        . قدرت بازار است 

                                                            
  استاديار پژوهش موسسه تحقيقات پسته كشور -1

Email: abdolahiez@yahoo.com 
2-Structure – Conduct – Performance Paradigm (SCPP 
3-New Empirical Industrial Organization (NEIO) 
4-Market power 

تـوان بـه  ادغـام عمـودي بازارهـا             مي در اين زمينه  . باشد  مي برخوردار
به عقيده وي از ژن تا قفسه سوپر ماركت هـا، هـيچ نقطـه               . شاره كرد ا

خريد و فروش ظاهري وجود ندارد و بنابراين هيچ كـشف قيمتـي نيـز               
به عبارت ديگـر    . شود  مي صورت نمي گيرد و اين باعث ايجاد انحصار       

باشـد، مـشتريان توانـايي        مـي  چون تمام مراحل در دست يك شركت      
  . نتخاب نيستندديدن قيمت هاي مختلف و ا

كردنـد    مـي  در گذشته، اقتصاددانان نئوكالسيك اين نظريه را ارائه       
بـه عقيـده مـارفي    . شـود   ميكه رقابت كامل باعث ايجاد جهاني  بهتر    

بـر خـالف    . ابتدايي ترين خطر براي  رقابت، بروز انحصار اسـت         ) 15(
ل عقيده افراطيون كالسيك، رها كردن بازار به حال خود به رقابت كام           

به عبارت ديگر عمـق پيامـدهاي نـاگوار انحـصار بـه        . منجر نمي شود  
لذا در طـول تـاريخ   . حدي باال است كه ناچار از دخالت در بازار هستيم 

روشهايي براي مقابله با انحصار در بازار، همچون قوانين ضـد تراسـت             
  . ارائه شده است... و  )19(، تعاوني هاي بازاريابي )15(

 است كه بازارهاي كـشاورزي بـصورت رقابـت           تصور كلي بر اين   
با وجود اين، در يـك بـازار كـشاورزي شـاخص،            . كنند  مي كامل رفتار 

 فرآيند توليد محصوالت خام بوسيله تعداد زيادي از كشاورزان صـورت          

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي  نشريه
 335-345 .، ص1389 پاييز، 3شماره ،24دجل
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ايـن توليدكننـدگان    . اي پراكنده شـده انـد      گيرد كه بصورت منطقه    مي
 خـام حجـيم و يـا        محـصول . كنند  مي  عمل 1بصورت گيرندگان قيمت  

خريــد . فاســد شــدني بــوده و بنــابراين هزينــه حمــل آن بــاال اســت 
محصوالت كشاورزي بوسـيله بنگاههـاي بازاريـابي نـسبتاً محـدودي            

به عبارت ديگر بر خـالف تـصور كلـي، مـسئله            ). 21(گيرد    مي صورت
در حاليكـه   . وجود انحصار در بازار محصوالت كشاورزي جـدي اسـت         

 ط به قدرت انحصار بازار بر انحصار فـروش تاكيـد    بيشتر مطالعات مربو  
و همچنين دورهـام و سكـستون   ) 14(كنند، به عقيد الو و شوموي      مي

، به احتمال زياد بنگاههايي در بازارهاي كشاورزي و منابع طبيعي           )10(
لـذا هـر دو     . دهند  مي وجود دارند كه از خود قدرت انحصار خريد نشان        

 فروش در بازارهاي كشاورزي از اهميت       مسئله انحصار خريد و انحصار    
  . بسيار بااليي برخوردار هستند

يكي از محصوالت كـشاورزي  ايـران كـه همـواره شـائبه وجـود                
عالوه بر ايـن، از     . باشد  مي انحصار در بازار آن وجود داشته است، پسته       

شاخص هاي  مهم بازار پسته در ايران وجود نوسانات باالي قيمـت و              
و ) 2(مطالعـات عبـدالهي عـزت آبـادي         . ن بازار اسـت   عدم ثبات در اي   

دهد كـه ضـريب       مي نشان) 3(همچنين عبدالهي عزت آبادي و نجفي       
 77/23برابـر بـا     ) قيمت تـورم زدايـي شـده      (تغيير قيمت حقيقي پسته     

همچنين، نزديك به نيمي از  اين تغييرات قيمت غيرقابل          . درصد است 
 نـشان ) 6(دالهي عزت آبـادي     مطالعه نجفي  و عب    . باشد  مي پيش بيني 

دهد كه عدم توانايي توليدكنندگان و تجـار در پـيش بينـي قيمـت                مي
لذا در اين زمينـه ضـرورت       . پسته، داراي اثرات ضدرفاهي بااليي است     

. استفاده از ابزاري در جلوگيري از اين نوسانات اجتناب ناپذيرمي باشـد           
ي عزت آبـادي و     و همچنين عبداله  ) 2(مطالعات عبدالهي عزت آبادي     

دهد كه اوالً، بهترين و تنها راه مقابله با نوسـانات             مي نشان) 4(نجفي  
ثانياً، بـا توجـه بـه  شـرايط بـازار            . قيمت پسته، استفاده از بورس است     

پسته و دانـش توليدكننـدگان و تجـار، امكـان و تمايـل كـافي بـراي                  
تـي و   كـه در بردارنـده قراردادهـاي آ       (استفاده از بورس اين محـصول       

با وجود اين، نكته اي كه در مطالعات        . وجود دارد ) اختيار معامله هستند  
 فوق بدون پاسخ مانده است، تعيين درجه انحصار در بازار پـسته ايـران        

اين در حالي است كه يكي از موانع جدي بر سر راه بازارهاي             . باشد مي
قـدرت  وجـود   . باشـد   مـي  آتي و اختيار معامله وجود انحصارات در بازار       

تواند باعث ايجاد مشكل تسلط سلطه جويانه بـر           مي انحصاري در بازار  
مشكل تسلط بر بازار بدين مفهوم است كه اعضاي كوچـك     . بازار شود 

در بازارهاي آتي و اختيار معامله در مقابله با اعـضاي انحـصاري تـوان             
رقابت نداشته و در بعضي از مواقع آزادي آنها در مورد مشاركت يا عدم          

) 18(همچنـين مطالعـه پيرانـگ    ). 17(شود   مي شاركت در بازار سلب   م
دهـد كـه وجـود مـسئله تـسلط در بـازار آتـي محـصوالت                   مـي  نشان

) 16(نتـز  . رسـد   مـي كشاورزي منتفي نبوده و در بعضي موارد به اثبات       
                                                            
1-Price takers 

نشان داده است كه اثر بازار آتي بر نوسانات قيمت نقـدي بـستگي بـه      
به عقيـده او تـسلط بـر بـازار ناشـي از وجـود               . ساختار رقابتي آن دارد   

به عبـارت   . شود  مي انحصار، باعث افزايش واريانس قيمت هاي نقدي      
 را  ٢ديگر، در موارد وجود تسلط بر بازار بايستي مسئله نظارت بـر بـازار             

اين مسئله خود نيازمند شناخت دقيق ساختار بازار و تعيـين           . توسعه داد 
  . باشد  ميدرجه انحصار در آن

هر چند كه بر اساس مطالب فوق، شـناخت سـاختار بـازار داخلـي               
 پسته ايران و تعيـين درجـه انحـصار در آن، امـري ضـروري بـه نظـر               

در . رسد، اما تاكنون مطالعه اي در اين زمينه صورت نگرفتـه اسـت         مي
اين راستا، بيشتر مطالعات تعيين درجه تمركز و سهم بـازار مربـوط بـه     

) 1(توان به مطالعات حسيني       مي در اين رابطه  . بازار جهاني پسته است   
  . اشاره كرد) 5(و مهرابي بشر آبادي 

اول، مـسئله وجـود     : تـوان گفـت كـه       مـي  با توجه به مطالب فوق    
انحصارات خريد و فروش در كشاورزي جدي بـوده و پيامـدهاي سـوء              

دوم، بازار بي ثبات و با نوسانات باالي قيمـت          . باشد  مي آن قابل توجه  
سوم، بهتـرين و تنهـا      . باشد  مي ه در ايران نيازمند كنترل و دخالت      پست

ايجـاد بـورس ايـن      راه كنترل بازار پسته و كاهش نوسانات قيمت آن          
، كارهاي مقدماتي ايجاد بورس بين المللي پسته        چهارم. محصول است 

پـنجم، از فاكتورهـاي مهـم و        . در استان كرمان صورت گرفتـه اسـت       
قيت بورس يك محـصول و نحـوه اداره آن          اساسي سنجش ميزان موف   

باشـد و    ميتعيين ساختار بازار و اندازه گيري درجه انحصار در اين بازار         
باالخره، علي رغم اهميت اندازه گيري درجه انحـصار در بـازار داخلـي              

لـذا  . پسته ايران هيچ مطالعه قبلي در اين زمينه صورت نگرفتـه اسـت            
 درجـه انحـصار، نـوع       ر تعيـين   نقش اساسي مطالعه جـاري د      اهميت و 

ــي و    ــداران محل انحــصار و شــدت انحــصار در ســطوح مختلــف خري
  . شود  ميصادركنندگان پسته مشخص

  
  ها مواد و روش
  تئوري تحقيق

، اصطالح قدرت بازار بيانگر تفاوت بين       3در ادبيات سازمان صنعتي   
به عبارت ديگر، در صـورتيكه      ). 8(باشد    مي قيمت و هزينه هاي نهايي    

رايط صنعت طوري باشد كه يكي از كـارگزاران بـازار بتوانـد قيمـت               ش
 گذاري را متفاوت  با هزينـه نهـايي انجـام دهـد، قـدرت بـازار شـكل             

تواند بصورت انحـصار خريـد يـا انحـصار            مي اين قدرت بازار  . گيرد مي
انحصار فروش بيانگر حالتي است كـه رقابـت بـين           . فروش ظاهر شود  

. باشـد   مي  در مقابل تعداد زيادي از خريداران      تعداد كمي از فروشندگان   
در مقابل آن انحصار خريد بوده كه رقابت بين تعداد كـم خريـداران در    
                                                            
2-Regulation 
3-Industrial organization 
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  . باشد  ميمقابل تعداد زياد فروشندگان
. براي اندازه گيري قدرت بازار روشهاي مختلفي  ارائه شده اسـت           
 قديمي ترين روش جهت مطالعه قدرت بـازار، روش الگـوي  سـاختار             

 SCPPروش . باشـد  مـي  ١ عملكـرد – روابط اقتـصادي بنگـاه    –بازار  
مبني بر اين فرض است كه يك رابطه  علّـي يـك طرفـه از سـاختار                  

ساختار بـازار   .  وجود دارد  ٤ و به عملكرد   ٣ به روابط اقتصادي بنگاه    ٢بازار
معموالً به تمركز صـنعت، محـدوده اخـتالف در محـصوالت و آزادي              

سـاختار بـازار تعيـين      . شـود   مي به صنعت اتالق  ورود بنگاههاي جديد    
بـه  . اسـت ) بويژه سياست قيمت گـذاري    (كننده روابط اقتصادي بنگاه     

نوبه خود روابط اقتصادي بنگاه تعيين كننده عملكردي اقتصادي است          
 هزينـه انـدازه     –كه بطور خاص بوسيله سود يا حاشـيه هـاي قيمـت             

 بـراي انـدازه گيـري       SCPPبنابراين بر اساس الگوي     . شود  مي گيري
بـراي  . قدرت انحصاري بازار، تنها نياز به سنجش سـاختار بـازار اسـت      

 اندازه گيري ساختار بازار نيز بيشتر از شـاخص هـاي تمركـز اسـتفاده              
  ).23(شود  مي

 SCPP بـه نـوعي از روش        ٥روش سازمان صنعتي تجربي جديـد     
تـا  دهـد    مـي  به فـرد ايـن اجـازه  را      NEIOروش  . ريشه گرفته است  

ميزان قدرت انحصاري بازار را  با استفاده از چارچوب عرضـه و تقاضـا               
در اين روش بطور معمول يك معادله تقاضا، يك معادله          . محاسبه كند 

هزينه نهايي و يك معادله تعادل در نقطه بهينه كه بيانگر وجود تعادل             
بين درآمد نهايي با هزينه نهايي اسـت، طراحـي شـده و در چـارچوب                

قـدرت بـازار بوسـيله     . شـود   مـي  معادالت همزمان تخمين زده   سيستم  
 هزينه از يك حالت تعادل به حالـت         -آزمون تغيير در رابطه بين قيمت     

مهمترين مسئله در تعيين پارامتر قدرت      . گردد  مي تعادل ديگر مشخص  
ضرايب متغيرهايي است كه    ) از نظر آماري  (بازار مسئله معني دار بودن      

فـرض اساسـي    . كننـد   مـي  رضه و تقاضا را جابجا    هر يك از دو تابع ع     
مدل، حداكثرسازي سود بوده هر چنـد كـه پـارامتر تخمـين زده شـده                

كنـد    مـي  مقدار قدرت بازار ايجاد شده بوسيله بنگاهها را اندازه گيـري          
)13 .(  

 NEIO و   SCPPعلي رغم معايـب مطـرح شـده، هـر دو روش             
ار و تعيين درجه انحصار     بطور گسترده در مطالعات مربوط به ساختار باز       

  . مورد استفاده قرار گرفته اند
تـوان درجـه تمركـز بـازار در دو            مـي  ،SCPPبا استفاده از روش     

براي انـدازه   . سطح خريداران محلي و صادركنندگان اندازه گيري نمود       
گيري  درجه تمركز بازار كه به نوعي معياري از قدرت انحصاري  بازار              
                                                            
1-Structure – Conduct – Performance Paradigm; SCPP 
2-Structure 
3-Conduct 
4-Performance 
5-New Empirical Industrial Organization; NEIO 

  اسـتفاده ٧ و شاخص هرفيندال٦اي تمركزاست، از دو شاخص نسبت ه     
  ). 1(شود مي

نسبت هاي تمركز، انـدازه     : CR)( شاخص نسبت هاي تمركز      -1
 سهم بزرگترين بنگاههاي توليدي از كل توليـد بـازار را انـدازه گيـري              

 نـشان داده و     CRn بنگاهي را بـا      nبراي نمونه نسبت تمركز     . كند مي
گترين بنگاههـاي توليـدي بـه        تا از بزر   nبيانگر نسبت مجموع فروش     

 4معروفترين نسبت هاي تمركـز، نـسبت تمركـز    . كل توليد بازار است   
  نـشان 8CR و CR  4 بنگـاهي اسـت كـه آنهـا را بـا      8بنگـاهي و  

از آنجايي كه در ساختار بازار رقابتي، توليد در بين بنگاههاي           . دهند مي
 ارقـام  8CR و CR  4توليدي زيادي در بازار توزيـع شـده در نتيجـه    

در حالي كه يك بازار انحـصاري، توليـد در چنـد            . كوچكي خواهند بود  
 ارقام نزديك بـه يـك   8CRو CR 4بنگاه توليدي متمركز شده و لذا 

توانند انواع ساختار سـاير بازارهـاي         مي نسبت هاي تمركز  . خواهند بود 
  ). 1(بينابيني رقابت كامل و انحصار خالص را نيز نشان دهند

براي رفع بعضي از نواقص وارد بـر        : (HI) فيندال    شاخص هر  -2
نسبت هاي تمركز، اُريس سي هر فيندال شاخصي براي انـدزه گيـري             

چگونگي توزيع انـدازه توليـد بنگاههـا در كـل           (قدرت انحصاري بازار    
 نـشان داده و شـاخص       HIاين شاخص را با     . پيشنهاد كرد ) توليد بازار 

  ):1( نمايند  ميحاسبههر فيندال ناميده و با فرمول زير م
2Si 1=I n Σ =HI  

 Si تعداد بنگاههاي كه در بازار وجـود دارنـد و            nدر فرمول فوق،    
اين شاخص هم   . دهند  مي سهم بنگاههايي كه در بازار هستند را نشان       

 بنگاه در   nاگر  . دهد  مي تعداد بنگاهها و هم اندازه نسبي شان را نشان        
نها از بازار مساوي باشد، شـاخص       بازار وجود داشته باشد و سهم همه آ       

خواهد شد و اگر فقط يك توليدكننده در بـازار وجـود    n/1هر  فيندال 
داشته باشد سهم او صد درصد و شـاخص هـر فينـدال برابـر بـا يـك                   

   اسـت   n/1لذا تغييرات شاخص هـر فينـدال  بـين يـك و              . خواهد بود 
)1 ≤ HI  ≤  n/1.( توان نشان داد كه       ميHI=nS2+1/n كـه    است 

اگـر تعـداد    .    واريانس سهم بنگاههاي توليدي از بازار است         S2در آن   
  شـاخص  بي شماري بنگاه با اندازه هاي نسبي يكسان در بازار باشـند،           

هر فيندال بسيار كوچك و اگر تعداد كمي بنگاه و با سهم هاي نـابرابر               
در بازار وجود داشته باشند، شاخص هر فيندال نزديك به يـك خواهـد             

 شاخص هر فيندال يك آماره است كه هر چقدر به صـفر نزديـك               .بود
باشد نشانگر  درجه رقابتي باالي بازار و چقدر به يك نزديك تر باشد،              

  ). 1( دهد  ميدرجه انحصاري باال را نشا ن
 تخمين يك پارامتر يا بيشتر جهـت        NEIOهدف بيشتر مطالعات    

هر چند كـه    . تاندازه گيري درجه قدرت بازار در يك صنعت خاص اس         
فرمول بندي و تفسير پارامترها در مطالعات مختلـف  متفـاوت اسـت،              
                                                            
6-Concentration Ratio; CR 
7-Herfindal Index; HI 
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 )λ(روش معمول در حالت قدرت انحصار تعريف پـارامتر قـدرت بـازار              
پـارامتر در   .  قـرار دارد   Є λ) 0 و   1(اين پـارامتر در محـدوده       . باشد مي

 تفـسير شـده و در مـوارد         ١بعضي موارد بعنوان كشش حدس و گمـان       
بطور ساده بعنوان معياري از افزايش بهاء قيمت نسبت به هزينـه            ديگر  
 =1  معـادل رقابـت كامـل بـوده و     λ= 0بطوريكـه  . باشـد   مينهايي

λمعادل انحصار خالص است .  
هر بنگاه در يك صـنعت  ) كشش حدس و گمان (.C.Vاز ديدگاه   

انحصار خريد يا فروش بايستي با توجه به اين آگاهي تـصميم گيـري              
قيمت يـا   (كه رقبايش نسبت به تغيير در متغير استراتژيك بنگاه          نمايد  
 ام را   iبنابراين اگر سـتاده بنگـاه         . دهند  مي عكس العمل نشان  ) مقدار

 بيانگر حدس و    =I q/  j q  Σ  Vi در نظر بگيريم، عبارت      qiبصورت  
 بـه آسـاني قابـل       Vi. باشـد   مي  از عكس العمل رقبايش    iگمان بنگاه   

قـرار دارد   ) 0 و   1(بارت كشش است كـه در محـدوده         تبديل به يك ع   
در حالت رفتار رقابت كامل، بنگاه بـدون        ). 22سكستون و همكاران ،     (

ايـن در   .   اسـت   Vi= 0توجه به تصميمات رقبا عمل نموده و بنـابراين        
حالي است كه در حالت رقابت ناقص تصميم گيرنده حـدس و گمـان               

در .  باشــد  مــيVi <0نــابراين خــود را از رفتــار مــدنظر قــرار داده و ب
  .  باشد انحصار خالص وجود داردVi= 1حالتيكه 

.  اسـت  ٢ استفاده از شـاخص لرنـر      NEIOروش ديگر در مدلهاي     
  . شود  مياين شاخص براي انحصار فروش بصورت زير محاسبه

MCi/P)  (-1 = P-MCi)/P = (Li 
 هزينـه نهـايي توليـد       MC، قيمت فروش محـصول،      Pبطوريكه  

اين شاخص ارزش هـايي در دامنـه        .  شاخص لرنر است   Liو  محصول  
هنگامي كه شركت ها رفتار رقابتي دارند، قيمـت  .  داردЄ Li ) 0 و 1(

از آنجايي كه بنگاه    .  است Li= 0هاي آنها برابر با هزينه نهايي بوده و         
توانايي خود را جهـت قيمـت گـذاري بـاالتر از سـطح هزينـه نهـايي                  

در حالت انحصار مطلق    . يابد  مي نر افزايش دهد، شاخص لر    مي افزايش
  . است1اين شاخص برابر با 

  : شود  ميدر حالت انحصار خريد شاخص لرنر بصورت زير محاسبه
(VMP-W)/W Li= 

 قيمت خريـد  W ارزش توليد نهايي نهاده و VMPدر رابطه فوق   
در صورتيكه رقابت كامل وجود داشته باشـد،        . باشد  مي يك واحد نهاده  

VMP با  W     0 برابر بوده و =Li در زمان انحصاري بودن بازار،     .  است
 Li<0 كمتر از ارزش توليد نهايي آن بـوده و           (W)قيمت خريد نهاده    

يابـد    مـي   افزايش Liبنابراين با افزايش قدرت انحصار خريد،       . باشد مي
)22  .(  

  

                                                            
1-Conjecture elasticity 
2-Lerner Index 

  روش تحقيق
در تحقيق جاري دو شاخص نسبت هاي تمركز و هـر فينـدال در              

.  خريداران محلي پسته و صادركنندگان پسته اندازه گيري شد      دو سطح 
  . لذا قدرت انحصاري بازار  در اين دو سطح تعيين گرديد

در ايــن .  نيــز اســتفاده شــدNEIO در مطالعــه جــاري از روش 
 و محاسبه شاخص لرنر را بطور       .C.Vخصوص اگر بخواهيم دو روش      

يم كه در ادبيات مربوطه     كامل و به همان ترتيبي مورد استفاده قرار ده        
آمده است، بايستي اطالعات سري زمـاني الزم بـراي تخمـين توابـع              

همچنين بايستي ايـن    . تقاضا، عرضه، هزينه و سود را در اختيار داشت        
از آنجاييكه  . معادالت را بصورت سيستم  معادالت همزمان تخمين زد        

، لذا در   در مطالعه جاري امكان دسترسي به اين اطالعات وجود نداشت         
  : هر مورد بصورت زير عمل شد

، به جاي محاسبه    )20(براي تخمين شاخص لرنر به دنباله روي از         
بـراي ايـن    . اسـتفاده شـد   ) هزينه متوسط (هزينه نهايي از حاشيه بازار      

يكي از مـشكالت محاسـبه      .  منظور از اعداد حسابداري استفاده گرديد     
ي به جـاي شـاخص      قدرت انحصار به كارگيري شاخص هاي حسابدار      

با وجود اين، كمبود اطالعات مـا را ناچـار بـه            . باشد  مي هاي اقتصادي 
 عالوه بـر ايـن  محاسـبه شـاخص لرنـر           . كند  مي استفاده از اين روش   

تواند تنها به عنوان يكي از معيارهاي قدرت انحصاري بازار بـوده و              مي
  . با ساير شاخص ها مقايسه شود

روش .  اسـتفاده شـد    ٣ ذهني  از روش  .C.Vبراي تخمين شاخص    
ذهني در هيچكدام از مطالعات مربوط به محاسبه قـدرت بـازار  مـورد               

با وجود اين، اين روش در مطالعات مربـوط         . استفاده قرار نگرفته است   
 و 9، 12(به ريسك و بيمه بطور گسترده مورد اسـتفاده قرارمـي گيـرد      

ايـن روش را در     تواند    مي  ذهني در مطالعه جاري    استفاده از روش  ). 24
عالوه بر اين    . محاسبه  قدرت انحصار بازار براي اولين بار مطرح نمايد         

با مقايسه اين شاخص با ساير شاخص هاي محاسبه شـده در مطالعـه              
بـراي  . را محاسـبه كـرد    توان ميزان دقـت شـاخص مـذكور           مي جاري

) بعنـوان تـصميم گيـر نهـايي       ( از مـدير بنگـاه       .C.V محاسبه ذهنـي  
 ميانگين قيمت فروش محصول     -1.  بصورت زير پرسيده شد    سئواالتي

 اگـر متوجـه شـويد كـه         -2.  در روز جاري چقدر بوده اسـت       (Pi)شما  
 اسـت،   Pjقيمت فروش همين محصول براي بنگاه رقيب شما برابر با           

بـدين  . شود  ميچه عكس العملي نشان داده و قيمت فروش شما چقدر     
نگاه در مقابل تغييرات قيمت     توان ميزان عكس العمل يك ب       مي ترتيب

براي اين منظور از فرمول زير استفاده       . بنگاه ديگر را اندازه گيري نمود     
  :شد

%  ∆  Pj / % ∆  Pi = C.V. 
C.V. شـود بـين صـفر و يـك قـرار        مي كه بدين ترتيب محاسبه

                                                            
3-Subjective 
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  339      در بازار داخلي پسته ايرانمحاسبه درجه انحصار

 بـه صـفر نزديـك تـر باشـد، بيـانگر درجـه               .C.Vهر چقدر كه    . دارد
 عدد بزرگتـري را  .C.Vر مقابل هر چقدر كه د. باالتري از رقابت باشد 

  ). 11(باشد   مينشان دهد بيانگر درجه باالتري از انحصار در صنعت
 در دو سـطح خريـداران   .C.Vهر يك از دو روش شاخص لرنر و       
  .محلي و صادركنندگان پسته محاسبه شد

) پيمايـشي (آمار و اطالعات مورد استفاده پروژه به صورت ميداني          
پرسشنامه حضوري و مصاحبه بـا باغـدارن و تجـار پـسته             و به كمك    

مـدت دوره تكميـل پرسـشنامه دو سـال بـوده و از      . جمع آوري گرديد 
بـراي ايـن    .  به طـول انجاميـد     1386 تا پايان سال     1385ابتداي سال   

منظور نخست پرسشنامه هاي مخصوص توليد كنندگان و تجار پـسته           
پرسـشنامه هـاي مـذكور بـه        در مرحله بعد، تعدادي از      . طراحي گرديد 

در اين مرحلـه پرسـشنامه هـاي تجـار و           . صورت آزمايشي تكميل شد   
در مرحله بـازنگري    . كشاورزان در دو نوبت مورد باز نگري قرار گرفت        

همچنـين در   . سئواالت اضافي حذف و سئواالت ديگـري اضـافه شـد          
از هر كشاورز سئواالت مختلفي     . بعضي موارد اصالحاتي صورت گرفت    

 اجتمـاعي و نحـوه فـروش محـصول،     –زمينه ويژگيهاي اقتصادي   در  
بعـد از   . سئوال شـد  ... محل فروش محصول، زمان فروش محصول و        

تجـار  (اينكه محل فروش پسته كشاورزان هـر روسـتا مـشخص شـد              
، در مرحله بعد از كليه تجار يـا صـادركنندگان           )محلي يا صادركنندگان  

ريداري كرده اند، پرسشنامه تهيه     كه از افراد روستاي مورد نظر پسته خ       
در اين رابطه نيز سـئواالت مختلفـي در زمينـه نحـوه تجـارت               . گرديد

  .پرسيده شد... ، هزينه هاي مختلف و )خريد و فروش پسته(
براي انتخاب كشاورزان نمونه از روش نمونه گيري تصادفي چنـد           

نه براي اين منظور، نخست شهرستان هاي نمو      . مرحله اي استفاده شد   
در . در استان هاي كرمان، خراسـان، يـزد و فـارس مـشخص گرديـد              

اســتان كرمــان، چهــار شهرســتان اصــلي توليــد كننــده پــسته يعنــي  
در استان هاي فارس . رفسنجان، كرمان، سيرجان و زرند انتخاب شدند     

و خراسان، به ترتيب  شهرستان هـاي نيريـز و مـه والت بـه عنـوان                   
همچنين در استان يـزد، شهرسـتان       . شهرستان نمونه انتخاب گرديدند   

در مرحله بعد، هـر شهرسـتان بـه         . هاي اردكان و مهريز انتخاب شدند     
پس از مشخص شـدن هـر منطقـه، تعـداد     . مناطق مختلف تقسيم شد   

سپس در هر منطقه، روستاهاي نمونـه       . روستاهاي آن مشخص گرديد   
هـر  در مرحله بعـد، كـشاورزان نمونـه         . به طور تصادفي انتخاب شدند    

براي ايـن منظـور، نخـست ليـست كـاملي از            . منطقه مشخص گرديد  
سپس به صـورت تـصادفي از       . كشاورزان پسته كار هر روستا تهيه شد      

  .  پسته كار انتخاب گرديد5هر روستا 
جهت انتخاب تجـار نمونـه نيـز از روش نمونـه گيـري تـصادفي                

هـاي  براي اين منظور، نخست بـا اسـتفاده از پرسـشنامه            . استفاده شد 
تكميل شده توسط كشاورزان هر شهرسـتان، ليـستي از تجـار خريـدار       

سـپس از ليـست تجـار فعـال هـر      . پسته آن شهرسـتان تهيـه گرديـد       
شهرستان، به صورت تصادفي تعدادي تاجر جهت تكميـل پرسـشنامه           

  . مشخص شد
  
  نتايج

  اندازه گيري درجه تمركز در بازار داخلي پسته 
) 86 و   85(ر دو سال مورد مطالعه      متوسط صادرات ساالنه كشور د    

 1385ميانگين صادرات پسته در دوسال      . باشد  مي  تن 185000برابر با   
 توسط دو شركت تعاوني توليـد كننـدگان پـسته رفـسنجان و              1386و  

 درصد كل   10،  )به ترتيب نماينده بخش تعاوني و دولتي      (ملي ايرانيان   
 شـركت سـاالنه     به عبارت ديگـر، ايـن دو      . باشد  مي محصول صادراتي 

 تـن پـسته سـاالنه       166500لـذا   .  تن پسته صـادر كـرده انـد        18500
از . صادراتي كشور توسط صادركنندگان خصوصي صورت گرفته اسـت        

 تـاجر مـورد     252 تاجر شناسايي شـده در كـل كـشور،           1127مجموع  
.  تاجر صادر كننـده هـستند      47از اين مجموع    . مصاحبه قرار گرفته اند   

 تاجر ميزان ساليانه خريد     41 تاجر صادر كننده،     47همچنين از مجموع    
 تـاجر، در    41ايـن   . و فروش و صادرات پسته خود را اعالم كـرده انـد           

بـا توجـه بـه اينكـه        .  تن پسته در سال صادر كرده اند       77144مجموع  
نحوه انتخاب تجار پسته از بين صادر كنندگان به صورت تصادفي بوده      

توان ديد كه كل صـادر كننـدگان          مي است، با يك تناسب گيري ساده     
  نفر 88كنند معادل     مي  تن پسته صادر   166500فعال كشور كه ساليانه     

با اضافه نمودن دو شركت تعاوني و ملي ايرانيان اين رقم به            . باشند مي
  .  رسد  مي صادر كننده90

چنانچه قبال گفته شد، دو شركت تعـاوني و ايرانيـان، در مجمـوع              
را صادر نموده و سهم هر يك از بازار صـادراتي            درصد پسته كشور     10

البته قابل ذكر است كه شركت      . باشد  مي  درصد 4 و   6ايران، به ترتيب    
تعاوني درگذشته سهم قابل توجهي از بازار صادراتي كشور را بـه خـود              

. رسـيد   مي درصد70داد و اين سهم در بعضي از سالها تا            مي اختصاص
باشند و   مين دو شركت تعاوني و دولتيدر هر صورت، از آنجايي كه اي     

قاعدتا نبايستي هدف حداكثر كردن سود را دنبال نمايند، لذا حتي اگـر             
سهم بااليي را در بازار داشته باشند، به انحصار به معني اقتـصادي آن              

با اين وجـود،    . كشيده نخواهند شد  ) كسب سود باالتر از حد اقتصادي     (
 درصد كـل بـازار صـادراتي        10 از   در حال حاضر، سهم هر كدام كمتر      

  . است
براي بررسي نسبت هاي تمركز صادر كنندگان خصوصي از نمونه          

 تن پـسته    77144 صادر كننده پاسخگو استفاده شد كه در مجموع          41
 تاجر نمونه  بـه صـورت        41با توجه به اينكه   . نمايند  مي را ساالنه صادر  

تـوان گفـت     مـي ، لذاتصادفي از بين تجار صادر كننده انتخاب شده اند     
، كه انتخاب نشده اند از نظر ميزان        )88 – 47= 41( تاجر ديگر    41كه  

به عبارت ديگـر بزرگتـرين      . نمايند  مي صادرات همين تركيب را دنبال    
تاجر در بين صـادر كننـدگان غيـر منتخـب ميـزان صـادراتي معـادل                 

لـذا جهـت    . بزرگترين تاجر در بين صادر كنندگان انتخـاب شـده دارد          
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محاسبه نسبت تمركز هر تاجر، حجم صادرات هر صـادر كننـده را بـه               
. تقـسيم شـد   )  تـن  185000ساالنه  (كل صادرات صورت گرفته كشور      

 8و  ) CR4( بنگـاهي    4همچنين براي محاسبه نسبت هـاي تمركـز           
، هر كدام از بزرگترين تجار را از باالي ليـست دو بـار        )CR8(بنگاهي  

)  صادر كننده  41(گر در نمونه مورد مطالعه      براي مثال ا  . در نظر گرفتيم  
 درصد باشد،   2 و   3،  4،  5سهم تجار پاسخگو از باالي ليست به ترتيب         

، ) صـادر كننـده    88( صادر كننده بزرگ در بين جمعيت مورد مطالعه          4
بـدين ترتيـب نـسبت      .  درصد مد نظر قرار گرفـت      4 و   4،  5،  5برابر با   

  .   درصد بدست خواهد آمد18معادل ) CR4( بنگاهي 4هاي تمركز  
با پيروي از مثال فوق، محاسبه نسبت هاي تمركز در بازار واقعـي             
پسته ايران نشان داد كه بزرگترين صادر كننده پسته سهمي در حـدود             

همچنـين  نـسبت هـاي       .  درصد از كـل صـادرات ايـران را دارد          95/5
ــز   ــاهي 4تمرك ــاهي 8و ) CR4( بنگ ــادر  )CR8( بنگ ــين ص ، در ب

بـه عبـارت    . باشد  مي  درصد 32 و   20ان پسته، به ترتيب برابر با       كنندگ
 درصـد   20 تا از بزرگترين صادر كنندگان خصوصي در مجموع          4ديگر  

 8 درصد از پـسته ايـران توسـط          32همچنين  . نمايند  مي پسته را صادر  
شاخص هرفينـدال محاسـبه شـده در بـين          . شود  مي تاجر بزرگ صادر  

  .  بود020/0رابر با صادر كنندگان پسته ايران ب
عوامل خريدار پسته از كشاورزان تنها تجار غير صادر كننده نمـي            
 باشند بلكه تجار صادر كننده نيز در اين خصوص خريداري را صـورت            

كل تجار فعال در بازار پسته      ) از نظر تئوري  (به عبارت ديگر،    . دهند مي
 كـشاورزان   به ديگـر سـخن،    . توانايي خريد پسته از كشاورزان را دارند      

اعـم از صـادر كننـده و غيـر صـادر            (توانايي فروش پسته به كل تجار       
توان گفت كه بازار پسته       مي در چنين شرايطي  . باشند  مي را دارا ) كننده

در سطح خريداران محلي حاوي كل تجار صـادر كننـده و غيـر صـادر             
  . كننده است

جر بـه    تا 233،  ) تايي 252نمونه  (از مجموع كل تجار مورد مطالعه       
اين تعـداد تـاجر در      . سئوال ميزان محصول مورد معامله پاسخ داده اند       

. ند  تن پسته در طول يك سال مورد معامله قرار داده          138900مجموع  
در بخش مربوط به عوامل فعال در بازار پسته مشخص شد كه حداقل             
و حداكثر نوبت گردش يك نمونه پسته در بين تجار و دالالن پسته به     

به عبارت ديگر بـه طـور ميـانگين تمـام           . باشد  مي  نوبت 5 و   1ترتيب  

 پسته موجود در بازار پسته ايران سه نوبت در بين تجار دست به دست             
شـود كـه كـل محـصول واقعـي            مـي  بدين ترتيب مشخص  . گردد مي

 تاجر مورد مطالعه برابر با يـك        233خريداري شده از كشاورزان توسط      
 بررسي آمـار نـشان    . باشد  مي سال تن در    46300 يعني   138900سوم  
 و  1385 سال   2دهد كه كل ميزان محصول توليدي پسته ايران در           مي

حـال بـا يـك      . باشـد   مـي   تن در سال   240000 به طور متوسط     1386
توان نتيجـه گرفـت كـه ايـن مقـدار محـصول             مي تناسب گيري ساده  

بدين .  تاجر كوچك و بزرگ مورد معامله قرار گرفته است         1208توسط  
 1208گردد كه بازار خريدارن محلـي پـسته داراي            مي ترتيب مشخص 

  . نمايند  ميباشد كه در اين سطح با هم رقابت  ميرقيب
 نفر  233 تاجر موجود در بازار پسته،       1208با توجه به اينكه از بين       

تـوان گفـت كـه از         مي به ميزان پسته مورد معامله خود اشاره كرده اند        
در اينجا نيـز بـا      .  نفر تاجر يك نفر مورد پرسش قرار گرفته است         5هر  

 توجه به اينكه انتخاب نمونه به صورت تـصادفي بـوده اسـت، فـرض              
 درصد تاجر غير منتخب نيز داري تركيـب مـشابهي بـا       80شود كه    مي

در اينجـا نيـز ماننـد       . افراد منتخب از نظر خريد و فروش پسته هستند        
زار در سطح صادركننده، براي تعيين نسبت هـاي تمركـز، از ابتـداي              با

  نوبت تكرار كرده و نسبت هـاي تمركـز محاسـبه           5ليست هر تاجر را     
 08/2بدين ترتيب سهم بزرگترين خريدار پسته از كـشاورزان          . شود مي

. دهـد   مـي  درصد از كل پسته خريداري شده از كـشاورزان را تـشكيل           
ــ  ــاي تمرك ــسبت ه ــين  ن ــاهي 4ز  همچن ــاهي 8و ) CR4( بنگ  بنگ

)CR8(              15 و   8، در سطح خريداران محلي پسته، به ترتيـب برابـر بـا 
 تا از بزرگترين خريداران محلي پسته       4به عبارت ديگر    . باشد  مي درصد

 درصد  15همچنين  . خرند  مي  درصد پسته را از كشاورزان     8در مجموع   
 تقيم خريـداري   تاجر خصوصي به طور مـس      8از پسته كشاورزان توسط     

شاخص هرفيندال محاسبه شده در بين صادر كنندگان پـسته          . شود مي
  .  بود005/0ايران برابر با 

، جمع بندي شاخص هاي مختلف درجه تمركـز بـازار           1در جدول   
پسته در دو سطح خريداران محلي و صادر كنندگان بخـش خـصوصي            

  . آمده است

  

   سطح خريداران محلي و صادر كنندگان شاخص هاي تمركز بازار پسته در دو-1جدول 
  در سطح صادرات  در سطح خريداران محلي  نام شاخص

  88  1208  تعداد رقبا 
  95/5  08/2  )درصد(سهم بزرگترين بنگاه 

  20  8  )درصد) (CR4( بنگاهي 4نسبت تمركز  
  32  15  )درصد) (CR8(  بنگاهي 8نسبت تمركز 

  020/0  005/0  ) بدون واحد(شاخص هرفيندال 
  50  200  )تعداد(عكس شاخص هرفيندال 

  يافته هاي تحقيق  : أخذم
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  341      در بازار داخلي پسته ايرانمحاسبه درجه انحصار

توان در مرحله نخست متوجـه شـد، نزديكـي      مي1آنچه از جدول    
نسبي بازار خريدارن محلي نسبت به بازار صـادراتي بـه رقابـت كامـل             

دهـد كـه بـازار        مـي   شاخص موجود در اين جـدول نـشان        5هر  . است
بـه  . ادراتي آن به رقابت كامل نزديكتر استمحلي پسته نسبت بازار ص  

 آمده است، در بازار خريداران محلي، تعداد رقبـا          1طوري كه در جدول     
همچنين شـاخص هرفينـدال در      . باشد  مي بيشتر و سهم هركدام كمتر    

لذا تمـام ايـن معيارهـا       . اين بازار بسيار پايين تر از بازار صادراتي است        
ته در سطح خريـدارن محلـي بـه رقابـت     بيانگر نزديكي بيشتر بازار پس  

با اين وجود براي    . باشد  مي كامل نسبت به بازار صادراتي اين محصول      
اظهار نظر مطلق در باره هر يك از اين دو سطح بازار بايستي شاخص              

 آمـده اسـت     2 را با شاخص هاي معيـار كـه در جـدول             1هاي جدول   
  .  مقايسه نمود

 رقيب  50در يك بازار بيش از      دهد، اگر     مي  نشان 2چنانچه جدول   
وجود داشته باشد و هيچ كدام سهم قابل توجهي از بازار را در انحـصار               

حـال  . دهد  مي خود نداشته باشند، بازار رفتار رقابت كامل از خود نشان         
چنانچه بخواهيم بر اساس فاكتور تعداد رقيب در بازار قضاوت نمـاييم،            

هر دوسطح خريداران محلـي     دهد كه بازار پسته در        مي  نشان 1جدول  
با اين وجود تنها تعـداد رقبـا        . و صادر كنندگان رقابت كامل وجود دارد      

عكـس شـاخص    . مطرح نبوده بلكه سـهم هـر يـك نيـز مهـم اسـت              
 دهد كه تعداد بنگاهها بـا سـهم يكـسان را نـشان              مي هرفيندال نشان 

دهد، عكس شـاخص      مي  نشان 1چنانچه جدول   ). 1حسيني،  (دهد   مي
ال در دو سطح خريداران محلي و صـادر كننـدگان بـه ترتيـب               هرفيند

به عبارت ديگر،  تعداد بنگاهها با سهم يكسان در          . باشد  مي 50 و   200
. باشـد   مـي  50 و در سطح صادر كننـدگان        200سطح خريدارن محلي    

حـداكثر  (دهد كه تعداد بنگاه كافي با سـهم پـايين          مي اين اعداد نشان  
)  بنگـاه 50بـيش از  (ايجاد شرايط رقابت كامل   براي  )   درصد 2برابر با   

ايـن مـسئله در سـطح صـادر     . در سطح خريـداران محلـي وجـود دارد        
به عبارت ديگر از نظـر  .  است50كنندگان در مرز بوده و دقيقا مساوي      

وجود تعداد بنگاه كافي بـا سـهم كـم در بـازار، بـازار پـسته در سـطح          
و در سـطح صـادر       درصـد رقابـت كامـل بـوده          100خريداران محلـي  

  . كنندگان نيز بسيار نزديك به سطح رقابت كامل است
 رقيب، در صورتي رقابت كامل اسـت كـه      50يك بازار  با بيش از       

 درصـد از بـازار را بـه خـود     2هر كدام از رقبا سهمي حداكثر برابـر بـا      
دهد، بازار پسته در سـطح        مي  نشان 1چنانچه جدول   . اختصاص بدهند 

به طوري كه سهم بزرگترين بنگاه      . ن شرايط را دارد   خريداران محلي اي  
به عبارت ديگر، از نظر سـهم هـر بنگـاه در            .  درصد است  2نزديك به   

 بازار نيز بازار پسته در سـطح خريـداران محلـي در حـد رقابـت كامـل                
اين مسئله در خصوص بازار پسته در سطح صـادرات رعايـت            . باشد مي

 درصـد   6اه سـهمي در حـدود       به طوري كه بزرگترين بنگ    . نشده است 
با اين وجود بـا توجـه        . دارد و لذا از اين نظر در حد رقابت كامل نيست          

محاسـبه  ) CR8( بنگاهي   8و  ) CR4( بنگاهي   4نسبت هاي تمركز      

 بـازار پـسته در دو       17 و تعاريف ارائه شده در جـدول         1شده در جدول    
 قطعـا   سطح خريداران محلي و صادر كنندگان از نظر اين دو شـاخص           

در گروه بازار هاي با ساختار آليگاپولي باز، بازار آليگاپولي بسته، بازار با             
لـذا بـازار پـسته در       . بنگاه مسلط و بازار انحصار كامل قرار نمي گيـرد         

  . گيرد  ميسطح صادرات حداكثر در ساختار رقابت انحصاري قرار
در صورتي كـه برابـر      . شاخص هرفيندال بين صفر و يك قراردارد      

با صفر باشد، بازار رقابت كامل است و در صورتي كه به يـك نزديـك            
دهـد، شـاخص      مي  نشان 1جدول  ). 1(باشد انحصار خالص وجود دارد      

بـه  . هرفيندال در سطح خريداران محلي بسيار به صفر نزديـك اسـت           
عبارت ديگر از نظر اين شاخص نيـز بـازار پـسته در سـطح خريـداران          

شـاخص هرفينـدال در سـطح       . ار دارد محلي در حد رقابـت كامـل قـر        
صادرات هرچند كه بسيار بزرگتر از اين شـاخص در سـطح خريـداران              

حـداقل  . باشـد   مـي  محلي است اما با اين وجود باز هم به صفر نزديك          
بـه  . باشـد   مـي  اين است كه نزديكي آن به صفر بسيار بيـشتر از يـك            

سته در سطح   عبارت ديگر، بر اساس معيار شاخص هرفيندال نيز بازار پ         
  . دهد  ميصادرات را نزديك به رقابت كامل نشان

توان گفت بر اساس شاخص هاي تمركـز، بـازار            مي  به طور كلي  
پسته در سطح خريداران محلي داراي ساختار رقابت كامل اسـت و در             

به عبـارت   . باشد  مي سطح صادرات هم به ساختار رقابت كامل نزديك       
ي وجود تعداد كافي رقيب، بازار پـسته در         ديگر، از نظر ساختار بازار يعن     

 ايـن مـسئله نـشان     . باشد كه بتوان آن را رقابت كامل ناميـد          مي حدي
 بازار پسته   SCCPدهد كه در مرحله نخست استفاده تنها از روش           مي

همچنين در صورتي كه بررسي دو      . نمايد  مي را در رقابت كامل معرفي    
ف نتـايج بررسـي سـاختار       ويژگي روابط اقتصادي بنگاه و عملكرد خال      

 مناسـب   SCCPتـوان گفـت كـه اوال، روش             مي بازار  را ارائه نمايد،    
نيست و ثانيا، عوامل ديگري به غير از ساختار وجود دارنـد كـه باعـث                
شده است كه رفتار تجار و در نتيجه آن، مقبوليت نتايج تصميمات آنها             

  . گري قرار داردتحت تاثير عوامل دي) از نظر نزديكي به رقابت كامل(
  

  بررسي رفتار اقتصادي تجار در بازار داخلي پسته  
براي بررسي رفتار اقتصادي تجار پسته از روش تخمـين كـشش             

به علت محدوديت دسترسي به اطالعـات       . حدس و گمان استفاده شد    
. ثبت شده، در اين خـصوص از روش تخمـين ذهنـي اسـتفاده گرديـد               

نحصارات خريد و فروش دو سئوال به       بدين منظور براي بررسي رفتار ا     
  .  شرح زير از تجار پسته پرسيده شد

اگر با خبر شويد، پـسته اي كـه شـما بـه قيمـت هـر كيلـوگرم                    -1
خريد، رقيب شما در حال خريدن همان پسته با           مي  ريال 40000
 ريال است، چه تغييري در قيمت خريد داده و آن           41000قيمت  

  را چند خواهيد خريد؟ 
ر شويد، پـسته اي كـه شـما بـه قيمـت هـر كيلـوگرم                 اگر با خب   -2
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فروشيد، رقيب شـما در حـال فـروختن همـان             مي  ريال 40000
 ريال است، چه تغييري در قيمت فـروش         39000پسته با قيمت    

 داده و آن را چند خواهيد فروخت؟ 
 سئوال اول بيانگر واكنش يك بنگاه نسبت به تغيير رفتـار بنگـاه             

توان بيانگر درجه اي از وجـود يـا     ميلذا. تديگر در خريد محصول اس  
در اين سئوال، بنگاه اول جهـت كـسب     . عدم وجود انحصار خريد باشد    

. نمايد تا قيمت خريـد را افـزايش دهـد           مي سهم بيشتري از بازار سعي    
سپس بنگاه دوم نسبت به اين رفتار عكس العمل نشان داده و قيمـت              

كه در يـك بـازار رقابـت كامـل          از آنجايي   . دهد  مي خريد خود را تغيير   
بـدون توجـه بـه      ) به علت زيـاد بـودن تعـداد رقبـا         (هريك از بنگاهها    

گيرند لذا هيچ عكس العملي را از خود نـشان نمـي              مي ديگري تصميم 
دانند كه هر يك از بنگاهها در چنين بـازاري بـه قـدري         مي زيرا. دهند

ر تـاثيري  كوچك هستند كه در نهايـت رفتارشـان نمـي توانـد در بـازا         
لذا هر چقدر كه تغيير قيمت تاجر پاسخگو بـه صـفر نزديكتـر              . بگذارد

در مقابـل   . باشد، بازار به سطح رقابت كامل در خريد نزديك تر اسـت           
 1000(هر چه تغييرات تاجر پاسخگو به ميزان تغييرات قيمـت رقيـب             

نزديك تر با شد، شرايط بازار به انحصار خريد شـبيه      ) ريال در كيلوگرم  
  .    ر خواهد شدت

. باشـد   مـي  سئوال دوم در زمينه رفتار تـاجر در فـروش محـصول           
واضح است كه فروشندگان محصول جهت كـسب سـهم بيـشتري از             

اين مـسئله در سـئوال دوم از طريـق          . بازار نياز به كاهش قيمت دارند     
 ريالي قيمت فروش تاجر فرضـي و درخواسـت از تـاجر             1000كاهش  

در . نسبت به رفتار او مطـرح شـده اسـت         پاسخگو جهت عكس العمل     
اينجا نيز در صورتي كه پاسخگو هيچ تغيير قيمتي ندهد بيـانگر وجـود             
رقابت كامل در بازار فروش است و درصـورتي كـه درسـت بـه انـدازه             

 ريال قيمت فروش را كاهش دهد نشانه وجود شـرايط انحـصار             1000
  . باشد  ميخالص فروش

، نـسبت درصـد     )11(ارر و روحلينـگ     در اينجا به دنباله روي از فـ       
تغيير قيمت پاسخگو به درصد تغيير قيمت رقيب فرضي اندازه گيري و            

در اين چـار    . در نظر گرفته شد   ) CV(به عنوان كشش حدس و گمان       

 باشـد بـازار انحـصار خـالص بـوده و در      1 برابر بـا     CVچوب چنانچه   
ت كامـل قـرار      برابر با صفر باشد، بازار در شرايط رقاب        CVصورتي كه   

 نزديكتر باشد بازار به شرايط      1به عبارت ديگر هرچه اين عدد به        . دارد
انحصاري نزديكتر بوده و هر چه به صفر نزديك تر باشـد بـه رقـابتي                

  .  آمده است3نتايج در جدول . باشد  مينزديك تر
ميزان افزايش قيمت خريد   "دهد، متغير     مي  نشان 3چنانچه جدول   

 بين دو گروه تجار غير صادر كننـده         ")ل بر كيلوگرم  ريا(تاجر پاسخگو   
اين در حـالي اسـت كـه متغيـر         . و صادر كننده تفاوت معني داري دارد      

 بـين   ")ريال بر كيلـوگرم   (ميزان كاهش قيمت فروش تاجر پاسخگو       "
به عبارت ديگر رفتار تجار صادر      . اين دو گروه تفاوت معني داري ندارد      

خريد محصول متفاوت بـوده و در فـروش         كننده و غير صادر كننده در       
دهـد كـه كـشش        مي  همچنين نشان  3جدول  . محصول يكسان است  

محاسـبه شـده در خـصوص خريـد بـراي صـادر             ) cv(حدس و گمان    
بـه عبـارت ديگـر تجـار     . كنندگان دو برابر تجار غير صادر كننده است 

ر صادر كننده پسته نسبت به تجار غير صادر كنده تا دو برابـر بـه رفتـا                
مربوط ) cv(اندازه كشش حدس و گمان      . انحصاري نزديك تر هستند   

دهد كه در خصوص تجار غير صادر كننده اين عـدد             مي به خريد نشان  
به عبارت ديگر، رفتار تجـار غيـر صـادر          . به صفر نزديكتر از يك است     

در مقابـل، در    . كننده به رفتار رقابتي نزديكتر از رفتار انحصاري اسـت         
مربوط به خريد به    ) cv(در كننده، كشش حدس و گمان       مورد تجار صا  

لذا اين گروه رفتار نزديكتري به انحصار داشته و به          . يك نزديكتر است  
توان گفت كـه تجـار        مي به طور كلي  . رقابت كامل كمتر شباهت دارند    

غير صادر كننده مطـابق آنچـه در بخـش سـاختار بـازار آمـد رفتـاري                 
در مقابل تجـار صـادر كننـده، بـرخالف          . نزديك به رقابت كامل دارند    

 آنچه در بخش بررسي ساختار بازار آمد، رفتار انحصاري از خود نـشان            
به عبارت ديگر، علي رغم ساختار رقابتي، رفتار تجـار صـادر            . دهند مي

دهـد كـه      مـي  اين مسئله نـشان   . كننده بيشتر به انحصار نزديك است     
ت تـا رفتـار انحـصاري       عوامل ديگري به غير از ساختار باعث شده اس        

  . ايجاد شود

  
   انواع بازارها و ويژگي اصلي آنها-2جدول 

  ويژگي اصلي بازار    ساختار بازار
   رقيب، بدون آن كه سهم قابل توجهي از بازار را در انحصار داشته باشند50بيش از   بازار رقابت كامل

   درصد بازار را در انحصار ندارند 10ز تعداد رقباي موثر زياد، هيچكدام بيش ا  بازار رقابت انحصاري
   درصد بازار را در انحصار دارند 40 بنگاه، حداكثر 4  بازار آليگاپولي باز

   درصد بازار را در انحصار دارند 100 تا 60 بنگاه، 4  بازار آليگاپولي بسته 
  خود دارد  درصد بازار را در انحصار 100 تا 50يك بنگاه، به تنهايي   بازار با بنگاه مسلط
   درصد بازار را در انحصار خود دارد 100يك بنگاه،   بازار انحصار كامل

  )                1(حسيني : أخذم
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  343      در بازار داخلي پسته ايرانمحاسبه درجه انحصار

    تجار در بازار داخلي پسته  متغيرهاي مربوط به رفتار اقتصادي-3 جدول 
نوع 
تجار غير صادر   نام متغير  آزمون

  كننده
تجار صادر 

 Fآماره   كننده
سطح معني 

 Fي آماره دار
ريال بر (ميزان افزايش قيمت خريد تاجر فرضي 

  -  -  1000  1000  )كيلوگرم
ريال (ميزان افزايش قيمت خريد تاجر پاسخگو 

  011/0  77/6  635  326  )بر كيلوگرم
  -  -  5/2  5/2  درصد افزايش قيمت خريد تاجر فرضي

ريد  -  -  59/1  81/0  درصد افزايش قيمت خريد تاجر پاسخگو
ر خ

حصا
ود ان

 وج
ون

آزم
  -  -  64/0  32/0  مربوط به خريد) cv(كشش حدس و گمان   

ريال بر (ميزان كاهش قيمت فروش تاجر فرضي 
  -  -  1000  1000  )كيلوگرم

ريال (ميزان كاهش قيمت فروش تاجر پاسخگو 
   893/0  02/0  280  290  )بر كيلوگرم

  -  -  5/2  5/2  درصد كاهش قيمت فروش تاجر فرضي
وش  -  -  70/0  72/0  درصد كاهش قيمت فروش تاجر پاسخگو

ر فر
حصا

ود ان
 وج

ون
آزم

  -  -  28/0  29/0  مربوط به فروش) cv(كشش حدس و گمان   
 يافته هاي تحقيق : أخذم

  
مربـوط بـه فـروش محاسـبه        ) cv(چنانچه كشش حدس و گمان      

دهد، رفتار دو گروه تجار غير صادر كننده و           مي  نشان 3شده در جدول    
بـه عبـارت    .  شبيه بوده و به رفتار رقابتي نزديك تر اسـت          صادر كننده 

ديگر، در فروش محصول، هيچكدام از دو گروه تجار رفتار انحـصاري            
تجار صادر كننده نيز كـه در خريـد محـصول           . از خود نشان نمي دهند    

داراي رفتـار انحـصاري بودنــد در فـروش محــصول از چنـين قــدرتي     
  . برخوردار نيستند

     
ايج تصميمات تجار پـسته از نظـر نزديكـي بـه            مقبوليت نت 

  ) پيامد بازار(رقابت كامل 
براي بررسـي مقبوليـت نتـايج        چنانچه در روش تحقيق بيان شد،     

، از  )پيامـد بـازار   (تصميمات تجار پسته از نظر نزديكي به رقابت كامل          
  . شود  ميشاخص لرنر استفاده

عنـوان يـك   در مورد آزمون انحصار خريد، تاجر مورد بررسـي بـه     
لذا هزينه هاي مختلف انجام شده      . شود  مي بنگاه خريدار در نظر گرفته    

براي بازار يابي و همچنين قيمت پرداخت شده بـراي خريـد پـسته در               
بـه عبـارت    . شود  مي مجموع به عنوان هزينه هاي بنگاه در نظر گرفته        
محـصول  . شـود   مـي  ديگر به پسته خريداري شده به عنوان نهاده نگاه        

د شده و فروخته شده نيز پسته خارج شده از دسـت تـاجر در نظـر                 تولي
لذا تفاوت قيمت خريد و فروش پسته، به عنـوان ارزش        . شود  مي گرفته

همچنـين هزينـه نهـايي      . گردد  مي محاسبه) vmp(نهايي نهاده پسته    

در اينجا با توجه بـه اينكـه        . باشد  مي توليد نيز شامل هزينه خريد نهاده     
 لرنر در صورت و مخرج كسر قيمـت خريـد پـسته             در محاسبه شاخص  

شود از آن فاكتور گرفته شـد و تنهـا تفـاوت قيمـت خريـد و           مي لحاظ
  . فروش مد نظر قرار گرفت

در خصوص آزمون انحصار فروش،  تاجر مورد بررسي بـه عنـوان             
در اينجا نيز با فـاكتور گيـري از   . يك بنگاه فروشنده در نظر گرفته شد  

در صورت و مخـرج كـسر، تفـاوت قيمـت خريـد و              قيمت خريد پسته    
فروش پسته منهاي هزينه نهايي بازار يابي شـده و بـر تفـاوت قيمـت            

  . خريد و فروش پسته شد
بدين ترتيب بعد از جايگذاري متغيرهاي شاخص هاي لرنر موجود          
در روش تحقيق، اين دو شاخص در دو سطح تجار صادر كننده و غيـر               

ذكر اين نكتـه    .  آمده است  4تايج در جدول    ن. صادر كننده محاسبه شد   
نيز ضروري است كه با توجه به اينكه تنها بازار نقدي محصول در نظر            
گرفته شد، لذا از لحاظ هزينه فرصت سـرمايه درگـردش تجـار صـادر               

اين مسئله نيز منطقـي اسـت زيـرا در محاسـبه            . كننده صرف نظر شد   
سـود  ( مبادلـه كـاال      تفاوت قيمت خريد و فروش تنها تفاوت ناشـي از         

مد نظر بوده و تفاوت قيمت ناشي از هزينه و منـافع مـالي در               ) تجارت
  . نظر گرفته نمي شود

اگـر  .  قـرار دارد   1 و   0چناچه قبال نيز بيان شد، شاخص لرنر بـين          
 1شاخص برابر با صفر باشد، بازار رقابت كامل اسـت و اگـر برابـر بـا                  

  .باشد باشد، بازار در شرايط انحصار خالص مي
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   شاخص هاي لرنر در بازار پسته-4جدول 
  تجار صادر كننده  تجار غير صادر كننده   نوع شاخص

  50/0  07/0  شاخص لرنر جهت آزمون انحصار خريد
  33/0  06/0  شاخص لرنر جهت آزمون انحصار فروش

  يافته هاي تحقيق: أخذم
  

بـت  حال نزديكي به اين دو عدد، نزديكي بـازار بـه دو شـرايط رقا      
  نـشان  4چنانچـه جـدول     . دهـد   مـي  كامل و انحصار خالص را نـشان      

دهد، شاخص هاي لرنر براي تجار غير صادر كننده بسيار كوچك و             مي
به عبارت ديگر، در سطح تجـار غيـر صـادر           . باشند  مي نزديك به صفر  

كننده نه انحصار خريد وجود داشته و نه انحصار فروش حاكم اسـت و              
اين نتايج با نتايج  . باشد  مي  كامل در حال فعاليت    بازار نزديك به رقابت   

. بخش هاي بررسي ساختار بازار و رفتار اقتصادي تجار همخـواني دارد  
به عبارت ديگر هر سه روش، بازار پـسته در سـطح تجـار غيـر صـادر                  

  . دهند  ميرا نزديك به رقابت كامل نشان) خريدارن محلي(كننده 
اي لرنـر در سـطح صـادر         ، شـاخص هـ     4 بر اساس نتايج جدول     

 و  50/0كنندگان براي آزمون هاي انحصار خريد و فروش بـه ترتيـب             
به عبارت ديگر در سطح صـادر كننـدگان پـسته بـازار             . باشد  مي 33/0

 خريد محصول درست بـين رقابـت كامـل و انحـصار خـالص فعاليـت               
اين در حالي است كه در زمينه فـروش محـصول بـه رقابـت               . كند مي

اين اعداد به كـشش هـاي حـدس و گمـان         . باشد  مي تركامل نزديك   
در آنجا كشش هـاي حـدس و        . باشد  مي محاسبه شده در جدول شبيه    

 28/0 و   64/0گمان در خريد و فروش محـصول بـه ترتيـب برابـر بـا                
شود اين است كـه در سـطح صـادر            مي آنچه در اينجا مشخص   . بودند

به ) 33/0(ص لرنر   كنندگان پسته، انحصار فروش وجود ندارد زيرا شاخ       
 و ايـن مـسئله در خـصوص كـشش حـدس و       1صفر نزديكتر است تا     

در مقابل مجمـوع دو معيـار شـاخص         . كند  مي نيز صدق ) 28/0(گمان  
دهند كـه رفتـار     مينشان) 64/0(و كشش حدس و گمان      ) 50/0(لرنر  

تجار صادر كنندگان پسته در خريد محصول به انحصار بيشتر از رقابت            
  . نزديك است

  
  نتيجه گيري و بحث 

 در مطالعه جاري، ساختار انحصار در بازار داخلي پسته ايران مورد           
 پرسـشنامه كـشاورز و      343براي اين منظور، تعداد     . بررسي قرار گرفت  

 پرسشنامه تاجر از استان هاي كرمان، فارس، خراسـان، تهـران و             252
اي نتايج مطالعه نشان داد كه بـر اسـاس شـاخص هـ            . يزد تكميل شد  

تمركز، بازار پسته در سطح خريداران محلي داراي ساختار رقابت كامل           
. باشـد   مي است و در سطح صادرات هم به ساختار رقابت كامل نزديك          

به عبارت ديگر، از نظر ساختار بازار يعني وجود تعداد كافي رقيب، بازار             
  .باشد كه بتوان آن را رقابت كامل ناميد  ميپسته در حدي

ار عوامل بازار در خريد محصول نـشان داد كـه تجـار              بررسي رفت 
غير صادر كننده مطـابق آنچـه در بخـش سـاختار بـازار آمـد رفتـاري                 

در مقابل تجـار صـادر كننـده بـرخالف          . نزديك به رقابت كامل دارند    
 آنچه در بخش بررسي ساختار بازار آمد، رفتار انحصاري از خود نـشان            

 ساختار رقابتي، رفتار تجـار صـادر   به عبارت ديگر، علي رغم .  دهند مي
دهـد    مـي  اين مسئله نشان  . كننده بيشتر به انحصار خريد نزديك است      

كه عوامل ديگري به غير از ساختار باعث شده است تا رفتار انحصاري             
در فـروش محـصول، هيچكـدام از دو گـروه تجـار رفتـار               . ايجاد شود 

نيز كـه در خريـد      تجار صادر كننده    . انحصاري از خود نشان نمي دهند     
محصول داراي رفتار انحصاري بودنـد در فـروش محـصول از چنـين              

  . قدرتي برخوردار نيستند
نشان داد كه شاخص هاي لرنر بـراي        )پيامد بازار (بررسي عملكرد   

بـه  . باشـند   مـي  تجار غير صادر كننده بسيار كوچك و نزديك به صفر         
ر خريـد وجـود     عبارت ديگر، در سطح تجار غير صادر كننده نه انحـصا          

داشته و نه انحصار فروش حاكم است و بازار نزديك به رقابـت كامـل               
اين نتايج با نتايج بخش هاي بررسي سـاختار         . باشد  مي در حال فعاليت  

همچنين تجار صادر كننده    .  بازار و رفتار اقتصادي تجار همخواني دارد      
 .كننـد   مـي در فروش محصول نيز نزديك به شرايط رقابت كامل عمل      

اين در حالي است كه پيامد فعاليـت صـادر كننـدگان پـسته در خريـد                 
به عبارت ديگر در بازار داخلي . محصول بيشتر به انحصار نزديك است     

  . پسته ايران در سطح صادر كنندگان پيامد انحصار خريد وجود دارد
توان گفت كه در سطح خريداران محلي بررسـي           مي  به طور كلي  

بنگاه و پيامد بازار، هر سه بيانگر وجود جـو رقـابتي            ساختار بازار، رفتار    
اين در حالي است كه در سطح صادر كنندگان، علي رغم ساختار      . است

رقابتي، رفتار بنگاهها و در نتيجه آن پيامد بازار بيـانگر وجـود انحـصار            
  . خريد است

كند كه در بعضي از مـوارد روش          مي مطالعه جاري همچنين ثابت   
 عملكـرد  كـاربرد دارد       – روابط اقتصادي بنگاه     –بازار  الگوي  ساختار    

توان تا حد     مي به عبارت ديگر با بررسي ساختار بازار      ). خريدارن محلي (
با اين وجود،   . زيادي رفتار اقتصادي و در نتيجه عملكرد را برآورد نمود         

شـود بـراي      مـي  لذا پيشنهاد . اين مسئله در همه موارد صدق نمي كند       
انحصار در بازار پسته تنها به درجه تمركز اكتفا نكرده و           بررسي ساختار   

  . معيارهاي رفتار اقتصادي و عملكرد را نيز مد نظر قرار داد
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