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چكيده
در مطالعات ساختار بازار عمدتاً ساختار افقی برای یک محصول مورد ارزیابی قرار میگیرد .در حالیکه رفتار غیررقابتی در باازار لوممااً در ارتطااا باا
رفتار افقی نیست م ساختار افقی تنها بخشی از قدرت بازاری را نشان میدهد .در حقیقت آنچه که به عنوان قادرت باازاری از آن یااد مایشاود حالا
مجموع رقابت های افقی م عمودی در سطوح مختلف بازار است .بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ساختار افقی م عمودی در باازار فارامد هاای لطنای
شام شیر ،ماست م پنیر پاستوریو با استفاد از شاخص لرنر م الگوی چانهزنی انحصار دم جانطه است .برای این منظور داد های مورد نیاز در دمر زمانی
 1370تا  1391به کار گرفته شد م نتایج نشان داد که ساختار افقی بازار این سه محصول از حالت رقابتی فالله داشته م تولیدکنندگان قادر هستند قیمت
این محصوالت را باالتر از هوینه نهایی تولید قرار دهند .همچنین نتایج الگوی چانهزنی نشان دهند قدرت چانهزنی بااالتر فارامری کننادگان در شا
گیری قیمت این محصوالت است به نحویکه بطور متوسط تقریب به  70درلد از منافع ناشی از مطادله فرآمرد های لطنی متعلق به فارآمریکننادگان م
 30درلد از آن سهم مصرفکنندگان است .در این راستا ،تش ی سازمانهای مستق دملتی م یا غیردملتای در حمایات از مصارفکننادگان م مطالعاه
راه ارهای مناسب برای عملیاتی کردن قوانین موجود در حمایت از مصرفکنندگان پیشنهاد میشود.
طبقهبندی .Q13 ،D43 ،C78 :JEL
واژههای کليدی :الگوی چانهزنی ،ساختار افقی م عمودی بازار ،شاخص لرنر ،لطنیات

مقدمه 1
تئوریهای اقتصادی م نتایج تجربی نشان میدهند کاه عمل ارد
اقتصاد م رفا اجتماعی ناشی از آن تحت تأثیر م انسیم باازار اسات م
فالله گرفتن ساختار بازار از حالات رقاابتی باه واور نامنی بیاانگر
ش ست بازار میباشد .در این شرایط تخصیص منابع توسط م انسایم
بازار ناکارآمد خواهد بود .به عطارتی یک رابطه علّی میان قدرت بازار م
رفا از دست رفته در اقتصاد مجود دارد .بدین ترتیب که ساختار بازار با
تأثیر بر انگیو م رمند تصمیمگیری عواما باازار بار پیامادهای باازار
اثرگذار است.
رفتار غیررقابتی در بازار در اش ال گوناگونی مجود دارد م لومماً در
ارتطاا با رفتار افقی نیست .آنچه که به عنوان قدرت بازاری از آن یااد
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میشود حال رقابتهای افقی م عمودی در سطوح مختلف بازارهای
مرتطط با هم است .تحلی ساختار افقی بازار عمادتاً باا اساتفاد از دم
رمش ساختار-رفتار-عمل رد ( )SCPم سازمان لنعتی تجربای جدیاد
( )NEIOلورت میپذیرد .در رمش  SCPمتغیرهای ساختاری (مانناد
تمرکو م سهم بازار) به ارتطاا اجوای بازار ،متغیرهای رفتاری (همچون
تطلیغات م قیمت) به الگوی رفتاری بنگا جهت تططیق با شرایط بازار م
در نهایت متغیرهای عمل ردی (مث سود م کارائی) به حالا کاار م
تالش بنگا م ک بازار اشار دارد ( 26 ،17، 11 ،10 ،9م  .)28در این
شیو  ،ارتطاا مثطت میان تمرکو م عمل رد اقتصاادی بار حساب ساود
نشان دهند مجود قدرت باازاری اسات ( )30اماا تفسایر محققاین از
چگونگی جهت علیت میان متغیرهای ساختار ،رفتار م عمل رد متفامت
است .حتی در میان نظرات م اتب مختلف برخی معتقدناد نمایتاوان
جهتی از علیت میان ساختار م عمل رد بازار را مشخص کرد چون این
دم بصورت همومان م درمنوا تعیین مای شاوند ( .)36همچناین ی ای
دیگر از انتقاداتی که به این شیو مارد شد این بود که عمل ارد بنگاا
تنها تحت تأثیر شاخصهاای سااختاری تعریاف شاد در رمش SCP
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نیست بل ه میژگیهاای هویناه م تقاناا مایتواناد بار ساودآمری م
خرمجیهای بازار اثرگذار باشد که مدلساازی آن در قالاب مادلهاای
 SCPدشوار است .نتیجه این نگرش منجر به ایجاد شیو ای جدید باه
نام سازمان لنعتی تجربی جدید ( )NEIOشد .در این رمش چگونگی
رقابت میان بنگا ها در یک سطح از بازار با فرض رقابتی بودن ساختار
عمودی مورد ارزیابی قرار مایگیارد ( 32 ، 31 ،20 ،7 ،4 ،2 ،1م .)33
ل ن پذیرفتن این فرض در بسیاری از شرایط ماقعی به نظر نمیرسد م
تنها بخشی از قدرت بازار با استفاد از این رمشها پاسخ داد میشود.
بنابراین الزم است که ساختار عمودی که همان چگونگی رقابت میان
الیههای افقی بازار است نیو بررسی شود .برای این منظور میتوان باا
استفاد از تئوری چانهزنای ،انحصاار در خریاد در مقابا انحصاار در
فرمش را در ساختار عمودی بازار مورد ماکامی قرار داد (.)22
مرمری بر مطالعات لورت پذیرفته در خصوص چاناهزنای نشاان
میدهد که پژمهشهای انجام شد را مایتاوان باه دم گارم عماد
تقسیمبندی کرد .یک گرم شام پژمهشهاایی اسات کاه ساعی در
توسعه تئوری چانهزنی م مدلهای مربووه دارناد ( 5 ،29 ،22م  )21م
گرم دیگر به کاربرد این مدلها در یک دمر زمانی ووالنی پرداختاه
اند ( )6که بخش قاب توجهی از آنها در ارتطاا با مونوع نیارمی کاار
( )23م یا حق بیمه است ( .)18از جملاه مطالعااتی کاه باه چگاونگی
ش گیری قیمت محصوالت کشامرزی با استفاد از مدلهای چاناه-
زنی پرداختهاند میتوان به مطالعه باب م هم اران )3( 1اشار کرد کاه
در آن عوام مؤثر بار رمناد چاناهزنای م نتاایج ماذاکرات در لانعت
فرآمری گوجهفرنگی در هند بررسی شد است .نتایج نشاان مایدهاد
که تفامت معنیداری میان قدرت چانهزنی تولیدکننادگان م فارآمری-
کنندگان در تعیین قیمت مجود دارد .فالول م هم اران )13( 2از تئوری
اقتصادی چانهزنی برای تحلی رمند چاناهزنای م نقاش آن در کشاف
قیمت در لانعت مارچوباه شامال غارب اقیانوسایه اساتفاد کردناد.
همچنین ملدی م ناپینو ( )36به بررسی اثر تعاامنیهاای بازاریاابی بار
میوان قدرت چانهزنی کشامرزان در تعیین قیمت موز در جنوب اتیاوپی
پرداختند.
ن ته قاب تأملی که در ب ارگیری الگوهای تعیین ساختار عمودی
بازار مجود دارد ،فرض رقابتی بودن ساختار افقی است .به بیاان دیگار
در الگوهای چانهزنی ،انحصار در خرید در مقاب انحصار در فارمش در
شرایطی مورد ارزیابی قرار میگیرد که فرض میشود ساختار باازار در
سطح خریدران م همچنین در سطح فرمشندگان کامالً رقاابتی اسات.
بیان چنین فرنی یک سؤال اساسی را در ذهن متطادر میساازد م آن
این که چگونه میتوان ساختار افقای م عماودی باازار یاک یاا چناد
محصول را در لورت نقض این فرمض بررسای کارد بررسای تاو م
1- Bobb et al.
2- Folwell et al.

ساختار افقی م عمودی بازار جوم مونوعاتی که بطور کلی در اقتصاد م
بطور خاص در اقتصاد قدرت بازار بندرت مورد توجه قرار گرفته اسات.
بنابراین هدف از پژمهش حانر ،ارزیابی ساختار بازار محصوالت لطنای
در ایران با در نظر گرفتن رقابت افقی م عمودی است.
شیر از جمله محصوالت کشامرزی در ایران است که بایش از 70
درلد آن مارد فرآیند فرآمری میشود .متوسط مصرف سارانه شایر در
ایران در سال 1390حدمد  90کیلوگرم بود است ،این در حاالی اسات
که متوسط مصارف جهاانی برابار باا  156کیلاوگرم م در کشاورهای
ارمپایی  300کیلوگرم میباشاد ( .)12همچناین متوساط قیمات شایر
پاستوریو  ،ماست م پنیر در بین ساالهاای  1391 -1370باه ترتیاب
 4210/6 ،2436/19م  15806ریال م متوسط سالیانه تولید محصوالت
مذکور در همان دمر به ترتیاب  434394 ،1725079م  330396تان
بود است (.)35
آمارها نشان میدهد که تا سال  1381میوان تولید شیر خام بیش
از  1/5برابر ظرفیت کارخانجات فرآمری در کشور بود است .بطاوری
که به ازای هر  3100ماحد گامداری یک کارخاناه باور یاا کوچاک
لطنیات مجود داشته است ( .)24همچنین آمار داد ستاند کارخانجاات
لطنی ،جمعآمری شد توسط مرکو آمار ایران ،نشان مایدهاد در باین
سالهای  1383تا  1390جاذب بایش از  65درلاد از کا شایرخام
دریافتی این لنعت توساط کمتار از  10درلاد از کارخانجاات لطنای
لورت گرفته است که این نشان از تمرکو باالی این لنعت دارد .این
در حالی است که این لنعت برای فرمش محصوالتش با تعداد زیادی
از مصرفکنندگان لطنی رمبرم است که متوسط مصرف سارانه آنهاا در
کشور از حداق تولیه شد توسط ساازمان بهداشات جهاانی بسایار
کمتر است .با این املاف افوایش تمرکو در این لنعت مایتواناد بار
قدرت چانهزنی فرامرریکنندگان م ش گیاری قیمات فارامرد هاای
لطنی اثرگذار باشد .همچنین تأثیرپذیری سالمت م امنیت غذایی افاراد
جامعه م تغییرات رفا آنان از مجود تمرکو در لنعت لطنیات ،دملتها را
بر آن داشته تا با ابوارهای سیاستی گوناگون به کنترل بازار این گارم
از محصوالت غذایی بپردازند .از جمله مهمترین این ابوارها در ایاران،
دخالت م نظارت بر چگونگی ش گیری قیمت شیرخام م فرامرد های
لطنی است .به این ترتیب که ساازمان حمایات از مصارفکننادگان م
تولیدکنندگان به نمایندگی از مصرفکنندگان ،انجمن لانفی لانایع
لطناای بااه نمایناادگی از فاارامریکنناادگان بااه منظااور تعیااین قیماات
محصوالت لطنی به مذاکر میپردازند .اگرچه که در برخی از ساالهاا
مزارت جهاد کشامرزی م یا شورای عالی اقتصاد مسئول این امر بود -
اند اما رمند ش گیری قیمت شیر م فرآمرد هاای آن در تماامی ایان
سالها جدای از متولیان آن ،مشابه بود است .ساوال اساسای کاه در
این جا مطرح میباشد این است که آیا با حضور گسترد سازمانهاا م
نهادهای دملتای در شا گیاری قیمات محصاوالت لطنای ،مصارف
کنندگان در مقاب فرامریکنندگان از قدرت چانهزنی مناسطی برخوردار
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بود اند به عطارت دیگر منعیت رقابات م یاا سااختار عماودی باازار
فرامرد های لطنی در ایران چگونه است پاسخ به این سوال با استفاد
از الگوهای چانهزنی به وور نمنی این معنا را در باردارد کاه سااختار
افقی بازار میان فرامریکنندگان در ورف تولید م میان مصرفکنندگان
در ورف مصرف کامالً رقابتی است .اگرچه که پذیرفتن فرض رقابات
کام میان مصرفکنندگان فرآمرد های لطنی منطقی به نظر میرساد
اما فرض مجود بازار رقابتی میان فرامریکننادگان باه ساادگی قابا
پذیرش نیست .بنابراین در ایان پاژمهش ساعی شاد سااختار افقای م
عمودی بازار فرامرد های لطنی به لورت تو م مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ادامه نمن تونیح الگوی به کار رفته در بررسی ساختار افقای
م عمودی بازار به چگونگی کاربرد آن در لنعت لطنیات ایران خاواهیم
پرداخت .سپس در قسمت سوم نتایج حال از الگوی ماذکور تشاریح
شد م در آخر نتیجهگیری م پیشنهادات ارائه گردید است.

روش تحقيق

کنندگان در فرآیند چانهزنی نیسات اماا ساازمان حمایات از مصارف-
کنناادگان م تولیدکنناادگان سااعی در افااوایش رفااا ناشاای از مصاارف
فرآمرد های لطنی را با ابوار کنترل قیمت م قیمتگاذاری دارد .ایان در
حالی است که فرآمریکنندگان به دنطال افوایش رفا خود باا افاوایش
قیمت توافقی هستند .این ه قیمت مشخص شد به چه میوان رفا هر
یک از ورفین را تحت تأثیر قرار میدهد ناشی از قدرت چانهزنی آنهاا
است که در ادامه به چگونگی محاسطه آن خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن این فرض کاه احتماال ش سات ماذاکر لافر
اساات ،بنااابراین قیماات تااوافقی محصااول لطناای iام ) 𝑖𝑃( کااه از
حداکثرسازی رفا خریدار یا مصارفکننادگان ) 𝑖𝑑𝑤( م فرمشاند یاا
کارخانجات لطنی ) 𝑖𝑠𝑤( حال میشود به ترتیب زیر خواهد بود (:)25
𝝉𝐦𝐚𝐱 𝑭 = (𝒘𝒔𝑖 )𝝉 (𝒘𝒅𝑖 )𝟏−
()3
که در آن :
𝑸
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به منظور بررسی ساختار عمودی بازار با توجه به نحو ش گیری
قیمت فرامرد های لطنی از الگوی چانهزنی انحصار دم جانطه با رهیافت
بدیهی استفاد شد .در ادامه نمن تشریح تئوری چانهزنای چگاونگی
ب ارگیری آن در ش گیری قیمت فرامد های لطنی ارائه شد است.
چانهزنی به پرمسهای گفته میشود که از وریق آن بازی نان برای
رسیدن به یک توافق تالش مایکنناد ( .)21چاناهزنای دم جانطاه باه
شرایطی اوالق میشود که در آن دم بنگا تمای به مشاارکت بارای
دریافت بازدهی مشترک را دارند اماا در چگاونگی اشاتراک م تقسایم
بازدهی با ی دیگر اختالف دارند .در رهیافت بادیهی بارای هار باازی
چانهزنی یک را ح منحصر بفرد نش مجود دارد کاه بفارم تاابع زیار
بیان میشود:
)𝒅 𝑵(𝑺,
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که در آن N ،را ح چانهزنی نش S ،مجموعه را ح های چانه-
زنی مم ن d ،نقطه عادم توافاق arg max ،بیاانگر حداکثرساازی از
وریق مطاحث منطقی u1 ،م  d1به ترتیب بیانگر مطلوبیت حالله برای
بازی ن یک در نقطه توافق م عدم توافق م  u2م  d2مطلوبیات بدسات
آمد برای بازی ن دمم در نقاا توافق م عدم توافاق مایباشاد .عادم
ام ان برقرای مجود شرا تقارن در تمام بازیها ،موجب ایجااد مادل
های چانهزنی نش نامتقارن به ترتیب زیر میشود.
𝝉𝑵 = 𝐦𝐚𝐱 (𝒖𝑨 − 𝒅𝑨 )𝝉 (𝒖𝑩 − 𝒅𝑩 )𝟏−
()2
) 𝒖(𝒖 ,
𝑩

𝑨

زمانی که  τ = 0.5است جواب مسئله چاناهزنای ناا متقاارن باا
حالت متقارن ی ی میشود.
در تعیین قیمت فرآمرد های لطنی اگرچه ام اان حضاور مصارف
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𝒊𝑸𝒅) 𝒊𝑸( 𝒊𝒔𝑷 ∫ 𝒘𝒔𝒊 = 𝑷𝒊 . 𝑸𝒊 −
𝟎

𝑸 − 𝑷.

𝑸𝒅)𝑸( 𝒅

𝑸

𝑷 ∫ = 𝒊𝒅𝒘
𝟎

در رمابط باال 𝜏 ،قدرت چانهزنی کارخانجات لطنی م 𝜏  1 −قدرت
چانهزنی مصرفکنندگان را نشان میدهد .همچنین مقادار ≤ 0 ≤ τ
 1میباشد 𝑃 𝑠 .م 𝑑𝑃 باه ترتیاب بیاانگر قیمات احتیااوی عرناه م
تقانای محصوالت لطنی است .به بیاان دیگار 𝑠 𝑃 م 𝑑𝑃 باه ترتیاب
حداق م حداکثر قیمتی است که فرآمریکنندگان م مصارفکننادگان
برای مذاکر در نظر دارند م چنانچه قیمت پیشنهادی از 𝑠 𝑃 کمتر م یا
از 𝑑𝑃 بیشتر شود ،مذاکر ادامه نخواهد داشات م وارفین حانار باه
مطادله کاال نیستند.
نمایندگان فرآمریکنندگان م مصرفکنندگان در فرآیند چاناهزنای
به دنطال حداکثرسازی تغییرات رفا ناشی از اختالف قیمات تاوافقی م
قیمت ذخیر ای در مقدار  Qهستند .بنابراین رماباط ) 𝑑𝑤( م ) 𝑠𝑤( را
میتوان به ش زیر بازنویسی نمود (:)22
𝒔
𝑸 𝒘𝒔 = (𝑷 − 𝑷 ).
()5
𝑸 𝒘𝒅 = (𝑷𝒅 − 𝑷).
با جایگوین کردن دم رابطه بااال در تاابع  Fم حاداکثر کاردن آن

خواهیم داشت:
𝝉𝟏−
𝝉
()6
)𝑸 𝑭 = ((𝑷 − 𝑷𝒔 ). 𝑸) ((𝑷𝒅 − 𝑷).

𝐦𝐚𝐱:

اگر از تابع  Fنسطت به  Pمشتق گرفته شود م مسامی لافر قارار
دهیم ،قیمت توافقی به ترتیب زیر حال میگردد:
𝐝
𝐬𝐭𝐏)𝛕 𝐏𝐭 = 𝛕𝐏𝐭 + (𝟏 −
()7
قیمت احتیاوی عرنه م تقانای محصاوالت لطنای را مایتاوان
تابعی از عوام مؤثر بر آن دانست م معادله ( )7را همرا باا معاادالت
قیمت احتیاوی عرنه م تقانا برآمرد کرد (.)14
در الگوی چانهزنی فرآمرد های لطنی ،وارف مصارفکننادگان در
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ش گیری قیمت ،سازمان حمایت از مصرفکنندگان م تولیدکنندگان
است که خود متولی امر قانون قیمتگاذاری اسات .بناابراین در ایان
بخش قیمت احتیاوی تقانا 23 ،درلد بیشتر از متوسط هوینه متغیار
تولید هر یک از فرآمرد های لطنی در نظر گرفته خواهد شد .علت ایان
امر قانون قیمتگذاری کاالهای تولید داخ توسط سازمان حمایات از
مصرفکنندگان م تولیدکنندگان است .بر وطق این قانون حداکثر سود
در نظر گرفته شد برای کاالهای تولیاد داخا باه واور متوساط 17
درلد بیش از متوسط هوینه تولیاد اسات .همچناین در نظار گارفتن
هوینههای ماالی معاادل  10درلاد از هویناه مااد املیاه الالی ،در
محاسطه متوسط هوینه تولید لحاظ میشود م از آن جایی که ماد املیه
اللی در تولید فرآمرد های لطنی ،شیر خام است که حدمد  60درلد از
هوینههای تولید را تش ی میدهد ،بنابراین هوینه مالی معادل شاش
درلد نیو به حداکثر سود مجاز انافه میشود .با تونیحات ارائه شد
قیمت احتیاوی تقانای محصوالت لطنی قاب محاسطه است .بناابراین
تنها قیمت احتیاوی عرنه ،یک متغیر پنهان است.
سیستم معادالت بمنظور برآمرد قدرت چانهزنی برای محصاوالت
لطنی در زیر ارائه شد است:
𝒔
𝑷𝒊𝒕 = 𝜷𝒊𝟎 + 𝜷𝒊𝟏 𝑸𝒊𝒕 + 𝜷𝒊𝟐 𝑷𝑴𝒕 + 𝜷𝒊𝟑 𝑷𝑳𝒕 +
()8
𝒕𝒊𝒔𝜺 𝜷𝒊𝟒 𝑷𝑲𝒕 + 𝜷𝒊𝟓 𝑷𝑰𝒕 + 𝜷𝟏𝟔 𝑫 +
𝑝
𝑡𝑖𝜀 𝑃𝑖𝑡 = 𝜏𝑖𝑡 𝑃𝑖𝑡𝑑 + (1 − 𝜏𝑖𝑡 )𝑃𝑖𝑡𝑠 +
()9
که در آن  i=1,…,nنشاندهند محصول لطنی iام اسات .قیمات
ذخیر ای عرنه کاالی لطنی iام تاابعی از مقادار محصاول iام ( 𝑡𝑖𝑄)،
قیمت نیرمی کار در این بخش ( 𝑡𝐿𝑃) ،قیمت شیر خام ( 𝑡𝑀𝑃) ،قیمت
سرمایه ( 𝑡𝐼𝑃) ،قیمت بستهبندی ( 𝑡𝐾𝑃) م متغیر مجازی (𝐷) میباشد.
متغیر مجازی تنها برای محصول شیر مد نظر است .چارا کاه پاس از
حذف یارانه شیر در امی سال  ،1390قیمات ایان محصاول افاوایش
ناگهانی م مقدار آن کاهش شدیدی داشته است .بنابراین این متغیار از
سال  1370تا  1389دارای مقدار لفر م در دم سال بعد یعنی  1390م
 1391دارای مقدار یک میباشد .قیمت سرمایه از جمع نرخ استهالک
داراییهای سرمایهای م نرخ بهر بلند مدت بان ی به عنوان شاخصای
از هوینه فرلت سرمایه منهای متوسط عایدی ناشای از دارایایهاای
سرمایهای محاسطه میشود (.)16
برآمرد معادالت باال به دلی پنهان بودن متغیار قیمات احتیااوی
عرنه محصوالت لطنی ( 𝑠𝑡𝑖𝑃) با استفاد از رمشهاای معماول ام اان
پذیر نیست .در ماقع مدل باال یک عدم تعادل در قمیت را نشاان مای
دهد .به نحوی که قمیت عرنهکنند م تقاناکنند با قیمت مشااهد
شد در بازار متفامت است .بنابراین به منظور برآمرد معادالت مذکور از
رمش حداکثر درستنمایی حاشیهای استفاد شد ( .)27در برآمرد حداکثر
درستنمایی ،تابع چگالی احتمال تو م با تعیین فرم تاابع توزیاع متغیار
مابسته ،حداکثر میشاود م نارایطی اساتخرای مایشاود کاه احتماال
انتخاب نمونه مورد نظر از جمعیت را حداکثر سازد .بنابراین با توجه به

سیستم معادالت بیان شد  ،داریم (:)25
=𝐿
()10
𝑠
که در آن ) 𝑡𝑃  𝑓(𝑃𝑡 ,تابع چگالی احتماال تاو م بارای دم متغیار
درمنوای 𝑡𝑃  𝑃𝑡𝑠 ,میباشد .برای حداکثرسازی تابع درستنمایی در رابطه
باال ،ابتدا بایستی فرم تابع چگالی احتماال تاو م دم متغیار مشاخص
شود.
در حالت کلی فارض توزیاع نرماال بارای متغیرهاا در مطالعاات
اقتصادی در نظر گرفته میشود اما شرایط خااص ایان مسائله نشاان
میدهد که نمیتوان از فرض توزیع نرمال برای متغیر مابسته اساتفاد
کرد .در الگوی چانهزنی تدمین شاد 𝑠𝑡𝑃  𝑃𝑡𝑑 ,قیماتهاای آساتانهای
هستند م قیمت توافقی ( 𝑡𝑃) نمیتواند از قیمت احتیاوی عرناه ( 𝑠𝑡𝑃)
کمتر م قیمت احتیاوی تقانا ( 𝑑𝑡𝑃) بیشاتر باشاد .همچناین در مادل
چانهزنی ارائه شد قیمت احتیاوی عرنه حداق قیمت است م قیمات
احتیاوی تقانا حداکثر قیمتی است کاه محصاوالت لطنای مایتواناد
داشته باشد .بنابراین قیمت احتیاوی عرنه از قیمت احتیااوی تقاناا
کمتر است م قیمت توافقی مابین ایان دم قمیات خواهاد باود (< 𝑠𝑡𝑃
𝑑𝑡𝑃 < 𝑡𝑃) .در این شرایط قیمتها دارای توزیع نرماال بریاد  1شاد
هستند .بهعطارتی احتمال این ه قیمت توافقی از حاداق قیمات ماورد
نظر فرامریکنندگان لطنی کمتر شود ،لفر است .چرا که با کمتر شدن
قیمت توافقی از قیمت احتیاوی عرنه ،باه دلیا منفای شادن ساود
فرامریکنندگان ،مذاکر با ش ست مواجاه خواهاد شاد .بناابراین 𝑠𝑡𝑃
دارای توزیع نرمال برید شد از راست خواهد بود.
در برآمرد معادالت باال نمیتوان از رمشهای معمولسنجی بهار
گرفت .چرا که متغیر قیمت احتیاوی عرنه ( 𝑠𝑡𝑃) قاب مشاهد نیست
م گستردگی م پیچیدگی تابع چگالی احتمال تو م با توزیع نرمال برید
شد  ،این ام ان را فراهم نمیکند .ی ی از رمشهای مناسب با توجاه
به شرایط مسئله ،رمش امید ریانی– بیشینهسازی 2است کاه در ایان
مطالعه از رهیافت مذکور برای برامرد الگوی چانهزنی بهر گرفته شاد
م تونیحات مربووه به آن در پیوست قاب مالحظه است.
تا این مرحله پارمترهای الگوی چانهزنی (معادالت  8م  )9م معنی
داری نرایب مشخص میشود .چنانچه در مطالعه فارض بار رقاابتی
بودن بازار افقی فرمشندگان محصوالت لطنی (فرامریکننادگان) باود،
قیمت احتیاوی عرنه برابر با متوسط هوینه ک در نظر گرفته میشد
اما از آنجایی که هدف این پژمهش تعیین ساختار افقی است ،بنابراین
قیمت احتیاوی عرنه محصاوالت لطنای ،حاداق قمیتای اسات کاه
فرامریکنندگان با توجه به چگونگی منعیت رقابت در سااختار افقای
بازار خود در نظر دارند .بنابراین فالله قیمت احتیاوی از هوینه نهاایی
تولید میتواند نشاندهند قدرت بازار در بخش افقی آن باشد .چنانچه
∞
𝑠𝑡𝑃𝑑) 𝑡𝑃 ∏ ∫𝑃 𝑓(𝑃𝑡𝑠 ,
𝑡

1- truncated normal
)2- Expected maximization (EM

ارزیابی رقابت افقی و عمودی در سنجش ساختار بازار :مطالعه موردی

حداق قمیت مورد نظر فرامریکنندگان برای محصوالت لطنای برابار
هوینه نهایی باشد ،بنابراین ساختار افقی بازار کامالً رقابتی اسات م باا
فالله گرفتن آن از هوینه نهایی تولید ،نشان دهند مجاود ماارک آ
در بازار افقی فرامرد های لطنی است .برای تشاخیص ایان موناوع از
شاخص لرنر استفاد شد .بدین ترتیب که:
𝑖𝑐𝑚 𝑃𝑖′ − 𝑃𝑀 −
𝑀𝑃 𝑃𝑖′ −

= 𝑖𝐿
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در باز زمانی  1390 -1370از مرکاو آماار ایاران جماعآمری گردیاد.
محصوالت لطنی مورد مطالعه شاام شایر پاساتوریو  ،ماسات م پنیار
است .همچنین به منظور برآمرد الگوی چانهزنی از نرمافوار آمااری R
بهر گرفته شد.

نتایج و بحث

که در آن 𝑖𝑃  𝑃𝑖′ = 𝛼𝑖 .متوسط قیمت یک ماحد شیر فارامری
شد را برای محصول لطنی iام در دمر مورد مطالعاه نشاان مایهاد.
همچنین 𝑖𝛼 نریب تطدی یک ماحد شیر خام باه محصاول لطنای iام
است 𝑚𝑐𝑖 .متوسط هوینه نهایی تولید برای محصول لطنی iام در دمر
مورد مطالعه میباشد که از مطالعه ش وهی ( )34استخرای شد.
الزم به تونیح است که آمار م اوالعات الزم برای ایان مطالعاه
شام میوان تولید اقالم لطنی شام شایر ،ماسات م پنیار پاساتوریو ،
مقدار م ارزش نهاد های مصرفی شام نیرمی کاار ،شایر خاام ،شایر
خشک ،موجودی انواع کاالهای سرمایهای ،هوینه اساتهالک ،هویناه
تعمیر م نگهداری م هوینه بستهبندی برای تعدادی از بنگا هاای لطنای

در این بخش در ابتدا نتایج برامرد الگوی چانهزنی ( معاادالت  8م
 )9به منظور تحلی ساختار عمودی بازار محصوالت لطنای بارای ساه
محصول شیر پاستوریو  ،پنیر م ماست در جدمل  1به ترتیب زیر ارائاه
شد است.
نتایج ارائه شد در جدمل  1نشان میدهد که افوایش قیمت شایر
خام م مقدار تولید شیر پاستوریو منجر باه افاوایش قیمات احتیااوی
عرنه این محصول خواهد شد .بطوریکه با افوایش  100ریالی قیمت
شیر خام ،قیمت احتیاوی عرناه شایر پاساتوریو  65ریاال افاوایش
خواهد داشت.

جدول  -1نتایج حاصل از برآورد الگوی چانهزنی در تعيين قيمت شير پاستوریزه ،ماست و پنير
Table 1- The result of bargaining price model for pasteurized milk, yogurt and cheese

ماست

پنير

شير پاستوریزه

نام متغير

Yogurt
*-2132.8
)(333.7
*0.93
)(0.11
*940.16

Cheese
*-7538.09
)(1008
*6.65
)(1.3
*14520.72

Pasteurized milk
*-2570
)(180.2
*0.65
)(0.04
*310.13

Variable

)(90.7
*44.94
)(8.6
*4.35

))180.02

)(60.2
*12.2
)(3.4
*2.64

*130.2
)(20.2
*0.94

))0.11

)(1.3
*50.69
)(6.5

*184.4
)(21.8

*0.24
)(0.06
0.76

*0.32
)(0.08
0.68

)(0.37
*54.49
)(20.6
*1245.45
)(130.37
*0.38
)(0.05
0.62

عرض از مطد
Intercept

قیمت شیرخام (ریال)
Raw milk price

مقدار تولید (میلیون تن)
Production quantity

دستمود (میلیون ریال)
Wage

قیمت بستهبندی (ریال)
Packaging price

قیمت نهاد سرمایه
Capital input price

متغیر مجازی
Dummy variable

قدرت چانهزنی مصرف کنندگان
Consumers bargaining power

قدرت چانهزنی فرآمریکنندگان
Processors bargaining power

مأخذ :یافتههای تحقیق Source: Research finding
* نشاندهند معناداری نرایب است* Represents the significance of the coefficients .
اعداد داخ پرانتو نشاندهند خطای استاندارد نرایب استThe numbers in brackets represent the standard error of the coefficients. .

همچنین افوایش یاک ماحادی (یاک میلیاون تان) تولیاد شایر
پاساتوریو  310/13ریااال قیماات احتیااوی آن را افااوایش ماایدهااد.
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افوایش یک میلیون ریالی قیمت نیرمی کار قیمات احتیااوی را 12/2
ریال م افوایش یک ریالی قیمت بستهبندی قیمت احتیاوی عرنه شیر
خام را  2/6ریال افوایش خواهد داد .مقدار متغییر مجاازی نیاو نشاان
میدهد که در نتیجه حذف یارانه شیر م اثرات هدفمندسازی یاراناههاا
قیمت احتیاوی عرنه شیر پاستوریو  1245/45ریال افاوایش داشاته
است .همچنین قدرت چانهزنی فرآمریکنندگان در ش گیری قیمات
شیر پاستوریو  62درلد بود م مصرفکنندگان نیاو  38درلاد باود
است .این میوان قدرت چانهزنی نشان میدهد که ساازمان حمایات از
مصرفکنندگان م تولیدکنندگان با فرض این اه سیاسات مناساطی در
تعیین قمیت شیر در نظر گرفته باشد اما نتوانسته در این شا گیاری
قیمت ،حقوق مصرفکنندگان را بخوبی حفظ کند.
در ستون دمم جدمل  1نتایج حال از بارآمرد الگاوی چاناهزنای
محصول پنیر قاب مالحظه است .این نتایج نشان میدهد که تغییرات
قیمت شیر خام ،مقدارتولید قیمت نیرمی کار ،بستهبندی م سرمایه اثار
مثطت بر قیمت احتیاوی پنیر دارند به ووریکه با افوایش  100ریاالی
قیمت شیر خام قیمت احتیاوی پنیر بطور متوسط  665ریاال افاوایش
مییابد .همچنین افوایش یک میلیون تنی تولید این محصول ،افوایش
 14520/72ریالی قیمت احتیاوی پنیر را بدنطال خواهد داشات .چناان
چه هوینه بستهبندی این محصاول  100ریاال افاوایش یاباد قیمات
احتیاوی پنیر  435ریال افوایش خواهاد داشات .همچناین در تعیاین
قیمت پنیر بطور متوسط در وی دمر مطالعه قدرت چانهزنی فارآمری
کنندگان  0/68م مصرفکنندگان  0/32است .بنابراین  68درلد از هر
تغییری که منجر به افوایش رفا حال از مطادله این محصاول شاود
متعلق به فارآمریکننادگان م  32درلاد آن ساهم مصارفکننادگان
خواهد بود .به همین ترتیب سهم مصرف کنندگان از هرگونه کااهش
رفا در مطادله پنیر  68درلد م سهم فرآمریکنندگان  32درلد مای-
باشد م این ناشی از قدرت چانهزنی نامتقارن ایان دم گارم در مطادلاه
است.
برای تحلی اثرات متغیرهای گوناگون بر قیمت احتیاوی عرنهی
محصول ماست م در نتیجه قیمت توافقی آن اعداد ارائه شد در ستون
سوم جدمل  1قاب بررسی است .همانگونه که قاب مالحظه است ،با
افوایش یک ماحدی قیمات شایر خاام قیمات احتیااوی عرناه ایان
محصول  0/93ماحد م با افاوایش یاک ماحادی تولیاد (میلیاون تان)
حداق قیمت عرنه م یا همان قیمت احتیاوی ماست بطاور متوساط
 940/16ماحد انافه میشود .همچنین همانند دم محصول لطنی قطا
قدرت چانهزنی تولیدکنندگان به مراتاب بیشاتر از مصارفکننادگان م
معادل  0/76است .بنابراین سهم مصارفکننادگان در تقسایم مناافع
حال از مطادلهی این فرآمرد لطنی  0/24میباشد.
الزم به تونیح است که به جهات بررسای معنااداری نارایب از
رمش بوت استراپینگ استفاد شد م نتایج نشان داد که کلیاه نارایب
در سطح  5درلد معنادار هستند .عالم بر این به منظور تحلی بهتار

الگوی چانهزنی محصوالت لطنی ،کشش قیمت احتیاوی عرنهی این
محصوالت نسطت به تغییرات عوام مؤثر بار آن ماورد بررسای قارار
گرفت م نتایج حال از آن در جدمل  2نمایش داد شد است.
جدول  -2کشش قيمت احتياطی عرضهی نسبت به تغييرات عوامل
مؤثر بر آن در محصوالت لبنی
Table 2- The elasticity of reservation price relative to its
determinants in dairy products

نام محصول
نام متغير

Product

ماست

پنير

شير پاستوریزه

Variable

Yogurt
0.58

Cheese
0.68

Pasteurized milk
0.56

قیمت شیرخام

0.08

0.23

0.19

0.25

0.25

0.27

0.38

0.18

0.12

0.39

0.26

0.69

Row milk
price

مقدار تولید
Production
quantity

دستمود
Wage

قیمت بستهبندی
Packing price

قیمت نهاد
سرمایه

Capital input
price
مأخذ :یافتههای تحقیق Source: Research findings

نتایج جدمل  2نشان میدهد که با افوایش یاک درلادی قیمات
شیر خام حداق قیمت محصوالت لطنی شام شیر ،پنیر م ماسات باه
ترتیب  0/68 ،0/56م  0/58افوایش خواهد داشت .با در نظار داشاتن
قاادرت چانااهزناای فاارآمریکنناادگان در تعیااین قیماات تااوافقی ایاان
محصوالت که به ترتیب  0/68 ،0/62م  0/72میباشد انتظار مایرمد
قیمت توافقی این محصوالت در ازای افاوایش یاک درلادی قیمات
شیر خام به وور متوسط به ترتیب  0/46 ،0/35م  0/41درلد افوایش
داشته باشد .در حالیکه اگر قدرت چانهزنی ورفین مساامی م معاادل
 0/5بود افوایش قیمت توافقی به وور متوسط به ترتیاب 0/34 ،0/28
م  0/29میبود .به عطارتی در نتیجه افوایش قیمت احتیاوی عرنه باا
فرض ثابت بودن سایر شرایط عایدی ناشی از مطادله کاال کاهش می-
یابد که از این کاهش رفاا لاورت گرفتاه در محصاولی مانناد شایر
پاستوریو  62درلد سهم مصرف کنند م  38درلاد ساهم فارآمری
کنند خواهد بود که این عدم تقارن ناشی از نابرابری قدرت چانهزنای
ورفین است .چنانچه قیمت عوام مؤثر بار قیمات احتیااوی عرناه
(شام شیر خام ،نیرمی کار ،بساتهبنادی ،سارمایه) کااهش یاباد ،در
نتیجه آن قیمت احتیاوی عرنه محصوالت لطنی کاهش خواهد یافت

ارزیابی رقابت افقی و عمودی در سنجش ساختار بازار :مطالعه موردی

که این نشان دهند افوایش عایدی ناشی از مطادله محصاوالت لطنای
است که از این افوایش عایدی م یاا رفاا لاورت گرفتاه بارای ساه
محصول لطنی شیر پاستوریو  ،پنیر م ماسات باه ترتیاب  68 ،62م 72
درلد سهم فارآمریکننادگان م  32 ،38م  28درلاد ساهم مصارف
کنندگان خواهد بود .در رابطه با سایر عوام نیو همانند ماوارد ماذکور
میتوان اثرات تغییر قمیت احتیاوی بر قیمت توافقی را تحلی نمود.
در ادامه با محاسطه قیمت احتیاوی عرنه این محصوالت م تعیین
فالله آن با هوینه نهایی تولید مایتاوان سااختار افقای باازار را نیاو
ارزیابی کرد که برای این منظور از شاخص لرنار اساتفاد شاد .نتاایج
نشان میدهد که قیمت احتیاوی عرنه شیر ،ماست م پنیار باه واور
متوسط در دمر مطالعه به ترتیاب باه میاوان  32 ،29م  68درلاد از
هوینه نهایی تولید فرامرد های لطنی بیشتر است که به معناای فالاله
داشتن ساختار افقی بازار این محصوالت از رقابت کام است .بنابراین
با رقابتی تر شدن ساختار افقی باازار انتظاار مایرمد قیمات احتیااوی
عرنه محصوالت لطنی کاهش م در لورت ثابت بودن سایر شارایط،
قیمت توافقی این محصوالت نیو کاهش یابد .به عنوان مثال چنانچاه
ساختار افقی محصول شیر پاستوریو به سمت رقابات کاما نودیاک
شود ،انتظار میرمد قیمت احتیاوی شیر پاستوریو  29درلاد کااهش
یابد م با توجه به قدرت چانهزنی فرامریکننادگان (کاه معاادل 0/62
است) قیمت توافقی این محصول  11درلد کاهش مییابد.

نتيجهگيری و پيشنهادها
از آنجائیکه بایش از  90درلاد از شایرخام جاذب شاد توساط
لنعت لطنیات در کشور به تولید سه کاالی شیر پاساتوریو  ،ماسات م
پنیر اختصاص مییابد ،این سه محصول در بررسی بازار فارآمرد هاای
لطنی در نظر گرفته شدند م نتایج حال از الگوی چانهزنای در تعیاین
قیمت فرآمرد های لطنی نشان میدهد فرآمریکنندگان در ایان ساطح
از بازار دارای قدرت چانهزنی باالیی هستند .بطوریکه در ش گیاری
قیمت شیر پاستوریو  ،پنیر م ماست به ترتیب دارای قادرت چاناهزنای
 0/68 ،0/62م  0/76میباشند .بنابراین بطور متوساط تقریاب باه 70
درلد از منافع ناشی از مطادله فرآمرد های لطنای متعلاق باه فارآمری
کنندگان م  30درلد از آن سهم مصرفکننادگان اسات .بعطاارتی 70
درلد از کاهش رفا تولیدکنندگان در نتیجاه افاوایش هویناههاا باه
مصرفکنند منتق میشود در حالیکه تنها  30درلاد افاوایش رفاا
منتج از کاهش هوینهها به مصرفکنندگان فرارمد های لطنی تعلق می
گیرد .این در شرایطی است که کشور ایران جوم کشورهایی باا سارانه
مصرف پایین در لطنیات است م ی ی از اهداف اساسای دملات هماان
گونه که قطال نیو اشار شد ،افوایش مصارف لطنیاات م بهطاود امنیات
غذایی است .با این حال نتایج نشان میدهاد ماذاکرات شا گیاری
قیمت این محصوالت به نحوی بود است که دملت از هدف اساسای
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خود فالله گرفته است .علت ایان امار مایتواناد هموماانی مظاایف
سازمان دملتی متولی در امر قانون قیمتگاذاری ،حمایات از مصارف
کنند م حمایت از تولیدکنند باشد .لذا لومم بررسی تشا ی ساازمان
های مستق دملتی م یا غیردملتای در حمایات از مصارفکننادگان م
مطالعه راه ارهای مناسب بارای عملیااتی کاردن قاوانین موجاود در
حمایت از مصرفکنندگان نرمری به نظر میرسد.
محاسطه کشش قیمت توافقی نسطت به تغییرات قیمت شیر خاام،
نیرمی کار ،بستهبندی ،سرمایه م مقدار تولید نشان میدهد در هر ساه
محصول عالم بر قیمت شیر خام ،قیمت سرمایه م بستهبنادی نقاش
بسوایی در تغییر قیمت اقالم لطنی به خصوص شیر پاساتوریو دارناد.
بطوریکه کاهش یک درلدی در قیمت سرمایه با شرایط کناونی باه
ترتیب منجر به کاهش قیمت شایر ،پنیار م ماسات باه میاوان ،0/32
 0/13م  0/15درلد خواهد شد .به عطارتی کاهش د درلدی قیمات
سرمایه با قدرت چانهزنی موجود م با توجاه باه کشاشهاای قیمتای
تقانای این محصوالت که برگرفته از مطالعه چیذری م هم اران ()8
است ،متوسط مصرف شیر خانوار را  3/1کیلوگرم افوایش خواهاد داد.
چنانچه قدرت چانهزنی برابر برقرار شود ،کااهش د درلادی قیمات
سرمایه  4/7کیلوگرم افوایش مصرف شایر در خانوارهاای ایرانای باه
دنطال خواهد داشت .همچنین کاهش  10درلدی قیمت بستهبندی با
شرایط چانهزنی موجود بطور متوسط قیمت فارآمرد هاای لطنای را 10
درلد کاهش میدهد م در نتیجه آن میوان مصرف شایر خاانوار 1/4
کیلوگرم افوایش مییابد .بنابراین تأمین سرمایه ایان بخاش از محا
تسهیالت ارزان قمیت م مطالعه راه ارهاای مناساب جهات کااهش
قیمت سرمایه میتواند به کاهش قیمات م در نتیجاه بهطاود مصارف
فرآمرد های لطنی کمک کند .عالم بر آن نیمای از ماواد بساتهبنادی
محصوالت لطنی مارداتی م نیمی دیگار آن از محا تولیادات داخلای
فراهم میشود که با کنترل قیمت محصوالت پترمشایمی ،اختصااص
ارز مرجع م بهطود ت نولوژی بستهبندی میتوان هوینه بستهبندی را در
سطح مناسطی کاهش داد.
همچنین با محاسطه قیمت احتیاوی عرنه محصوالت لطنای کاه
نشان دهند حداق قیمتی است که فارآمری کننادگان باا توجاه باه
ساختار افقی بازار این محصوالت ،تمای به فرمش تولیدات خود دارند،
ساختار افقی بازار این محصوالت نیو با استفاد از شاخص لرنار ماورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که اگرچه مقدار ایان شااخص
در دمر مورد مطالعه با نوساانات فارامان ،در مجماوع رمناد کاهشای
داشته م این به معنای بهطود منعیت رقابت در سالهای مورد مطالعاه
بود است ،با این حال ساختار بازار افقی این محصوالت از بازار رقابت
کام فالله دارد .به عطارتی لنعت تولیاد فارامرد هاای لطنای دارای
قدرت نسطی برای قرار دادن قیمت محصوالت لطنای بااالتر از هویناه
نهایی تولید است.
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پيوست:
الگوریتم  EMیک رمش ت رار شوند است که برای یافتن پارامترهای حداکثر درستنمایی 1یک مادل آمااری در شارایطی کاه معاادالت بطاور
مستقیم قاب ح نیستند ب ار گرفته میشود .به میژ زمانی که این مدل هاا شاام متغیرهاای پنهاان م پارامترهاای نامشاخص هساتند ( .)19ایان
الگوریتم شام دم مرحلهی محاسطه امید ریانی 2م مرحله حداکثرسازی 3است .با در نظر گرفتن مقادیر املیه برای پارامترها ،در مرحله امیاد ریانای،
امید شروی لگاریتم درستنمایی برای همه اوالعات مشرما بر مقادیر املیه پارامترها م داد های مشاهد شد محاسطه میشود .ساپس امیاد شاروی
مقادیر متغیرهای پنهان در فرم کام تابع درستنمایی جایگوین میشود .در مرحله بعد یعنی حداکثرسازی ،لگاریتم درستنمایی انتظاری کاه در مرحلاه
قط ش گرفته حداکثر میشود م برامرد جدیدی از پارامترها را ارائه میکند .با جایگوین کردن پارامترهای برامرد شد در مرحلاه حداکثرساازی باه
جای پارامترهای املیه در مرحله امل یعنی مرحله امید ریانی ،این حلقه دمبار ت رار میشود م تا رسیدن به همگرایی پارامترها در مقاادیر مشاخص
ادامه مییابد.
بمنظور بررسی معناداری نرایب برامردی در الگوی چانهزنی ارائه شد از رمش بوت استراپینگ با  1500ت رار استفاد شد .این رمش یک شیو
نمونهگیری دمرن نمونهای بر گرفته از شطیهسازی مونت کارلو است که برای تعیین دقت آماری م یا برامرد کردن توزیع از رمی آمار های نمونه ب اار
گرفته میشود .در این شیو با استفاد از نرایب بدست آمد از  1500بار تخمین ،خطای معیار نارایب محاساطه م فالاله اومیناان بارای بررسای
معنادارای نرایب به ترتیب زیر ساخته میشود:
)̂𝜃(𝐸𝑆𝜃̅ ± 1.96
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1- Maximum likelihood
2- Expectation
3- Maximization

