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  چکیده
تن در کشور با پرداخ یمتق یزوخ و افت یمیانحصار محصوالت پتروش یتمقاله، ابتدا وضع یندر ا

موجود  يانحصار یت. با توجه به وضعشود یداده م یشنما یمیبه آمار معامالت محصوالت پتروش

دسـت آمـده    هو مقـدار بـ   یمـت است که ق يمدل رگوالتور  مقاله به دنبال ارائه یمی،در بازار پتروش
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نشـان   يا مرحلـه دو يباز یک یبه منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و ط »ینتضم«با عنوان اوراق 
حـل،   راه یـن . در اکنـد مشـکل کنتـرل انحصـارگر را حـل      توانـد  یحـل مـ   راه ینکه ا شود یداده م

خود اقدام به درخواست محصول موردنظر  يدور بعد يبرا یمیمحصوالت پتروش یدخر ضیانمتقا
 یجـه خواهـد شـد. در نت   یـاز محصول به مقدار مورد ن ینا  ملزم به عرضه یدکنندهو تول ندکن یخود م

وارده در دور  يهـا  دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوك يشده برا بینی یشپ يتقاضا
که در صورت عدم وجود شـوك   شود ینشان داده م یتدر بازار پاسخ داده شوند. در نها ایددوم ب
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  مقدمه -1

هـا   با توجه به تنوع باالي محصوالت پتروشیمی تولید شده در ایران و محـدودیت تولیـد آن  

ــرار گرفتــه 1در کشــور، بیشــتر ایــن محصــوالت در وضــعیت انحصــاري  ــیش از  ق ــد. ب  50ان

ها داراي پروسـه تولیـد،    تولیدکننده این محصوالت در کشور وجود دارد که هر یک از آن

فردي از نظر پیچیدگی در  انبار و فروش مربوط به خود هستند، از این رو، وضعیت منحصربه

بازار محصوالت پتروشیمی ایران ایجاد شده و مشکالتی را براي آن به وجود آورده اسـت.  

انحصارگري در بازار محصوالت پتروشیمی شامل دو مساله است؛ یکی مشکالت مربوط به 

اینکه انحصارگر اقدام به محدودسازي عرضه کـرده و بـا افـزایش قیمـت ایـن محصـوالت،       

کند. دیگر آنکه با افزایش تولید در زمان واردات محصـول باعـث    سود خود را حداکثر می

  شود. ب به بازار میکاهش قیمت و ضرر واردکننده شده و مانع ورود رقی

شـود، شـامل دو بخـش اسـت: در بخـش اول بـه ایـن         سوالی که در این مقاله مطرح مـی 

شود که وضعیت انحصاري این محصوالت چگونه اسـت و چـه میـزان     موضوع پرداخته می

کـه سـوال اصـلی    -پیچیدگی در بازار محصـوالت پتروشـیمی وجـود دارد. در بخـش دوم      

اي پرداخته شـده   مشکالت با استفاده از یک مدل دو مرحلهبه روش حل این  -تحقیق است

  گیرد. و راه حل ارائه شده مورد بررسی قرار می

هاي موجـود   روش مورد استفاده در پاسخ به سوال اول، مطالعه تجربی و استفاده از داده

در بورس کاالي ایران است که با  نشان دادن تعداد تولیدکننـدگان و خریـداران و محاسـبه    

منظور پاسخ به سوال دوم که سوال  پردازد. به ها به تشریح وضعیت بازار می رجه تمرکز آند

به ارائـه مـدل نظـري بـر پایـه یـک بـازي دو         2اصلی پژوهش است با روش طراحی مکانیزم

شـود کـه تعـادل نهـایی در مکـانیزم       شود که با حل آن نشـان داده مـی   اي پرداخته می مرحله

صارگر و افزایش عرضه آن خواهد انجامیـد. در نهایـت یکـی از    جدید به کاهش قیمت انح

هـاي   خصوصیات مکانیزم جدیـد کـه همـان خاصـیت آتـی اوراق اسـت بـا اسـتفاده از داده        

هـا نشـان    گیرد. تخمـین  معامالت سلف در شرکت بورس کاالي ایران مورد آزمون قرار می

دسـت آمـده بـراي     مـت بـه  دهد با حضور اوراق آتی در بازار محصوالت پتروشـیمی، قی  می

  تر از حالتی است که فقط امکان خرید نقدي وجود دارد. داري پایین کاالها به صورت معنی

                                                                                                              
1- Monopoly 
2- Mechanism Design 
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  پیشینه پژوهش -2

کننـده   شود کـه در آن یـک شـخص یـا شـرکت تنهـا عرضـه        انحصار به وضعیتی اطالق می

درجـه   کننـدگان بـه دو یـا بیشـتر،     محصولی خاص در بازار است. بـا افـزایش تعـداد عرضـه    

تـوان ایـن    یابد که  با توجه به سـهم بـازار هریـک از تولیدکننـدگان مـی      انحصار کاهش می

  ).1987و همکاران،  1درجه انحصار را تعیین کرد (کراتنمیکر

به منظور بررسی درجه انحصـار در بـازار در ایـن مقالـه از شـاخص هرفینـدال هیرشـمن        

کننـدگان بـازار    بازار هریک از عرضـه  شود. این شاخص از جمع توان دوم سهم استفاده می

هزار بوده و بیشتر بودن آن نشانه بـاالتر بـودن درجـه     10تا  0آید که عددي بین  دست می به

  ).2004، 2هایس و پیلکینگتون-انحصار است (لیستون

پـردازد کـه    می» تضمین«راه حل ارائه شده در این مقاله به معرفی ابزاري با عنوان اوراق 

شـود. در حـال حاضـر، معـامالت بـازار محصـوالت پتروشـیمی         ها معاملـه مـی   یدر بازار آت

کنـد. مـدل    است که در آن انحصـارگر اقـدام بـه حداکثرسـازي سـود مـی       3صورت نقدي به

ها اقدام به تعیین مقدار و قیمـت محصـوالت    نظري تحقیق با متمایز کردن بازار نقدي و آتی

مدل ارائه شده و پیشینه آن در ادامـه بـه مـرور    در بازار خواهد کرد. به منظور درك صحیح 

  شود. ها و نقش آن در کنترل انحصار پرداخته می ادبیات بازار آتی

با خصوصـیت رقـابتی    5ها انحصاري، یک بازار آتی 4زمانی که در کنار یک بازار نقدي

احتمـالی در   6ها شـرکت کنـد، یـک کژمنشـی     وجود داشته باشد و انحصارگر در بازار آتی

). در واقع انحصـارگر بـا ورود بـه بـازار     2005، 7موئرمن و شورداد (زار نقدي رخ خواهد با

ها، این انگیزه را خواهد داشت که با افزایش تولید خود باعث کاهش قیمـت محصـول    آتی

هـا، موقعیـت    کننـدگان بـازار آتـی    ها سود کسب کند. زمانی که شرکت شده و از بازار آتی

کنند، حضور وي را در نظر گرفته و با توجه به این وضعیت، اقدام  انحصارگر را مشاهده می

کند. در واقع در چنین حالتی تولیدکننده انحصارگر مجبور به رقابـت بـا    گیري می به تصمیم

                                                                                                              
1- Krattenmaker 
2- Liston-Hayes and Pilkington 
3- spot 
4- Spot Market 
5- Futures Market 
6- Moral Hazard 
7- Muermann and Shore 
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 1شود که وضـعیت مشـابهی بـا مشـکل کـاالي بـادوام انحصـارگر        محصوالت آتی خود می

هـا وارد   جاي دوام محصول، بـازار آتـی   وجود خواهد آورد که در آن به ) به1972، 2(کوس

شود. به عبارت دیگر، زمانی کـه انحصـارگر اقـدام بـه فـروش تولیـد دوره بعـدي خـود          می

کند در دور بعد باید با توجه به مقدار فروخته شده اقدام به تولید کنـد کـه باعـث ایجـاد      می

  خواهد شد. بین تولید دوره آتی و فروش دوره آتی در دوره حاضر 3رقابت استکلبرگ

رسد به منظور ارائه حل مشکل انحصـاري محصـوالت    با توجه به این مکانیزم به نظر می

  ها توجه شود.  پتروشیمی و حرکت به سمت قیمت و مقدار رقابتی باید به بازار آتی

هـا بـا وجـود     پردازند که آیا بازار آتی ) به این موضوع می1984( 4اندرسون و ساندرسان

به وجود خواهد آمـد یـا خیـر؟     5بازار نقدي و شرایط انتظارات عقالیی قدرت انحصاري در

ها شرکت نخواهد کرد، اما  در بازار آتی 6خنثی-دهند که انحصارگر ریسک ها نشان می آن

ریسـک   8گریزي خود به منظور پوشش با توجه به درجه ریسک 7گریز انحصارگري ریسک

گریـزي   بـازار بـا افـزایش درجـه ریسـک     کند که میزان شـرکت در   در این بازار شرکت می

  یابد. افزایش می

 هـا،  اي این نظر را داشته باشـند کـه بـا ورود انحصـارگر بـه بـازار آتـی        ممکن است عده

کنندگان کنونی بازار دیگـر تمـایلی بـه حضـور در آن را نخواهنـد داشـت. بـه بیـان          شرکت

ــه    ــد، عالق ــازار ندارن ــدرت ب ــه ق ــرادي ک ــر، اف ــ  دیگ ــرکت در ب ــه ش ــه در آن اي ب ازاري ک

انحصارگر داراي قدرت بازار اسـت، نخواهنـد داشـت. بـه عبـارت دیگـر، ایـن انحصـارگر         

کننـدگان بـازار خوشـایند     ها را تحت تاثیر قرار دهد که این بـراي شـرکت   تواند سود آن می

توانـد صـحیح باشـد و بارهـا مثـال       کند که این گـزاره نمـی   ) بیان می1991نیست. اندرسون (

هـاي نفـت خـام، مـس،      بازار مشاهده شـده اسـت. بـراي مثـال، بازارهـاي آتـی       نقض آن در

هـا داراي   یـک از آن  کاکائو، قهوه و آلومینیـوم بسـیار پرطرفـدار هسـتند در حـالی کـه هـر       

هایی هستند کـه اقـدام بـه اثرگـذاري      تولیدکنندگان انحصاري داراي قدرت باال و یا کارتل

                                                                                                              
1- Durable Goods Monopoly Problem 
2- Coase 
3- Stackelberg Competition 
4- Anderson and Sundaresan 
5- Rational Expectations 
6- Risk-neutral 
7- Risk-averse 
8- Hedge 
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توان انتظار داشـت کـه در صـورت ایجـاد      نتیجه میکنند. در  روي کاالي موردنظر خود می

ها و شرکت انحصارگر در آن، بازیگرانی نیز در آن حضور خواهنـد داشـت    یک بازار آتی

  شوند. که باعث ایجاد رقابت می

کننـد کـه در آن انحصـارگري کـه اطالعـات       ) مدلی را ارائه مـی 1992( 1کومار و سپی

ها در بازار نقـدي سـود    ا با استفاده از دستکاري قیمته تواند در بازار آتی داخلی ندارد، می

تواند چنین کـاري را انجـام    کسب کند. در حالی که انحصارگر اطالعات داخلی ندارد، می

کننـدگان بـازار قـادر بـه تفکیـک انحصـارگر داراي اطالعـات و بـدون          دهد، زیرا شـرکت 

ا توجه به اینکـه مشـخص نیسـت،    ب دهد که در ایران نیز اطالعات نیستند. این مساله نشان می

شرکت تولیدکننده محصـول پتروشـیمی داراي اطالعـات نهـانی بـازار اسـت یـا خیـر، ایـن          

تواند مـورد   کننده نخواهد بود و مساله انحصارگر، جدا از مساله اطالعات می موضوع نگران

  بررسی قرار گیرد.

ر در مرحلـه اول تمـام   دهنـد کـه د   اي را توسعه مـی  ) مدل دو مرحله1993( 2آالز و ویال

کند که در مرحله دوم باید تحویل  تقاضا مشخص شده و انحصارگر اقدام به فروش آتی می

هـا نشـان    دهد. سپس در مرحله دوم انحصارگر باید تصمیم بگیرد که چقدر تولید کنـد. آن 

هـا کـرده و بـا بـدتر کـردن       دهند در این حالت انحصارگر اقدام به شرکت در بازار آتی می

شود. مدلی که در انتهاي این مقاله به  کننده می رایط خود، باعث بهتر شدن شرایط مصرفش

حل مشکل انحصاري بازار محصوالت پتروشیمی توسـعه داده خواهـد شـد،     منظور ارائه راه

  ) خواهد بود.1993اي آالز و ویال ( مشابه مدل این دو مرحله

اي کـه   د که در یک مدل دو مرحلـه ده ) در مقاله دیگري نشان می1992همچنین آالز (

ها پیش از تصـمیمات مربـوط بـه بـازار      وجود دارد و تصمیمات بازار آتی 3در آن الیگاپولی

ها ابزار خوبی براي کنترل انحصارگر است و اسـتفاده از آن   شود، بازار آتی نقدي گرفته می

  بین استراتژي تولیدکننده و ریسک وي بستگی دارد. 4به تداخل

                                                                                                              
1- Kumar and Seppi 
2- Allaz and Villa 
3- Oligopoly 
4- Interaction 
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پردازند.  ) در مقاله مشابهی به مساله روابط بین بازار نقدي و آتی می2006( 1تیل اسلید و

کنند که چگونه ساختار بازار محصـول و مبادلـه آتـی آن روي     ها این سوال را مطرح می آن

گذارند. همچنین سـواالت مطـرح شـده در ایـن مقالـه شـامل        هاي بازار نقدي تاثیر می قیمت

شـود   ها بر ثبات بازارها نیز پرداخته شده و در نهایت نشـان داده مـی   بررسی اثرات بازار آتی

دهـد.   تواند باعث تغییر قیمت شود، اما ثبات آن را تحت تاثیر قرار نمـی  که ساختار بازار می

  شود. همچنین افزایش مبادالت آتی باعث کاهش قیمت محصوالت نیز می

ندرت انجام شـده   دودیت در داده بهدلیل مح ) به1993آزمون تجربی مقاله آالز و ویال (

است. به منظور آزمون این نظریه ضروري است در یک بـازار هـم اوراق آتـی و هـم بـازار      

) اسـت کـه   2016نقدي مورد معامله قرار بگیرند. یکـی از مقـاالت اخیـر ایتـو و رگوآنـت (     

ه ایـن  دسـت آورده اسـت؛ بـ    ) در بازار برق بـه 1993شواهدي بر صحت نظریه آالز و ویال (

فروشی برق، یک  بازار روز قبل و هفت بازار در همـان روز، بـرق در    صورت که در عمده

شـود زمـانی کـه آربیتـراژ      کنند.  در این مقالـه نشـان داده مـی    ساعت مشخصی را معامله می

  یابد.  شود (بازار روز قبل که مشابه بازار آتی است)، قیمت در بازار افزایش می ممانعت می

  

  ها داده -3

خرید و فروش محصوالت پتروشیمی در داخل کشور از طریق مکـانیزم موجـود در بـورس    

هاي معامالت بورس کاال در بازه زمانی فروردین  گیرد. در این تحقیق داده کاال صورت می

گیـرد. البتـه معـامالت خاصـی در بـازار       مورد اسـتفاده قـرار مـی    1394تا اسفندماه  1392ماه 

شــوند. ایــن  ود دارد کــه در بـازار خــارج از بـورس معاملــه مـی   محصـوالت پتروشــیمی وجـ  

ها از طریـق مکـانیزم بـورس     معامالت شامل محصوالت خاصی است که خرید و فروش آن

پذیر نیست. براي مثال، برخی از کاالها به دلیل شرایط خاص نگهداري آن در بورس  امکان

وراك تولیدکننـدگان پتروشـیمی   شود. همچنین کاالهایی نیز وجود دارند که خـ  معامله نمی

تـوان از   شـوند و مـی   هاي پتروشیمی منتقل مـی  دیگر هستند و از طریق لوله در داخل مجتمع

ها به عنوان مواد اولیه تولید محصوالت پتروشیمی و نه محصول نهایی در نظر گرفت. در  آن

صد هستند کـه  در 5شوند، کمتر از  مجموع کاالهایی که در خارج از بورس کاال معامله می

                                                                                                              
1- Slade and Thille  
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هاي بورس کاال به منظور بررسی بازار محصـوالت پتروشـیمی    توان از داده دهد می یمنشان 

  استفاده کرد.

 409بر اساس آمار معامالت، تعداد گریدهاي کاالي معامله شده در بـورس کـاال برابـر    

یی ین گـروه کـاال  تـر  بزرگشوند.  گروه کاالیی تقسیم می 61مورد است که این گریدها به 

تر مانند پلی اتـیلن سـبک،    گروه کوچک 10ها هستند که خود شامل  اتیلن مورد بررسی پلی

درصــد از ارزش کــل معــامالت را بــه خــود اختصــاص  50شــود و حــدود  ســنگین و... مــی

خریـدار متمـایز بـراي انـواع محصـوالت وجـود        2,996دهند. در حالی که در این بـازار   می

پردازند. تعداد کـل سفارشـات    عرضه محصوالت پتروشیمی میتولیدکننده به  50دارد، تنها 

 35,315مورد بوده که متوسط قیمت هر معامله برابر  169,395انجام شده در این بازه زمانی 

میلیارد ریال است. کل ارزش معامالت  6/1ریال و متوسط ارزش هر معامله انجام شده برابر 

ار میلیارد ریال است که موجب گردش مالی هز 200انجام شده در بازه مورد بررسی حدود 

  هزار میلیارد ریال در سال شده است. 66حدود 

  

 بررسی انحصار در بازار محصوالت پتروشیمی -4

توجـه بـه    فقط محصوالت پتروشیمی عرضه شده در بورس کاال محور این مطالعه هستند. بـا 

ت پتروشیمی در کشور اینکه طبق قوانین موجود در کشور، تنها روش مجاز عرضه محصوال

هاي پتروشیمی محصوالت خود را از طریق بورس  از طریق بورس کاال است و تمام شرکت

تـوان بـه عنـوان     دست آمده از معامالت بورس کـاال را مـی   هاي به کنند، داده کاال عرضه می

شود کـه قیمـت    نماینده کل بازار محصوالت پتروشیمی کشور شناسایی کرد. خاطرنشان می

درصد معامالت بـازار را تشـکیل    5ي معامالت خارج از بورس کاال که کمتر از حدود مبنا

  دست آمده از بورس کاال است. دهند، قیمت متوسط به می

شـده در   درصد گریدهاي محصوالت پتروشـیمی عرضـه   82، حدود )1( نموداربراساس 

مـابقی محصـوالت   انـد. عـالوه بـر ایـن،      فقط یک تولیدکننـده داشـته   (از نظر تعداد) بورس

 تمـام دهـد عرضـه    اند که نشان می شده در بورس نیز بین دو تا چهار تولیدکننده داشته عرضه

  است.توجهی برخوردار  محصوالت پتروشیمی در بورس کاال از انحصار قابل
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 تفکیک تعداد تولیدکننده محصول از نظر تعداد کاال به سهم ):1( نمودار

  
ماه سال  در بورس کاالي ایران از فروردین به تفکیک گرید والت پتروشیمیمعامالت محص ها از داده -

 1394تا اسفندماه سال  1392

  

توان بررسی کرد.  ) را می2تر شدن وضعیت این بازار گراف فرضی نمودار ( براي روشن

  شوند. تولید می cو  a ،bتوسط سه تولیدکننده  6و  5، 4، 3، 2، 1کاالهاي 
  

  اي از رابطه کاالها و تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی نه):  نمو2( نمودار

  
  

تولیدکننـده   2داراي  2در این بازار فرضی انحصاري هستند. کـاالي   6و  5، 3، 1کاالي 

ــراي   3داراي  4و کــاالي  ــین وضــعیتی ب ــده اســت. چن کــاالي  409شــرکت و  50تولیدکنن

شود که در این وضعیت،  اهده میپتروشیمی در بازار واقعی این محصوالت برقرار است. مش

شـود و بـا تقسـیم     تنوع کاال و تعدد تولیدکنندگان باعث از بین رفتن انحصار در بـازار نمـی  

شــود. بــراي مثــال،  شــدن کاالهــاي متنــوع بــه تولیدکننــدگان محــدود، انحصــار حفــظ مــی 

رن بوتـادین  استایرن انبساطی و پلی استایرن معمولی تنها توسط پتروشیمی تبریز یـا اسـتای   پلی

  شوند. تیره و ساتایرن بوتادین روشن فقط توسط پتروشیمی بندرامام تولید می

82%

11%

5%
2%

1

2

3

4
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تقاضـا در   سمت وجود انحصار تنها مختص به سمت عرضه نیست و ممکن است انحصار در

هاي جدول براساس تعداد خریـداران مرتـب    )، ستون1در جدول ( .وجود داشته باشداین صنعت 

خریـدار   4درصـد کاالهـا از نظـر ارزشـی داراي بـیش از       99نکه بیش از شده است. با توجه به ای

  توان اطمینان داشت که انحصار در خرید این محصوالت وجود ندارد. هستند، می

ــدول  ــی) 1(در ج ــداد   م ــوان تع ــدها و ارزشت ــداد    گری ــاس تع ــه براس ــایی را ک کااله

. در ایـن حالـت قابـل    ار دادمورد بررسی قراند،  ها مرتب شده تولیدکنندگان و خریداران آن

و خریـداران   مونوپـولی اسـت  محصوالت از درصد  44 از نظر تعداد کاال، مشاهده است که

درصـد   5/52. این تعداد کاالي مونوپولی از نظر ارزشی، ها وجود دارد متعددي نیز براي آن

باعـث ایجـاد   تواند تا حدود زیادي  رسد انحصارگر می نظر می دهند. به از بازار را تشکیل می

  رقابت قیمتی بین خریداران شود.

  

  ): تعداد و ارزش گریدهاي محصوالت پتروشیمی به تفکیک تعداد خریدار و فروشنده1جدول (

    تعداد خریدار

      1  2  3  +4  جمع  1  2  3  +4  جمع

ارزش کاال نسبت به کل ارزش بازار 

  (درصد)
      تعداد کاال

5/52  6/51  79/0  06/0  07/0  82%  266  22  25  28  1  

ده
شن

رو
د ف

دا
تع

  

23/17  22/17  01/0  00/0  00/0  11%  42  1  2  0  2  

12/19  12/19  00/0  00/0  00/0  5  23  0  0  0  3  

15/11  15/11  00/0  00/0  00/0  2  9  0  0  0  4  

100  09/99  8/0  06/0  07/0  100  00/81  60/5  60/6  80/6  
جمع 

  (درصد)
  

ماه سال  فروردین در بورس کاالي ایران از ریدبه تفکیک گ معامالت محصوالت پتروشیمی داده از -

 .1394تا اسفندماه سال  1392

 
حـال   خریدار دارند. با ایـن  1کاال در بازار وجود دارد که تنها  28قابل مشاهده است که 

درصـد اسـت کـه نـاچیز اسـت.       07/0کـاال براسـاس ارزش معاملـه تنهـا      28سهم بازار ایـن  

خریدار هسـتند از نظـر    4تا  1وجود در بازار که داراي درصد از کل کاالهاي م 24همچنین 

 دهند.   درصد بازار را تشکیل می 1ارزشی در مجموع کمتر از 
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تـوان شـاخص    هـاي پتروشـیمی مـی    به منظور بررسی بیشتر وضعیت انحصار در شـرکت 

هـاي اول   سـتون  اعداد. ادهاي تولیدکننده را مورد بررسی قرار د شرکت 1هیرشمن-هرفیندال

) سهم تعداد کاالهـاي موجـود در هـر گـروه از شـاخص      2چهارم از سمت چپ جدول (تا 

دهند. سـتون پـنجم کـل     بندي شده را نسبت به کل بازار نمایش می هیرشمن طبقه-هرفیندال

تعداد کاالهاي موجـود در بـازار بـه تفکیـک تعـداد تولیدکننـده و سـتون ششـم نیـز تعـداد           

  دهد. تولیدکننده را نشان می

  

  هیرشمن براي کاالهاي پتروشیمی موجود در بازار- شاخص هرفیندال ):2( جدول

ــداد  تعـــــ

  تولیدکننده

تعـــداد  

  کاال

HHI>7000  
% 

5000<HHI<7000  
%  

3000<HHI<5000  
%  

HHI<3000  
%  

1  341  100 0 0 0 

2  45  51  49  0  0  

3  23  22  22  57  0  

4  7  29  29  43  0  

شاخص به صورت -
n

ij
i

HHI s


 2

0

  است. jاز محصول  iبرابر سهم بازار شرکت  Sijکهاست  

ماه سال  در بورس کاالي ایران از فروردین به تفکیک گرید معامالت محصوالت پتروشیمی ها از داده -

  .1394تا اسفندماه سال  1392
  

 واحـد  3000هیرشـمن زیـر   - هیچ کاالي پتروشیمی با شاخص هرفیندال)، 2براساس جدول (

را نشـان   5000تولیدکننده هستند نیز همگی شاخص بـاالي   دویی که داراي وجود ندارد. کاالها

درصـد بـازار    70از نظر تعداد کاال، نزدیـک بـه    دهند که در کنار کاالهاي با یک تولیدکننده می

هاي تولیدکننده در این بـازار بـاال اسـت و     همچنین قدرت انحصاري شرکت دهند. را تشکیل می

ر تسلط بر بازار استفاده کنند. انحصارگري داراي هزینه اجتمـاعی بـاالیی   توانند از آن به منظو می

است و ضروري است رگوالتور در بازار وارد شـده و بـا اعمـال مقـررات، بـازار را تنظـیم کنـد.        

هاي اعمـال نفـوذ انحصـارگر، محـدود کـردن عرضـه و کنتـرل قیمـت          براي مثال، یکی از روش

تواند با تشـخیص میـزان تقاضـاي بـازار،      زي سود خود، میاست. انحصارگر به منظور حداکثرسا

عرضه محدودتري انجام داده و باعث افزایش قیمت شود. روش دیگر هزینه رفـاهی انحصـارگر   

گذاري تهاجمی و خارج کـردن رقبـا اسـت. هنگـامی کـه شـرکتی اقـدام بـه          در این بازار، قیمت

                                                                                                              
1- Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 
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ر بـا افـزایش عرضـه خـود باعـث      کند، انحصـارگ  واردات محصول مشابه شرکت انحصارگر می

شـود. در   کاهش قیمت محصول شده و به این ترتیب واردکننده ضرر کرده و از بازار خارج مـی 

  شود. بخش بعدي، مصادیقی از رفتارهاي انحصاري توضیح داده می
  

  تاریخچه عرضه، تقاضا و قیمت محصوالت پتروشیمی -5

فروش، قیمت و درصد تغییرات قیمـت را   عرضه،توان تغییرات متغیرهاي  ی) م3(در نمودار 

» فـروش «دهنده وزن محصول ارائـه شـده و    نشان» عرضه«متغیر  .ردمشاهده ک 1392در سال 

نیز قیمتی اسـت کـه پـس از    » قیمت کشف شده«میزان معامله بین خریدار و فروشنده است. 

  رقابت بین خریداران درنهایت مبناي معامله قرار گرفته است.

به دلیل کنترل بـازار محصـوالت پتروشـیمی، عرضـه      1393تا تیر ماه سال  1392در سال 

شـد. پـس از ایـن تـاریخ دولـت تحـت        این محصوالت فقط از طریق بورس کاال انجـام مـی  

کند. این شرایط به این ترتیب  می شرایطی اقدام به صدور مجوز عرضه خارج از بورس کاال

کــاالي مـوردنظر بــه فـروش نرفــت،    اسـت کـه اگــر پـس از دو عرضــه متـوالی در بـورس،     

  تواند آن را در خارج از بورس به فروش رساند. تولیدکننده می

   

  1392تغییر عرضه، تقاضا و قیمت محصوالت پتروشیمی در سال ): 3( نمودار

  
دهد و محور عمودي آن مقدار محصول بـا واحـد    بخش باالي نمودار تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می - 

بخش پایینی نمودار شامل قیمت و تغییرات آن است. در این بخش، محور عمودي سـمت چـپ    است.» تن«

  دهد. تغییرات آن را نشان می» درصد«و محور عمودي سمت راست » هزار ریال«قیمت را با واحد 

  1395یمی ایران، پتروش یعصنا یشرکت ملگزارش منبع: 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    54

 

 

شـود   ماه ابالغ می 1یمی به مدت ممنوعیت صادرات محصوالت پتروش 1392در ابتداي سال 

 ،عرضـه در داخـل   حـداقل  اعمـال مـاه بـا    1که افزایش عرضه در داخـل را در پـی دارد. پـس از    

هـا   قطعی گـاز باعـث کـاهش عرضـه و افـزایش قیمـت       1392در دي ماه  شود. صادرات آزاد می

 .دهد مینشان را  1393در سال  متغیرهاي مورد نظر ادامه تغییرات) 4(. نمودار شود می

  

  1393تغییر عرضه، تقاضا و قیمت محصوالت پتروشیمی در سال ): 4( نمودار

  
دهد و محور عمودي آن مقدار محصـول بـا    بخش باالي نمودار تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می -

است. بخش پایینی نمودار شامل قیمت و تغییرات آن است. در این بخش، محـور عمـودي   » تن«واحد 

درصد تغییرات آن را نشـان   ،و محور عمودي سمت راست» هزار ریال«یمت را با واحد ق ،سمت چپ

  دهد. می

  1395منبع: گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 

  

کـه نهـاد مسـئول تنظـیم بـازار محصـوالت        کـارگروه تنظـیم بـازار    1393در تیرماه سال 

مبادالتی به آزاد  ارز ی نیز ازمنحل شد و نرخ ارز فروش تولیدات پتروشیمپتروشیمی است، 

بـا   به دلیل محاسبه قیمت پایـه بـا ارز آزاد   1393شود. در نتیجه قیمت در مردادماه  تبدیل می

. در آبـان مـاه   یابد ، اما تغییر قیمت از قیمت پایه کاهش میشود رشد قابل توجهی مواجه می

یمی نیز همراه با آن قیمت جهانی نفت افت کرده و در نتیجه قیمت محصوالت پتروش 1393

  یابد. کاهش می
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در صورت عدم فروش  1393بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیرماه 

کننده مجاز  محصول پتروشیمی عرضه شده در دو مرحله پیاپی در بورس کاال، واحد عرضه

ایـن  است به همان میزانی که به فروش نرفته است در خارج از بورس بـه فـروش رسـاند. بـا     

شود که حائز اهمیـت اسـت. در    حال پس از اجراي این مصوبه مشکالتی در بازار ایجاد می

. ایـن نمـودار مربـوط بـه     نشان داده شدهاي قبل و بعد از این مصوبه  حجم عرضه )5( نمودار

 چهار محصول مهم پتروشیمی زیر است:

 امیرکبیر 0209AAخطی اتیلن سبک  پلی* 

  امیرکبیر 2420Dاتیلن سبک فیلم  پلی* 

 پتروشیمی جم 52518اتیلن سنگین تزریقی  پلی* 

 پتروشیمی مارون EX5اتیلن سنگین فیلم  پلی* 

 .کل بازار هستند درصد 31دهنده  تشکیلاین چهار محصول در کنار هم 

  

  12/4/93ه مقایسه میزان عرضه یک ماه و نیم قبل و بعد از ابالغی ):5( نمودار

  
  1394ع: گزارش شرکت بورس کاالي ایران، منب                   

  

دهد که اتفاق جدیدي در  اختالف حجم عرضه در زمان پیش و پس از ابالغیه نشان می

بازار رخ داده است. در ایـن وضـعیت جدیـد، تولیدکننـدگان پتروشـیمی اقـدام بـه پیشـنهاد         
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تی بازار اقدام به وقکنند و  فارس می قیمت باالتر از فوب خلیجعرضه بیش از ظرفیت بازار و 

هـا در   . البتـه ایـن عرضـه   کننـد  میکند، تولیدات خود را به خارج از بورس منتقل  خرید نمی

تري که خریداران زیادي نـدارد نیـز افـزایش قابـل تـوجهی از خـود نشـان         گریدهاي خاص

شود کاالهاي همگروه بـا آسـودگی بیشـتري از بـورس      باعث می ییها عرضه چنین دهد. می

و بدون شفافیت به فروش برسد. در واقع در ایـن حالـت تولیدکننـده و خریـدار      خارج شده

کنند که کاالي عرضه شـده در بـورس خریـداري نشـده و در خـارج از بـورس بـا         تبانی می

و عـدم   تر معامله شود. به این ترتیب هر دو طرف بـه دلیـل امکـان فـرار مالیـاتی      قیمت پایین

توانـد تاثیرگـذار    مچنین نفع شخصی نیز در این بین مـی برند. ه سود می هاي موجود شفافیت

هـاي   هاي خارج از بورس، امکان داللـی در کنـار تولیـد نیـز بـراي شـرکت       باشد. در فروش

به این ترتیب که تولیدکننده طبق قراردادي محصـول مـوردنظر را    .شود پتروشیمی ایجاد می

ور بـه تـامین نیـاز خـود از آن     دسـتی مجبـ   فروشد و تولیدکننده پـایین  به شخص موردنظر می

  شود. شخص می

آزادسـازي نـرخ ارز حاصـل از صـادرات بـراي       ،مساله قابل توجه دیگر در ایـن مصـوبه  

تولیدکننـده پتروشـیمی اسـت. شـرکت پتروشـیمی خـوراك خـود را بـا نـرخ ارز مبـادالتی           

خـتالف  کـه ا  رسـاند  به فروش میقیمت محصول تولیدي را با ارز آزاد ، اما کند دریافت می

کنـد. در ایـن حالـت تقاضـاي صـادرات       اي را نصیب تولیدکننـده مـی   نرخ ارز آزاد و مبادله

  کند. محصوالت پتروشیمی افزایش یافته و عرضه داخلی را دچار مشکل می

  

  پیشنهاد تنظیم بازار از طریق قرارداد تضمین عرضه -6

هسـتند   1هـا  قراردادهاي آتیهاي کنترل انحصارگر،  ترین روش با توجه به اینکه یکی از مهم

توان با اجبار به عرضه این نوع قراردادها، بازار را به تعادل رقابتی نزدیک  رسد می به نظر می

). وقتـی انحصـارگر پـیش از تولیـد محصـول اقـدام بـه        1984اندرسون و ساندرسـان،  (کرد 

د قیمـت  کند در صـورتی کـه در زمـان سررسـی     اي می شده فروش آن با قیمت از پیش تعیین

فروش کمتر شود، انحصارگر سود کرده اسـت. در نتیجـه بـا توجـه بـه       واقعی از قیمت پیش

اینکه انحصارگر امکان کنترل قیمت از طریق محدود کردن عرضه را دارد، این انگیزه براي 

وجود خواهد آمد که تولید خـود را افـزایش داده و باعـث کـاهش قیمـت در آینـده        وي به

                                                                                                              
1- Future Contracts 
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در واقــع کــاالي پــیش فــروش شــده رقیــب کــاالي تولیــدي امــروز   شــود. در ایــن حالــت 

کند. با این منطق، راهکاري کـه بـه    انحصارگر شده و بازار را به وضعیت رقابتی نزدیک می

ــه خواهــد شــد بایــد داراي ماهیــت    ــازار محصــوالت پتروشــیمی ارائ منظــور رگوالتــوري ب

  بلندمدت و پیش فروش باشد.

تعیـین  از طـرف تولیدکننـده    ، میـزان عرضـه  ر بورس کـاال تمام ابزارهاي ارائه شده ددر 

دلیـل قـدرت    شـود. در ایـن حالـت بـه     و رقابت بـین خریـداران روي آن انجـام مـی     شود می

بـازار دچـار مشـکالتی     -پیشـین  هاي بخششده در هاي گفته  راهاز - انحصاري تولید کننده

داراي  ابزاري معرفی شود کهرسد در صورتی که این رویه تغییر کرده و  . به نظر میشود می

توسـط تولیدکننـده    به درخواسـت خریـدار،   ماهیت بلندمدتی مانند قراردادهاي آتی باشد و

 شـود.  شده و انحصـارگر کنتـرل مـی    حل بازار مشکالت زاي ا پاسخ داده شود، بخش عمده

اي برقـرار شـده و    اجبار تولیدکننده به عرضه کافی باعث خواهـد شـد کـه رقابـت منصـفانه     

  انحصارگر نتواند باعث افزایش قیمت شود.

بـراي   داراي این مکانیزم خواهد بود که خریدار، تقاضایی را شود میابزاري که معرفی  

شـود بـه تقاضـا     و تولیدکننده آن کاال موظف مـی  کردهدر بورس کاال ثبت  دوره بعد خود

دازه حـداکثر ظرفیـت   توان انتظار داشت که تولید کننده بـه انـ   پاسخ دهد. در این حالت می

  .کندو آنچه بیش از تقاضاي ثبت شده در بازار داخل است را صادر  کردهخود تولید 

باید امکان معامله در بازار ثانویـه را   شود نامیده می» تضمین«ابزار جدید معرفی شده که 

شـود در صـورت بـاال رفـتن قیمـت       داشته باشد. این امکان معامله در بازار ثانویه باعـث مـی  

کاهش قیمت بازار اولیه شود. در منجر به اولیه، خرید و فروش از طریق بازار ثانویه  تضمین

ابـزار   به قیمت رقابـت کامـل نزدیـک شـود.     تضمینتوان انتظار داشت قیمت  این حالت می

  معرفی شده داراي توالی عملیات زیر خواهد بود:» تضمین«

 کند. م میتولیدکننده ظرفیت تولید خود از هر کاال اعال -1

 شود. کننده هر کاال مشخص می تضمین -2

 کند. خریدار، تقاضاي تضمین را براي دور بعد ارسال می -3

کنـد. در   ریـزي تولیـد بـراي دور بعـد خـود مـی       کننده، اقدام به برنامه تولیدکننده تضمین -4

ضـیان  صورتی که میزان تقاضاي وارد شده بیش از سقف ظرفیت تولید اعالم شده بود، متقا

 کنند. روي کاالي موردنظر رقابت می
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 شود. معامله در دور بعد انجام می -5

کنـد بـا توجـه بـه تقاضـاي       در حالتی که انحصارگر اقدام به اعمال قدرت انحصاري می

اي وجود نـدارد کـه از قطـع آن بـا      کند و نمودار عرضه موجود در بازار، عرضه را تعیین می

شود. زمانی که تضمین در بازار وجود دارد، نمودار عرضه دور تقاضا، تعادل در بازار ایجاد 

دست آمده، همان قیمت پایه خواهد شد کـه برابـر    بعد با نمودار تقاضا یکی شده و قیمت به

  توان این مساله را مشاهده کرد. ) می6است. این مساله را در نمودار ( 1هزینه نهایی

  

  ابزار تضمین): عرضه و تقاضاي بازار با وجود 6( نمودار

  
مشخص شده است. محور عمودي قیمت  MCاي با  و هزینه حاشیه D، تقاضا با نماد Sعرضه با نماد 

  دهد. و محور افقی مقدار کاال را نشان می

  

دوم بایـد از ایـن نقطـه    عرضـه مرحلـه   در بـازار ثبـت شـده و    Q0در مرحله اول تقاضاي

براي آن تعیین خواهد شد. در این حالت بایـد توجـه داشـت کـه     P0 شکسته شود که قیمت

mDاگر تضمین در بازار وجود نداشت، انحصارگر با توجه به را بـراي عرضـه    P1، قیمـت  0

خواهـد بـود. حـال اگـر     کرد. در نتیجه قیمـت تضـمین از قیمـت انحصـاري کمتـر       تعیین می

) مشـاهده  6ماننـد آنچـه در نمـودار (   -دوم وارد شـود  مرحلـه  ي جدیـدي در  ا نقطهتقاضاي 

پس  تواند یم. در این حالت انحصارگر کند یمشیفت پیدا D2به D1تابع تقاضا از -شود یم

                                                                                                              
1- Marginal Cost 
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، نسبت به تقاضـاي جدیـد، قـدرت انحصـاري خـود را اعمـال       Q0از پاسخگویی به تقاضاي

mDکرده و با توجه به برساند. در نتیجه قیمت جدیـد بـه شـوك تقاضـاي      P3، قیمت را به2

د. ت و همیشه کمتر یا مساوي قیمـت انحصـارگر خواهـد بـو    دوم بستگی خواهد داشمرحله 

توجه داشته باشید در صورتی که تضمین در بازار وجود نداشت، انحصارگر به این تقاضا با 

mDتوجه به تـر یـا مسـاوي     می رساند که همواره بـزرگ  P2پاسخ داده و قیمت بازار را به 1

 است.P3قیمت

اسـت براسـاس   Q0ر بـازار وجـود دارد، میـزان حـداقل عرضـه کـه برابـر       وقتی تضمین د

. در ایـن حالـت بـا توجـه بـه اینکـه بـازي دو        شـود  یمـ تقاضاي بازار که رقابتی است، تامین 

سازي خود بـه منظـور تولیـد در     ي اتفاق می افتد، تولیدکننده وقت کافی براي آمادها مرحله

انجـام شـود.    Q0 انـدازه حـداقل عرضـه در بـازار بـه      شـود  یمـ ارد که باعث دوم را دمرحله 

نهایی تولیدکننده و یا نه یهزخواهد بود که برابر  P0همچنین حداقل عرضه در بازار به قیمت

ی بـزرگ بـه دسـت    قیمت جهانی است. با توجه به اینکه قیمت جهـانی از یـک بـازار رقـابت    

. در نتیجه تولیدکننده نسـبت بـه   شوند یمفرض کرد که این دو قیمت برابر  توان یم، دیآ یم

  .دهد یمخود را در داخل انجام عرضه تفاوت شده و حداقل  صادرات بی

توان ماهیت اوراق تضمین معرفی شـده را بـه عنـوان     با توجه به توضیحات بیان شده، می

تـوان بـه کنتـرل انحصـارگر      ی معرفـی کـرد کـه از طریـق آن مـی     نوع جدیدي از اوراق آتـ 

پرداخت. ایـن اوراق قابـل معاملـه مجـدد هسـتند و باعـث کـاهش قیمـت و افـزایش مقـدار           

ها با اوراق آتـی موجـود در ایـن اسـت کـه ابتـدا        شوند. نوآوري این اوراق و تفاوت آن می

شود در حالی  یزان تقاضا میشود و انحصارگر مجبور به عرضه به م سمت تقاضا مشخص می

شود و متقاضیان اقـدام بـه خریـد اوراق     که در اوراق معمولی ابتدا سمت عرضه مشخص می

  کنند.شده می عرضه

 
  الگوي نظري تنظیم از طریق قرارداد تضمین -7

در این بخش به ارائه مدل ریاضی پیشنهاد مطرح شده پرداختـه و نتـایج حاصـل از مـدل     

الگوي نظري ارائه شده بر پایه مدل ارائـه شـده در مقالـه     .گیرد قرار میتئوري مورد بررسی 

اي اسـت کـه در    ) است.  این مدل ریاضی، شامل یـک بـازي دو مرحلـه   1993آالز و ویال (

واردشده و تولیدکننده موظـف بـه عرضـه ایـن مقـدار از کـاالي        Q̂مرحله اول آن تقاضاي
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براین، در مرحله دوم ایـن مقـدار کـاال وجـود دارد کـه بـا ورود تقاضـاي        موردنظر است. بنا

گیـري کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه        جدید، تولیدکننده باید نسبت به عرضه مرحله دوم تصـمیم 

داند این مقدار در بازار عرضه شـده اسـت، یـک رقابـت کورنـو بـین عرضـه         تولیدکننده می

هاي جدیدي در ایـن حالـت بـه دسـت      یمتکند که ق موجود و عرضه جدید خود ایجاد می

رابطـه  کنیم توابع عرضه و تقاضاي محصوالت پتروشیمی به صورت  فرض میآید. حال  می

  .باشد )1(

)1(                       

Demand : P Q

Supply : Mc C

E( )

    



  0

  

درخواسـت   P0از کاالي مورد نظـر را در قیمـت   Q̂تواند مقدار متقاضی میدر دور اول 

. کننده کند و تولیدکننده ملزم به عرضه این مقدار در قیمت مورد نظر است. در نتیجه عرضه

مقدار  qکه در آن  کردحداکثر خواهد  )2رابطه (سود خود را به صورت در بازار دور دوم 

  شود. میعرضه  شده، کاالي پتروشیمی تولید شده است که بیش از میزان درخواست

)2(                          
max PQ QC

ˆQ Q q,q

  

  0
  

  کرد.حل خواهد  )3رابطه (کننده مساله حداکثرسازي سود خود را به صورت  در نتیجه عرضه

)3  (               

max

ˆ ˆ ˆ( Q q )q FQ (Q q)C

Q̂ c
q

Q̂ cˆQ Q q P



        

    
 



   
   

2

2

  

ن شود که قیمت و مقدار تولید شده در دور دوم به رابطـه بـین میـزا    بنابراین، مشاهده می

) 6تقاضــاي دور اول و شــوك تقاضــاي دور دوم بســتگی خواهــد داشــت کــه در نمــودار ( 

  نمایش داده شده است.

حل تضمین، بیان شد که تولیدکننده در مرحله اول اقدام بـه   با توجه به اینکه در ارائه راه

توان فـرض کـرد کـه متقاضـی از ایـن سـقف ظرفیـت         کند، می اعالم ظرفیت تولید خود می

 شود فرض میکند. بنابراین،  طالع دارد و تقاضاي خود را با این محدودیت تعیین میتولید ا
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ي مسـاله   خریـدار نیـز   در ایـن صـورت  . کند تولید Dتواند به اندازه  تولیدکننده حداکثر می

در نظر خواهد ) 4هزینه به صورت رابطه (سازي  حداقلوجود تضمین در بازار را به صورت 

  .گرفت

)4  (                     

Q̂ c ˆmin[( ).q P.Q]

ˆs.t :q Q D

Q̂ c
ˆ ˆmin[( ).(D q) P.q]

 


 

 
  

0

0

2

2

  

مطـابق   سه حالـت  P0براي این مساله با توجه به رابطه بین قیمت تعادلی و قیمت تضمین

  .پذیر باشد تواند امکان می )7) و (6)، (5روابط (

)6(              
Q̂ c D cˆP < Q D P

         
   0

2 2
  

)7(                    
Q̂ c ˆP > Q

    
 0 0

2
  

)8(                         
Q̂ c

P =
    

0
2

  

کننـده بـین دو    در حالت سوم که قیمت تعـادلی و قیمـت تضـمین برابـر اسـت، مصـرف      

  و هریک از دو حالت تضمین و نقدي را ممکن است انتخاب کند. شود تفاوت می حالت بی

monopolyاسـت بـا:    باید توجه داشت که قیمت انحصارگر برابر

c
P

 


2
در نتیجـه بـا   . 

از قیمـت   یـا بـاالتر   تـر  داراي قیمـت پـایین   )7) یـا ( 5هاي ( هر یک از حالت و Dتوجه به 

بینی بـازار از مقـدار   در واقع این سه حالت فرضی بستگی به تحلیل و پیش انحصارگر است.

  .بینی بازار باشد، تمام سقف  ) اگر قیمت تضمین کمتر از پیش5در حالت (خواهد داشت

) 6شـود. در حالـت (   در دور بعد تعیـین مـی   ظرفیت تولید، تقاضا شده و قیمت باتوجه به 

هاي تضمین باالتر از قیمت بازار در دور بعد اسـت، هـیچ    اگر بازار تشخیص دهد که قیمت

Q̂در دور اول وارد نشده و تقاضایی  0 شود کـه تمـام تقاضـا را بـه     می    منتقـل کـرده و

) متقاضـی بـین دو   7شود. در نهایت در حالت ( کننده قیمت می انحصارگر در دور بعد تعیین

تـوان گفـت ارائـه     مـی تفاوت شده و بازار شکل خواهد گرفت. با این تفاسـیر   نوع خرید بی
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توان انتظار داشت  تضمین در بازار از طرف خریدار نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و می

  که بازار شکل گیرد.

ــه مســاله اضــافه مــی   ــده داراي   حــال فــرض دیگــري ب شــود. در صــورتی کــه تولیدکنن

بـه  اشد وده و تقاضاي بازار بیش از این محدودیت ظرفیت تولید بمحدودیت ظرفیت تولید ب

Qاي که  گونه Q شود چه اتفاقی براي بازار رخ خواهد داد؟  

تقاضاي وارد شده بیش از  شود میداشت. فرض  دخواهوجود سه پیشامد  حالتدر این 

Q̂: دیگر سقف ظرفیت تولید باشد. به عبارت Q   در این صورت بازاري بـراي تقاضـاي .

و باید رقابت قیمتی براي آن شکل گیرد. مقدار تقاضـا نیـز بایـد بـه      شود مید شده ایجاد وار

Q̂اندازه سقف ظرفیت تولید شود. یعنی  Q     خواهد شد و قیمت بازار نقدي بـا توجـه بـه

Pخواهد بود با:  تابع تقاضا برابر Q  .  

Q̂اگر  Q د:ش دتبدیل شده و خواه )8صورت رابطه (به  مجددمساله  ،باشد  

)8(                    
q̂

ˆˆmin[( Q ).(D q) P.Q]    0  

Dˆجواب این مساله در حالت  Qتفـاوت شـدن بـین     خواهد بود که باعث بیQ̂  وq 

P ر برابـر شود. در نتیجه قیمت و مقـدا  می Q   وQ̂ Q      خواهـد بـود کـه همـان

  جواب مشابه قبل است.

Q̂در نهایت حالتی که Q    اگـر  شـود  داده مـی را مورد بررسـی قـرار .Q Q  باشـد، 

حـالتی کـه حـائز اهمیـت اسـت،       ،ابراینبنـ  .شـود  مساله بـه همـان حالـت پیشـین تبـدیل مـی      

Q̂ q Q   شود تبدیل می )9صورت رابطه (خواهد بود. در این وضعیت مساله به.  

)9  (               

q̂

ˆ ˆmin[( Q ).(Q Q) P.Q]

Q P

( P )
Q

Q̂ Q

     

      

    
 



 

0

0

0

0
  

دهد  داشت که نشان می ددر این حالت پاسخ مساله تغییري نکرده و نتیجه یکسانی خواه

دست آمده در بازار از قیمت انحصارگر بدون  نحصارگر قیمت تعادلی بها در حضور همواره

بسـتگی پیـدا   هاي مختلـف بـه   تر خواهد بود. قیمت در حالت پایین» تضمین«حضور اوراق 



 63انحصار صنعت پتروشیمی و مدل رگوالتوري آن از طریق ...     

 
 

 

 

 

هاي مختلف با توجه  دهنده شوك تقاضاي دور دوم در بازار است. در حالت کند که نشان می

تر یا مساوي با قیمتی خواهد شد که انحصارگر در شرایط  قیمت همواره پایینبه این شوك، 

  کند. مواجه با تقاضاي مشابه و بدون حضور تضمین در بازار اعمال می

  

  برآورد مدل -8

مدل پیشنهاد شده در این مقاله یک مدل نظري اسـت و در بـازار وجـود نـدارد، از ایـن رو،      

ي واقعی مشکل خواهد بود. با این حال به منظور بررسی امکان آزمودن عملکرد آن در دنیا

توان از اوراق آتی موجود در بـازار کـه بـا عنـوان اوراق      ، می»تضمین«برخی از ابعاد اوراق 

هردو اوراق آتی » تضمین«و » سلف«شوند، استفاده کرد. با توجه به آنکه  معامله می» سلف«

مورد استفاده قرار گرفت را مورد آزمون » تضمین«توان فرضیاتی که در طراحی  هستند، می

دربازار وجود نـدارد و در بخـش قبلـی بـراي بـازار      » تضمین«شود اوراق  قرار داد. تاکید می

  ایران طراحی شده است.

در بخش پـیش نشـان داده شـد کـه بـا حضـور  اوراق تضـمین در بـازار، قیمـت نهـایی           

عدم وجـود شـوك تقاضـا در     محصوالت به قیمت رقابت کامل نزدیک شده و در صورت

مرحلــه دوم بــا قیمــت رقابــت کامــل یکســان خواهــد شــد. در صــورتی کــه قیمــت جهــانی  

محصوالت پتروشیمی را قیمت رقابت کامل در نظر بگیریم باید بـا حضـور اوراق تضـمین،    

دست آمـده در بـورس کـاال و قیمـت جهـانی کـاهش یابـد. قیمـت          اختالف قیمت نهایی به

از نشریات معتبر با عنـوان قیمـت پایـه عرضـه محصـوالت پتروشـیمی        دست آمده جهانی به

  شود. شناخته می

فرآیند معامله در بورس کاال به این ترتیب است که قیمـت محصـول پتروشـیمی توسـط     

هاي جهانی با عنوان قیمـت پایـه تعیـین     شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به قیمت

ردنظر خود را به میزان مورد نظـر و قیمـت تعیـین شـده     کنندگان کاالي مو شود و عرضه می

تواند قیمت و مقدار مـوردنظر خـود را درخواسـت     کنند. در این زمان متقاضی می عرضه می

کند که با حضور اوراق تضمین، قیمـت نهـایی معاملـه کـه از      کند. مدل پیشنهادي عنوان می

مت پایه نزدیـک شـود. بـه عبـارت     آید باید به قی دست می هاي پیشنهادي خریداران به قیمت

پایـه و نهـایی و وجـود اوراق تضـمین وجـود      » اخـتالف قیمـت  «دیگر، باید رابطه منفی بین 

  داشته باشد.
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تواند عرضـه خـود را بـه صـورت نقـدي یـا سـلف (آتـی) انجـام دهـد.            کننده می عرضه

لخواه خود خریداران در این مرحله اقدام به تقاضاي محصول عرضه شده به میزان و قیمت د

اخـتالف  «تواند متفاوت از قیمت پایه باشد کـه در اینجـا    کنند. در نتیجه قیمت معامله می می

شود. با توجه به اینکه اوراق تضمین وجود خـارجی ندارنـد، اوراق سـلف     نامیده می» قیمت

شود. همچنین با در نظـر گـرفتن    موجود در بازار به عنوان اوراق مشابه آن در نظر گرفته می

زایی مدل، میزان عرضه و تقاضاي هرمحصول نیـز وارد   اي اقتصاد و حذف درون روابط پایه

با مقدار عرضه رابطه مسـتقیم و بـا مقـدار تقاضـا     » اختالف قیمت«رود  مدل شده و انتظار می

 رابطه معکوس داشته باشد. در نهایت با توضیحات ارائه شده به مدل تجربی مطابق بـا رابطـه  

  ن نوشت.توا ) را می9(

)9  (                              it it it it itPG aS bD cType ε     

ـاالي     itPGکه در آن ـایی معاملـه ک ـان   iاختالف قیمت جهانی و قیمت نه عرضـه و   Dو  t ،Sدر زم

تواند سلف یا نقدي باشـد و مـدل    دهنده نوع عرضه است که می نشان Typeتقاضاي محصول و متغیر 

  بینی مدل باید منفی شود. دست آوردن این ضریب است که طبق پیش دنبال به ربی بهتج

  توان دو رگرسیون مختلف را براساس مدل باال مشاهده کرد. ) می4در جدول (

  

  ): رگرسیون حداقل مربعات معمولی براي اختالف قیمت پایه و نهایی3جدول (

 متغیر
)1(  )2( 

 اختالف قیمت  اختالف قیمت

/  اتقاض e ***4 46 06  / e *** 2 19 06 
/ e( )7 91 07  / e( )6 62 07 

 عرضه / e *** 2 35 06  / e ***4 48 06 
/ e( )6 74 07  / e( )7 99 07 

 نوع قرارداد   / ***0 00427 
  ( )/0 000911 

 ثابت / ***0 0144  / ***0 0151 
( )/0 000664  ( )/0 000646 

 تعداد نمونه ,11 696  ,11 696 
R-squared  /0 149  /0 151 

 پرانتز در خطا جمالت همبستگی کنترل شرایط در معیارانحراف  -             

 

             -  p / ***,p / **, p / *  0 01 0 05 0 1 



 65یق ...     انحصار صنعت پتروشیمی و مدل رگوالتوري آن از طر

 
 

 

 

 

شود ضرایب  اند که مشاهده می در رگرسیون اول دو متغییر عرضه و تقاضا قرارداده شده

دار هستند. در رگرسیون دوم متغیر نوع قرارداد اضـافه شـده    نیمطابق انتظار بوده و کامال مع

گیرد. قابـل مشـاهده    را می» 0«و براي قرارداد نقدي مقدار » 1«که براي قرارداد سلف مقدار 

هـا نیـز مطـابق     دار بـوده و عالمـت آن   ضرایب معنی است که با اضافه شدن این متغیر، تمامی

  انتظار است. 

 ،تقاضـا  یشسـلف وجـود نـدارد بـا افـزا      یـر متغ ی کـه ه زمـان دسـت آمـد   به یوندر رگرس

. در مقابـل  شـود  یکـم مـ   یمـت اخـتالف ق  ،عرضـه  یشو با افـزا  شود یم یادز یمتاختالف ق

سـلف   یـر متغ یبکـه ضـر   شـود  یاوراق سلف هم در بازار ارائه شوند، مشـاهده مـ   ی کهزمان

 یمـت کـه ق  یـه پا یمـت کم شود و بـازار بـه ق   یمتاختالف ق شود یباعث م یعنیاست،  یمنف

از منظـر اوراق   »سـلف «اوراق  یتخاص یگر،شود. به عبارت د یکنزد ،است یجهان یرقابت

توجه به این شود.  تر یشود بازار رقابت یباعث م یلدل یناست و به هم »ینتضم«مشابه  ها یآت

توجـه   یدبااما متفاوت است، در تخمین دوم تقاضا و عرضه  یبضرانکته ضروري است که 

 یگـر، شوند. به عبـارت د  یلتحل یبیبه صورت ترک یدبا یبضرا ینا تصریح دومکه در د کر

 یـل دل ینو بـه همـ   یردگ یقرار م» نوع قرارداد« ییدودو یراز عرضه و تقاضا درون متغ یبخش

  متفاوت از ستون اول است. یبضرا ینا یرتفس

  

  گیري نتیجه -9

ت پتروشیمی مشاهده شـد کـه انحصـار    با توجه به وضعیت شرح داده شده از بازار محصوال

تواند با محدودسـازي عرضـه محصـوالت خـود      تولید در بازار وجود دارد و تولیدکننده می

ها را کنترل نماید. در این حالت انحصارگر با توجه به تقاضاي موجود براي محصول،  قیمت

  گردد. کند و باعث افزایش قیمت محصوالت می سود خود را حداکثر می

رسد که عرضه اوراق تضـمین بـا مکـانیزم عکـس معـامالت موجـود در بـازار         می نظر به

  بتواند پاسخگوي نیازهاي بازار باشد. مکانیزم عملکرد این اوراق به ترتیب زیر:

 کند. تولیدکننده ظرفیت تولید خود از هر کاال را اعالم می -1

 شود. سقف تضمین هر تولیدکننده به ازاي هر کاال مشخص می -2

 کند. ماه بعد ارسال می 2خریدار تقاضاي تضمین را براي  -3
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نمایـد. در   مـاه آینـده خـود مـی     2تولیدکننده متعهد اقـدام بـه برنامـه ریـزي تولیـد بـراي        -4

صورتی که میزان تقاضـاي وارد شـده بـیش از سـقف اعـالم شـده بـود، متقاضـیان بـر روي          

 کنند. کاالي مورد نظر رقابت می

 شود. د انجام میمعامله در دو ماه بع -5

ریـزي تولیـد    رسـد کـه مسـاله برنامـه     اي بودن این اوراق به نظـر مـی   با توجه به دو مرحله

هاي داخلی نیز به قیمت جهـانی متصـل    خریدار و فروشنده حل شده و از طرف دیگر قیمت

شـود کـه    هاي بازار در دور دوم با توجه به شوك تقاضـاي دور دوم تعیـین مـی    شود. قیمت

توانـد بـا تقاضـاي یکسـان و بـدون       متر یا مساوي قیمتی است کـه انحصـارگر مـی   همواره ک

که مشـابه  » سلف«وجود تضمین در بازار اعمال نماید. مدل تجربی ارائه شده بر روي اوراق 

مبادله آتی است، موید فرضـیات مـدل نظـري اسـت. بـه عبـارت       » تضمین«اوراق پیشنهادي 

یابد  ها، قیمت محصول مورد نظر کاهش می وراق آتیشود که با لحاظ ا دیگر نشان داده می

 کند.  و بازار به سمت رقابتی میل پیدا می
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