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چکیده
صنعت خودروسازی ،یکی از مهمترین صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده در هر کشوری به دلیل برخورداری از
حلقه های پیشین و پسین محسوب می شود .از ویژگی های حائز اهمیت این صنعت ،ایجاد ارزش افزوده باال
و اشتغال باال است .بازار خودروسواری ایران نشان می دهد که از سال  1331تا به حال گرچه سهم بازاری
ایران خودرو و سایپا در مقایسه با خودروسازان دیگر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است ،ولی ورود بتگاه
های جدید در این دوره نتوانسته است که غالب بودن نقش دو بنگاه ایران خودرو و سایپا در بازار
خودروسواری را با چالش روبرو کند .از اینرو ،به منظور ارزیابی قدرت بازاری این دو بنگاه غالب در بازار به
دنبال ایجاد شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص لرنر استراتژی محور هستیم که بتواند قدرت بنگاه ها را
با باالترین اطالعات موجود ارزیابی کند .نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر استراتژی محور برای هر
دو بنگاه ایران خودرو و سایپا باال بدست آمده است .ارزش این ضرایب به ترتیب برابر با  76.3و  76.0برای
شرکت های ایران خودرو و سایپا برآورد شده است که حاکی از یک انحصار موثر در این صنعت می باشد.
کلیدواژهها :قدرت بازاری ،شاخص لرنر استراتژی محور ،شرکتهای غالب خودروساز ،بازیهای
غیرهمکارانه ،برآوردگر حداکثر آنتروپی تعمیمیافته.
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 .1مقدمه
قیمتپذیری و فروش تولیدات در قیمتی برابر با هزینههای نهایی ،از مهمترین خصوصیات یک بازار
رقابتی است .در یک بازار ناکامل رقابتی ،بنگاهها توانایی تاثیرگذاری قیمت و فروش تولیدات ،باالتر از
سطح هزینههای نهایی را دارند .این ایده توسط لرنر ( )464 :4571با شاخصی تحت عنوان شاخص
p c
p

L

فرموله شد (که در آن p ،قیمت تولید و  Cهزینه نهایی تولید است) .هرچه ارزش این
لرنر
شاخص بیشتر باشد ،درجه قدرت بازاری باالتر است .تفسیر شاخص لرنر باید با احتیاط صورت گیرد؛
زیرا حاشیه قیمت -هزینه 4که این شاخص را تعیین میکند ،قابل افزایش با ارتقا در قیمت یا کاهش
در هزینه نهایی است .این تفسیر زمانی مناسب است که افزایشی در شاخص لرنر ،با افزایشی در
قیمتهای تولیدات همراه باشد .اگر این افزایش ناشی از کاهشی در هزینههای نهایی باشد ،شاخص
لرنر باالتر میتواند بیانگر کارایی باالتر بهجای قدرت بازاری باشد .این ابهام ممکن است هنگام
استخراج مشاهدات از تعادلهای تک -دورهای 2ایجاد شود .بازی یکبعدی 7از چنین تعادلهایی ،مانع
امکان ورود بنگاههای جدید به بازار و مالحظات بنگاهها نسبت به پاسخهای رقبا میشود .در حالت-
های چند بعدی ،حاشیه قیمت -هزینه باعث جذب بنگاههای جدید به بازار یا انگیزهای برای رقبا برای
افزایش مقدار تولید میشود .درصورت نبود موانع ورود (مانند بازارهای رقابتی) ،این فرآیند تا زمانیکه
قیمتها تا تعادل با هزینههای نهایی برابر باشد ،ادامه مییابد .بنابراین ،وجود حاشیه قیمت -هزینه
مثبت ،تنها زمانی بهعنوان شاهدی برای قدرت بازاری شناخته میشود که وقوع 1آن در طول زمان
تداوم داشته باشد .گرچه شاخص لرنر بهطور گسترده بهعنوان معیاری مناسب برای قدرت بازاری
پذیرفته میشود ،ولی اغلب مطالعات از این شاخص بهصورت مستقیم استفاده نمیکنند (چون تعیین
هزینههای نهایی بهسادگی امکانپذیر نیست) .از اینرو پژوهشهای زیادی برای تعیین شاخص
جایگزین ،توسعه یافته است .این مدلهای جدید را میتوان به دو رهیافت ساختار -رفتار -عملکرد9
(  ) SCPو رهیافت سازمانهای صنعتی تجربی جدید 6طبقهبندی کرد (تیلور .)421 :4511 ،3این دو
رویکرد نیز دارای مشکالت متعددی در عمل هستند .بر این اساس ،لزوما باید بهدنبال رویکردهای
جدیدتری حرکت کنیم که روشهای مبتنی بر استراتژی ،یکی از این رویکردهاست .در چارچوب
مطالعات مبتنی بر استراتژِی ،معادالت مبتنیبر نظریه بازی برای تخمین ارائه میشود .رهیافتهای

1. Price–Cost margins
2. Single.Period equilibria
3. One.Shot game framework
4. Occurrence
5. Structure–Conduct–Performance
)6. New Empirical Industrial Organization (NEIO
7. Tirole
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ذکرشده در این چاچوب ،استراتژیهای بنگاهها را هم بهصورت خالص و هم مختلط 4متصور میشوند.
در این رهیافتها ،هر دو نوع دادههای اطالعاتی (دادههای قابلمشاهده شامل دادههای قیمت ،مقادیر
و سایر اطالعات مرتبط و دادههای نرم شامل نگرشهای بنگاهها در مورد استراتژیها) بهکار گرفته
میشود (پرلوف و همکاران .)42-1 :2003
در این پژوهش سعی میشود تا با استفاده از واقعیترین حالت ممکن (بهکارگیری تعامالت پویا در
چارچوب یک مدل بازی) که در ادبیات تحقیق به آن اشاره میشود ،در ابتدا به بررسی استراتژیهای
اتخاذ شده دو بنگاه خودروسازی ایران پرداخته و در نهایت درجه قدرت بازاری این بنگاههای غالب
(به عنوان نمایندگان اصلی صنعت) را مبتنی بر شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص لرنر استراتژی
محور محاسبه نماییم .این نکته باید اشاره شود که تشکیل این شاخص جدید لرنر ،مبتنی بر لحاظ
یک سری اطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی بوده است که با استفاده از روش های برآورد آنتروپی
جهت مشخص کردن استراتژیهای بازیگران بهدست آمده است.
 .2ادبیات موضوع
در ادامه سعی می شود تا به دو بخش مطالعات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع برآورد قدرت
بازاری ،ارزیابی استراتژی و استفاده از رویکرد نظریه بازی پرداخته شود .پژوهشهای تقریباً زیادی در
ارتباط با رهیافتهای سازمان صنعتی توسط محققان در حوزههای بانکداری ،کارخانههای صنعتی،
بیمه و سایر صنایع در ایران صورت گرفته است که مهمترین آنها عبارتاند از :خداداد کاشی (،4735
)4710؛ عبادی و شهیکی تاش ()4717؛ قندینژاد ( ،)4716پژویان و شفیعی ( ،)4713آقازاده و
مهرنوش ( ،)4715سوری و همکاران ( ،)4715ابویی و همکاران ()4750؛ پورکاظمی و همکاران
()4750؛ پژویان و زراءنژاد ()4750؛ دهقان دهنوی و همکاران ( ،)4750حنیفهزاده ()4750؛ طالبلو و
بهمنپور ( ،)4754شهیکیتاش و نوروزی ((4752؛ شهیکیتاش و حجتی ( ،)4752خداداد کاشی و
همکاران ( ،)4757شهیکیتاش و همکاران ()2049؛ شهیکیتاش و محمودپور ()4751؛ خدادادکاشی و
مرادی ()4759؛ قربانیان و اسماعیلی ()4756؛ عرفانی و همکاران ()4756؛ قربانیان و اسماعیلی
( ،)456عباسی و نظری ()4756؛ برقندان و همکاران ( )4756و  ....این در حالی است که سنجش
قدرت بازاری براساس نظریههای مبتنی بر نظریه بازی و نظریه اطالعات ،در ایران تقریباً در هیچ
مطالعهای بهطور همزمان بررسی نشده است .از اینرو ،مدلسازی تئوریک همزمان مبتنی بر نظریه-
های بازی و اطالعات ،اساس نوآوری این مطالعه در سطح پژوهشهای داخلی محسوب میشود.

1. Mixed Strategies
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ادبیات نظریه بازی و اطالعات در سایر کشورها و مخصوصاً کشورهای پیش رو به لحاظ کاربردی
از تاریخچه قوی برخوردار است .مهمترین این مطالعات عبارتاند از :برون و یونگ ()4519؛ بریس
نهان و ریس 4554( ،4و )4550؛ تامر (2)2007؛ پاکس ،اوستروسکی و بری)2001( 7؛ باجاری 1و
همکاران ()2001؛ آگورگابیریا9و همکاران ()2006؛ یالیریم و فیلیپاتس ()2003؛ دجانقه و وندر ونت6
()2001؛ شائک 3و همکاران ()2005؛ اسمیت)2005( 1؛ فانگاکووا5و همکاران ()2042؛ کوتر 40و
همکاران ()2042؛ ون لونستیجن و همکاران ()2047؛ سوئ دارامونو ()2047؛ ژو و لو)2046( 44؛
هونگ و کیم)2046( 42؛ فدریکو47و همکاران ()2046؛ سالز و وسپار .)2043( 41نکته مهم این بخش
این است که مطالعات صورت گرفته در داخل کشور کمتر به بحث اصلی یعنی ارزیابی استراتژیهای
اتخاذ شده بازیگران فعال در بازار و تعیین قدرت بازاری آنها پرداختهاند.
 .3مدلسازی
روشهای متعددی برای برآورد قدرت بازاری در ادبیات مدلسازی مربوطه وجود دارد .نکتهای که
هنگام براورد قدرت بازاری وجود دارد این است که این اندازه به چه صورت بهدست آمده است .هر
یک از بنگاه ها در راستای هدف اخذ سهم بازاری باالتر قاعدتا از تصمیمات استراتژیک مختلفی بهره
میجویند که میتوان براساس این استراتژیها ،میزان قدرت بازاری آنها را تعیین کرد .مطالعات
رهیافت  ، SCPچگونگی تغییر معیارهای قدرت بازاری با تمرکز ،موانع ورود و سایر معیارها را بررسی
میکنند .مدلهای ایستا و پویای ساده نیز بهدنبال برآورد معیاری از قدرت بازار (بهجای تمرکز روی
معیارهای استفاده شده در رهیافت  ) SCPبا توجه به مفهوم تغییرات حدسی هستند .این در حالی
است که در این پژوهش سعی میشود تا استراتژیهای بنگاهها ارزیابی شود .یک تفسیر در چارچوب
مطالعات این نوع رهیافت بیان دارد که از بین مجموعهای از مدلهای ممکن رفتار استراتژیک ،سعی
میگردد تا سازگارترین رفتار استراتژیک منطبق با دادههای مشاهده شده تعیین شود .به محض برآورد
1. Bresnahan and Reiss
2. Tamer
3. Pakes
4. Bajari
5. Aguirregabiria
6. De Jonghe and Vender Vennet
7. Schaeck
8. Smith
9. Fungáčová
10. Koetter
11. Zhao Wang and Kwok Lun Lo
12 Hong and Kim
13. Federico
14. Salz and Vespa.
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استراتژیها ،تعادلها را میتوان مشخص کرد و چگونگی تغییر تعادلها با عواملی که این استراتژیها
را تحت تأثیر قرار میدهند را ارزیابی نمود .رفتار بهینه بنگاهها ،در ارتباط با همه توابع مرتبط با هم
مشخص میشوند .با بهکارگیری این چنین تصریحاتی ،مدل به صورتی حل میشود که رفتار
(استراتژیها) بهینه بهدست آید .سپس این استراتژیها را میتوان از دادههای مشاهدهشده برآورد
کرد .با داشتن پارامترهای برآورد شده یک بازی خاص ،میتوان قدرت بازاری و چگونگی تحت تأثیر
قرار گرفتن آن بهوسیله عواملی که تقاضا ،هزینه و ساختار بازار را متأثر میسازند ،را ارزیابی نمود.
این پژوهش در نظر دارد تا از دو روش برای برآورد استراتژیهای انحصار چندجانبه بهره جوید .در
اولین روش ،استراتژیها را با استفاده از تنها قابلمشاهده (مانند مشاهدات مربوط به عواملی که تقاضا
و هزینه را تحت تأثیر قرار میدهند) برآورد میکنیم .دومین روش ،تعمیمی از روش اول است که در
آن قیودی (محدودیتهایی) از نظریه بازی اعمال میکنیم .این قیود نظری بازی در رهیافتهای
کالسیک و متعارف ،ساختاری و فرم خالصهشده (به منظور بررسی قدرت بازاری) نادیده گرفته می-
شوند.
نحوه مدلسازی این رویکرد به این صورت است که در ابتدا فرض میشود که فضای عمل بنگاه-
ها ،ممکن است متغیر تصمیم منفردی مانند قیمت به تنهایی یا چندین متغیر تصمیم مانند قیمت و
سطح تبلیغات ،باشد .در اولین گام مربوط به هر دو رویکرد ذکرشده ،فضای پیوسته عمل بنگاه را به
فاصلههایی گسسته در طول این حرکات تقسیم میکنیم .آنگاه ،به برآورد بردار احتماالتی (استراتژی-
های مختلط یا خالص) که بنگاه یک حرکت مشخص را در فاصله گسسته انتخاب میکند ،می-
پردازیم .در این پژوهش نیز از دو متغیر تصمیم استفاده می شود .بر این اساس ،به سنجش احتمالی
که هر بنگاه حرکتی (  )  klرا در یک فاصله گسسته از قیمت -تبلیغات انجام میدهد می پردازیم.
جدول :1تقسیم بندی حرکات مختلف بنگاه ها بر اساس استراتژی های قیمت و تبلیغات
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در اینجا ،بهگونهای محور قیمت به هفت بخش و سطح تبلیغات به پنج بخش تقسیم بندی شده

است که فاصله گسسته قیمت -تبلیغات دارای سی و پنج سلول یا حرکت (  )  klاست .4بهطوریکهk ،

نشاندهنده سطر و حرف  lنمایانگر ستون است .برای مثال اگر بنگاه حرکت   23را انجام دهد،
یعنی قیمت خود را در سطح سوم و تبلیغات را در سطح دوم تنظیم کرده است.
درصورتی که بنگاه ،یک بخش (یک سلول) را با احتمال یک برگزیند ،در واقع این بنگاه یک
استراتژی خالص بازی کرده است .در غیر این صورت ،این بنگاه از یک استراتژی مختلط تبعیت نموده
است.
مزیت تقسیم کردن فضای حرکت به فاصلههای گسسته در این است که :الف -به سادگی امکان
داشتن استراتژیهای خالص یا مختلط وجود دارد .و ب -این امر ،سازگار با دادههای گسسته مشاهده-
شده است .در صورت بهکارگیری خانوادهای از توزیعهای احتمال پیوسته ،دشواری برای برآورد نقطه
یا دامنه گستردهای با وزن دقیقاً صفر وجود دارد .با اینحال ،بهطور تکنیکی رهیافت ارائهشده در
اینجا ،اجرای این عملیات را فراهم میآورد .اصوالً تقسیم فضای عمل به فاصلههای بسیار کوچک
میتواند منجر به از دسترفتن اطالعات زیادی (بهدلیل تجمیع) گردد .عالوه بر این ،در صورت
استفاده از تعداد به اندازه کافی زیاد فاصلههای گسسته ،روش بحث شده در اینجا را میتوان عملیاتی
کرد .بر این اساس ،نتایج برآورد شده تا وقتی حساس به تعداد تقسیمات نیست که ،تقسیمات بسیار
کوچک نباشد و فاصله (گستردگی) حالتهای متفاوت ،مجموعه مشابهی از حرکات ممکن را دارا
باشند.
به محض برآورد استراتژیها برای بنگاهها ،میتوان توصیف تعادلها ،محاسبه خالصه آمارهها
مانند شاخص لرنر مربوط به ساختار بازار و ارزیابی چگونگی تحت تأثیر قرارگرفتن استراتژیها به
وسیله تغییر در متغیرهای برونزا را انجام داد .بنابراین ،با استفاده از این رویکرد میتوان به هر سه
سؤال مطرح در ادبیات سازمانهای صنعتی ( -4چه میزان قدرت بازاری برای یک صنعت یا بنگاه
وجود دارد؟  -2عوامل عمده تعیینکننده قدرت بازاری چه هستند؟ و  -7استراتژیهای بنگاهها،
چگونه قدرت بازاری را تعیین میکنند؟) پاسخ گفت .این روش به محقق امکان میدهد تا استراتژی-
های بنگاهها را با توجه به محدودیتهای نظریه بازی و فرضیههای آزمون مبتنی بر این استراتژی-
 .4در اینجا با توجه به دامنه قیمت ها و سطوح مختلف تبلیغات مورد استفاده دو شرکت ایران خودرو و سایپا ،دامنه قیمتهای ممکن به هفت
فاصله و دامنه سطوح تبلیغات ممکن ،به پنج فاصله تقسیمبندی میشود .خودروهای سواری شرکت ایران خودرو که از قیمتهای آنها برای
تقسیمبندی بهره گرفته شده اند عبارت اند از :پیکان ،پیکان وانت ،دنا ،رانا ،سریر ،سورن ای ال ایکس ،سمند  ،SEسمند ،وانت اریسان ،انوع پژوهای
پارس ،109 ،206 ،تندر  ،50تندر پیکاپ .دامنه این خودروها ،حدودا از پنج میلیون تومان شروع و تا  69میلیون تومان ادامه داشته است .برای
شرکت سایپا هم برای طبقهبندی قیمتها ،از همه محصوالت تولیدشده آن شرکت از سال  4716تا  59استفاده شده است .دامنه قیمت محصوالت
آن نیز بین هفت میلیون تومان تا هفتاد میلیون در نظر گرفته شده است .جمع بندی این دو سطح قیمت در دو بنگاه سبب شده است تا فاصله
پیوسته این قیمتها را به هفت فاصله گسسته (جهت سادگی) تقسیمبندی نماییم.
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های برآورد شده ،سنجید .این محدودیتهای اعمالشده ،سازگار با طیف گستردهای از فروض مرتبط
با اطالعات در اختیار بنگاهها در هنگامی است که تصمیمات و استراتژیهای خالص یا مختلطشان را
اتخاذ میکنند.
برای مثال ،فرض شود که هزینه نهایی بنگاهها در یک دوره ،یک متغیر تصادفی مشاهدهشده به
وسیله بنگاه و نه متخصصین اقتصادسنجی باشد .با توجه به سطح تحقق هزینه نهایی ،بنگاه یک
استراتژی خالص یا مختلط را انتخاب میکند (که این استراتژی در حرکت بنگاه خالصه میشود).
سنجیدانان تنها عمل بنگاه و نه هزینه نهایی را مشاهده میکنند .در نتیجه ،سنجیدانان قادر
نخواهند بود تا بین استراتژی خالص و مختلط تفاوت قائل شوند .اگر هر دو بنگاه فعال در بازار،
استراتژیهای خالص اتخاذ کنند و هر یک هزینه نهایی رقیب خود را در نظر گیرند ،هر بنگاه میتواند
حرکت رقیب خود در هر دوره را پیشبینی کند .از سویـی دیگر ،بنگاهها ممکـن است که از
استراتژیهای خالص استفاده کنند و توزیع و نه سطح تحقق هزینه رقیب را بدانند .بهدلیل تصادفی
بودن هزینه نهایی ،دید هم رقبا و هم سنجیدانان این است که بنگاه در حال اتخاذ یک استراتژی
مختلط است .با این حال ،تعادل بستگی به این دارد که آیا اطالعات خصوصی بنگاهها ،همبستگی
دارد یا خیر .برای سادگی ،تمرکز خودمان را در شرایطی که بنگاهها دارای اطالعات خصوصی شخصی
و نه اطالعات مربوط به هـزینههای نهـایی رقبایشان است (یا هـر نوع متـغیر عایدیدار) ،محدود
میکنیم .فرض میشود که اطالعات خصوصی دو بنگاه ،ناهمبسته است.
برآورد مدلهایی که سازگار با رفتار تعادلی نش بوده و هر دو نوع استراتژی خالص و مختلط را
مجاز شمارد ،یک مساله مهم عملی است .متاسفانه ،مطالعات تجربی بهطورکامل همه داللتهای
نظریه موردنظر را دربر ندارند .رویکرد بهکاررفته در این پژوهش ،از چهار جنبه متفاوت از مطالعات
اشارهشده است -4 :مدلهای پیشـین تنها یک انتـخاب از دو حـرکت ممکن را به بنگـاهها اجازه
میدادند ،درحالیکه ،در اینجا ،تعداد بسیار زیاد حرکات مجاز شمرده میشود؛  -2برای استفاده از یک
رویکرد حداکثر درستنمایی ،اکثر مدلهای پیشین ،فرض یک توزیع خطای خاص و تابع درست
نمایی را مفروض بودند .4بهرغم تعداد محدود حرکات ،مشکالت برآورد حداکثر راستنمایی ،پیچیده
است؛  -7برخی از این مطالعات فرض نبود نااطمینانی برونزا را دارند؛  -1برای برآورد پارامترهای
نظریه بازی و همچنین پارامترهای تقاضا و بازار بهطورهمزمان از دادههای مشاهدهشده ،استفاده شده
است (پرلوف و همکاران .)494-413 :2009 ،به عبارتی دیگر ،مسأله موردبحث در اینجا این است
که حرکات ممکن زیادی برای تحلیل رفتار انحصار چندجانبه و لحاظ استراتژیهای مختلط در نظر
گرفته شود .دنبالکردن چنین مزیتهایی با استفاده از روش حداکثر راستنمایی ،اگر ناممکن نباشد،
 .4باجاری ،هونگ و ران ( ،)2001با استفاده از الگوریتمهای کامپیوتر به محاسبه همه تعادلهای نش درچارچوب یک برآوردگر مبتنیبر شبیهسازی
به جای برآوردگر حداکثر راستنمایی ،پرداختند.
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دشوار است .به جای آن ،در اینجا از برآوردگر حداکثر آنتروپی تعمیمیافته (  ) GMEاستفاده میشود.
محاسبات راحت و ساده ،مهمترین مزیت این برآوردگر است؛ بهطوریکه ،با استفاده از این برآودگر
میتوان الف -مدلی با تعداد بسیار زیاد حرکات ممکن را سنجید و ب -قیود برابری و نابرابری
موردنظر در حالت تعادل بازیها را مدنظر قرار داد .عالوهبر این مزیت عملی ،برآوردگر GME
نیازمند فروض توزیعی صریح و قوی که در برآوردگر حداکثر درست نمایی الزم بود ،نیست .الزم به
ذکر است که روش  GMEرا میتوان بهعنوان تعمیمی از روش ( MLبه جای استفاده از شرایط
گشتاوری صفر و گشتاورهای استوکاستیک) مالحظه کرد.
سطح قیمت و تبلیغات ،متغیرهای تصمیم بنگاههای ایران خودرو و سایپا ،هستند .فضای پیوسته
حرکت قیمت -تبلیغات مربوط به هر بنگاه را به فاصلههای گسسته تقسیم میکنیم .در ادامه ،با توجه
به متغیرهای برونزا ،بردار احتمالهایی (استراتژیهای مختلط و خالص) که بنگاهها ،به انتخاب
حرکتی دست میزنند را برآورد میکنیم .سپس به آزمون فرضیهها و در نهایت استفاده از برآوردهای
استراتژیها برای دستیابی به شاخص لرنر ساختار بازار و بررسی اثرمتغیرهای برونزای استراتژی-
های بنگاهها میپردازیم.
تعیین استراتژیهای بنگاههای انحصار چندجانبه فروش با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط
به متغیرهای تصمیم ،مقادیر و متغیرهایی که هزینه و تقاضا (مانند قیمتهای عوامل تولید یا
متغیرهای دامی) را تحت تأثیر قرار میدهند ،هدف عملیاتمان است .فرض میشود که دو بنگاه  iو
 ، jیک بازی ایستا در هر دوره از نمونه ،بازی میکنند و هر بنگاه ،تابع هدفش را با توجه به همه
متغیرهای تصمیم مربوطه حداکثر میکند.
سنجیدانان اطالعات عمومی عایدیمحوری مانند انتقالدهندههای منحنیهای هزینه و تقاضا (
 ) zو نه اطالعات خصوصی مختص بنگـاهها را مشاهده کنند .بنگاه ( iو احتماالً بنگاه  ) jو نه
سنـجیدانان ،هزینه نهایی بنگاه  iیا سایر متغیرهای تصادفی عایدیمحور )   i (tدر دوره
 t  1,...,Tرا مشاهده میکنند .مجموعه  Kتحقق ممکن }  ، {1 ,  2 ,...,  Kبرای هر دو بنگاه
در همه دورهها یکسان است .این توزیعها ،در طول زمان ثابت و ممکن است که برای بنگاههای
مختلف متفاوت باشد .بنگاهها و نه سنجیدانان ،این توزیعها را میدانند .در ضمن ،عبارتهای   iو
 ،  jمعرف اطالعات خصوصی و نا همبسته هستند.
فرض میشود که  nحرکت ممکن برای هر بنگاه در یک زمان مشخص وجود دارد .برای مثال؛
بنگاهی با یک متغیر تصمیم (قیمت) دارای  nقیمت ممکن است ،از آنجاییکه یک بنگاه با هدف
بهینه کردن با توجه به دو متغیر تصمیم (قیمت و سطح تبلیغات) دارای  nحرکت ممکن یا جفتهای
قیمت -تبلیغات است ،مجموعه  nنتیجه ممکن بنگاه عبارت است از. {x 1i , x 2i ,..., x 1i } :
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موضوع را با مسألهای شروع میکنیم که در آن حالت تصادفی (  ،) natureهمان اطالعات
خصوصی است؛ بهطوریکه ،اطالعات خصوصی ناهمبسته برای بنگاههای مختلف است .سود بنگاه
i
 iدر یک دوره زمانی خاص ،برابر با } (z )   i (x ri , x sj ,  ki , z
  rskاست؛ بهطوریکهr ،
حرکت انتخابشده به وسیله بنگاه و عبارت  sحرکت اتخاذشده توسط بنگاه  jاست.
i
  ki (z )  ( ki 1 (z ),  ki 2 (z ),...,  knنشاندهنده استراتژی
در حالت  ، Kعبارت )) (z
i
بنگاه  iاست که در آن  kr (z ) ،احتمالی است که بنگاه  ، iحرکت  x rرا با توجه به اطالعات
خصوصی (  )  kiو اطالعات عمومی  zانتخاب میکند .اگر بنگاه  ، iاز یک استراتژی خالص بهره
جوید ،عبارت )  ،  kri (zیک حالت برای  rخاص و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
بنگاه  ، jاطالعات خصوصی بنگاه  iرا مشاهده میکند ،بنابراین احتمال شرطی )   kri (zرا
نمیداند .با اینحال ،بنگاه  ، jتوزیع اطالعات خصوصی بنگاه  iرا میداند .فرض میشود که نگرش
بنگاهها در مورد توزیع غیرشرطی ،در تعادل درست است .این احتمال ،انتظار در ارتباط با اطالعات
خصوصی بنگاه  iاست ،  ri (z )  E k  kri (z ) :بهطوریکه ،عبارت  E kنشاندهنده عملگر
انتظارات است .بهطور مشابه ،بنگاه  ، iتوزیع غیرشرطی بنگاه  jام یعنی )   sj (zرا میداند.
i
i
) s sj (z )  rsk
بنگاه  iدر حالت   k (z ) ، Kرا برای حداکثرکردن سودهای انتظاری ( ) (z
انتخاب میکند؛ بهطوریکه ،امیدریاضی در طول حرکات رقبا گرفته میشود .اگر )  ،Y ki (zحداکثر
سودهای انتظاری بنگاه  ، iبا توجه به   kiو  zباشد ،آنگاه ضرر انتظاری استفاده از حرکت  ، x rباید
حتما کمتر یا مساوی با )  Y ki (zباشد:
()4

i
Lirk ( z )   sj ( z ) rsk
( z ) Yki ( z )  0
s

اگر این مقدار برای بنگاه  iبرای استفاده از حرکت  rبا احتمال مثبت ،بهینه باشد ،ضرر انتظاری
استفاده از آن حرکت حتماً باید صفر باشد .بنابراین ،بهینگی نیازمند این است که:
()2

Lirk ( z ) ri k ( z )  0

این شرط پایانی ،شرط تعادلی استراتژی مختلط است.
تعادل این بازی ممکن است که منحصر بفرد نباشد .اگر چندین تعادل وجود داشته باشد ،روش
برآوردیمان ،یکنواختترین استراتژی که سازگار با دادههای نمونه است را انتخاب میکند (گوالن و
همکاران4555 ،؛ پرولوف و همکاران.)215-276 :2003 ،
برآورد استراتژیهای بنگاه با توجه به محدودیتهای اشاره شده به وسیله عملیات بهینهسازی
(معادالت  4و  ،)2هدف این بخش است .بااین حال ،مستقیماً نمیتوان از این محدودیت ها بهدلیل
دربرداشتن اطالعات خصوصی  ،بهره جست .بر این اساس ،تعدیالت اقتصادسنجی این موضوع باید
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صورت گیرد .با اعمال تعدیالت جدید اقتصادسنجی ،به سادگی نمیتوان با استفاده از روشهای برآورد
کالسیک به برآورد مدل دست یافت .چرا که برای برآورد چنین مدلهایی ،با مشکالت متعددی
روبهرو خواهیم شد که برخی از آنها عبارت اند از -4 :دشوار بودن اعمال قیود یا محدودیتهای
برابری و نابرابری مختلف از مدل نظریه بازی؛  -2بهدلیل کمتر ازحد تعیینشدن در نمونههای کوچک
(ممکن است که تعداد پارامترها ،بیشتر از تعداد مشاهدات باشد) ،باید فروضی اضافی برای خوش
تعریفکردن مسأله ،لحاظ کرد؛  -7باید حتما یک تابع درستنمایی مشخص انتخاب شود که بتوان
اطالعات نظریه بازی را از طریق این درست نمایی نمایش داد .برای اجتناب از چنین مشکالت و سایر
مشکالت مربوط به برآورد و استنباط ،این کالس از روشها را با استفاده از رویکرد  GMEتئوریک-
اطالعاتمحور برآورد میکنیم .این روش برآوردی قادر است تا کلیه مشکالت فوق را رفع نماید و
تصویر روشنی را برای برآورد استراتژی بنگاهها در اختیار محقق قرار دهد (گوالن و همکاران 4556 ،و
پرلوف و همکاران.)3-4 :2003 ،
 .4نتایج حاصل از برآورد
 .1-4بررسی آمارههای توصیفی
در این بخش از سعی میشود تا براساس اطالعات استخراج شده از آمارنامه صنعت و معدن ،دادههای
جمعآوری شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس و اطالعات بازار بورس اوراق بهادار ،آمارههای
توصیفی دو شرکت ایران خودرو و سایپا مورد بررسی قرار گیرد تا شمایی کلی از وضعیت این دو
خودروساز برای تحلیلهای بخش بعدی ایجاد شود:
جدول  :2بررسی آمارههای توصیفی متغیرهای مورد برسی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

مقدار تولید صنعت (دستگاه)

4210967

79134457

4333714

373060

مقدار تولید شرکت سایپا
مقدار تولید ایران خودرو
درآمد شرکت ایران خودرو
(میلیون ریال)
درآمد شرکت سایپا (میلیون ریال)

12255152
9172900

46793552
42953375

699700
399999

241617
732905

51772916

75914164

4563E+44

92672501

16160392

42765366

21999951

65272735

دستمزد نیروی کار ایران خودرو

2551E+44

2564E+44

7565E+40

5507+44

دستمزد نیروی کار سایپا (ریال)

4596E+44

4591E+44

1593E+05

1510 E+44
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این جدول نشان میدهد که صنعت خودروسازی ایران بهطور متوسط سالیانه دارای تقریب ًا
 4210967دستگاه تولید بوده است که شرکت ایران خودرو تقریباً  47531برابر بیشتر از شرکت سایپا
تولید خودرو داشته است .داده های توصیفی بهدست آمده در این تحقیق همچنین نشان میدهد که

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال هشتم -شماره  -20بهار 1301

83

هزینههای تبلیغات شرکت سایپا باالتر از هزینههای تبلیغات شرکت ایران خودرو بوده است .این در
حالی است که آمارها نشان میدهد که متوسط درآمد شرکت ایران خودرو تقریبا دو برابر درآمد شرکت
سایپا بوده است .نرخ تعرفه صنعت خودروسازی ایران نیز حاکی از وجود مانعی عمده در پیش
مصرفکنندگان خودروی رقیب دارد .این نرخ در ده سال گذشته بین  43تا  35درصد در نوسان بوده
است که حاکی از بیثباتی بسیار باالی این شاخص در این صنعت داشته است.
 .2-4برآورد مدل
فضای پیوسته حرکت قیمت -تبلیغات مربوط به هر بنگاه را به فاصلههای گسسته تقسیم میکنیم .در
ادامه ،با توجه به متغیرهای برونزا ،بردار احتمالهایی (استراتژیهای مختلط و خالص) که بنگاهها ،به
انتخاب حرکتی دست میزنند را برآورد میکنیم .سپس به آزمون فرضیهها و در نهایت استفاده از
برآوردهای استراتژیها برای دستیابی به شاخص لرنر ساختار بازار و بررسی اثر متغیرهای برونزای
استراتژیهای بنگاهها میپردازیم.
برآورد استراتژیهای (احتماالت) اتخاذشده دو بنگاه

برای برآورد استراتژیهای دو بنگاه مورد مطالعه ،از روش حداکثر آنترویی تعمیمیافته با وجود قیود
تئوریک نظریه بازی میپردازیم .در این مطالعه از دادههای فصلی برای هشت سال استفاده شده است.
به دلیل فروانی بسیار زیاد این سی و شش داده برای دو متغیر قیمت و تبلیغات ،در ادامه استراتژی یا
احتماالت اتخاذ شده بنگاه ها فقط برای سه سال بهصورت نمونه ذکر میشود .این نکته نیز قابل ذکر
است که استراتژیهای دو بنگاه بهصورت همزمان و در تعامل با یکدیگر بهدست آمده است.
جدول  :3برآورد استراتژیهای (احتماالت) اتخاذشده بنگاه ایران خودرو
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1.

استخراج شاخص لرنر استراتژی محور جهت تعیین ...

1.

محور افقی این جدول نشاندهنده استراتژی تبلیغات و محور افقی بیانگر مشاهده استراتژی قیمت
گذاری متناظر با استراتژی تبلیغات است .در این جداول ،اندازه احتمال بازی کردن هر یک از
متغیرهای قیمت -تبلیغات برای داده های اول تا پنج مشاهده می شود؛ بطور مثال ،در داده اول برای
سطح تبلیغات اول و قیمت متناظر بخش اول ،بنگاه ایران خودرو با احتمال  05006این حرکت را بازی
میکند .این در حالی است که این ارزش احتمال برای بنگاه سایپا که در جدول زیر مشخص است
برابر با  0504بهدست آمده است .بنابراین ،احتمال این بازی بهصورت قدرت مند تر توسط بنگاه سایپا
در مقایسه با بنگاه ایران خودرو دنبال شده است .برای سایر مشاهدات نیز میتوان چنین تفسیری از
نتایج را در نظر گرفت.
جدول  :4برآورد استراتژیهای (احتماالت) اتخاذ شده بنگاه سایپا
5

4

3

2

1

767711313

76271122

767731.21

76773111.

76711.172

161

762.371..

767323731

767.30.07

767203373

76317.237

162

767731011

767.133.3

761333.7

76773.013

767733723

163

767721117

76713120.

767732313

767733713

767733.1.

16.

76771..13

767732011

76773313.

767733..3

76773317.

161

767733112

7677271.0

7671121..

767701713

76773.103

16.

7677331.2

767733331

7677.11.7

76773.223

76773.111

163

76171731.

7671721.1

767733.31

767733.01

76713.1.1

261

763730027

7670117.1

7671..1.7

767323131

761230111

262

767733310

767133011

767731121

767727331

7677330.7

263

7677.11..

767731373

76773307.

7677330..

7677317.3

26.

767170073

7677330..

76773300.

767731712

767731131

261

767733011

767731133

7677..333

767732170

767731213

26.

76773173.

767731111

76771.112

767731211

767731202

263

76731121.

76773133.

767707373

767710.31

767111371

361

7623201.0

76717..1.

767113221

7617.7.07

761113.73

362

7677101.0

7673.7.21

7677.13.2

76771117.

767711001

363

767173..1

7677.1330

76771.313

76771101.

76771.13.

36.

761.1377

76771.270

7677111.1

76771.31.

767713.1.

361

767711.27

76772....

767731.21

76771.231

767712111

36.

76771...3

76771...3

76771...1

767712.3.

767711.20

363
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سطح قیمت و تبلیغات ،متغیرهای تصمیم 4بنگاههای ایران خودرو و سایپا ،هستند .اثرات اقتصادی
تبلیغات را بهطورکلی میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد :الف -اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم.
اثرات مستقیم عبارتاند از اثر تبلیغات بر فروش ،اثر تبلیغات بر سهم بازاری و صرفهجویی ناشی از
مقیاس تبلیغات ،درحالیکه اثرات غیرمستقیم دربردارنده اثر تبلیغات بر تمرکز ،اثر تبلیغات بر ورود به
بازار ،اثر تبلیغات بر سودآوری ،اثر تبلیغات بر قیمت و در نهایت اثر تبلیغات بر کیفیت (بگل ول،2
 .)2009عالوه بر این ،پیتر دراکر پدر علم مارکتینگ نیز اعتقاد دارد که هدف از مارکتینگ ،افزایش
فروش است .در فرآیند مارکتینک ،بحث تبلیغات یکی از مهمترین بخش های این فرآیند است که
می تواند با افزایش یا کاهش درجه تمرکز ،عامل ایجاد انحصار یا رقابت در بازار باشد .پیتر دراکر
همچنین معتقد است که تبلیغات عاملی اساسی در تغیر کشش قیمتی تقاضا نیز است .این متخصص
علم مارکتینگ بیان دارد که تبلیغات با تغیر موانع ورود به بازار منجر به ایجاد انحصار یا ارتقای رقابت
شده و عامل سودآوری شرکتها و در نهایت افزایش میزان سهم بازاری آنها خواهد شد (عزیزی و
مقدسی.)4754 ،
با توجه به مدلسازی تصریح شده در بخش قبل که تابع تقاضا در آنجا بهدست آمد میتوان سایر
متغیرهای برونزای این تابع را نیر بهصورت زیر در نظر گرفت:
q i  q i ( x i , x j , zd ;  i )  u i

()7
)   ( ADt

j 1/ 2

i
4

) q     P   P   ( AD

i 1/ 2
t

i
3

i
0

i i
1 t

i
j
2 t

i

i
t

  D   I U
i
6

i
5

بهطوریکه  i  1, 2 i  jبرای دو بنگاه است .در تصریح فوق ،عبارت  Aiبیانگر تبلیغات
بنگاه  ،iحرف  P iنشاندهنده قیمت q i ،بیانگر مقدار فروش I ،نشاندهنده درآمد ،7حرف  dحاکی
از وجود یک متغیر دامی( 1برای تغییرات فصلی) و نماد  U iمعرف جزء خطا هستند .به لحاظ نظری،
ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل فوق باید منطبق بر عالمتهای جدول زیر باشند.

 .4در مطالعات پرلوف ( ،)2009پرلوف و همکاران ( )2003نیز از این دو متغیر برای برآورد استراتژیها و در نهایت تعین قدرت بازاری استفاده شده
است.
2. Bag well.
 .7در اینجا برای محاسبه درآمد ،از لیست صورتهای مالی حسابرسی شده و از آیتمی تحت عنوان جمع درآمدها استفاده شده است.
 . 1در این مطالعه از یک متغیر دامی برای نشان دادن تغیرات تقاضا در فصل بهار و تابستان استفاده شده است .دادهها نشان میدهند که تقاضای
خودرو در فصل بهار و تابستان بهطور قابلمالحظهای متفاوت از دو فصل زمستان و پاییز بوده است.

1.

استخراج شاخص لرنر استراتژی محور جهت تعیین ...

1.

جدول :5عالمت نظری ضرایب
ضریب

فرم ریاضی

عالمت تئوریکی

 1t  0

Negative

t
1

 2t  0

Positive

 2t

 3t  0

Positive

 3t

 4t  0

Negative

 4t

 5t  0

Positive

 5t

 6t  0

Positive

 6t
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عالوهبر این ،فرض میشود که تابع هزینه بنگاه  iدارای فرمی 4بهصورت زیر است:
()1

ci  0i  1i PS  2i RLR  3i RYield

بهطوریکه ،عالمت  PSنشاندهنده قیمت مواد اولیه ،عبارت  RLRبیانگر قیمت نیروی کار و
در نهایت عبارت  RYieldشاخصی جایگزین قیمت نرخ بازده سهام شرکت موردنظر (یا هزینه
فرصت شرکت) است .در این مطالعه از نرخ بهره بانکی (بدون ریسک) بهعنوان شاخص هزینه فرصت
استفاده شده است .در اینجا ،انتظار میرود که عالمت همه ضــرایب این مدل مثبت و بزرگتـــر
مساوی صفر (  ) 1i ,2i ,3i  0باشند.
فرض میشود که بنگاهها در هر دوره دارای  79حرکت ممکن هستند .عالوهبر این ،با توجه به
دامنه قیمتها و سطوح مختلف تبلیغات ،دامنه قیمتهای ممکن به هفت فاصله و دامنه سطوح
تبلیغات ممکن ،به پنج فاصله تقسیمبندی میشود .خودروهای سواری شرکت ایران خودرو که در این
مطالعه از آن ها استفاده شده است عبارت اند از :پیکان ،پیکان وانت ،دنا ،رانا ،سریر ،سورن ای ال
ایکس ،سمند  ،SEسمند ،وانت اریسان ،انوع پژوهای پارس ،109 ،206 ،تندر  ،50تندر پیکاپ ،کیچر.
برای شرکت سایپا هم برای طبقهبندی قیمتها ،از همه محصوالت آن شرکت استفاده شده است.
برای برآورد مدل  ،GME-Nashاز قیود نظری اقتصادی مربوط به پارامترهای هزینه (همه ضرایب
هزینه ،نامنفی در نظر گرفته میشوند) و پارامترهای تقاضا (تقاضا با افزایش قیمت کاالی خود بنگاه،
کاهش یافته و با افزایش قیمت کاالی رقیب و تبلیغات خودش افزایش می یابد) استفاده میشود .با
اعمال محدودیت های نظری و استفاده از روش  GME-Nashمیتوان به ضرایب زیر تقاضا برای
بنگاه ایران خودرو دست یافت:
 .4مطالعه پرلوف و همکاران ( )2009نیز از چنین فرمی برای تصریح تابع هزینه در صنعت نوشیدنی آمریکا استفاده کردهاند.
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جدول :6نتایج برآورد حاصل از برآورد تابع تقاضای ایران خودرو با استفاده از روش GME-Nash
متغیر

ارزش متغیر

سطح معناداری

 0t

41563

9%

 1t

-0541

9%

 2t

0579

9%

 3t

0511

9%

 4t

-0576

9%

 5t

9541

9%

 6t

0541

9%
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در جدول فوق مشاهده میشود که عالمت ضرایب همه متغیرها در روش برآورد  GME-Nashنیز
مطابق با نظریه پیش بینی شده است .بطوریکه ،برای مثال رابطه بین مقدار تقاضا و قیمت منفی
بدست آمده است .اندازه این رابطه برابر با  -0541است که حاکی این مطلب است اگر قیمت محصول
ایران خودرو یک واحد افزایش یابد ،میتوان انتظار داشت که مقدار تقاضا به اندازه  0541واحد بهطور
متوسط کاهش یابد .در ارتباط با قیمت کاالی جانشین (که در اینجا محصوالت بنگاه سایپا بهعنوان
جایگزینهای محصوالت شرکت ایران خودرو در نظر گرفته شده است) نیز باید بیان کرد که این
عالمت مطابق با تئوری است و نشان میدهد که با افزایش قیمت محصوالت ساپیا ،تقاضا برای
محصوالت ایران خودرو نیز افزایش یافته است .مقدار ضریب این تغییر در این برآورد  0579بهدست
آمده است .به عبارتی دیگر ،اگر یک واحد قیمت محصوالت سایپا افزایش یابد ،انتظار میرود که
مقدار تقاضای محصوالت ایران خودرو بهطور متوسط به انداز  0579افزایش یابد .تبلیغات ،متغیر
دیگریست که بر تقاضای محصوالت ایران خودرو تأثیر مثبت داشته است .ارزش ضریب این عامل
مؤثر ،تقریباً برابر با  0511بوده است .به عبارتی دیگر ،اگر تبلیغات یکی از سیاستهای استراتژیک
بنگاه ایران خودرو برای افزایش میزان فروش محصوالتش باشد ،درصورتیکه یک واحد سرمایه
گذاری بر روی تبلیغات صورت گیرد ،انتظار میرود که میزان تقاضای حاصل از این سرمایهگذاری
بهطور متوسط به اندازه  0511واحد افزایش یابد .نکته مهمی که در ارتباط با متغیر تبلیغات رقیب برای
بنگاه ایران خودرو وجود دارد این است که در این روش برخالف روش قبلی ،میزان تبلیغات رقیب
دارای تأ ثیر منفی و اثر کمتری بر تقاضای محصوالت ایران خودرو برآورد شده است .به عبارتی دیگر
تغیر روش برآورد (لحاظ قیود تئوریکی اطالعاتی و نظریههای اقتصادی) حاکی تغییر در ارزش میزان
تبلیغات رقیب داشته است .جهت تفسیر ارزش ضریب این متغیر می توان بیان کرد اگر رقیب یک واحد

11
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11

سرمایهگذاری بر تبلیغات خود انجام دهد ،آنگاه انتظار میرود که مقدار تقاضای محصوالت ایران
خودرو به اندازه  0576واحد کاهش یابد.
در ادامه ،برآورد توابع تقاضا و هزینه نهایی مربوط به شرکت سایپا را با استفاده از دو روش
 GME-Nashو ارزیابی میکنیم.
جدول :7نتایج برآورد حاصل از برآورد تابع تقاضای سایپا GME-Nash
سطح معناداری

ارزش ضریب

ضریب

9%

12632

 0t

9%

-7632

t
1



9%

7633

 2t

9%

7611

 3t

9%

-7672

 4t

9%

7611.

t
5



9%

1670

 6t

منبع :تحقیق جاری4756 ،

در روش برآورد  GME-NASHنیز رابطه بین مقدار تقاضا و قیمت برای شرکت سایپا ،منفی
بهدست آمده است .اندازه این ضریب برابر با  0572می باشد .بر این اساس ،اگر قیمت محصوالت
شرکت سایپا یک واحد افزایش (کاهش) یابد ،میتوان انتظار داشت که مقدار تقاضا به اندازه 0572
واحد بهطور متوسط کاهش (افزایش) یابد .در ارتباط با قیمت کاالی جانشین (محصوالت بنگاه ایران
خودرو به عنوان جایگزین های محصوالت شرکت سایپا در نظر گرفته شده است) نیز باید بیان کرد که
این عالمت مطابق با تئوری است و نشان میدهد که با افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو ،تقاضا
برای محصوالت سایپا نیز افزایش یافته است .مقدار ضریب این تغییر در این برآورد  0533بهدست
آمده است .به عبارتی دیگر ،اگر یک واحد قیمت محصوالت ایران خودرو افزایش یابد ،انتظار میرود
که مقدار تقاضای محصوالت سایپا بهطور متوسط به انداز  0533افزایش یابد و برعکس .متغیر
تبلیغات ،یکی دیگر از متغیرهایی است که دارای تأثیر مثبت بر تقاضای محصوالت شرکت سایپا بوده
است .ارزش ضریب این عامل مؤثر ،برابر با  0519بوده است .به عبارتی دیگر ،اگر شرکت سایپا ،یک
واحد سرمایهگذاری بر روی تبلیغات محصوالتش انجام دهد ،انتظار بر آن است که میزان تقاضای
حاصل از این سرمایهگذاری بهطور متوسط به اندازه  0519واحد افزایش یابد .عالوهبر تبلیغات خود
شرکت سایپا ،تبلیغات حریف این شرکت (ایران خودرو) نیز می تواند دارای تأثیر معناداری بر تقاضای
شرکت سایپا داشته باشد .بهطوریکه ،اگر رقیب شرکت سایپا ،یک واحد سرمایهگذاری بر تبلیغات خود
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انجام دهد ،آنگاه انتظار میرود که مقدار تقاضای محصوالت سایپا به اندازه  0502واحد کاهش یابد.
تأ ثیرگذاری کمتر تبلیغات شرکت ایران خودرو در مقایسه با شرکت سایپا در اینجا نیز تأیید شده است.
در نهایت متغیر درآمد است که باید در اینجا نیز میزان تأثیرگذاری آن بر تقاضای محصوالت سایپا
ارزیابی شود .ارزش این ضریب در تصریح فوق برابر با  4505بهدست آمده است .این یافتهها نشان
میدهد که درآمدهای شرکت ساپیا دارای اثر قابلتوجهی بر تقاضای محصوالت این شرکت دارد.
در اینجا نیز همانند قبل ،ضرایب تابع هزینه نهایی با استفاده از روش  GME-NASHبرای
شرکت سایپا برآورد شده است که میتوان نتایج حاصل از این برآورد را به قرار زیر مشاهده کرد:
جدول :8پارامترهای برآورد شده تابع هزینه نهایی شرکت سایپا
با استفاده از روش GME-Nash
ضریب
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منبع :پژوهش جاری2043 ،

عالمت و ارزش ضریب مواد اولیه در روش  GME-Nashبرای شرکت سایپا نشان میدهد که
اگر قیمت مواد اولیه به اندازه یک واحد افزایش (کاهش) یابد ،انتظار میرود که هزینه نهایی به اندازه
 0513واحد به طور متوسط افزایش (کاهش) یابد .متغیر بعدی تصریح شده در تابع هزینه ،متغیر قیمت
نیروی کار است .عالمت این متغیر نیز مثبت اخذ شده است .ارزش این ضریب ( )0532حاکی از این
موضوع است که اگر قیمت نیروی کار به اندازه یک واحد تغییر کند ،تقاضای نیروی کار بهطور
متوسط به اندازه  0532واحد در جهت مثبت تغییر خواهد کرد .ارزش ضریب بهدست آمده برای متغیر
هزینه فرصت برابر با  0521اخذ شده است .ارزش هزینه فرصت برای محصوالت شرکت سایپا دارای
تأثیرگذاری به اندازه  0521است.
برآورد شاخص لرنر استراتژی

محور1

مهمترین کاربردی که استراتژیهای برآوردی دارند ،بهرهگیری از آنها در تعیین میزان قدرت بازاری
هر یک از بنگاههای ایران خودرو و سایپا است .در ادامه با استفاده از شاخص لرنر و تحت اطالعات
اخذ شده از استراتژیها ،میزان قدرت بازاری بنگاهها را تعیین میکنیم .شاخص لرنر یک معیار استاندار
برای تعیین قدرت بازاری است .این شاخص بهصورت اختالف بین قیمتی که بیشتر از هزینه نهایی
 .4در اینجا از احتمالهای بهدست آمده (استراتژیها) برای محاسبه شاخص لرنر استفاده میشود تا شاخصی تحت عنوان شاخص لرنر استراتژی
محور بهدست آید.
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قرار میگیرد ،تعریف میشود .این شاخص معموالً بین دو عدد صفر (حالت رقابت کامل) و یک
(انحصار کامل) قرار میگیرد.
شاخص لرنر استراتژیمحور در چارچوب این مطالعه بهصورت زیر تعریف میشود:
()9

] E[( p i  ci ) / p i ]  r ari [( pri  ci ) / pri

در این شاخص ،عبارت  c iنشاندهنده هزینه نهایی بنگاه  iاست .نتایج حاصل از برآورد این
شاخص براساس روش  GME-Nashبرای بنگاه ایران خودرو دارای ارزش  0563و برای بنگاه سایپا
برابر با  0.49بهدست آمده است .این ارزش برای دو بنگاه حاکی از وجود انحصار مؤثر در صنعت
خودروسازی ایران است و نشان میدهد که از حالت رقابت ،فاصله تقریباً زیادی وجود دارد.4
نتیجهگیری
در ادبیات اقتصاد صنعتی روشهای مستقیم و غیرمستقیم متعددی برای سنجش رقابت و تعیین میزان
قدرت بازاری یک بنگاه یا صنعت خاص وجود دارد .بهطوریکه ،هر یکی از این روشها دارای یک
سری نقاط ضعف و قوت هستند .دو نکته قابل توجه و مهمی که در این راستا وجود دارد  -4نحوه
بیان و مدلسازی رفتار بازیگران فعال در بازار و  -2استخراج اطالعات براساس حرکات انجام گرفته
توسط بازیگران است .ابزارهای بیان (مئل نظریه بازی) و ابزارهای برآوردی جدیدی برای لحاظ این
دو نکته در ادبیات اقتصاد ایجاد شده است که این مطالعه نیز بهدنبال بهرهگیری از آنها برای نیل به
اهداف تعریف شده خود بوده است .این پژوهش در نظر داشت تا با استفاده از نظریه بازی ،به
مدلسازی و بیان رفتار بازیگران و تحت روش آنتروپی تعمیمیافته به استخراج تصمیمات استراتژیک
بنگاه های ایران خودرو و سایپا در صنعت خودروسازی ایران بپردازد .پیگیری این نوآوری نتایج زیر را
برای این صنعت بهدنبال داشته است:
نتایج تحقیق نشان میدهد که شاخص لرنر برای هر دو بنگاه ایران خودرو و سایپا باال بهدست
آمده است (ارزش  0563برای ایران خودرو و  0515برای شرکت سایپا) که حاکی از یک انحصار مؤثر
در این صنعت است (در مطالعه شهیکی تاش و کاظمزاده ( )4752نیز نتیجه انحصار مؤثر بودن این
صنعت تأیید شده است که مطابق با یافته های این پژوهش نیز می باشد) .از اینرو ،برای افزایش
میزان رقابت اقدامات متعددی را میتوان لحاظ کرد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
 .4قابل اشاره است که مؤسسه مکینزی در تحلیل سال  ،2049سهم بازاری دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا را در حدود  14درصد
محاسبه کرده است.
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* کاهش تدریجی تعرفههای گمرکی خودروها (بهصورت پلکانی و زمانبندی شده)
* ایجاد زمینههای قانونی فعالیت های شرکا و خودروسازان خارجی با کاهش موانع ورود در این بازار
* کاهش تصدیگری دولت در این صنعت و واگذاری سهام
عالوهبر این ،در ارتباط با نتایح حاصل از بررسی ایستاهای مقایسهای تحقیق نشان میدهد که:
الف -استراتژیهای تبلیغاتی و قیمتگذاری دو بنگاه ایران خودرو و سایپا ،متأثر از قیمت سهامشان
می باشد .این در حالی است که این اندازه برای شرکت ایران خودرو در مقایسه با شرکت سایپا در
ارتباط با استراتژی قیمت باالتر است .این تأثیرگذاری نشان میدهد که می توان با هر چه کاراتر
کردن و قویتر کردن بازار سرمایه ،انتظار بهبود در اتخاذ استراتژیهای معقولتری در این دو بنگاه
لحاظ کرد.
ب -استراتژیهای تبلیغاتی و قیمتگذاری شرکتهای ایران خودرو و سایپا ،متأثر از تعرفهای گمرکی
بوده است .زمانیکه تعرفههای گمرکی به نفع این دو خودروساز افزایش یافته است ،استراتژیهای
قیمتگذاری باالتری را میتوان در روند کلی آنها مشاهده کرد .علت این تأثیرپذیری را باید قطعاً در
عامل نبود رقیب خاص مالحظه کرد .حمایت از صنعت خودروسازی کشور با بهانه حمایت از اشتغال
داخلی ،حمایت از تولید داخلی با افزایش تعرفههای گمرکی نتوانسته است که شرایط مناسبی را برای
هم صنعت استراتژیک کشور و هم مصرفکنندگان داخلی ایجاد کند .پیشنهاد میشود تا طی یک
برنامه مدون و مسنجم ،شرایط تعرفهای جدیدی برای ورود خودروهای جدید و نزدیک به قیمت
خودروسازان داخلی طراحی شود تا رقابت برای مدیران و صنعت خودروسازی دولتی کشور ایجاد گردد.
نتایج تجربی مرتبط با استراتژیهای قیمتگذاری و تبلیغات اتخاذ شده توسط این دو خودروساز
غالب کشور نشان داد که این استراتژیها متأثر از تغییر در سیاستهای دستمزدی نیروی کار بوده
است .درصورتیکه این افزایش در قیمت نیروی کار ناشی از افزایش در بهرهوری صورت گرفته باشد،
به لحاظ اقتصادی میتوان تغییر مثبت در استراتژیهای قیمتگذاری را نیز تأیید کرد .این در حالی
است که اگر اتخاذ این استراتژی ،صرفاً متأثر از افزایش در تورم جامعه بوده باشد پیشنهاد میشود تا
بانک مرکزی کشور از راهبرد سیاستی مدونی برای برنامههای ضد تورم خود بهره جوید.
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Estimating Market Power and Strategies of Automobile Industry in Iran
(Saipa and Iran Khoddro Companies Case Studies)
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Abstract
Determining the structure of a market plays an important role for policy makers
to adopt efficient policies to enhance social welfare of their societies. This
welfare is fulfilled more and more whenever the industry is reached to a
competitive framework.
The Car maker industry is one of the important industries that create a
considerable value added in terms of the pre and post production chains in all the
countries. This industry is the second largest industry in Iran that uses about 600
thousands workers. Accordingly, this study first aims to estimate the strategies
adopted by the dominant players of the industry, Iran Khodro and Saipa
companies, based on a game-information theoretic framework and then measure
the market power of them in accordance with the generalized maximum entropy
estimator. The results show that the Lerner index value for Iran Khodro and
Saipa is 0.67 and 0.49 respectively indicating that the two companies play an
important role in the industry and the industry is so far from the competitive
environment.
Keywords: Market Power, Dominant Car Maker Companies, Non-Cooperative
Game, Generalized Maximum Entropy Estimator.
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