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چکیده
ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران بهدلیل تولید سهم باالی محصوالت توسط معدودی از بنگاهها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته
که پیامد آن شکست بازار بهواسطه ناکارایی حاصل از انحصار ،مورد انتظار است .از این رو ،این سوال پیش میآید که چگونه میتوان
سییهم بنگاههایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاهها و سییاختار بازار این صیینعت چگونه اسییت .بهمنظور پاسییخ به این
سواالت ،ابتدا با استفاده از روش رتبهبندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیمگیرنده مجازی آنتیایدهال مبتنی بر روش
تحلیل پوششی دادهها به ارزیابی کارایی این بنگاهها پرداخته شد .سپس با بهکارگیری الگوهای پارامتریک ،روابط بین رفتار ،سودآوری،
کارایی و سییاختار بازار بنگاههای بیان شییده بررسییی شیید .آمار و اطالعات کارخانجات قند و شییکر ایران در سییال  1393با اسییتفاده از
نرمافزارهای  GAMSو  SHAZAMمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر پایه نتایج پژوهش  ،ارتباط متقابل بین سیییاختار و عملکرد در
صیینایع حاضییر در زنجیره تامین قند و شییکر ایران وجود دارد و این در حالی اسییت که رفتار بازار شییکر ایران از الگوی خاصییی تبعیت
نمی کند .تقویت سودآوری واحدهای کوچک مقیاس ن سبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال سیا ستهای حمایتی و کاهش هزینه
تامین نهادهها ،برندسازی ،افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر بهواسطه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار با
اعمال سیاستهای محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهرهوری از راهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه ،تعدیل
ساختار زنجیره تامین شکر بهشمار میرود.

واژگان کلیدی :سا تار بادار ،دنجیپه امین ،شکپ ،الگه سا تار -رفتار -عملکپد.

طبقهبندی .M31, M37, D61, L11 :JEL

 -1دان شجوی کار شنا سی ار شد اقت صاد ک شاورزی ،دان شکده ک شاورزی و منابع طبیعی ،دان شگاه اردکان ،یزد ،ایران،
پستالکترونیکی:

parichehr.najafi@yahoo.com

 -2اسییتادیار ،گروه اقتصییاد کشییاورزی ،دانشییکده کشییاورزی و منابع طبیعی ،دانشییگاه اردکان ،یزد ،ایران (نویسیینده
مسئول) ،پستالکترونیکی:

m.fehresti@ardakan.ac.ir

 -3استادیار ،گروه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران،
پستالکترونیکی:

nazari_eco@yahoo.com

 -4اسیییتاد یار ،گروه اقتصیییاد کشیییاورزی ،دانشیییکده کشیییاورزی و منابع طبیعی ،دانشیییگاه ارد کان ،یزد ،ایران،
پستالکترونیکی:

aneshat@ardakan.ac.ir

 118بررسی تاثير متقابل عناصر ساختار بازار در زنجيره تامين شکر ايران

 -1مقدمه
قند و شییکر تا زمانی که به مصییرفکننده نهایی می رسیید از سییطوح مختلف زنجیره تامین
میگذرد .در حلقه اول این زنجیره ،ابتدا صنایع قند و شکر ،مواد اولیه (نیشکر و چغندرقند)
مورد ن یاز خود را از بخش کشییییاورزی تامین میکن ند .از آن جا که این بخش به تن هایی
پاسخگوی نیاز این صنایع نیست ،اغلب واردات شکر خام به طور همزمان صورت میگیرد.
در حلقه دوم زنجیره ،شییکرخام به کارخانههای تصییفیه ،ارسییال و قند و شییکر تصییفیه شییده
توسط توزیعکنندگان به بازار عر ضه می شود و به مصرف نهایی خانوار میر سد (بهرامی و
همکاران.)1395 ،
در حال حاضر در زنجیره تامین شکر در کشور ،کارخانجات استحصال و تصفیه شکر
فعال هسییتند که این بنگاه ها براسییاس رصیید وضییعیت تقاضییا برای کاالی تولیدی خود و
بازخوردی که از بازار می گیر ند ،نسییی بت به ا ندازه ف عال یت خود در کو تاه مدت و
سرمایهگذاری یا گسترش تولید در بلندمدت تصمیمگیری میکنند .به منظور افزایش سهم
بازار و افزایش کیفیت ،بنگاههای اشاره شده ،هزینههای تحقیق و توسعه در زمینههای فنی و
مطالعات بازار و همچنین شرکت در نمایشگاهها و تبلیغات ساالنه را متحمل می شوند .بنا بر
آمار اخذ شییده از انجمن صیینفی صیینایع قند و شییکر ،سییهم زیادی از تولید قند و شییکر در
ک شور تو سط تعداد معدودی از بنگاههای حا ضر در صنعت ،تامین می شود .در این حالت،
صنعت تولید قند و شکر از شرایط بازار رقابتی فاصله میگیرد و در نتیجه ،ناکارایی حاصل
از انحصار در این صنعت گسترش مییابد.
در زنجیره تامین شکر ،تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عنوان اعکای ابتدایی زنجیره
به دلیل تعدد بیشیییتر در مقایسیییه با چند فراوری کننده عمده در منطقه از سیییطح چانه زنی
پایینتری برخوردار هستند .به ویژه در استحصال شکر خام از چغندرقند ،قدرت بازاری در
اختیار فرآوری کنندگان قرار دارد و در مسیییائلی مانند قیمت گذاری خرید چغندرقند ،عیار
قند مورد پذیرش کارخانجات و تصیییمیم به خرید چغندرقند یا خرید شیییکرخام خارجی و
تصفیه آن ،فعالین در بخشهای انتهایی زنجیره که بیشتر کارخانجات استحصال شکرخام و
تصییفیه آن هسییتند ،تاثیرگذارند .بنابراین ،در صییورت افزایش قدرت بازاری بنگاه هایی که
سهم پایینی در تولید دارند و با تعدیل سهم بازار شرکتهای عمده ،انتظار بر این ا ست که
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کارایی بازار در این صیینعت بهبود یابد .حال این سییوال مطرح می شییود که چگونه می توان
سیییهم بنگاه های با تولید پایین را افزایش داد و چه رابطه و علیتی بین رفتار ،سیییودآوری و
سهم از بازار بنگاههای استحصال و تصفیه شکرخام در زنجیره تامین شکر وجود دارد.
سیییاختار این مقاله پس از ارائه مقدمه در بخش اول به این صیییورت اسیییت که ادبیات
مو ضوع پژوهش در بخش دوم ،روش شنا سی پژوهش در بخش سوم ،یافته های پژوهش
در بخش چ هارم ارا ئه می شیییود و در ن ها یت به جمع ب ندی و نتی جه گیری در بخش پنجم
پرداخته میشود.

 -2ادبیات موضوع
هر بازار در برگیرنده سه عنصر ساختار ،رفتار و عملکرد ا ست که این سه عنصر با یکدیگر
در ارتباط است ،اما در مورد ارتباط و جهت علیت میان این عناصر اتفاق نظر جامعی وجود
ندارد (شهیکی تاش و همکاران.)1393 ،
سیییاختار بازار به صیییورت خصیییوصییییات سیییازمانی بازار که نشیییاندهنده تاثیر طبیعت
رقابت پذیری و قیمت گذاری در بازار اسیییت ،تعریف می شیییود .سیییاختار بازار همچنین
خصییوصیییات سییازمانی را شییامل می شییود که نحوه ارتباط فروشییندگان در بازار را با دیگر
عر ضهکنندگان بالقوه کاال یا همان بنگاههای جدیدی که پتان سیل ورود به صنعت را دارند،
تعیین می ک ند .در کل ،سییییاخ تار بازار میتوا ند به صیییورت در جه تمرکز خر یداران و
فروشندگان ،درجه تفاوت محصول تولیدی ،وجود موانع ورود و خروج از صنعت و توزیع
قدرت تعریف و توصیف شود (باین.)1956 ،1
رفتار بازار به مجموعه ای از اسیییتراتژی های رقابتی که بنگاه یا گروهی از بنگاه ها در
کسییبوکارشییان برای تطبیق خود با شییرایط بازار بهکار می گیرند ،گفته می شییود .برخی
م صادیق این ا ستراتژیها عبارتند از :الف -روشهای مختلفی که بنگاهها برای تعیین قیمت
به کار میگیرند ،ب -به کارگیری سییییاسیییت های مختلف تولیدی ،قیمتی و تبلیغاتی و
ج -تصمیمگیری برای تغییر طرح محصول (صدرایی جواهری و همکاران.)1390 ،
عملکرد بازار عبارت اسیییت از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصیییادی بنگاه ها
ناشیییی می شیییود .عملکرد بازار ابعاد گوناگونی دارد که از عملکرد کانال ها و نهادهای
1- Bain
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بازاریابی منتج می شود و توسط اثربخشی محصوالت تولیدی ،کارایی و سودآوری بنگاهها
توصییییف می شیییود .اثربخشیییی مرتبط با ترجیحات مصیییرف کننده و میزان کارایی و نرخ
سودآوری مرتبط با هزینههای تولید ،تحقیق و بازاریابی است (استرن و همکاران.)1996 ،1
جهت علیت میان عنا صر بازار از دیدگاه مکاتب مختلف متفاوت ا ست و دان شمندان در
این زمینه هم نظر نیستند .در واقع این سوال مطرح است که آیا جهت تغییرات از ساختار به
عملکرد اسییت یا برعکس؟ برای پاسییخ به این سییوال مکاتب مختلفی شییکل گرفت .اولین
مکتب ،مکتب سییاختارگرایی اسییت که به مکتب هاروارد نیز معروف اسییت ،معتقد اسییت
جهت علیت از ساختار به رفتار و سپس به عملکرد ا ست .در واقع عملکرد تابعی از رفتار و
رفتار نیز تابعی از ساختار است .مکتب دیگر در نقطه مقابل مکتب هاروارد ،مکتب شیکاگو
اسییت .طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد به رفتار و سییاختار در بازار میدانند.
همچنین مک تب رف تارگرایی معت قد اسییییت که الگوی رف تاری بن گاه ها عا مل اصیییلی در
شکلگیری عملکرد بازار است (صدرایی جواهری و همکاران.)1390 ،
بررسی روابط عناصر بازار در قالب سیستم معادالت همزمان در بازار محصوالت تولید
شده صنایع غیرغذایی (استریکلند و ویس1976 ،2؛ پاگوالتوس و سورنسن 1981 ،3و تانگ
و همکاران ) 2010 ،4یا در مورد بازار تولیدات صییینایع غذایی (کوات و همکاران1986 ،5؛
ونگ و همکاران2006 ،6؛ صدرایی جواهری و همکاران1390 ،؛ دهقانی 1393 ،و پرامانا و
هاریانتی )2016 ،7انجام و در برخی مطالعات پس از محاسیییبه کارایی بنگاه ها ،افزایش
کارایی بر شرایط رقابتی بازار محصوالت اثرسنجی شده است (سلرز و همکاران.)2009 ،8
همچنین میتوان عوامل موثر بر سیییودآوری را با اسیییتفاده از روش خطی سیییلسیییلهمراتبی
10
( ،9)HLMآنالیز کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ()One-way ANOVA
بررسی کرد.
1- Stern et al.
2- Strickland and Weiss
3- Pagoulatos and Sorensen
4- Tung et al.
5- Coate et al.
6- Wang et al.
7- Permana and Hariyanti
8- Sellers et al.
9- Hierarchical Linear Model
10- One-way Analysis of Variance
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در زمینه سازماندهی صنعتی دو تئوری مختلف (قدرت بازاری و کارایی) در تو ضیح
ارتباط بین ساختار بازار (تمرکز و سهم بازار) و عملکرد مطرح هستند .بنا بر مطالعه باین

1

( ) 1956در یک طرف فرضییییه سییینتی قدرت بازار 2بیان می کند که تمرکز باالی بازار یا
سهم باالی بازار قیمتها ی باال با مطلوبیت کمتر برای م صرفکننده را نا شی می شود که
این خود سیییودهای باالتری را برای تولیدکنندگان به ارمغان میآورد .بنگاه هایی که در
بازار با تمرکز باال فعالیت میکنند معموال رفتار تبانی 3را دنبال میکنند و قیمتهای باالتر
برای محصییوالتشییان را از مصییرفکننده طلب می کنند .در حقیقت در یک بازار متمرکز
بنگاه ها انگیزه دارند که برخالف حالت رقابتی به صیییورت همکاری متقابل رفتار کنند.
اگر آنها ب توانند رفتار شان را هماهنگ کنند و پتان سیل وجود یک تک رو در بازار وجود
ندا شته با شد در آن صورت آنها به صورت انح صاری رفتار کرده و سود کل صنعت را
افزایش میدهند.
4

5

6

در طرف دیگر فر ضیه ساختار کارا (دم ستز  1973 ،و پلتزمان  )1977،بیان میکند که
تمرکز و سیهم بازار به صیورت مسیتقیم با کارایی بنگاه ها وابسیته اسیت .بنابراین ،کاراترین
بنگاه ها سییعی می کنند سییهم بازارشییان را افزایش دهند و بر بازار چیره میشییوند .تحت این
فرضیه تمرکز باال و افزایش سهم از بازار قیمتهای مطلوبتر برای مصرفکننده را در پی
دارد و کاهش هزینهها که منجر به کارایی بیشتر شده به مصرفکننده منتقل میشود.
کارایی بیشتر بنگاه ها در بازارهای متمرکزتر و دارای سهم باال در بازار ،سودهای بیشتر
را منجر می شود .به طور خالصه این فرضیه بیان میکند ،کارایی بیشتر سودآوری و تمرکز
باالتر را در بازار منجر می شود و کارایی بیشتر مربوط به بنگاههای بزرگتر قدرت انحصاری
را در بازار ایجاد نخواهد کرد (سلرز و همکاران.)2009 ،7
بنابراین ،همان گونه که اشیییاره شییید ،در نظریه اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی هنوز پاسخ
قانعکنندهای برای این سوال که آیا جهت علییت آییا از طیرف متغیرهای ساختاری به سمت
1- Bain
2- The Market Power Hypothesis
3- Collusive Behavior
4- The Efficient Structure Hypothesis
5- Demsetz
6- Peltzman
7- Sellers et al.
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متغیر های عملکردی است ،ارائه نشده و همین امر موجب شده است که درخصییییییوص
سیاس یته یای رقابتی و ضدانحصاری و نحوه تنظیم بازار اختالف نظ یر وج یود داشته باشد
(حاجیان و بصیرتپور.)1395 ،
1

برخی مطالعات به بررسی فرضیه ساختار -رفتار -عملکرد ( )SCPو فرضیه ساختار کارا
( 2)ESHدر صییینایع مواد غذایی و آشیییامیدنی ایران پرداختند ( فهرسیییتی ثانی و همکاران،
 1394و صمدزاده و پورعبادالهانکویچ.)1394 ،
بررسییی سییاختار بازار قند و شییکر و عوامل موثر بر آن در زنجیره تامین شییکر در قالب
پژوه شی علمی میتواند سیا ستگذاران و برنامهریزان اقت صادی ک شور را در زمینه افزایش
عملکرد سی ستم و طراحی مکانی سم تامین پایدار قند و شکر و جهتگیری به سمت اقتصاد
مقاومتی ،یاری رساند.

 -3روششناسی پژوهش
اصوال مدل ساختار -رفتار -عملکرد شامل سه معادله است؛ معادله اول ،رابطه ساختار است
که ارتباط آن را با دو متغیر دیگر (رفتار و عملکرد) بررسییی می کند .مطابق با پژوهش های
انجام گرفته در حوزه نظری و تجربی نسییبت تبلیغات به فروش (شییدت تبلیغات) یا نسییبت
هزینه در تحقیقات و تو سعه به فروش ( شدت تحقیقات) برای اندازه گیری رفتار صنایع در
زنجیره مورد اسییتفاده قرار میگیرد و رایجترین شییاخص مربوط به سییاختار بازار ،سییهم از
بازار یا سییهم فروش یا محصییوالت تولید شییده در صیینعت توسییط بنگاه اسییت (چارلس و
همکاران.)2002 ،3
معادله ساختار به صورت رابطه ( )1بیان می شود (فهر ستی ثانی و همکاران )1394 ،که در
A

آن  Stسییهم بنگاه در دوره جاری S ،شییدت تحقیقات و تبلیغات PR t ،سییودآوری و EFt

کارایی است.
( )1

A
St = a0 + a1 St−1 + a2 ( ) + a3 PR t + a4 EFt + ut
S t
1- Structure, Conduct and Performance
2- Efficiensy Structure Hypothesis
3- Charles et al.
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اگر  a1مثبت و معنادار با شد ،ن شاندهنده این ا ست که سهم باالی فروش بنگاه از کل
فروش صنعت در دوره گذشته باعث افزایش سهم فروش در دوره جاری میشود.

اگر  a2مثبت و معنادار باشد ،ن شاندهنده این ا ست که تبلیغات شدید مانعی برای ورود

به صنعت به شمار میرود و خود باعث تمرکز بیشتر در بازار می شود .از نگاه دیگر تبلیغات
عالوه بر اینکه می تواند به عنوان یک وسییییله یا ابزار مانع شیییونده برای ورود به کار رود،
میتواند بهعنوان وسیله انتشار اطالعات که شرایط تسهیل ورود به صنعت را فراهم میکند
بهشمار رود و در نتیجه  a2منفی و معنادار باشد .بنابراین ،عالمت  a2نامعلوم است.
دومین معادله ،معادله رفتار است که اثر عملکرد و ساختار را بر شدت تحقیقات و توسعه و
تبلیغات در صیینعت به صییورت رابطه ( )2ارزیابی می کند (صییدرایی جواهری و همکاران،
 )1390و که در آن

A
S

شدت تحقیقات و تو سعه و تبلیغات St−1 ،سهم بنگاه در دوره قبل،

 PR tسودآوری EFt ،کارایی Gt ،ر شد فروش و  vtجمله اخالل ا ست .انتظار میرود که
ارتباط بین شدت تحقیقات و توسعه و تبلیغات و سودآوری یک ارتباط مثبت باشد.
( )2

A
= b0 + b1 St−1 + b2 PR t + b3 EFt + b4 Gt + vt
S

بنا بر مطالعات در زمینه  ،SCPسومین معادله ،رابطه سودآوری است که به شکل رابطه

( )3بیان میشود (فهرستی ثانی و همکاران )1394 ،که در آن  PR tسودآوری دوره جاری،
K

A

 Stسیییهم بنگاه از بازار در دوره قبل S ،شیییدت تبلیغات EFt،کارایی Gt ،رشییید فروش،
L
D

ن سبت موجودی سرمایه به نیروی کار ا ست که شدت سرمایه نیز نامیده می شود F .ن سبت

استفاده از مواد داخلی به خارجی بنگاه و  wtجمله اخالل است.
()3

A
K
D
PR t =c0 +c1 St-1 +c2 ( )t +c3 EFt +c4 Gt +c5 ( )+c6 ( )+wt
S
L
F

انتظار می رود ،سییودآوری بنگاه هایی که سییهم بیشییتری در فروش بازار دارند به دلیل
اسییتفاده از صییرفه های ناشییی از مقیاس ،بیشییتر باشیید .درخصییوص اثرگذاری تبلیغات بر
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سیییودآوری -همانگونه که اشیییاره شییید -ا هارنظر قاطعی نمی توان کرد؛ چراکه از طرفی
شدت تبلیغات مانعی برای ورود بنگاههای داوطلب تلقی می شود و از طرف دیگر ،موجب
بهبود ف کای رقابتی از طریق انت شار اطالعات شود و با کاهش قدرت بازاری سودآوری را
نیز کاهش دهد.
همان گونه که در رابطه های ( )4تا ( )6عنوان می شیییود به منظور بررسیییی اثر کارایی
بنگاهها در هر یک از مولفه های بازار ،شاخص کارایی نیز باید محا سبه شود .از آنجایی که
محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی دادهها قادر به تمایز کارایی واحدهای کارا نیست و
در مدل های پارامتریک ،سییبب انحراف در اثرسیینجی یک متغیر بر متغیر دیگر می شییود از
روش کارایی متقاطع 1به منظور ارزیابی کارایی استفاده شد.
در سیییال  1986سیییکسیییتون 2و همکارانش در تالش خود در تشیییخیص تفاوت میان

واحدهای کارا ،مفهوم کارایی متقاطع و ماتریس کارایی متقاطع را معرفی کردند .اگر N

واحد ت صمیمگیرنده که بر ح سب  mورودی و  sخروجی ارزیابی می شوند در نظر گرفته

شیییود و  xijو  yrjم قادیر ورودی و خروجی آن ها برای  r = 1 … s ،i = 1 … . mو

 j = 1 … nباشیید ،کارایی  nواحد تصییمیمگیرنده با اسییتفاده از مدل  CCRپس از خطی
کردن مدل به صورت رابطه ( )4اندازهگیری میشود:
()4
m

Max θkk = ∑sr=1 urk yrko
S.t. ∑m
i=1 vik xiko = 1
s

∑ urk yrk − ∑ vik xik ≤ 0 j = 1 … . N
r=1

i=1

urk ≥ 0 r = 1 … . s
vik ≥ 0 i = 1 … . m
∗
 vikبرای  i = 1 … . mجواب بهی نه
حال اگر فرض شیییود  u∗rkبرای  r = 1 … . sو

رابطه ( )4با شد θ∗kk = ∑sr=1 u∗rk yrko ،مقدار کارایی  CCRمربوط به  DMUkبه د ست
می آ ید .ا ما در صیییورتی که

∑sr=1 u∗rk yrj
∗
∑m
i=1 vik xij

=  θjkبه عنوان کارایی مت قاطع  DMUjkدر
1- Cross Efficiency Evaluation
2- Sexton
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نظرگرف ته می شیییود و ارز یابی نظیر  DMUkبه  DMUjبرای ( )j = 1 … . n, j ≠ kرا

منعکس می کند .رابطه ( )4برای هر  DMUبه ترتیب حل می شود و در نتیجه  nمجموعه از

وزن های ورودی و خروجی برای  nتا  DMUموجود خواهد بود و هر )n − 1( ، DMU
کارایی متقاطع و یک کارایی  CCRخواهد شییید .این کاراییها به عنوان ماتریس کارایی
متقاطع در جدول ( )1نشان داده است.
جدول -1ما پیس کاراییها متقاطع مپبهط به  nبنگاه
واحد تصمیم گیرنده

1

2

-

- -

n

میانگین کارایی متقاطع

1

θ11

θ12

-

- -

θ1n

1
∑ θ1k
n

2

θ21

θ22

-

- -

θ2n

n

k=1
n

1
∑ θ2k
n
k=1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n

θn1

θn2

θnn

1
∑ θnk
n

-

- -

n

k=1

ماخذ :سکستون و همکاران ()1986

پس از تشیییکیل جدول ( )1میانگین سیییطری این کارایی ها می تواند به عنوان معیار
رتبه بندی به کار گرفته شیییود .از آنجا که ممکن اسیییت حالتی پیش آید که مدل کارایی
متقاطع نیز توانایی رتبه بندی تمامی واحدهای کارا را نداشییته باشیید برای برطرف کردن این
مشیییکل دویل و گرین 1در سیییال  ،1994مدلی تحت عنوان روش رتبه بندی کارایی متقاطع
حداکثر فاصییله نسییبی از واحد تصییمیم گیرنده مجازی آنتی ایده ال مبتنی بر ارزیابی کارایی
متقاطع معرفی کردند.

در ادامه ،ابتدا واحد تصیییمیم گیرنده مجازی ایده ال ( )IDMUو واحد تصیییمیمگیرنده
مجازی آنتی ایده ال ( )AIDMUمعرفی و سیییپس مدل  DEAبرای ارزیابی کارایی متقاطع
فرمولبندی میشود.
1-Doyle and Green
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تعریف  :1یک  DMUمجازی DMU،ایدهال نامیده میشود اگر در بین ورودیها ،کمترین
ورودی را برای تولید بیشیییترین خروجی مصیییرف کند .اگر یک  DMUمجازی بیشیییترین
ورودی را برای تولید کمترین خروجی مصرف کند آن  ،DMUآنتیایدهال نامیده میشود.

با اسیییتفاده از تعریف  1ورودی ها و خروجی های DMUی ایده ال میتواند به صیییورت

رابطههای ( )5و ( )6تعیین شییود .همچنین ورودیها و خروجیهای  DMUآنتی ایده ال می
تواند به صورت رابطههای ( )7و ( )8تعیین شود.
( )5

ximin = minj {xij } i = 1 … . m

( )6

yrmax = maxj {yrj } r = 1 … . s

( )7

ximax = maxj {xij } i = 1 … . m

( )8

yrmin = minj {yrj } r = 1 … . s

تعریف  :2فاصیییله بین  DMUایده ال و آنتی ایده ال و  DMUkبه صیییورت رابطههای ( )9و
( )10تعریف میشود.
( )9

s

m

) − yrk ) + ∑ vik (xik − ximin
i=1

∑ urk (yrmax

=

DIDMU
K

r=1

k = 1….n

()10

s

m

) + ∑ vik (ximax − xik
i=1

) yrmin

= ∑ urk (yrk −

DAIDMU
K

r=1

k = 1….n

تعریف  :3فاصیییله بین  DMUمجازی ایده ال و  DMUمجازی آنتی ایده ال و یا به عبارت
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دیگر ،مجموع فاصلههای  DMUمجازی ایدهال از  DMUkو  DMUمجازی آنتیایدهال از
 DMUkبه صورت رابطه ( )11تعریف میشود.
()11

m

IDMU
DIDMU
+ DAIDMU
AIDMU = Dk
k
s

= ∑ urk (yrmax − yrmin ) + ∑ vik (ximax
i=1

r=1

) − ximin
k = 1….n

تعریف  :4نزدیکی نسیییبی  DMUkبرحسییییب  DMUم جازی ا یده ال و  DMUم جازی
آنتیایدهال به صورت رابطه ( )12تعریف میشود.
()12

DAIDMU
k
RCk = IDMU
Dk
+ DAIDMU
k
max
∑sr=1 urk (yrk − yrmin ) + ∑m
) − xik
i=1 vik (xi
s
max
max
m
min
) ∑r=1 urk (yr − yr ) + ∑i=1 vik (xi − ximin

=

k = 1….n

یک  DMUمیتواند یک مجموعه منحصربهفرد از وزنهای ورودی و خروجی را برای

اینکه فا صله ن سبیاش را از  AIDMUتا جای ممکن زیاد کند ،دا شته با شد .این در صورتی
انجام پذیر اسیییت که مقدار کارایی بنگاه مورد ارزیابی در سیییطح قبلی ثابت بماند .بر این
اسیییاس مدلی تحت عنوان روش رتبه بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصیییله نسیییبی از واحد
تصییمیم گیرنده مجازی آنتی ایده ال مبتنی بر ارزیابی کارایی متقاطع به صییورت رابطه ()13
ساخته میشود (دوستی دیلمی و دریغ.)1390 ،
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()13

max
MaxRCk = ∑sr=1 urk (yrko − yrmin ) + ∑m
) − xiko
i=1 vik (xi

S. t.
s

m

+ ∑ vik (ximax − ximin ) = 1

) yrmin

−

i=1

r=1
s

m

j = 1….N

∑ urk yrk − ∑ vik xik ≤ 0
i=1
m

=0

∑ urk (yrmax

r=1
m

θ∗kk ∑ vik xiko
i=1

∑ urk yrko −
i=1

urk ≥ 0 r = 1 … . s
vik ≥ 0 i = 1 … . m

داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل هزینه تولید به تفکیک میزان مصرف و
قیمت نهادههای عمده به کارگرفته شده در فرآیند تولید شکرخام و شکر تصفیه شده از
اطالعات آماری کارگاه های صیینعتی  10نفر کارکن و بیشییتر ،جمع آوری شییده توسییط
مرکز آمار ایران در سال  1393ا ستفاده شده ا ست .محا سبه شاخص کارایی در سطوح
مختلف زنجیره تامین شکر در ایران با استفاده از نرم افزارهای  GAMSو SHAZAM

انجام شده است.

 -4یافتههای پژوهش
بهمنظور بررسییی سییاختار بازار زنجیره تامین شییکر در ایران با اسییتفاده از آمار و اطالعات
بنگاه های حاضییر در این زنجیره ،ضییرایب مدل های سییاختار رفتار عملکرد اشییاره شییده در
بخش مواد و روشها برآورد شییدند .برای قکییاوت در خصییوص نوع تخمین معادالت به
صییورت تک معادله ،سیییسییتم برگشییتی و یا سیییس یتم معادالت هم زمان در ابتدا ،متغیرهای
درونزا و برونزای هر مدل ،شناسایی شدند .برای آزمون برونزا و درونزا بودن متغیرهای
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تو ضیحی برا ساس آزمون ها سمن ،1ابتدا متغیر مورد برر سی را روی بقیه متغیرهای مدل به
عالوه متغیر یا متغیرهایی که ممکن اسیت با آن رابطه داشیته باشید ،تخمین زده شید .سیپس
جمالت پسییماند این برآورد ضییرایب به عنوان یک متغیر جدید وارد مدل اصییلی شیید .اگر
ضییریب متغیر جمالت پسییماند معنادار بود ،متغیر درون زا و در غیر این صییورت برون زا به
شمار می رود.
نتایج آزمون هاسییمن معادالت سییاختار ،رفتار و عملکرد کارخانجات قند و شییکر ایران
در سال  1393در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  -2نتایج آدمهن هاسمن معادالت سا تار ،رفتار و عملکپد کار انجات قند و شکپ ایپان در
سال 1393
ضریب

خطای معیار

آماره t

-6/14

17/25

-0/36

21429 x 10

0/27
0/82
0/23

متغیر وابسته

متغیرمورد بررسی

سهم بازار

شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات

شاخص سودآوری

شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات

58213 x 10

شاخص سودآوری

مجذور سهم بازار

40808 x 10

49709 x 10

سهم از بازار

0/073

0/31

شدت هزینه تبلیغات و
تحقیقات

3
3

4
3

ماخذ :یافتههای پژوهش

برا ساس جدول ( )2در معادله ساختار که سهم بازار متغیر واب سته ا ست ،ضریب شدت
هزینه تبلیغات و تحقیقات و در معادله عملکرد که شاخص سودآوری متغیر واب سته ا ست،
ضریب شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات و مجذور سهم بازار معنادار و در معادلهی رفتار که
شییدت هزینه تبلیغات و تحقیقات متغیر وابسییته اسییت ،متغیر سییهم بازار معنادار نیسییتند .این
نتایج بیانگر اجازه برآورد مجزای مدل ها و در نتیجه تاییدی بر عدم وجود هم زمانی در
مدلهای موجود در الگوی  SCPا ست .در برآورد الگوی مدل ساختار کارخانجات قند و
شکر در سال  1393از سهم بازار به عنوان متغیر واب سته ،شاخص سودآوری ،مجذور سهم
بازار ،شدت هزینه در تبلیغات و تحقیقات به عنوان متغیر مستقل وارد الگو شدهاند .سهم از
بازار که معادل سییهم فروش بنگاه از محصییوالت تولیدی خود از کل فروش محصییوالت
تولیدی اسییت ،یکی از متغیرهای سییاختار بازارها محسییوب میشییود .شییاخص سییودآوری
1- Hausman Test
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معادل ن سبت درآمد به هزینه برای بنگاه مورد برر سی ا ست .درآمد ،دریافتی شامل درآمد
حاصیل از فروش محصیوالت اسیت .هزینه نیز شیامل جبران خدمات پرداختی به نیرویکار
به کار گرفته ،هزینه های مربوط به خرید و فرآوری شیییکر خام اسیییت .شیییدت هزینه در
تحقیقات و تبلیغات برابر با نسبت هزینه برای انجام تحقیقات ،تبلیغات ،آگهی در رسانههای
گروهی و شییرکت در نمایشییگاه به ارزش فروش محصییوالت تولیدی اسییت .نتایج برآورد
مدل ساختار بازار کارخانجات قند و شکر در سال  1393در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  -3نتایج برآورد مدل ساختار بازار کارخانجات قند و شکر در سال 1393
متغیر وابسته :سهم بازار

شاخص سودآوری
شدت هزینه در
تبلیغات و تحقیقات
سهم بازار در دوره
گذشته

سطح معنی

ضریب

انحراف معیار

آماره t

1037 x10-11

4825 x10-11

2/10

0/048

-6/14

17/25

-0/35

0/72

-4/24

6/75

-0/62

0/53

ضریب تعیین
0/93

 hدوربین
1/11

آماره جارک -برا
3/15

Prob
0/20

داری

ماخذ :یافتههای پژوهش

برا ساس جدول ( )3ضریب تعیین  93در صد ا ست به این معنیکه متغیرهای م ستقل در
مدل توان سته اند در صد باالیی از تغییرات متغیر واب سته را تو ضیح دهند که اینها همه اعتبار
رگرسییییون محاسیییباتی را مورد تایید قرار میدهد .نتایج آزمون  1PCبیانگر نبود مشیییکل
همخطی بین متغیرهای مستقل ارائه شده در الگو است .نتایج آزمون خودهمبستگی و نرمال
بودن حاکی از عدم وجود خودهمبسیییتگی و وجود پسیییماندهای نرمال در الگو اسیییت که
اینها همه اعتبار رگرسیون محا سباتی را مورد تایید قرار میدهد .متغیر شاخص سودآوری
از نظر آماری معنادار و مثبت است .متغیرهای سهم بازار در دوره گذشته و شدت هزینه در
تبلیغات و تحقیقات از لحاظ آماری بیمعنی و دارای رابطه منفی با قدرت بازاری در دوره
1 - Principal Component
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جاری است .این نتیجه میتواند پیامد انحصاری بودن تولید و عدم ثبات در تولید شکر باشد
و سازگار با مطالعه کوات و همکاران ( )1986و کلی ( )2002است.
در جدول ( )4نتایج برآورد مدل رفتار بازار کارخانجات قند و شکر ارائه شده است .در
این معادله شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات به عنوان متغیر وابسته ،شاخص سودآوری ،سهم
بازار ،ارزش افزوده ،مجذور سهم بازار بهعنوان متغیر مستقل وارد الگو شدهاند.
برا ساس جدول ( )4ضریب تعیین  15در صد است؛ به این معنیکه متغیرهای م ستقل در
مدل نتوانسته اند درصد باالیی از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .براساس آزمون PC
مدل فاقد مشیییکل همخطی بین متغیرهای مسیییتقل و بر پایه نتایج آزمون خودهمبسیییتگی و
نرمال بودن حاکی از عدم وجود خودهمبسییتگی و وجود پسییماندهای نرمال در الگو اسییت.
متغیرهای مورد بررسییی همه از لحاظ آماری معنادار نیسییتند .این نتایج سییازگار با نتایج اخذ
شده در پژوهشهای صدرایی جواهری ( )1390و فهر ستی ثانی و همکاران ( )1394ا ست.
ضریب هیچکدام از متغیرهای م ستقل آنها در مدل رفتار معنادار نی ست .این نتیجه میتواند
پیامد انحصییاری بودن تولید و عدم وجود یک الگوی پایدار و برنامهریزی شییده در تبلیغ و
تحقیق و توسعه در صنعت قند و شکر باشد و از عدم ثبات سیاستگذاریها در زمینه تولید
و واردات شکر منتج شود.
جدول  -4نتایج برآورد مدل رفتار بازار کارخانجات قند و شکر در سال 1393
متغیر وابسته :شدت هزینه تبلیغات و تحقیقات
ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معنیداری

شاخص سودآوری

-49837 x10-13

267x10-10

-0/18

0/854

سهم بازار

0/73

0/31

0/23

0/81

ارزش افزوده
مجذور سهم بازار

-13

-16068 x10

-12

3397 x10

-0/47

0/64

-0/223

0/92

-0/024

0/981

ضریب تعیین

دوربین واتسون

آماره جارک -برا

0/15

1/97

1/013

Prob
0/603

ماخذ :یافتههای پژوهش

در جدول ( )5نتایج برآورد مدل عملکرد کارخانجات قند و شکر ارائه شده ا ست .در
این مدل شییاخص سییودآوری به عنوان متغیر وابسییته ،شییدت هزینه در تبلیغات و تحقیقات،
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سیییهم بازار ،شیییاخص کارایی ،شیییدت بهکارگیری سیییرمایه وارد الگو شیییدهاند .شیییدت
بهکارگیری سرمایه از ن سبت موجودی سرمایه به نیروی کار بهکار گرفته شده در تولید به
د ست آمده ا ست .آمار موجودی سرمایه برا ساس دادههای اخذ شده مرکز آمار ایران در
شناسایی و ارزشگذاری داراییهای کارگاههای فعال در صنعت قند و شکر است .شاخص
کارایی نیز رتبه بنگاه مورد برر سی در بین واحدهای حا ضر برا ساس محا سبات کارایی فنی
به روش تحلیل پوششی دادهها است که در بخش مواد و روشها به آن اشاره شد.
جدول -5نتایج برآورد مدل عملکرد بازار کارخانجات قند و شکر در سال 1393
متغیر وابسته :شاخص سودآوری
سطح

ضریب

انحراف معیار

آماره t

14285x103

3919x105

0/37

سهم بازار

14157x10

1573x10

9/03

0/00

شاخص کارایی

438260

1213x102

0/36

0/77

شدت به کارگیری سرمایه

24/188

170

0/14

0/88

ضریب تعیین

دوربین واتسون

آماره جارک -برا

0/96

1/92

1/41

Prob
0/49

شدت هزینه در تبلیغات و
تحقیقات

3

3

معنیداری
0/71

ماخذ :یافتههای پژوهش

برا ساس جدول ( )5ضریب تعیین  96در صد است؛ به این معنیکه متغیرهای م ستقل در
مدل توانسییته اند درصیید باالیی از تغییرات متغیر وابسییته را توضیییح دهند .نتایج آزمونهای
خودهمبستگی PC ،و نرمال بودن حاکی از اعتبار برآورد ضرایب در مدل ارائه شده است.
متغیر سهم بازار از لحاظ آماری معنادار و رابطه مثبت با سودآوری دارد .این نتیجه با حاصل
پژوهش های صیییمدزاده و پورعبادالهان کویچ ( ،)1394صیییدرایی جواهری و همکاران
( )1391و دهقانی (( )1393سییهم بازاری باالتر منجر به سییودآوری نخواهد شیید) ناسییازگار
اسیییت و در عین حال با نتایج مطالعات تانگ و همکاران ( ،)2010و شییییفر و همکاران
( ( )2013سییهم بازاری باالتر منجر به سییودآوری خواهد شیید) ،سییازگار اسییت .ضییریب
برآوردی متغیر شییدت اسییتفاده از سییرمایه معنادار نیسییت ،این نتیجه با ضییریب برآوردی
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شیاخص کارایی که این ضیریب نیز از لحاظ آماری بیمعنی اسیت ،همخوانی دارد؛ چراکه
این بنگاه ها معموال به دلیل بهکارگیری سییرمایه بیشییتر از سییطح بهره وری و کارایی باالتری
نیز برخوردارند.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
نتایج بررسی ارتباط بین سه عنصر اصلی بازار در بین بنگاههای فعال در زنجیره تامین شکر
در ایران ن شان داد به طور کلی از بین متغیرهای تبلیغات و تحقیقات و سودآوری تنها متغیر
سودآوری بر افزایش سهم بازار تاثیر گذار ا ست .این امر ن شاندهنده این واقعیت ا ست که
تبلیغات و تحقیقات بنگاهها مانعی برای ورود به صنعت شکر به شمار نمیرود ،بلکه افزایش
موقعیتهای سییودآوری به عنوان عامل تمرکز بیشییتر و افزایش سییهم بنگاه در بازار اسییت.
چشمانداز سودآوری بیشتر سبب ترغیب سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بنگاههای موجود
در صنعت میشود و این امر منجر به افزایش سهم فروش بنگاه شده است.
نتایج برآورد معادله رفتار درخصیوص بنگاه های موجود نشیان داد ،عمال هیچ نظامی در
هزینه در تبلیغ و تحقیق و توسعه در صنعت شکر یافت نمی شود .به نظر میرسد ،بنگاههای
موجود تمایلی به تغییر وضعیت در رفتارشان در واکنش به تغییر در سهم بازار و سودآوری
آنها ندارند .این امر میتواند ناشی از انحصار در عرضه شکر باشد.
نتایج برآورد ضیییرایب معادله عملکرد نیز حاکی از تاثیرگذاری سیییهم بازار بنگاه های
اقتصییادی بر سییودآوری آن ها دارد .بر این اسییاس بین دو متغیر سییهم بازار و سییودآوری
بنگاه های اقتصییادی در صیینعت قند و شییکر ایران ،ارتباط دوطرفه وجود دارد و نظر مکتب
سییاختارگرایی (که در آن نوع سییاختار بازار واحدهای اقتصییادی به عنوان مهمترین عامل
موثر بر سودآوری آنها معرفی می شود) و مکتب شیکاگو (که بر پایه آن سودآوری عامل
موثر بر نوع ساختار بازار واحدهای اقتصادی است) در زنجیره تامین قند و شکر ایران صدق
می کند .به دلیل وجود ارتباط متقابل بین سیییاختار و عملکرد و نبود تاثیرگذاری کارایی بر
افزایش سودآوری در صنعت قند و شکر ،تنها فر ضیه سنتی قدرت بازاری تایید می شود و
شواهدی دال بر تایید فرضیه ساختار کارا وجود ندارد.
براسیییاس نتایج به دسیییت آمده در بخش سیییاختار ،رفتار و عملکرد که سیییودآوری را
مهمترین عامل در افزایش سهم بازاری در صنعت قند و شکر عنوان میکند ،ضروری است
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بهعنوان نخسییتین سیییاسییت بهمنظور هدایت صیینعت به سییمت بازار رقابتی ،سییازوکارهایی
تدوین شییود که براسییاس آنها واحدهای کوچک مقیاس و واحدهایی که سییهم پایینی در
بازار دارند مورد حمایت ویژه قرار گیرند ،زیرا این مو ضوع ،سودآوری واحدهای یاد شده
را در مقایسه با واحدهای بزرگ مقیاس تقویت میکند و توسعه آنها را در پی دارد.
با توجه به افزایش نرخ واقعی دالر در بازار در حال حاضر انگیزه تولید داخلی شکر خام
و تصییفیه شییده نسییبت به واردات آن ،بیشییتر شییده و موقعیت های صییادرات به دلیل افزایش
رقابتپذیری با واحدهای خارج از کشییور افزایش یافته اسییت .از این رو ،به نظر می رسیید
(پس از م طال عه و بررسیییی وجود مز یت نسیییبی صییییادرات ق ند و شیییکر ایران و ل حاظ
محدودیتهای نهاده هایی مانند آب) بهعنوان دومین سیییاسییت برای افزایش سییودآوری و
نفوا در بازارهای بین المللی ،برندسیییازی از طریق برگزاری و شیییرکت در نمایشیییگاه های
بین المللی ،تقو یت کارایی و افزایش کیفیت تول ید از طریق سیییرمایه گذاری در تحقیق و
توسعه ،ضروری باشد .بر این اساس ،نهادها و سازمانهایی نظیر انجمن صنفی صنایع قند و
شکر ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع ،معادن و ک شاورزی باید
سیاستهای حمایتی را به منظور تقویت صادرات در این بخش تنظیم کنند تا پس از اجرای
این سیا ستها عالوه بر تامین نیاز م صرفی این مح صول در داخل ک شور ،هم سو با اهداف
اقتصاد مقاومتی ،توسعه بازار بینالمللی شکل گیرد و تمام بنگاههای موجود در این صنعت
بتوانند از منافع آن بهره ببرند.
همچنین انتظار بر این ا ست ،متنا سب با سیا ست های گ سترش بازار ،نیاز به تامین نهاده
ا صلی صنعت قند و شکر (چغندرقند و نی شکر) نیز افزایش یابد ،بنابراین ،به عنوان سومین
پیشییینهاد سییییاسیییتی از طریق تنظیم و اجرای سییییاسیییت های موازی و مک مل ،وزارت
جهادکشییاورزی نیز باید با اسییتفاده از بهکارگیری روش های افزایش بهره وری و کارایی از
طریق اجرای طرح های توسییعه کشییت ،عالوه بر تامین نیاز صیینایع قند و شییکر ،قیمت تمام
شده محصول کشاورزی مورد استفاده این صنایع را نیز کاهش دهد.
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