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رقابت انحصاري
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انحصار چند جانبه

محدودفروشندگانتعدادبابازاري
چگونهکهباشدداشتهنظردربایدبنگاههرجانبهچندانحصاربازاردر

گذاردمیتأثیررقباسایرتصمیماترويبرتصمیماتش
داردوجودهمکاريعدمیاتبانیبروزامکانجانبهچندانحصاردر

محدودفروشندگانتعدادبابازاري
چگونهکهباشدداشتهنظردربایدبنگاههرجانبهچندانحصاربازاردر

گذاردمیتأثیررقباسایرتصمیماترويبرتصمیماتش
داردوجودهمکاريعدمیاتبانیبروزامکانجانبهچندانحصاردر
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تبانی و کارتل

تبانی
 توافقی است صریح یا تلویحی بین بنگاه هاي موجود در صنعت براي از بین

بردن یا محدود کردن رقابت با یکدیگر
کارتل

 وضعیتی است که در آن توافقات رسمی بین بنگاه ها براساس مبانی حقوقی
.و قانونی شکل می گیرد

OPECمانند   •
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:تبانی در شرایط زیر دشوار می شود

بنگاه هاي زیادي در صنعت وجود داشته باشند
محصول استاندارد نباشد
شرایط تقاضا و هزینه ها به سرعت تغییر کنند
موانع ورود وجود نداشته باشد
بنگاه ها ظرفیت مازاد داشته باشند

بنگاه هاي زیادي در صنعت وجود داشته باشند
محصول استاندارد نباشد
شرایط تقاضا و هزینه ها به سرعت تغییر کنند
موانع ورود وجود نداشته باشد
بنگاه ها ظرفیت مازاد داشته باشند
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حالت عدم همکاري: انحصار چند جانبه

است،مواجهآنبابنگاههرکهتقاضاییمنحنیباشد،نداشتهوجودتبانیاگر
چطوررقباکهبزندحدسبایدبنگاههر.داردآنرقبايواکنشبهبستگی
.دهندمینشانواکنش

شکستهتقاضايمنحنی:مثال
جانبه،چندانحصاربازاربهشوندهواردبنگاهیککنیدفرض

.کندبینیپیشراتقاضایشمنحنیخواهدمی
بایداما.کندمیمشاهدهرافعلیمحصولسطحوقیمتبنگاه

.دهندمینشانواکنشقیمتتغییربهرقباچگونهکهکندبینیپیش
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منحنی تقاضاي شکسته

دهندپاسخقیمتکاهشبهرقباکهباشدداشتهانتظاراستممکنبنگاه
کمنسبتاًقیمت،کاهشبهپاسخدراستمواجهآنبابنگاهکهتقاضاییبنابراین
افزایشبااما.بودخواهدتندP0نقطهزیردرتقاضامنحنیشیبوبودهکشش
پرنسبتاP0ًنقطهازباالترتقاضابنابراین.استکمتررقباواکنشاحتمالقیمت،
.استکشش
زیرا.بودخواهدشکستهاست،مواجهآنبابنگاهکهتقاضاییمنحنیبنابراین
پس.یابدمیکاهشدرآمدشکند،کمچهوزیادراقیمتچهبنگاهحالتایندر

.داردنگهP0هماندرراقیمتکهاستایناستراتژيبهترین
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نظریه بازي ها و تصمیمات وابسته بنگاه ها
بازي

درونیوابستگیباهمالزاماًهوشمندانهتصمیماتآن،درکهاستوضعیتی
.دارند

سودکنندمیسعیبازيیکدربازیگران)payoff(حداکثرراخودشان
بلندمدتدرسودشانوبازیگرانهابنگاهچندجانبه،انحصاریکدر.کنند
.نمایداتخاذاستراتژيیکبایدبازیگرهر.استبازيسودهمان

استراتژي
وضعیتهردربایدبازیگرچگونهکهدهدمیتوضیحکهاستبازيطرح

بهبازیگرهراستراتژيبهترین.دهدانجامحرکتیااقدامتصورقابل
.داردبستگیبازیگرانسایرانتخابیاستراتژي
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حسن درگاھی       - آموزش مبانی اقتصاد .داردبستگیبازیگرانسایرانتخابیاستراتژي

www.hassan-dargahi.com



تعادل نش  : بازار انحصار چند جانبه
باآنبهینهتولیدسطحچگونهکهدهدمینشانبنگاهیکالعملعکستابع

.کندمیتغییررقیبطرفازممکناقدامهر
هاياستراتژيبهتوجهباراخوداستراتژيبهترینبازیگرهرنشتعادلدر

.کندمیانتخابدیگران
بازیگرانسایرانتظارموردیایافتهتحققاقداماتبهبازیگرهراستراتژيبهترین

استاینبهبستهدهدمینشانواکنشبازیگریکچگونهکهاین.داردبستگی
بنگاههربینیپیشنش،تعادلدر.داردرقیبرفتارمورددرفرضیچهويکه
.نداردرفتارشتغییربهتمایلبنگاهیهیچواستدرسترقبارفتارمورددر

شودنمیماکزیممهابنگاهمجموعسودتبانی،حالتبرخالفنشتعادلدر.
.کندمیماکزیممرقیبتولیدسطحداشتنباراخودسودبنگاهیهربلکه

باآنبهینهتولیدسطحچگونهکهدهدمینشانبنگاهیکالعملعکستابع
.کندمیتغییررقیبطرفازممکناقدامهر

هاياستراتژيبهتوجهباراخوداستراتژيبهترینبازیگرهرنشتعادلدر
.کندمیانتخابدیگران

بازیگرانسایرانتظارموردیایافتهتحققاقداماتبهبازیگرهراستراتژيبهترین
استاینبهبستهدهدمینشانواکنشبازیگریکچگونهکهاین.داردبستگی

بنگاههربینیپیشنش،تعادلدر.داردرقیبرفتارمورددرفرضیچهويکه
.نداردرفتارشتغییربهتمایلبنگاهیهیچواستدرسترقبارفتارمورددر

شودنمیماکزیممهابنگاهمجموعسودتبانی،حالتبرخالفنشتعادلدر.
.کندمیماکزیممرقیبتولیدسطحداشتنباراخودسودبنگاهیهربلکه
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نظریه بازي ها و تصمیمات وابسته بنگاه ها

دو بنگاه را در یک انحصار دو جانبه در نظر بگیرید که هریک براي تعیین 
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تعادل استاکلبرگ: بازار انحصار چند جانبه

اتخاذهمزمانراخودتصمیماتانحصارگردوکهکردیمفرضنشمدلدر
.کنندمی

ازقبلراخودمحصولسطحتواندمی)رهبر(بنگاهیکاستاکلبرگمدلدر
رهبربنگاهمحصولسطحکهیابددرمیپیروبنگاه.کندانتخاب)پیرو(دیگري

.استشدهانتخابپیشاز
بینیپیشراپیروالعملعکسبایدخودمحصولسطحانتخابدررهبربنگاه

پیروبنگاهوبیشترتولیدرهبربنگاهنش،مدلبهنسبتحالتایندر.کند
.داشتخواهدکمتريتولید

بردمیسوداولکنندهحرکتمزیتازرهبربنگاه.
کند،حرکتاولکهبازیگريکهمعناستاینبهاولکنندهحرکتمزیت

.رسدمیباالتريسودبهاست،همزمانگیريتصمیمکهزمانیبهنسبت
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پیروبنگاهوبیشترتولیدرهبربنگاهنش،مدلبهنسبتحالتایندر.کند
.داشتخواهدکمتريتولید

بردمیسوداولکنندهحرکتمزیتازرهبربنگاه.
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...خالصه

 دو حالت حدي ساختار بازار بعنی انحصار کامل و رقابت کامل در عمل به ندرت
.دیده می شوند

حالت رقابت ناکامل شکل رایج تري از ساختار بازار است.
 ساختار بازار)Structure ( رفتار بنگاه ها  روي)Conduct ( و رفتار آن ها بر

اگرچه بر اساس مبانی . بنگاه ها تأثیر می گذارد) Performance(عملکرد
. دو سویه استPو S ،Cتجربی ارتباط 

رقابت بالقوه می تواند روي رفتار بنگاه هاي موجود بازار اثر گذارد.
  بسیاري از اقدامات در دنیاي کسب و کار را می توان به صورت رقابت استراتژیک

.تفسیر کرد
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