
185-209هايهصفح/ 3يشماره/4جلد / اقتصاد کشاورزي
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چکیده
درصد رشد داشته است اما واردات نیز به 6/12ي گذشته بر خالف این که تولید داخلی ذرت ساالنه در سه دهه

ر جهانی ذرت را آشکار اهمیت شناخت بازاوجود چنین شرایطی. دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است
چنین الگوي انتقال قیمت میان بازار جهانی و این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم.کندمی

- 2005ي هاي تمرکز و براي دورهبررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص. بازار داخل صورت گرفت
هر چند که در . درصد بازار ذرت در اختیار ایاالت متحده بوده است50ش از ها بیتر سالدر بیش. انجام شد1990
اي کاهش یافته است اما مشخص شد که بازار جهانی ذرت ي یاد شده، تمرکز در بازار جهانی ذرت تا اندازهدوره

طرفه اي یکبطهي علی میان بازارها نشان داد که رابررسی رابطه. ي بسته استداراي ساختار انحصاري چندجانبه
نیز نشان 1353- 84ي هاي حاصل از آزمون انتقال قیمت براي دورهیافته. از بازار جهانی به بازار داخل وجود دارد

مدت نامتقارن است که طی آن داد که انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل در بلندمدت متقارن اما در کوتاه
انتقال افزایش قیمت . تر از انتقال کاهش قیمت استجهانی به بازار داخل بیشمیزان انتقال افزایش قیمت بازار 

هاي تولید در صنعت پرورش طیور و سرانجام نیز موجب تواند منجر به افزایش هزینهجهانی ذرت به بازار داخل می
. افزایش مخارج خانوارها شود
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مقدمه
ي گذشته مصرف دهد که در سه دههالگوي مصرفی گوشت خانوارهاي ایران نشان می

عزیزي و يمطالعه. گوشت مرغ بیش از دیگر انواع گوشت در حال افزایش بوده است
در میان انواعسهم مخارج گوشت مرغ1359-79ينشان داد که در دورهنیز )1380(ترکمانی 

به . گوشت در حال افزایش بوده و الگوي مصرف به سوي گوشت مرغ متمایل شده است
ي اصلی در تولید گوشت مرغ رو به همین ترتیب میزان مصرف ذرت نیز به عنوان نهاده

6/12ي گذشته برخالف این که تولید داخلی ذرت، ساالنه در سه دهه. افزایش بوده است
ز به دلیل افرایش تقاضا همواره در حال رشد بوده و در همین درصد رشد داشته؛ اما واردات نی

در سال در بیش از نیمی از . درصد رشد یافته است5/6مدت واردات ذرت نیز در حدود 
تغییر ). 2005، 1فائو(ي یاد شده، قیمت واقعی ذرت وارداتی رو به افزایش بوده است دوره

با توجه به اهمیت باالي آن در صنعت -قیمت جهانی ذرت افزون بر بازار داخلی ذرت 
ي مهم، آثار رفاهی زیادي در بازار گوشت مرغ و تواند به عنوان یک نهادهمی–پرورش طیور 

بر همین اساس الزم است به شرایط تولید، . چنین انواع دیگر گوشت به دنبال داشته باشدهم
گونگی تغییرات این متغیرها چنین چهتجارت، ساختار بازار جهانی، قیمت جهانی ذرت و هم

. در خصوص اهمیت بررسی بازار ذرت دو نکته داراي اهمیت است. تر توجه شودبیش
چنین تسلط وابستگی ایران به ذرت وارداتی در تامین کاالي حیاتی و مهم گوشت مرغ و هم

درصد 60برخی کشورها مانند ایاالت متحده و فرانسه بر بازار جهانی ذرت که همواره بیش از 
وجود چنین ساختار غیررقابتی موجب اعمال ). 2005فائو، (اند این بازار را در اختیار داشته

برداري انحصاري از بازار ي این محصول و بهرهي صادرکنندهقدرت توسط کشورهاي عمده
. شودي کوچک مانند ایران میجهانی و مهار فرآیند انتقال قیمت به بازار کشورهاي واردکننده

ز این رو شناخت ساختار بازار جهانی این محصول و الگوي تاثیرپذیري قیمت بازار داخل از ا
.تواند بسیار مهم باشدبازار جهانی می
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تحلیل ساختار بازار داخلی و صادراتی محصوالت کشاورزي همواره مورد توجه مطالعات 
باف و ن، فرش دستدر میان محصوالت صادراتی نیز محصوالت مهمی چون زعفرا. بوده است

، )1383(ي عزیزي هاي مطالعهیافته. پسته بیش از محصوالت دیگر مورد توجه بوده است
حسینی . برخوردار است2ي بستهنشان داد که بازار جهانی زعفران از ساختار انحصار چندجانبه

تار بازار هاي تمرکز و هرفیندال نشان دادند که ساخ، نیز با استفاده از شاخص)1383(و پرمه 
خدادادکاشی و . ي بسته استباف داراي ساختار انحصاري چندجانبهجهانی فرش دست

اي نسبتا جامع بازار جهانی اغلب محصوالت صادراتی را ، در مطالعه)1384(شهیکی تاش 
باف، هاي این مطالعه، ساختار بازار جهانی پسته، فرش دستبراساس یافته. بررسی کردند

میزان تمرکز در بازارهاي خاویار، . ي تمرکز باال برآورد شدکشمش با درجهزعفران، خرما و 
البته در مورد دیگر کاالها که به طور عمده نیز . انگور و سیب نیز در حد متوسط ارزیابی شد

شود ساختار بازار مورد توجه قرار گرفته کاالهاي بازار داخل و غیرکشاورزي را شامل می
بازار یخچال خانگی را یک بازار با تمرکز باال عنوان ) 1379(اداتیان از جمله گرجی و س. است

برخالف توجه به ساختار بازار کاالهاي داخل و صادراتی، به بازار کاالهایی که ایران . کردند
شناخت ساختار بازار از این جهت داراي اهمیت . ها است توجهی نشده استي آنواردکننده

اثر ساختار . می در فرآیند تشکیل و انتقال قیمت بر جاي بگذاردآمد مهتواند پیاست که می
کند؛ به این معنا بازار در فرآیند انتقال قیمت به صورت تقارن یا نبود تقارن در انتقال بروز می

که سرعت و میزان انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل و یا میان بازارهاي مختلف بسته 
میر و ون کرامون (ازار مبدا افزایش و یا کاهش پیدا کند، متفاوت است به این که قیمت در ب

کاالي 120کاال و از جمله 282که برروي تعداد ) 2000(4ي پلتزمنمطالعه). 2004، 3تائوبادل
5ي عبدواليمطالعه. کشاورزي انجام شد نشان داد که انتقال قیمت میان بازارها نامتقارن است

در مرور ) 2002(6آگوییر و سانتانا. ذرت غنا انتقال نامتقارن را تایید کردنیز در بازار) 2000(
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تر از کلی مطالعات مربوط به محصوالت کشاورزي، فرآیند انتقال قیمت نامتقارن را معمول
فروشی و در میان مطالعات داخل نیز انتقال قیمت در بازار خرده. انتقال متقارن آن دانستند

زاده، حسینی و قهرمان(و گوشت قرمز ) 1385حسینی و نیکوکار، (ي گوشت مرغسرمزرعه
حسینی و دوراندیش، (چنین انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخلی پسته و هم) 1385
وجود ساختار بازار غیررقابتی و قدرت بازار منجر به انتقال . نامتقارن ارزیابی شد) 1385

ي پلتزمن در مطالعه). 2004میر و ون کرامون تائوبادل، (ود شنامتقارن قیمت میان بازارها می
در اغلب مطالعات که در . نیز بر وجود چنین منشایی از انتقال نامتقارن تاکید شد) 2000(

ي تجارت انجام شده است ساختار بازار به منظور تحلیل قدرت بازار صادرکننده مورد حوزه
توانند با اعمال قدرت در بازار منجر به ندگان نیز میدر حالتی واردکن. بررسی قرار گرفته است

در . شوداي از این گونه مطالعات در بازار وانیل دیده میانتقال نامتقارن قیمت شوند و نمونه
رو است که داراي سهم این بازار، ایاالت متحده هر چند با تعداد محدودي صادرکننده روبه

بیش از نیمی از واردات به این کشور تعلق دارد توانسته باالیی هستند؛ اما با توجه با این که
توزیع رفاه ). 2001، 7راکوتوآریسوا و شاپوري(است بازار را در مهار و کنترل خود قرار دهد 

در صورتی . تحت شرایط انتقال نامتقارن قیمت در مقایسه با حالت متقارن، متفاوت خواهد بود
گذاري کنندگان از اصالحات سیاستممکن است مصرفکه فرآیند انتقال قیمت متقارن نباشد

چنین اگر انتقال نامتقارن قیمت هم. مند نشوندرود، بهرهدر کشاورزي آن گونه که انتظار می
هاي رفاهی به دنبال زیان) که به طور معمول نیز این گونه است(ناشی از قدرت بازار باشد 

با توجه به آن چه در مورد اهمیت بازار ). 2004میر و ون کرامون تائوبادل، (خواهد داشت 
چنین با نگاه به اهمیت فرآیند انتقال قیمت، هدف این مطالعه بررسی ذرت عنوان شد و هم

چنین تحلیل الگوي انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار ساختار بازار جهانی ذرت و هم
. داخلی این محصول است
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روش تحقیق
هاي مورد استفاده در تحلیل ساختار بازار جهانی ذرت و خصدر این بخش نخست شا

.سپس روابط مورد استفاده در تحلیل الگوي انتقال قیمت ارایه شده است
از . ترین خصوصیات سازمانی بازار استتعداد خریداران و فروشندگان در هر بازار از مهم

بتنی بر تمرکز در بازار هاي مي شاخصهاي زیادي در جهت ارایههمین رو است که تالش
هاي مبتنی بر تمرکز هم تعداد فعاالن در در مجموع، براساس شاخص. صورت گرفته است

ترین بنگاه بازار، شاخص سهم بزرگ. ها داراي اهمیت استبازار و هم توزیع بازار میان آن
ها ي این شاخصهیرشمن از جمله–چنین شاخص هرفیندالسهم چهار بنگاه بزرگ و هم

ي اول شانن، کی، شاخص آنتروپی مرتبه–هاي دیگري نیز مانند شاخص هانیشاخص. هستند
ترین بنگاه در هاي سهم بزرگشاخص انحراف معیار لگاریتمی نیز وجود دارد؛ اما شاخص

هیرشمن –چنین شاخص هرفیندال و همCR4(9(، سهم چهار بنگاه بزرگ8)CR1(بازار
)HHI(10 و بویژه دو شاخص CR4وHHIتري نسبت به دیگر هاي مطلوبداراي ویژگی

خدادادکاشی و (تري دارند این دو شاخص با اصول تمرکز سازگاري بیش. ها هستندشاخص
؛ کالرك و 1977، 11هنا و کی(چنین مبتنی بر تئوري اقتصادي هستند هم). 1384شهیکی تاش، 

ارد این است که از وجود دHHIي دیگري که در مورد شاخص نکته). 1972، 12دیویس
این شاخص به صورت زیر محاسبه . کنداطالعات تمامی کشورهاي حاضر در بازار استفاده می

:شودمی
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8-Concentration Ratio of the Largest Company

9-Concentration Ratio of the Largest 4 Companies

10- Herfindahl-Hirschman Index
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kاز بازار به صورت درصد و iسهم کشور iSهیرشمن، –شاخص هرفیندال HHIکه در آن 

با استفاده از این ) 2002(13بندي تیرولبر اساس طبقه. ازار استتعداد کشورهاي فعال در ب
: توان در مورد تمرکز بازار به صورت زیر قضاوت کردشاخص می

اگر مقدار شاخص در . به معناي بازار غیرمتمرکز است1000تر از مقادیر شاخص کم
1800قادیر  باالتر از چنین مقرار داشته باشد بیانگر تمرکز متوسط و هم1000-1800ي دامنه

. نیز حاکی از تمرکز شدید در بازار خواهد بود
بندي ارایه شده توسط ماداال و نیز براساس طبقهCR4و CR1 در مورد دو شاخص

اگر مقادیر CR1براي شاخص. توان به تشخیص ساختار بازار پرداختمی) 1995(14کارانهم
نگر بازاري با ساختار رقابت انحصاري و مقادیر درصد باشد بیا10تر از به دست آمده کم

چنین در هم. ي ساختار بازار انحصاري با بنگاه مسلط خواهد بوددهندهدرصد نشان50باالتر از 
ي باز ي بازار داراي ساختار انحصار چندجانبهدهندهدرصد نشان40مقادیر باالتر از CR4مورد 

.   ي بسته استي انحصار چندجانبههدهنددرصد نشان60و مقادیر باالتر از 
تر مورد بیش) 1982(15هاي اخیر تصریح واردبه منظور آزمون الگوي انتقال قیمت در سال

: این تصریح به صورت زیر است. توجه و استفاده بوده است
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گر تفاضل عملاست که در آن ) 1977(16الگوي هوكي یافتهتصریح باال حالت تعمیم
Wي اول،مرتبه

tpوD
tp،به ترتیب قیمت در بازار مبدا و بازار مقصد1

1و 
به ترتیب 

هاي جملهtو tطول وقفه، Lو Kی قیمت بازار مبدا، ضرایب مقادیر افزایشی و کاهش
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Dماند وپس
tp به صوتD

0
D
t pp هاي باال جمع بازگشتی تمامی تغییرات در معادله. است

.گیردی مورد استفاده قرار میمثبت و منفی در قیمت مبدا به عنوان متغیرهاي توضیح
هاي مورد استفاده، ارایه شده است و در خصوص تصریح باال بدون توجه به ایستایی سري

که طی ) ECM(جمعی با استفاده از الگوي تصحیح خطا یافت همهاي ناایستا براساس رهسري
تري براي آزمون سبتوان به تصریح مناشود، میهاي تعدیل نامتقارن وارد معادله میآن جمله

یافت انگل و گرنجر جمعی نیز نخست رهبراي آزمون هم. انتقال قیمت نامتقارن دست یافت
و براي متغیرهاي مورد ) 1987(17یافت انگل و گرنجربر اساس ره. مورد استفاده بوده است

ی گیري ایستا شدند براي بررساستفاده در این مطالعه که متغیرها پس از یک بار تفاضل
:شودي زیر استفاده میجمعی از رابطههم
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tp به ترتیب قیمت در بازار جهانی و بازار داخل وماند ي پسجمله
- ماند بررسی میهاي پسي زیر، ایستایی جملههي این روش با استفاده از معادلدر ادامه. است
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tpونه تحریف از واکنش نشان دهد بلکه هرگ
هاي گذشته بر جاي مانده باشد نیز تصحیح مقدار تعادلی بلندمدت را که ممکن است از دوره
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17-Engle and Granger



ي اول، گـر تفاضـل مرتبـه   عمـل ي باال در رابطه 
1 و

1   رایب مقـادیر  بـه ترتیـب ضـ
طـول وقفـه و      Lو   Kضریب عبارت تصحیح خطـا       افزایشی و کاهشی قیمت بازار جهانی،       

tماند استجمالت پس .
ماند با فرض تعدیل گرنجر ایستایی جمالت پس-جمعی به روش انگلدر تحلیل هم

دیگر ی که عموما سرعت تعدیل به باال و پایین با یکدر صورت. گیردمتقارن قیمت صورت می
براي چنین ). 2000عبدوالي، (متفاوت است و ممکن است منجر به خطاي تصریح شود

اند که تحت آن الگوي خطاي تصریح دیگري ارایه کرده) 1998(18شرایطی اندرس و گرنجر
اساس این آزمون، انحراف از بر . شودجمعی ضمن در نظر گرفتن انتقال نامتقارن آزمون میهم

) TAR19(اي به صورت یک فرآیند خودتوضیح آستانه) 5(ي ي بلندمدت حاصل از رابطهرابطه
:شودي زیر در نظر گرفته میبه صورت رابطه

)7(tttttt II    1211 )1(

شود ت زیر بیان میشود و به صورنامیده میHeavisideشاخص tIي باالکه در رابطه
):2000عبدوالي، (
)8(
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اي در نظر گرفته شد که طی آن مقادیر تعدیل متاثر فرآیند تعدیل به گونه) 7(افزون بر تابع 
شود بر این اساس شاخص یاد شده به صورت زیر تعریف می. ي قبل نیز بوداز دوره

):2000عبدوالي، (
)9(
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اي بویژه وقتی کـه نبـود تقـارن بـه گونـه         ) 8(در مقایسه با شاخص     ) 9(استفاده از شاخص    
انـدرس و   (تر از جهت دیگـر اسـت، بـسیار مفیـد اسـت              است که تغییرات در یک جهت بیش      

18- Enders and Granger

19- Threshold Autoregressive



٩

ي بلندمـدت بـه صـورت یـک فرآینـد           در این حالت آزمون انحراف از رابطـه       ). 1998گرنجر،  
. است) M- TAR(20گشتاوري-ايهخودتوضیح آستان
هاي به ترتیب با استفاده از آمارهM-TARو TARجمعی در الگوي ي همبررسی رابطه

 و
 در این . محاسبه شده است) 1998(انجام گرفت که توسط اندرس و گرنجر

021آزمون، فرض عدم به صورت   گرایی مورد آزمون قرار ي همیا نبود رابطه
ماند نیز به دو جمعی تایید شود الزم است سري جمالت پسي همدر صورتی که رابطه. گرفت

.تقسیم شود) ECT -(و منفی ) +ECT(گروه مقادیر مثبت 
راف یعنـی انحـ  (به اجزاي مثبت و منفی ECTي تجزیه) 1998(به اعتقاد اندرس و گرنجر،      
امکان آزمون کردن انتقال قیمت نامتقارن ) ECT -و  +ECT -مثبت و منفی از تعادل بلندمدت

Wمشتمل بر تغییرات     ECM. کنددر بلندمدت را فراهم می    
tp           توام با وقفـه و اجـزاي مثبـت و

)1996، 21ويتائوبادل و ل-ون کرامون(منفی عبارت تصحیح خطا به صورت زیر خواهد بود 
)10(
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ي باال براي آزمون انتقال در بلندمـدت و کوتـاه مـدت بـه صـورت تـوام اسـتفاده                     از رابطه 
مدت به معنی برابري ضرایب      بر این اساس انتقال متقارن در کوتاه      . شوددمی

j   و
j خواهد

) 10(ي    اند، با استفاده از رابطه    گفته) 2004(همان طور که میر و ون کرامون تایوبادل         البته  . بود
چنـین  هـم . ي آن را  توان نبود تقارن در سرعت انتقال قیمت را اندازه گرفت و نه انـدازه             تنها می 

گر انتقال متقارن در بلندمـدت خواهـد        بیان و برابري ضرایب عبارت تصحیح خطا یعنی     
.  بود

هاي مورد استفاده در بررسی ساختار بـازار شـامل مقـادیر فیزیکـی و ارزش صـادرات                  داده
و از پایگاه اطالعاتی فائو بـه دسـت   1990-2005ي ذرت کشورهاي عمده است که براي دوره   

ي قیمت جهانی و داخلـی ذرت       هاي مورد استفاده در آزمون انتقال قیمت سر       چنین داده هم. آمد
ي حـسینی و    گفتنی است که تبدیل قیمت جهانی ذرت به معادل ریـالی هماننـد مطالعـه               .است

20 Momentum-Threshold Autoregressive

21 - Von Cramon-Taubadel and Loy



که براي تبدیل قیمت صادراتی پـسته از نـرخ ارز آزاد اسـتفاده کردنـد، بـا                  ) 1385(دوراندیش  
یمت سرمرز  قیمت جهانی نیز براي هر کشور، متوسط ق       . استفاده از نرخ ارز آزاد صورت گرفت      

نیز قیمت جهانی براي کشور بـنگالدش بـه صـورت قیمـت             ) 1995(ي احمد   در مطالعه . است
-84ي مورد بررسی در تحلیل انتقال قیمت نیز شامل سال هـاي          دوره. سرمرز در نظرگرفته شد   

.ها نیز از پایگاه اطالعاتی فائو و بانک مرکزي ایران به دست آمداین داده. است1353

بحثنتایج و 
ساختار بازار جهانی ذرت

هـا بـراي    چنین سهم هـر یـک از آن       ي ذرت و هم   کشورهاي مهم صادرکننده  ) 1(در جدول   
شـود در تمـام     همان طور که در این جدول نیز دیده مـی         . ارایه شده است   1990-2005ي  دوره
ـ          دوره ا دیگـر  ي مورد مطالعه، ایاالت متحده داراي بـاالترین سـهم در صـادرات ذرت بـوده و ب

البته نگاه کلی به سهم صادرات ایـاالت متحـده حـاکی از             . کشورها داراي اختالف زیادي است    
. وجود یک روند کاهشی نه چندان محسوس در سهم این کشور در صادرات کل جهـان اسـت                 

تر هاي محدودي سهم آن کم    البته برخالف این کاهش نسبی در سهم ایاالت متحده تنها در سال           
درصد بازار در اختیار این کـشور قـرار          50ها بیش از    تر سال وده است و در بیش    درصد ب  50از  

درصد از سهم صادرات جهانی ذرت بـه  51در کل دوره نیز به طور متوسط حدود    . داشته است 
میلیـارد دالر  11/5متوسط ارزش صادرات ایاالت متحده بـالغ بـر        . این کشور تعلق داشته است    

. ارقام سهم صادرات بر اساس ارزش صادرات محاسبه شده استگفتنی است که . بوده است
متوسط سهم و   . ي دوم قرار دارد   ي منتخب پس از ایاالت متحده، کشور فرانسه در رتبه         در دوره 

البتـه در  . میلیارد دالر بوده است 5/1درصد و حدود     1/15ارزش صادرات این کشور به ترتیب       
هـاي سـوم و   رتبـه . ین بر فرانسه پیشی گرفته اسـت  از نظر سهم صادرات، کشور چ      2003سال  

بـه   1990-2005ي  ي اول دوره  در نیمـه  . چهارم سهم صادرات به چین و آرژانتـین تعلـق دارد          
ي ي چهارم قرار داشـته اسـت؛ امـا در نیمـه           ي سوم و آرژانتین در رتبه     طور عمده چین در رتبه    

انگین، سهم چـین از بـازار جهـانی ذرت         به طور می  . دوم، سهم آرژانتین بیش از چین بوده است       
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ارقـام  . میلیارد دالر بوده اسـت   88/0درصد و ارزش صادرات آن نیز به طور میانگین           9بیش از   
از دیگـر کـشوها نیـز       . میلیـارد دالر اسـت     9/0درصد و    9یاد شده براي آرژانتین نیز به ترتیب        

از میـان  . یک و لوکزامبورگ اشاره کردتوان به آفریقاي جنوبی، مجارستان، برزیل، تایلند، بلژ       می
. ي یادشده در حال تقویت بوده استکشورهاي یاد شده نقش برزیل و مجارستان در دوره

شود که ساختار بازار جهانی ذرت یـک سـاختار غیررقـابتی            دیده می ) 1(بر اساس آمار جدول     
همان طورکه در جدول    . دارداست و ایاالت متحده به تنهایی بیش از نیمی از بازار را در اختیار               

ي صادرات، به تنهـایی بـیش از   کشور داراي سهم عمده4ها تر سالنیز آمده است، در بیش   ) 2(
نخست رونـدي کاهـشی در ارزش صـادرات ذرت در      . انددرصد از بازار را در اختیار داشته       80

28تیب بیش از به تر 1996و   1995هاي  پس از آن در سال    . شوددیده می  1990-1994ي  دوره
پس از این رشد بـاال،      . شوددرصد رشد در صادرات این محصول دیده می        15درصد و بیش از     

-2004ي  دوبـاره در دوره   . صادرات ذرت کاهش یافته اسـت      1997-1999هاي  دوباره در سال  
10میـانگین ارزش صـادرات ذرت بـیش از          . صادرات ذرت در حال رشـد بـوده اسـت          2000

.  تمیلیارد دالر اس

1990-2005ي ها در دورهي ذرت و سهم آني صادرکنندهکشورهاي عمده). 1(جدول 
ي پنجمرتبهي چهارمرتبهي سومرتبهي دومرتبهي اولرتبه

سال
کشور

سهم 
)درصد(

کشور
سهم 

)درصد(
کشور

سهم 
)درصد(

کشور
سهم 

)درصد(
کشور

سهم 
)درصد(

کل صادرات 
)هزار دالر(

69/19,590,869تایلند43/3آرژانتین21/4چین33/19فرانسه71/64یکاامر1990
67/19,176,904تایلند46/4آرژانتین43/9چین47/15فرانسه08/56امریکا1991
30/39,816,864مجارستان48/6آرژانتین10/12چین46/19فرانسه50/49امریکا1992

94/5آرژانتین06/13چین87/19فرانسه61/50امریکا1993
بلژیک و 

لوکزامبورگ
21/1

8,839,753

63/5آرژانتین82/10چین96/18فرانسه95/47امریکا1994
آفریقاي 
22/5جنوبی

8,731,435

10/6آرژانتین65/14فرانسه33/67امریکا1995
آفریقاي 
جنوبی

50/1
بلژیک و 

لوکزامبورگ
12/1

11,190,586

84/8آرژانتین59/12فرانسه83/66امریکا1996
آفریقاي 
88/2جنوبی

آفریقاي 
45/2جنوبی

12,908,264



1990-2005ي ها در دورهي ذرت و سهم آني صادرکنندهکشورهاي عمده). 1(جدول ادامه 
ي پنجمرتبهي چهارمرتبهي سومرتبهي دومرتبهي اولرتبه

سال
کشور

سهم 
)درصد(

کشور
سهم 

)درصد(
کشور

سهم 
)درصد(

کشور
سهم 

)درصد(
کشور

سهم 
)درصد(

کل صادرات 
)هزار دالر(

25/210,233,708مجارستان39/8چین18/13آرژانتین60/13فرانسه95/52امریکا1997
02/29,083,485مجارستان86/5چین70/14آرژانتین53/15فرانسه85/50امریکا1998
57/18,750,637مجارستان14/5چین28/9آرژانتین02/16فرانسه59/58امریکا1999
57/58,772,556برزیل58/11آرژانتین99/11چین63/13فرانسه38/53امریکا2000
69/28,923,297برزیل04/7چین14/11آرژانتین76/11فرانسه40/53امریکا2001
37/39,942,296برزیل30/9آرژانتین75/11چین65/12فرانسه57/51امریکا2002
77/211,145,364چین08/11آرژانتین93/11فرانسه85/15چین61/44امریکا2003
56/211,728,647مجارستان09/5برزیل18/10آرژانتین42/12فرانسه33/52امریکا2004
69/111,219,914ندتایل77/9چین15/12آرژانتین21/13فرانسه91/44امریکا2005

و محاسبات تحقیقFAOرسانی پایگاه اطالع: ماخذ

هاي معمول، ساختار بازار جهـانی ذرت مـورد سـنجش قـرار گرفـت               با استفاده از شاخص   
ها شامل شاخص تمرکـز یـک، دو و چهـار بنگـاه بـزرگ و شـاخص                  این شاخص ). 2جدول  (

براي سنجش رقابـت در بـازار مـورد         ترین شاخص   ها به این شاخص . هیرشمن است -هرفیندال
هیرشـمن  -بر اساس شاخص هرفینـدال    ). 1384خداداد کاشی و شهیکی تاش،      (استفاده هستند   

ي رقابـت بـسیار پـایین    ي تمرکـز بـاال و یـا درجـه    توان گفت بازار جهـانی ذرت از درجـه        می
همان طور کـه  .است1800ها مقدار این ضریب باالتر از    زیرا براي تمامی سال   . برخوردار است 

ي رقابت پـایین  ي تمرکز باال یا درجهدهندهنشان1800تر نیز مشخص شد مقادیر باالتر از      پیش
دهد که این   البته میزان این شاخص یک روند نزولی را نشان می          .)2002تیرول،  (در بازار است    

بـه رونـد تغییـر    روند با توجه به غالب بودن ایاالت متحده در بازار داراي روندي بـسیار شـبیه     
البتـه رونـد کـاهش در ایـن         . تـشریح شـد   ) 1(تر در جـدول     سهم ایاالت متحده است که پیش     

شود، بارزتر از رونـدي اسـت    ها استفاده می  شاخص با توجه به این که از توان دوم مقادیر سهم          
. که در مورد ایاالت متحده دیده شد

تـرین بنگـاه در یـک       صورتی که بـزرگ    در) 1995(کاران  بندي ماداال و هم   بر اساس تقسیم  
شود و ایـن بـازار      درصد یا باالتر از آن را در اختیار داشته باشد بنگاه مسلط نامیده می              50بازار  
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تـرین  بنابراین بر اساس شاخص سهم بزرگ . داراي ساختار غیررقابتی با بازار مسلط خواهد بود       
ساختار غیررقابتی با بنگاه مـسلط بـوده        ها داراي   بازار جهانی ذرت در اغلب سال     ) CR1(بنگاه  
درصد از بازار تنهـا توسـط        60بیش از    1990-2005ي  هاي دوره چنین در اغلب سال   هم. است

بر اساس شاخص سهم چهـار بنگـاه        . دو کشور ایاالت متحده و فرانسه تحت کنترل بوده است         
بنگـاه  4دو بنگـاه و  بنابراین بر اساس دو شاخص سهم . درصد بوده است80این سهم بیش از   

ساختار بازار جهـانی  . ي بسته استبزرگ، بازار جهانی ذرت داراي ساختار انحصاري چندجانبه  
ي بـسته را دارد، داراي یـک        هاي یک بازار انحـصاري چندجانبـه      ذرت در عین حال که ویژگی     

ایـن  . دتواند دلیل استحکام انحـصار در بـازار باشـ         ي مسلط هم هست و این نیز می       صادرکننده
زیرا کشورهاي فرانسه، چـین     . پیرو شود  -شرایط ممکن است منجر به حاکم شدن الگوي رهبر        

و آرژانتین به دلیل غالب بودن ایاالت متحده در بازار ناچارند در جهت حرکت ایـاالت متحـده               
؛ بـرون و    )1998(22کـاران بر اساس نتـایج مطالعـاتی هماننـد بالـک و هـم            . سو شوند با آن هم  

تـر بـه دلیـل      هاي کوچـک  در چنین شرایطی بنگاه   )  1998(24و دمانیا و یانگ   ) 2000(23یوسل
تر واکنش نـشان  اجتناب از مجازات توسط بنگاه داراي سهم باال در جهت افزایش قیمت، سریع          

هـا یـک    در تمـامی شـاخص    . کنندداده و در جهت کاهش قیمت نیز پیرو بنگاه بزرگ عمل می           
ي منتخب اندکی کاهش    شود؛ به این معنی که در دوره      س دیده می  روند نزولی نه چندان محسو    

ها نیـز بـا اسـتفاده از    انطباق میان شاخص. شوددر روند انحصاري بازار صادرات ذرت دیده می     
بستگی میان شاخص سهم چهار بنگـاه بـا دیگـر           هم. ها سنجیده شد  بستگی میان آن  ضرایب هم 

بـستگی میـان دیگـر    اسـت در حـالی کـه هـم    درصـد 80تـا  70هاي تمرکز در حدود     شاخص
البته با توجـه بـه تفـاوت گـسترده میـان سـهم         . درصد است  90دیگر بیش از    ها با یک  شاخص

.   کشورهاي اول و دوم و بویژه کشور اول با دیگر کشورها این مقادیر مبتنی بر انتظار است
خص سهم چهـار بنگـاه      و شا  1ي رقابت نیز که به صورت تفاوت میان عدد          شاخص درجه 

ي البتـه درجـه  . ي رقابـت اسـت  محاسبه شده است حاکی از پایین بـودن درجـه    ) CR4(بزرگ  

22- Balke et al

23- Brown and Yucel

24- Damania and Yang



توان بـه طـور   افزایش یافته است و از این حیث می     1990-2005ي  ي دوم دوره  رقابت در نیمه  
. نسبی افزایش رقابت را انتظار داشت

1990-2005ي دورههاي تمرکز بازار جهانی ذرت در شاخص). 2(جدول 

سال
-هرفیندال
هیرشمن

ترین بنگاه بزرگسهم
)CR1(

سهم دو بنگاه بزرگ 
)CR2(

سهم چهار بنگاه 
)CR4(بزرگ 

ي درجه
)درصد(رقابت

1990459771/6403/8468/9132/8
1991352308/5655/7144/8556/14
1992303550/4996/6854/8746/12
1993317161/5048/7048/8952/10
1994284495/4791/6636/8364/16
1995479433/6798/8158/8942/10
1996471483/6642/7914/9186/8
1997324495/5255/6612/8888/11
1998308985/5039/6694/8606/13
1999381059/5861/7403/8997/10
2000331938/5301/6758/9042/9
2001320340/5316/6534/8366/16
2002306257/5123/6428/8572/14
2003252961/4446/6048/8352/16
2004304933/5275/6402/8098/19
2005246091/4412/5805/8095/19
و محاسبات تحقیقFAOرسانی پایگاه اطالع: ماخذ

انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت 
هـا مـورد آزمـون    هاي قیمت داخلی و جهانی ذرت، نخست ایستایی آن    براي استفاده از داده   

همـان  . آمده است) 3(نتایج حاصل از آزمون ایستایی متغیرهاي یاد شده در جدول  . قرار گرفت 
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شود هر دو متغیر قیمت جهـانی و قیمـت داخلـی پـس از یـک      طور که در این جدول دیده می  
.اندار ایستا نشان دادهگیري رفتبارتفاضل

نتایج حاصل از آزمون ایستایی قیمت جهانی و قیمت داخلی ذرت). 3(جدول 

هاي تحقیقیافته: ماخذ
ـ       ي تحلیل، رابطه  در ادامه  رار ي میان قیمـت داخلـی و قیمـت جهـانی ذرت مـورد آزمـون ق

-آمده است، قیمت داخلی از قیمت جهانی متـاثر مـی       ) 4(بر اساس نتایج که در جدول       . گرفت

البته با توجه به ساختار بـازار جهـانی         . پذیردشود اما قیمت جهانی از قیمت داخلی تاثیري نمی        
اي بـه طـور کامـل مبتنـی بـر      تر گفته شد وجود چنین نتیجهذرت و انحصار باال در آن که پیش    

. ار استانتظ

ي علی میان قیمت داخلی و قیمت جهانی ذرت  رابطه). 4(جدول 
)ي علیتنبود رابطه: فرض صفر(آزمون علیت  ي آزموننتیجهFي آمارهمتغیر وابسته

پذیرش فرض 28/0)84/0(قیمت جهانی 
صفر

قیمت داخلی علت قیمت جهانی 
نیست

جهانی علت قیمت داخلی  قیمت رد فرض صفر23/92)004/0(قیمت داخلی
است

هاي تحقیقیافته: ماخذ

مقدار بحرانی در سطح معناداري
ي آمارهمتغیر

ADF
1

درصد
5

درصد 
درصد10

ي بهینه بر اساستعداد وقفه
بیزین-معیار شوارتز

3-23/3-60/3-37/4-46/1قیمت جهانی ذرت
ي اول قیمت تفاضل مرتبه

جهانی ذرت
69/5-37/4-60/3-23/3-2

0-21/3-55/3-27/4-45/0قیمت داخلی ذرت
ي اول قیمت تفاضل مرتبه

داخلی ذرت
98/5-29/4-56/3-21/3-1



ایـن رابطـه    . ي بلندمدت دو متغیر یاد شده برآورد شد       جمعی، رابطه ي هم براي تحلیل رابطه  
درصـد   90اثر قیمت جهانی بر قیمت داخلی در سطح اطمینـان           . ارایه شده است  ) 5(در جدول   

هاي تشخیـصی تـصریح نـسبتا       اساس آماره چنین بر   این تصریح هم  . داراي اهمیت آماري است   
جمالت اخالل داراي توزیع نرمال نیستند و اندکی احتیاط در برخـورد بـا نتـایج                . مناسبی است 

گـرین،  (در چنین شرایطی نیز قابـل اسـتفاده خواهـد بـود            Fو   tهاي  البته آماره . ضروري است 
پـس از بـرآورد   . کردداري ضرایب قضاوت توان در خصوص معنا   و می ) 105-106: ص 2003

جمعـی  مانـد محاسـبه شـد تـا هـم         مقادیر سري جمـالت پـس     ) 5(تصریح یاد شده در جدول      
گرنجـر و   -جمعـی انگـل   هـاي هـم   متغیرهاي قیمت داخلی و جهانی ذرت با استفاده از آزمـون          

. گشتاوري مورد استفاده قرار گیرد-اياي و آستانهجمعی آستانههاي همچنین آزمونهم

ي بلندمدت میان قیمت داخلی و قیمت جهانی ذرت  رابطه). 5(جدول 
هاآمارهمتغیر مستقل

قیمت جهانیعرض از مبدا
ي آمارهضریب

t

ي آمارهضریب
t

2RD.WFJarqu-Bera

قیمت 
داخلی

61406-85/0-16/081/1981/019/2***524)00/0(23/92

هاي تحقیقیافته: ماخذ

گرنجـر بـا فـرض توزیـع متقـارن           –تر گفته شد آزمـون علیـت انگـل          همان گونه که پیش   
با توجه به این کـه سـري جمـالت          . گیردماند صورت می  هاي مثبت و منفی جمالت پس     سري
ي بلندمدت بیـانگر الگـوي تعـدیل اسـت؛ بنـابراین همـان طـور کـه                  ماند حاصل از رابطه   پس

ز تاکید کرده است، در صورتی کـه انتقـال قیمـت نامتقـارن باشـد الگـوي             نی) 2000(عبدوالي،  
تعدیل تحت شرایط افزایش قیمت در مقایسه با الگوي تعدیل بـه دسـت آمـده تحـت شـرایط                   

جمعـی  دیگر متفاوت است و الزم است به این پدیـده نیـز در بررسـی هـم       کاهش قیمت با یک   
گـشتاوري کـه توسـط      -اياي و آستانه  آستانه جمعیهاي آزمون هم  استفاده از روش  . توجه شود 
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–در روش انگـل     . شـود ارایه شده است براي این منظور استفاده می       ) 1998(اندرس و گرنجر،    

ي یاد شـده    آماره. ارایه شده است  ) 1991(25کینوناي استفاده شد که توسط مک     گرنجر از آماره  
-13/3و   -46/3،  -12/4برابر بـا     درصد به ترتیب   10و   5،  1براي آزمون در سطوح معناداري      

، وجود ریشه   )6(ماند ارایه شده در جدول      به این ترتیب با توجه به ضریب جمالت پس        . است
ي بلندمـدت میـان قیمـت داخلـی و قیمـت      ماند حاصـل از رابطـه  واحد در سري جمالت پس   

گرنجـر  -توان گفـت بـر اسـاس روش انگـل         از این رو می   . گیردجهانی مورد پذیرش قرار نمی    
. ي بلندمدت میان قیمت داخلی و قیمت جهانی وجود داردرابطه

021گشتاوري فرض صفر به صورت آزمون   -اياي و آستانه  در روش آستانه    ρρ است
و تایید فرض صفر به معناي آن خواهد بود که فرآیند تعدیل به صـورت متقـارن بـوده و فاقـد      

درصد و براي    1و   5،  10حرانی براي این آزمون در سطوح معناداري        مقادیر ب . یک آستانه است  
). 2004،  26اندرس(است   64/8و     19/6،  15/5تر به ترتیب برابر با      و کم  50هاي  تعداد مشاهده 

ي حاصـل از آزمـون   ، آمـاره )6(این در حالی است که بر اساس نتایج به دست آمده در جدول            
تـوان  به دست آمده است بنـابراین مـی        1/17برابر با    Waldفرض یاد شده با استفاده از آزمون      

تواند به عنوان یک آسـتانه در فرآینـد        ماند می گفت ارزش صفر براي مقادیر سري جمالت پس       
گـشتاوري در سـطوح   –اي مقادیر بحرانی متناظر بـراي روش آسـتانه  . تعدیل مورد توجه باشد   

به این  ). 2004اندرس،  (است   59/8و   05/6،  02/5درصد به ترتیب برابر با       1و   5،  10اطمینان  
گفتنی اسـت  . شودگشتاوري تایید نمی-ايتوان گفت الگوي نبود تقارن روش آستانه  ترتیب می 

هاي باال، میان قیمت جهانی و قیمت داخلـی         گیري از نتایج به دست آمده از آزمون       که در نتیجه  
بـر اسـاس نتـایج    . فرآیند تعدیل نامتقارن استي بلندمدت وجود دارد و این رابطه داراي   رابطه

گرنجـر در حـد وسـط    –شود که ضریب بـه دسـت آمـده از روش انگـل            دیده می ) 6(جدول  
. اي قرار داردضرایب حاصل از روش آستانه

25- MacKinnon
26- Enders



جمعی نتایج حاصل از آرمون هم). 6(جدول 
هاآمارهمتغیر مستقل


12

متغیر 
وابس
ته

روش 
جمعیهم

ي آمارهضریب
t

ي آمارهضریب
t

ي آمارهضریب
t

ARCH
LMLM

)Wald(
F

Jarqu-
Bera

روش 
- انگل

گرنجر
11/1-93/5-----)97/0(03/0)69/0(37/0-)00/0(114

روش 
ايآستانه

--07/1-65/4-19/1-53/3-)96/0(04/0)57/0(58/01/17)00/0(116
قیمت 
روش جهانی

- ايآستانه
گشتاوري

--08/0-16/2-16/0-49/2-)72/0(13/0)27/0(30/167/0)00/0(82

هاي تحقیقیافته: ماخذ

نتایج حاصل از بررسی الگوي انتقال قیمت ذرت از بـازار جهـانی بـه بـازار                 ) 7(در جدول   
طی آن الگوي بلندمدت نیز با توجه به نتایج به دست آمده در جدول               داخل ارایه شده است که    

شود در بلندمدت انتقال    دیده می ) 7(همان طور که در جدول      . مورد توجه قرار گرفته است    ) 6(
و به صورت برابـري     Waldآزمون انتقال متقارن قیمت با استفاده از آزمون         . قیمت متقارن است  

در نتایج بـه دسـت      . شودماند بررسی می  راي سري جمالت پس   مقادیر ضرایب به دست آمده ب     
دیگر داراي  ماند با یک  هاي افزایشی و کاهشی جمالت پس     آمده مشخص شد که ضرایب سري     

. نیـز اسـتنباط مـشابهی ارایـه شـد        ) 6(تر در تشریح نتایج جـدول       پیش. اختالف معنادار نیستند  
رود، عالمـت ضـرایب تـصحیح خطـا         انتظار می همانند نتایج قبل در این جا نیز همان گونه که           

مـدت میـان   ي کوتاه منفی به دست آمده و بیانگر آن است که در هر دوره بخشی انحراف رابطه              
همان طور که گفته شـد بـا        . شودقیمت داخل و قیمت جهانی از روند بلندمدت آنها تعدیل می          

قـارن در سـرعت انتقـال قیمـت را          تـوان نبـود ت    مدت تنها می  در کوتاه ) 10(ي  استفاده از رابطه  
سـرعت انتقـال در    . ي انتقـال قیمـت وجـود نـدارد        آزمون کرد و امکان آزمون تقارن در انـدازه        
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آزمون فرض نبود تقارن در سرعت انتقـال بـا اسـتفاده از             . مدت به صورت نامتقارن است    کوتاه
. صورت گرفتWaldآزمون 

زایش قیمت جهانی ذرت در مقایسه با  مدت اف به طور محسوسی مشخص است که در کوتاه       
هـاي سـري افزایـشی      تعداد وقفـه  . شودتري منتقل می  کاهش آن به بازار داخل در زمان طوالنی       

افزایش قیمت در بازار جهانی بیش از یک دوره زمان نیاز دارد تـا    . تر از سري کاهش است    بیش
1ي  ت که افزایش قیمت در دوره     ي سوم بیانگر آن اس    معناداري وقفه . به بازار داخل منتقل شود    

در حـالی کـه در      . تا سه دوره بعد، روند انتقال افزایشی به قیمت داخل را موجب خواهـد شـد               
بنـابراین در   . مورد کاهش قیمت این انتقال تنهـا یـک دوره پـس از وقـوع کـاهش تـداوم دارد                   

ري افزایـشی قیمـت در      البته باال بودن میزان اثرگذاري س     . سرعت انتقال، نبود تقارن وجود دارد     
. تر شدن فرآیند انتقال قیمت افزایـشی باشـد        مقایسه با سري کاهشی ممکن است علت طوالنی       

بر اساس ضرایب به دست آمـده،       . انتخاب شد  AICي  در این الگو تعداد وقفه بر اساس ضابطه       
ت وقوع یک شوك افزایش قیمت در بازار جهانی ذرت در همان دوره، قیمت داخلی را به شـد                 

شود و ایـن    ي بعد این افزایش تا حد بسیار باالیی تعدیل می         در دوره . کندرو می با افزایش روبه  
ي ي وقوع شوك افزایشی پایدار اسـت؛ امـا در دوره          فرآیند تعدیل شده تا دو دوره بعد از دوره        

یش ي بعد از وقوع شوك، قیمـت داخـل افـزا       ي تعدیل ایجاد شده در دوره     سوم تقریبا به اندازه   
به این ترتیب کـه بـا کـاهش    . تر استدر خصوص شوك کاهش قیمت شرایط متفاوت      . یابدمی

تر از حالت افـزایش قیمـت واکـنش نـشان           قیمت در همان دوره، بازار داخل به سرعت و بیش         
ي بعد با افزایش نسبتا باال تا حـد  کند؛ اما این کاهش در دورهداده و قیمت ذرت کاهش پیدا می  

بنابراین کاهش قیمت بازار جهانی تنهـا در همـان دوره موجـب کـاهش               . شودمی زیادي جبران 
-شود و پس از گذشت یک دوره آثار کاهشی آن به سرعت از بین می              قیمت در بازار داخل می    

به این ترتیب دیده شد که سرعت انتقال قیمت در کوتاه مدت نامتقارن است، به این معنی              . رود
. هت تغییر قیمت متفاوت استکه زمان انتقال بسته به ج

ي انتقـال  گفتنی است که مقادیر ضرایب به دست آمده به طـور عمـده بـراي آزمـون نحـوه          
رود هر چند انتظـار مـی    . تر براي مقاصد تحلیلی مورد توجه است      قیمت مورد توجه است و کم     



ي رابطه) 2008(ها همانند مهتا و چاواس    که عالمت ضرایب مثبت باشد اما در برخی از مطالعه         
نیـز  ) 2008(همان طور که مهتا و چاواس   . شودهاي قیمت در دو بازار دیده می      منفی میان وقفه  

داننـد، در ایـن جـا نیـز بـه طـور         دخالت دولت را دلیل احتمالی براي وجود ضرایب منفی مـی          
. ردهاي دولت را منشا احتمالی براي ضرایب منفی به دست آمده برشم           توان دخالت احتمالی می 

شود تا ارتباط میان تغییرات قیمت جهانی و قیمت داخل تضعیف و یـا              دخالت دولت باعث می   
. از بین برود

تـوان  به کمک این تصریح می    . هاي تشخیصی نیز حاکی از مطلوب بودن تصریح است        آماره
چنـین آزمـون    هـم . درصد از تغییرات را در قیمت بـازار داخلـی ذرت توضـیح داد              83بیش از   

هـاي  بر اساس آمـاره   . ت رمزي حاکی از نبود تورش تصریح ناشی از حذف متغیر مهم بود            ریس
مانـد  بستگی و غیرنرمال بودن جمالت پـس ارایه شده نیز وجود ناهمسانی در واریانس، خودهم   

. مورد پذیرش قرار نگرفت

نتایج حاصل از الگوي تصحیح خطاي آزمون انتقال قیمت ). 7(جدول 

ضریبمتغیر
نحراف ا

معیار
tي آماره

-2/9256960/1-7/18142**عرض از مبدا
654/0213/0068/3***سري افزایشی قیمت جهانی

-327/0559/1-509/0*ي اول سري افزایشی قیمت جهانیوقفه
123/0213/0574/0ي دوم سري افزایشی قیمت جهانیوقفه
525/0162/0232/3***ي سوم سري افزایشی قیمت جهانیوقفه
227/0179/0265/1ي چهارم سري افزایشی قیمت جهانیوقفه

-827/0659/1-472/1*سري کاهشی قیمت جهانی
380/1641/0308/2**ي اول سري کاهشی قیمت جهانیوقفه

-373/0288/1-/481ي تصحیح خطاسري غیرمنفی جمله
-555/0707/1-948/0ي تصحیح خطاسري منفی جمله
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نتایج حاصل از الگوي تصحیح خطاي آزمون انتقال قیمت ). 7(جدول 

ضریبمتغیر
انحراف 

معیار
tي آماره

F900/13--
2R

832/0--
D.W05/2--

Jarqu-Bera)39/0(85/1--
Wald) آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت

)مدتکوتاهدر
)000/0(86/12--

Wald) خطاتصحیح برابري ضرایب جمالت :
)انتقال متقارن بلندمدت 

)589/0(304/0--

هاآماره

ARCH LM)669/0(195/0--
هاي تحقیقیافته: ماخذ

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ز ساختا1990-2005ي هاي تمرکز به دست آمده حاکی از آن است که در دورهشاخص

بازار جهانی ذرت اندکی تعدیل شده است اما در عین حال هنوز هم داراي ساختار انحصاري 
تواند اعمال قدرت بازار توسط صادرکنندگان ي وجود چنین ساختار بازار مینتیجه. بسته است

. ي بازار باشددر جهت کنترل بازار و تالش در جهت تعیین قیمت باالتر از طریق مهار عرضه
تواند پتانسیل ایجاد الگوي نامتقارن قیمت جهانی را به صورت تالش در جهت زار میمهار با

همان طور که میر و ون کرامون . ي سود صادرکنندگان فراهم کندحفظ و افزایش حاشیه
اند؛ ساختار انحصاري ترین منشا قدرت بازار از آن یاد کردهنیز به عنوان مهم) 2004(تایوبادل، 

هر چند در . یل باالیی براي ایجاد الگوي انتقال قیمت نامتقارن برخوردار استبازار از پتانس
حال حاضر در بلندمدت الگوي انتقال قیمت ذرت از بازار جهانی به بازار داخلی متقارن است 

گیري ي عمده همواره امکان بهرههاي آینده نیز کشورهاي صادرکنندهاما ممکن است در دوره



بازار داشته باشند و کشورهاي واردکننده همانند ایران باید با دقت باالیی از قدرت خود را در 
آمدهاي نامطلوب ناشی از این ساختار بازار از طریق اتکا به تولید در جهت کمینه کردن پی

ي سوخت که بویژه این که در حال حاضر به دنبال استفاده از ذرت در تهیه. داخل گام بردارند
,IFPRI(است به تازگی مطرح شده  جهش تقاضا در بازار جهانی ذرت ممکن است ) 2008

از . بینی نشده کندشرایط گذشته را به شدت به زیان کشورهاي واردکننده دچار تغییرات پیش
هاي صورت گرفته انتقال قیمت در بلندمدت متقارن این رو هر چند که بر اساس تحلیل

ي تغییرات ایجاد شده در ساختار تقاضا و سطهارزیابی شد؛ اما این واقعیت ممکن است به وا
انتقال سریع . تر امکان تداوم داشته باشدچنین ساختار غیررقابتی بازار جهانی ذرت کمهم

هاي تولید در صنعت پرورش تواند منجر به افزایش هزینهافزایش قیمت ذرت به بازار داخل می
ر الگوي مصرف پروتیین خانوارها طیور شده و با توجه به اهمیتی که مصرف گوشت مرغ د

. دارد، سرانجام مخارج باالیی را به خانوارها تحمیل کند
در بخش دیگري از مطالعه مشخص شد که بازار داخل در جهـت افـزایش قیمـت جهـانی                   

رود بـا افـزایش قیمـت در        انتظار می . تر از کاهش آن در کوتاه مدت تاثیرپذیر است        ذرت سریع 
بـر اسـاس نتـایج      . هاي بعد افزایش یابـد    ال آن به بازار داخل عرضه در دوره       بازار جهانی و انتق   

کند؛ اما مـشخص شـد کـه در    ي اول، این مطلب را تایید مینیز اثر کاهشی در دوره    ) 7(جدول  
ادامه امکان حفظ این نقش در بازار داخل وجود نـدارد و قیمـت داخـل دوبـاره افـزایش پیـدا                      

شـود و تنهـا در همـان دوره         کاهش قیمت به سرعت تعدیل مـی       این در حالی است که    . کندمی
بر اساس نتـایج بـه دسـت آمـده در     . شودکاهش قیمت جهانی منجر به کاهش قیمت داخل می       

راه باشـد،  ي بعـد هـم  صورتی که یک دوره افزایش قیمت در بازار جهـانی بـا کـاهش در دوره               
م را موجب خواهد شـد و همـین طـور           ي دو کاهش بسیار باالیی در قیمت بازار داخل در دوره        

راه ي بعد با افزایش قیمت در این بازار هـم   اگر یک دوره کاهش قیمت در بازار جهانی در دوره         
شود منجر به افزایش شدید در قیمت داخل خواهد شد و این شرایط به معنـی ریـسک قیمتـی                    

د ممکن است شـرایط بـسیار   راه باشباال در بازار داخل خواهد بود و اگر با ریسک تولید نیز هم      
شود بـر اسـاس الگـوي    نهاد می بر همین اساس پیش   . ناپایداري در بازار داخلی ذرت ایجاد کند      
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انتقال قیمت مشخص شده به تغییرات قیمت جهانی ذرت با دقت باالیی توجه شده و همـواره                 
گـرفتن  بینی به عمل آید و در شرایط خاص همانند آن چـه گفتـه شـد بـا در پـیش                 از آن پیش  

.  ي آن جلوگیري شودهاي گستردهتدابیري همانند خرید تضمینی؛ از نوسان
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