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وضعیتی از بازار محصول یا نهاده است کـه  دوطرفهانحصار 
باشد و تنها یـک یک بنگاه تنها فروشنده محصول یا نهاده می

باغیـان و خریدار براي محصول و یا نهاده وجـود دارد (قـره
مربـوط  دوطرفه). در واقع انحصار 292، ص. 1392پژویان، 

است که دو طرف آن انحصارگر هسـتند. ایـن  به یک معامله
وضعیت متفاوت از حالتی است که یک فـرد یـا بنگـاه یـک 

اي را از بــازاري بــه صــورت انحصــاري محصــول یــا نهــاده
کند و همان فرد یا بنگاه، محصول را به صورت خریداري می

رساند. قابل توجه است که به حالتی انحصاري به فروش می
هم انحصارگر خریـد و هـم انحصـارگر  که یک فرد یا بنگاه

گویند یعنـی یـک فـرد یـا » دو جانبه«فروش باشد؛ انحصار 
بنگاه در هر دو جانب خرید و فروش انحصارگر اسـت. امـا 

مربوط به وضعیتی است کـه هـر دو طـرف  دوطرفهانحصار 
 معامله انحصارگر هستند.

یک تولید (عرضه) کننده انحصاري فاقد یک تابع عرضه  
ه قیمت و محصول را به یکدیگر ارتباط دهد. او یک است ک

کند که سود نقطه بر روي تابع تقاضاي خریدار را انتخاب می
رساند. چون منحنی عرضه بیانگر حـداقل او را به حداکثر می

قیمتی است که عرضه کننده حاضر و مایل به عرضه است و 
هـاي دهـد کـه در قیمتهمچنین منحنـی عرضـه نشـان می

بازار چه مقدار عرضه کننده قادر و مایـل بـه عرضـه موجود 
باشد. اما از آنجایی که انحصـارگر فـروش محصول خود می

ــدرت  ــذا داراي ق ــت، ل ــازار اس ــده در ب ــه کنن ــا عرض تنه
ــذاري میقیمت ــابراین گ ــت. بن ــذیر نیس ــت پ ــد و قیم باش

انحصارگر سعی خواهد کرد مقداري تولید کند که بـا توجـه 
را حداکثر کند. قیمت بازار را نیز بعد  تقاضاي بازار، سودش
کنـد، بـا اي که سـودش را حـداکثر میاز تعیین مقدار عرضه

لحاظ تقاضاي بازار تعیین خواهد کـرد. بنـابراین انحصـارگر 
ي عرضه خواهد فروش به ازاي هر تابع تقاضا تنها یک نقطه

توان براي انحصـارگر فـروش منحنـی عرضـه داشت و نمی

 تعریف کرد.
ه همین ترتیب یک خریدار انحصاري فاقد تابع تقاضـا ب  

براي نهـاده اسـت او نیـز یـک نقطـه بـر روي تـابع عرضـه 
کنـد کـه سـود خـود را بـه حـداکثر فروشنده را انتخاب می

رساند. منحنی تقاضا بیانگر حداکثر قیمتی که تقاضا کننده می
مایل و قادر است بابت مقدار مشخصی از محصول بپـردازد. 

دهـد کـه تقاضـا کننـده در ن منحنی تقاضا نشـان میهمچنی
هاي موجود بازار چه مقـدار قـادر و مایـل بـه خریـد قیمت

). اما در حالتی کـه 39، ص. 1388محصول است (ابونوري، 
انحصار خرید داریم، تنها یک تقاضاکننده براي محصـول یـا 

هاي نهاده وجود دارد. لذا او دیگر مجبور نیست که در قیمت
بازار مقدار تقاضایش را تعیین کنـد، بلکـه وي داراي  موجود

قدرت قیمت گذاري است و در واقع قیمت بازار را خودش 
تواند تعیین کند. بنـابراین انحصـارگر خریـد تـا مقـداري می

کند که سود یا منفعتش حداکثر شـود و قیمـت خریداري می
بازار را طوري تعیین خواهد کرد که حداقل قیمتی باشد کـه 

ضه کننده حاضر است، در آن قیمت عرضه کند. در واقـع عر
ي عرضه کننده تعیین خواهد قیمت را بر روي منحنی عرضه

 کرد. در نتیجه انحصارگر خرید منحنی تقاضا نخواهد داشت.
، براي خریدار این امکان وجود دوطرفهدر بازار انحصار  

ندارد که همانند خریـدار انحصـاري عمـل کنـد و همزمـان 
نده نیز بتواند به مثابه یـک فروشـنده انحصـاري عمـل فروش

اي کـه وجـود تواند براساس تـابع عرضـهکند. فروشنده نمی
تواند براسـاس تـابع ندارد عمل کند، چنانچه خریدار نیز نمی

، 1386تقاضایی که وجود ندارد بهره برداري کنـد (شـاکري، 
امکـان  دوطرفـه). بطور کلی سه پیامد در انحصـار 158ص. 

) یکی از دو بنگاه در بازار بـر دیگـري تسـلط 1ذیر است: (پ
پیدا کند و وي را ملزم به قبـول تصـمیمات خـود در مـورد 
قیمت و مقدار کند. در این صورت اگر انحصارگر خرید بـر 
انحصارگر فروش غالب شود؛ بازار تبدیل به بـازار انحصـار 
خرید خواهد شد. ولی اگر انحصارگر فروش بـر انحصـارگر 

ید غالب شود؛ بازار به بازار انحصار فروش تبدیل خواهد خر
) اگر خریدار و فروشنده با یکدیگر همکاري کننـد و 2شد. (
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به راه حلی مثل راه حل نش دست پیدا کننـد. یعنـی هـر دو 
طرف معامله قبول کنند که سود مجموعشان را حداکثر کنند. 

یشـنهاد ) هیچ کدام از طرفین حاضر به توافق و یا قبـول پ3(
همدیگر نشوند. در این صورت مکانیزم بازار از هـم پاشـیده 

ــهمی ــیچ معامل ــود و ه ــورت نمیش ــازار ص ــرد اي در ب گی
توانـد ). این حالت می327، ص. 1392باغیان و پژویان، (قره

هم در بازار عوامل تولیدي (نهاده) و هم بازار محصول (کاال 
 و خدمات) بروز کند .

ازار کاال؛ مربوط به وضـعیتی اسـت در ب دوطرفهانحصار  
که در بازار، یک تولید کننده به صورت انحصاري کـاالیی را 
به فروش برساند و بنگاه دیگري همان کاال را از انحصـارگر 
فروش به صورت انحصاري خریداري نماید. چـون طـرفین 
معامله انحصارگرند، قدرت انحصاري دو انحصارگر خرید و 

یگر قرارگرفتـه و مقـدار فـروش و فروش در تقابل بـا یکـد
قیمت کاال بسته بـه قـدرت چانـه زنـی هـر یـک از طـرفین 
متفاوت خواهد بود. براي توضیح بیشتر نمودار زیـر در نظـر 

 بگیرید:

 
اگر قدرت انحصاري انحصارگر فـروش حـاکم باشـد و  

کنـد را خریدار را مجبور کند تا قیمتی که خودش تعیـین می
وش براي حداکثر سازي سـود خـود قبول کند. انحصارگر فر

) برابـر S) را با هزینه نهـایی خـود (MRدرآمد نهایی خود (

را تولیــد کــرده و قیمــت را بــر روي  qsقــرار داده و مقــدار 
کنـد. اگـر قـدرت تعیـین می psمنحنی تقاضاي خـود برابـر 

انحصاري انحصارگر خرید حاکم باشد و فروشنده را مجبور 
دهــد را بپــذیرد؛ کنــد کــه قیمتــی کــه خــودش پیشــنهاد می

انحصارگر خرید مقدار خرید را با توجه به منحنـی تقاضـاي 
تعیین کرده  qb) برابر MEبازار و منحنی مخارج نهایی خود (

تعیـین  pb) برابر بـا sو قیمت را نیز بر روي منحنی عرضه (
 ).484، ص. 1389خواهد نمود (فرجی دیزجی، 

نحصارگر خریـد و فـروش بـه جـاي مقابلـه بـا اگر دو ا 
یکدیگر، به توافق رسیده و سود مشترکشان را به جاي سـود 
فردي به حداکثر برسانند، در ایـن صـورت مقـدار و قیمـت 

خواهنـد بـود. قیمـت و  *pو  *qتعادلی به ترتیب برابـر بـا 
مقدار تعادلی بازار با قیمت و مقدار تعادلی بازار رقابت کامل 

واهد شد. در نتیجـه هزینـه نهـایی و منفعـت نهـایی برابر خ
محصول با همدیگر برابر شده و تخصیص بهینه رخ خواهـد 
داد. بنابراین در این حالت زیان اجتماعی ناشی از انحصار از 

 بین رفته و بهینه پارتو برقرار خواهد شد.
در بازار نهاده نیز مانند بازار کاال زمـانی  دوطرفهانحصار  

شود که یک انحصارگر بصورت انحصاري، نهـاده حادث می
معینی را بـه فـروش رسـانده و انحصـارگر دیگـري نیـز بـه 
صورت انحصاري نهاده را خریداري نماید. در این بازار نیـز 

) یکی از انحصارگران 1توان سه وضعیت را متصور شد: (می
خرید و فروش بر دیگري تسلط پیدا کند و وي را مجبور به 

پیشنهادي خودش نماید که در این صورت بازار قبول قیمت 
نهاده یا به بازار انحصار خرید نهاده و یـا بـه بـازار انحصـار 

) هر دو طرف انحصـاري 2فروش نهاده تبدیل خواهد شد. (
در بازار نهاده توافق کنند که سـود مشـترك همـدیگر را بـه 
جاي سود خود، حداکثر نمایند. در این حالت بازار نهاده بـه 

) هیچ گونـه تـوافقی 3زار رقابت کامل تبدیل خواهد شد. (با
 صورت نگیرد و بازار از همدیگر پاشیده گردد.

با توجه به نمودار زیـر، در حالـت اول؛ اگـر انحصـارگر  



 دوطرفه انحصار

 3 

خرید بر بازار تسلط پیدا کند، مقداري را خریـداري خواهـد 
) برابر با هزینـه نهـاییِ MRPx1کرد که درآمد نهاییِ تولید ( 

0 )  باشد و مقـدارMFCx1خدام نهاده (است
1x  را بـا قیمـت

0
1r خریداري خواهد نمود. زیرا آن مقـدار از خریـد بـراي ،

بنگاه انحصاري خرید در بازار نهاده قابل توجیـه اسـت کـه 
ا تامین سودش را حداکثر کند. مقدار خریدي که این شرط ر

کند بدیهی است که خرید تا جایی است که درآمد نهـاییِ می
تولید آن مساوي با هزینـه نهـاییِ اسـتخدام نهـاده باشـد. از 
آنجایی که انحصارگر خرید مسلط بر انحصار فروش اسـت، 
لذا قیمتی براي نهاده خواهد پرداخت که عرضه کننده نهـاده 

ارائـه نهـاده  حداقل قیمتی که راضی بـه دریافـت در مقابـل
است. حداقل قیمتی که عرضه کننده حاضر است که در ازاي 
نهاده دریافت کند، همان منحنی هزینـه نهـایی تولیـد نهـاده 

 است. 

 
 
اما اگر انحصارگر فروش بـر بـازار مسـلط باشـد. آنگـاه  

1انحصارگر فروش تمایل دارد مقدار 
1x 1 را با قیمـت

1r  بـه
فروش برساند، چون انحصارگر فروش سعی دارد سودش را 
حداکثر کند، لذا مقداري خواهد فروخت کـه درآمـد نهـایی 
برابر با هزینه نهایی باشد. از آنجایی که انحصار گـر فـروش 

کنـد، لـذا اش میخریدار را مجبور به قبول قیمت پیشـنهادي
باشـد را قیمتی که خریـدار حاضـر بـه پرداخـت می حداکثر

معین خواهد کرد و این حداکثر قیمت بر روي تابع تقاضـاي 
باغیـان و و قره 485، ص. 1389نهاده است (فرجی دیزجی، 

). بدیهی است که تابع تقاضا بـراي 330، ص. 1392پژویان، 
نهاده همان تابع درآمد نهاییِ تولید نهایی نهاده خواهـد بـود. 

نهـاییِ  بنابراین انحصارگر فروش قیمت را بر اسـاس درآمـد
 تولید تعیین خواهد کرد.

در نهایت قیمت و مقدار تعادلی، بستگی به قدرت چانه   
زنی هر یک از طرفین خواهد داشت. در اینجـا نیـز اگـر دو 
انحصارگر به جاي مقابلـه بـا یکـدیگر سـود مشترکشـان را 

ده و قیمت و مقـدار تعـادلی بو Eحداکثر نمایند، نقطه تعادل 

*برابر با 
1x  و*

1r  خواهند بود. این تعادل همان تعادل بـازار
رقابتی است چرا که منفعت نهایی نهاده بـراي تولیـد کننـده 

ت دیگـر شـود. بـه عبـاربرابر با هزینه نهایی تولید نهـاده می
عرضه نهاده (حداقل قیمتی که عرضه کننده نهاده حاضـر بـه 
عرضه نهاده است.) برابر با تقاضاي نهاده (حداکثر قیمتی که 
تقاضا کننده نهاده حاضـر بـه پرداخـت بابـت خریـد نهـاده 

شود. تحت این شرایط بهینه پارتو نیز برقرار شـده است.) می
 و رفاه اجتماعی حداکثر خواهد شد.
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