
  1389پاییز ، 3 ، شماره7 ، دوره)هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                
  

 

132

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



  انتقال نامتقارن عمودي قیمت در بازار شیر ایران
  

 

133 

  
  انتقال نامتقارن عمودي قیمت در بازار شیر ایران

  
 ∗ محمد طاهر احمدي شادمهري و محمد احمديدکتر 

  

 22/9/1389 :   تاریخ پذیرش20/6/1389: تاریخ وصول
  

  :چکیده
   به  از تولیدکننده، تولیديآزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره

 پذیر بودن بازارهاي مختلف و  رقابتي درجه اندازه گیري براي،کنندهمصرف
در این مقاله  . اي در اقتصاد کاربردي دارد جایگاه ویژه،کاربردهاي رفاهی و سیاستی

براي محصول شیر ) کنندهبین دو سطح تولیدکننده و مصرف(انتقال عمودي قیمت 
حقیق شامل شاخص هاي مورد استفاده در این ت داده .شوددر ایران بررسی می

صورت ماهانه، ه کننده براي محصول شیراست که بقیمت تولیدکننده و مصرف
  از .دهد پوشش می1387 تا مهر 1380 ماهه را از فروردین سال 91ي زمانی دوره
 علیت گرنجري براي آزمون يسیلیوس و رابطهجو - هم انباشتگی یوهانسن روش

تحلیل رفتار  .  علیت استفاده شده استوجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت
ون کرامون   ECMکارگیري مدل ه برمبناي روش سنتی هاك و بنیز انتقال قیمت 

هاي بلند مدت بین قیمت يهکه رابط دهد نتایج نشان می .است لوي -تابادل 
 علیت دو طرفه ي در بلندمدت یک رابطه .کننده وجود داردتولیدکننده و مصرف

نتایج تقارن در انتقال  . کننده و قیمت تولیدکننده وجود داردصرفبین قیمت م
 ولی در دوره شود، می بلندمدت رديکننده در دورهقیمت از تولیدکننده به مصرف

 لحاظ کردن این نتیجه در مداخالت سیاستی دولت و  .شودمدت رد نمیکوتاه
  تولیدکنندگان و بازار و تغییرات رفاهی يمطالعات بیشتر در مورد حاشیه

  .شودکنندگان پیشنهاد میمصرف
 JEL Q13 ، Q11 :طبقه بندي 

 
سیلیوس، جو - علیت، تقارن قیمت، یوهانسن يانتقال عمودي قیمت، رابطه :هاي کلیدي واژه
  شیر

 
  
   و دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهداستادیار ،به ترتیب ∗

                               )                                                           com.yahoo@1326mmm( 
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   مقدمه-1
بـه مـصرف     از تولیـد کننـده       ، تولید يآزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره      

 پذیر بودن بازارهاي مختلـف و کاربردهـاي          رقابت يدرجه براي اندازه گیري     ،کننده
چگونگی شکل گیـري و      . اي در اقتصاد کاربردي دارد     ویژه رفاهی و سیاستی جایگاه   

دانان ت کـشاورزي مـورد توجـه خـاص اقتـصاد          انتقال قیمت در بازارهـاي محـصوال      
 وجـود  ي در این زمینـه نـشان دهنـده    قرار گرفته است و مطالعات متعدد      کشاورزي

ر طبق ب . هستند محصوالت کشاورزي   هايانتقال نامتقارن قیمت در بسیاري از بازار      
هـاي انتقـال   ، اغلب برآوردهاي تجربـی از کـشش  )2002 (1سانتانا و  اگواريمطالعه

  نیـز   مطالعـات متعـددي     .اندقیمت تحت فرض انتقال متقارن قیمت به دست آمده        
در توضـیح   . اسـت دهند انتقال نامتقارن قیمت بسیار رایج      وجود دارند که نشان می    

 بر انتقال نامتقارن قیمت در بیـشتر از   تنیمبشواهدي  ) 2000 (2من، پلتز این مطلب 
 ،عالوه بـر آن .  دو سوم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در ایاالت متحده پیدا کرد        

، )2001 (5، حسن و سـیمیونی )2000 (4و داوسون ، تیفن)2003 (3بنت و زاکاریس
) 2005 (8و کـاپس و شـرول    ) 2001 (7، گـودوین و پیگـوت     )2002( 6گراسو و مـانرا   

هاي مزرعـه  هاي خرده فروشی در برابر افزایش و کاهش قیمت دادند که قیمت  نشان
   .دهندهاي متفاوتی نشان میواکنش

 اول اینکــه  .بررســی چگــونگی انتقــال قیمــت داراي اهمیــت زیــادي اســت
هـاي کاالهـا و    به عنوان قیمت  لبمت تولیدکننده و مصرف کننده اغ     هاي قی شاخص

ـ  .شوند تولید در نظر گرفته میير امتداد زنجیره  خدمات مختلف استفاده شده د     ه  ب
نظـر   هاي نهادهـاي تولیـدي در   هاي تولیدکننده به عنوان قیمت    مثال، قیمت  عنوان

هـاي مـصرف   روند و قیمـت   کار می ه  شوند که براي تولید کاالهاي نهایی ب      گرفته می 
شوند که فته میهاي کاالهاي نهایی تولید شده در نظر گر    کننده نیز به عنوان قیمت    

هـاي اقتـصادي، در    بر طبق تئـوري از این رو،.  شوندبه مصرف کنندگان فروخته می  

                                                        
1 Aguiar and Santana       
2 Peltzman 
3 Bunte and Zachariasse  
4 Tiffin and Dawson 
5 Hassan and Simioni 
6 Grasso and Manera   
7 Goodwin and Piggott  
8 Capps and Sherwell 
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هاي تولید در مراحـل مختلـف    در هزینه، هر گونه تغییرات تولیديطول یک زنجیره  
در  و   شـود هاي تولیدکننـده در مراحـل بعـدي منتقـل           تولید باید به شاخص قیمت    

 تغییرات شـاخص  ،بنابراین  .انتقال یابدف کننده هاي مصر به شاخص قیمتنهایت،
  توانـد بـه پـیش بینـی تغییـرات بعـدي در شـاخص                کاال مـی   يقیمت تولید کننده  

هاي مصرف کننده کمک کند که براي پیش بینی تـورم مـورد اسـتفاده قـرار            قیمت
 تواند کاربردهاي رفـاهی و در نتیجـه       میانتقال قیمت نامتقارن     دوم اینکه   .گیردمی

مـصرف  قـارن قیمـت،     انتقـال نامت  تحـت شـرایط       .کاربردهاي سیاستی داشته باشد   
هـاي تولیـد و   که ناشی از کـاهش هزینـه    تولید   فرایندکنندگان از کاهش قیمت در      

در مقابل تولید کننـده قـادر بـه انتقـال       وبرند سودي نمی است،پیشرفت تکنولوژي   
 ، بـا کـاهش سـود      نیست و ده  هاي تولید به شاخص قیمت مصرف کنن      افزایش هزینه 

 هرگونه افزایش   ، قیمت تحت انتقال نا متقارن   عالوه بر این،     . یابدرفاهش کاهش می  
 به شاخص قیمت ،)ناشی از تحوالت بازار(یا کاهش در شاخص قیمت مصرف کننده        

 آثار مثبت و منفی رفاهی آن بر روي مـصرف کننـده     شود و نمیتولید کننده منتقل    
 يهـاي وارده در طـول زنجیـره       ی شوك توزیع اثرات رفاه   ،نابراینب . دشومحدود می 

،  قیمـت امتقـارن ن به تناسب موضـوع انتقـال   عامالن اقتصاديدر میان تولید و بازار،  
 توزیـع مجـددي از امکانـات    بـه  انتقال نامتقارن قیمت رو،  از این .تغییر خواهد کرد  

دست آمـده تحـت   ه  امکانات برفاهی و خدمات اجتماعی اشاره دارد که این توزیع با   
ثیر انتقـال نامتقـارن قیمـت بـر     أتـ که  بدیهی است   کامالً . شرایط تقارن تفاوت دارد   

 يتوزیع مجدد و خسارات رفـاهی و اجتمـاعی، دالیـل قابـل دفـاعی بـراي مداخلـه              
 همان گونه کـه پلتـزمن اشـاره     شوم اینکه   .آورندسیاستی توسط دولت را فراهم می     

 اقتـصادي اشـاره   يهمت نامتقارن ممکن است بـه شکـست در نظریـ   نمود، انتقال قی 
طرف پایین در یک بـازار      ه  هاي خرده فروشی ب   انعطاف ناپذیري قیمت    .داشته باشد 

و بـایلی و  ) 2000 (9یاسـل و بـراون  .  شـود انحصاري منجر به عدم تقارن مثبت مـی    
اي دسـتیابی بـه     هـا بـر   تبانی غیر رسمی و اعالم نشده بین بنگاه       ) 1989 (10برارسن

 در مواجهـه  ،تحت این شـرایط  . دانندسود باالتر را دلیلی براي عدم تقارن مثبت می  
ها قیمت محصوالت خود را بالفاصـله       اهگ بن تمامیهاي تولید،   با افزایش قیمت نهاده   

  حـذف ها، براي پرهیـز از که در حالت کاهش قیمت نهادهدهند، در حالی افزایش می 

                                                        
9 Yucel and Brown 
10 Bailey, and Brorsen   
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مـت  یهـاي انتقـال ق   یافته بنابراین،.  کنندمت محصول پرهیز می   سازش، از تغییر قی   
 يهایی دربـاره  گیري  نتیجهکهتواند به یک پژوهشگر این امکان را بدهد     نامتقارن می 

  .  در بازار داشته باشدعامالن اقتصاديرفتار 
 انتقال عمودي قیمت شیر را برمبناي روش سنتی هـاك و            ياین مقاله نحوه  

 ECMمدل  
بخـش دوم    . کنـد  بررسـی مـی    )1999 (12 لـوي  -کرامون تابادل   ون   11

تـشریح روش و   .  اختـصاص دارد ات گذشـته مقاله به مبانی نظري و بررسـی مطالعـ    
کارگرفته شده براي آزمون انتقال عمودي قیمت در بخش سوم آمده           ه  هاي ب تکنیک
 در بخش چهارم ابتدا رابطه و جهت علیت قیمت بین شـاخص قیمـت تولیـد       . است

  کننده و شاخص خـرده فروشـی بررسـی و سـپس انتقـال نامتقـارن قیمـت آزمـون             
 . هاي تحقیـق در ایـن بخـش جـاي داده شـده اسـت      تجزیه و تحلیل یافته   . شودمی

  . آخرین بخش نیز به نتیجه گیري و پیشنهادات اختصاص دارد
  

   مبانی نظري و تجربی تحقیق-2
    نظريي پیشینه-2-1

مقابل  هاي مصرف کننده درت به این معنا است که قیمتانتقال نامتقارن قیم
 و از دهنداي متفاوت پاسخ میهاي تولید کننده به گونهافزایش و کاهش قیمت

هاي تولید کننده نسبت به افزایش و کاهش قیمت  عکس العمل قیمت، دیگریطرف
  چگونگی انتقال قیمت به دو طریق مورد .در شاخص مصرف کننده متفاوت است

چگونگی انتقال قیمت از سطح تولید کننده به خرده فروشی  . گیردبررسی قرار می
که چگونگی انتقال قیمت  در حالی،و یا بر عکس، یک انتقال عمودي قیمت است

  .استیک محصول از یک بازار به یک بازار دیگر یک انتقال افقی 
وجود   .رددالیل متعددي براي وجود عدم تقارن در انتقال قیمت وجود دا

 تغییر قیمت، اطالعات نامتقارن و مداخالت سیاسی از يهزینهرا، بازارهاي ناکا
 اول اینکه بر طبق  .هستندجمله مهمترین عوامل موثر در انتقال نامتقارن قیمت 

دهد که گیري نامتقارن قیمت وقتی رخ میشکل» هاي جستجوهزینه«تئوري 
 ). 2001 13،میلر و هاینگا(ها سود ببرند ها بتوانند از تغییر سریع قیمتشرکت

                                                        
11 Error Correction Model 
12 Von Cramon Taubadel- Loy 
13 Miller and Hayenga 
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اگرچه مصرف کنندگان حق انتخاب هاي نامحدودي دارند، اما در جمع آوري سریع 
با  ،هاي جستجوهاي رقابتی، به علت هزینهاطالعات در مورد قیمت گذاري فروشگاه

 توانند با افزایش قیمت تولیدها می شرکت، بنابراین .هایی روبرو هستنددشواري
هاي تولید کننده، قیمت خرده فروشی را به سرعت افزایش دهند و وقتی قیمت

 . هاي خرده فروشی را بسیار کندتر کاهش دهندیابد، قیمتکننده کاهش می
 که در صورت افزایش قیمت تولید کننده، استمشکل دوم، کاالهاي فاسدشدنی 

ن و کلی فروشانی که  خرده فروشا .کندخرده فروشان را از افزایش قیمت منع می
 ،کنندها مقاومت می افزایش قیمتيشدنی دارند، در برابر وسوسه کاالهاي فاسد

 . چون با خطر کاهش تقاضا و مواجه شدن با کاالهاي فاسد شده، روبرو هستند
هستند که انتقال نامتقارن قیمت را ) فهرست قیمت( هاي تغیر منوسوم هزینه
 که با قیمت گذاري استهایی  هزینهتمامیمنو شامل هاي  هزینه .کنندتقویت می

 . دهندمجدد یا اتخاذ یک استراتژي جدید قیمت گذاري رخ می
ه با توجه به اهمیت تقارن یا عدم تقارن در انتقال قیمت از ابعاد مختلف، ب

هاي تجربی متعددي در طول هاي اقتصادي، تالشویژه ارتباط آن با صحت نظریه
 براي آزمون وجود انتقال نامتقارن قیمت در بازارهاي مختلف گذشته يسه دهه

 که توسط 14 این مطالعات بر اساس روش شکافت متغیرهااغلب  .شکل گرفته است
پذیرفته شده است، ) 1977 (16توسعه یافته و بعدها توسط هاك) 1971 (15ولفارم

 بندي  انتقال نامتقارن قیمت بر اساس تقسیم،در روش هاك . صورت گرفته است
طور ه  این روش ب .شودمتغیرهاي قیمت به مراحل کاهشی و افزایشی بررسی می

 براي بررسی انتقال نامتقارن قیمت به کار اي در مطالعات اقتصاد کشاورزيگسترده
هاي پرواري، بازار بررسی عدم تقارن قیمت در بازار گوساله . گرفته شده است

ي بادام زمینی و صنعت جوجه در هاي لبنی، کرهبخش فرآوردهگوشت خوك، 
 ارهاي گوشت گاو، خوك و گوشت بره،ایاالت متحده، عدم تقارن قیمت در باز

  در نهایتبازارهاي خرده فروشی و کلی فروشی براي سیب قرمز استرالیا، و
مطالعات عدم تقارن در انتقال قیمت مزرعه به خرده فروشی در گوجه فرنگی، پیاز، 

   . دسته از مطالعات هستند این جزء نج و لوبیا در برزیل،هوه، برپودر شیر، ق

                                                        
14 Variable-splitting technique 
15 Wolffarm 
16 Houck 
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 کند،نمی ها توجهیداده زمانی هايسري هايویژگی  هاك به-روش ولفارم 
 کاذب به رگرسیون و معموالً برندمی رنج متوالی همبستگی خود از هایی کهسري

 ،د کشاورزياین مساله، با استثنائات کمی، حداقل در آثار اقتصا  .شوندمنجر می
ها را در نظر  ثابت طوالنی مدت در میان قیمتهايها یا ارتباطتغییرات ذاتی قیمت

 براي آزمایش عدم ییها تالش،هاي هم جمعی تکنیکي با توسعه .نگرفته است
نشان دادند ) 1994 (17بوش تابادل و فال .تقارن در چهارچوب هم جمعی انجام شد

) 1989 (18 بر اساس کار گرنجر و لی(ECM)رن که یک مدل تصحیح خطاي نامتقا
و تابادل  ،همچنین . توان براي آزمایش انتقال نامتقارن قیمت استفاده کردرا نیز می

جمعی  با هم هاك، اساساً-هاي از نوع ولفارمنشان دادند که روش) 1999 (19لوي
  ه از هاي زمانی قیمت ناپایا هستند، استفادمتناقض هستند و از آنجا که سري

براي بررسی انتقال نامتقارن  )ECM(جمعی و الگوي تصحیح خطا هاي همروش
 ARDLها از جمله روش قیمت از دیگر روش

زیرا انواع مختلفی از  تر است،مناسب 20
نیز ) 2005 (21 کیلی،عالوه بر آن . جمعی مغایر استبا مفهوم هم ARDLهاي مدل

 و در این استایا نیز قابل استفاده هاي پحتی با داده ECMنشان داد که مدل 
 . کندمی قالب بنديبهتر  ARDLها را نسبت به مدل  این مدل داده،حالت

  
   تجربیي پیشینه-2 -2

 بـا  ،مکانیسم عدم تقارن در انتقال قیمت بین تولیـد کننـدگان و مـصرف کننـدگان             
دي متعـد بـی    کارهـاي تجر    .هاي تجربی مختلف بررسی شده اسـت      استفاده از مدل  
   را حمایـت  هـاي تولیـد کننـده و خـرده فروشـی      بـین قیمـت  متقارنوجود انتقال نا 

  . کنندمی
ار سیب زمینی آلمـان     مکانیسم انتقال قیمت در باز    ) 2003(بنت و زاکاریس    

 آنها مـشاهده کردنـد کـه         .تأیید کردند متقارن قیمت را    را بررسی کردند و انتقال نا     
 مزرعه واکنش نشان داده و قیمـت خـرده          خرده فروشان نسبت به کاهش در قیمت      

 بـه افـزایش در قیمـت        که واکنشی نـسبت   حالیدهند در   فروشی خود را کاهش می    

                                                        
17 Taubadel and Fahlbusch 
18 Granger and Lee 
19 Taubadel and Loy 
20 Auto regressive Distributed Lag 
21 Keele 
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ت کـه کـشاورزان از انتقـال قیمـت     این بدین معناس  .دهندمزرعه از خود نشان نمی    
  . برندمتقارن سود مینا

ررسی  ب، مهم در خصوص عدم تقارن در مکانیسم انتقال قیمتيیک مطالعه
 در این مطالعه، عدم تقارن در مکانیسم انتقال قیمت  .است) 2005( 22رائو و رائو

 آنها  .شود بررسی می23بین نفت و گازوئیل با استفاده از مدل کل به جزء هندري
 . به صورت تجربی وجود عدم تقارن در مکانیسم انتقال قیمت را تأیید کردند

ا براي محصوالت کشارزي انتقال قیمت رروابط قیمت و الگوهاي ) 2005 (24رزیتی
 بر  .، گوجه فرنگی، پرتقال و محصوالت شیري در یونان مطالعه کردسیب زمینی
 یک انتقال قیمت کامل بین سطح مزرعه و سطح خرده فروشی وي،هاي طبق یافته

  . محصوالت مطالعه شده وجود داردتمامیبراي 
هـاي خـرده     بـین قیمـت     روابط دراز مدت قیمـت     )2000 (تیفین و داوسون  

هـاي   آنهـا ویژگـی   .انـد کرده گوشت بره در انگلیس را شناسایی    يفروشی در مزرعه  
گیرنـد کـه جهـت       و نتیجه می   اندنمودهها را لحاظ    شکست ساختاري و فصلی سري    

 قیمـت   ،بنـابراین  . هاي خرده فروشی به تولیـد کننـده اسـت         علیت گرنجر از قیمت   
و ) 2000 (25 گـودوین و هـارپر      .شـود وشی تنظـیم مـی    گوشت بره در بازار خرده فر     

هاي خودبرگشتی آستانه را توسـعه دادنـد و   مدل) 2000 (26و بوشنجاکو کابیا، گیل
 آمریکـا، بخـش گوشـت خـوك در امریکـا و بخـش        دربه ترتیب، بخش گوشت گـاو  

آنهـا دریافتنـد کـه بازارهـاي کـشاورزي بـا        . گوشت بره در اسپانیا را مطالعه کردند   
هـاي بـازار    اینکه اثر شوك   در ضمن،  . یابندهاي بازار عمده فروشی تطبیق می     كشو

 گـودوین و     .شـود خرده فروشی تا حد زیادي به بازارهاي خرده فروشی محدود مـی           
 خود در مورد بازار گوشت خوك، یک جریان قیمت از           يدر مطالعه ) 2000 (27هالت

ـ کردمزرعه به سطح عمده فروشی و خرده فروشی را کشف     بازارهـاي مزرعـه بـا    . دن
ها در سطح خرده فروشی به      اما شوك  ،یابدهاي بازار عمده فروشی، تطبیق می     شوك

  . یابندسطح کلی فروشی یا مزرعه انتقال نمی

                                                        
22 Rao and Rao  
23 The LSE-Hendry’s General -to- Specific Model 
24 Reziti  
25 Goodwin and Harper      
26 Kaabia, Gill and Boshnjaku 
27 Goodwin and Holt 
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گیري قیمت در بازار گوشت خـوك     ، هنگام مطالعه شکل   )2002 (28عبدوالي
   اســتفاده را (M-TAR) 29 گــشتاور-ســوئیس، یــک مــدل خودبرگــشتی آســتانه اي 

کند که شکل گیري قیمت بین سطح بازار تولید کننده         او نتیجه گیري می    . کندمی
 يهاي تولید کننده کـه حاشـیه       یعنی افزایش قیمت   ،و خرده فروش، نامتقارن است    

هـاي  تر از کاهش قیمت تولیـد کننـده کـه حاشـیه    دهد، سریعبازاریابی را تقلیل می  
  .یابندقال میدهد، انتبازاریابی را وسعت می

ت، شـکل گیـري قیمـت و اثـرات           علیـ  يهنگام مطالعـه  ) 2003 (30رزیتیس
در بازارهاي گوشت بره، گوشت خوك و ماکیان در یونان، از یک روش خـود     خارجی  

 . کنـد اسـتفاده مـی   (GARCH) 31رگرسیون تعمیم یافته واریانس ناهمـسان شـرطی    
 VECM از   )2005 (32باکوکس و فترو  

کل گیري قیمت در مـورد    ش يبراي مطالعه  33
 و قیمت گذاري رقـابتی را کـشف         اندکردهبازار گوشت خوك در مجارستان استفاده       

  .اندنیافته و هیچ شاهدي از نامتقارنی شکل گیري قیمت اندکرده
 در بازارهاي مختلف در ایـران بـسیار انـدك    مطالعات مربوط به انتقال قیمت  

هـاي   این موضوع فقـط در سـال       ، دیگر یارتعبه  ب .  طوالنی ندارند  ي و سابقه  هستند
 تحقیقـات زیـر    .ن ایرانی قرار گرفته اسـت   ااخیر مورد توجه تعداد معدودي از محقق      

ي انتقـال قیمـت در      نحـوه ) 1385(زاده   قهرمان وحسینی  .  دنباشمهمترین آنها می  
ي و اسـتانه آ در ایـن مقالـه از روش همگرایـی       .اندبازار گوشت ایران را بررسی کرده     

   يهاي سري زمانی فصلی قیمـت گوشـت قرمـز در سـطح کـشور و بـراي دوره               داده
هاي تـصحیح خطـاي      با به کارگیري مدل    ،همچنین .  استفاده شده است   81-1373

هـاي ایـن     یافتـه   .مدت این بازار تجزیه و تحلیل شده است       نامتقارن، تعدیالت کوتاه  
ولیدکننـده و خـرده فروشـی    دهد که انتقال قیمـت بـین سـطوح ت      تحقیق نشان می  

  .گوشت نامتقارن است
  انتقـال قیمـت از سـر   ياي دیگر به بررسی نحوهدر مقاله ) 2006(34حسینی  

 يهـاي جهـانی پـسته بـراي دوره    هاي صادراتی و نیز قیمت به قیمت ي پسته مزرعه

                                                        
28 Abdulai 
29 Momentum Threshold Auto-Regressive  
30 Rezitis 
31 Generalized Auto-regressive Conditional Heteroskedastic 
32 Bakucs and Fetro  
33 Vector Error Correction Model 
34 Hosseini 
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دهـد کـه    نتایج آزمون علیت گرنجـري نـشان مـی         . پرداخته است  1365-81زمانی  
هـاي   ایران علـت تغییـر قیمـت       يمزرعه و قیمت صادراتی پسته     ت سر تغییرات قیم 

مزرعه به بازار صادرات و از بازار صـادرات بـه    ها از سرجهانی نیستند و انتقال قیمت   
تـر از افـزایش   تـر و کامـل  ها از مزرعه سریعسر مزرعه نامتقارن است و کاهش قیمت  

  .شودها به سطح صادرات منتقل میقیمت
دهد که به بخش لبنیات، جایی که  مطالعات گذشته نشان میاما بررسی

در این  . تولیداتش درجات مختلف فاسد شدن را دارند، توجه کمتري شده است
  . اي در ایران یافت نشدزمینه هیچ مطالعه

  
   متدولوژي تحقیق-3

 OLSهـاي تخمـین اسـتاندارد کالسـیک        استفاده از روش  
در و اسـتنباط آمـاري،    35

وردهاي تـورش   آهاي زمانی در طول زمان ایستا نیستند، منجر به بر         سري حالتی که 
هاي زمـانی اقتـصاد   مانند بسیاري از دیگر سري . شودمیهاي کاذب دار و رگرسیون  

در  . هاي قیمت نیز وجـود دارد     هاي زمانی شاخص  کالن، احتمال ایستا نبودن سري    
ـ یک فرآیند ضروري قبل از ،  آزمون ایستایی سري زمانی مورد استفاده   ،این حالت  ه ب
 واحـد   يآزمون ریشه در این مقاله براي       .است همگرایی یوهانسن تکنیک  کارگیري  

 اسـتفاده   )ADF (36فتـه یافـولر تعمـبم      - آزمون دیکی   از  هاي استفاده شده،  در داده 
  اسـتفاده ) SBC (37تـز بیـزین    -معیـار شـوار    از  ADFبراي تعیین شـکل      . کنیممی
 ایـن اسـت کـه    ،شـود فولر گرفته می - از ایراداتی که بر آزمون دیکی      یکی . کنیممی

 رِوجود تغییر ساختاري در متغیرها موجب تورش نتایج به سمت پذیرش فـرض صـف     
هـاي   براي اطمینان از صـحت آزمـون   ، بدین منظور   . واحد خواهد شد   يهوجود ریش 
 . دهیم را نیز انجام می38فولر، آزمون شکست ساختاري پرون -دیکی

تجزیـه و تحلیـل همگرایــی بـر مبنـاي متــدولوژي همگرایـی چنـد متغیــره       
 بردار همگرایی، از      جهت برآورد   .گیرد صورت می  )1990 (39یوهانسن و جوسیلیوس  

  . استنمایی یوهانسن استفاده شده درستروش حداکثر 

                                                        
35 Ordinary Least Squares 
36 Augmented Dickey-Fuller Test 
37 Schwarz Bayesian Criteria 
38 Prone 
39 Johansen and Juselius 
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هـاي  تـوان در سـري  دانیم تکنیک همگرایی یوهانسن را می     طور که می  همان
  .کار بـرد ه  اول ایستا هستند بير سطح ایستا نیستند و در تفاضل مرتبه       زمانی که د  

 متغیرهـاي درونـزا در      يکارگیري تکنیک یوهانسن الزم است تا تعداد وقفه       ه  براي ب 
 براي ایـن منظـور، بـا اسـتفاده از مقـادیر سـطح متغیرهـا،        . مدل را محاسبه نماییم 

   آن را بـا اسـتفاده از   يده و مرتبـه را تشکیل دا ) VAR( 40الگوي خود توضیح برداري  
) LR( نمـایی و حـداکثر درسـت    ) SBC(  شـوارتز بیـزین    ،)AIC( هاي آکائیـک  آزمون

  .نماییمتعیین می
ـ   انتقال قیمت شامل یک روش سه مرحلـه        يبررسی نحوه  صـورت زیـر   ه اي ب

 جوسـیلیوس در جهـت آزمـون    -کارگیري تکنیک همگرایی یوهانسن   ه   ب ،اول . است
 هاي قیمـت و بـرآورد بـردار همگرایـی     تعادلی بلند مدت بین شاخص     يهوجود رابط 

 دوم روش دو ي در مرحلـه   ، تعـادلی بلندمـدت    يییـد وجـود رابطـه     أپس از ت   . است
ایـن  در  . شـود  با هدف تعیین مـسیر علیـت اسـتفاده مـی    41 گرنجر - اي انگلمرحله

است که شـکل آن  کار برده شده ه   گرنجر ب  -انگلمرحله مدل تصحیح خطاي پویاي      
 .صورت معادالت زیر استه ب

  

)1      (      ∑ ∑
= =

−−− +−∆+∆+=∆
1 2

1 0
1111111

n

t

n

t
tttpctppt eZCPIPPIPPI πααµ  

∑ ∑
= =

−−− +−∆+∆+=∆
1 2

1 0
2122112

n

t

n

t
tttpctppt eZCPIPPICPI πββµ     )2    (   

   

کننـده  به ترتیب شاخص قیمت تولیـد  CPIو  PPIها،  طول وقفه 2n و   1nکه در آن    
ــده   110111و  t يدر دورهو شـــاخص قیمـــت مـــصرف کننـ −−− −−= ttt CPIPPIZ αα 

110112و −−− −−= ttt PPICPIZ δδ    نتـایج   .باشـند  بـا وقفـه مـی      ي اجزاي تصحیح خطـا 
  :باشندصورت زیر میه ممکن ب
1 (01 ≠π 02و ≠π:  یـر وجـود   ي بلندمدت بـین دو متغ  دو طرفهيیک رابطه
  .دارد

2(01 =π 02 و ≠π :   ــت ــت قیمـ ــده علـ ــت تولیدکننـ ــدت قیمـ   در بلندمـ
  .کننده استمصرف

                                                        
40 Vector Auto-regressive 
41 Engel and Granger 
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3 (01 ≠π   02و =π :  گیـري  کننـده علـت شـکل      مـصرف  در بلندمدت قیمت
  .قیمت تولیدکننده است

قارن در بازار   ر، ت ي علیت بین دو متغی    در سومین مرحله، پس از تعیین رابطه      
)  ECM-EG(  گرنجـر  - مدلی که به مـدل تـصحیح خطـاي انگـل           شیر با استفاده از   

 توسـط انگـل و   1987ایـن مـدل در سـال      .گیردمعروف است مورد بررسی قرار می 
 همگرایـی   ي هستند و رابطه   I() اول   يگرنجر براي متغیرهایی که انباشته از مرتبه      

مـدت   تغییرات کوتاه  ،در این مدل متغیرهاي تفاضلی     . بلند مدت دارند پیشنهاد شد    
دهنـد، در حـالی کـه ضـریب تـصحیح خطـا، تعـدیل در جهـت تعـادل            را نشان می  

 این مدل در همین اواخـر بـراي تولیـدات چـوب توسـط                .کندبلندمدت را بیان می   
ــو و، کوترومانیــدیز ــاتزیسزافیری ــاگوپولس،)2009 (42 ارب و ) 2008 (43 رزیتــی و پان

در محصوالت مختلف کشاورزي مورد استفاده قـرار گرفتـه       ) 2005(فترو   وباکوکس  
 آن يشکل گرفته است که فـرم اولیـه  ) 1977( این مدل بر مبناي مدل هاك .  است
 :صورت زیر استه ب
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− آن درکه  
PPα و دهکنن تولید قیمت کاهش اثر +

PPα کننـده  تولید قیمت افزایش اثر 
 ،باشـند  همگـرا  PPI و  CPI اگـر  . دهنـد مـی  نـشان  کننده مصرف قیمت روي بر را

  :آیدمی در زیر صورته ب )3( يرابطه
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11011 ،رابطه این در −−− −−= ttt PPICPIZ δδ   ییهمگرا يرابطه از کهاست CPI 
 ءجـز  2 به تصحیح خطا  ءجز تقسیم با) 1989( و لی  گرنجر.  آیدمی دسته  ب PPI و

  . دهندمی ارائه زیر صورته ب را )4( يرابطه منفی، و مثبت
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42 Koutroumanidis, Zafeririou and Arabatzis 
43 Reziti and Panagopoulos  
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 بـا  و افـزوده  فوق مدل به بیشتري اصالحات) 1998 (لوي - تابادل سرانجام،
  .دادند ارائه را زیر يرابطه منفی و مثبت ءجز 2 هب CPI و PPI تقسیم
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 و هفتم ءجز در ترتیبه ب )6( يرابطه راست سمت سوم و دوم اءجزا ادغام با
 صورته ب ∆PPI براي ترتیب مین هبه و )8( يرابطه صورته ب را آن توانمی نهم
  .کرد  بازنویسی)7( يرابطه
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اند؛ بخشی با باالنویس مثبت بر روي معادالت باال از دو بخش تشکیل شده
 بخش دیگر با باالنویس  ودهدضرایب و متغیرها که افزایش قیمت را نشان می

+ن مثال،  به عنوا .منفی که مرتبط با کاهش قیمت است
1π  و−

1πکار ه  وقتی ب
011‹روند که به ترتیب می −tZ 011› و −tZ110111 .  باشند −−− −−= ttt PPIaaCPIZ و 

143112 −−− −−= ttt CPIaaPPIZ اجزء تصحیح خطا حاصل از رگرسیون 
+ضرایب  . هستند tPPI و tCPIهمگرایی بین 

1π و −
1π به ترتیب میزان 

 در . دنباش بازاریابی میيهاي مثبت و منفی حاشیه نسبت به شوكتعدیالت قیمت
∆−1مورد  tCPI 1 و−∆ tPPIداریم :  
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+−ي بعـد از تخمـین مـدل، آزمـون والـد صـحت فرضـیه        = 11 ππ آزمـون  را   

در صورت پذیرش این تساوي، تقارن در انتقال قیمت محصول شیر وجـود              . کندمی
  کننــده و شــاخص قیمــت هــاي مــورد اســتفاده، شــاخص قیمــت تولیــد داده . دارد

 تـا مهـر   1380فـروردین سـال      از   ، ماهـه  91ي زمـانی     شیر در دوره   يکنندهمصرف
هـاي اقتـصادي    آمار و بررسیيآمار ایران و اداره  از مرکزاطالعات این    .است 1387

  .اندبانک مرکزي ایران استخراج شده
  

   تخمین مدل و تفسیر نتایج-4
هـاي  سـري شـود کـه    مشخص می ،  )ADF( فولر تعمیم یافته     - با اجراي روش دیکی   

 ممکـن   ،و در نتیجه  ) 1جدول  (د   هستن ، I() ، اول يرتبهزمانی متغیرها انباشته از م    
 ي مالحظـه  .باشـد ،  I() ، صفرياست که یک ترکیب خطی از آنها انباشته از مرتبه        

یک شکست ساختاري از نوع تغییـر   CPI دهد که در هاي زمانی نشان می   روند سري 
یر در شـیب  دو شکست ساختاري از نوع تغی PPI  و در1386ماه در شیب در خرداد   

 وجـود  1384و از نوع تغییر در شیب و عـرض از مبـدا در اسـفند     1383در خرداد 
 ذکـر  )2( در جـدول  بیان شده هاي ساختاري    نتایج آزمون پرون براي شکست      .دارد

 .شده است
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  ADFنتایج آزمون : 1جدول 
PPI CPI اوليهتفاضل مرتب  هاسطح داده   اوليتفاضل مرتبه  هاسطح داده  رمتغی   

  0  0  0  0  طول وقفه
  -525380/8  -047029/0  -80749/10  -427755/1  مقدار محاسباتی

1%  063233/4-  505595/3-  063233/4-  064453/4-  
مقادیر   -461094/3  -460516/3  -804332/2  -460516/3  5%

  بحرانی
10%  156439/3-  584325/2-  156439/3-  156776/3-  

  محاسبات تحقیق: خذأم
  

 CPI و PPI آزمون شکست ساختاري پرون براي :2ل جدو
Series Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 204577/4  161350/2  945348/1  0550/0  

DU 275758/3  878051/0  730714/3  0003/0  

T 039835/0  037684/0  057093/1  2935/0  

DTS 034440/0-  108511/0  317392/0-  7517/0  

CPI(-) 945639/0  039531/0  92159/23  0000/0  

R.S. =  997/0  D.W.=  0959/2  λ  =  82/0   ρ = 3751/1-  

CPI 

***مقدار بحرانی  38/4-  07/4-  82/3-  50/3-  

C 356750/7  832447/3  919596/1  0583/0  

DU 686012/2-  669236/0  013550/4-  0001/0  

DTS 050188/0  033694/0  489552/1  1400/0  

T 152395/0  060544/0  517116/2  0137/0  

PPI(-) 878314/0  063065/0  92714/13  0000/0  

R.S=  9947/0  D.W.=  3489/2  λ =  43/0  ρ  = 9295/1-  

PPI* 

***مقدار بحرانی  75/4-  44/4-  18/4-  86/3-  

C 00657/11  764984/4  309885/2  0233/0  

DU 60755/11-  192737/6  874382/1-  0644/0  

DTB 682298/8  774287/0  21329/11  0000/0  

T 122768/0  059400/0  066806/2  0418/0  

DTT 196407/0  093254/0  106156/2  0382/0  

PPI(-) 836842/0  075387/0  10056/11  0000/0  

R.S=  9957/0  D.W.= 036/2  λ =  66/0   ρ = 164/2-  

PPI** 

***مقدار بحرانی  51/4-  13/4-  85/3-  57/3-  

  محاسبات تحقیق: خذأم

 يبا اسـتفاده از رابطـه       ρ يمقدار آماره 
)ˆ(

ˆ
ˆ pse

t p
1−

=
δ        و مقـدار بحرانـی بـر

از وقـوع شکـست بـه کـل مـشاهدات       اساس نسبت تعداد مشاهدات قبل      
n

TB
=λ 

 مربـوط بـه مقـادیر    هـاي ولبا مراجعـه بـه جـد        ).1378فرستی،  وم (دشوتعیین می 
pt يبحرانی توزیع حدي آماره    هـاي بحرانـی در      استخراج شده توسط پرون، کمیت     ˆ
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 با توجـه بـه ایـن کـه           ).2جدول  ( استخراج شده است  % 10و  % 5،  %5/2،  %1سطح  
مطلق تمامی مقـادیر بحرانـی      آزمون از قدر   ي کمیت آماره  يمطلق محاسبه شده  قدر

  را  0H ي فرضـیه از ایـن رو،  .  کـوچکتر اسـت  ،در سطوح مختلـف معنـی دار بـودن       
 واحـد  يداراي ریـشه  PPI و  CPIمـانی هـاي ز  سـري ،بنـابراین  . توان رد کـرد نمی

 فولر مبنی بر ناپایا بـودن متغیـر در سـطح، مـورد              - آزمون دیکی  ي و نتیجه  هستند
  .گیردتأیید قرار می
 متغیرهـاي  ي تعـداد وقفـه  کـه کارگیري تکنیک یوهانسن الزم است ه براي ب 

 ، Eviews5افـزار  دسـت آمـده از نـرم   ه  بر طبق نتایج ب .شوددرونزا در مدل محاسبه     
 AICکننـد و معیـار       پیـشنهاد مـی    1  با  بهینه را برابر   يوقفه  LRو   SBCمعیارهاي  

 در این تحقیـق بـر طبـق دو معیـار شـوارتز      ،بنابراین . دهد را پیشنهاد می   2 يوقفه
   .)3جدول (شود  انتخاب می1ي ي بهینهبیزین و حداکثر درستنمایی وقفه

    
  هینه براي روش یوهانسني بنتایج تعیین وقفه: 3 جدول

  Lnl)(نمایی لگاریتم درست LR SBC(q) AIC(q)  )q(طول وقفه 
0  NA  63974/15  58146/15  6304/644-  
1  4198/591  459949/8  285093/8  8314/337-  
2  548643/8  563307/8  271880/8  2830/333-  
3    005517/1  763033/8  355035/8  7340/332-  

  محاسبات تحقیق: خذأم
 

هـاي   جوسیلیوس محـرز شـد کـه بـراي سـري     - یوهانسناستفاده از روش با  
جـدول   (نده یک بردار همگرایی وجود داردکنهاي تولیدکننده و مصرف زمانی قیمت 

 اثـر و حـداکثر   ي جوسیلیوس کـه از آمـاره  - تجزیه و تحلیل همگرایی یوهانسن      ).4
هـاي   یک بردار همگرایی بـین قیمـت        که دهدکند، نشان می  مقدار ویژه استفاده می   

ـ  يبردار همگرایی برآورد شـده  . کننده وجود داردتولیدکننده و مصرف   ه  یوهانـسن ب
   :صورت زیر است

  

)13      (                                                    CPI =  PPI

//    
  

 وجـود یـک بـردار همگرایـی را       و آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه       هر د 
 تعــادلی يبنــابراین، روش یوهانــسن وجــود رابطــه . )4جــدول  (دنــنمایتأییــد مــی

کنـد و  کننده و تولیدکننده در بازار شیر تأیید میهاي مصرفبلندمدت را بین قیمت  
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 و تقارن انتقال قیمت را مـورد  هاي علیت گرنجريتوان آزمون می،با وجود این رابطه 
 .  بررسی قرار داد

  
  هاي حداکثر مقدار ویژه و اثر در روش یوهانسننتایج آماره: 4جدول 

  %5ارزش بحرانی در سطح   مقدار آماره  فرضیه مقابل  فرضیه عدم  آماره

 r =  آزمون اثر
r ≤  

r ≥  
r ≥  

98244/33  
687027/2  

26184/20  
164546/9  

مقدار آزمون حداکثر 
  ویژه

r =  
r ≤ 

r =   
r = 

29541/31  
687027/2  

89210/15  
164546/9  

  محاسبات تحقیق: خذأ م
  

ــه شــده اســت  ي نتیجــه)5( جــدول در ــا.  آزمــون علیــت ارائ ــه ب    توجــه ب
11(داربودن ضرایب عبارت تصحیح خطاي با وقفـه         معنی −tZ 12 و −tZ(،   در بلندمـدت  

کننده و قیمـت تولیدکننـده       مصرف گرنجري دو طرفه بین قیمت     علیت يیک رابطه 
هـاي  کننـده بـر قیمـت   طوري که در بلندمدت هم قیمتهـاي مـصرف  ه  وجود دارد، ب  

 هاي مصرف کننـده هاي تولید کننده بر قیمتگذارند و هم قیمت تولیدکننده اثر می  
داري همزمان ضـرایب تأییـد    به معنی این نتیجه با آزمون توأم و با توجه .مؤثر است 

حاکی از این است کـه در        ∆CPIدار بودن ضریب     دیگر، معنی  یبه عبارت  . شودمی
 ،دار نیـست  معنـی ∆PPI ولی چون ضریب ،تأثیرگذار است  PPIبر CPIمدت کوتاه

  . قرار دهدرا تحت تأثیر   CPIتواند نمی PPIمدت در کوتاه
  

  اي گرنجر و انگلنتایج آزمون علیت مدل دو مرحله :5جدول 
  آزمون علیت بلندمدت

 2Zt-آزمون توأم
 

  آزمون علیت 
 مدتکوتاه

& PPI∆12 −tZ  11 −tZ&CPI∆ 12 −tZ  
11 −tZ  PPI∆  CPI∆  

  

02 =π 

0=PPB 
01 =π 

0=PCB 
02 =π  01 =π  0=PPB  0=PCBH

 

سته
 واب
غیر
مت

  

  352/15  
)000/0(    4392/2  

)016/0(    974/7  
)0059/0(  PPI∆  

8551/20  
)000/0(    4631/5  

)000/0(    1331/0  
)716/0(    CPI∆  

   ي متغیرها با استفاده از آزمون والدداري ضرایب با وقفهاآزمون معن 1
 tداري ضریب عبارت تصحیح خطاي با وقفه با استفاده از آزمون اآزمون معن 2
غیرها توأم با ضریب عبارت تصحیح خطاي با وقفه با استفاده از آزمون ي متداري ضرایب با وقفهاآزمون معن 3

 والد
 محاسبات تحقیق: خذأم  
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 سوم که آزمون تقارن در انتقال ي علیت، باید مرحلهيپس از برآورد رابطه
  انجام شده استECM-EG مدل با استفاده ازاین آزمون  . انجام دادقیمت است را 

و  AIC بر اساس دو معیار . تخمین زده شده است  OLS ي تخمین زنندهبا که
SBC نتایج این آزمون در جدول  .یک انتخاب شده استبا  مدل برابر يطول وقفه 

+در این مدل،  .  شده استذکر )6(
1π  و−

1πبلندمدت و ضرایب ي رابطه 
 يبا توجه به وجود رابطه . دندهرا نشان میمدت  کوتاهي رابطه،متغیرهاي تفاضلی
 برآورد دو معادله انتقال قیمت بین دو شاخص قیمت يوسیلهه  ب،علیت دو طرفه

  .مورد بررسی قرار گرفته است
  

 ECM-EG نتایج آزمون تقارن در قیمت با استفاده از مدل :6جدول 
 متغیرها  )7( ينتایج معادله  )8( ينتایج معادله

 t يآماره ضرایب t يارهآم ضرایب
 2244/9 4919/0 907/7 7337/0 عرض از مبدأ

+
−∆ 1tPPI 1092/0 681/4 1367/0-  1911/9- 
−
−∆ 1tPPI 1183/0 35/4 1297/0- 5403/7- 
+∆ tCPI - - 0685/0 195/3 
−∆ tCPI - - 0572/0- 7024/0- 

+
−∆ 1tCPI 1225/0 717/3 4112/0 02/20 

−
−∆ 1tCPI 1247/0- 927/0- 3044/0 6397/3 

+
1π 1615/1 444/23 9920/0 03/44 
−

1π 7451/0 106/10 9672/0 392/26 
1R 9282/0  9842/0  

AIC 4091/1  4404/0  
SBC 6062/1  6937/0  

  آزمون تقارن با روش والد
 H يفرضیه

−+ = 11 ππ  
F_Statistic =//  

/0001)16/19973(02 =χ 
F_Statistic =//  

194)0/2467(0/62 =χ 

 H يفرضیه
−+ = PPPP ββ  

F_Statistic =  // 
4998)0/45535(0/2 =χ 

F_Statistic = // 
796)3/4342(0/12 =χ 

  محاسبات تحقیق: خذأم
  

که واکنش ) 8( ي در معادله،شود مشاهده می)6(همان طور که در جدول 
 بر ،دهدهاي تولیدکننده را نشان میکننده به تغییرات قیمتهاي مصرفقیمت
 صفر مبنی بر تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به ي فرضیه، آزمون والداساس
 . دشومدت پذیرفته می کوتاهي بلند مدت رد ولی در دورهيکننده در دورهمصرف
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کننده نسبت به تغییرات مثبت و منفی هاي مصرف قیمتبدین معنی که واکنش
هایی در  اما چنین واکنش،تهاي تولیدکننده در بلند مدت نامتقارن اسقیمت
به عبارتی دیگر، با توجه به ضرایب متغیرهاي  . مدت تقریباً مشابه استکوتاه

ها را به منظور ایجاد تعادل در بازار  تعدیل قیمتيهتصحیح خطا که در واقع نحو
  افزایش ( هاي تولیدکنندههاي مثبت در قیمتکند، شوكشیر منعکس می

 گذارد،کننده تأثیر میهاي مصرفبه سرعت بر روي قیمت) هاي تولیدکنندهقیمت
 عدم تعادل ایجاد شده بر اثر شوك مثبت در بازار شیر به ،که در هر دورهطوريه ب

کننده به سمت تعادل بلند هاي مصرفرود و قیمت واحد از بین می1615/1میزان 
با سرعت ) نندههاي تولیدککاهش قیمت(هاي منفی شوك.  یابندمدت افزایش می

ه ب ،گذارندکننده اثر میهاي مصرفهاي مثبت بر قیمتکمتري نسبت به شوك
دکننده بر بازار شیر، در هر هاي تولیطوري که با بروز شوك منفی توسط قیمت

توان  میبنابراین،.  واحد از عدم تعادل بلندمدت از بین خواهد رفت7451/0 دوره
گیرد، نحراف مثبت در تعادل درازمدت صورت گفت در بازار شیر زمانی که یک ا

 زمانی که یک انحراف منفی در تعادل ازشود دستیابی به تعادل سریعتر حاصل می
 آن است که در يدهندهنشانمسأله این شود حاصل می . درازمدت بازار رخ دهد

ل  عواملی وجود دارند که مانع انتقا،هاي تولیدکنندهبازار شیر هنگام کاهش قیمت
کننده متناسب با هاي مصرفشوند و قیمتکننده میها به مصرفسریع قیمت

 سود بازاریابی در بازار ي حاشیه، در نتیجه. یابدهاي تولیدکننده کاهش نمیقیمت
   شیر افزایش يهاي تولیدکننده که قیمتدر مقابل، هنگامی . یابدافزایش می

در این  . یابد مصرف کننده انتقال میهاي قیمتبه این افزایش به سرعت ،یابدمی
  در  . گیردثیر منفی قرار نمیأ سود تولید کننده تحت تيحالت نیز حاشیه

طوري که با هر واحد ه  ب،گیردصورت متقارن صورت میه  انتقال قیمت ب،مدتکوتاه
نده به ترتیب به کنهاي مصرفهاي تولیدکننده، قیمتافزایش یا کاهش قیمت

  .یابد واحد افزایش و کاهش می1183/0 و 1092/0میزان 
  انتفال قیمت در بلندمدت و کوتاهيدر این حالت، دلیل تفاوت در نحوه

از آنجایی که شیر یک کاالي با قابلیت  که توان به این صورت بیان کردمدت را می
خصوص زمانی که ه ب (فساد پذیري باالیی است و قابلیت ذخیره سازي را ندارد

مدت   شیر خام در کوتاهي، تولید کننده)ولید شیر خشک وجود نداردصنایع ت
 پرهیز از ضرر و زیان، کاهش بنابراین، براي . قدرت عکس العمل مناسب را ندارد



  انتقال نامتقارن عمودي قیمت در بازار شیر ایران
  

 

151 

  قیمت را نیز به همان سرعت و میزان افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل 
 و جانشینی فرآیندهاي ولید تي ولی در بلند مدت که امکان تغییر در برنامه،کندمی

، یک قدرت چانه زنی باالیی براي او ایجاد وجود دارد)  تولید گوشتمانند(دیگر 
هاي کاهشی  شوكنماید ومی سود بازار خود ي و سعی در افزایش حاشیهشودمی

  .کندهاي تولید را کمتر به قیمت مصرف کننده منتقل میدر هزینه
تغیرهاي تصحیح خطا و نتایج آزمون والد  با توجه به ضرایب م،عالوه بر این

  هايهاي تولیدکننده به تغییرات قیمتکه واکنش قیمت ()7( يدر معادله
مدت و چه در بلندمدت از  انتقال قیمت چه در کوتاه. دهدکننده را نشان میمصرف
 ،عبارتی دیگره  ب. گیردصورت متقارن صورت میه کننده به  تولیدکننده بمصرف
  هايهاي تولیدکننده نسبت به تغییرات مثبت و منفی قیمت قیمتواکنش
  ه ب،تقریباً مشابه است) مدتبلندمدت و کوتاه(کننده در هر دو دوره مصرف
 درصد از یک واحد 97و  درصد از یک واحد تغییر مثبت 99 که در هر ماهطوري

  هايمتکه بر اثر تغییرات قی( تعادلی يتغییر منفی در انحراف از رابطه
 بازاریابی در بازار ي حاشیه،  بنابراین.روداز بین می) دشوکننده حاصل میمصرف

 ،)7( يمدت نیز همانند معادلهدر کوتاه.  استدر هر دو نوع شوك تقریباً یکسان 
  هايهاي تولیدکننده نسبت به تغییرات مثبت و منفی قیمتواکنش قیمت

  که با هر واحد افزایش یا کاهش دروريطه  ب،اندکننده تقریباً مشابهمصرف
 0685/0هاي تولیدکننده به میزان کننده، در همان دوره قیمتهاي مصرفقیمت

کننده در یابد و این تغییر قیمت مصرف واحد کاهش می572/0واحد افزایش و 
کننده را افزایش و به میزان  واحد قیمت مصرف4112/0 به میزان ، بعديدوره

 .دهدکاهش میآن را   واحد3044/0
هاي تولیدکننده به شود زمانی که علیت از طرف قیمت مشاهده می،بنابراین

  صورت نامتقارن انتقاله ها ب قیمت،)8ي معادله (کننده استهاي مصرفقیمت
کننده به تولیدکننده ي مصرفها ولی در صورتی که علیت از طرف قیمت،یابندمی
نتیجه با این  . گیردصورت متقارن انجام میه قیمت ب، انتقال )7ي معادله (باشد
تر و تا حدودي متفاوت و در عین حال قابل قبول) 1982 (44 واردتحقیق ينتیجه
تولیدات قیمت  انتقال فرایندهیچ عدم تقارنی در وارد نشان داد که  . تر استمنطقی

واند قابل قبول تمدت می  این نتیجه در کوتاه .فاسد شدن وجود نداردبا قابلیت 
                                                        

44 Ward 
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 تولید ي کاالي فاسد شدنی با تغییر برنامهي اما در بلندمدت که تولیدکننده،باشد
 و در نتیجه از قدرت انحصاري است در به نشان دادن عکس العمل مناسبقا

تواند مورد پذیرش قرار مدت برخوردار است، به سختی می باالتري نسبت به کوتاه
  .گیرد

  
  هانهادنتیجه گیري و پیش -5

 تولید یک کاال از ي انتقال قیمت در طول زنجیرهيتجزیه و تحلیل چگونگی و نحوه
سطح قیمت تولید کننده به سطح قیمت مصرف کننده و وجود احتمالی انتقال 

روابط   در این مقاله، .اي در اقتصاد برخوردار استنامتقارن، از اهمیت فوق العاده
دو سطح تولید کننده و مصرف کننده براي قیمت و چگونگی انتقال قیمت بین 

 جوسیلیوس - با کمک تکنیک یوهانسن .محصول شیر در ایران بررسی شده است
هاي تولیدکننده و قیمت(هاي زمانی تحت مشاهده محرز شد که براي سري

 تعادلی يبنابراین، یک رابطه.  یک بردار همگرایی وجود دارد) ي شیرکنندهمصرف
  .کننده و تولیدکننده در بازار شیر وجود داردهاي مصرفمتبلندمدت بین قی
هاي قیمت بین دو طرفه يرابطه  یککه داد نشان گرنجر علیت آزمون

 نتیجه،  بر طبق این .دارد در بلندمدت وجود هاي تولیدکنندهقیمت و کنندهمصرف
 ، بههاي مختلف طوالنی مدت و پایدار در تولید، چه مثبت و چه منفیشوك آثار

  .شودمنتقل مینیز هاي مصرف کننده و به قیمتاست محدود نشده  طرف تولید
هاي  سود و رفاه تولیدکنندگان شیر در هنگام افزایش هزینهي حاشیهبنابراین،

مصرف کنندگان از آثار دیگر،  و از طرف گیردنمیثیر منفی قرار أتولید تحت ت
که در  مختلف بازار هاي شوكبل،در مقاشودهاي تولید منتفع میکاهش هزینه

  د، به قیمت تولید کننده منتقلنشوشاخص قیمت مصرف کننده منعکس می
 در با این حال،  .برند تولید کنندگان از افزایش قیمت در بازار نفع میشود ومی
شاخص قیمت تولیدکننده محصول شیر متأثر از شاخص قیمت مصرف مدت  کوتاه

مدت نقش مهمتري در تعیین قیمت این در کوتاهکننده کننده است و مصرف
هاي تولید مدت در هزینه  تغییرات کوتاه، دیگریعبارته  ب .نمایدمحصول ایفا می

 به شاخص شود ومیدر طرف تولید تعدیل ) هاي تولید افزایش هزینهبراي مثال(
ا ر مصرف کننده منافعحالت بازار  در این  .شودقیمت مصرف کننده منتفل نمی

   .کند تأمین می تولید کنندهبیشتر از
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کننده  صفر مبنی بر تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرفيفرضیه
 در ،بنابراین . شودمدت پذیرفته می کوتاهي ولی در دوره، بلند مدت رديدر دوره

ه گیرد، دستیابی ببازار شیر زمانی که یک انحراف مثبت در تعادل درازمدت صورت 
، مدت بازار رخ دهد که یک انحراف منفی در تعادل بلند زمانیازتر تعادل سریع
 آن است که در بازار شیر هنگام کاهش يدهنده نشان نتیجه این .شودحاصل می

ها به  عواملی وجود دارند که مانع انتقال سریع قیمت،هاي تولیدکنندهقیمت
هاي تولیدکننده متناسب با قیمتکننده هاي مصرفشوند و قیمتکننده میمصرف

در  . یابد سود بازاریابی در بازار افزایش میي حاشیه، در نتیجه. یابدکاهش نمی
 این افزایش به ،یابد شیر افزایش میيهاي تولیدکننده که قیمتمقابل، هنگامی

حضور معدود تولید کنندگان  . یابدهاي مصرف کننده انتقال می قیمتبهسرعت 
 در ، انحصاري برخوردارندهاي لبنی که از قدرت تقریباًستوریزه و فراوردهشیر پا

  . مقابل انبوه تولید کنندگان شیر خام دلیل این پدیده است
عدم تقارن  با توجه به جهت علیت قیمت از مصرف کننده به تولید کننده و

 يینههاي مثبت در هزتحلیل شوكکه توان گفت در انتقال قیمت در بلندمدت، می
تواند در پیش بینی تورم در شاخص مصرف کننده مورد استفاده قرار تولید می

انتقال قیمت در بازارهاي نحوه و جهت  يمطالعات بیشتر در زمینه ،در پایان . گیرد
 فاسد شدنی بسیار باال مانند يویژه محصوالت با درجهه محصوالت فاسد شدنی، ب

 يتحلیل مسائل رفاهی و مقایسههم چنین  و شاورزيشیر و برخی از محصوالت ک
 دولت در این بازارها پیشنهاد هاي مختلفها و منافع ناشی از اتخاذ سیاستهزینه
  .شودمی
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