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انتقال عمودی قیمت و تعدیالت غیر خطی قیمتها در بازار گوشت گوساله
(مورد مطالعه :استان آذربایجان شرقی)
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 .1استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -22/2/4 :تاریخ تصویب)22/7/6 :
چکیده
مطالعة حاضر چگونگی انتقال قیمت بین سطوح خردهفروشی و سرمزرعة گوشت گوساله را در استان
آذربایجانشرقی با استفاده از قیمتهای هفتگی در دورة زمانی فروردین  1311تا اسفند  1331بررسی میکند.
در این زمینه ،بهمنظور بهرهبردن از مزایای مدلهای چندمتغیره ،مدل  TVECMدورژیمة هانسن و سئو
( )2112برای بررسی مکانیزم انتقال قیمت با برآوردگرهای حداکثر راستنمایی محاسبه شد .مطابق نتایج
آزمون ریشه واحد  ADFو  ،PPهر دو سری قیمت خردهفروشی و سرمزرعه انباشته از درجة یک هستند و
نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین همجمعی بین دو سری قیمت است .در گام بعدی ،نتایج آزمون Sup-

 LMهانسن و سئو ( )2112وجود رابطة همجمعی غیر خطی بین دو متغیر را اثبات کرد .درنهایت ،مطابق
نتایج برآورد ضرایب تصحیح خطا در مدل  TVECMدورژیمه ،انتقال قیمت تقارن نداشت و هر دو قیمت
سرمزرعه و خردهفروشی ،به شوکهای مثبت واکنش بیشتری نشان میدهند .بهویژه خردهفروشان سریعتر از
دامداران قیمت را در اثر افزایش قیمت دیگری باال میبرند ،درحالیکه دامداران هنگام کاهش قیمت در یک
سمت بازار سریعتر واکنش نشان میدهند.
واژههای کلیدی :انتقال قیمت ،تعدیالت غیر خطی ،رهیافت هانسن و سئو ،مدل تصحیح -خطایی آستانهای.
مقدمه
یکی از عواملی که سبب افزایش حاشیة بازاریابی یک کاال
میشود و بر رفاه تولیدکنندگان ،عوامل بازاریابی و
مصرفکنندگان آن تأثیر میگذارد ،انتقال نامتقارن قیمت است.
بحث انتقال نامتقارن قیمت بهدلیل ارائة اطالعات سیاستی مهم
در زمینة ساختار کاالها ،کارایی بازار و بهویژه توزیع رفاه در
جامعه ،بسیار حائز اهمیت است .انتقال نامتقارن قیمت میتواند
موجب ازدسترفتن رفاه بخشی از افراد جامعه شود ،زیرا با این
شرایط مصرفکنندگان از کاهش قیمتهای تولیدکنندگان به

* نویسندة مسئول:

آن اندازه که باید نفع نمیبرند و تولیدکنندگان نیز به آن میزان
که باید ،از افزایش قیمت خردهفروشی منتفع نمیشوند؛ به بیان
دیگر ،توزیع رفاه با شرایط انتقال نامتقارن ،متفاوت از شرایطی
است که قیمتها بهصورت متقارن منتقل میشوند .در این راستا،
 )2000( Peltzmanبا یافتن مدارکی دال بر انتقال نامتقارن
قیمت در بین بیش از دوسوم تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
ایاالت متحده ،انتقال نامتقارن قیمت را بهعنوان یک قانون و نه
یک استثنا بیان میکند و صحت تئوری اقتصاد کالسیک را رد
میکند که از ارائة تحلیل برای توجیه این موقعیت ناتوان است
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( .)Meyer & Von Cramon- Taubadel, 2002برایناساس ،در
سالهای اخیر به بحث انتقال قیمت در مطالعات اقتصادی
بهشدت توجه شد و بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی
( Goodwin & Piggott, 2001; Meyer, 2003; Ben- Kaabia
;Hassouneh et al., 2009; Falsafian et al., et al., 2005
 )2010نیز به فرایند انتقال قیمت در ساختار بازارهای مرتبط و

از مزرعه به خردهفروشی توجه نشان دادند.
در بین اقالم گروه خوراکیها و آشامیدنیها ،بیشترین سهم
هزینهای خانوارهای ایرانی با  26/0درصد متعلق به گروه کاالیی
گوشت است و گوشت قرمز با  62/4درصد بیشترین سهم
هزینهای را در بین اقالم گروه کاالیی گوشت دارد .در این میان،
گوشت گوساله با سهم بیش از  44درصد از تولید گوشت قرمز،
اهمیت زیادی در تأمین امنیت غذایی افراد جامعه و
تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارد ،اما برخی نارساییها در بازار
این کاال مشاهده میشود .تغییر قیمت نهادههای تولید و تغییر
هزینههای فرآوری و بازاریابی درطول سال ،ناپایداری بازار گوشت
گوساله و نوسانات قیمتی را بهدنبال دارد که بر تصمیمات
تولیدکنندگان ،فرآوریکنندگان و مصرفکنندگان و همچنین
حاشیة بازار این کاال تأثیر میگذارد .با توجه به تعداد کم صنایع
فرآوری در بازار مواد غذایی ایران ،بهویژه گوشت گاو ،وجود
بازارهای غیر رقابتی و در نتیجة آن ،انتقال نامتقارن قیمت در
این صنایع محتمل و مورد پرسش است که در صورت نبودن
تقارن در انتقال قیمتها ،نوسانهای قیمت به افزایش حاشیة
بازار منجر میشود .آمار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
نشان میدهد در استان آذربایجان شرقی در سال  1023حاشیة
بازار هر کیلوگرم گوشت گاو  73473ریال است و
مصرفکنندگان بهطور متوسط  112333ریال برای هر کیلوگرم
گوشت گاو پرداخت کردند ،درحالیکه تولیدکنندگان  07درصد
قیمت خردهفروشی را دریافت کردند .همواره زیادبودن حاشیة
بازار این مادة غذایی ،موجب نارضایتی مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان شده است؛ بنابراین بررسی انتقال قیمت در بازار
گوشت گوساله بهدلیل سهم باال در تولید گوشت قرمز و مصرف
آن توسط خانوارهای ایرانی ،اهمیت ویژهای دارد.
استان آذربایجان شرقی با تولید  42هزار تن ،رتبة دوم
تولید گوشت قرمز را در کشور بهدست آورد که  44/97درصد
این مقدار مربوط به تولید گوشت گوساله است .تولید سرانه و
مصرف سرانة گوشت قرمز برای استان آذربایجان شرقی،
بهترتیب  16/49و  10/99کیلوگرم در سال  1092بود که 04
و  04/76درصد بیشتر از میانگین تولید و مصرف سرانة این

محصول در کشور است ( Ministry of Jihad- Agriculture,

 .)2011با توجه به اهمیت گوشت گوساله در بخش تولید و
مصرف استان آذربایجان شرقی و تأثیر بسزای آن بر رفاه
خانوارها ،این تحقیق به تبیین الگوی انتقال قیمت در بازار
گوشت گوسالة این استان میپردازد و چگونگی و میزان انتقال
قیمت و نحوة تعدیل آن را بین سطوح خردهفروشی و سرمزرعه
بررسی میکند.
پیش از این نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفتBen- .
 )2007(Kaabia & Gilاز مدل  TVECMسهرژیمه برای بررسی
چگونگی انتقال قیمت گوشت گوسفند در اسپانیا استفاده کردند.
نتایج نشان داد در بلندمدت انتقال قیمت به صورت کامل صورت
میگیرد ،ولی نتایج تابع واکنش آنی غیر خطی بیانگر انتقال
نامتقارن قیمت در کوتاهمدت بود )2009( Hassouneh et al. .از
مدل تصحیح خطای برداری سئویچ -رژیم ( RSVECM:
 )Regime-Switching Vector Error Correction Modelبرای
بررسی انتقال قیمت در بخش گوشت گوسالة اسپانیا استفاده
کرد .نتایج این مدل نشان داد فقط تولیدکنندگان انحرافات از
تعادل بلندمدت را تعدیل میکنند و مصرفکنندگان از این
نامتعادلی تأثیر نمیگیرند )2010( Falsafian et. al. .با استفاده
از مدل  ،TVECMانتقال قیمت را در بازار گوشت گوسفند ایران
تجزیه و تحلیل کردند .نتایج این مدل نشان داد در سطح
خردهفروشی و سرمزرعه ،انحراف مثبت از تعادل بلندمدت
سریعتر از انحرافات منفی تعدیل میشود.
 )2006( Hosseini & Dourandishبا استفاده از دو الگوی
دوشکافة ) (Variable-Splitting Techniqueولفارم نشان دادند
انتقال قیمت بین دو سطح سرمزرعه و قیمتهای صادراتی
محصول پسته در دورة زمانی  1094-1091نامتقارن است.
 )2006( Hosseini & Ghahremanzadehبا بهکارگیری
مدلهای تصحیح خطای نامتقارن و روشهای همجمعی
آستانهای ،نامتقارنی در بازار گوشت قرمز ایران را در دورة زمانی
 1091-1070به اثبات رساندند )2010( Nikoukar et al. .برای
بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت گوسالة ایران از مدل تصحیح
خطای نامتقارن استفاده کردند .نتایج بیانگر انتقال نامتقارن
قیمت بین سطوح گاوداری و کشتارگاه و انتقال متقارن بین
کشتارگاه و خردهفروشی بود.
همانطورکه بیان شد ،در مطالعات داخل کشور بیشتر از
مدلهای  M-TAR ،TARو  ECMبهصورت تکمتغیره
استفاده شد و به تکنیکهای چندمتغیرهای مانند  TVECMو
بهتبع آن آزمون تعدیالت غیر خطی قیمتها از قبیل روشهای
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 )2002( Hansen & Seoو  )2001( Lo & Zivotتوجه نشد.
درحالیکه بررسی سیستمی (چندمتغیره) ،مکانیزم کاملی از
فرایند کار است و از اینرو در ادبیات موضوع جدید به کاربرد
روشهای چندمتغیره مانند  TVECMتأکید میشود .در این
راستا ،هدف از مطالعة حاضر بررسی چگونگی انتقال قیمت و
نحوة تعدیالت قیمت در بازار گوشت گوسالة استان آذربایجان
شرقی است .بهاینمنظور از مدلهای چندمتغیرة آستانهای
جدید بهره گرفته میشود که این امر همراه با نوآوری است و
میتواند به پرشدن خأل تحقیقاتی کشور کمک کند.
مواد و روشها
اکثر مطالعات گذشته برای آزمون انتقال نامتقارن قیمت از
روش  )1971( Wolffarmاستفاده کردند که بعدها توسط
 )1977( Houckو  )1982( Wardتکامل یافتVon Cramon- .
 )1994( Taubadel & Fahlbuschنشان دادند این روش با
مفهوم همجمعی سازگاری ندارد و فقط قابلیت آزمون انتقال
قیمت را برای سریهای ایستا دارد .آنها با استفاده از مدل
تصحیح خطا ،الگویی برای تجمیع همجمعی آستانهای و انتقال
نامتقارن قیمت بیان کردند که این مدل بعدها توسط Von
 )1996( Cramon-Taubadel & Loyو Von Cramon-
 )1998( Taubadelتوسعه یافت .تکنیکهای همجمعی برای
بررسی وجود تعادل بلندمدت بین قیمتها بهشکل گستردهای
در ادبیات اقتصادی استفاده شد .در این روشها ،فرض میشود
تعدیالت به سمت تعادل بلندمدت در سراسر دورة زمانی اتفاق
میافتد ،اما وجود هزینههای مبادله و دیگر عوامل نقص بازار
ممکن است مانع تعدیالت پیوسته شود .درواقع ،تعدیالت فقط
زمانی صورت میگیرد که انحراف از تعادل بلندمدت بیشتر از
یک مقدار آستانه باشد .در این راستاBalk & Fomby ،
( )1997رهیافت همجمعی آستانهای را مطرح کردند.
هرچند  )1997( Balk & Fombyروش مناسبی برای
مدلسازی رفتار آستانهای بهوجود آوردند ،روش آنها فقط
روی رفتار اجزای اخالل رابطة همجمعی بهصورت تکمتغیره
تمرکز دارد و قادر به بررسی رفتار آستانهای در مجموعههای
چندمتغیره نیست .از اینرو )2001( Lo & Zivot ،مدل
تصحیح خطای برداری آستانهای ( )TVECMرا با یک بردار
همجمعی مشخص برای مدلسازی ارتباطات همجمعی
آستانهای چندمتغیره معرفی کردند .همچنینHansen & Seo ،
( )2002برای آزمون انتقال نامتقارن قیمت ،مدل دومتغیرة
تصحیح خطای برداری آستانهای با یک آستانه ())TVECM(2
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و بردار همجمعی نامشخص را استفاده کردند که درون مدل
 TVECMبرآورد میشود و برای تخمین آن روش حداکثر
درستنمایی را بهکار بردند ( .)Chang, 2003این تحقیق نیز با
توجه به مزایای مدل  TVECMاز جمله تخمین تعدیل
ناپیوسته ،تعدیالت غیر خطی به تعادل بلندمدت و همچنین
سرعتهای تعدیل نامتقارن ،رهیافت )2002( Hansen & Seo
را بهمنظور بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت
گوسالة استان آذربایجان شرقی برگزیده است.
برای تبیین رهیافت  ،)2002( Hansen & Seoفرض
میشود  𝑥t = (RPt , FPt )′بردار لگاریتم قیمتهای گوشت
گوساله در سطوح سرمزرعه ( )FPtو خردهفروشی ( )RPtاست
که توسط بردار همجمعی  β  1,  β1 همگرا شد .در اینجا،
 β1ضریب همجمعی نامیده میشود .برایناساس ،میتوان مدل
 TVECMدورژیمة  )2002( Hansen & Seoرا به شکل معادلة
 1نشان داد.
()1

if Zt 1 β   γ

if Zt 1 β   γ

 A' x β   u t

Δx t   1 t 1

A'2 x t 1 β   u t

که در آن ، x t 1 β   1 Zt 1 β  x t 1x t 2 x t k 
 Zt 1 β جملة تصحیح خطاست 𝛾 ،متغیر آستانه و  𝑢tاجزای
اخالل با توزیع گوسین و با ماتریس واریانس-کواریانس Σ
است .میتوان معادلة  1را بهشکل زیر بازنویسی کرد:
()2
Δx t  Al' x t 1  β  d lt  β , γ   Au' x t 1  β  d ut  β , γ   ut

d lt  β , γ   Ι  Z t 1  β   γ 

) d ut  β , γ   Ι(Z t 1  β   γ

در اینجا I(0) ،شاخص هویساید ) (Heavisideاست و
تأثیرات آستانهای فقط زمانی وجود دارد که
 0  Pr  Z t 1  β   γ   1باشد ،زیرا مدل در غیر اینصورت
به مدل همجمعی خطی تبدیل میشودHansen & Seo .

( )2002این محدودیت مرزی را بهصورت زیر تعمیم دادند:
()0
π0  0

π0  Pr  Z t 1  β   γ   1 π 0

که در آن   0پارامتر کنارگذاری حاشیه ()Trimming Parameter
است و معموالً بین  0 / 05  0  0 / 15انتخاب میشود.
 )2002( Hansen & Seoبهمنظور برآورد مدل TVECM
دورژیمه ،روش حداکثر راستنمایی را بهکار برد و بهمنظور
یافتن متغیر آستانه و بردار همجمعی از روش جستوجوی
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شبکهای دوبعدی ( )Two Dimension Grid Searchاستفاده
کردند .آنها برای آزمون همجمعی آستانهای یا همان آزمون
غیر خطیبودن روشی متفاوت بر مبنای آمارة ضریب الگرانژ
) (LM: Lagrange Multipleرا بهشکل زیر پیشنهاد کردند:
()4
ˆ (β ,γ )  A
) ˆ ( β , γ )) (Vˆ ( β , γ
LM ( β , γ )  vec (A
1
2
1
)) Vˆ ( β , γ ))1 vec (Aˆ ( β , γ )  Aˆ ( β ,γ
2

2

1

 Â1 β, γ و  Â2 β, γ پارامترهای تخمینزدهشده در
رژیمهای اول و دوم در معادلة  Vˆ   ,   ،4و Vˆ   ,  
2

1

برآوردگرهای ماتریس کواریانس ایکر -وایت ()Eicker- White
برای  vec Aˆ   ,  و  vec Aˆ   ,  است.
2

1

اگر ) (β, γمعلوم باشد LM(β, γ) ،بهعنوان آمارة آزمون
استفاده میشود ،ولی اگر )𝛾  (β,مجهول باشد ،میتوان از
تخمینهای تحت فرض صفر استفاده کرد .از آنجاکه مقدار
آستانه ( 𝐿𝛾) تحت فرض صفر وجود ندارد ،مسئلة دیویس
( )Davis problemپیش میآید ،یعنی تخمینی برای 𝛾 تحت
فرض صفر وجود ندارد؛ بنابراین از آمارة  Sup-LMبهشکل زیر
استفاده میشود:
()4

γ L  γ  γU

 

Sup LM  SupLM β , γ

در این معادله β̃ ،تخمین  βتحت فرض صفر ،γL ،مقدار



 π0درصد از  Z t 1 βو  ، γUمقدار  1  π0 درصد از



 Z t 1 βاست .از آنجاکه مقادیر بحرانی  Sup-LMحالت

استاندارد (توزیع χ
2

شبیهسازی شوند .برای این منظور میتوان از روش پیشنهادی
 )2002( Hansen & Seoاز طریق الگوریتم خودراهانداز
( )Bootstrappingمقادیر بحرانی مجانبی و سطح احتمال آن
را شبیهسازی کرد ( .)Chang, 2003در مطالعة حاضر نیز این
مقادیر از طریق شبیهسازی با  1333تکرار بهدست آمدند.
درنهایت ،پس از آزمون غیر خطی بودن ،در صورت ردنشدن
فرضیة صفر ،میتوان مکانیزم انتقال قیمت در بازار گوشت
گوسالة استان را بهصورت مدل  TVECMدورژیمه الگوسازی
کرد.
در مطالعة حاضر ،آمار و اطالعات مربوط به سریهای زمانی
قیمت گوشت گوساله در سطوح خردهفروشی و سرمزرعه به
صورت هفتگی از فروردین  1077تا اسفند  1023از شرکت
پشتیبانی امور دام کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان
آذربایجان شرقی تهیه شد.
نتایج و بحث
ابتدا بهمنظور تبیین رفتاری سریهای قیمت ،نمودار سری
لگاریتم قیمتهای دو سطح خردهفروشی ( )RPو سرمزرعة
( )FPگوشت گوسالة استان آذربایجان شرقی در دورة زمانی
 1023:42-1077:1در نمودار  1ارائه میشود .همانطورکه
مشاهده میشود هر دو سری قیمت خردهفروشی و سرمزرعة
گوشت گوساله روند صعودی در طول زمان دارند و رفتار و
نوسانات مشابهی را در طول زمان نشان میدهند که میتواند
بیانگر همجمعی دو متغیر باشد.

) ندارند باید مقادیر بحرانی Sup-LM

12
11
10
9
8

1390:1

1388:1

1386:1
خرده فروشي

1384:1

1382:1

1380:1

1378:1

1376:1

سرمزرعه

نمودار  .1سری زمانی لگاریتم قیمت هفتگی گوشت گوساله در سطوح سرمزرعه و خردهفروشی
استان آذربایجان شرقی در دورة زمانی 1932:10 -1977:1
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بهمنظور تعیین درجة انباشتگی متغیرها ،از دو آزمون
دیکی -فولر تعمیمیافته ( )ADFو فیلیپس پرون ( )PPاستفاده
شد .نتایج این آزمونها در سطح و تفاضل اول در جدول  1ارائه
میشود .هر دو آزمونها مؤید وجود ریشة واحد در سطح دادهها
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هستند و نتایج بیانگر ایستایی در تفاضل مرتبة اول
متغیرهاست؛ بهعبارت دیگر ،سری زمانی قیمتهای سرمزرعه
و خردهفروشی گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی
انباشته از درجة یک هستند.

جدول  .1آزمون ایستایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبة اول
تفاضل اول
PP

**-23/3339
**-23/7331

ADF
**

در سطح
pp

سریهای قیمت

ADF

-12/2199

-1/3213

-1/3113

( )FPلگاریتم قیمت سرمزرعه

**-7/3131

1/9331

-1/3111

( )RPلگاریتم قیمت خردهفروشی

** معنیداری در سطح احتمال  1درصد

در ادامه ،برای آزمون وجود رابطة تعادلی بلندمدت بین
قیمتهای سرمزرعه و خردهفروشی از آزمون یوهانسن استفاده
شد که نتایج آن در جدول  2ارائه میشود .طول وقفة بهینه با
معیار اطالعات آکائیک برابر با یک است .هر دو آماره اثر و
حداکثر مقدار ویژة فرض صفر مبنی بر نداشتن همجمعی را در

سطح احتمال  4درصد رد کرد ،ولی فرض صفر وجود حداکثر
یک بردار همجمعی را میپذیرند .درنتیجه ،رابطة بلندمدت
خطی بین لگاریتم قیمتهای خردهفروشی و سرمزرعه وجود
دارد.

جدول  .0نتایج آزمون همجمعی یوهانسن بین سریهای قیمت گوشت گوساله
مقادیر بحرانی در 5/50

آمارة حداکثر مقدار ویژه

مقادیر بحرانی در 5/50

آمارة اثر

فرضیة صفر

17/2171

**33/2111

19/7371

**33/2917

نبودن بردار همجمعی

3/3719

1/1793

3/3719

1/1793

حداکثر یک بردار همجمعی

** معنیداری در سطح احتمال  1درصد

با اثبات وجود رابطة تعادلی بلندمدت بین دو سری قیمت
میتوان وجود فرایند تعدیالت غیر خطی قیمتها را آزمون
کرد .بهاینمنظور با استفاده از آزمون  Sup-LMپیشنهادشده
توسط  ،)2002( Hansen & Seoفرض صفر  VECMدر برابر
فرض مقابل  TVECMدورژیمه سنجیده میشود .مقدار آمارة
 Sup-LMبرابر با  23/9419برآورد شد که از مقدار بحرانی به
دستآمده توسط شبیهسازی با  1333تکرار در سطح احتمال
 4درصد ( )17/7962بزرگتر است و فرض خطیبودن با
احتمال  3/332رد میشود .برایناساس ،سریهای قیمت
سرمزرعه و خردهفروشی گوشت گوساله دارای همجمعی
آستانهای است؛ بنابراین تعدیالت قیمت بین این دو سطح به
صورت غیر خطیاند .درنتیجه ،میتوان انتقال قیمت در بازار
گوشت گوسالة استان آذربایجانشرقی را با مدل تصحیح خطای
برداری آستانهای توصیف کرد.

پس از اثبات وجود رفتار غیر خطی در تعدیالت قیمتها،
مدل  TVECMدورژیمه از طریق روش  MLبرازش شد .در این
قسمت ،برای مقایسة نتایج مدل  VECMخطی به همراه نتایج
مدل ( TVECM)2در جدول  0ارائه شد .این مدل توسط روش
حداکثر راستنمایی یوهانسن تخمین زده میشود و تعداد وقفة
مناسب آن توسط معیار  AICبرابر یک انتخاب شد .طبق
ضرایب تصحیح خطا در مدل  VECMدر صورت واردشدن
شوکی واحد به رابطة تعادلی بلندمدت ،قیمت خردهفروشی به
اندازة  -2/4درصد و قیمت سرمزرعه تقریباً  6/4درصد در هر
هفته تعدیل میشود .مدل  VECMخطی ،قادر به تفکیک آثار
شوکهای مثبت و منفی نیست و برای هر دوی این شوکها
یک ضریب تعدیل برآورد میکند؛ بهعبارت دیگر ،نتایج مدل
 VECMبیانگر این است که قیمتها بهصورت متقارن منتقل
میشوند .با توجه به اینکه در واقعیت این اتفاق رخ نمیدهد،
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مدلهای آستانهای بهتر میتوانند رفتار قیمتها را منعکس
کنند.
در کنار ارائة نتایج مدل  VECMخطی ،نتایج برآورد حداکثر
راستنمایی مدل  VECMآستانهای ( )TVECMدر جدول 0
نشان داده میشود .همانطورکه مشاهده میشود ،ضریب
همجمعی برابر با  1/3224برآورد شد که نزدیک به عدد یک
است و بازگوکنندة قانون قیمت واحد است .البته این مسئله باید
بهصورت آماری سنجیده شود .با توجه به تخمین بردار
همجمعی ،میتوان جزء تصحیح خطای معادلة همجمعی دو
سری لگاریتم قیمت خردهفروشی و سرمزرعه را بهصورت
 ECTt  RPt 1 1 / 0295 Pt 1بیان کرد که  ،ECTجزء تصحیح
خطا یا انحراف از رابطة تعادلی بلندمدت بین دو متغیر است.

با توجه به مقدار آستانة برآوردشده توسط الگوریتم جستوجوی
شبکهای دوبعدی ( )3/4924و میانگین قیمتها ،مقدار
حاشیة بازاریابی خردهفروشی  24423ریال در هر کیلوگرم
است .درنتیجه ،رژیم اول زمانی اتفاق میافتد که
 RPt 1 1 / 0295 FPt 1  0 / 4895است و حاشیة بازاریابی
خردهفروشی کمتر از  24423ریال بر کیلوگرم است .این رژیم
تنها  14/14درصد از مشاهدات را در خود گنجانده است و
دراصطالح آن را رژیم کرانهای ) (Extremeمینامند .رژیم دوم
هنگامی اتفاق میافتد که  RPt 1 1 / 0295 FPt 1  0 / 4895و
حاشیة بازاریابی بیشتر از  24423ریال بر کیلوگرم باشد و در
این تحقیق  94/94درصد مشاهدات را داراست و رژیم عمومی
( )Typicalنامیده میشود.

جدول  .9نتایج مدلهای  VECMخطی و  VECMآستانهای برای لگاریتم قیمتها
مدل TVECM
FP

رژیم دوم
***1/3313
()1/1113
***-1/1237
()1/1111
-1/1339
()1/1711
**1/1191
()1/1911

مدل VECM

RP

رژیم اول
**

رژیم دوم

1/1133
()1/1317
**-1/7733
()1/2131
**1/3931
()1/1131
1/1311
()1/1912

***

-1/7317
()1/1133
*1/1171
()1/1133
-1/1311
()1/1911
1/1911
()1/1793

رژیم اول
1/1111
()1/1117
1/1111
()1/1373
-1/272
()1/1311
1/1112
()1/1313

FP
***1/1173
()1/1239
**-1/1311
()1/1171
**-1/1321
()1/1711
***1/1131
()1/1732

 = -1/1239بردار همجمعی
 = 1/7339پارامتر آستانه
 = 19/19درصد مشاهدات در رژیم اول
 = 37/37رژیم دوم
AIC= -9131/111
=()aآزمون والد
( = 3/3912 )1/1311برابری ضرایب پویا
( = 9/3311 )1/1911برابری ضرایب EC

RP
*-1/1291
()1/1133
**1/1133
()1/1133
**-1/1231
()1/1117
1/1231
()1/1337

ECT
عرض از مبدأ
∆RPt-1
∆FPt-1

 = -1/1329بردار همجمعی
AIC= -9131/313

اعداد داخل پرانتز مقادیر انحراف معیار ضرایباند.
* معنیداری در سطح  12درصد

** معنیداری در سطح  1درصد

همانطورکه در جدول  0مشاهده میشود ،در معادلههای
خردهفروشی ،ضریب جزء تصحیح خطا یا بهعبارت دیگر،
پارامتر سرعت تعدیل قیمتها فقط در رژیم دوم که رژیم
افزایشی است معنیدار است و خردهفروشان فقط زمانیکه
حاشیة بازاریابی از مقدار  24423ریال بر کیلوگرم بیشتر باشد،
دست به تعدیل قیمتها میزنند و هنگامیکه شوکی افزایشی
به قیمتهای سرمزرعه وارد میشود ،خردهفروشان در هر هفته

*** معنیداری در سطح  1درصد

 49درصد از این شوکها را به مصرفکنندگان منتقل میکنند.
بررسی ضرایب تصحیح خطا در معادلة سرمزرعه نشان
میدهد این ضرایب در هر دو رژیم معنیدار است و درصورت
افزایش در قیمت خردهفروشی ،قیمت سرمزرعه هر هفته 02
درصد این افزایش را انتقال میدهد و اگر شوک قیمتی منفی
باشد قیمت سرمزرعه  7/9درصد در هر هفته تعدیل میشود.
شایان ذکر است ضرایب تصحیح خطا در رژیم دوم ،برای هر
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دو معادلههای خردهفروشی و سرمزرعه بسیار بزرگتر از ضرایب
متناظر آنها در رژیم اول هستند .از اینرو ،هنگامی که انحراف
از تعادل بلندمدت از میزان آستانه کمتر است تعدیالت بسیار
آهستهتر از زمانی صورت میگیرد که این انحراف بزرگتر از
آستانه است .همچنین در رژیم افزایشی ،ضریب تصحیح خطا
در معادلة خردهفروشی ( )-3/49بزرگتر از ضریب آن در
معادلة سرمزرعه ( )3/02است و این حقیقت را بیان میکند که
هنگام افزایش قیمتها ،خردهفروشان بسیار سریعتر از دامداران
قیمتها را افزایش میدهند و این بیانگر واکنشپذیری بیشتر
قیمتهای خردهفروشی است.
در ادامه ،برابری ضرایب پویای کوتاهمدت که بیانگر
تغییرات کوتاهمدت قیمتهاست از طریق آزمون والد سنجیده
میشود .مقدار آمارة این آزمون برابر با  2/06برآورد شد که از
لحاظ آماری در سطح احتمال  4درصد معنیدار است؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت تأثیرات پویایی کوتاهمدت متغیرها ،به
عبارت دیگر تغییرات دورههای گذشتة قیمتها ،برای هر دو
معادلههای خردهفروشی و سرمزرعه در دو رژیم تفاوت
معنیداری را نشان میدهد .همچنین ،برابری ضرایب تصحیح
خطا (پارامترهای سرعت تعدیالت) در هر دو رژیم و برای هر
دو معادلة سرمزرعه و خردهفروشی با آزمون والد بررسی شد.
مطابق با جدول  0مقدار آمارة این آزمون برابر با  4/20است
که در سطح احتمال  13درصد معنیدار است؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت سرعت تعدیل قیمتها در هر دو سطح سرمزرعه
و خردهفروشی گوشت گوساله در رژیمهای افزایشی و کاهشی
متفاوت است .این یافته بیانگر تعدیالت آستانهای قیمتهاست
که پیش از این توسط آزمون  Sup-LMبه اثبات رسیده بود.
درحقیقت ،این نتایج تأییدکنندة همدیگرند که در یک راستا
قرار دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
انتقال نامتقارن قیمت یکی از عوامل گسترش حاشیة بازاریابی
است و بر رفاه همة گروهها درطول زنجیرة بازار تأثیر میگذارد.
از اینرو ،مطالعة حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت بین
سطوح خردهفروشی و سرمزرعة گوشت گوسالة استان
آذربایجان شرقی با استفاده از روشهای نوین اقتصادسنجی،
پرداخته است .بهاینمنظور ،الگوی انتقال قیمت در بازار گوشت
گوسالة استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TVECM
دورژیمه  )2002( Hansen & Seoاستفاده شد که قابلیت نشان
دادن تعدیالت بلندمدت را در کنار پویایی کوتاهمدت دارد.
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طبق نتایج آزمون  ،Sup-LMتعدیالت در بازار گوشت گوسالة
استان آذربایجان شرقی آستانهای است و با بررسی نتایج مدل
 TVECMمالحظه میشود که در رژیم اول یعنی هنگامیکه
کاهشی در قیمتهای سرمزرعه رخ میدهد ،خردهفروشان به
سختی اقدام به کاهش قیمتهای خود میکنند .درحالیکه با
افزایش قیمت سرمزرعه ،خردهفروشان بهسرعت قیمتهای
خود را باال میبرند .دامداران نیز به شوکهای افزایشی قیمت
بسیار سریعتر از شوکهای کاهشی آن واکنش نشان میدهند.
نکتة دیگر این است که ضریب تصحیح خطای خردهفروشی در
رژیم افزایشی به مراتب بزرگتر از ضریب تصحیح خطای
سرمزرعه در این رژیم است؛ بهعبارت دیگر ،خردهفروشان
هنگام افزایش قیمتها واکنش بیشتری نشان میدهند و سود
بیشتری کسب میکنند ،درحالیکه دامداران در رژیم کاهشی
بیشترین تعدیل را صورت میدهند .درنهایت ،میتوان گفت
انتقال قیمت در بازار گوشت گوسالة استان آذربایجان شرقی
نامتقارن است و رفتار غیر خطی دارد.
همانطورکه نتایج این تحقیق نشان داد ،انتقال قیمت در
بازار گوشت گوسالة استان آذربایجان شرقی نامتقارن است که
بیانگر وجود ناکارآمدی در این بازار است .یکی از دالیل بروز
این ناکارآمدی ،وجود اطالعات نامتقارن است و خردهفروشان
بهدلیل نداشتن اطالعات کافی دربارة تغییرات قیمت در طول
زنجیرة عرضه ،قیمت خردهفروشی را با سرعت کمتری از
کاهش قیمتهای سرمزرعه کاهش میدهند؛ بنابراین برای
جلوگیری از انتقال نامتقارن اطالعات ،ایجاد نهادهای
اطالعرسانی بازار ضروری است که قیمت نهادهها ،هزینههای
تولید ،فرآوری و بازاریابی و همچنین مقدار تولید گوشت
گوساله را در مناطق مختلف کشور در دسترس همگان قرار
دهند و دامداران را در بازاریابی گوشت گوساله توانمند سازند.
یافتههای تحقیق مؤید آن است که هنگام افزایش قیمت در
یک سمت بازار (سرمزرعه یا خردهفروشی) ،خردهفروشان
سریعتر از دامداران قیمتهای خود را افزایش میدهند،
درحالیکه دامداران هنگام کاهش قیمتها اقدام به کاهش
قیمت میکنند .درنتیجه ،تولیدکنندگان این محصول قدرت
چانهزنی پایینی دارند که به زیان آنها هنگام افزایش قیمت
نهادهها و کاهش سود آنها هنگام افزایش قیمت محصول در
سطح خردهفروشی منجر میشوند .ایجاد نهادهای مؤثر -مانند
تعاونیهای تولید و بازاریابی گوشت گاو در سطح
تولیدکنندگان -میتواند با کاهش قدرت کشتارگاهها و
واسطههای بازاریابی ،حاشیة بازار این کاال را کاهش دهد .از
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 توصیه میشود دولت و همچنین بخش در زمینة ایجاد،اینرو
یا تقویت این نهادهای جدید برنامهریزیهای موثرتر و
سرمایهگذاریهای کافی انجام دهند و همچنین میتواند
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