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چکیده
امروزه نااطمینانی جایگاه ویژهای را در ادبیات اقتصادی به خود اختصاص داده است .نااطمینانی قادر است از طریق تغییر رفتار بنگاهها در سطح خرد
بر ساختار و عملکرد بازار تأثیرگذار باشد .چون داشتن سیاستهای مطمئن در سطح خرد بعنوان یک پیش شرط مهم عملکرد بهتر در سطح کالن مطرح
میشود ،این مقاله سعی دارد با استفاده از دادههای فصلی سالهای  ،1375-1395به بررسی این مسئله بپردازد که آیا پویایی رفتاری بنگاهها در مقابل
شوک های تقاضا قادر بوده ساختار بازار گوشت قرمز ایران را به سمت رقابتیتر شدن سوق دهد .این رفتار بعنوان واکنش سیاستگذاری صنعت انحصلار
چندجانبه در چارچوب الگوی قیمت -ماشهای گرین و پورتر تفسیر میشود .تجزیه و تحلی تجربی بر اساس یک مدل سیستم معادالت همزملان تتلاب
تقاضا و تاب عرضه) با استفاده از روش تخمین حداق مربعات دو مرحلهای ارائه شده است ،از این رو باید شوک منفی تقاضا به صورت یک متغیر داملی
بعنوان یک متغیر توضیحی در تاب عرضه قرار گیرد ،لذا ابتدا تاب تقاضا برآورد شد و به ازاء پسماندهای منفی آن ،عدد یک برای متغیر داملی اختصلاص
یافت .نتایج برآورد تاب عرضه نشان داد ،شوک منفی تقاضا با ضریب  0/1تأثیر منفی و معنیداری بر متغیر لگاریتم قیمت گوشت قرمز داشته ،این نتیجه
با تأیید سیاست قیمت ماشهای گویای قابلیت تغییر ساختار این بازار به سمت رقابتیتر شدن به همراه شوک منفی تقاضا است؛ به طوریکه با اسلتفاده از
این نتیجه سیاستگذاران خواهند توانست با ارائه الگوی مناسب ،راه رسیدن صنعت را به سمت اجرای سیاستهای رقابتی و ضد انحصار هموار سازند.
واژههای کلیدی :استراتژی قیمت ماشهای ،رفتار بازار ،ساختار بازار ،شوک منفی تقاضا
شدهاند4.

مقدمه 2 1
از میان موضوعات مطلرح در اقتصلاد صلنعتی رقابلت و تبلانی و
توافق میان بنگاهها بیشترین توجله را از سلوی عملوم ،مطبوعلات و
دولت به خود جلب نموده است به طوریکه ثبات قیملت 3بله عنلوان
یکی از پیامدهای نامطلوب شناخته شده تبانی برای رفاه مصرف کننده
تاز طریق توافق در افزایش قیملت) اسلت .بلرای ایجلاد یلک توافلق
همکارانه یا غیرهمکارانه ،بنگاههلا بایلد یلک فهلم و درک درسلت از
اینگه چگونه سایر بنگاهها نسبت به رفتلار رقبایشلان واکلنش نشلان
خواهند داد ،داشته باشند.
نوسانات تقاضا و نااطمینانی ،ویژگی رفتاری بسلیاری از بازارهلا را
تحت تأثیر قرار میدهند و انحرافلات در مقلدار و قیملت و در نهایلت
ساختار بازار را منجر میشوند؛ در واق هیچ صنعت انحصار چندجانبله
ای کنترل کاملی بر نوسانات تقاضا ندارد ،شواهد تاریخی حلاکی از آن
است که که کارت ها و موافقت نامههای زیادی در مواجه با نوسلانات
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشیاران و دانشجوی دکتری گروه اقتصاد ،دانشگاه رازی
)Email: Ali.Falahatii96@gmail.com
ت*-نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead2.v32i2.62589
3- Price-ﬁxing

تقاضا منح
بیثباتی اقتصادی هزینههای زیادی را برای اقتصلاد در بلر دارد و
با تخصیص غیرکارای مناب تولید کمیاب منجر به افزایش هزینههای
تولید ،کاهش قدرت رقابتپذیری محصوالت در سلطح بلین الملللی،
کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن تراز پرداختها میشلود .از ایلن رو
تثبیت نوسانات اقتصادی و تداوم رشد اقتصادی مناسلب از مهمتلرین
سیاستهای کالن اقتصادی محسوب میشود .برای دستیابی به نتایج
مطمنتر ناشی از اتخاذ این سیاستها ضروری است تغییرات رفتلاری
بازیگران در بازار نسبت بله ایلن نوسلانات ملورد ارزیلابی و تجزیله و
تحلی قرار گیرد .مقاله حاضر در نظلر دارد بله بررسلی ایلن موضلو
بپردازد ،بر این اساس برای برقراری تعادل بهینه بنگلاههلا ،اسلتراتژی
قیمت ماشهای 5را مورد استفاده قرار میدهد .اصلطالح قیملت ماشله

 -4به عنوان مثال در اوای  ،1920تقاضا بلرای اللوار چلوب در اسلکاتند بله دلیل
تصویب سبک جدید خانهسازی کاهش یافت ،پس از آن ،توافق در میان بنگلاههلای
ایجاد کننده الوار چوب در اسکاتلند شمالی ،که بله ملدت  13سلال ایلن وضلعیت را
تحم کرده بود ،سقوط کرد ت.)16
5- Trigger Price
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ای ،1حد آستانه دردناکی قیمت را برای رقبا در جنگ قیمتی مشخص
میکند ،به طوریکه مجازات انحراف در قیمتهای پایینتر از قیملت
ماشهای حداکثر است .این بدین منظور اسلت کله بعلد از انحلراف از
قیمت ماشهای بنگاهها قیمت رقابتی را تنظیم میکنند .به عبلارتی بلا
کاهش بزرگ و غیرمنتظره تقاضا ،برخی از بنگاهها بله عللت کلاهش
قیمت به سطح پایینتری از قیمت ماشهای ،سطح تولید و بله تبل آن
سود خود را افزایش میدهند ،درحالی که سایر بنگاههلای رقیلب ایلن
عم را تقلب محسلوب ملیکننلد و چلون در یلک صلنعت انحصلار
چندجانبه ،هر بنگاه انگیزه یکسانی برای تقلب دارد و اگر یلک بنگلاه
تقلب کند ،سایرین انگیزه بیشتری برای تقلب دارند ،بنگاهها با عمل
مقابله به مث تبا هدف مجازات رقیب) منجر به برقراری قیمت پلایین
و تولید بیشتر و در نتیجه کاهش سود در بازار میشوند ،چنانچله کله
این پویایی رفتاری منجر به ایجاد ساختار رقابتی در بازار خواهد شد .با
توجه به این شواهد ،آشکار است که جهت تنظیم مقررات و شک دهی
سازمان بازار و سیاستگلذاریهلا در سلطح خلرد و کلالن اقتصلادی
ضروری است به طور خاص به بررسی عنصر رفتاری و عملکردی بازار
در شرایط نااطمینانی تقاضا پرداخته شود تا با مطالعات تجربی مختلف
بر روی رفتار بنگاهها در صنعت ،شناخت بیشتری نسلبت بله دالیل
انحراف از رقابت یا انحصار و اثرات آن بر عملکرد اقتصلادی ،بدسلت
آید.
اکثر مطالعاتی که شرایط نااطمینانی و شوکهای تقاضلا را ملورد
بررسی قرار دادهاند ،تأثیر این عوام را بر قیمت و تولید مورد ارزیلابی
و تحلی قرار دادهاند .باروس و همکاران 2ت ،)3در مقالهای تحت عنوان
شوکهای عرضه و تقاضا و رشد بخش کشاورزی در برزی طی دوره
 2003-1967بللا اسللتفاده از روش خللود همبسللتهبللرداری سللاختاری
) (SVARبه این نتیجه رسیدهاند که شوکهای عرضله و تقاضلا اثلر
دائمی بر تولیدات بخش کشاورزی و قیمتهلای ایلن بخلش دارنلد.
یوسفی و همکاران ت ،)22با استفاده از دادههلای ترکیبلی مربلوط بله
کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره زملانی  ،1386 -1373آثلار
شوکهای تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصوالت صنای مختللف
کارخانهای مورد بررسی قرار دادند .نتلایج نشلان داد کله شلوکهلای
مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصوالت کارگاههلای بلزرگ
صنعتی موثر بوده است .همچنین بهمنی و یوسلفی ت ،)2در مقالله بلا
عنوان آثار شوکهای تقاضای بخلش صلنعت بلر تولیلد در صلنای
کارخانهای ایران با استفاده از دادههای ساالنه مربوط به کارگاههای

 -1در بازار انحصار چند جانبه نیز قیمتی وجود دارد که حد آستانه ای ضلرر را بلرای
انحصارگران تعیین میکند و اگر این قیمت شکسته شود عمال جنگ قیمتی به زیان
همه خواهد بود به طوری که در قیمتهای پایینتر از قیمت آستانهای ،پویایی رفتلار
بنگاهها منجر به ایجاد ساختار رقابتی خواهد شد.
2- Barros G., Polador H., and Bacchi M.

بزرگ صنعتی در ایران ،آثار شوکهای تقاضای بخلش صلنعت بلر
تولید در صنای مختلف را مورد بررسی قلرار دادنلد؛ نتلایج نشلان داد
شوکهای مثبت تقاضا بر تولید تعدادی از کارگاههای بزرگ صنعتی
مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست و شوکهای منفلی
تقاضا تلأثیر معنلیداری بلر تولیلد نداشلته اسلت .شلهیکی تلاش و
همکاران ت )21بر اساس مطالعه برارسن 3ت )4به بررسی قدرت بلازاری
و ریسک ناشی از نااطمینانی قیمت در بازار خرما پرداختند .بررسی اثلر
ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی بلر مبنلای روش  GARCHنملایی
نشان داد که در صورت ثابت بودن سایر عوام یک درصد افزایش در
ریسک قیمتی ،حاشیه بازاریلابی را در حلدود  %7افلزایش خواهلد داد.
آردلین و پوزلو 4ت ،)1با استفاده از دادههای پنل بله بررسلی نوسلانات
تولید صنعت ،نوسانات تقاضا و تجارت بینالمل پرداختند .نتایج نشان
داد نوسانات تولید صنعت تحت تأثیر نوسانات شوکهلای تقاضلا ملی
باشد به طوریکه در اقتصادهای با درجه تجاری بیشلتر اثلر نوسلانات
شوکهای تقاضا بر تولید بیشتر است چلون واردات در داخل صلنعت
نااطمینانی تقاضای داخلی و تولید را از طریق رقابت و زنجیلره تلأمین
افزایش میدهد.
نخستین مطالعاتی که به طور کلی به بررسی ارتباط ساختار بازار و
شرایط نااطمینلانی تنوسلانات تقاضلا) پرداختنلد ،مربلوط بله گلرین و
پورتر5ت ،)9پورتر6ت ،)17روتمبرگ و سالونر 7ت )19بوده است کله سلهم
قاب مالحظهای را در  NEIOداشتهاند .گرین و پورتر در مطالعه خلود
به معرفی یلک ملدل تبلانی ضلمنی 8بلا وجلود اطالعلات نلاقص در
چارچوب الگوی انحصار چندجانبه پویا پرداختنلد .آنهلا در مطالعلهی
خود بیان کردند که تبانی کامل  9بله دلیل وجلود اطالعلات نلاقص
امکانپذیر نیست و جنگ قیمتی 10برای پایداری تبانی الزم اسلت .در
مدل گرین و پورتر ،یک قیمت حد آستانهای تقیمت ماشه) که توسلط
بنگاهها تعیین میشود تعریف شده و بیان میکند زمانی که قیمت بله
زیر این قیمت کاهش یابد به دلی عدم توانایی رقبا در تشخیص علت
اصلی کاهش قیمت تشوک تقاضا یا تقلب رقیلب بلا افلزایش تولیلد)،
پدیده مجازات مطرح میشود و سلطح تولیلد صلنعت بله طلور کللی
افزایش مییابد .در واق آنها بیان میکنند که وجود قیمتهای پایین و
تولید باالتر در یک دوره مشخص از زمان نشان از وجود یک انحلراف
از همکاری است .روتمبرگ و سالونر ت ،)19به بررسی واکنش سلاختار
بازار انحصار چندجانبه به نوسانات در تقاضای محصوالت پرداختنلد و
3- Brorsen B.W
4- Ardelean A., Leon-Ledesma M., and Puzzello L.
5- Green and Porter
6- Porter
7- Rotemberg and Saloner
8- Tacit collusion
9- Perfect collusion
10- Price wars
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اثر سیک تجاری بر قیمتگذاری تبانی را بلا اسلتفاده از شلوکهلای
تقاضا مورد تجزیه و تحلی قرار دادند .آنها نشان دادند کله در دوران
نوسان تقاضا قیمتها بله کلاهش نسلبی تمایل دارنلد و افلزایش در
رقابتی که ناشی از تغییر در تقاضلا اسلت ملیتوانلد محصلول کل را
افزایش دهد .آنها دریافتند که تا زمانی که شوکهای تقاضلا بلزرگ
هستند ،امکان انگیزه تقلب تتضعیف قیمت تبانی) زیاد اسلت و تبلانی
برای اجرا با مشک مواجه خواهد شد و رفتار بازار رقابتی خواهلد بلود.
ری ت 1)18بیان میکند که تبانی در هنگلام افلزایش تقاضلا آسلانتلر
است ،چون سود جاری از سود آتی کمتر است .در این حاللت ،هزینله
های بلند مدت تحمی شده توسط عکلسالعمل رقبلا بایلد از منلاف
کوتاه مدت بدست آمده از عدم انطباق با توافق ،تجاوز کند .هانازون و
یانگ 2ت ،)10در مقاله خود به بررسی برقراری رفتار رقلابتی و محلدود
شدن توانایی بنگاهها در تبانی در مواجهه با عدم تقارن اطالعات تحت
شرایط شوکهای تقاضا پرداختند .آنها دریافتند که قابلیت پیشبینلی
شوکهای تقاضا و داشتن اطالعات درست در مورد آن ،نقش مهملی
در تنظیم قیمت در بازار دارد .اگر شوک تقاضا به اندازه ناچیزی قابلیت
پیشبینی داشته باشد ،بنگاهها ترجیح ملیدهنلد سیاسلت چسلبندگی
قیمت را در پیش بگیرند .الکساندرو و واکامری 3ت ،)15در مقالهای بلا
بررسی و شناسایی درجه تبانی در شرایط کاهش نسبی محصلول 4بلا
استفاده از یک تلاب تقاضلای خطلی و تلاب هزینله نهلایی ثابلت در
چارچوب نظریشان نشان دادند که در طول زمان با تغییر شرایط تقاضا
درجه تبانی تغییر میکند.
با مقایسه مطالعات مذکور ،میتوان دریافت کله در هلیچ یلک از
مطالعات داخلی به بررسی رفتار صنعت بلراسلاس مولفلههلای تقاضلا
پرداخته نشده است .مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران با استفاده از
مدل انحصار چندجانبهی قیمت ماشهای پورتر ت )17و گلرین و پلورتر
ت )9و بکر5ت )6با تکنیکی متفاوت با سایر مطالعات از طریق مدلهلای
مفهومی و تجربی به طور دقیق و جام بله بررسلی اثلر شلوکهلای
تقاضا بر نوسانات رفتاری بنگلاههلا در صلنعت گوشلت قرملز تگلاو و
گوسفند) ،با استفاده از دادههای فصلی طی سلالهلای ،1395-1375
میپردازد .مهمترین دالی انتخاب این صنعت عبارت اند از:
 )1اهمیت گوشت قرمز در تلأمین امنیلت غلذایی افلراد جامعله و
درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی و وجود برخی نارساییها در بازار
این کاال؛  )2داشتن سیاستهای مطمئنتر در سطح خلرد بله عنلوان
یک پیش شرط مهم عملکرد بهتر در سطح کالن مطرح میشلود؛ )3
نوسانات سیکلی قادر است تغییر سمت تقاضا را منجلر ملیشلود ،بله
1- Rey
2- Hanazono and Yang
3- Oleksandr Shcherbakovy and Naoki Wakamori
4- Proportional reduction
5- Baker
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طوریکه نوسانات قیمتی تصمیم تولیدکنندگان ،فلرآوری کننلدگان و
مصرف کنندگان این کاال به ویلژه حاشلیه بلازار را تحلت تلأثیر قلرار
خواهد داد .در چنین شرایطی شناسایی یک تاب عرضه برای شناسایی
اثر شوک تقاضا بر ساختار صنعت قاب قبولتر است؛  )4ایلن صلنعت
ظاهرا نسبت به نااطمینانی واکنش نشان ملیدهلد ،بنگلاههلا در ایلن
صنعت به احتمال زیاد اطالعات در مورد رفتار بازار را از طریق ارتبلاط
با مشتریان و توزی کنندگان بدست ملیآورنلد .چلون ایلن اطالعلات
محدود است ،از این رو اگر در بنگلاههلا همکلاری و تبلانی ره دهلد،
تولیدکننده ممکن است به خوبی قادر نخواهد بود بین کاهش تقاضا و
تقلب رقیب تفاوت قائ شود؛  )5ساختار این صنعت هلم بلا رقابلت و
هم با تبانی سازگار است؛  )6استفاده از دادههای فصلی ،که ایلنگونله
مشاهدات تقریب قاب قبولی را برای وقفله بلین کلاهش غیرمنتظلره
قیمت و عکس العم تولید بنگاهها فراهم میسازد؛  )7در نهایلت بلر
اساس دادههای تولید سرانه گوشت قرمز در استانهلای کشلور رونلد
تغییر شاخص نسبت تمرکز ت 6)CR4به صورت شک ت )1بدست آملده
است .تجزیه و تحلی شک مورد نظر نشان میدهد طی دوره -1384
 1392تمرکز رو به افزایش بود و بازار گوشت با انحصلار چنلد جانبله
سخت مواجه بلوده و بعلد از آن تمرکلز کلاهش یافتله و بلازار دارای
انحصار چندجانبه سست بوده است .این تغییرات ساختاری این سلوال
را در ذهن ایجاد میکند که آیا صنعت گوشت قرمز ایران دارای قدرت
بازاری غیرمعمول است و آیا شوکهای تقاضا دلی ایجاد این تغییرات
طی برخی از سالها بوده است7.
سازماندهی تحقیق به این صورت است که بعد از بررسلی ملواد و
روشها به تصریح مدل نهایی و معرفی متغیرها پرداختله ملیشلود و
مورد بررسی قرار میگیرد و پلس از آن در بخلش نتلایج و بحل بله
برآورد و تحلی نتایج پرداخته میشود؛ در پایان نتیجهگیلری و منلاب
ارائه میگردد.

مواد و روشها
یکی از مباح جدالانگیز میان نظریهپردازان اقتصلادی طلی دو
دهه اخیر بررسی تأثیر نوسانات اقتصادی تشلوکهلای اقتصلادی) بلر
رفتار و ساختار بازار بوده است به طوریکه نتلایج برخلی از مطالعلات

-6تمرکز بازار شاخص مناسبی است که به کمک آن میتوان تشخیص داد که بلازار
مورد بررسی به چه شکلی اداره میشود .بازارهای واقعی را با توجه به مقدار شلاخص
تمرکز میتوان از انحصار تا رقابت تقسیم بندی نمود؛ نسبت شلاخص تمرکلز بلرای
هر سال به صورت نسبتی از مقدار تولید  4بنگاه بزرگتر به سطح تولید ک بنگلاههلا
محاسبه میشود؛ به طوریکه در این مقاله از نسبت سطح تولیلد  4اسلتان برتلر بله
مقدار تولید ک استانها در هر سال استفاده شده است.
 -7اطالعات آماری مربوط به قیمت و تولید گوشت قرمز در جدول  1پیوسلت ارائله
شده است.
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حاکی از آن است که شوکها به طور خاص از طریق تأثیر بر قیمت و
سطح تولید ساختار بازار را تحت تأثیر قلرار نملیدهلد بلکله برخلی از
شوکهای اقتصادی با ایجاد پویایی رفتار میان بنگاهها بر ساختار بازار
تأثیر خواهد گذاشت .در این مقاله تأثیر شوکهای تقاضلا بلر رفتلار و

ساختار بازار مورد ارزیابی قرار میگیرد ،از این رو ضروری است پس از
تعریف شوکهای تقاضا از مدل مفهومی برای درک و فهم بیشتر این
موضو استفاده شود.

CR4

CR4
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20
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0
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
YEAR
شکل  -1نسبت تمرکز ( )CR4بازار گوشت قرمز
Figure 1- CR4 in beef market

مأخذ:یافتههای پژوهش
Source: Research findings

شوکهای تقاضا

طی چند دهه اخیلر ،شلوکهلای اقتصلادی بله عنلوان یکلی از
موضوعات اساسی اقتصاد کالن مطرح شده است .به طلوریکله ملی
توان گفت تمامی اقتصادها به نوعی با شوک مواجه هستند و از اینرو
نوساناتی در تولید ،اشتغال و سطح قیمتهلا مشلاهده ملیشلود .ایلن
نوسانات میتواند نتیجه دو نو اخالل تشوک) باشد .شلوکهلایی بلا
عنوان اختالالت طرف عرضه ،که اثر پایداری بر تولید دارند و شلوک
هایی با عنوان اختالالت طرف تقاضا تسیاستهای پولی و مالی) ،کله
اثر موقت دارند .در کوتاه مدت شوکهای طرف تقاضا به عنوان عام
مهم تغییر تولید و اشتغال و قیمتها مورد توجه قرار میگیرنلد1.طبلق
طبقهبندی شوکهای تقاضا توسط کاور ت ،)8شلوک مثبلت ،تقاضلا را
افزایش ،و شوک منفی ،تقاضا را کاهش میدهد .روشهلای مختلفلی
برای استخراج شوکهای تقاضا و مجزا کردن آن به شوکهای مثبت
و منفی وجود دارد .از جمله این روشها میتوان بله روش بکلر2ت )6و
ویلیویتا و آزام3ت )23در استفاده از پسلماند معلادالت رگرسلیونی تلک
معادلهای و معادالت همزمان مطابق ادبیات اقتصاد سنجی اشاره نمود
و یا روش کندی ت )13و روش روند زمانی فیلتر هودریک پرسکات 4و

 -1اختالالت طرف عرضه موضو این تحقیق نمیباشد و لذا بله آن پرداختله نملی
شود.
2- Baker
3- Weliwita and Azam
)4- Hodrik-Prescott (HP

یا روش استفاده از روند زمانی متغیر سری زملانی صلمدی و جالیلی
ت )20و یا روش میانگین متحرک دانش جعفری ت )8را مطلرح
در این مقاله از روش بکر و ویلیویتلا و آزام یعنلی اسلتفاده از پسلماند
معادله رگرسیونی استفاده میشود6.

نملود5.

مدل مفهومی

7

این مطالعه مدل انحصار چندجانبهی حد آستانهای قیمت را بلرای
آزمون چگونگی رفتار و واکنش بنگاهها در بازار انحصلار چندجانبله در
مقاب بروز شوک غیرمنتظره تقاضا ،مورد استفاده قرار داده است .ایده
اساسی مطرح شده در این مدل توسط گرین و پورتر ت ،)9معرفی شلده
است و بیان میدارد که بنگاهها بعد از کلاهش غیرمنتظلره و گسلترده
تقاضا ،به طور موقت قیمتگذاری رقابتی را اتخاذ میکنند بله طلوری
که بازگشت به سمت قیمت گذاری رقابتی در طلول دوره نااطمینلانی،
به عنوان مکانیسم سیاستی برای تنبیه متقلبین ،توسط صلنای رقیلب
صورت میگیرد ،زیرا چنین بنگاههایی قادر به مجزا کردن تفاوت میان
کاهش غیرمنتظره تقاضلا و تقللب رقیلب نیسلتند 8.حتلی اگلر تقللب
 -5برای دسترسی به اطالعات بیشتر به مقاله یوسفی و بهمنیت )22مراجعه شود.
 -6توضیحات بیشتر این روش در بخش روش تحقیق و تصریح مدل ارائه میشود.
 -7مدل مفهومی برگرفته از مقاله بکر ت )6است.
 -8این نتیجه با این فرض برقرار اسلت کله تولیدکننلدگان کلاالی نهلایی ،اطلال
کاملی از عوام نهاده اصلی و تولیدات کاالی نهایی رقبای خود ندارند .در غیلر ایلن
صورت استفاده از مدل گرین و پورتر سوال برانگیز خواهد بود.

تغییرات رفتاری صنعت گوشت تحت نوسانات غیرمنتظره تقاضا

واقعیت نداشته باشد ،چون بنگاهها قادر به مجزا ساختن تفلاوت میلان
تقلب رقیب و کاهش تقاضا نیستند آنها تولیدشلان را فراتلر از سلطح
همکارانه 1افزایش میدهند تا در این صورت متقلب را تنبیه کننلد .در
اینصورت ملیتلوان گفلت زملانی کله بنگلاههلا بله دنبلال کلاهش
غیرمنتظره تقاضا رقابتیتلر ملیشلوند ،در بلازار انحصلار چندجانبلهی
فروش کاالی نهایی ،مارکآپ 2که در واق همان اضافه قیمت نسبت
به هزینه نهایی است کاهش مییابد.
در نمودار  1که مربوط به بازار تولید کلاالی نهلایی اسلت چنلین
ارتباطاتی نشان داده شده است .در نمودار ،فرض میشود ت )Dمنحنی
تقاضای خطی برای کاالی نهایی اسلت .نقطلهی  Cتعلادل در بلازار
ستانده ،جائیکه درآمد نهایی صنعت سلتانده ت )MRبلا هزینله نهلایی
برابر است ،ت ،)MCT=ME+MPCرا نشان میدهلد تبله طلوریکله
 MPCهزینه نهایی تولیلد کلاالی نهلایی در بلازار انحصلارچندجانبه
فروش است که برای سادگی ثابت فرض شده و  MEمخلارج نهلایی
تولید نهاده اصلی در بازار انحصلار چندجانبله خریلد اسلت) ،در نقطله
تعادلی مقلدار ت  )𝑄1از کلاالی نهلایی در بلازار سلتانده در قیملت 𝑃1
فروخته میشود و مارکآپ انحصار چندجانبه فلروش صلنعت سلتانده
برابر با ∗ 𝑝1 − 𝑝1است.
حال فرض میشود که قیمت کاالی نهایی یلا سلتانده بله عللت
کاهش غیرمنتظره در تقاضای سلتانده از  𝑃1بله  ،𝑃2کلاهش یابلد .از
آنجا که صنای تولید ستانده قادر به تشخیص نیستند که آیا علت ایلن
کاهش ناشی از تقلب رقیب بوده یا ناشی از کاهش غیرمنتظره تقاضلا،
آنها تولیدشان را برای یک دوره زمانی بله سلطح ت  )𝑄2افلزایش ملی
دهند .ت  )𝑄2در صورتی که  BAهزینه نهایی صنعت باشد ،سطح تولید
تعادلی خواهد بود ،به عبارت دیگر ،بنگاهها موقتلا بله دنبلال کلاهش
غیرمنتظره تقاضا ،سطح تولیدشان را به ت  )𝑄2افزایش ملیدهنلد و بلا
ایجاد هزینه نهایی صنعت جدید ت ،)BAرابطه عرضهای با شیب تندتر
را ایجاد میکنند .در ت  ،)𝑄2مارکآپ انحصار چندجانبه فروش برابر بلا
∗ 𝑝2 − 𝑝2خواهد شد .به طوریکه آن از مارکآپ انحصلار چندجانبله
فروش اولیه ∗ ،𝑝1 − 𝑝1کمتر است به عبارتی میتلوان نتیجله گرفلت
پویایی رفتاری بنگاهها منجر به ایجاد رفتار و ساختار رقابتیتر در بازار
گردیده است.
تابع عرضه و تقاضا برای تولید انحصاری همگن

با توجه به مطالب ذکلر شلده در بلاال ،بلرای سلاخت یلک ملدل
کاربردی تجربی ،الزم است معرفی نموداری باال به صلورت معلادالت
ریاضی بیان شود ،به طوریکه در ذی به تصریح چنین مدلی پرداخته
میشود:
1- Coorporative
2- Markup
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نمودار  -1بازار انحصار چند جانبه فروش کاالی نهایی
Chart 1- Multilateral Monopoly Market for Final Good

در معادله  1یک تاب تقاضای معکوس برای تولید همگن صلنعت
معرفی شده ،به طوریکه  Pقیمت بلازار و  Qسلطح تولیلد صلنعت را
نشان میدهد و  Yبرداری از متغیرهای برونزاست که منحنی تقاضلا
را جابجا میکند .شوک 𝜖 بیانگر نوسانات تصادفی در تقاضا است.
𝜖 𝑃 = 𝑓(𝑄, 𝑌) +
ت)1
با استفاده از تاب تقاضا ،تاب درآمد نهایی بله صلورت معادلله ت)2
بدست میآید .به طوریکه 𝑞𝑓 بیانگر شیب تاب تقاضا است.
𝜖 𝑀𝑅 = 𝑓(𝑄, 𝑌) + 𝑄𝑓𝑞 (𝑄, 𝑌) +
ت)2
معادله ت )3تاب عرضه ک صنعت را ،با توجه به روابط ت )1و ت )2و
عبللارات 𝑃  𝑄𝑓𝑞 (𝑄, 𝑌) = 𝑀𝑅 −و تللاب هزینلله نهللایی کوتللاه
مدت 𝑣  𝑀𝑃𝐶 = c(𝑄, 𝑊) +و تسلاوی  MR=MPCو بلا شلرط
همگن بودن محصول و عدم وجود رفتار رقابتی توسط بنگاهها ،نشلان
میدهد.
𝑣 𝑓(𝑄, 𝑌) + 𝑄𝑓𝑞 (𝑄, 𝑌) + 𝜖 = c(𝑄, 𝑊) +
𝑣 𝑃 + 𝑀𝑅 − 𝑃 = c(𝑄, 𝑊) +

𝑣 𝑃 = 𝜃(𝑃 − 𝑀𝑅) + c(𝑄, 𝑊) +
ت)3
تاب عرضه شام سه عام است .تاب هزینه نهایی کوتلاه ملدت
)𝑊  ،𝑐(𝑄,شوک هزینه تصادفی 𝑣 و )𝑅𝑀  𝜃(𝑃 −که نشان دهنده
رفتار انحصاری است W .برداری از متغیرهای برونزاست کله هزینله
نهایی را جابجا میکند .با استفاده از معادلله ت )1و ت )2و جلایگزینی در
معادله ت ،)3تاب عرضه به شک زیر بازنویسی میشود:
𝑣 𝑃 = 𝜃𝑃 − 𝜃𝑀𝑅 + c(𝑄, 𝑊) +
𝜖𝜃 𝑃 = 𝜃𝑓(𝑄, 𝑌) + 𝜃𝜖 − 𝜃𝑓(𝑄, 𝑌) − 𝜃 𝑄𝑓𝑞 (𝑄, 𝑌) −
𝑣 + 𝑐(𝑄, 𝑊) +
𝑣 𝑃 = − 𝜃𝑄𝑓𝑞 (𝑄, 𝑌) + 𝑐(𝑄, 𝑊) +
ت)4

پارامتر مارکآپ 𝜃 منعکس کننده رفتار انحصاری است ت .)7برای
مثال تحت رقابت کام که قیمت مساوی با هزینله نهلایی اسلت𝜃 ،
برابر با صفر است .به طور کلی 𝜃 ممکلن اسلت تلابعی از متغیرهلای
برونزای مدل مانند شوکها باشند .این مقاله به طور تجربلی نظریله
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مربوط به اثر شوک تقاضا بر 𝜃 را مورد آزمون قرار میدهد.
تصریح مدل نهایی و معرفی متغیرها

به منظور بررسی موضو تحقیق ،یک تاب عرضه ساختاری ملورد
برآورد قرار میگیرد .مدل تخمینی فرض میکنلد کله تقاضلای بلازار
همانند معادله ت )5فرم تابعی لگاریتم خطی را دارد:
𝜀 𝑙𝑛𝑃 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛼2 𝑙𝑛𝑌 +
ت)5
به طلوریکله  Qبرابلر بلا سلطح تولیلد صلنعت و  Yبلرداری از
متغیرهای برونزاست که منحنی تقاضا را جابجا میکند .لگاریتم تلاب
عرضلله ،بللا اسللتفاده از رابطلله )𝑌  𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑄𝑓𝑞 (𝑄,و = 𝛼1
)𝑌  𝑄𝑓𝑞 (𝑄,و لگاریتم تاب هزینه نهایی یعنلی 𝑙𝑛 (𝑀𝑃𝐶) = 𝛽0 +
𝑣  𝛽1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑊 +و جایگزینی و سادهسازی این روابلط در
معادله ت ،)4به صورت معادله ت )7بازنویسی میگردد:
ت𝑃 = − 𝜃(𝛼1 ) + 𝑒𝑥𝑝[𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑊 + 𝑣 ] )6
𝑣 𝑙𝑛𝑃 = 𝛽0 − 𝛼1 𝜃 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑊 +
ت)7
در هللر دو معللادالت ت )5و ت ،)7بللرداری از متغیرهللای بللرونزای
انتقالدهندهی دهنده تقاضا ت )Yو هزینه ت )Wوجود دارد و دو شلوک،
𝜀 و 𝑣 ،فرض میشود دارای توزی یکسان و مستق از یکدیگر باشند.
اکنون ضروری است پارامتر مارکاپ انحصار چنلد جانبله 𝜃 مشلخص
شود .معادله ت )8فرض اینکه صنعت هنگام کاهش غیرمنتظلره تقاضلا
ممکن است رقابتیتر عم کنند را نشان میدهد.
∗
)𝜀(𝛾 𝜃 = 𝜃 +
ت)8
معادله باال نشان میدهد پارامتر 𝜃 از دو جزء عرض از مبدا ∗ 𝜃 و
روند 𝛾 توابسته به شوک 𝜀) تشکی شده است .از این رو میتلوان بلا
جایگزینی رابطله ت )8در رابطله ت ،)7تلاب عرضله را بله صلورت زیلر
بازنویسی کرد1:
𝑊𝑛𝑙 𝑙𝑛𝑃 = (𝛽0 − 𝛼1 𝜃 ∗ ) − 𝛼1 𝛾(𝜀) + 𝛽1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛽2
𝑣 +
𝑣 = 𝛿0 − 𝛼1 𝛾(𝜀) + 𝛽1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑊 +
ت)9

حال جهت ارزیابی فرضیه تحقیق الزم اسلت شلوک تقاضلا وارد
تاب عرضه گردد ،از این رو برای دستیابی به این هدف روش بکر ت)6
و ویلیویتا و آزام ت )23به کار گرفته میشود و با استفاده از پسماندهای
حاص از برآورد تاب تقاضا ،شوک تقاضا به صورت یک متغیر مجازی
ت )DUMوارد تاب عرضه میشود .از این رو ،برای وارد کلردن متغیلر
شوک در تاب عرضه ،اگر پسماند حاص از تخمین معادله ت )5بزرگ و
منفی باشد ،متغیر  DUMارزش یک را به خود اختصاص ملیدهلد و
در غیر این صورت ارزش صفر را به خود اختصاص میدهلد .بلر ایلن
 -1در سمت راست معادله ت ،)9پارامتر  (𝛽0 − 𝛼1 𝜃 ∗ ) = 𝛿0علرض از مبلدا
است؛ اگرچه این جایگزینی تبعیض بین مارکاپ و پارامترهای تاب هزینله را مشلک
میسازد.

اساس ،متغیر روند در رابطه ت )8را میتوان به صورت زیر نوشت:
𝑀𝑈𝐷) ∗ 𝛾( = )𝜀(𝛾
 𝛾∗ < 0؛
ت)10
با جایگزاری رابطهی ت )10در معادله ت )9و با فرض اینکه تملامی
متغیرها قاب مشاهده باشند ،تاب عرضه نهایی بله صلورت زیلر ارائله
میگردد:
𝑣 𝑙𝑛𝑃 = 𝛿0 − 𝛼1 (𝛾 ∗ )𝐷𝑈𝑀 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑊 +

ت)11
بر اساس رابطله بلاال ،در صلورت شلوک بلزرگ و منفلی تقاضلا
ت )DUM=1صنعت نسبت به این نو شوک از طریق افزایش رقابلت
میان اعضای صنعت ،واکنش نشان میدهد ،از این رو قیملت صلنعت
کاهش میآید.
زمانی که تاب عرضه بلرآورد ملیشلود ،فرضلیه سیاسلتگلذاری
صنعت تحت نااطمینانی ،𝛾 ∗ < 0 ،مورد آزملون قلرار ملیگیلرد .بله
عبارتی فرض صفر برابر  𝛾 ∗ = 0خواهد بود .از آنجلا کله ضلریب 𝛼1
تکشش تاب تقاضای معکوس) غیر صفر است ،فرضیه را ملیتلوان بلا
بررسی اینکه ضریب  DUMمنفی باشد ،مورد آزمون قرار داد .تچلون
کشش تقاضا  𝛼1در معادله ت )5منفی است ،ضریب  DUMنیلز منفلی
خواهد بود اگر  𝛾 ∗ < 0باشد).
اگر فرض صفر  𝛾 ∗ = 0پذیرفته شود ،هیچ مبنایی برای تبعلیض
میان رفتار رقابتی و تبانی در صنعت فراهم نخواهد شد .اگر همکلاری
یک استراتژی رایج و غالب برای همه عرضهکنندگان باشد ،همچنلان
 𝛾 ∗ = 0برقرار خواهد ماند ،در این حالت ،همه بنگاههلا متوجله ملی
شوند که تقلب رقیب هرگز یک اسلترایی منطقلی نیسلت از ایلن رو،
تغییر رفتار هرگز لزومی ندارد و مارکاپ با کلاهش غیرمنتظلره قیملت
تغییر نمیکند.
با توجه به توضیحات مطرح شده در این بخش مدل نهلایی تلاب
تقاضا ت )12و تاب عرضه ت )13به صورت سیسلتم معلادالت همزملان
خطی جهت بررسی موضو مورد مطالعه ،به صورت زیر خواهد بود:

)𝐼𝑛𝑙 ∗ 𝑄𝑛𝑙( 𝑙𝑛𝑃 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛼2 𝑙𝑛𝑃′ + 𝛼3 𝑙𝑛𝐼 + 𝛼4
𝜀 +
)(12
𝑙𝑛𝑃 = 𝛿0 − 𝛽0 ∗ 𝐷𝑈𝑀 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑄 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑃𝐶 +
𝛽3 𝑙𝑛𝐶𝑂 + 𝑣 ,
𝛽0 = (𝛾 ∗ )𝛼1

ت)13
به طوریکه در سیستم معادالت باال 𝑃𝑛𝑙 تمیانگین قیمت گوشت
قرملز ) متغیلر درونزا وابسلته در هلر دو معادلله اسلت و متغیرهلای
توضیحی عبارت اند از:
𝑄𝑛𝐿 لگاریتم تولید گوشت قرمز تاثر نهایی این متغیلر بلر متغیلر
وابسته در تاب تقاضلا منفلی و در تلاب عرضله مثبلت اسلت)𝑙𝑛𝑃′ ،
لگاریتم قیمت عمده فروشی گوشت مرغ تاثر نهایی این متغیر بر متغیر
وابسته بستگی به جانشین و مکم بودن کاال دارد؛ در صورت مکمل
بودن اثر نهایی منفی و درصلورت جانشلین بلودن اثلر نهلایی مثبلت

تغییرات رفتاری صنعت گوشت تحت نوسانات غیرمنتظره تقاضا

است) 𝑙𝑛𝐼 ،لگاریتم درآمد سرانه کشوری تاثر نهایی ایلن متغیرهلا بلر
متغیللر وابسللته بسللتگی بلله پسللت و عللادی بللودن گوشللت قرمللز در
سبدکاالیی دارد؛ در صورت پست بودن اثر منفی و در صلورت مثبلت
بودن اثر مثبت است) 𝑙𝑛𝑃𝐶 ،لگاریتم میانگین قیمت عملده دام زنلده
درب کشتارگاه به عنوان نهاده اصلی تولید گوشت قرمز تاثر نهایی این
متغیر بر متغیر وابسته مثبت است) 𝑙𝑛𝐶𝑂 ،لگاریتم هزینه حم و نق
به عنوان شاخص هزینههای بازاریابی تاثر نهایی این متغیر بلر متغیلر
وابسته مثبلت اسلت) و  DUMمتغیلر مجلازی بلرای شلوک بلزرگ
تقاضای غیرمنتظره و منفی تدر صورت قبول فرضیه تحقیق اثر نهایی
این متغیر بر متغیر وابسته منفی است) ،همچنین )𝐼𝑛𝑙 ∗ 𝑄𝑛𝑙( و بله
بیانگر اثر متقاب بین لگاریتم تولیلد گوشلت قرملز و لگلاریتم درآملد
سرانه کشوری است تدر این متغیر دو اثر متقاب وجود دارد که از یک
سوی اگر گوشت قرمز کاالی عادی باشد :با افلزایش درآملد تعللت)،
تقاضای گوشت قرمز و به تب آن قیمت گوشت قرمز افزایش مییابد؛
از سوی دیگر اگر مقدار گوشت قرمز تعلت) افزایش یابد قیمت گوشت
قرمز کاهش مییابد از این رو اثر نهایی این متغیر بستگی بله برآینلد
این دو اثر بر متغیر وابسته دارد) .شایان ذکلر اسلت اطالعلات آملاری
مربوط به موضو مورد مطالعه از آمارنامله وزارت جهلاد کشلاورزی و
بانک مرکزی و مرکز آمار جمهوری اسلالمی ایلران طلی سلالهلای
 1395-1375به صورت فصلی تهیه شده است.

نتایج و بحث
برای تعیین برآوردگر مناسب جهت برآورد الگوی مورد نظر انجام
چهار آزمون پایایی ،اریب همزمانی ،قطری بودن و مسلئله تشلخیص
پیش از برآورد الگو صورت میگیرد؛ اولین مرحله در بلرآورد دادههلای
سری زمانی بررسی مانایی این دادهها میباشد .بلرای بررسلی پایلایی
متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 1استفاده شلده اسلت .نتلایج
نشان داد در تاب تقاضا و تاب عرضه لگاریتم تولید گوشت قرملز مانلا
هستند به طوریکه طبق جدول  1سایر متغیرها در تفاض مرتبله اول
در عرض از مبدا مانا هستند از این رو برای جللوگیری از دسلت دادن
اطالعات ارزشمند از آزمون همانباشتگی انگ گرنجر استفاده میشود.
2نتایج این آزمون در جدول  2نشان دهنلده همگرایلی بلندملدت بلین
متغیرهای تحقیق میباشلد .از ایلن رو در تخملین از متغیرهلا بلدون
1- Augmented Dickey-Fuller
 -2تجزیه و تحلی داده های سری های زمانی نامانا بدون بر طرف کلردن مشلک
نامانایی اکثرا به تفاسیر نادرست میانجامد .از طرفی ،استفاده از روش تفاضل گیلری
برای مانا نمودن ،منجر به از دست دادن اطالعلات و افلزایش خطلا در سلریهلای
زمانی کوتاه مدت میشود .جهت بر طرف کردن این مشلک  ،روش هلم انباشلتگی
توسط انگ – گرنجر در سال  1987معرفی گردید؛ که در آن آزملون دیکلی فلولر را
روی پسماندهای مدل انجام میگیرد و اگر سری زملانی پسلماندها مانلا شلد ،ایلن
تائیدی بر هم انباشتگی است.
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تفاض گیری استفاده میشود.
فلرض صلفر
با استفاده از آزمون اریب همزملانی هاسلمن
مبنی بر عدم همبستگی بین جمله خطا و متغیرهلای توضلیحی ملورد
بررسی قرار میگیرد ،نتایج این آزمون برای هر دو معادله در جلدول 3
بیانگر نقض فرض کالسیک یعنی عدم همبستگی بین جملله خطلا و
متغیر توضیحی و عدم کارآمدی روش تخمین حداق مربعات معمومی
ت )olsاست.
بر اساس نتایج حاص از آزمون قطری بلودن ملاتریس واریلانس
کواریانس براش پاگان ت ،4)5میان جمالت پسماند موجود در معادالت،
همبستگی وجود دارد .از آنجا که ایلن نتیجله یکلی دیگلر از فلروض
کالسیک را نقض میکند ،آزمون قطری بودن نیز همانند آزمون اریب
همزمانی ،روش حداق مربعات معمولی را روشی مناسب جهت برآورد
معادالت نمیداند و تخمین به صورت تک معادلهای را تأیید میکنلد.
در نهایت برای شناسایی الگو شرط درجهای و رتبهای انجام میشود5.
نتایج جدول باال نشان میدهد هلر دو معادلله فراشناسلا هسلتند؛
همچنین بررسی شرط رتبهای نیز همین نتایج را در بر دارد .از این رو
برای برآورد سیستم معادالت همزمان از روش تک معادلهای 6یا روش
اطالعات محدود حداق مربعات دومرحلهای ت )2SLSاستفاده میشود.
نتایج حاص از برآورد معادله ت )12در جدول  5ارائه شده است.
نتایج حاص از تخمین تاب معکلوس تقاضلا در جلدول  5نشلان
میدهد که متغیر لگاریتم درآمد سرانه به عنوان عام تغییر در تقاضا،
تدر سطح  5درصد) تأثیر معنادار مثبت بر لگاریتم قیمت گوشت قرملز
داشته است؛ این نتایج میتواند بیانگر آن باشد که با افلزایش درآملد،
تقاضا برای گوشت قرمز افزایش یافته و به دنبلال آن قیملت گوشلت
قرمز نیز افزایش یافته است از اینرو گوشت قرمز یک کلاالی علادی
محسو ب میشود .همچنین بر اساس نتایج و ضریب مثبلت لگلاریتم
قیمت گوشت مرغ میتوان بیان کرد مطابق با تئوریهای اقتصاد خرد
و فرضیههای تحقیق گوشت مرغ و گوشت قرمز در کشور ایران یلک
کاالی جانشین است.
ت3)11

3- Housman
4- Breusch and Pagan
 -5در یک الگوی دارای تعداد  Mمعادلله همزملان ،در صلورتی کله رابطله 𝐾 −
 𝑘 > 𝑚 − 1بر قرار گردد ،سیسلتم معلادالت همزملان بلیش از حلد شناسلا یلا
فراشناسا خواهد بود .به طوری که 𝐾 تعداد متغیرهای توضیحی از قب تعیلین شلده
در الگو است و 𝑘 و 𝑚 به ترتیب بیانگر تعداد متغیرهای برونلزا و تعلداد متغیرهلای
درونزا در هر معادله است .بر اساس شرط رتبهای یک معادله در صورتی شناسا اسلت
که بتوان حداق یک دترمینان غیرصفر از درجه ) (𝑀 − 1)(𝑚 − 1از ضرائب
متغیرهای خارج از معادله فوق اما حاضر در الگو را بدست آورد.
 -6یکی از دالی مهم اینکه معادالت به صورت جداگانه مورد برآورد قرار ملیگیلرد
میتوان به این نکته اشاره نمود که برای بدست آوردن متغیر داملی در تلاب عرضله
ضروری است از پسماندهای تاب تقاضا استفاده شود.
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ضریب متغیر کنترل )𝐼𝑛𝑙 ∗ 𝑄𝑛𝑙( در جدول نتایج ،بیلانگر تلأثیر
منفی متغیر اثر متقاب بین لگاریتم تولید گوشت قرمز بر متغیر لگاریتم
قیمت گوشت قرمز است .با توجه به نتیجله ملذکور و مطاللب بخلش
تصریح مدل نهایی و معرفی متغیرها ،رابطه علت و معللولی از سلمت
درآمد در این متغیر کنترل نشان میدهلد کله طلی سلالهلای ملورد
مطالعه به دنبال افزایش درآمد سرانه ،تقاضلا و قیملت بلرای گوشلت
قرمز افزایش داشته؛ از طرفی اگر رابطه علت و معلول از سمت مقلدار

تقاضای گوشت قرمز باشد ،با افزایش مقدار تقاضا قیمت گوشت قرمز
کاهش مییابد؛ از آنجا که تأثیر متغیر کنترل مذکور بر متغیلر وابسلته
منفی شده است میتوان بیان کرد درصلد تغییلرات مقلدار تقاضلا بله
عنوان علت بر قیمت گوشت قرمز بیشتر از درصد تغییلرات درآملد بله
عنوان علت بر قیمت گوشت قرمز میباشد.

جدول  -1آزمون دیکی فولر در تفاضلگیری مرتبه اول توابع تقاضا و عرضه
Table 1- Augmented Dickey-Fuller test for first order differentiation of demand and supply functions
P-VALUE
T-Static
Series
P-VALUE
T-Static
Series
-4.168934
-3.21081
𝑙𝑛𝑃 ′
𝐼𝑛𝑙
ت)0.0057
ت)0.0000
𝐼𝑛𝑙 ∗ 𝑄𝑛𝑙

-5.391472

𝑂𝐶𝑛𝑙

-3.130334

𝑃𝑛𝑙

-3.110022

𝑐𝑃𝑛𝑙

-3.121209

ت)0.0000
ت)0.0457
مأخذ :یافتههای پژوهش

ت)0.0412
ت)0.0419

Source: Research findings

جدول  -2آزمون انگل گرنجر
Table 2- Engel Granger Test

مقادیر بحرانی
Critical values
%5
%10
-2.65
-2.65

-3.02
-3.02

آماره ADF
%1
-3.80
-3.80

پسماندها

معادله

RESIDS

Equation

RESID1
RESID2

12
13

-4.57
-4.32

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

جدول  -3آزمون همزمانی
Table 3- Simultaneity Test

سطح معنی داری

انحراف معیار

ضریب

متغیر

معادله

Probe
0.0000
0.0000

S-Error
-17E1,31
-16E6,30

Coefficient
1,000000
1,000000

Variables
RESID1
RESID2

Equation
12
13

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

جدول  -4بررسی شرط درجهای
Table 4- Check the condition degree

معادله

تعداد متغیرهای درونزای معادله منهای یک

تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده
خارج مانده از الگو

Equation

Number of endogenous variable of
equation minus one
𝑚−1

12

0

3

13

0

3

Number of predetermined
variable out of pattern
𝑘𝐾−

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

قابلیت شناسایی
Ability to identify

فراشناسا
)(Over Identified

فراشناسا
)(Over Identified
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جدول  -5نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا به روش ()2SLS
Table 5- Achieved results from estimation of demand function by (2SLS) method

ضرائب معادله تقاضا

Series

The demand equation
parameters
0.51
)(0.13
-1.01
)(0.05
0.48
)(0.02
-0.32
)(0.02
0.01
)(0.001

متغیرها
عرض از مبدا

Intercept
Logaritm of Beaf Production
ت 𝑄𝑛𝑙)
Logaritm of Per capita income
ت 𝐼𝑛𝑙)
Interaction of Logaritm of Per capita income and Logaritm of
Beaf Production
)𝐼𝑛𝑙 ∗ 𝑄𝑛𝑙(
Logaritm of Chiken price
ت )𝑙𝑛𝑃 ′
0.92
1.96

لگاریتم تولید گوشت قرمز
لگاریتم درآمد سرانه
اثر متقاب لگاریتم درآمد سرانه و لگاریتم تولید
گوشت قرمز
لگاریتم قیمت گوشت مرغ

𝑅2
Durbin-Watson

**ارقام داخ پرانتز بیانگر آماره  Std. ErrorاستAmounts into parenthesis contain the static Std.Error .
مأخذ :یافتههای پژوهش Source: Research findings

در نهایت طبق نتایج جدول ،تحلی ضریب متغیلر لگلاریتم تولیلد
گوشت قرمز نشان میدهد این متغیر با ضریب ت )1/01تلأثیر منفلی و
معنی داری بر متغیر وابسته دارد ،به عبارتی به ازاء یک درصد افزایش
در مصرف سرانه گوشت قرمز ،به میزان ت )1/01درصد قیمت گوشلت
قرمز کاهش خواهد یافت که این نتیجه مؤید کم بلودن کشلش خلود
قیمتی تقاضا ت )-0/99و شیب منفی منحنی تقاضا طبق تئلوریهلای
اقتصاد خرد است .از دالی کم بودن این ضریب میتوان بله کلاهش
مصرف این کاال در سبد کاالیی مردم به دلی کاهش درآملد و تعلداد
جانشین کاالیی زیاد طی سالهای مورد مطالعه اشاره نمود.
اکنون برای برآورد تاب عرضه چنانچله در بخلش روش تحقیلق

توضیح داده شد ،الزم اسلت مطلابق روش بکلر ت )7و ویلیویتلا و آزام
ت )27از پسماندهای تقاضا ،متغیر مجازی  DUMبرآورد شود؛ بلر ایلن
اساس پسماند تاب تقاضای برآوردی در جدول  5برای فصول مربلوط
بلله سللالهللای -1387-1385-1384-1383-1379-1378-1376
 1395-1394-1393-1391منفی بدست آمد و طبق مطاللب بخلش
تصریح مدل نهایی در مقاله ،متغیر مجازی  DUMطلی ایلن مقلاط
زمانی برابر با یک در نظر گرفته شد و با اسلتفاده از آن ،تلاب عرضله
مورد برآورد قرار گرفت به طوریکه نتلایج حاصل در جلدول  6ارائله
شده است.

جدول  -6نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه به روش ()2SLS
Table 6- Acheived results from estimation of supply function by (2SLS) method

ضرائب معادله عرضه
The supply equation parameters
0.11
 #ت)0.11
1.27
ت)0.08
0.45
ت)0.16

Series

متغیرها

Intercept

عرض از مبدا

Logaritm of Beef Production
ت 𝑄𝑛𝑙)
Logaritm of The price of live animal
لگاریتم قیمت دام زنده
ت 𝐶𝑃𝑛𝑙)
Logaritm of Transport Cost
0.23
لگاریتم هزینههای حم و نق
ت𝑂𝐶𝑛𝑙)
)(0.09
Dummy Variable
-0.10
متغیر مجازی
)(DUM
)(0.22
𝑅2
0.95
Durbin-Watson
1.98
**ارقام داخ پرانتز بیانگر آماره  Std. ErrorاستAmounts into parenthesis contain the static Std.Error .
 #ضرائب معنیدار نیستندCoefficients are not meaningful .
مأخذ :یافتههای پژوهش Source: Research findings

لگاریتم تولید گوشت
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نتایج تخمین تاب عرضه بیانگر تأثیر مثبلت و معنلادار قیملت دام
زنده بر قیمت گوشت قرمز است؛ به طوری کله بررسلی ایلن ضلریب
نشان میدهد به دنبال افزایش یلک درصلد قیملت دام زنلده ،قیملت
گوشت قرمز  0/45درصد افزایش مییابد به عبارتی این نتیجه بیلانگر
آن است که قیمت دام زنده به عنوان نهاده اصلی تهیه گوشلت قرملز
نقش اساسی را در هزینه تولید گوشت قرمز دارد .همچنین نتایج نشان
میدهد ،به ازاء یک درصد افزایش هزینه حم قیمت گوشت قرمز به
میزان  0/23درصد افزایش یافته است که این نتیجله مؤیلد آن اسلت
که تغییرات هزینههای حم و نق بله عنلوان شلاخص بازاریلابی در
قیمت تمام شده یک کاال تأثیر بسزایی دارد .طبق نتایج تخملین تلاب
عرضه ،تولید گوشت قرمز با ضلریب ت )1/27تلأثیر مثبلت بلر قیملت
گوشت قرمز داشته است.
اکنون بر اساس نتایج جدول  6به بررسی فرضیه اصللی تحقیلق
یعنی منفی بودن ضریب  DUMو فرض  γ∗ < 0پرداختله خواهلد
شد؛ پرداخته خواهد شد؛ نتایج بیلانگر ضلریب داملی منفلی ت)-0/01
است؛ برای دستیابی به نتایج مطلوبتر ،الزم است بر اسلاس مطاللب
بخش ت )2-3فرض  γ∗ < 0مورد تجزیه و تحلی قلرار گیلرد 1.در
تاب عرضه برآوردی  γ∗ < 0بدست آملد کله ایلن نتیجله گویلای
قبول فرضیه مبنی بر تغییر ساختار بازار گوشت قرمز به سمت رقلابتی
تر شدن طی شوکهای منفی تقاضا است به طوریکه آن مؤید نتیجه
مطالعات بکر ت ،)6کنتی و لیپلور ت ،)14گلرین و پلورتر ت ،)9ری ت،)18
روتنبرگ و سالونر ت )19و در تضاد با نتیجله مطالعلات ویلیویتلا و آزام
ت ،)23هالتی وانگر و هارینگتن 2ت ،)12میباشد .قاب ذکلر اسلت ایلن
ضریب اندک بیانگر آن است که این پویایی رفتلاری میلان بنگلاههلا
ضعیف بوده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
رفتار بازیگران در بازار ،اقتصاد یلک کشلور را از طریلق تغییلر در
ساختار بازار میتواند تحت تأثیر قرار دهد ،از این رو برای ایجلاد یلک
اقتصاد پویا که در آن رفاه جامعه حداکثر باشد ،ضلروری اسلت اتخلاذ
سیاستها بر طبق نو رفتار بازیگران حاضر در بازار باشلد .طلی چنلد
دهه اخیر اقتصادانان توجه خاصی به تأثیر شوکها بر اقتصاد از طریق
تغییر در قیمت ،تولید ،سرمایهگلذاری و رشلد داشلتهانلد .بررسلی اثلر
شوکها بر پویایی رفتار بنگاهها نیز یکی از مباح مهملی اسلت کله
اقتصاددانانی همچون پورتر ،گرین  ،روتنبرگ و سالونر به آن پرداختله
 - 1با توجه به رابطه ت ،)13ضریب ∗ γاز حاص تقسیم  βبر کشش قیمتی تقاضای
معکوس تخمینی ت )-1/01بدست خواهد آمد ،از آنجا که  −βبرابر با ضریب داملی
ت  )-0/01است γ∗ ،مساوی ت )-0/09خواهد شد.
2 - John Holtiwanger and Josef E. Harrington

اند ،به طوریکه در مطالعات داخلی به طور گسترده بله بررسلی ایلن
موضو پرداخته نشده است ،از این رو هدف این مقاله آزملون پویلایی
رفتار و ساختار بازار نسبت به شوکهلای منفلی تقاضلا بلا اسلتفاده از
دادههای فصلی طی سالهای  1395-1375است .به طور کلی نتلایج
جدول  5و  ،6بیانگر قبول فرضیه تحقیق است ،در واق میتوان بیلان
کرد بازار گوشت قرمز ایران قابلیت تغییر ساختار به سلمت رقلابتیتلر
شدن را با وجود شوکهای متفی تقاضا دارد و همچنلین وجلود داده-
های فصلی فرصت امکان عکسالعم میان بنگاهها درنتیجله شلوک
منفی تقاضا را بیشتر فراهم ساخته است.
با توجه به توضیحات مطرح شده در قسمت تحلی نتلایج و اثلر
منفی متغیر اثر متقاب بین درآمد سرانه شهری و تولید گوشت ملرغ و
اثر مثبت متغیر اثر متقاب بین درآمد سرانه روستایی و تولیلد گوشلت
مرغ و اثر مثبت درآمد سرانه شهری و اثر منفی درآمد سرانه روسلتایی
بر متغیر قیمت گوشت قرمز میتوان بیلان کلرد در منلاطق شلهری و
روستایی با توجه به بررسی رابطه علت و معلولی ،اگلر عللت افلزایش
درآمد باشد اثر تغییرات تولید و قیملت گوشلت ملرغ نسلبت بله اثلر
تغییرات درآمدی بر تولید و قیملت گوشلت قرملز تبله عنلوان متغیلر
وابسته) بیشتر بوده و اگر علت افزایش مقدار تولید گوشت ملرغ باشلد
نتیجه معکوس است؛ به عبارتی در این رابطه علت و معلولی اثر نهایی
متغیرهای کنترل بر متغیر وابسته بستگی به چگونگی تغییلرات متغیلر
معلول دارد؛ از این رو ضروری است سیاستگذاران اقتصلادی بلا ملد
نظر قرار دادن چنین مسئلهای به نحو مطلوبتری در تولید و توزیل و
قیمتگذاری گوشت مرغ و گوشت قرمز بکوشند .همچنین از آنجا کله
گوشت مرغ به عنوان کاالی جانشین در ایران مورد استفاده قرار ملی
گیرد الزم است هنگام افزایش قیمت گوشت قرمز و یلا کمبلود تولیلد
آن عرضه و قیمتگذاری گوشت مرغ به گونهای کنترل شده باشد که
بتوان امنیت غذایی مردم را حفظ نمود.
بیثباتی اقتصادی با تخصیص غیرکارای مناب تولید کمیاب و بله
دنبال آن افزایش هزینههای تولیلد ،کلاهش قلدرت رقابلتپلذیریری
محصوالت در سطح بینالمللی ،کاهش رشد اقتصلادی و بلدتر شلدن
تراز پرداختها هزینههای زیادی را برای اقتصاد در بلر دارد؛ بنلابراین
پیشبینی و فهم و درک درست از تغییر رفتاری بنگلاههلای صلنعت و
قدرت بازاری صنای مختللف در مقابل نااطمینلانی و شلوک خواهلد
توانست دولت را در مقاب شوکهای مثبلت و منفلی بخلش تقاضلا،
جهت سیاستگذاریهای مناسب یاری نمایلد ،بله طلوریکله مصلرف
کنندگان و تولیدکنندگان حداق ضرر را متحم شوند به عبارتی ایلن
امکان برای سیاستگذاران فراهم خواهد شلد تلا بلا طراحلی و ارائله
الگوی مناسب ،راه رسیدن صلنعت را بله سلمت اهلداف توسلعهای و
اجرای سیاستهای رقابتی و ضد انحصار هموار سازند .از آنجلا کله بلا
توجه به نتایج تحقیق کاهش غیرمنتظره تقاضا میتواند از طریق ایجاد
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همچنین با توجه به نتایج بدست آمده میتوان به منظور جللوگیری از
 توسعه بورس کلاالیی،توافق میان بنگاهها برای ایجاد انحصار در بازار
 توسعه،و ابزارهای آن مانند توسعه بازار فیزیکی محصوالت کشاورزی
بازارهای مشتقه و مواردی از این قبیل بله منظلور ایجلاد شلفافیت و
تسهی معامالت و جلوگیری از ریسک قیملت و ایجلاد نظلام قیملت
.گذاری بر پایه تعادل عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گیرد

پویایی در رفتار بنگاهها ساختار بازار را به سمت ساختار رقلابتی سلوق
 سیاسلتگذاری، میتوان جهت حفظ و اسلتمرار وضلعیت رقلابتی،دهد
رقابتی در جهت تسهی ورود بنگلاههلا از طریلق حلذف مقلررات و
 تسلهی اعطلای مجلوز بلرای،محدودیتهای دست و پاگیر دولتی
فعالیتهای اقتصادی و یکپارچلهسلازی بازارهلای ملالی و تسلهی
.شرایط تأمین مالی برای بنگاههای داوطلب ورود بله صلنعت باشلد
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پیوست
جدول  1پیوست -اطالعات آماری مربوط به قیمت و تولید گوشت قرمز
Table 1- Statistical information on prices and production of Beef and Sheep

تولید (هزارتن)

میانگین قیمت (ریال/کیلوگرم)

سال

)Production (thousand tons

)Average price(Rials/Kg

Year

860.4
863.3
897.8
929
962.5
780
750.2
770
786
805

141023
177710.6
231900
258658
373745
506583
528719
473534
490371
500371

1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

تولید (هزار تن)
Production
)(thousand tons
698
734
761.79
737.12
724.852
738.62
737.9
747.5
780.7
795
824.7

مأخذ :وزارت جهاد کشاورزی
Source: Ministry of agriculture

میانگین قیمت (ریال/کیلوگرم)

سال

)Average price(Rials/Kg

Year

19072
18718
23680
29570
40226
58535
72551
80727
84598
96054
119152

1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

