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  خالصه مديريتي:

كنندگان، صادركنندگان كاالهـاي كشـاورزي و   كنندة سطح درآمد توليدكنندگان، مبادلهتعيين ترين مؤلفهها مهمقيمت
كنندگان هسـتند. يكـي از مسـائل مهمـي كـه سـطح رفـاه توليدكننـدگان، عوامـل بازاريـابي و           سطح رفاه اقتصادي مصرف

به تغييـرات قيمـت در سـطوح ديگـر     دهد، اثرپذيري قيمت در يك سطح بازار نسبت كنندگان را تحت تأثير قرار ميمصرف
ها در يك سطح از بـازار كـاال بـه سـطوح     بازار (چگونگي انتقال قيمت) آن كاالست. چگونگي انتقال افزايش و كاهش قيمت

اثر كند. رفتار انتقال قيمتي كاال، خود از ماهيت و ساختار بـازار كـاال   اثر يا بيهاي دولت را كمديگر آن، ممكن است سياست
انحصـاري در  پذيرد، به طوري كه قابليت انبارداري كاال و همچنين وجود ساختارهاي غيررقابتي و استفاده از قدرت مي تأثير

كنندگان و توليدكننـدگان اثـر   هاي مصرفدهد و از اين راه بر رفاه گروهها را تحت تأثير قرار ميبازار، چگونگي انتقال قيمت
كننـدگان يـا   را كه به منظور حمايـت از مصـرف   -هاي قيمتيويژه سياستبه –دولت  هايگذارد. اين مسئله اثر سياستمي

كند. بنـابراين آگـاهي از ارتبـاط بـين     شود، تشديد و يا تضعيف ميتوليدكنندگان كاالهاي كشاورزي و مواد غذايي اتخاذ مي
هاي كنندگان و تحليل سياستگان و مصرفشاخصي از كارايي بازار و رفاه توليدكنند كننده،هاي توليدكننده و مصرفقيمت

وتحليل قيمت مواد غذايي كشاورزي، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسـي  دهد. به همين دليل تجزيهدست ميدولت به
  حائز اهميت است.  

منتقل شده و سرعت به سطوح مختلف بازار  ها بهمطابق نظرية استاندارد قيمت، در بازار رقابت كامل، تغيير قيمت
و  دهند كه در عمل، بازار مواد غذايي، رقابت كامل نيستندهاي تجربي نشان ميانتقال قيمت، متقارن است. پژوهش

هاي زماني ماهانه در نتايج بررسي انتقال قيمت در بازارهاي كشاورزي و مواد غذايي، بيانگر آن است كه وقفه همچنين
تقارن در انتقال قيمت، افزايش حاشية بازار، منافعي براي عوامل بازاريابي كاال  در صورت عدم .انتقال قيمت وجود دارد

كند. به اين ترتيب، چگونگي انتقال قيمت به دليل تأثيري كه بر حاشية بازار و در نتيجه رفاه توليدكنندگان و ايجاد مي
ش نيز الگوي مناسبي براي بررسي و ارزيابي اي دارد. اين پژوهگذاري اهميت ويژهگذارد، براي سياستكنندگان ميمصرف

  دهد.مرغ، شير و گوشت گاو) ارائه ميچگونگي انتقال قيمت در بازارهاي مرتبط مواد غذايي ايران (گوشت مرغ، تخم
 ذكر شده است كه مهمترين موارد آن عبارتند از:دليل  ينها چنددر ادبيات انتقال قيمت، براي انتقال نامتقارن قيمت

 1قدرت بازاري جودي انبار نسبت به تغييرات قيمت،كنندگان و تعديل موهاي انتقال اطالعات، انتظارات مصرفهزينه
  .مداخلة دولت در اين بازارهاهاي بازاريابي و بنگاه
درصد ارزش افزودة كل اقتصاد كشور و تأمين  16درصد توليد ناخالص داخلي،  17توليد كاالهاي كشاورزي در حدود  

گيرد. با هاي خانوار ايراني را در بر ميدرصد كل هزينه 25درصد مواد اولية صنايع غذايي را بر عهده دارد و  90ز بيش ا
توجه به تمركز فراوان و صنايع غذايي و محدود بودن تعداد آنها در بازار مواد غذايي ايران، انتقال نامتقارن قيمت در اين 

ريزان گذاران و برنامهن دليل، بخش كشاورزي همواره مورد توجه سياستبه همي صنايع محتمل و مورد سؤال است.
هاي نخستين پس از پيروزي انقالب تاكنون در اين بخش اتخاذ هاي گوناگوني از سالاقتصادي كشور قرار داشته و سياست

																																																													
1 Market Power 
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غذايي پروتئيني و كنندگان مواد هاي اخير براي حمايت از توليدكنندگان و مصرفهمچنين دولت در سال شده است.
ر كيفيت و كميت توليد، عرضه، تقاضا ب ايگسترده اتاثر ،اههترديد اين مداخلبيهايي را اتخاذ كرده است. لبنيات، سياست

هاي دولت براي تنظيم بازار مواد غذايي منتخب، قيمت اين طوري كه برخالف تالشرد، بهگذامياين كاالها  بازارحاشية و 
وهوا در هاي توليد، تغيير آبيابد. تغيير قيمت نهادهدرصد نوسان مي 50طور متوسط بيش از به مواد در طول سال

و بازاريابي گوشت و  فرآوريهاي هاي گوناگون سال و اثر آن بر عرضه و تقاضاي كاالهاي منتخب و تغيير هزينهفصل
هاي قيمتي، ي قيمتي را به دنبال دارد. نوسانهاشود و نوسانلبنيات، سبب عدم تعادل عرضه و تقاضا در طول سال مي

ويژه حاشية بازار مواد غذايي مورد بررسي را كنندگان اين كاالها، بهكنندگان و مصرففرآوريهاي توليدكنندگان، تصميم
و ، گوشت گا1435مرغ ، تخم5930طور متوسط حدود  حاشية بازار گوشت مرغ به 1384دهد. در سال تحت تأثير قرار مي

كنندگان و ريال بوده است. گستردگي حاشية بازار اين مواد غذايي، موجب نارضايتي مصرف 1350و شير  24830
درصد قيمت  65و  40، 80، 60توليدكنندگان اين محصوالت شده است، در حالي كه توليدكنندگان اين كاالها، 

ند. يكي از عواملي كه سبب گسترش حاشية بازار در امرغ، گوشت گاو و شير را دريافت كردهفروشي گوشت مرغ، تخمخرده
اصلي در اين تحقيق، چگونگي انتقال قيمت در بازار  بنابراين پرسشهاست. شود، انتقال نامتقارن قيمتبازار يك كاال مي
و  گانتوليدكنند گذاران،ريزان و سياستبرنامهپرسش براي  مرغ، گوشت گاو و شير است. پاسخ به اينگوشت مرغ، تخم

درصد  25ويژه آنكه كاالهاي منتخب اين پژوهش (كاالهاي لبني و پروتئيني)، در حدود دارد، بهاهميت  آن گانكنندمصرف
درصد ارزش افزودة بخش كشاورزي را به خود اختصاص  40گيرند، همچنين هاي خوراكي خانوار ايراني را در بر ميهزينه

هاي گوناگون در بازار اين كاالها از سوي دولت، در اقتصاد ايران و اتخاذ سياست دهند. با توجه به اهميت اين كاالهامي
مرغ، شير و ها در بازارهاي گوشت مرغ، تخمهايي با هدف ارزيابي چگونگي انتقال افزايش و كاهش قيمتانجام بررسي

دارد. بر اين اساس، اهداف اين  سزاييهاي ثمربخش، نقش بههاي صحيح و تنظيم برنامهگوشت گاو، در ارائـة سياست
كننده بر مواد غذايي منتخب، از كاهش و افزايش پرداختي مصرف ارزيابي اثرپذيري قيمت - 1اند از: پژوهش عبارت بوده

هاي مواد غذايي منتخب در سطوح مختلف بازار بر بررسي تأثير افزايش و كاهش قيمت -2 ها در مزرعة اين كاالها؛قيمت
بررسي مواد غذايي منتخب بر حاشية بازار و هاي بازاريابي و كاهش هزينه بررسي اثر افزايش -3 اين كاالها؛ حاشية بازار

ها به سطوح مختلف بازار و و كاهش قيمت هاي دولت در بازار مواد غذايي منتخب بر چگونگي انتقال افزايشتأثير سياست
  اثر آن بر حاشية بازار.

هاي گوناگون مورد بررسي قرار از جنبهرا ساختار بازار كاالهاي مورد نظر محقق ين پژوهش، براي دستيابي به اهداف ا
فصل اول به بيان اهميت مطالعة انتقال قيمت در . نموده استدر هفت فصل تدوين را هاي پژوهش و مجموعة بررسي داده

دوم بررسي تحليلي و توصيف ساختار بازار اين در فصل همچنين . پرداخته استدر بازار مواد غذايي ايران و اهداف پژوهش 
هاي بررسي تحليلي و توصيف بازار يك كاال، بررسي ساختار، رفتار ترين روشكاالها ارائه شده است. يكي از بهترين و جامع

مرغ، شير و رو نيز براي تحليل و توصيف شرايط كنوني بازارهاي گوشت مرغ، تخمو عملكرد آن است. در پژوهش پيش
گوشت گاو، از اين روش استفاده شده است. اما پيش از بررسي ساختار، رفتار و عملكرد بازارهاي مورد بررسي، شرايط اين 

هاي بازارها با توجه به وضعيت عرضه و تقاضا و عوامل اثرگذار بر آن، بررسي و سپس ساختار اين بازارها با توجه به ظرفيت
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اين محصوالت، بررسي شده  فرآوريكنندگان و مالكيت واحدهاي توليد و فرآوريو  توليدي در كشور، تعداد توليدكنندگان
اين كاالها مورد توجه قرار گرفته است. فصل  فرآورياست. در نهايت مسيرهاي بازاررساني كاالها و مشكالت صنايع توليد و 

ها بر روزي انقالب و آثار اين سياستهاي دولت در بازار كاالهاي مورد نظر پس از پيسوم اين پژوهش به بررسي سياست
شده مرتبط با موضوع پژوهش، مورد پرداخته است. در فصل چهارم، مطالعات انجام ي مورد نظرتوليد، مصرف و قيمت كاالها

بررسي قرار گرفته است. در فصل پنجم، الگوي اقتصادسنجي متناسب با بازار مواد غذايي مورد بررسي، تدوين شده است. با 
هاي موجود دربارة هر كاال و شرايط بازارهاي مورد بررسي، الگوهاي انتقال قيمت گوشت مرغ از به كيفيت آمار و داده توجه

مرغ از مرغداري فروشي و از مرغداري به كشتارگاه، الگوي انتقال قيمت تخمفروشي، از كشتارگاه به خردهمرغداري به خرده
فروشي و از دامداري به خرده فروشي، از كشتارگاه بهوشت گاو از دامداري به خردهفروشي، الگوهاي انتقال قيمت گبه خرده

هاي هفتگي فروشي، بر اساس آزمون تصحيح خطا و براي دادهكشتارگاه و الگوي انتقال قيمت شير از دامداري به خرده
ها و مقادير هاي ماهانة قيمتداده. همچنين الگوهاي حاشية بازار كاالهاي مورد بررسي براي ه استها تدوين شدقيمت

محقق در هاي بازاريابي فراهم باشد. كه در آنها امكان بررسي چگونگي انتقال قيمت و هزينه هاي تدوين شدتوليد، به گونه
ها در . در اين فصل، پس از بررسي روند قيمتپرداخته استششم به تحليل آماري و برآورد الگوهاي اقتصادسنجي فصل 

ها در اين بازارها، نتايج حاصل از برآورد الگوهاي اقتصادسنجي تلف بازار كاالهاي مورد نظر و علل نوسان قيمتسطوح مخ
هاي انتقال قيمت ها و نتايج آزمونآورده شده و ضرايب، كشش را SHAZAMافزاري شده در فصل پنجم، در بستة نرم ارائه

. در فصل هفتم نيز نتايج حاصل از برآوردهاي آماري شده استآوردي تفسير هاي بازاريابي در هر يك از الگوهاي برو هزينه
پژوهش و پيشنهادهاي محقق براي بهبود شرايط موجود بازار كاالهاي مورد گيري از و اقتصادسنجي، تحليل و نتيجه

  بررسي، ارائه شده است.
گوشت مرغ، ( تقاضاي مواد غذايي مورد بررسيدهد كه عرضه و نتايج حاصل از بررسي بازار مواد غذايي ايران نشان مي

دهد كه انتقال همچنين نتايج نشان مي. ها همراه است، رفتاري فصلي دارد و با نوسان قيمت)مرغ، گوشت گاو و شيرتخم
مدت در برخي از سطوح بازارهاي قيمت در تمام سطوح بازار مواد غذايي منتخب، در بلندمدت متقارن است اما در كوتاه

مدت و بلندمدت انتقال قيمت هاي كوتاهدر اين پژوهش همچنين كشش. مرغ و گوشت گاو نامتقارن استگوشت مرغ، تخم
هاي برآورد شده كشش. فروشي سطوح بازاريابي كاالهاي منتخب، برآورد شده استفروشي و خردهبين سطوح مزرعه، عمده

فروشي هاي بازاريابي، با شدت بيشتري به سطح خردههزينه هاي قيمت محصول سر مزرعه ودهند كه افزايشنشان مي
كنندگان، هاي بازاريابي در بازار مواد غذايي، مصرفبه دليل عدم تقارن در فرايند انتقال قيمت و هزينه. شوندمنتقل مي

ها منافع امتقارن قيمتهاي فرآوري و بازاريابي، از انتقال نپردازند و بنگاهشدة محصول ميقيمت باالتري از قيمت تمام
در بازار مواد  قيمت هايهاي دولت در تثبيت نوساندهد كه سياستنتايج اين پژوهش همچنين نشان مي. كنندكسب مي

 .غذايي ايران، موفق نبوده است
 

 


