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مکانیزم انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار ماهیان آبهای جنوب ایران
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چكيده
نوسان و بیثباتی قیمت محصولهای شیالتی یکی از مشخصات ناکارآمدی بازار این قبیل محصوالت
است .مطالعه حاضر به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار ماهیان آبهای جنوب کشور طی دوره زمانی
 ۳۱۳۱تا  ۳۱۳۱با ترکیب متدولوژی هاک و فریگون و همکاران ( )۳۳۳۳میپردازد .نتایج نشان میدهد برای
ماهیان قباد ،حلوا سفید ،هامور ،هور ،راشکو ،سنگسر ،شیر ،سرخو و حلوا سیاه فرضیه انتقال کامل افزایش
قیمتها از عمدهفروشی به خردهفروشی رد شده است .در مورد ماهیان حلوا سفید ،هور ،سنگسر و سرخو
تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت رد شده لذا عدم تقارن در انتقال قیمتها با افزایش حاشیه
بازار سودهای نامتعارفی را نصیب واسطهها میکند .نتایج کششهای انتقال قیمت ماهیهای هور ،سنگسر،
سرخو و حلوا سفید نشان میدهد که افزایش قیمت در عمدهفروشی این محصول ها با شدت بیشتری به
سطح خردهفروشی منتقل میشوند درحالیکه کاهش قیمت به کندی به سطوح باالتر بازار انتقال مییابند.
واژههای كليدی :انتقال قیمت ،حاشیه بازاریابی ،کشش انتقال قیمت ،ماهیان آبهای جنوب.
طبقه بندی C22, D4, Q13 : JEL
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 -1مقدمه
با توجه به گسترش شهرنشینی در دههها ی اخیر و گذار از کشاورزی سنتی به مرحله نوین و در نتیجه
افزایش سهم محصول های عرضهشده به بازار مصرف از کل محصول های تولیدی ،مقوله بازاریابی اهمیت
فزاینده ای یافته است .از آنجایی که بازاریابی شامل مراحلی چون فرآوری ،بستهبندی ،حملونقل و انبارداری
میباشد ،با گذر از هر یک از این مراحل ارزش محصول افزایشیافته ،در نتیجه باعث بروز اختالف قیمت
پرداختی مصرفکنندگان و قیمت دریافتی تولیدکنندگان میشود که به آن حاشیه بازاریابی گفته میشود
(حسینی و همکاران .)۳۱۳۱،از سوی دیگر ماهیت کارهای تجربی انجامشده نشان میدهد که در کوتاه مدت
قیمت خردهفروشی ممکن است به صورت آنی به تغییرهای قیمت عمدهفروشی واکنش نشان ندهد (بایلی و
برارسن ،۳۳۳۳ ،برنشتاین و همکاران ۳۳۳۱ ،و براون و یوسل ،۰۲۲۲،تومک و رابینسون )۰۲۲۱ ،این عدم
تقارن در انتقال قیمتها با تأثیر بر حاشیه بازار سودهای نامتعارفی برای واسطهها به وجود میآورد
(وولگننت .)۳۳۳۱،عدم تقارن در انتقال قیمتها به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت اتفاق میافتد به طوری
که تفاوت عمده این دو نوع انتقال نامتقارن قیمتها مربوط به اثر نسبی آنها بر حاشیه بازار است .به طوری
که عدم تقارن کوتاه مدت اثر موقتی بر حاشیه بازار دارد درحالیکه در عدم تقارن بلندمدت ،واسطهها
حاشیه بازاریابی را به طور پایدار افزایش میدهند (هانسن .)۳۳۳4 ،به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان به
فرآیند انتقال قیمت از مزرعه به خردهفروشی توجه نشان دادهاند (کپس و شرول ،۰۲۲۲ ،مییر،۰۲۲۱ ،
آگویار و سانتانا ۰۲۲۰ ،و پلتزمن .)۰۲۲۲ ،همچنین برای محققان و اقتصاددانان کشاورزی بررسی حاشیه
بازار و مساله انتقال قیمت در زنجیره مواد غذایی همواره موضوعی جذاب است و به نوعی این مساله را برای
تحلیل کار آیی و بررسی ساختار بازار بکار می برند (حسینی و همکاران ،۳۱۳6 ،حسینی و دوراندیش،
 ،۳۱۳۲برارسن و همکاران ۳۳۳۲ ،و فریگون و همکاران .)۳۳۳۳ ،رشد جمعیت و افزایش تقاضای روزافزون
مواد غذایی سالم از جمله محصول های شیالتی از یک سو و حاشیه بازاریابی و نارضایتی تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان از قیمت نهایی برخی از محصول های شیالتی از سوی دیگر ،بررسی وضعیت بازار این
محصول ها را در جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش مهم ضروری
مینماید .با توجه به اینکه مطالعه های گستردهای در ارتباط با بازاریابی محصول های کشاورزی صورت
گرفته اما تحقیق کمی در زمینهی بازاریابی محصول های شیالتی انجام شده است و بیشتر مطالع های
انجامشده در ارتباط با موضوعاتی از قبیل ترکیب عناصر بازاریابی ،بازار پذیری ،ساختار بازار جهانی ماهیان،
حاشیه بازاریابی و تحلیل بهرهوری عوامل تولید بخش شیالت بوده است بررسیها بیانگر نوعی خأل در
تحقیق های انجامشده بوده به طوری که مشخصاً به مسا له بازاریابی از نظر چگونگی انتقال قیمت و تأثیر آن
بر حاشیه بازاریابی محصول های شیالتی توجهی نشده است .دلیل طرح این موضوع نیز میتواند این مساله
باشد که با توجه به اینکه در کشورمان عرضهکنندگان محصول های شیالتی به طور معمول همه شرایط بازار
رقابتی را تأمین نمیکنند ،به نظر میرسد که بنگاههای بازاریابی محصول های شیالتی میتوانند از قدرت
بازاری خود استفاده کرده و تغییر قیمت را به طور کامل بین سطوح مختلف بازار منتقل نکنند .با فرض
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وقوع چنین رخدادی اثر افزایش یا کاهش قیمت عرضهکننده بر مصرفکننده متقارن نبوده و با تأثیر بر
حاشیه بازار و کاهش سهم عرضهکننده از قیمت نهایی محصول ،سودهای نامتعارفی نصیب واسطهها نماید.
پاسخگویی به مساله مطرحشده از این رو مهم است که آگاهی از چگونگی انتقال قیمت محصول های
شیالتی در حلقهها ی گوناگون زنجیره بازاریابی و شناسایی تنگناهای موجود در سیستم بازاریابی نقش مهمی
در کاستن هزینههای مبادله ،بهبود رفاه عرضهکنندگان و مصرفکنندگان این محصول ها و تدوین
سیاسته ای مناسب در این بخش خواهد داشت .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و بررسی مطالعه های
گذشته نشان میدهد که تا کنون مطالعهای در خصوص مکانیزم انتقال قیمت و تأثیر آن بر حاشیه بازاریابی
محصول های شیالتی کشور صورت نگرفته است ،این مطالعه به این منظور شکل گرفته است.
برخی از مطالعه ها بر فرآیند انتقال قیمت پویا تمرکز کردهاند .در این قبیل پژوهشها عوامل
تعیینکننده انتقال قیمت تحت عنوان اطالعات خارجی پسین اطالق شدهاند و از آزمونهای انتقال قیمت در
بررسی کارآیی یا همگرایی بازارها استفاده شده است (بارات و لی  .)۰۲۲۰آزمونهای همگرایی بین دو سری
قیمت ممکن است به این موضوع اشاره کنند که دو سری قیمت در کوتاه مدت رفتار متفاوت اما در
بلندمدت همگرا باشند (کنفورتی )۰۲۲4؛ اما با این حال پراکاش ( ،)۳۳۳۳راسومانکی و همکاران ()۰۲۲۱
نشان دادند که پارامترهای مدل کوتاه مدت سرعت انتقال قیمت را نشان میدهند حال آنکه ضرایب
بلندمدت ،درجه انتقال قیمت را نشان می دهند .از جمله مطالعه هایی که در زمینه انتقال قیمت و حاشیه
بازار انجامگرفته میتوان به موارد زیر اشاره نمود .حسینی و قهرمان زاده ( )۳۱۳۲انتقال قیمت (متقارن یا
نامتقارن) در بازار گوشت قرمز ایران را طی سالهای  ۳۱۱۱تا  ۳۱۳۳بررسی نمودند .نتایج این تحقیق که
در آن از دادههای سری زمانی فصلی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است نشان میدهد که انتقال قیمت
بین سطوح تولیدکننده و خردهفروشی گوشت قرمز نامتقارن است و این امر نشان میدهد که افزایش قیمت
تولیدکننده که منجر به کاهش حاشیه بازاریابی گوشت قرمز میگردد ،نسبت به کاهش قیمتهای
تولیدکننده که موجب افزایش حاشیه بازار گوشت قرار میشود ،خیلی سریعتر به قیمتهای خردهفروشی
منتقل میگردد .سیف و میرزاده فیروزآباد ( )۳۱۳۱در مطالعهای اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از
انتقال نامتقارن قیمت را مورد بررسی قراردادند .نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای افزایش قیمت
گوسفند زنده وکاهش قیمت آن ،روند زمانی ،هزینه حفاظت از گوشت و متغیر موهومی فصل بهار تأثیر
معنادار بر حاشیه بازار گوشت گوسفند دارند .همچنین نتایج نشان داد که تغییر قیمت گوسفند زنده به طور
کامل به خردهفروشی منتقل نمی شود و انتقال قیمت در کوتاه و بلندمدت نامتقارن است .حیدری کمال آباد
و شاهنوشی ( ) ۳۱۳۳به بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارها عقالیی نمودند.
نتایج این تحقیق که در آن از دادههای سری زمانی ماهانه استفاده شده است نشان میدهد که وقفههای
قیمت مرغ زنده بیشترین تأثیر را بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ دارند و متغیرهای قیمت مرغ زنده با یک و
سه وقفه باعث افزایش حاشیه بازاریابی و متغیر قیمت مرغ زنده با دو وقفه موجب کاهش حاشیه بازاریابی
میشود .محمدرضایی و همکاران ( )۳۱۳۳وضعیت بازاریابی ماهیان پرورشی گرم آبی در استان مازندران و
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عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی آن را مورد بررسی قراردادند .نتایج نشان داد که حاشیه مطلق بازاریابی برای
ماهیان کپور ،فیتوفاگ ،آمور و بیگ هد به ترتیب  ۳۰۱۱۳ ،6۲۱۳ ،۳۲۳۳۳و  4۱۳۱ریال برای هر کیلوگرم
و در تمامی گونههای مورد بررسی حاشیه خردهفروشی از حاشیه عمدهفروشی بیشتر است .افزون بر این ،
ضریب هزینه بازاریابی برای ماهیان کپور ،فیتوفاگ ،آمور و بیگ هد به ترتیب  ۳۰/۳۱ ،۲/۳۳ ،۱/۱۳و ۳۳/۱۲
درصد و میانگین ناکارآیی کل بازار برای آنها به ترتیب  ۰۲/۰ ،46/6۰ ،۱۳/۱4و  6۰/۲۲درصد میباشد .تابع
حاشیه بازاریابی برای ماهیان گرم آبی نشاندهندهی میزان اثرگذاری باال و مستقیم دو متغیر قیمت
خردهفروشی و ارزش کاالی ارائهشده برای فروش است و متغیرهای قیمت عمدهفروشی ،هزینههای بازاریابی
و میزان تولید کل واحد تولیدی نیز بر حاشیه بازاریابی به طور مستقیم تأثیرگذار است .حسینی و همکاران
( ) ۳۱۳۳ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی گوشت گاو را برای دوره  ۳۱۱۱تا  ۳۱۳۱بررسی
کردند .نتایج نشان داد که پراکنش نامناسب کشتارگاهها و تعداد زیاد واسطهها در زنجیره بازاریابی ،ساختار
بازار را غیررقابتی کرده ،حاشیه بازار را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را کاهش داده است.
بعالوه انتقال قیمتها و هزینه های بازاریابی گوشت گاو نامتقارن بوده و موجب افزایش حاشیه بازار شده
است .کان و یان لی ( ) ۰۲۲۳در بررسی انتقال قیمت در بازار برنج تایوان به این نتیجه رسیدند که تغییر در
۳
حاشیه بازار باعث انتقال نامتقارن بین قیمت خردهفروشی و قیمت سر مزرعه میشود .گیلن و فرانکوزا
( )۰۲۲۱در مطالعه خود به تحلیل انتقال قیمت  ۳۰گونه ماهی مصرفی در بازار اسپانیا پرداختند .نتایج نشان
داد که کشش قیمت انتقالی بین دو بازار سرتور و عمدهفروشی نسبت به دیگر بازارها بزرگتر است .ضمن
اینکه کششهای کوتاه مدت کوچکتر از کششهای بلندمدت قیمتهای انتقالی است .تحلیل تقارن قیمت
در این مطالعه بیانگر عدم تقارن قیمت در  ۳گونه از ماهیان مصرفی است .اجوگو و همکاران)۰۲۳۰( ۰
حاشیه بازار و انتقال قیمت در بازار گوشت گاو در کالنشهر بنین۱را بررسی کردند .نتایج نشان داد که یک
درصد افزایش در هزینه بسته بندی و انتقال به مرحله بعد حاشیه بازار را به ترتیب  ۱/64و  ۳۰/۱4درصد
افزایش داده درحالیکه یک درصد افزایش در هزینه بستهبندی و حملونقل حاشیه بازار را به ترتیب  ۳و
 ۲/۱۰درصد کاهش می دهند .همچنین نتایج مدل انتقال قیمت نشان داد که کشش بلندمدت حاشیه بازار
 ۲/۳۱6بوده درحالیکه کشش کوتاه مدت حاشیه بازار در سطوح عمدهفروشی و خردهفروشی به ترتیب
 ۲/۳۲6و  ۲/۳۳۳بوده و اگر چه بازار گوشت گاو در کالنشهر بنین به دلیل انتقال ناقص قیمت سودآور است
و اگر چه نوعی انتقال ناقص قیمت از عمدهفروشی به خردهفروشی این محصول دیده میشود؛ اما حاشیه
بازار بین عمدهفروشی و خردهفروشی در کوتاه مدت واگراست.
 -2متدولوژی تحقيق
مدل هزینه بازاریابی با فرض وجود رقابت در بازار ،به صورت رابطه  ۳نشان داده میشود:
) MM = f (Q , MC
()۳
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که در آن  MMحاشیه بازاریابی Q ،میزان محصول و  MCشاخص هزینه بازاریابی است .با توجه به اینن
که مثبت بودن حاشیه بازاریابی به معنای سودآوری و نشان میدهد که قیمت بیش از هزینه است ،در تعادل
بازار رقابتی برای این میزان تفاوت ،متغیر جدیدی که منعکسکننده نوسانات قیمت عمدهفروشی میباشد را
به مدل هزینه بازاریابی اضافه کنیم .بنابراین مدل هزینه بازاریابی در شنرایط رقابنت نناقص بنه صنورت زینر
خواهد بود.
)∂ MM = f (Q, MC,
()۰
∂ انحراف از بازار رقابتی را به علت ناپایداری قیمت عمدهفروشی نشان میدهد .معادله  ۰را به صورت رابطنه
 ۱نیز میتوان نوشت:
MM = a0 + a1MC + a2Q + ∂ + ε
() ۱
در این رابطه  εجمله خطا را نشان میدهد .متدولوژی اصلی که توسط هاک )۳۳۱۱( 4برای بررسی
انتقال قیمت مطرحشده ،برای بیان ∂ استفاده می شود .بر اساس این مدل هر گونه انحراف از وضعیت بازار
رقابتی (∂) به وسیله تغییرهای قیمت عمدهفروشی نشان داده میشود .با استفاده از متدولوژی هاک این
انحراف از شرایط رقابتی به صورت زیر به دست میآید:
∂ = a3t + a4 INCWPf + a5DECWPf
()4
 tمتغیر روند و ضرایب  a4و  a5به ترتیب اثر مقادیر افزایش و کاهش قیمتهای عمدهفروشی بنر حاشنیه
بازار را نشان داده و متغیرهای  INCWPfو  DECWPfبه ترتیب نشاندهنده افزایش و کاهش در قیمتهنای
عمدهفروشی محصوالت شیالتی هستند .این متغیرها به صورت ریاضی به شکل زیر نشان داده میشوند:
)
|)

(
(

∑
∑|

از آنجا که طبق بررسیهای انجامشده تأثیر افزایش یا کاهش قیمتهنای عمندهفروشنی در طنی زمنان
(چندین دوره) ممکن است توزیع شوند برای در نظر گرفتن این موضوع پارامترهنای  M1و  M2بنه عننوان
وقفه های مورد نیاز برای تعدیل کامل حاشیه بازاریابی نسبت به افزایش یا کاهش در قیمتهای عمدهفروشی
۲
از طریق معیارهای آکائیک و شوارتز بیزین تعیین و در مدل در نظر گرفته خواهند شد (کنیوکنان و فنورکر
 ،۳۳۳۱امریک .)۳۳۳4 6با قرار دادن این وقفهها در معادله  4فرم تجربی ∂ به صورت زیر به دست میآید :
()۲

)

(
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با جایگزینی معادله  ۲در معادله  ۱معادله  6به دست می آید که رفتار دالالن را با توجه بنه انتقنال تغیینرات
قیمت بر حاشیه بازار نشان میدهد.
()6

)

∑

(

)

∑

(

معادله  6حاشیه بازاریابی را تابع دو عامل نشان میدهد ،هزینه حاشیه بازاریابی توسط  Qو  MCو
رفتار دالالن در انتقال قیمت توسط پارامترهای INCWPو  DECWPنشان داده میشود .با توجه به اینکه
MCمیتواند افزایش و کاهش هزینهها را نشان دهد ،میتوان این مساله را که آیا انتقال تغییر هزینههای
بازاریابی بر حاشیه بازار به صورت متقارن یا نامتقارن صورت میگیرد را نیز آزمود .بنابراین  MCبه صورت
رابطه  ۱میتواند بیان شود:
∑
∑
()۱
(
)
(
)
 N1و  N2به ترتیب تعداد وقفههای افزایش یا کاهش در هزینه های بازاریابی هستند با جنایگزینی معادلنه ۱
در معادله  6شکل کامل معادله جهت تخمین به صورت رابطه  ۳بیان میشود:
()۳
)

)

)

(

∑

(

∑

(

)

∑

(

∑

به منظور بررسی چگونگی انتقنال هزیننه هنا و قیمنت محصنوالت شنیالتی (ماهینان آبهنای جننوب)
آزمونهای زیر مورد بررسی قرار میگیرند:
برای بررسی انتقال کامل افزایش و کاهش در هزینههای بازارینابی بایند فنروض H1و  H2آزمنون شنوند،
تأیید این فروض به معنی انتقال کامل تغییرات قیمت از عمدهفروشی به خردهفروشی و عدم تأثیر آنهنا بنر
حاشیه بازار است.
∑

)(H1

∑

)(H2

برای آزمون تقارن در انتقال هزینههای بازاریابی فرضیه  H3باید بررسی شود:
∑
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به منظور بررسی انتقال کامل افزایش و کاهش قیمتها از عمندهفروشنی بنه خنردهفروشنی
آزمون شوند:

بایند  H4و H5
∑

)(H4

∑

)(H5

اگر  H4و  H5رد شوند به این معنی است که افزایش و کاهش قیمت عمدهفروشی به طور کامل به سنطح
خرده فروشی منتقل نشده است و حاشیه بازار را میتواند تحت تأثیر قرار دهد .برای بررسی این موضنوع کنه
آیا انتقال نامتقارن قیمت در بلندمدت سود بیشتر از حد عادی و دائمی برای واسطه گران ایجاد میکند،باید
H6آزمون شود:
]

[

∑

∑

)(H6

برای بررسی انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت باید  H7آزمون شود:
]

[

∑

∑

)(H7

پذیرش  H6و  H7بیانگر آن است که انتقال قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن است بنابراین تغییر
در قیمتهای عمده فروشی تأثیری بر حاشیه بازار محصول های شیالتی نخواهد داشت .به منظور بررسی اثر
افزایش و کاهش قیمت محصوالت و سایر متغیرهای اثرگذار بر حاشیه بازار نیازمند الگویی هستیم که عالوه
بر قابلیت های الزم برای بررسی حاشیه بازار ،رفتار متغیرهای اثرگذار در حالت رقابت ناقص را نیز نشان دهد
از این رو در این مطالعه از ترکیب مدل هاک و مدل هزینه بازاریابی که نخستین بار توسط فریگن و
همکاران )۳۳۳۳( ۱مورد استفاده قرار گرفت ،به منظور بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصوالت
شیالتی آبهای جنوب استفاده شده است .در این روششناسی به این دلیل که مقدار محصول به عنوان یک
متغیر توضیحی در مدل لحاظ می شود ،بر خالف الگوی مارک آپ نیازی به اعمال فرض بازده ثابت به
مقیاس نیست .همچنین فرض اساسی الگو این است که علت انتقال نامتقارن قیمتها ،ساختار غیررقابتی
بازار است بنابراین اگر فرضیه انتقال نامتقارن قیمت پذیرفته شود به این معناست که بازار ساختار غیررقابتی
دارد .همچنین با توجه به اینکه هزینههای بازاریابی بخشی از قیمت پرداختی توسط مصرفکنندگان را در
بر میگیرد و تغییر در هزینه های بازاریابی منجر به تغییر سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصول
ارائهشده به مصرفکنندگان میشود ،لذا بررسی چگونگی انتقال هزینههای بازاریابی بر حاشیه بازار نیز حائز
اهمیت است .در این مطالعه فرضیههایی که آزمون میشوند عبارتاند از .۳ :انتقال هزینههای بازاریابی به
صورت نامتقارن صورت میگیرد .۰ .انتقال قیمت محصول های شیالتی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت
نامتقارن بوده و حاشیه بازار را افزایش میدهد .۱ .انتقال قیمت محصولهای شیالتی از عمدهفروشی به
خردهفروشی کامل نبوده و حاشیه بازار را تحت تأثیر قرار میدهند .نخست بر حسب ضرورت ،شکل تابعی
مناسب مطابق با ماهیت داده های مطالعه انتخاب گردید که برای این منظور از آزمون نسبت درستنمایی
فصلنامـه علوم اقتصادی
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استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که شکل تابعی خطی به منظور برآورد مدل حاشیه بازاریابی فوق
مناسب است .داده ها و اطالعات مورد نیاز برای این مطالعه مربوط به دوره  ۳۱۳۱تا  ۳۱۳۱است .اطالعات
مربوط به قیمت عمدهفروشی ،خردهفروشی و میزان تولید ماهیان آبهای جنوب شامل قباد ،حلوا سفید،
هامور ،هور ،راشکو ،سنگسر ،شیر ،سرخو ،شوریده و حلوا سیاه از پایگاه اینترنتی سازمان شیالت ایران و
اطالعات هزینهای مشتمل بر هزینههای حملونقل و نیروی کار از مرکز آمار ایران اخذ شده است.
نتایج
به طور کلی در مطالعه های مربوط به سری زمانی و بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده که از اهمیت
زیادی برخوردارند نتایج مربوط به آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس پرون در جدول  ۳آمده است.
جدول -1نتایج حاصل از بررسی ایستایی متغيرها
سطح (عرض از مبدا)
%5
%1
t
-۰/۱۰
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-6/4۳
-۰/۱۳
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-6/4۳
-۰/6۳
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
4/۳۰
-۰/۱۱
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
4/۳۰
-۰/۳۱
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-4/۱۰
-۳/۳4
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-4/۱۰
-۰/۳6
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۰/66
-۰/۳۱
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۰/6۳
-۰/۳۳
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۰/۱۳
-۰/۲6
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۰/۳4
-۰/۲۳
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
۱/6۱
%11

ADF

قباد
PP

ADF

راشکو
PP

ADF

شوریده
PP

ADF

سنگسر
PP

ADF

سرخو
PP

هامور

ADF

INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 22پائیز 1231

سطح (عرض از مبدا و شيب)
%11
%5
%1
t
-۳/44
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-6/4۱
-۰/6۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-6/4۱
-۰/۳۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
۱/4۲
-۱/۲۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
۱/۲4
-۰/۳۱
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-4/۳۳
-۰/۲۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-4/۳۱
-۰/۱۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۰/۳۳
-۰/۳۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۰/۳۳
-۰/۳۱
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۰/۳۱
-۰/۲۳
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۰/۳۳
-۰/۲4
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
۱/۳۱
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PP

ADF

هور
PP

ADF

شیر
PP

ADF

حلوا سفید
PP

ADF

حلوا سیاه

INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP
DECWP
INCWP

PP

سطح (عرض از مبدا)
%11
%5
%1
t
-۰/۲۱
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
۱/6۱
-۰/۱۳
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-6/۳۳
-۰/۱۳
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-6/۳۳
-۳/۱۱
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۰/6۳
-۳/۳۲
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۰/۱۳
-۰/۱۰
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۰/۱۲
-۰/6۳
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-۳/4۰
-۳/۲۱
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳
-6/4۳
-۱/6۲
-۰/6۲ -۰/۳۱ -۱/۲۳

-6/4۳ DECWP

سطح (عرض از مبدا و شيب)
%11
%5
%1
t
-۰/۳۳
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
۱/۳۱
-۱/۱۱
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-6/۰۲
-۱/44
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-6/۰۲
-۳/6۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۱/۲۰
-۳/۳۰
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۱/۳۳
-۰/۰۱
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۱/۰۱
-۰/۳۲
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-۱/۰۳
-۱/۰۳
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳
-6/4۲
-۱/4۳
-۱/۳۳ -۱/۲۰ -4/۳۳

-6/4۲

مأخذ :یافته های پژوهشگر

در اکثر پژوهشها فرض میشود که قیمتهای عمدهفروشی منشائ تغییر قیمتهای خردهفروشی است
(مقدسی) ۳۱۳۳،اما در این مطالعه این فرض مورد آزمون قرار گرفته است .به منظور بررسی رابطه علی بین
قیمتهای عمدهفروشی ) (pwو خردهفروشی ) (prاز آزمون علیت انگل گرنجر استفاده شده است .بر اساس
جدول  ۰برای ماهیان شوریده ،سرخو و شوخطبعی علیت دوطرفه بوده ،به عبارت دیگر فرض صفر در هر دو
معادله رد میشود بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رابطه علی دو طرفه بین بازارهای خردهفروشی و
عمدهفروشی وجود دارد و قیمتها در هر دو بازار از یکدیگر اثر میپذیرند و برهم تأثیر دارند .برای ماهیان
حلوا سفید ،حلوا سیاه ،شیر و هور هیچ رابطه علی بین دو بازار عمدهفروشی و خردهفروشی وجود ندارد و
قیمت در دو بازار مستقل از هم رفتار میکنند .برای ماهی سنگسر علیت از عمدهفروشی به خردهفروشی
بوده است .به عبارت دیگر فرض صفر در معادله اول پذیرفته میشود بنابراین علیت انتقال قیمت از
خردهفروشی به عمدهفروشی رد و قیمتها در سطح عمدهفروشی تأثیرپذیر از قیمتهای سطح خردهفروشی
نیستند .اما در معادله دوم فرض صفر رد و علیت از عمدهفروشی به خردهفروشی پذیرفته میشود .بر این
اساس برای ماهی سنگسر ارتباط علی یک طرفه از عمدهفروشی به خردهفروشی وجود دارد پس قیمت در
فصلنامـه علوم اقتصادی
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سطح خردهفروشی تحت تأثیر قیمت بازار عمدهفروشی قرار دارد  .برای ماهیان راشکو و قباد علیت از
خردهفروشی به عمدهفروشی بوده یا به عبارت دیگر قیمت در سطح عمدهفروشی تحت تأثیر قیمت بازار
خردهفروشی قرار دارد.
جدول  -2آزمون عليت ماهيان آبهای جنوب
عنوان

شرح
راشگو
شوریده
حلوا سفید
قباد
شیر
سنگسر
سرخو

ماهیان
جنوب

هامور
حلوا سیاه
هور

متغيرهای مدل

Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr
Pr  Pw
Pw  Pr

نتيجه

قبول یا رد

آزمون

فرض صفر



۳۰/4۱

عدم تأیید

۲/6۳

تأیید




۱/۳۳

عدم تأیید



4/۲۱

عدم تأیید

۰/۲۱

تأیید




۰/۲۲

تأیید

۱/۰۰

عدم تأیید




۳/6۲

تأیید

۳/۳۳

تأیید

۳/۱۳

تأیید
تأیید

فرض صفر
0

j



0

j

0

j

0

j

0

j

0

j

0

j

0

j

0

j

0

j



0

j



۰/۲۳

0

j



6/6۱

عدم تأیید

0

j



۳/۲۲

عدم تأیید

0

j



۳۲/۲۲

عدم تأیید

0

j

0

j




6/۳۳

عدم تأیید

6/۲۳

عدم تأیید

0

j



۲/۱4

تأیید

0

j

0

j

۰/۰۱

تأیید

0

j





۲/4۲

تأیید

۳/۱۳

تأیید

رابطه عليت
از خرده به
عمدهفروشی
دوطرفه
مستقل
از خرده به
عمدهفروشی
مستقل
از عمده به
خردهفروشی
دوطرفه
دوطرفه
مستقل
مستقل

مأخذ :یافتههای پژوهشگر

جدول  ۱و  4نتایج برآورد معادله  ۳که شامل مکانیزم انتقال قیمت و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی
ماهیان آبهای جنوب مشتمل بر ماهیان قباد ،حلوا سفید ،هامور ،هور ،راشکو ،سنگسر ،شیر ،سرخو ،شوریده
و حلوا سیاه را نشان میدهد .ضریب تعیین نشان میدهند که تغییرهای متغیر وابسته (حاشیه بازاریابی) به
خوبی توسط متغیرهای مستقل مدل مشتمل بر افزایش قیمت در عمدهفروشی ،کاهش قیمت در
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عمدهفروشی ،افزایش قیمت در عمدهفروشی با یک وقفه ،کاهش قیمت در عمدهفروشی با یک وقفه ،افزایش
هزینههای بازاریابی ،کاهش هزینه های بازاریابی و میزان صید (تولید) توضیح داده شده است .وقفههای
متغیرهای افزایش و کاهش در قیمت عمدهفروشی و افزایش و کاهش هزینههای بازاریابی با استفاده از
آمارههای آکاییک و شوارتز بیزین تعیین شده است .بر این اساس وقفه بهینه افزایش و کاهش در قیمتهایی
عمدهفروشی برابر یک و وقفه بهینه هزینههای بازاریابی صفر تعیین شده است .همچنین قبل از برآورد الگو
بر حسب ضرورت آزمون ایستایی متغیرها انجام و نتایج آن که در جدول  ۳نشان میدهد کلیه متغیرها ایستا
از درجه صفر هستند و برآورد ا لگو با استفاده از روش حداقل مربع های معمولی صورت گرفت .بر اساس
جدول های  ۱و  4مقدار تولید ماهیان حلوا سفید ،هامور ،سرخو و حلوا سیاه تأثیر مثبت و برای سایر ماهیان
تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی آنها دارند .اگر چه تأثیر معنادار تولید بر حاشیه بازار تنها مربوط به ماهیان
سرخو ،شیر و شوریده بوده است .ضرایب متغیر روند زمانی به استثنای ماهی قباد و راشکو برای سایر ماهیان
آب های جنوب مثبت بوده و حاکی از افزایش حاشیه بازار این محصول ها در طول زمان میباشد .ضرایب
متغیرهای افزایش و کاهش در شاخص هزینههای بازاریابی نشان میدهند که افزایش در هزینههای بازاریابی
ماهیان آب های جنوب حاشیه بازار این محصول ها را افزایش و کاهش آن حاشیه بازار این محصول ها را
کاهش میدهد .معنیدار نبودن ضرایب بیشتر متغیرهای افزایش و کاهش هزینههای بازاریابی به معنی عدم
تأثیر این متغیرها بر حاشیه بازاریابی ماهیان آبهای جنوب میباشد که این موضوع با انجام آزمون
فرضیههای انتقال کامل افزایش و کاهش هزینههای بازاریابی ،به استثنای ماهی سرخو ،مطابقت دارد.
همچنین آزمون تقارن در انتقال هزینههای بازاریابی نشان میدهد که برای ماهیان سنگسر و سرخو ضرایب
متغیرهای افزایش و کاهش در هزینه های بازاریابی از نظر آماری برابر نیستند و هزینههای بازاریابی به صورت
نامتقارن صورت میگیرد درحالیکه برای سایر ماهیان آبهای جنوب تقارن در انتقال هزینههای بازاریابی
تأیید می شود .همچنین آزمون مربوط به انتقال کامل متغیرهای افزایش و کاهش قیمت از عمدهفروشی به
خردهفروشی نشان میدهد که برای ماهی قباد ،حلوا سفید ،هامور ،هور ،راشکو ،سنگسر ،شیر ،سرخو و حلوا
سیاه انتقال کامل افزایش قیمتها رد و انتقال کامل کاهش قیمتها برای ماهی شوریده تأیید میشود.
همچنین نتایج آزمون فرضیه تقارن کوت اه مدت و بلندمدت انتقال قیمت ماهیان آبهای جنوب نشان
میدهد که برای ماهیان حلوا سفید ،هور ،سنگسر و سرخو تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت رد
میشود؛ بنابراین عدم تقارن در انتقال قیمت این محصول ها سبب افزایش حاشیه بازاریابی شده و سهم
دریافتی عرضهکنندگان از قیمت محصول های نهایی کاهش و سهم مصرفکنندگان از قیمت نهایی
افزایشیافته و این اختالف به شکل سودهای نامتعارف نصیب واسطههای بازار شده است .برای ماهیان قباد،
هامور ،راشکو ،شیر ،حلوا سیاه و شوریده تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت تأیید میشود از این
رو انتقال قیمت بین سطوح عمدهفروشی و خردهفروشی تأثیری بر حاشیه بازار این محصولها ندارد.
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جدول -۳نتایج عوامل موثر بر حاشيه بازاریابی ماهيان جنوب و آزمون فرضيهها
متغير

نماد

قباد

حلوا سفيد

مقدار ثابت

C

(۳۳6/۱)۲/۱۲

(-6۱۰4)-۳/۲۰

هامور

هور

(-۳۰4/۰)-۲/۳4( -4۱4۲)-۳/۰4

راشكو
(۳۳۳۲۱)۳/۱۱

تولید

Q

(-/۲۲۲۳)-۲/۱۱

(۲/۲۲4)۳/۳۳

(۲/۲۲۳)۳/66

(-۲۲)-۲/6۳
-۲/۲۰E

(-۲/۲۳)-۲/۱۳

روند زمانی

t

(-۱۲/۱)-۳/4۲

(۳4۱/۳)۲/۳۰

(۱۳۱/۰*)۰/۲۳

(۱۲۱/4)۳/۰۱

(-۰66/۰)-۲/۱۰

افزایش قیمت در
عمدهفروشی
کاهش قیمت در
عمدهفروشی

-۲/46**)-4/۰6( INCPP
DECPP

(۲/66)۲/۱۳

(-۲/*۱6)-۰/۱۲( ۲/۱4***)۳۰/۰۱( ۲/۲4**)4/66
(-۲/۲۳**)-۱/4۱

افزایش قیمت در
عمدهفروشی با )-۲/۱۳ )-۱/۳۲( INCPP(-1
یک وقفه

(۲/۲۰ )۰/۱۳

کاهش قیمت در
عمدهفروشی با
یک وقفه

**

*

(۲/6۳)۳/۳6
**

(۲/۳4 )۲/۳۲

(۲/۳۲**)6/۲4
*

(-۳۲/۲۲
)***-۲/4۳
(-۲/4۳)-۳/۱4
**

(-۲/۰۳ )-4/6۳( -۲/۰4 )-۰/6۰

(DECPP)1

(۲/4۲)۲/4۲

(-۲/۲۰)-۳/۲4

(۲/6۳)۲/۳۰

(۲/۱۲ )۰/۳۰

(-۲/۳۳)-۲/۲۳

افزایش هزینه
نیروی کار

INCWL

(۲/۲۳*)۰/۰۱

(۲/۲6)۲/۳۳

(۲/۳۳)۳/۲۱

(۲/۱۰*)۰/۱۳

(۲/۰6)۲/۳۲

کاهش هزینه
نیروی کار

-۲/۱۲)-۲/۰۱( DECWL

(-۲/۲۲۰)۲/۲۱

(-۲/۲۲)-۲/۲۳

(-۲/6۲)-۲/۱۳

(-۲/۰۱)-۲/۲۲

افزایش هزینه
حملونقل

INCWH

(۲/6۱)۲/۲4

(۲/۳4)۲/۳۲

(۲/۲۱)۲/۲۳

(۲/۳۱)-۲/۳۳

(۱/۱۳)۲/۱۳

کاهش هزینه
حملونقل

DECWH

(۳/۳۰)۲/6۱

(-۲/۳۳)۳/۱۲

(-۲/۰۲)-۲/۳۳

(-۲/۳۲)-۲/۲4

(-۲/۱۳)-۲/۳۲

ضریب تعیین

R2

۲/64

۲/۳۳

۲/۳۳

۲/۳۳

۲/۳۳

دوربین -واتسون

D.W

۰/۳۱

۰/۲۰

۰/۳4

۰/۲۳

۰/۱۳

انتقال کامل
افزایش قیمتها
به خردهفروشی

H4

عدم تأیید

عدم تأیید

عدم تأیید

*

عدم تأیید

عدم تأیید

انتقال کامل
کاهش قیمتها به
خردهفروشی

H5

تأیید

عدم تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید

انتقال متقارن
قیمتها در کوتاه

H6

تأیید

عدم تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید
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مدت
انتقال متقارن
قیمتها در
بلندمدت

H7

تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید

عدم تأیید

انتقال کامل
افزایش هزینههای
بازاریابی

H1

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

انتقال کامل
کاهش هزینههای
بازاریابی

H2

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

انتقال متقارن
هزینههای
بازاریابی

H3

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

مأخذ :یافتههای پژوهشگر*** * ،** ،به ترتیب معنیداری در سطوح  ۲ ،۳و  ۳۲درصد

جدول -۴نتایج عوامل موثر بر حاشيه بازاریابی ماهيان جنوب و آزمون فرضيهها
متغير

نماد

سنگسر

شير

مقدار ثابت

C

*

**

تولید

Q

(6۱۳4 )۰/۳۰

سرخو

شوریده

حلوا سياه
*

(۰۰۳6 )۰/6۰( -۲4۰64)-۲/۳۰( -۱۰۲۳)-۳/۳۱( ۱۰۱۰ )۱/۲۲
*

**

*

*

(۲/۲۲۲۰)۲/۳۰( -۲/۲۲۰ )-۰/۲۳( ۲/۲۲۰ )4/۳۳( -/۲۲۲۳ )-۰/۳۳( -/۲۲۲6)-۳/۳۲

روند زمانی

t

(۰۲/۰)۲/4۱

(۳۱۲/۲ )۰/6۳

(۱۲/۳۱)۲/64

(۰۲۱/۱)۲/۱۰

**

(۳۱۲/۲ )۱/4۳

افزایش قیمت در
عمدهفروشی

INCWP

(-۲/۲۱)-۲/۳۲

(۲/۲۱*)۰/۳۱

(۲/۰۳***)۳/6۳

(-۲/۲۳)-۳/۱۰

(۲/۰۲**)4/۳۱

کاهش قیمت در
عمدهفروشی

DECWP

(-۲/۳۰)-۳/۰4( -۲/۳۲*)-۰/۰۳

(۲/۲۰)۲/4۳

(-۲/۰۲*)-۰/۰۳

(۲/۳۱)۲/۲4

افزایش قیمت در
عمدهفروشی با یک )-۲/۰6 )-۰/۱۳( INCWP(-1
وقفه
*

(۲/۲۰)۳/6۲

**

(۲/۳۰ )۱/66

کاهش قیمت در
عمدهفروشی با یک )-۲/۳4)-۳/4۳( -۲/۱۲ )-۰/۲۲( DECWP(-1
وقفه
*

*

(-۲/۲۳ )-۰/۰۱

*

(۲/۳۲ )۰/۳۰

(۲/۲۳)-۲/۰۲

(-۲/۲۱)-۲/۰۳

(۲/۲۳)۲/4۰

افزایش هزینه
خوراک

۲/۱۳**)۱/۳۳( INCMEAL

(۲/۲6)۲/۰۱

(۲/۲۳)۲/۰6

(۲/۲۳)۲/۲۱

(۲/۱۱**)6/۲6

کاهش هزینه
خوراک

-۳/۳6)۳/۳6( DECMEAL

(-۲/۲۰)-۲/۳۳

(-۲/۳۲)۳/۳6
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متغير

نماد

سنگسر

شير

سرخو

شوریده

حلوا سياه

افزایش هزینه
حملونقل

INCWH

(۳/۰۳)۲/۳۱

(۲/۲۱)۲/۲۳

(۰/۱۲**)۱/۰۲

(۲/۳۰)۳/۰۳

(۲/۲۲)۲/۱۱

کاهش هزینه
حملونقل

DECWH

(۲/۱6**)۱/۳۱

(-۳/۳۲)-۲/۱۲( -۳/۲4*)-۰/4۲( -۲/۳6*)۰/۳۲

(-۲/66)-۲/۲۳

ضریب تعیین

R2

۲/۳6

۲/۳۲

۲/۳۳

۲/۳۲

۲/۳۳

دوربین -واتسون

D.W

۳/۳۱

۰/۲۱

۰/۲۱

۰/۳۳

۳/۳۲

انتقال کامل افزایش
قیمتها به
خردهفروشی

H4

انتقال کامل کاهش
قیمتها به
خردهفروشی

H5

عدم تأیید

عدم تأیید

عدم تأیید

تأیید

عدم تأیید

عدم تأیید

تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید

انتقال متقارن
قیمتها در کوتاه
مدت

H6

عدم تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید

تأیید

انتقال متقارن
قیمتها در
بلندمدت

H7

عدم تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید

تأیید

انتقال کامل افزایش
هزینههای بازاریابی

H1

تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید

تأیید

انتقال کامل کاهش
هزینههای بازاریابی

H2

عدم تأیید

عدم تأیید

عدم تأیید

تأیید

تأیید

انتقال متقارن
هزینههای بازاریابی

H3

عدم تأیید

تأیید

عدم تأیید

تأیید

تأیید

مأخذ :یافتههای پژوهشگر *** * ،** ،به ترتیب معناداری در سطوح  ۲ ،۳و  ۳۲درصد

یکی دیگر از شاخصهای مهم در تحلیل الگوی انتقال قیمت ،کشش انتقال قیمت است .کشش انتقال
قیمت در سطوح مختلف بازار نشان میدهد که با تغییر درصد مشخصی در قیمت یک سطح از بازار ،قیمت
در سطح دیگر چه میزان تغییر خواهد کرد .هیلدرث و جارت )۳۳۳۲(۳کشش انتقال قیمت را چنین تعریف
کردند :تغییر نسبی در قیمت خردهفروشی به تغییر نسبی در قیمت سر مزرعه زمانی که سایر عوامل ثابت
باشند .کشش انتقال قیمت را میتوان بر اساس معادله رگرسیونی بر اساس قیمت در سطوح مختلف بازار
تعیین کرد .این کشش میتواند کوتاهمدت یا بلندمدت باشد .کشش کوتاهمدت بیانگر تأثیر آنی تغییر قیمت
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در یک سطح بر سطوح دیگراست اما کشش بلندمدت اثرها با وقفه تغییرهای قیمت در یک سطح بازار را بر
سطوح دیگر نشان میدهد (جورج و کینگ .)۳۳۱۳ ۳،جدول  ۲کشش انتقال قیمت بین بازارهای
عمدهفروشی و خردهفروشی ماهیان آبهای جنوب را نشان میدهد .بر اساس نتایج این جدول برای
ماهیهای هور ،سنگسر ،سرخو و حلوا سفید کشش کوتاهمدت انتقال قیمت کمتر از کشش بلندمدت انتقال
قیمت است و این نشان میدهد که اثر تغییر قیمت در سطح عمدهفروشی بازار این محصولها در یک دوره
به طور کامل به سطح خردهفروشی در همان دوره منتقل نمیشود و در طول دوره زمانی و با وقفه زمانی
انتقال مییابد .به بیان دیگر نتایج کششهای انتقال قیمت نشان میدهد که افزایش قیمت محصول های
شیالتی ذکرشده در عمدهفروشی با شدت بیشتری به سطح خردهفروشی منتقل میشوند درحالیکه
کاهشهای قیمت به کندی به سطوح باالتر بازار انتقال مییابند بنابراین انتقال قیمت بین دو سطح بازار در
یک دوره کامل نبوده و با تأخیر صورت میگیرد .نتایج کشش کوتاه مدت و بلندمدت انتقال قیمت موید
یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها مبنی بر عدم تقارن انتقال قیمت محصول های ذکرشده میباشد.
جدول  -5كشش انتقال قيمت ماهيان آبهای جنوب
عنوان

ماهیان جنوب

شرح

كشش كوتاه مدت

كشش بلندمدت

راشگو

۲/۳۱۳

۲/64۱

شوریده

۲/۳46

۲/4۰۲

حلوا سفید

۲/۲۱۰

۲/۳64

شیر

۲/۳۲۰

۲/۰۳۱

قباد

۲/۳4۱

۲/۱۱6

سنگسر

۲/۱۳۰

۲/۳۰۰

سرخو

۲/۳۱۲

۲/۳۳6

هامور

۳/۱۱

۳/۰۱

حلوا سیاه

۲/۳4۲

۲/۱۱6

هور

۳/۲۲

۳/۰۱

مأخذ :یافتههای پژوهشگر

 -۳نتيجهگيری
در این مطالعه مکانیزم انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیه بازاریابی محصول های شیالتی ایران بررسی
شده است .به این منظور ماهیان جنوب کشور مشتمل بر ماهیان قباد ،حلوا سفید ،حلوا سیاه ،هامور ،همر،
راشکو ،سنگسر ،شیر ،سرخو و شوریده طی دوره  ۳۱۳۱تا  ۳۱۳۱مورد بررسی قرارگرفتهاند .نتایج تجربی
بررسی در سطوح مختلف بازار محصول های شیالتی نشان میدهد که پراکنش نامناسب پرورشدهندگان
این محصول ها در مناطق مختلف کشور ،تعدد واسطهها در زنجیره بازاریابی و ساختار غیررقابتی برخی از
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محصول ها سبب میشود تا قیمت برخی از محصول های شیالتی در طول سال و در مناطق مختلف کشور،
دستخوش تغییر شوند .همچنین مشاهده میشود به دلیل تمرکز عرضهکنندگان محصول های شیالتی در
برخی از مناطق کشور ناچار این محصول ها را جهت عرضه به دیگر نقاط کشور ،به واسطهها و در بسیاری از
موارد به قیمتهای پیشنهادی از سوی واسطهها فروخته میشوند و واسطهها با استفاده از وجود ساختار
غیررقابتی و با قیمتهایی باالتر آنها را در اختیار خردهفروشیها قرار داده و به این صورت موجب افزایش
حاشیه بازار می شوند.یکی دیگر از دالیل انتقال نامتقارن قیمت برخی از محصول های شیالتی در کشور را
می توان ناشی از اطالعات نامتقارن به شمار آورد .به دلیل اطالعات نامتقارن ،قدرت کم چانهزنی
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این محصولها در برابر واسطههای بازاریابی و نیز دسترسی کمتر آنها به
دیگر بازارها ،واسطه ها با قیمتی کمتر اقدام به خرید و با قیمتی بیشتر از قیمت تمامشده اقدام به فروش
میکنند .همچنین نتایج برآورد مدل ماهیان جنوب نشان میدهد که ضریب متغیر روند زمانی بجز برای
قباد و راشکو برای سایر محصول های مثبت بوده و حاکی از افزایش حاشیه بازاریابی این محصول ها طی
زمان است .نتایج آزمون فرضیه انتقال نامتقارن هزینههای بازاریابی برای سنگسر و سرخو تأیید و برای سایر
محصول ها رد می شود .نتایج آزمون عدم تقارن کوتاه مدت و بلندمدت انتقال قیمتها نشان میدهد که این
فرضیه برای حلوا سفید ،هور ،سنگسر و سرخو تأیید و برای سایر محصول ها رد میشود .همچنین نتایج
نشان میدهد که بجز حلوا سفید ،سرخو ،سنگسر و هور که تغییر قیمت عمدهفروشی این محصول ها به طور
کامل به سطح خردهفروشی منتقل نمیشوند و حاشیه بازار را تحت تأثیر قرار میدهند همچنین برای قباد،
هامور ،راشکو ،شیر ،شوریده و حلوا سیاه کاهش قیمت در عمدهفروشی به طور کامل به خردهفروشی
منتقل شده و حاشیه بازار این محصول ها بیشتر تحت تأثیر انتقال ناقص افزایش قیمت این محصول ها قرار
میگیرد .در پایان پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
.۳کمبود آگاهی و اطالعات عرضهکنندگان در زمینه بازار عاملی برای پایینفروشی محصول آنها است
به طوری که برخی از نوسانهای بازار اطالع دقیقی ندارند و در این میان سود اصلی را واسطهها میبرند .در
قانون بهرهوری کشاورزی تاکید شده است که شبکه سیمای اختصاصی بخش کشاورزی راهاندازی شود
که میتواند اطالعات بازار و قیمت را پوشش دهد .راهاندازی این شبکه میتواند تا حد زیادی به حذف
واسطهها کمک و منافع حاصل از عرضه نهادهها و محصول های شیالتی را بین خود عرضهکنندگان توزیع
نماید .همچنین پیشنهاد میشود نهادهای اطالعرسانی بازار ایجاد شوند ،این نهادها میتوانند اطالعات
مربوط به هزینههای تولید،قیمت و مقدار نهادهها و محصول های تولیدی شیالتی را در مناطق مختلف کشور
در دسترس همگان قرار دهد با این کار قدرت چانهزنی واسطهها ،سوء بهرهبرداریهای آنها ،هزینه
جمعآوری اطالعات و نوسان قیمت نهادهها و محصوالت شیالتی تا حدود زیادی کاهشیافته و به کنترل
حاشیه بازار کمک خواهد شد.
.۰یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از نوسانات قیمت برخی محصوالت شیالتی ،اصالح
زیرساختهای بازار آنهاست .لذا پیشنهاد میشود مسئولین ذیربط برای تقابل با این پدیده و جلوگیری از
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 22پائیز 1231

مهدی سراوانی و نظر دهمرده قلعه نو 14 /

تضییع حقوق دو قشر تولیدکننده و مصرفکننده تعاونیهای فروش را با تولیت و مشارکت عرضهکنندگان و
پرورشدهندگان محصوالت شیالتی ایجاد و بافرهنگ سازی و ایجاد آموزش و دادن امکانات ،آنان را مورد
حمایت قرار دهند تا باعرضه مستقیم محصوالت به دست مصرفکننده زمینه صادرات را نیز فراهم آورند که
به خودی خود عالوه بر حذف دالالن و واسطهها از این چرخه تنفیع تولیدکننده را فراهم و از تضییع حقوق
مصرفکنندگان نیز ممانعت به عمل میآید.
.۱پیشنهاد میشود به منظور حذف دالالن ،نظام موجود قیمتگذاری و فروش آبزیان مورد بازنگری قرار
گیرد مثالً از قیمت گذاری نفوذی (عرضه محصول با یک قیمت پایین تر برای جلب مشتری) ،قیمتگذاری
روانشناسی (برای مثال به جای فروش هر کیلو  ۳۰۲۲۲تومان به قیمت  ۳۳۳۲۲تومان فروخته شود)،
قیمت گذاری بر اساس خط تولید محصول (برای مثال در مراکز پرورش ماهی محصول های متنوعی برای
قشرهای مختلف مردم تولیدشده و هر کدام به قیمت خاصی به فروش برسد) استفاده شود .همچنین با توجه
به نقش به سزایی که قیمت خرده فروشی در افزایش حاشیه بازاریابی دارد ،با ایجاد ابزارهای کنترلی در
سطوح عمده و خردهفروشی میتوان از ایجاد فرصت برای سوءاستفاده واسطهها و دالالن کم کرد از این رو
پیشنهاد میشود یک زمانبندی پیشنهادی برای عرضهکنندگان و پرورشدهندگان محصول های شیالتی از
سوی تعاونیهای تولید برای ارائه محصول ها انجام شود .به نظر میرسد با این کار نوسان های عرضه در بازار
کم شده و شکست قیمتی برای تولیدکنندگان کمتر رخ دهد.
 .4صادرات به عنوان یک ابزار کنترلی و متعادل نگهدارنده عرضه و تقاضا میتواند در کاهش سطح
حاشیه بازاریابی موثر باشد به خصوص در مواقعی که تولیدکنندگان با مازاد عرضه مواجهند .همچنین در
کنار صادرات صنایع فرآوری و بستهبندی نیز میتوانند به تعادل مکانی و زمانی کمک قابلتوجهی نمایند به
طوری این صنایع میتوانند مکمل صادرات در کاهش حاشیه بازاریابی باشند مشروط به اینکه سرمایهگذاری
در این صنایع باهدف صادرات صورت گیرد .این صنایع تبدیلی و فرآوری کمک فراوانی به تأمین تقاضای
پایدار و پیشگیری از ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا برای محصول های شیالتی نموده که این امر از ایجاد
حاشیه بازاریابی و بروز نوسان های قیمتی باال به نحو موثری میکاهد.
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