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چکیده
بـه محاسـبه کشـش    ARDLدر این راستا با استفاده از مدل .باشدمیجهانی به بازار داخلیهدف از این مطالعه بررسی انتقال قیمت غالت از بازار 

بـدین  . تآرمینگتون و ارزي در بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته شده و در ادامه عوامل تأثیرگذار بر واردات غالت مورد تجزیه و تحلیـل واقـع  شـده اسـ    
بر . مورد استفاده قرار گرفت1390تا 1360هاي ت و برنج انتخاب و داده هاي سري زمانی طی سالمنظور چهار گروه عمده غالت شامل گندم، جو، ذر

هـاي قیمتـی کـه    براي سه گروه اول سیاسـت . اساس نتایج، گندم، جو و ذرت از نظر مصرف کننده ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه وارداتی آن است
ها را افزایش خواهد داد البته در مورد ذرت کشش ارزي منفی نشان دهنده این است کـه افـزایش   داتی آنها شود سهم وارتر شدن نسبی آنباعث گران

است که در کوتاه مدت و بلند مـدت تولیـد   از آنهمچنین نتایج حاکی . تواند باعث افزایش صادرات این محصول به سایر کشورها شودقیمت جهانی می
لذا به منظور تنظیم واردات غالت به کشور و تنظـیم  .  اندناخالص داخلی، تولید داخلی غالت و نرخ تعرفه گمرکی اثر معنی داري بر واردات غالت داشته

ت به اثر عـواملی همچـون نـرخ تعرفـه و نـرخ ارز بـر واردات ایـن        ، عالوه بر چگونگی انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخلی، دولهاآنبازار داخلی 
. محصوالت نیز توجه نماید

ARDLجانشینی، واردات،تقاضاي انتقال قیمت، :هاي کلیديواژه

JEL:F17 ،F14 ،F1 ،D12طبقه بندي

1مقدمه

با توجه به اهمیت غالت در سبد مصـرفی خانوارهـاي ایرانـی بـه     
صورت مستقیم و غیر مستقیم، تولید و تـأمین تقاضـاي آن، در امنیـت    
غذایی مردم نقش مهمی دارد به طوري که کمبود این محصوالت و یا 

. تواند باعث کاهش رفـاه اجتمـاعی مـردم شـود    نوسانات مقدار آن می
غالت عمده شامل گنـدم، بـرنج ،ذرت و جـو اسـت و جـو و ذرت بـه       

در تـأمین نیازهـاي   ) ماده اصـلی تولیـد پـروتئین   (صورت غیر مستقیم 
ت را دارد و بی ثبـاتی و نوسـان شـدید در    غذایی در ایران جایگاه نخس

بازار این محصول، کاهش قدرت خرید مصرف کننـدگان را بـه دنبـال    
در ) جهـان تیـ جمعیمصـرف يکـالر (ي سهم غالت از کل انرژ.دارد

ـ ترتبـه توسـعه حالدروافتهیتوسعهيکشورها،جهان ازعبـارت بی

دانشـکده  به ترتیب دانشجویان دکتري و استاد گروه اقتصاد کشـاورزي، -3و 1،2
گاه شیرازکشاورزي، دانش

:Ghasem.Layani.su@gmail.com(Email:    نویسنده مسئول-(*

بـه گنـدم سـهم انیـ منیادرکهباشدیمدرصد3/52و8/46،7/30
زانیـ مدهندهنشانارقامنیا. استدرصد3/17و6/18،4/22ب یترت

ـ امردمـان ییغذادر سبدییغذامادهنیایتو اهمتفاوت منـاطق نی
ـ درراسـهم نیشـتر یبدر حال توسـعه يکشورها. است غـالت نیمأت
1304ازتوسـعه در حاليکشورهاغالتدیتول. دارندجهانازینمورد

دهیرسـ 2011در سـال تنونیلیم1320به2010سالدر تنونیلیم
ـ ترتنیبدکه ـ تول. اسـت مواجـه يدرصـد 9/1رشـد بـا بی غـالت دی

بـه تنونیلیم937ازيدرصد6/4رشدبازینافتهیتوسعهيکشورها
بررسـی وضـعیت واردات و تولیـد    .)8(اسـت دهیرسـ تنونیلیم980

نشـان دهنـده رونـد    1360-1390هـاي  در کشـور طـی سـال   غالت
بطوریکـه  . باشـد افزایشی میزان تولید این محصـوالت در کشـور مـی   

میلیـون تـن بـوده    15میانگین تولید ساالنه این محصوالت در حـدود  
میزان تولید غالت در کشور کاهش 1386-1388هاي طی سال. است
میزان واردات این محصـوالت در ایـن دوره رونـد افزایشـی     یکهبطور

هاي کلی میزان واردات غالت به کشور در ساليطورهب. داشته است
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در این بین . اخیر همانند روند تولید این محصوالت افزایشی بوده است
سهم گندم از واردات غالت کشور بیش از ذرت، جو و بـرنج مالحظـه   

متوسط ساالنه در حـدود نیمـی از واردات   به طوربطوریکه . شده است
طور کلـی  ه ب. غالت کشور مربوط به واردات گندم به کشور بوده است

میلیـون تـن و متوسـط    7/6میانگین واردات ساالنه غالت بـه کشـور   
8/3واردات ساالنه گندم در این بین، طی دوره مـورد نظـر، در حـدود    

محصـول نیمهمتـر انعنـو بهگندمطور کلی ه ب. باشدمیلیون تن می
تیاهمازایدندرییغذاتیامنویاسیس،ياقتصادلحاظبهيکشاورز

کشـور درغالـب قـوت عنـوان بـه نانوگندم. استبرخورداریخاص
غـالت تمامنیبدرکشتریزسطحنیشتریبگندم،. شودیممحسوب

مـردم ییغـذا يالگودرگندميهاوردهآفرکهیتیاهملیدلبه. داردرا
مـورد نیپروتئدرصد50و حدوديدرصد کالر45یال40دارند،رانیا
درگنـدم مصـرف سهمنیشتریبد،ینمایمنیتأمرافردهرروزانهازین

همچنـین بررسـی رونـد تولیـد و     .خانوار استمصرفبهمتعلقکشور
هـاي اخیـر میـزان    واردات ذرت نیز حاکی از آن است کـه طـی سـال   

واردات این محصول روند افزایشی بـه خـود گرفتـه اسـت و در سـال      
میلیون تن رسیده است که بیشترین سهم واردات 7/5به حدود 1390

در ایـن بـین رونـد    . اختصاص داده استبه خودغالت را در این سال 
بـا نوسـانات   1360-1390يهـا سالتولید و واردات جو به کشور طی 

هاي اخیر بیشتري نسبت به سایر محصوالت برخوردار بوده و طی سال
ازریـ غجـو . میزان تولید این محصول در کشور افـزایش یافتـه اسـت   

پـر يغـذا نیترمهمعنوانبههانانوغذاهایبرخدرمحدوداستفاده
التیشـ وگوسـفند وگاوور،یطازاعمهادامرهیجوخوراكدريانرژ

در نهایـت اگـر   .دارديدامپـرور دریخاصتیاهمیبطورکلوباشدیم
چه میزان تولید برنج طی دوره مورد نظر بیش از واردات آن بوده است 

ها اخیر روند واردات این محصـول بـه کشـور افزایشـی و     اما طی سال
بطـوري کـه سـهم بـرنج از میـزان      . روند تولید آن کاهشی بوده است

از آنجـایی کـه تقاضـاي ایـن     ).8(باشد درصد می14/0دات کشور وار
شود پس ل در ایران از دو کانال تولید داخل و واردات تأمین میمحصو

عالوه بر کنترل و نظارت بر تولید داخل، بایستی به بـازار جهـانی ایـن    
محصول از جمله وضعیت تولیـد و تجـارت، نوسـانات بـازار جهـانی و      

اگرچه ایـران  . عوامل تأثیرگذار بر واردات این محصوالت نیز توجه کرد
گروه از محصوالت داراي جایگـاه نسـبتاً خـوبی اسـت و     در تولید این

تولید آن روبه افزایش بـوده امـا نیـاز فزاینـده تقاضـا و تغییـر الگـوي        
مصرف به سمت کاالي وارداتی خصوصاً در مـورد بـرنج باعـث شـده     
است وابستگی ایران به واردات این محصـوالت همچنـان ادامـه و در    

با وجـود اینکـه واردات در تـأمین    . ها با افزایش همراه باشدبرخی سال
ي انتخـاب مصـرف کننـدگان مـوثر اسـت امـا       تقاضا و افزایش دامنـه 

بایستی به تأثیرپذیري بازار داخلی و جهانی از یکـدیگر و نوسـانات آن   
ي اخیـر، بحـران جهـانی مـواد     نمونه بارز این تأثیر در دهه. توجه شود

افـزایش شـدید   است که منجـر بـه  2007-2008هاي غذایی در سال

مقدار محصوالت غذایی در بازارهاي جهانی شد و شاخص مواد غذایی 
درصدي را تجربـه کـرد بـه طـوري کـه      61در دنیا در این مدت رشد 

قیمت جهانی گندم و برنج دو برابر شد و نهایتـاً ایـن افـزایش قیمـت     
). 18(محصوالت به قیمت داخلیِ کشـورهاي واردکننـده  منتقـل شـد     

هاي علمی مختلف صورت ین تأثیرپذیري با معیارها و روشي امطالعه
توان به شناسایی ساختار بازار جهـانی و درجـه   از آن جمله می. گیردمی

انحصار آن، میزان جانشینی کاالي تولیـد داخـل بـا نمونـه وارداتـی و      
اینکـه  . تعیین میزان انتقال قیمت از بازار خارجی به داخلی اشـاره کـرد  

الها در این مبحث چه جایگاهی دارد به ایـن موضـوع    جانشینی این کا
گردد که اگرچه در مـورد جانشـینی کاالهـا در نگـاه اول، بیشـتر      برمی

جانشینی دو کاالي متفاوت ماننـد جانشـینی چـاي و قهـوه بـه ذهـن       
رسد، اما توجه به این مسئله مهـم اسـت کـه در بسـیاري از مـوارد      می

ه مشابه خارجی باشد کـه از  ممکن است یک کاالي خاص داراي نمون
ي جانشین براي کـاالي داخلـی، پـیش    طریق واردات به عنوان گزینه

اینکـه دو کـاالي داخلـی و مشـابه     . روي مصرف کننده، مطـرح باشـد  
این امر از . وارداتی آن تا چه حد جانشین یکدیگرند داراي اهمیت است

ي نـده توانـد نشـان ده  این منظر مهم است که درجه این جانشینی می
میزان تأثیرپذیري بازار داخلی از بازار جهانی باشد و همچنـین واکـنش   
تقاضا براي واردات کاال در نتیجه تغییـر در مقـدار نسـبی را مشـخص     

توانـد بـه   توجه به عوامل موثر بر واردات غالت نیـز مـی  ). 13(کند می
.زیادي راه گشا باشدتا حدعنوان تکمیل کننده این شناخت 

بررسی بازار جهـانی محصـوالت کشـاورزي صـادراتی و وارداتـی      
در ایـن راسـتا در مطالعـات    . همواره مورد توجه مطالعـات بـوده اسـت   

داخلی، بازار محصوالت عمده صادراتی ماننـد پسـته، زعفـران، فـرش     
و محصوالت عمـده وارداتـی ماننـد    ) محصوالت صادراتی(دست باف 

گروهـی از ایـن   . گرفتـه اسـت  ذرت، برنج و گنـدم مـورد توجـه قـرار     
اند که مطالعات به بحث ساختار بازار و تعیین درجه انحصار آن پرداخته

) 24(و همکـاران يطاهر: توان به موارد زیر اشاره کرداز آن جمله می
ازاستفادهباودادندقرارهدفراذرتمحصولبازارساختاريمطالعه

ایـن بـه 1990-2005دورهبـراي محصـول ایـن تمرکزِهايشاخص
مقـدار و انتقالاستچندجانبهانحصاريآنساختاررسیدند کهنتیجه

مـدت در کوتـاه امـا متقـارن بلندمدتدرداخلبازاربهجهانیبازاراز
بـه جهـانی بازارمقدارافزایشانتقالآن میزانطیکهاستنامتقارن

مقدار جهـانی افزایشاست و مقدارکاهشانتقالازتربیشداخلبازار
درتولیـد هزینـه هـاي  افـزایش بـه منجرتواندمیداخلبازاربهذرت

خانوارهـا مخـارج موجب افـزایش نیزسرانجاموطیورپرورشصنعت
به بررسی انتقال قیمت در بازار جهـانی  ) 9(فرج زاده و اسماعیلی . شود

بلندمـدت  پسته پرداختند و ضمن تأکید به وجود رابطه علی دو طرفه و 
به الگـوي متقـارن بلندمـدت و    بین مقدار داخلی و مقدار جهانی پسته،
و ) 19(عـالوه بـر آن موسـوي   . نامتقارن در کوتاه مدت اشـاره کردنـد  

بحث مطالعه ساختار بازار و انتقال قیمت بـا  ) 11(یشو دوراندینیحس
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رابطـه )19(موسـوي  مطالعـه درهاي انتقال را دنبال کردند کهکشش
درقـرار نگرفـت  تأییـد مـورد داخلیقیمتوجهانیقیمتمیانعلی
مـورد راطرفهدوعلیرابطهوجود) 11(دوراندیشوحسینیکهحالی
گروه دوم از مطالعات پیرامـون رابطـه بـازار جهـانی و     . قرار دادندتأیید

هایی است که به بحث جانشینی کاالهاي وارداتـی  بازار داخلی، بررسی
اند و بـا محاسـبه کشـش آرمینگتـون ایـن      آن، پرداختهو نمونه داخلی

دهنـد کـه  تخمـین کشـش     مطالعات نشان مـی . اندهدف را پی گرفته
اي اسـت و علـت ایـن اهمیـت،     العـاده آرمینگتون داراي اهمیـت فـوق  

ــودن مــدل ــراي تحلیــل  حســاس ب ــی ب هــاي تعــادل عمــومی و جزئ
توسـعه و  ها در کشـورهاي در حـال   هاي تجاري به این کششسیاست

، )16(1کـالوم در بین مطالعات خـارجی ماننـد مـک   . توسعه یافته است
هاي سـري  از داده) 15(4و الندمارك و شهرامر) 1(3، آن)26(2ترکان

زمانی براي تخمین این کشـش اسـتفاده شـده اسـت و بعـد از انجـام       
هـا و هـدف   هاي مناسب و متناسـب بـا داده  آزمون ریشه واحد از مدل

هـاي تجـاري   برخی از این مطالعات اثر سیاسـت . اندخود استفاده کرده
موثر هاي وارداتی و عواملهاي تجاري و میزان تعرفهمانند محدودیت

) 17(5يو بالسـتر ر یلمکـدان . اندبر واردات را نیز مورد توجه قرار داده
بـرآورد اول،: کننـد مـی خالصهچنینرازمینهیندر امهميیافتهسه

مـدت کوتـاه برآوردهـاي ازتـر بـزرگ آرمینگتـون کششازبلندمدت
وکشـور داخـل تولیـدات بـین دهـد جانشـینی  مـی نشـان کههستند

ایجـاد راحتیبهمدتکوتاهبامقایسهدربلندمدتدروارداتیکاالهاي
بـاالتري کشش) یستمیسیرغ(جداگانهتحلیلوتجزیهدوم،. شودمی
هـاي واکـنش زمـانی سـري هـاي روش،یـت در نها. کنـد میایجادرا

.کندمیشناساییعرضیمقطعبرآوردبهنسبتراتريکوچک
منظـور بررسـی تـأثیر    نیز بـه ) 21(6ي فیلیپدس و همکاراندر مطالعه

. به کشش آرمینگتون توجه شده اسـت اي جدید در اروپاسیاست تعرفه
با وجود اهمیت این کشش، در مطالعات داخلـی کمتـر از ایـن کشـش     

مطالعـات  تـوان بـه  در بین مطالعات داخلی مـی . بهره گرفته شده است
از ) 28(قدسـی  و یوسفیِ متقاعد و م) 13(، کفایی و میري )3(بخشوده 

معدود مطالعات انجام شده در داخل که به محاسبه این کشـش توجـه   
مطالعـه اول و سـوم بـا تمرکـز بـر محصـوالت       . اشـاره نمـود  اندکرده

. کشاورزي به تخمین کشش آرمینگتون و بحث انتقال قیمت پرداختند
و مـدل  1340-1383با استفاده از دادهاي سـري زمـانی   ) 3(بخشوده 
ARDLل قیمـت را بـراي محصـوالت منتخـب کشـاورزي پـی       انتقا

دهد از نظر مصرف کننـدگان ایرانـی، تولیـد    گرفت که نتایج نشان می
داخلی و محصوالت وارداتی مانند گوشت گـاو، گوشـت مـرغ و گنـدم     

1- McCallum
2- Turkan
3- An
4- Landmark and shahrammehr
5- McDaniel and Balistreri
6- Philippidis et al.

هـا تلقـی   جانشین ولی چاي و حبوبات وارداتی مکمل تولید داخلـی آن 
بـا توجـه بـه    ) 28(قدسـی  ي یوسفی متقاعد و منتایج مطالعه.  شودمی

ــال ــاي داده س ــا 1371ه ــت 1388ت ــاکی از آن اس ــه، ح ــشک کش
اسـت مدتکوتاهدرکششاینازبیشتربسیاربلندمدتدرآرمینگتون

کوتـاه ازبیشـتر بلندمدتدرجهانیهايقیمتنوسانکهمعنیبه این
در حالی که کفـایی  .یابدمیانتقالاین محصوالتداخلیبازاربهمدت

، ISICبا انتخاب محصوالت عمده وارداتی بر اساس کد ) 13(و میري 
به تخمین کشش آرمینگتون و بحث درجه جانشینی محصوالت مشابه 

مورد گروه کاالیی انتخابی و بـراي  23وارداتی و داخلی پرداختند که از 
ر گروه این کشش مثبت و معنـی دا 19، براي 1362تا 1371هاي سال

در تمام مطالعات مـورد بررسـی اهمیـت بررسـی انتقـال      . محاسبه شد
بـه دلیـل ارتبـاط    چـرا کـه  هاي جهانی مورد تاکید بـوده اسـت   قیمت

تنگاتنگ بخش کشاورزي با توسعه و رشد اقتصادي کشـورها، امنیـت   
غذایی و اثر گذاري واردات محصـوالت کشـاورزي بـر تولیـد در ایـن      

هاي جهانی از اهمیت بسزایی بر متبخش شناخت چگونگی انتقال قی
توانـد بـر رفـاه تولیـد     انتقال قیمت جهانی مـی یبطورکل. خوردار است

ي حاضـر، بـا   کنندگان و مصرف کنندگان اثر گذار باشد لذا در مطالعـه 
توجه به اهمیت غالت در بـین محصـوالت مصـرفی وارداتـی، بحـث      

ابه وارداتـی آن،  انتقال قیمت و درجه جانشینی غالت تولید داخل با مش
. از طریق محاسبه کشش آرمینگتون و کشش ارزي هدف قرار گرفـت 

در تمامی مطالعات مرور شـده پـس از محاسـبه کشـش آرمینگتـون و      
اما در مطالعه حاضـر  . پرداخته شده استهاکششارزي به تحلیل این 

پس از محاسبه کشش جانشینی براي غالت، به بررسی عوامـل مـوثر   
مطالعـه  چـرا کـه  . محصوالت نیز پرداختـه شـده اسـت   بر واردات این

میزان جانشینی محصوالت داخلـی و محصـوالت مشـابه وارداتـی بـه      
تنهایی ممکن است کمک چندانی به سیاست گذاري در این بخش بـه  

بـا  . منظور تنظیم بازار محصوالت داخلی و محصوالت وارداتی ننمایـد 
هـاي  واننـد جانشـین  تنگاه به این مطلب که محصوالت وارداتـی مـی  

عوامـل  یرتأثمناسبی براي تولید داخل باشند یا خیر، شناسایی میزان و 
لـذا بـه   . تواند مهم باشدمختلف بر تقاضاي واردات این محصوالت می

عنوان بخش تکمیلی این مطالعه، با توجه به اهمیت ایـن محصـوالت   
ا در هـ هـا و نقـش برخـی از آن   در کشور و کمبود آن در برخی از سال

تعلیف دام، به بررسی عوامل موثر بر واردات غالت نیز پرداختـه شـده   
است تا ضمن محاسبه میزان جانشـینی یـا مکملـی ایـن محصـوالت،      

هاي مناسب و اثر بخش جهت تنظیم بازار غالت در ایران نیـز  سیاست
هـاي  بنابراین بطور خالصه هدف مطالعه برآورد کشش. شناسایی گردد

ي غالت و همچنین بررسی عوامـل مـوثر بـر واردات    آرمینگتون و ارز
.باشدبه کشور می) گندم، ذرت، جو و برنج(این محصوالت 

هاروشمواد و 
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هـا از دو طریـق عمـل    به طور معمول براي بررسی انتقال قیمـت 
:شودمی

ها را نسـبت بـه   کشش ارزي که در حقیقت حساسیت قیمت) الف
این روش در مطالعات زیـادي  . کندیمتغییرات در نرخ ارز اندازه گیري 

3و کـوریکلی و همکـاران  ) 6(2، بربن)2(1بالیو و بوکز(بکار رفته است 

این کشش در حقیقت اثر تحمیـل شـده از طریـق نـرخ ارز روي     )). 7(
.دهدقیمت هاي داخلی را نشان می

کشش آرمینگتون که حساسـیت بـین محصـوالت در کشـورهاي     ) ب
به بیان دیگر، درجـه جانشـینی بـین کـاالي     .دهدمختلف را نشان می

ها کالسیک کـامالً  تولید داخل و کاالي تولید خارج که بر خالف مدل
توان از طریق کشـش آرمینگتـون مطالعـه کـرد     جانشین نیستند را می

ــتريبال، مـــک دانیـــال و )14(4کاپوشیشـــکی و وار ( ، )17(5يریسـ
هرچه این کشـش بزرگتـر   )). 5(7و باتیسا و آبراهوژونیر) 23(6سوانسن

بزرگتر باشد حـاکی از جانشـینی بیشـتر بـین کـاالي تولیـد داخلـی و        
دهـد  به عبارت دیگر، ارزش باالي این کشش نشان مـی . خارجی است

عالوه بر این وقتـی  . که خریداران این کاالها را یکسان تلقی می کنند
کـه  کاالهاي مزبورکامالٌ جانشین باشند هرگونه سیاستی مثـل تعرفـه   

دهد، به طـور مشـابه روي   قیمت کاالي وارداتی را تحت تأثیر قرار می
اما اگر دو کاال جانشین . گذاردهاي کاالي تولید داخل نیز اثر میقیمت

).3(نباشند، تغییرات قیمت کاالي تولید داخل متفاوت خواهد بود 
هایی براي بررسی حساسیت جانشینی بـین تقاضـا   این دو معیار روش

. هسـتند ) بصـورت واردات (االي تولید شده در داخـل و خـارج   براي ک
رود گرچه معیار دوم معموالً در معادالت تعـادل عمـومی بـه کـار مـی     

شـود  ولیکن در بیشتر مطالعات تجربی از کشش ارزي نیز استفاده مـی 
که در شرایط ثابت، هر چه کشش آرمینگتـون بزرگتـر باشـد، کشـش     

). 27و 12(ارزي هم بزرگتر خواهد بود 
بصـورت زیـر تعریـف    )Hm(و کشش ارزي ) σ(کشش آرمینگتون 

:شودمی
)1(

σ = ln ( )ln ( )
)2(H =

pبه تولید داخل و واردات اشـاره دارد و  mو dهاي که در آن اندیس

در واقـع کشـش آرمینگتـون کـه     . دهدقیمت و مقدار را نشان میqو 
جانشینی بین کاالي تولید داخل و کـاالي تولیـد خـارجرا نشـان     درجه 

دهداز طریق برآورد معادله زیر بدست خواهد آمد که معادلـه اصـلی   می

1- Bailliu and Bouakez
2- Berben
3- Coricelliet et al.
4- Kapuscinski and Warr
5- McDaniel and Balistreri
6- Svensson
7- Batistaa and Juniorb

:مورد استفاده در تخمین کشش هاي آرمینگتون است
)3(ln = + ln +i = 1,2, … , n

ها اي کشش هاي ارزي که حساسیت قیمتدر حالت کلی این مدل بر
:گیرد به صورت زیر استرا نسبت به تغییرات نرخ ارز اندازه می

)4(lnp =∝ + γ lnp + εi = 1,2, … , n
تخمین زده ) گندم، جو، ذرت و برنج(محصول iها براي این رگرسیون

الزم به ذکر است ك در رابطه کشش ارزي از متغیر رونـد  . خواهد شد
.نیز استفاده شد

در این مطالعه پس از بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمـون  
هـاي  ، استراتژي مناسب جهت برآورد مـدل )ADF(دیکی فولر افزوده 

در صورت وجود توأم متغیرهـاي ایسـتا در   . شدمورد نظر تعیین خواهد
روش . گـردد اسـتفاده مـی  ARDLسـطح و تفاضـل ایسـتا از روش    

ARDLمدت میان متغیرها اثرات بلندمدت و کوتاهتوأمامکان بررسی
به عبارت دیگر ایـن روش توانـایی تخمـین اجـزاي     .کندرا فراهم می

و ضمناً به دلیل اینکه سترا به طور همزمان دارا امدتبلندمدت و کوتاه
ها عموماً عاري از مشکالتی چون خودهمبسـتگی سـریالی و   این مدل

ـ ها نـا ار هاي به دست آمده از آنزایی هستند تخمیندرون و کـارآ  بی
اي حائز اهمیـت ایـن اسـت کـه در ایـن      نکته).22و 20(خواهند بود 

بـر  مطالعه پس از محاسبه کشش آرمینگتون به بررسی عوامـل مـوثر  
واردات غالت نیز پرداختـه شـده اسـت کـه در ادامـه بـه توضـیح آن        

. پرداخته خواهد شد

تابع تقاضاي واردات غالت به کشورالگوي تجربی 
توان میزان تـأثیر قیمـت   با توجه به محاسبه کشش آرمینگتون می

جهانی بر قیمت داخلی غالت را محاسبه و بر اسـاس کشـش بدسـت    
واردات محصـوالت مختلـف، سیاسـت گـذاري     توان در زمینهآمده می

در این مطالعه پس از محاسبه کشش آرمینگتون و کشش ارزي، . نمود
میـزان . شـود به بررسی عوامل مـوثر بـر واردات غـالت پرداختـه مـی     

وابسـته، متغیریکعنوانبهخارجیکاالهايبرايجامعههرتقاضاي
نامیـده ) هایتوضـیحی متغیـر (مسـتقل متغیـر کـه متعـددي عوامـل به

وارداترويبرعواملازهریکتأثیردرجه. گرددمیمربوطشوند،می
تـوان میکلیطوربه. استمتفاوتمختلف،شرایطبر حسبکشورها

. داردبسـتگی جامعـه آنخریدقدرتبهايهرجامعهتقاضايکهگفت
) GDP(داخلـی  ناخـالص تولیـد موثر برواردات،ازعواملیکیبنابراین

داخلـی کاالهايبهوارداتیکاالهاينسبیقیمت.)25و 10(باشد می
)P=PM/PD(     برقراري تعرفه، میزان تولیـد داخـل و نـرخ ارز از جملـه ،

تواند بر واردات غالت به کشور اثر گذار متغیرهاي دیگري است که می
. باشد

کشـاورزي  در ادبیات اقتصادي تابع تقاضـاي واردات محصـوالت   
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بنابراین بـا توجـه بـه مطالـب     . شودشکل لگاریتمی آورده میتماماً به
بیان شده مدل تقاضاي واردات در این مطالعه به منظور بررسی عوامل 

:باشدموثر بر واردات غالت بصورت زیر می
)5(= ( , , , , )
)6(= ∗ + ∗ + ∗ +∗ + ∗ +

لگـاریتم  لگـاریتم مقـدار واردات غـالت،   که در این رابطه 
لگاریتم نرخ ارز، لگاریتم قیمت نسبی، تولید ناخالص داخلی، 

لگـاریتم تولیـد داخلـی    لگاریتم میزان تعرفـه وارداتـی غـالت و    
پس از بررسی ایستایی متغیرها با توجه به وجـود تـوأم   . باشدغالت می

بـا توضـیحی خـود متغیرهاي ایستا در سطح و تفاضل ایسـتا از روش 
. استفاده شد)ARDL(گستردههايوقفه

هاي آرمینگتـون، ارزي  داده هاي مورد نیاز به منظور برآورد کشش
ر واردات غالت به کشور در این مطالعه، میـزان  و بررسی عوامل موثر ب

هـاي  و قیمـت ) گندم، جـو، بـرنج و ذرت  (واردات و تولید داخل غالت 
داخلی و وارداتی این محصوالت، تولید ناخـالص داخلـی، نـرخ تعرفـه،     

از مرکـز آمـار ایـران،    1390تا 1360هاي نرخ ارز است که براي سال
.انی جمع آوري شده استبانک مرکزي و سازمان خوار و بار جه

نتایج و بحث
پس از بررسی ایستایی متغیرهاي مورد بررسی با توجـه بـه وجـود    

هـاي مـورد بحـث،    براي محاسبه کشـش I(1)و I(0)توأم متغیرهاي 
هـاي  کشش. گزارش شد2تخمین و نتایج آن در جدول ARDLمدل 

بلندمدت و کوتاه مـدت آرمینگتـون و کشـش ارزي، انحـراف معیـار و      
بـر  . سطح معنی داري هر یک از ضرایب به تفکیک محصول قید شـد 

ضـریب در  11ضـریب گـزارش شـده،    16اساس این جدول، از بـین  
ي معنـی دار  از نظر آمـار درصد 10و درصد5درصد،1سطوح مختلف 

از تـر بـزرگ ي بلندمـدت همـواره   هاکششو مطابق با انتظار، اندشده
براي محصول گندم، هـر چهـار کشـش    . یکوتاه مدت هستندهاکشش

مثبت بودن عالمت کشش آرمینگتـون حـاکی   . معنی دار و مثبت است
ضـریب  . از آن است که گندم وارداتی جانشین گندم تولید داخل اسـت 

بنابراین در شـرایط  . است41/0بلندمدت کشش آرمینگتون گندم برابر 
گندم تولیـد داخـل نسـبت بـه     درصدي در قیمت 100ثابت با افزایش 

41قیمت نمونه وارداتی آن، نسبت مقدار واردات به تولید داخلی گنـدم  
یی جـایگزینی واردات  هـا استیسدرصد افزایش خواهد داشت و اعمال 

این ضـریب در کوتـاه   . در مورد این محصول تا حدي موفق خواهد بود
اه مـدت  دمدت و کوتـ ضریب بلن. است36/0مدت اندکی کمتر و برابر 

4است که بیـانگر تغییـر   04/0تقریباً برابر و حدود ارزي این محصول
درصـدي قیمـت   100درصدي در قیمت گندم داخلی به ازاي افزایش 

بنابراین با افزایش قیمت جهانی گندم، انتقـال قیمـت   . جهانی آن است
در مـورد ذرت کشـش آرمینگتـون    . به داخل بسیار کوچک خواهد بـود 

درصد معنی دار اسـت و نشـان   10است که در سطح 31/0بلندمدت، 
با یک درصـد  . دهنده جانشین بودن این محصول با ذرت وارداتی است

تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمـت وارداتـی، تغییـرات بـه نسـبت      
در میزان واردات بـه تولیـد داخـل بـراي     ) کمتر از یک درصد(کمتري 

هاي وارداتـی  وجود تعرفهاندتویمافتد که یک دلیل آن ذرت اتفاق می
سبب افزایش این ضـریب  تواندیمحذف و کاهش موانع وارداتی . باشد

مقدار کشش بلندمدت و کوتـاه مـدت ارزي   . براي محصول ذرت شود
ي تـوان  تاحـد اسـت و  21/0، 34/0این محصول منفی و بـه ترتیـب   

صادراتی این محصول در صورت افزایش قیمت جهانی ذرت را نشـان  
درصدي قیمـت جهـانی، قیمـت    100، به طوري که با افزایش هددیم

بـه بـازار جهـانی    تـر نییپابا قیمت اندکی تواندیمذرت تولیدي داخل 
کشش آرمینگتون براي جـو در بلندمـدت بسـیار کوچـک     . عرضه شود

کـه بـا   دهـد یمـ عالمت مثبـت آن، نشـان   . است076/0بوده و برابر 
اما کوچـک  ابدییماتی آن افزایش افزایش قیمت جو داخلی، سهم وارد

ي ریرپـذ یتأثبودن این رقم، بـه نـوعی اسـتقالل بـازار داخلـی جـو از       
در مـورد بـرنج،   . دهـد یمتغییرات قیمت جهانی این محصول را نشان 

کشش آرمینگتون در بلندمدت و کوتـاه مـدت معنـی دار و بـه ترتیـب      
رت مکمـل  بر این اساس، برنج وارداتی به صو. است-19/0و -34/0

و بـه نـوعی کیفیـت بـرنج ایرانـی و      شـود یمـ برنج تولید داخل تلقی 
بـا توجـه بـه کشـش     . وارداتی از نظر مصرف کنندگان متفـاوت اسـت  

درصدي قیمت 100براي این محصول، افزایش 16/0بلندمدت ارزي 
.درصدي قیمت برنج داخلی را در پی خواهد داشت16برنج افزایش 

یج برآورد تابع تقاضـاي واردات محصـوالت   در ادامه به تشریح نتا
بـراي محصـول   . پرداخته شده اسـت ) 3(مورد بررسی بر اساس جدول 

جو، در بلند مدت متغیرهاي لگاریتم تولید ناخـالص داخلـی و لگـاریتم    
داري بر واردات این محصول به کشـور  تولید داخلی جو داراي اثر معنی

در سـطح قابــل قبــولی  باشــند و سـایر متغیرهــاي از معنــی داري  مـی 
بر اساس نتایج، سطح درآمد کشور که البتـه بخـش   . اندبرخوردار نشده

داري در مثبـت و معنـی  ریتأثزیادي از آن مربوط به درآمد نفتی است، 
ي وارداتی جو داشته است و با توجه به ضریب برتقاضادرصد، 1سطح 

شور، در توان بیان کرد با افزایش یک درصدي درآمد کبدست آمده می
درصـد  63/1صورت ثابت بـودن سـایر شـرایط تقاضـاي واردات جـو      

متغیر تولید داخلی جو رابطـه منفـی بـا واردات آن بـه     . یابدافزایش می
کشور داشته و ضریب برآوردي در الگوي بلند مدت بـراي ایـن متغیـر    

.استشدهدار درصد معنی10، که در سطح است-85/0
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وضعیت ایستایی متغییرهاي مورد بررسی- 1جدول 
Table 1- Examining the stationary of variables

وضعیت ایستایی
(Stationary
situation)

آماره دیکی 
فولر

(ADF)

نام متغیر
(variables)

وضعیت 
ایستایی

(Stationary
situation)

آماره دیکی 
فولر

(ADF)

نام متغیر
(variables)

I(1)-6.8***لگاریتم  قیمت نسبی گندم
Log wheat relative price

I(1)-6.9***لگاریتم قیمت داخلی گندم
Log wheat domestic price

I(0)-1.7***لگاریتم قیمت نسبی ذرت
Log maize relative price

I(0)-3.2*لگاریتم قیمت داخلی ذرت
Log maize domesticprice

I(1)-5.5***لگاریتم قیمت نسبی جو
Log barley relative price

I(1)-5.6***لگاریتم قیمت داخلی جو
Log barley domesticprice

I(1)-6.0***لگاریتم قیمت نسبی برنج
Log rice relative price

I(1)-5.2***لگاریتم قیمت داخلی برنج
Log rice domestic price

I(0)-4.0***لگاریتم مقدار نسبی گندم
Log wheat relative quantity

I(0)-3.5**لگاریتم قیمت وارداتی گندم
Log wheat import price

I(1)-7.1***لگاریتم مقدار نسبی ذرت
Log maize relative quantity

I(1)-5.7***لگاریتم قیمت وارداتی ذرت
Log maizeimport price

I(0)-5.9***لگاریتم مقدار نسبی جو
Log barley relative quantity

I(0)-1.7*لگاریتم قیمت وارداتی جو
Log barleyimport price

I(0)-7.3***لگاریتم مقدار نسبی برنج
Log rice relative quantity

I(1)-5.7***لگاریتم قیمت واردات برنج
Log riceimport price

:Source)تحقیق یافته هاي : مأخذ Research findings)

کشش آرمینگتون و ارزي ِ بلندمدت و کوتاه مدت- 2جدول 
Table 2 –Long Run and Short Run Armington and Currency Elasticity

)بلندمدت(کشش ارزي
Long Run Currency El.

)کوتاه مدت(کشش ارزي
Short Run Currency El.

)بلند مدت(کشش آرمینگتون
Long Run Armington El.

)کوتاه مدت(کشش آرمینگتون
Short Run Armington El.

گندم*0.360**0.410*0.035*0.037
(0.021)(0.023)(0.20)(0.19)Wheat

ذرت0.130-*0.314**0.210-*0.34-
(0.29)(0.109)(0.43)(0.20)Maize

جو0.036*0.0270.0260.076
(0.038)(0.033)(0.27)(0.30)Barley

برنج***0.193-***0.072-0.341*0.161
(0.093)(0.107)(0.083)(0.09)Rice

:Source)تحقیق یافته هاي : مأخذ Research findings)

.داخل پرانتز انحراف معیار هر ضریب استاعداد % .  10و % 5، %1به ترتیب معنی داري در سطح * ، **، ***
(***,** and *and significant at 1%, 5% and 10%, respectively.The number in parentheses is the standard deviation)

بررسـی سـایر متغیرهــا حـاکی از آن اسـت کــه عالمـت ضــریب      
بـوده و بـه   ) منفـی (برآوردي نرخ تعرفه واردات جو مطـابق بـا انتظـار    

اي و آزاد عبارت دیگر با کاهش تعرفه واردات و یا حذف موانـع تعرفـه  
یابـد، امـا   سازي تجاري در بلند مدت، واردات جو به کشور افزایش می

در واقـع  . بل قبولی معنی دار نشـده اسـت  ضریب برآوردي در سطح قا
تـوان بـه واردات ایـن    حساسیت کم واردات جو به نـرخ تعرفـه را مـی   

همچنین نرخ ارز و . محصول توسط دولت و نهادهاي دولتی نسبت داد
شـاید بـه   مسئلهو این اندنبودهقیمت نسبی داراي عالمت مورد انتظار 

ـ    ود ایـن محصـول در   دلیل اهمیت این محصـول در تعلیـف دام و کمب
داخل کشور باشد که دولت به منظور جبران، توجه چنـدانی بـه قیمـت    

در کوتاه مدت نیز جهت اثـر  . این محصول در بازار جهانی نداشته است
بیشـترین  . در بلنـد مـدت اسـت   هاآنگذاري متغیرها، مشابه جهت اثر 

ضریب برآوردي در مدل کوتاه مدت مربوط به لگاریتم تولیـد ناخـالص  
تـوان بیـان نمـود کـه بـا      داخلی بوده و با توجه به ضریب برآوردي می

در میزان تولید ناخالص داخلی کشور، در صورت ثابـت  درصد1افزایش 
63/1بودن سایر شرایط میزان تقاضاي واردات جو بـه کشـور معـادل    
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بیان نمود واردات جـو نسـبت   توانیمیابد، بنابراین درصد افزایش می
ضـریب بـرآوردي   . ولید ناخالص داخلی کشش پذیر اسـت به تغییرات ت

ECMدار و بیانگر سـرعت  در تابع تقاضاي واردات از نظر آماري معنی
به عبارت دیگر اگـر هرگونـه شـوك یـا عـدم      . تعدیل بسیار باال است

تعادلی در واردات جو به کشور ایجاد شود، کمتر از یک دوره دوباره بـه  
تغییرات کوتاه مدت واردات جو را با روند تعادل بر خواهد گشت و روند 

در واقع از آنجایی که دوره مورد مطالعه . دینمایجهتمهمبلند مدت آن 
تـوان بیـان   ساالنه بوده است با توجه به ضریب جمله تصیح خطـا مـی  

رونـد تغییـرات کوتـاه    ) مـاه 7در طـول  (نمود که در کمتر از یک سال 
با نسبتاگردد و حرکت به سمت تعادل مدت و بلند مدت هم جهت می

.ردیگیمسرعت باالیی صورت 
دهـد کـه در   مدل تقاضـاي واردات گنـدم نشـان مـی    نتایج برآورد

بلندمدت ضریب برآوردي متغیرهاي تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی 
همچنین تنها ضریب تولیـد  . و نرخ ارز داراي عالمت مورد انتظار بودند

بـا  . انـد ناخالص داخلی و نرخ تعرفه در سطح قابل قبولی معنی دار شده
تـوان بیـان نمـود کـه در بلنـد مـدت بـا        توجه به ضرایب برآوردي می

درصد در تولید ناخالص داخلی، در صورت ثابت بـودن سـایر   1افزایش 
درصـد افـزایش   86/0شرایط تقاضاي واردات گندم به کشـور معـادل   

ضـریب  . درصـد معنـی دار اسـت   5ضریب برآوردي در سطح . یابدمی
کشـش  .اسـت ي نرخ تعرفـه وارداتـی گنـدم،مثبت و معنـی دار     برآورد

تعرفـه واردات  درصد1افزایش کندیمبدست آمده براي این متغیر بیان 
88/2گندم،در صورت ثابـت بـودن سـایر شـرایط منجـر بـه افـزایش       

که از نتایج پیداست متغیر همانطور. گرددیمدرصدي مقدار واردات آن 
دار ولـی عالمـت آن   درصـد معنـی  1نرخ تعرفه واردات گندم در سطح 

تواند به دلیل دولتـی  اي اقتصادي است که این امر میهمخالف تئوري
بودن واردات گندم و استراتژیک بودن این محصول و نیاز مبـرم آن در  

البته عالمت ضـریب بـرآوردي متغیـر قیمـت نسـبی نیـز       . جامعه باشد
این محصول بـا هـر   احتماالًهمانند نرخ تعرفه بر خالف انتظار است و 

. از قیمت جهانی وارد کشور شـده اسـت  هاي باالترقیمتی حتی قیمت
بر اساس نتایج با افزایش تولید داخل میزان نیاز کشور به واردات گندم 
کمتر شده و در نتیجـه محصـول کمتـري وارد خواهـد شـد هـر چنـد        

در کوتـاه  . ضریب برآوردي در سطح قابل قبولی معنی دار نشده اسـت 
10ی و در سـطح  مدت ضریب برآوردي نرخ تعرفه گندم با عالمت منف

سـایر ضـرایب از نظـر عالمـت هماننـد نتـایج       .  درصد معنی دار است
ضریب برآوردي تولید داخلی هـم  . بدست آمده در مدل بلند مدت است

در مدل بلند مدت و هم در مدل کوتاه مـدت از معنـی داري در سـطح    
ضـریب بـرآوردي تصـحیح خطـا بـراي      . قابل قبولی بر خوردار نیست

لذا در . معنی دار استدرصد1و در سطح -50/0ابر محصول گندم بر
هر دوره نیمی از اختالف بین مقدار تعـادلی بلندمـدت و کوتـاه مـدت     

سال روند تغییرات کوتـاه  2برطرف خواهد شد و یا به عبارتی در طول 
.گرددمدت و بلند مدت هم جهت می

ول اي به کشور در جـد نتایج برآورد مدل تقاضاي واردات ذرت دانه
در بلند مدت از بین متغیرهاي وارد شـده در الگـو،   .آورده شده است) 3(

تولید داخلی ذرت، تولید ناخالص داخلی و نـرخ تعرفـه در سـطح قابـل     
توان بیان کـرد  با توجه به ضرایب برآوردي می. قبولی معنی دار هستند

درصد در تولیـد داخلـی ذرت در صـورت ثابـت بـودن      1که با افزایش 
درصد کاهش 13/0یط واردات این محصول به کشور معادل سایر شرا

داري در مثبت و معنیریتأثبر اساس نتایج، سطح درآمد کشور . یابدمی
ي وارداتـی ذرت دارد و بـا توجـه بـه ضـریب      برتقاضـا درصد، 1سطح 

توان بیان کرد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط با بدست آمده می
درصـد  30/1کشـور، واردات ذرت  افزایش یـک درصـدي بـه درآمـد    

لذا واردات ذرت به کشـور نسـبت بـه تغییـرات تولیـد      . یابدافزایش می
. ناخالص داخلی کشش پذیر است

نرخ تعرفه از دیگر متغیرهاي معنی دار در الگـوي بـرآوردي اسـت    
درصـد  5بطوریکه ضریب برآوردي این متغیـر در بلندمـدت در سـطح    

درصـدي در نـرخ تعرفـه ذرت، واردات    1ش لذا با افزای. معنی دار است
در کوتـاه  . یابـد درصـدکاهش مـی  44/0این محصول به کشور معادل 

در بلند مدت هاآنمدت نیز جهت اثر گذاري متغیرها، مشابه جهت اثر 
.است

بیشترین ضریب برآوردي در مدل کوتـاه مـدت مربـوط بـه تولیـد      
ناخالص داخلی بوده و در صورت ثابت در نظر گرفتن سایر شـرایط بـا   

درصـد  78/1درصـدي درآمـد کشـور، میـزان واردات ذرت     1افزایش 
یابد، بنابراین واردات ذرت در کوتـاه مـدت نیـز نسـبت بـه      افزایش می

متغیر نرخ ارز و نرخ تعرفه نیز در . ستتغییرات این متغیر کشش پذیر ا
کوتاه مدت از سطح معنی داري قابل قبولی بر خـوردار شـده انـد، لـذا     

توانـد بـر میـزان تقاضـاي واردات     تغییر این متغیرها در کوتاه مدت می
در تابع تقاضـاي واردات از  ECMضریب برآوردي . ذرت اثر گذار باشد

به عبـارت  . عدیل بسیار باال استدار و بیانگر سرعت تنظر آماري معنی
دیگر اگر هرگونه شوك یا عدم تعادلی در واردات این محصـول ایجـاد   

دوباره بـه تعـادل بـر خواهـد     ) ماه8در حدود (شود، کمتر از یک دوره 
.گشت

براي محصـول بـرنج، در بلنـد مـدت متغیرهـاي لگـاریتم تولیـد        
داري بـر  ثـر معنـی  ناخالص داخلی و لگاریتم تولید داخلی بـرنج داراي ا 

باشـند و سـایر متغیرهـاي از معنـی     واردات محصول برنج به کشور می
بر اسـاس نتـایج، تولیـد    . اندداري در سطح قابل قبولی برخوردار نشده

ي برتقاضادرصد، 10داري در سطح مثبت و معنیریتأثناخالص داخلی 
این ضـریب نشـان مـی دهدکـه بـا افـزایش یـک        . وارداتی برنج دارد

صدي به درآمد کشور، در صورت ثابت فـرض کـردن سـایر شـرایط     در
عالمـت ضـریب   . یابـد درصد افزایش مـی 37/0تقاضاي واردات برنج 

تواند به برآوردي متغیر تولید داخلی بر خالف انتظار است و این امر می
.دلیل دولتی بودن واردات برنج در ایران باشد
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نتایج برآورد مدل بلند مدت و کوتاه مدت تقاضاي واردات غالت- 3دولج
Table 3- The results of long-run and short-run demand for Cereals imports

long-termرابطه بلند مدتshort-termرابطه کوتاه مدت

tآماره 
t statistics

ضریب
Coefficient

نام متغیر
variable

tآماره 
t statistics

ضریب
Coefficient

نام متغیر
Variable

محصول
product

تفاضل واردات جو**2.540.44
Difference of barley import

تولید داخلی*1.82-0.85-
Domestic product

جو
B

arley

تفاضل تولید داخلی*1.74-1.27-
Difference of domestic product

قیمت نسبی1.656.22
Relative price

تفاضل قیمت نسبی1.589.4
Difference of Relative price

تولید ناخالص داخلی**2.661.63
GDP

تفاضل تولید ناخالص داخلی**2.452.46
Difference of GDP

نرخ ارز1.02-0.18-
Exchange Rate

تفاضل نرخ ارز1.01-0.27-
Difference of Exchange Rate

نرخ تعرفه0.34-0.18-
Tariff

تفاضل نرخ تعرفه0.34-0.28-
Difference of Tariff

-5.88-1.51***ECM(-1)

تفاضل تولید داخلی0.22-0.11-
Difference of domestic product

تولید داخلی0.21-0.23-
Domestic product

گندم
W

heat

قیمت نسبیتفاضل0.832.48
Difference of Relative price

قیمت نسبی0.844.93
Relative price

تفاضل تولید ناخالص داخلی**2.240.43
Difference of GDP

تولید ناخالص داخلی**1.960.86
GDP

تفاضل نرخ ارز0.85-0.12-
Difference of Exchange Rate

نرخ ارز0.86-0.24-
Exchange Rate

تفاضل نرخ تعرفه*1.78-0.32-
Difference of Tariff

نرخ تعرفه*1.782.88
Tariff

تفاضل دوم نرخ تعرفه**2.13-1.22
Second difference of Tariff

-3.30-0.50***ECM(-1)

تفاضل تولید داخلی*1.88-0.18-
Difference of domestic product

تولید داخلی*1.78-0.13-
Domestic product

ذرت
M

aize

0.040.11
تفاضل قیمت نسبی

Difference of Relative price
0.0420.08

قیمت نسبی
Relative price

تفاضل تولید ناخالص داخلی***5.011.78
Difference of GDP

تولید ناخالص داخلی***8.581.30
GDP

0.610.08
تفاضل نرخ ارز

Difference of Exchange Rate
0.050.004

نرخ ارز
Exchange Rate

تفاضل دوم نرخ ارز**2.76-0.42-
Second difference of Exchange

نرخ تعرفه**2.67-0.44
Tariff

-0.57-0.13
تفاضل نرخ تعرفه

Difference of Tariff

تفاضل دوم نرخ تعرفه*2.060.43
Second difference of Tariff

-7.1-1.36***ECM(-1)

1.600.60
تفاضل تولید داخلی

Difference of domestic product
تولید داخلی**2.780.49

Domestic product

برنج
R

ice

تفاضل دوم تولید داخلی**3.03-1.02-
Second difference of D.product

0.931.39
قیمت نسبی

Relative price

تفاضل قیمت نسبی**2.76-6.22-
Difference of Relative price

تولید ناخالص داخلی*1.940.37
GDP

تفاضل تولید ناخالص داخلی*1.91-1.84-
Difference of GDP

1.310.028
نرخ ارز

Exchange Rate

تفاضل دوم تولید ناخالص داخلی*1.861.88
Second difference of GDP

-0.49-0.02
نرخ تعرفه
Tariff

-1.36-0.10
تفاضل نرخ ارز

Difference of Exchange Rate

-0.48-0.03
تفاضل نرخ تعرفه

Difference of Tariff
-10.70-1.53***ECM(-1)

% .  )10و % 5، %1به ترتیب معنی داري در سطح * ، **، (***تحقیقیافته هاي : مأخذ
(Source: Research findings. ***,** and *Respectively significant at 1%, 5% and 10%)
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بررسـی سـایر متغیرهــا حـاکی از آن اسـت کــه عالمـت ضــریب      
بـوده و بـه   ) منفـی (برآوردي نرخ تعرفه واردات برنج مطابق با انتظـار  

اي و آزاد عبارت دیگر با کاهش تعرفه واردات و یا حذف موانـع تعرفـه  
یابد، امـا  سازي تجاري در بلند مدت، واردات برنج به کشور افزایش می

در کوتاه مـدت  . ح قابل قبولی معنی دار نیستضریب برآوردي در سط
ضریب برآوردي تولید داخلی، قیمت نسبی و تولید ناخـالص داخلـی در   
سطح قابل قبـولی معنـی دار بـوده و از نظـر عالمـت مطـابق انتظـار        

بیشترین ضریب برآوردي در مـدل کوتـاه مـدت مربـوط بـه      . باشندمی
1رایط بـا کـاهش   قیمت نسبی بوده و در صورت ثابت بودن سـایر شـ  

23/6درصدي در قیمت نسبی بـرنج، میـزان واردات بـرنج بـه کشـور      
یابد، بنابراین واردات برنج در کوتاه مدت نسـبت بـه   درصد افزایش می

همچنین با توجه به ضریب برآوردي . تغییرات قیمت کشش پذیر است
درصـد در  1توان بیان نمود که با افـزایش  متغیر تولید داخلی برنج می

میزان تولید داخلی برنج در کوتاه مدت واردات این محصول به کشـور  
در تـابع  ECMضـریب بـرآوردي   . یابددرصد کاهش می02/1معادل 

دار و بیانگر سـرعت تعـدیل بسـیار    تقاضاي واردات از نظر آماري معنی
به عبارت دیگر اگر هرگونه شوك یـا عـدم تعـادلی در    . باشدیمباالیی 

) مـاه 7در حـدود  (شور ایجاد شود، کمتر از یک دوره واردات برنج به ک
دوباره به تعادل بر خواهد گشت و رونـد تغییـرات کوتـاه مـدت واردات     

.دینمایمجهتهمبرنج را با روند بلند مدت آن 

اتو پیشنهادنتیجه گیري
ــران یکــی از مهــم  ــرین بررســی وضــعیت واردات غــالت در ای ت

ي تجارت محصوالت کشـاورزي اسـت،   هاي تحقیقات در حیطهزمینه
چراکه صرفنظر از اهمیـت غـالت در تـأمین نیازهـاي غـذایی مـردم،       

ایـران بـه   .مطالعات اندکی در ایران در این زمینه صورت گرفتـه اسـت  
غالت خصوصـاً گنـدم و ذرت   ترین وارد کنندگان عنوان یکی از بزرگ

در جهان است که رشد فزاینده جمعیت و عملکرد پایین غـالت زمینـه   
بر این اساس در ایـن مقالـه   . تقاضاي فزاینده آن را فراهم نموده است

کشش جانشینی آرمینگتون براي محصوالت گندم، جـو، ذرت و بـرنج   
والت محاسبه و در ادامه به بررسی عوامل موثر بر واردات ایـن محصـ  

کشـش جانشـینی بـزرگ بـه معنـاي قـدرت       . به کشور پرداختـه شـد  
جانشینی این محصوالت با محصوالت مشابه خارجی است و سیاسـت  
جایگزینی واردات براي محصوالت بـا کشـش جانشـینی بـاال عملـی      

اما کشش جانشینی بزرگ به این معنا هم هست کـه یـک   . خواهد بود
ارداتی، به تغییـرات بـه مراتـب    درصد تغییر در نسبت قیمت داخلی به و

یعنی بـا کـاهش   . انجامدتري در میزان واردات به تولید داخل میبزرگ
ها و در صورت کـاهش قیمـت وارداتـی بـه قیمـت      تعرفه ها و حمایت

داخلی، میزان واردات نسبت به تولید داخل افـزایش بسـیار شـدیدتري    

گیـزه و تـوان   یابد تا جاییکه ممکن است تولید کننـدگان داخلـی ان  می
مقاومت را از دسـت داده و تولیـد را متوقـف، کـارگران را اخـراج و در      

بر اساس نتایج بدسـت آمـده، محصـوالت    . یابدنتیجه بیکاري افزایش 
تـر از یـک دارنـد، یعنـی عمـالً      مورد مطالعه کشش جانشینی کوچـک 

هاي خوبی براي محصوالت مشابه وارداتی نیستند لذا سیاست جانشین
نی واردات، حداقل در کوتاه مدت، براي محصوالت مـورد نظـر   جایگزی

بیشترین کشش جانشینی بدست آمـده مربـوط بـه    . عملی نخواهد بود
همچنـین عالمـت کشـش    . گندم و کمترین آن مربوط بـه جـو اسـت   

برآورد شده براي برنج منفی شـده اسـت کـه بـه بیـان دیگـر نسـبت        
. تها عامل کاهش در مقدار تقاضاي برنج اسقیمت

توان بیـان نمـود کـه در صـورت     بر اساس کشش بدست آمده می
افزایش یک درصد در قیمت نسـبی تولیـد داخـل بـه وارداتـی، مقـدار       
واردات نسبت به تولید داخل کمتر از یک درصد افزایش خواهد داشـت  
و به عبارت دیگر، مصرف کنندگان داخلی پـس از مواجـه بـا افـزایش     

ت محصوالت وارداتی را جانشین آن قیمت محصوالت داخلی، به سرع
اما عالمت مثبت کشش بدست آمده دال بـر جانشـینی   . نخواهند نمود

این محصوالت با محصوالت مشـابه وارداتـی اسـت و در مـورد ایـن      
تر شدن محصوالت محصوالت اعمال هرگونه سیاستی که باعث گران

این دولت بنابر. تولید داخل گردد سهم واردات آن را افزایش خواهد داد
تواند با توجه به این نکته و ضمن توجه به عوامل مـوثر بـر واردات   می

تري در جهـت تنظـیم واردات غـالت و یـا     هاي مناسبغالت سیاست
. تنظیم بازار داخلی اعمال نماید

دار بـوده  اي معنـی کشش تعرفه در مدل واردات گندم و ذرت دانـه 
بـزاري بـراي آزادسـازي    پس چنانچه از کاهش تعرفه به عنوان ا. است

در واقع . تجارت استفاده شود بر واردات این محصوالت تأثیرگذار است
با در نظر گرفتن این نکته که از نظر مصرف کننـده ایـن محصـوالت    

توان بیـان نمـود کـه اگـر     جانشین محصوالت مشابه داخلی است، می
یی هـا هدف دولت حمایت از تولید داخل و کشاورزان باشد باید سیاست

را در پیش گیرد که منجر به کاهش واردات این محصول شـود کـه از   
البتـه ایـن سیاسـت    . اي را یاد کردتوان وضع موانع تعرفهآن جمله می

هاي حمایتی از تولید داخل اعمال شود تا از یـک  باید همراه با سیاست
طرف کشاورزان به توانایی بیشتري در جهـت تولیـد ایـن محصـوالت     

از طرف دیگر محصول کـافی در بـازار عرضـه شـود تـا      دست یابند و 
زمینه رشد قیمت این محصوالت و در نتیجه آسیب مصـرف کننـدگان   

در مقابل اگر هدف دولت در درجه اول تـأمین تقاضـاي   . فراهم نگردد
هایی همچون کاهش تعرفه گمرکی بـراي  داخلی باشد، باید به سیاست
.   این محصوالت توجه نماید

نتایج، اثر متغیرهـاي تولیـد ناخـالص داخلـی و قیمـت      با توجه به
در واقـع بـا افـزایش    . نسبی بر واردات برنج به کشور معنـی دار اسـت  

درآمد کشور و یا کاهش قیمت نسبی، واردات این محصول بـه کشـور   
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اما از آنجایی کـه کشـش آرمینگتـون محاسـبه شـده      . یابدافزایش می
توان گفت که بـا توجـه بـه    میبراي برنج منفی بدست آمده است، لذا 

افزایش جمعیت و نیـاز روز افـزون کشـور بـه ایـن محصـول، از نظـر        
در واقـع هزینـه   . مصرف کننده برنج وارداتی مکمل برنج داخلی اسـت 

ترین چالش تولید برنج در ایـران اسـت،   باالي تولید که به عنوان مهم
. نباشدموجب شده که کشور در تولید این محصول داراي مزیت نسبی 

با توجه به افزایش تقاضا بـراي غـالت در کشـور و محـدودیت منـابع      
نیتـر متـداول تـرین و  داخلی، واردات این محصوالت که یکی از سریع

است، از اهمیت بسزایی برخوردار المللنیبهاي تأمین آن در سطح راه
.است

بر اساس نتایج برآورد مدل کوتاه مدت و بلند مدت واردات غـالت  
توان بیان نمود که رشد درآمد اثر با کشش و معنـی داري  شور میبه ک

بر تقاضـاي واردات در کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت بـراي محصـوالت        
منتخب دارد و این به این معنی است که رشد درآمد بیشـتر منجـر بـه    

هایی کـه کشـورهاي در حـال    علی رغم تالش. گرددواردات بیشتر می
صوالت تولیـد شـده در صادراتشـان    توسعه در جهت افزایش نقش مح

به خاطر آینده غیر قابل پـیش بینـی، بـه    عمدتاکنند، این کشورها می
شدت بـه صـادرات محصـوالت اولیـه خـود متکـی هسـتند و بیشـتر         

نظـر بـه اینکـه کشـورهاي     . کنندمحصوالت مورد نیاز خود را وارد می
سـعه  ترین صادرات کشاورزي کشورهاي در حـال تو توسعه یافته بزرگ

هستند، از این رو کشورهاي در حال توسعه بر این بازارها تأکید فراوان 
به هر حال، اقدامات حمایتی که در کشـورهاي پیشـرفته نسـبت    . دارند

ــه محصــوالت کشــاورزي مــی ــد، کــامالً گســترده اســتب ــن . کنن ای
هـاي  هاي تجاري غالباً براي حمایـت و طرفـداري از سیاسـت   سیاست

گیـرد و در واقـع ایـن کشـورها     ان صورت مـی کشاورزي داخلی خودش
. اي مثـل ایـران هسـتند   بیشتر صادرکننده به کشورهاي در حال توسعه

لذا با در نظر گرفتن اهداف خودکفایی محصوالت کشـاورزي و ازدیـاد   
روز افزون جمعیت ایـران و مسـئله امنیـت غـذایی، افـزایش تولیـدات       

ا دولت با عنایـت بیشـتر   تواند راه گشا باشد و الزمست تکشاورزي  می
به سیاست حمایت از تولید کنندگان این محصوالت از طریق افـزایش  

ها یاري و توجه به نیازهاي اساسی زارعین به آنقیمت خرید تضمینی
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