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  چکیده

رویه بودن واردات این کاال را در میان تولیدکنندگان داخلی همزمان با افزایش تولید داخلی این محصول، فرضیه  بیاستمرار واردات برنج به کشور 
گیري از رویکرد تجزیه و تحلیل داده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد. براي این منظور ابتدا با بهرهآن شکل 

-93تواننـد واردات ایـن کـاال را در دوره    ) ارتباط بین واردات و تولید داخلی و همچنین سایر عواملی که از جنبه نظري میEDAعات (اکتشافی اطال
از توضیح دهند، ارزیابی گردیده  است. سپس، ارتباط بین واردات و این عوامل با استفاده از روش هاي اقتصادسنجی کمی شده است. نتایج حاصل 1360
دهد تنها دو عامل درآمدهاي نفتی و رشد جمعیت ارتباط قابل توجهی با واردات برنج دارند. این نتیجـه در  ه و تحلیل اکتشافی اطالعات نشان میتجزی

شود که یمکنار این واقعیت که تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات بیانگر روند کاهشی قیمت واقعی برنج در دوره مطالعه است منجر به این نتیجه گیري 
هاي همگرایی و الگوي اقتصادسـنجی  فرضیۀ بی رویه بودن واردات برنج درست است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات توسط روش

ECM تقاضا کششن برنج از درآمدهاي نفتی و محدود کردن واردات با در نظر گرفت وارداتشود. با توجه به این نتایج، جدا سازي میزان نیز تایید می 
  شود.پیروي نماید پیشنهاد می کشور در تورم رشدگان از روند دکنندیتول یافتیدر متیقهمواره  کهاي بگونه کاالاین  يبرا

  
  واردات بی رویهتجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات، روش همگرایی، الگوي تصحیح خطا،  :کلیدي هايواژه

 
  
     1 مقدمه

هـاي  هاي نسـبی و در چـارچوب نظریـه   تجارت بر مبناي مزیت
اي بـه تولیـد و   الملل و مبانی اقتصاد رفاه، نه تنها صـدمه تجارت بین

وري سازد، بلکه موجـب افـزایش بهـره   تولیدکنندگان داخلی وارد نمی
). اما در ایران که 17 و 4گردد (منابع تولیدي و رشد اقتصادي نیز می

درآمدهاي نفتی در اختیار دولت است همواره این نگرانـی وجـود دارد   
که ممکن است واردات کاالها و خدمات نه بر مبناي اصول اقتصادي، 

یـه صـالحدیدهاي سیاسـی و اجتمـاعی صـورت گیـرد و       بلکه بـر پا 
نمایـد. از  کنندگان آن صـدمه وارد  ناخواسته به تولیدات داخلی و تولید

رویه در ادبیات تجاري کشور هر از گاهی  داغ این رو بحث واردات بی
می شـود. در واقـع، در ایـران ایـن ذهنیـت در میـان تولیدکننـدگان        

زي وجود دارد که واردات برخی بخصوص تولیدکنندگان بخش کشاور
از کاالها از جمله بـرنج خـارج از چـارچوب مبـانی اقتصـادي انجـام       

کنـد. بـه عنـوان    شود. برخی مطالعات نیز این فرضیه را تایید مـی می
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) و محمدي 12)، کمیجانی و همکاران (15مثال، پریزن و اسماعیلی (
دات برخـی از  ) در مطالعات خود نشان دادند که در وار13و سلطانی (

کاالهاي کشاورزي، عواملی غیر از عوامل معمول اثرگذار بر تجـارت،  
هاي نسبی، تولید داخلی، نسبت قیمت داخلی به وارداتی و مانند مزیت

باشند. ایـن مطالعـات، دخالـت    اي، اثرگذار میهاي ارزي و تعرفهنظام
هاي تجاري و اتکاي آن به درآمـدهاي  دولت در تصمیمات و سیاست

دانند. از طرفی، معمـوال  نفتی را علت اصلی ورود این قبیل کاالها می
ها از مقادیر تولیـد  بینیواردات بر اساس مداخالت دولت و بنا بر پیش

گیـرد. در ایـن   در دوره بعد یا تغییرات ذخایر استراتژیک صـورت مـی  
ها، منجر بینیزمینه این احتمال وجود دارد که خطاي موجود در پیش

رویه شود. اما، آیا واقعا فرضـیه بـی رویـه بـودن     جام واردات بیبه ان
واردات برنج در ایران درست است؟ یا اینکه تولید کنندگان به دنبـال  

هاي داخلی هستند و بـی رویـه بـودن واردات را تنهـا     افزایش قیمت
اي براي پیشبرد این هدف خود مطرح می کنند؟ مطالعۀ حاضـر  بهانه

 دن پاسخ به این سواالت است. به دنبال فراهم نمو
در مطالعاتی که در باال به آنها اشاره شد و در بسیاري از مطالعات 
مشابه، براي بررسی عوامل موثر بر واردات کاال یک الگوي تجربی بر 
پایه مبانی تئوریک تدوین و برآورد می گردد. گرچه به ظاهر این یک 
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ري از مـوارد اگـر   عمل و پروسه موجه محسوب می شود ولی در بسیا
ــاي     ــتفاده از نموداره ــا اس ــري ب ــاي نظ ــا متغییره ــه واردات ب رابط

) به تصویر کشیده شود مشخص می شود که بین scattersپراکنش(
متغییرهاي به ظاهر مرتبط ارتباط چندانی وجود ندارد. به عبارت دیگر 
قبل از اینکه یک الگـوي تجربـی تـدوین شـود مـی بایسـت روابـط        

ر شود تا روابط بین آنها مشهود گردد. این مهم در این متغییرها تصوی
مطالعه مورد توجه خاص قرارگرفته است و مفید و موثر بودن آن در به 
تصویر کشیدن روابط بین متغییر ها و تبیین الگوي کمی مناسب نشان 

  داده شده است.
  

  هامواد و روش
ه می شود، در این بخش، ابتدا تعریفی از بی رویه بودن واردات ارائ

سپس مبانی نظري و روشی که امکان تایید یا رد این فرضیه را فراهم 
می کند توضیح داده می شود. در این تحقیق بی رویه بودن واردات با 
دو مشخصه تعریف شده است. اول، اینکه واردات را نتوان بـر مبنـاي   
متغییرهاي اقتصادي که در نظریه تقاضا مشخص مـی شـوند توجیـه    

وم، اینکه واردات موجب کـاهش قیمـت واقعـی بـراي تولیـد      نمود. د
کنندگان داخلی شود بگونه اي که نسبت شاخص قیمت اسمی بـرنج  
به شاخص قیمت مصرف کننده به زیرعـدد یـک کـاهش یابـد.  بـه      

یمنطبق با نرخ تـورم  شیروندافرایداخلبازار  متبرنجدریاگرقعبارت دیگر،
بی  واردات که نمود استنباط نیچن توانیم باشد، کرده حفظ راداخلی 

نشده  هیرویبمنجر به واردات  ینفت يمدهاآدر شیافزارویه نیست و 
  . است
واضح است که اگر قیمت واقعی که بدست تولید کنندگان کاالي  

مشابه داخلی می رسد در طول زمان کاهش یابد یعنی نرخ مبادله به 
ت تولیدکننـدگان  ضرر تولید کنندگان داخلی تغییر یابد در ایـن صـور  

داخلی ناراضی می شوند و اگر نرخ مبادلـه بـه دلیـل واردات کـاالي     
جایگزین به زیر عدد یک برسد تولید آسیب می بینـد. عـدم کـاهش    
قیمت واقعی کاال بویژه در شرایطی که درآمدهاي نفتی افزایش مـی  
یابد بسیار با اهمیت است زیرا این فرضیه را که با افزایش درآمدهاي 

ی واردات به صورت بی رویه به کشور سرازیر می شـود و موجـب   نفت
 نماید. کاالهاي داخلی می گردد را نقض میکاهش قیمت هاي واقعی 

با توجه به توضیحات باال و به منظور آزمون فرضیه یاد شده، ابتدا 
می بایست با توسل به مبانی نظري تقاضا براي واردات کاال (برنج در 

رهاي تعیین کننده تقاضا مشخص شوند. سـپس  تحقیق حاضر) متغیی
، 1تـوالی ارتباط این متغییرها با متغییر واردات با استفاده از نمودارهاي 

تجزیـه و تحلیـل اکتشـافی    کـه ابـزار رویکـرد   3وقفـه و  2پراکنش
                                                        
1- Run Sequence Plot  
2- Scatter Plot  
3- Lag Plot  

) به تصویر کشیده شود. در 2، 5، 22) است (EDA(4اطالعات و آمار 
ارتباط بین متغییر ها قبل از آنکه این مرحله اساسا وجود ارتباط یا عدم 

چشم بسته در داخل یک الگوي کمی قرار داده شـوند مشـخص مـی    
شود. اما، به لحاظ روش شناسی ارتباط میان متغیرهایی که بیان شـد  
می بایست کمی شوند. استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیـل اکتشـافی   

تباطات بین سازي ارهاي کمیاطالعات و آمار قبل از بکارگیري روش
). روش تجزیـه و  2متغیرها، درك بهتر از روابط را ممکن می سـازد ( 

تحلیل اکتشافی اطالعات مبتنی بر ابزار نموداري از جمله نمودارهاي 
). چنانچه با استفاده از نمودارها 2و5و 22( ستا وقفهو  پراکنش توالی،

شـود،   ارتباط منطقی بین هر یک از متغیرها با مقدار واردات مشـاهده 
هاي کمی از جمله الگوهـاي اقتصادسـنجی قابـل    این ارتباط با روش

هـاي کمـی کـه مـورد اسـتفاده قـرار       سازي است. در واقع روشکمی
گیرند مکمـل روش تجزیـه و تحلیـل اکتشـافی اطالعـات تلقـی       می
  شوند. می

هاي کمی به منظور نشان دادن روابط میان متغیرهـاي  در روش
با استفاده از بررسی ضرایب همبسـتگی، وجـود   اقتصادي، معموال کار 

شـود. در  انباشتگی و بررسی علّیت بین متغیرها  شروع مـی رابطه هم
مطالعۀ حاضر با استفاده از  ماتریس ضرایب همبسـتگی بـین واردات   

توان به شدت و ضعف رابطۀ بین این برنج و متغیرهاي اقتصادي، می
. همچنین جهت نشان دادن متغیرها  و واردات محصول برنج  پی برد

روابط میان واردات و متغیرهاي اقتصادي در بلندمـدت، آزمـون هـم    
تـرین و متـداولترین   گیـرد. معـروف  انباشتگی مورد استفاده قـرار مـی  

انباشـتگی یـا همگرایـی    هاي مورد اسـتفاده بـراي بررسـی هـم    روش
  باشند. می 6جوسلیوس -و یوهانسن5گرنجر-هاي انگل متغیرها، روش

ترین فرم آن از لحاظ نظري، تابع تقاضاي واردات کاالها در ساده
براي هر کشور، از حداکثر کردن تابع مطلوبیت اجتمـاعی تحـت قیـد    

آید. بدین معنی که اگر کشـوري ماننـد   ي آن کشور بدست میبودجه
کند که بخشی از آن در داخل تولیـد و  بقیـه از   کاال مصرف Nایران 

کننـدگان در  ود، آنگاه مطلوبیت کـل مصـرف  شوارد Kکشور خارجی 
کشور نیز تابعی از مقادیر کاالهـاي تولیـد شـدة داخلـی و کاالهـاي      

). با چنین فروضی تابع مطلوبیت کل بصـورت  10وارداتی خواهد بود (
  ) قابل بیان است:1رابطۀ (

U= f (X1I,…, XNI,X1k,…, XNk ) )1(                          
کنندگان کشور ایـران اسـت   مطلوبیت مصرف U)، 1ي (در رابطه

ــه از مصــرف  ــی و  XNI	X1I,…,ک ــاالي داخل  X1k,…, XNkک
مربـوط بـه کشـور ایـران و      Iشود (اندیسکاالي وارداتی حاصل می

k      ــامی ــه تم ــرض اینک ــا ف ــت). ب ــارجی اس ــور خ ــه کش ــوط ب مرب
                                                        
4- Exploratory Data Analysis 
 
5- Engle & Granger  
6- Johansen & Juselius  
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) yکنندگان کل درآمد خودشان که معادل درآمد ملی کشـور ( مصرف
را صرف خرید کاالهاي داخلی و وارداتی نماینـد و بـردار   باشد نیز می
و  P1I,…, PNIکاالهاي داخلـی و وارداتـی بـه ترتیـب بـا       قیمت

P'1k,…, P'Nk   نشان داده شود، و قیمت کاالهاي وارداتی شـامل
) باشـد، فـرم کلـی قیـد     3ي () نیز بصورت رابطهtarتعرفۀ گمرکی (

  شود:) بیان می2بودجه به صورت رابطۀ (
)2(  y= (PiIXiI+Pik

' Xik)
N

i=1
 

)3(  Pik
' =Pik+tarik 

) قیمت کاالهاي وارداتـی  i=1,…,N( Pik)، 3در رابطۀ (
 ) است. tarikبدون در نظر گرفتن تعرفۀ گمرکی (

براي استخراج توابع تقاضاي کاالهاي داخلی و وارداتی، ابتدا تابع 
) حداکثرسازي 2(رابطه ) مشروط به قید بودجه 1مطلوبیت کل (رابطۀ 

شود. براي این منظور، اگر فرض شود که کاالهاي مصرفیازسـایر  می
پذیر باشند، هاي تولیدي تفکیککاالها و خدمات کشور از جمله نهاده

توان کاالهاي فوق را به عنوان کاالهاي مصرفی در در این صورت می
ن گروه نظر گرفت و بجاي درآمد ملی از مخارج مصرفی مربوط به ای

کاالهاي مصرفی در قید بودجه استفاده نمود. گرچه اگر فرض شود که 
رشد مخارج این گروه از کاالها متناسب با رشد درآمد ملی است، آنگاه 

باشد. عالوه براین، استفاده از درآمد ملی نیز همچنان داراي توجیه می
 با در نظر گرفتن  فرضیۀ آرمینگتـون، دو کـاالي داخلـی و وارداتـی    

جانشین ناقص محسوب می شوند و در نتیجـه انتخـاب هرکـدام بـه     
  هاي نسبی آنها مرتبط می باشد. قیمت

با در نظر گرفتن فروض یاد شده، از حداکثرسازي تابع مطلوبیـت  
کنندگان ایرانی نسبت به قید مخارجی که درآمد ملی اجتماعی مصرف

داخلـی و   کشور به آن اختصاص یافته است، توابع تقاضاي کاالهـاي 
  ): 24) حاصل می شود (5) و (4هاي (وارداتی به صورت رابطه

XiI= f( PiI , P'ik , y)                         (4) 
Xik= f( P'ik, PiI , y)                                   (5) 

) تـابعی از قیمـت   Xikبر اساس روابط باال تابع تقاضاي واردات (
) y) و درآمد ملی (P'ikقیمت کاالهاي وارداتی ()، PiIکاالهاي داخلی (

)، از آنجا که عالوه بر درآمدهاي ملی بـه پـول   5باشد. در رابطۀ (می
داخلی، درآمدهاي نفتی نیز بر واردات اثرگذار است، لذا این عامل نیـز  

  شود. در تابع واردات کاالها در نظر گرفته می
قرار باشد واردات کاال شود که اگر ) چنین استنباط می5( از رابطه

بر اساس منطق اقتصادي صورت پـذیرد، مقـدار واردات بایـد کـامال     
هاي نسـبی کـاال در   مرتبط با افزایش درآمدهاي یک کشور و قیمت

) باشد. بدین معنی که باید یـک رابطـه   PiI/Pikداخل و بازار جهانی (
اگـر  مـا  ا مدت بین مقدار واردات و این متغیرها وجود داشته باشد.بلند

این فرضیه در نظر گرفته شود که واردات کاال با هدف تنظـیم بـازار   

انجام می شود، در این صورت دولـت بـراي تنظـیم قیمـت در بـازار      
کنـد ولـو اینکـه تولیـد داخلـی      همواره مقداري از این کاال را وارد می

هاي داخلی بـه  چندان کاهش نیافته باشد. به عبارت دیگر، اگر قیمت
گذار نشان دهد، بـراي  افزایشی را بیش از حد انتظار سیاستهر علتی 

شود و یا واردات کنندگان کاال، یا واردات انجام میحفظ منافع مصرف
گردد. افزایش قیمت در داخـل  ذخیره شده در انبارها به بازار روانه می

به معنی افزایش قیمت نسبی این کاال در مقایسه با قیمت جهانی این 
تواند انگیزه واردات هاي نسبی مید. بنابراین، تغییر قیمتباشکاال می

  هاي رسمی و هم غیر رسمی را فراهم نماید. بیشتر البته هم از کانال
از سوي دیگر، با توجه به مطالعۀ بانک جهانی در مـورد اهمیـت   
ارتباط بین جمعیت و واردات مواد غذایی، وقتـی بحـث تقاضـا بـراي     

) بـه عنـوان   POPح است، متغیر جمعیت (کاالها در طول زمان مطر
یکی دیگر از متغیرهاي اثرگذار بر واردات کاالي نهایی، در نظر گرفته 

). در این مورد، انتظـار بـر آن اسـت کـه بـا افـزایش       6، 14شود (می
جمعیت، تقاضاي کل افزایش یافته و در صورت عدم پاسخگویی تولید 

  داخلی، واردات انجام شود.
اردات با مداخلۀ دولت و به منظور تامین کسـري  در مواردي که و

تولید داخلی جهت پوشش تقاضاي داخلی و همچنـین تـأمین ذخـایر    
Qباشـد، متغیرهـاي تولیـد داخلـی (    استراتژیک قابل توجیـه مـی  

i
) و 

Xي اول واردات (وقفه
ikt-1

) به عنوان شاخصی از ذخایر استراتژیک بر 
در )  Xikت کاالهاي مصـرفی ( واردات اثرگذارند.  بدین ترتیب، واردا

y) تابعی از درآمد ملـی ( 6بصورت رابطه (tزمان 
t

)، درآمـدهاي ارزي  
)Exchtهاي نسبی ()، قیمتPiI/Pik ) تولید داخلـی ،(Q

it
)، وقفـه  

Xاول واردات (
ikt-1

) POPt) و جمعیـت ( tarikt)، تعرفه گمرکـی ( 
  شود: بیان می

Xikt= f(PiI/Pik ,yt
 , Excht, POPt, Qit

, X
ikt-1

, tarikt)             (6) 
البته، ورود یک کاال به کشور لزوما به مفهوم این نیست که نیـاز  

باشد، بلکه ممکن اسـت  داخلی توسط تولیدات داخلی قابل تأمین نمی
واردات با هدف صـادرات مجـدد بـه صـورت اولیـه و یـا بـه شـکل         

که کشور  ). همچنین، در شرایطی9، 16ي آن صورت گیرد (تغییریافته
تولید کافی از یک کاال را دارد، ممکن است به دلیل تفاوت در کیفیت 
کاال و یا با هدف کاهش هزینه حمل و نقل در جابجایی کاال، از یک 
گروه کاال هم واردات صورت گیرد و هـم صـادرات انجـام شـود. بـه      

تواند علـت واردات  عبارت دیگر، تجارت بین کاالیی (بین صنعت) می
به کشور باشد. از این رو، در بررسی بی رویه بـودن واردات   یک کاال
  بایست تمامی این موارد مورد توجه قرار گیرد.کاال می

با توجه به توضیحات باال، تا زمانی که واردات بر مبناي متغیرهاي 
یاد شده قابل توجیه باشـد، واردات بـی رویـه و غیـر منطقـی تلقـی       

غییرات متغییرهـاي ذکـر شـده قابـل     شود. اما چنانچه واردات با تنمی
 محسوب می شود و انتظار مـی رود بـه  توجیه نباشد واردات بی رویه 
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  کاهش قیمت واقعی برنج در طول زمان منجر شود. 
پس از بررسی ماهیت و رفتار متغیرها  و در صورت وجود رابطـه  
بین متغییرها ، می بایست سهم هر یک از متغیرها در توضیح تغییرات 

وابسته به کمک الگوسازي مشخص شود. با توجه به نظر فمباي  متغیر
)، پس از شناسایی متغیرهاي اثرگذار بـر واردات و تعیـین ماهیـت    7(

زمانی از نظر پایایی، الگوي مناسب قابل تعیین مـی   متغیرهاي سري
باشد. در این صورت چنانچه هر یک از متغیرهاي اثرگذار بر واردات با 

بلندمدت داشته باشند، بی تردید یک رابطۀ علّی یک  این متغیر ارتباط
باشد. اگر نتیجۀ آزمون علّیت گرنجر، ها برقرار مییا دو طرفه بین آن

یک رابطۀ علی یک طرفه را از ناحیـۀ متغیرهـاي اثرگـذار بـر واردات     
هـاي  ) یا خودتوضیح با وقفهECMتأیید کند، الگوي تصحیح خطا (

اثرگذاري آن متغیرها مورد اسـتفاده  ) جهت برآورد ARDLگسترده (
اي را ي آزمون علّیت گرنجر، رابطۀ دو طرفـه گیرد. اگر نتیجهقرار می

بین هر یک از متغیرهاي اقتصادي و واردات نشان دهد، الگوهاي خود 
ــرداري ( ــیح بــ ــرداري  VARتوضــ ــحیحخطاي بــ ــا تصــ ) یــ

)VECMباشند. )مناسب برآورد می  
آیـا الگـوي واردات کاالهـاي    " به منظور پاسخ به این سوال کـه 

کشاورزي در چارچوب از الگوي تجارت درون صنعت (بر اساس تفاوت 
از شاخص گروبل  "کیفیت یا با هدف صدور مجدد) قابل توجیه است؟

ي شود. این شاخص براي انـدازه گیـري درجـه   ) استفاده می11لوید (
) تعریـف  7(تجارت درون صنعت پیشنهاد شده و بـه صـورت رابطـه    

  ): 1( شودمی
)7(  

GLx
ij=1- 

EXk
ij- Impk

ij

EXk
ij+ Impk

ij  

EXkدر این رابطه 
ij  صادرات کشورi  به کشورj  از کااليk .است

Impk
ij نیز واردات کشورi   از کشورjاز کااليk  ي ایـن  اسـت. دامنـه

باشد. اگر یک کشور تنها یک واردکننده یـا  معیار بین صفر و یک می
عبارت دوم برابر با یک شـده و عـدد شـاخص    یک صادرکننده باشد، 

  شود. یعنی تجارت درون صنعت وجود ندارد.صفر می
هاي یاد شده و الگوسازي متغیرها، اطالعات و براي انجام آزمون

باشد. آمار و اطالعات مورد نیاز براي انجام آمار قابل توجهی الزم می
 1360-93هـاي  مطالعۀ حاضر به صورت سـري زمـانی، طـی سـال    

ر صـادرات و واردات بـرنج بـا مراجعـه بـه      آمـا گردآوري شده اسـت.  
 یاسـالم  يو اداره گمـرك جمهـور   1تهـران  یاتاق بازرگان هايسایت

ی بـرنج  روشخرده متیق شاخص به مربوطآمار . تهیه شده است2رانیا
 یاسالم يجمهور يمرکز بانک به میمراجعه مستقبا  داخلی و وارداتی

ـ م بـه  مربوطآمار ي فراهم شده است. آمار قاتیتحق هادار ران،یا  زانی

                                                        
1- www.tccim.ir  
2- www.irica.gov.ir  

 آمار .3با مراجعه به سایت بانک جهانی تهیه شده است ینفت يدرآمدها
 4برنج با مراجعه به سایت وابسته به وزارت کشاورزي امریکـا  مصرف

 انهیسـال  يهـا کتاباز  یگمرک تعرفهاطالعات  جمع آوري شده است.
اداره گمـرك جمهـوري اسـالمی     وراداتون و مقررات صـادرات و  قان

با مراجعه بـه پایگـاه   کشور  تیآمار جمعایران استخراج گردیده است. 
اطالعاتی سري زمانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران فـراهم   

 با مراجعه به سایت برنج یداخل دیتول ریمقاد به مربوطآمار  شده است.
  جمع آوري شده است.  5وزارت جهاد کشاورزي جمهوري اسالمی ایران

  

  نتایج و بحث
در این بخش ابتدا به تحلیل عوامـل تعیـین کننـدة واردات و در    
نتیجه بی رویه بودن واردات با استفاده از رویکـرد تحلیـل اکتشـافی    

)EDAو سـپس   زار نموداري است پرداخته شده است)که متکی بر اب
ده تحلیـل  با کمک الگوي اقتصادسنجی برآورد شده،  نتایج بدست آم

  شده اند. 
) مقدار واردات، تولید داخلی و مصـرف را طـی سـالهاي    1نمودار(

دهد. بر اساس این اطالعات واردات به طور نشان می 1393تا  1360
درصد رشد داشته است. همچنین، در طی ایـن   12/13متوسط ساالنه 

 دوره همواره مصرف داخلی بیشتر از تولید داخلی بوده لذا واردات امري
اجتناب ناپذیر بوده است. بنابراین آنچه می تواند موجب بی رویه شدن 

  واردات گردد مقدار آن می باشد.
) حاکی از آن است که ارتباط کامال مشخصی بین این 2نمودار ( 

دو متغیر وجود ندارد گرچه یک رابطۀ مثبت ضعیف بین این دو متغییر 
  شود.دیده می

 3سازد. نمودار  شتري را روشن می) زوایاي بی4) و (3نمودارهاي (
دهد  میانگین تولید سرانه برنج در کشـور طـی دورة مـورد    نشان می

رابطـۀ   4بررسی بـا نوسـاناتی تقریبـا ثابـت بـوده اسـت. در نمـودار        
شـود. لـذا، عـدم    داري بین جمعیت و واردات برنج مشاهده مـی معنی

منجـر بـه    توانـد هماهنگی رشد تولید برنج داخلی و رشد جمعیت می
 .هاي مورد بررسی شده باشدواردات بیشتر برنج طی سال

) به ترتیب رابطۀ بین واردات  با درآمد ملی و 6) و (5نمودارهاي (
) رابطه مثبتی را بین درآمد 5دهد. نمودار (درآمدهاي نفتی را نشان می

سـازد. براسـاس نظریـۀ تقاضـا چنـین      ملی و واردات برنج آشکار می
 ل انتظار است.اي قابرابطه

  
  
  

                                                        
3- www.data.worldbank.org  
4- www.indexmundi.com  
5- www.maj.ir  
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 1360-93میزان واردات، مصرف و تولید داخلی برنج طی سالهاي  - 1شکل 

Figure 1- Quantity of imports, consumption and domestic production of Rice during 1981-2014  
 

  
Domestic production of Rice (1000 tons) 

 واردات و تولید داخلی برنج رابطه میزان - 2 شکل
Figure 2- Relationship between Imports and domestic production of Rice  

  

  
Population (millions of people) 

  رابطه واردات برنج و جمعیت -4 شکل
Figure 3- Relationship between import of Rice 

and population 

 
  )yearسال    (

 مقدار تولید سرانه برنج (کیلوگرم به ازاي هر نفر) - 3 شکل
Figure 4- Per capita Rice production (kg ) 
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) نیز ارتباط مشابهی را بین درآمـدهاي نفتـی و واردات   6نمودار (

کند. نکته قابل توجه در این دو نمودار این است که ارتبـاط  بازگو می
موجود در مبالغ باالتر درآمدهاي ملی و نفتی که مربوط به چند سال 

باشد کمی روشن تر و قوي تـر اسـت، در حـالی کـه در     دوره میآخر 

باشد. شـاید ایـن رفتـار را    مبالغ پایین درآمدي این ارتباط ضعیف می
بشود تاییدي بر این فرضیه دانست که تولیدکنندگان بخش کشاورزي 
معتقدند دولت بدون توجه به نیازهاي واقعی داخلی هرگاه درآمدهاي 

  دهد. ورد واردات این کاال را افزایش میآنقتی بیشتري بدست می
  

  
 رابطه بین واردات برنج و درآمد ملی - 5شکل 

Figure 5- Relationship between import of Rice 
and national income  

  
 رابطه بین واردات برنج و درآمد نفتی - 6شکل 

Figure 6- Relationship between import of Rice 
and Crude Oil Revenue  

  
قیمت نسبی داخلی و وارداتی برنج را با مقـدار  )رابطۀ   7نمودار( 

اي وجود داشته باشد که واردات کند. اگر چنین فرضیهواردات بازگو می
برنج با هدف تنظیم بازار داخلی صورت می گیرد ، قاعدتا باید مبناي 

هاي داخلی هاي نسبی باشد بطوري که با افزایش قیمتواردات قیمت
)چنین رابطـۀ   7فزایش یابد. لیکن، نمودار( نسبت به وارداتی، واردات ا

فرضیۀ واردات با هدف تنظیم بـازار بـه   لذا، دهد. روشنی را نشان نمی
باشد بدین معنی که واردات ایـن کـاال   لحاظ نموداري قابل تأیید نمی

ی صـورت نگرفتـه اسـت. نکتـه     گرانشـدنبرنجداخل براي جلوگیري از 

ارتبـاطی بـین    مهمی که در اینجـا مشـخص اسـت ایـن اسـت کـه      
هاي نسبی و واردات دیده نمی شود، در حالی که در بسیاري از قیمت

مطالعات این متغییر به عنوان یکی از متغییرهاي اصـلی وارد الگـوي   
اقتصاد سنجی شده است. این همان وجه مثبـت اسـتفاده از رویکـرد    
تحلیل اکتشافی قبل از بکارگیري الگوهاي کمـی مـی باشـد کـه در     

تجربی کمتر به آن توجه می شود و محققـین مسـتقیما بـه    مطالعات 
  سراغ الگوهاي اقتصادسنجی می روند.

  

  
  

 رابطه واردات و نسبت شاخص قیمت برنج داخلی به وارداتی  - 7شکل 
Figure 7- Relationship between import and domestic-import relative prices of Rice  
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همانگونه که در بخش مبانی نظري بیـان شـد، یکـی از دالیـل     

تواند صادرات مجدد کاال باشد و یا به دلیل آن باشـد کـه   واردات می
شود ات همین کاال انجام میشود و همزمان واردتولید داخلی صادر می

که در این حالت واردات بی رویه تلقی نخواهد شد. نتایج بدست آمده 
دهد ایـن نـوع   از شاخص تجارت درون صنعت گروبل لوید نشان می

هاي اخیر و به شکل بسیار ضعیفی انجام شـده اسـت   تجارت در سال
 ) حاکی از آن اسـت کـه درجـۀ   1). نتایج مندرج در جدول (1(جدول 

تجارت درون صنعت بسیار کم و نزدیک به صفر بوده  که نشان می 
طرفه انجام شده است. بر اساس نتایج ارائـه  دهد تجارت بصورت یک

شده در این جدول و با توجه به سهم بسیار باالي واردات از تجـارت  
ي مطلق توان چنین نتیجه گرفت که ایران تقریبا واردکنندهبرنج، می

باشد. بنابراین، و بحث صادرات این کاال مطرح نمیاین محصول بوده 
تواند روند افزایشی واردات برنج را الگوي تجارت درون صنعت نیز نمی

  توجیه نماید.
  

  )1360- 1393ارزش واردات، صادرات، تجارت درون صنعت، سهم واردات و صادرات از کل تجارت برنج ( - 1جدول 
Table 1- Values of Imports, Exports, Intra industry trade,  import and export share of total Rice trade 

  سال
year 

ارزش واردات 
  برنج (هزار دالر)
Value of Rice 
Import (1000 

Dollars) 

ارزش صادرات 
  برنج (هزار دالر)
Value of Rice 
Export (1000 

Dollars)  

درون سطح تجارت 
  صنعت (بدون واحد)
Level of Intra 
industry trade 

سهم صادرات از 
  تجارت برنج (درصد)
Share of Export 
from Rice trade 

(%) 

سهم واردات از 
  تجارت برنج (درصد)
Share of Import 
from Rice trade 

(%)  

نسبت صادرات به 
  واردات

The ratio of 
exports to 
imports 

1360 332419 110 04-6.62×10 02-3.31×10 +021.00×10 04-3.31×10 
1361 181662 0  +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1362 266119 0  +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1363 231591 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1364 171373 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1365 125477 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1366 228869 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1367 81186 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1368 439095 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1369 225000 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1370 266180 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1371 393117 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1372 452000 0 +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1373 171713 0 03-3.44×10 01-1.72×10 +019.98×10 03-1.72×10 
1374 670000 296  +000.00×10 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1375 483000 0  0.00×10+00 +000.00×10 +021.00×10 +000.00×10 
1376 245585 227  03-1.85×10 02-9.23×10 +019.99×10 04-9.24×10 
1377 205638 12  04-1.17×10 03-5.84×10 +021.00×10 05-5.84×10 
1378 252500 387 03-3.06×10 01-1.53×10 +019.98×10 03-1.53×10 
1379 337106 375 03-2.22×10 01-1.11×10 +019.99×10 03-1.11×10 
1380 209640 322 03-3.07×10 01-1.53×10 +019.98×10 03-1.54×10 
1381 237088 114 04-9.61×10 02-4.81×10 +021.00×10 04-4.81×10 
1382 276316 154 03-1.11×10 02-5.57×10 +019.99×10 04-5.57×10 
1383 299945 101 04-6.73×10 02-3.37×10 +021.00×10 04-3.37×10 
1384 389328 318 03-1.63×10 02-8.16×10 +019.99×10 04-8.17×10 
1385 413086 314 03-1.52×10 02-7.60×10 +019.99×10 04-7.60×10 
1386 391925 3731 02-1.89×10 01-9.43×10 +019.91×10 03-9.52×10 
1387 545559 629 03-2.30×10 01-1.15×10 +019.99×10 03-1.15×10 
1388 903811 215 04-4.76×10 02-2.38×10 +021.00×10 04-2.38×10 
1389 942003 55 04-1.17×10 03-5.84×10 +021.00×10 05-5.84×10 
1390 973287 32 6.58×10-05 03-3.29×10 +021.00×10 05-3.29×10 
1391 1098285 158 04-2.88×10 02-1.44×10 +021.00×10 04-1.44×10 
1392 2771841 554 04-4.00×10 02-2.00×10 +021.00×10 04-2.00×10 
1393 1430910 808 03-1.13×10 02-5.65×10 +019.99×10 04-5.65×10 

  مأخذ: یافته هاي تحقیق
Sources:Research findings  
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) روند قیمت واقعی برنج در بازار داخلی این محصول را 8نمودار (

دهد. این نمودار حاکی از آن است که قیمت واقعی برنج در نشان می
بوده و ثانیا روندي کم بازار داخلی، اوال با نوسانات نسبتا زیادي همراه 

و بیش نزولی داشته است. این موضوع در کنار ایـن واقعیـت کـه بـا     
افزایش درآمدهاي نفتی واردات برنج هم افـزایش یافتـه و همچنـین    

- عدم سازگاري واردات برنج برمبناي الگوي تجارت درون صنعت، می
را گرفت که جهت گیري واردات برنج در مجموع بـه   توان این نتیجه

کنندگان بیشتر مورد نفع تولیدکنندگان برنج نبوده بلکه منافع مصرف

توجه بوده است. البته، شاخص قیمت واقعی براي  اکثر سالهاي قبل از 
عددي باالتر از یک را نشان می دهد، لذا این روند نزولی براي  1380

این سال ها در حدي نبوده که منجر به ایجاد نرخ مبادله اي به ضرر 
کنندگان برنج داخلی شده باشد. این وضعیت در سال هاي بعد از تولید

متفاوت است بطوري براي اغلب این سال ها عدد شاخص نیـز   1380
 1380به زیر یک رسیده است. لذا، روند واردات براي سال هاي بعد از 

  می تواند بر اساس تعریف ارائه شده بی رویه تلقی شود.
  

  
 شاخص قیمت واقعی برنج داخلی - 8 شکل

Figure 8- Real domestic price index of Rice  
  

مشخص شدن عوامل اثر گذار پس از بررسی روند واردات برنج و 
ها بر آن به کمک نمودارها و شاخص تجارت درون صنعت، این رابطه

) این ارتباطات را به 2شده اند. جدول (به صورت کمی نیز نشان داده 
صورت کمی با ارائۀ ضرایب همبستگی معمولی بـین متغیرهـا نشـان    

رآمد نفتـی  دهد. از میان متغیرهاي اثرگذار بر واردات، متغیرهاي دمی
)OIL) درآمد ملی ،(NI) جمعیت ،(POPي اول واردات () و وقفه-rktX

) نسـبت بـه   rkX) ارتباط خطی و مثبت بیشـتري بـا واردات بـرنج (   1
) rTar) و تعرفۀ گمرکـی مربـوط بـه آن (   rQمتغیرهاي تولید داخلی (

دهد که بین دارند. همچنین جدول مقادیر ضرایب همبستگی نشان می
) همبسـتگی  rk/PrIPبرنج و نسبت قیمت داخلی بـه وارداتـی (  واردات 

خطی بسیار ضعیف و منفی وجود دارد که از نظر تئوریکی قابل قبول 
باشـد کـه در قسـمت    ي نتایجی مـی باشد. این نتایج، تأییدکنندهنمی

نمودار پراکنـدگی بدسـت    تجزیه و تحلیل اکتشافی واردات، به کمک
واردات با نسـبت قیمـت داخلـی بـه      آمد. وجود همبستگی اندك بین

اي و تولیـد داخلـی از یـک سـو و شـدت بیشـتر       وارداتی، نظام تعرفه
همبستگی بین واردات با درآمدهاي نفتـی، درآمـدهاي ملـی، واردات    

ي توجـه بیشـتر   دهنـده سال گذشته و جمعیت از سوي دیگـر، نشـان  
ي یجـه واردات به طرف تقاضا و نه حمایت از تولیدات داخلی است. نت

توان از ماتریس ضرایب همبستگی بدست آورد شـدت  دیگري که می
شـود بـین   طور که مشاهده مـی باشد. همانخطی بین متغیرها میهم

درآمدهاي نفتی، درآمدهاي ملی و جمعیت همبستگی خطـی زیـادي   

وجود دارد. به عبارت دیگر، مشخص شد سه سري زمانی مـذکور، در  
د. لذا به منظور رفع ایـن مشـکل و بـا    طول زمان رفتاري مشابه دارن

توجه به اهمیت متغیر درآمدهاي نفتی، متغیر درآمد ملی حذف و درآمد 
  نفتی بصورت سرانه محاسبه گردید. 

در قدم بعدي براي بررسی رابطه علی بـین واردات و متغیرهـاي   
ذکر شده و به تبع آن انتخاب الگویی کـه تـاثیرات متغیرهـا را کمـی     

شـد  سري زمانی این متغیرها از نظر ایستایی مشخص  نماید، ماهیت
) آورده شـده اسـت.   3که نتایج آزمون ایسـتایی متغیرهـا در جـدول (   

همانگونه که این جدول نشان می دهد متغیر تعرفه گمرکـی از نـوع   
هاي واردات برنج، درآمد نفتی سرانه و فرآیند روند ایستا  است و متغیر

ـ   نسـبت قیمـت   ی و تولیـد داخلــی بـا یـک مرتبــه    داخلـی بــه واردات
 شوند.گیري ایستا میتفاضل

براي تایید رابطه بین مقدار واردات برنج با متغییر هاي یادشده که 
گرنجر مورد استفاده قـرار  -در نموادرها ارائه شد آزمون همگرایی انگل

 ) نتایج این آزمون را نشان می دهد.4گرفته است. جدول (
شود که بین واردات ) چنین استنباط می4با توجه به نتایج جدول (

و درآمد نفتی سرانه ارتباط بلندمدت وجود دارد. همچنین با توجه بـه  
نتایج مندرج در این جدول، واردات برنج با عـواملی از جملـه نسـبت    
قیمت داخلی به وارداتی، تولید داخلی و تعرفه گمرکی ارتباط بلندمدت 

ات برنج نه به دلیل تنظیم قیمـت  ندارد. این بدان معنی است که وارد
 بازار  بلکه به دلیل افزایش درآمدهاي نفتی انجام شده است.
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  ماتریس ضرایب همبستگی واردات برنج - 2جدول 

Table 2- Correlation matrix of Rice import  
 rkX rQ rk/PrIP OIL POP NI 1-rktX rTar

rkX 1.00         
rQ 0.58 1.00       

rk/PrIP -0.49-0.90 1.00      
OIL 0.93  0.40 -0.38 1.00     
POP 0.88  0.79 -0.73 0.83 1.00       
NI 0.91  0.65 -0.58 0.91 0.96  1.00     

1-rktX 0.92  0.61  -0.56  0.88  0.89 0.90 1.00  
rTar 0.50  0.50  -0.38  0.49  0.61 0.63 0.44 1.00 

  مأخذ: یافته هاي تحقیق  
Sources: Research findings                                 

  
  هاي فیلیپس پرون و دیکی فولر تعمیم یافته)نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها (آزمون - 3جدول 

Table 3- Results of unit root tests (Philips Peron and Augmented Dicky fuller) 

  متغیر
Variable 

  توضیحات
Explanation 

نوع 
  آزمون
Test 

  *tآزمون 
t- test 

  *Fآزمون 
F- test  وضعیت

  ایستایی
Stationary 

status  

مقدار آماره 
  محاسباتی

Calculated 
value 

مقدار آماره 
  بحرانی

Critical 
value 

  مقدارآمارهمحاسباتی
Calculated 

value  

مقدار آماره 
  بحرانی

Critical 
value  

rkX 
  مقدار واردات برنج

Quantity of Rice 
imported 

ADF -1.26  -3.13  1.34  5.34  
DSP  PP -7.99  -18.20  1.85 5.34  

Oilper  
  درآمد نفتی سرانه 

 Per capita Crude Oil 
Revenue 

ADF -2.30  -3.13  2.66  5.34  
DSP PP 1.33  -11.20  2.54  3.78  

rk/PrIP 

داخلی به نسبت قیمت برنج 
  وارداتی

Relative domestic-
import price of Rice 

ADF -2.22  -3.13  0.70  5.34  
DSP PP -2.66  -3.13  3.87  5.34  

rQ 
  مقدار تولید داخلی برنج

Quantity of domestic 
production of Rice 

ADF -2.76  -3.13  3.95  5.34  
DSP PP -2.66  -3.13  3.87  5.34  

rarT  گمرکی برنجتعرفه  
Tariff rate of Rice  

ADF -3.59  -3.13  6.45 5.34  TSP PP -25.68  -18.20  10.66  5.34  
  در نظر گرفته شده است.  %90 اطمینان سطح در داريمعنی*

  مأخذ: یافته هاي  تحقیق  
Source: Research findings                                                       

 
اي موجود نیـز  عالوه براین، نتایج گویاي آن است که نظام تعرفه

نتوانسته از واردات بی رویه به دلیل افزایش درآمدهاي نفتی جلوگیري 
نماید و در نتیجه کارایی الزم را براي حمایت از تولیدکنندگان نداشته 

  است.  
سرانه بـر واردات بـا اسـتفاده از    ادعاي اثرگذاري درآمدهاي نفتی 

مورد تأیید قرار  VARنتایج آزمون علیت گرنجري در چارچوب الگوي 
گرفته است. به منظور انجام این آزمـون، ابتـدا وقفـۀ بهینـه الگـوي      

VAR بیزین، حنان کوئین، آکائیک و -با کمک معیارهاي شوارتزLR 
ست.  سپس، جهت علیت میان متغیرهاي الگـو  تعیین شده ا 3معادل 

مورد بررسی قرار گرفت. نتـایج ایـن آزمـون در    Fبا استفاده از آزمون 
) گزارش شده است. بر این اساس درآمـدهاي نفتـی سـرانه    5جدول (

  باشد.واردات برنج می علت گرنجري
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  شتگی انگل گرنجرنتایج آزمون هم انبا -4جدول

Table 4- Results of Engle-Granger Cointegration test 

  متغیرهاي مورد بررسی
variables 

  آزمون انگل گرنجر
Engle-Granger Test انباشتگیوضعیت هم  

Co-integration 
status  

ي مقدار آماره
  محاسباتی

Calculated value  

احتمال پذیرش فرض 
  صفر

Probability 
  واردات برنج و درآمد نفتی سرانه

Import of Rice and Per capita Crude Oil 
Revenue 

  وجود هم انباشتگی  0.04  -3.65*
Cointegrated  

  واردات و نسبت قیمت داخلی به وارداتی برنج
Import and relative prices of Rice 

  عدم وجود هم انباشتگی  0.96  0.52-
Not Cointegrated 

  تولید داخلی برنج واردات و
Import and domestic production of Rice 

  عدم وجود هم انباشتگی  0.99  0.48
Not Cointegrated  

  واردات و تعرفه گمرکی برنج
Import and Tariff Rate of Rice  -2.09  0.53  عدم وجود هم انباشتگی  

Not Cointegrated  
        %99* معنی داري در سطج اطمینان 

 * significant level 99%  
 Sources: Research findingsمأخذ: یافته هاي  تحقیق                                                      

  
  بین واردات برنج و درآمد نفتی سرانهآزمون علیت گرنجر  - 5جدول 

Table 5- Engle-Granger test between import of Rice and per capita crude oil revenue 

  رابطه علیت
Causality Relationship 

  رد یا پذیرش فرض صفر
Acception or rejection of 

Null hypothesis 
  احتمال

Probability 
نتیجه آزمون 

  والد
Wald test  

  فرض صفر
Null 

hypothesis 

متغیرهاي 
  مدل

Variables 
علیت از درآمد نفتی سرانه به واردات 

  شود.میپذیرفته 
Oilper is not Granger 

rkcause of X 

  عدم پذیرش
Rejected 0.10  F = 6.22   

, OilperrkX  
  

علیت از واردات به درآمد نفتی سرانه رد 
  شودمی

is not Granger cause of  rkX
Oilper 

  پذیرش
Accepted 0.97 F = 0.19   

Oilper , 
rkX  

  
  مأخذ: یافته هاي تحقیق 

Sources: Research findings                                                              
  

هـاي همگرایـی و علیـت    با توجه به نتایج بدست آمده از آزمـون 
طرفه بودن ارتباط میان متغیر درآمـد  همگرایی و یکگرنجر مبنی بر 

نفتی سرانه بر واردات برنج، به منظور الگوسازي واردات این کـاال، از  
استفاده شده است. نتایج حاصل از بـرآورد ایـن الگـو در    ECMروش 

شود الگوي برآورد ) ارائه شده است. همانطور که مشاهده می6جدول (
ر کشور از قـدرت توضـیح   شده به منظور توضیح رفتار واردات برنج د

) باال گویاي آن 2Rباشد. ضریب تعیین (دهندگی باالیی برخوردار می
درصد) از تغییـرات  واردات بـرنج    78است  که درصد  قابل توجهی (

 توسط متغیر درآمد نفتی سرانه توضیح داده شده است.
دهد متغیـر درآمـد نفتـی    ) نشان می6نتایج ارائه شده در جدول (

داري دارد. لذا بـه ازاي  واردات در بلندمدت اثر مثبت و معنیسرانه بر 
یک دالر افزایش در درآمدهاي نفتی سرانه، مقـدار واردات بـرنج بـه    

یابد. عالوه بـر ایـن، بـه ازاي    تن در بلندمدت افزایش می 360میزان 
افزایش یک دالري درآمدهاي نفتی در کوتاه مدت، واردات بـرنج بـه   

افزایش درآمدهاي  ، اگرچهبدین ترتیبیابد.ش میتن افزای 290میزان 
، ولی دهدافزایش می کوتاه مدت واردات را بیشتر از ،مدتبلندنفتی در 

 باشد.تن می 70اختالف اثر کوتاه مدت و بلندمدت اندك و حدود 
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  برنج واردات ECMالگوي  برآورد جینتا - 6 جدول

Table 6- Results of estimated ECM model of Rice import 
 ECMاجزاي 

ECM components 
  متغیر

Variable 
  توضیحات

Explanation  
  ضرایب

Coefficients 
 tآماره   

t statistic 
  جزء بلند مدت

Long run component  1-tOilper  درآمد نفتی سرانه  
Per capita Oil revnue   0.36    9.78  

  مدتجزء کوتاه 
Short run component 

∆푂푖푙푝푒푟 
  تفاضل مرتبه اول درآمدهاي نفتی سرانه

First difference of Per capita oil revnue 
0.29    1.95  

C  عرض از مبدأ  
intercept 

13.29    1.09  

 EC 
  جزء تصحیح خطا

Error correction term  -0.43    -3.09  
  DW=2.2     0.78=2R 

  مأخذ: یافته هاي تحقیق    
Sources: Research findings                                                           

  
همچنـین ضـریب جملـه تصـحیح خطـا مطـابق انتظـار منفــی،        

باشـد. مقـدار ایـن    دار میتر از یک و از لحاظ آماري نیز معنیکوچک
درصد  43آن است که حدود  ةدهندکه نشان بوده -0,43برابر  ضریب

) واردات بـرنج از مقـادیر بلندمـدت آن پـس از     عدم تعادلانحرافات (
رود. نتیجـه مـذکور بـدین معنـی     دو دوره از بـین مـی  تقریبا گذشت 

دوره الزم اسـت تـا عـدم تعـادل      2 انـدکی بـیش از   باشـد کـه    می

 به تعادل بلندمدت باز گردد. مدت تصحیح گردد و مدل کوتاه
هاي صحت و خوبی بـرازش مـدل بـرآورد شـده در     نتایج آزمون

دهـد   ) نشان مـی 7) ارائه شده است. نتایج مندرج در جدول (7جدول (
هر سه فرض عدم وجود خودهمبستگی سریالی، نرمال بودن جمالت 
پسماند و همسانی واریانس تایید شده و مدل بـرآورد شـده از حیـث    

 باشد.بط اقتصاد سنجی داراي اعتبار الزم میروا
  

  هاي اعتبارسنجی و صحت برآورد الگوي واردات برنجآماره - 7جدول 
Table 7- Statistics of validity and accuracy of Estimated model of Rice import  

 LMمقدارآماره  
LM statistic 

  داريسطحمعنی
Probability 

 Fمقدارآماره
F statistic 

  داريسطحمعنی
Probability 

  آزمون خود همبستگی
Autocorrelation test 1.79  0.46  0.78  0.40  

  آزمون نرمالیته
Normality test 0.54  0.76  -  -  

  آزمون ناهمسانی واریانس
Heteroscedasticity test 0.07  0.79  0.07  0.78  

  تحقیقمأخذ: یافته هاي 
Sources: Research findings                                                                                     

 
  گیري و پیشنهادهانتیجه

در مطالعۀ حاضر الگوي واردات محصول بـرنج ابتـدا بـه کمـک     
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات

است. نتایج نشان داد  سه عامل درآمد ملی، درآمد نفتی و جمعیت بر 
واردات برنج تأثیرگذارند. همچنین نتایج حاکی از آن است کـه عـدم   
توجه به مسئلۀ تنظیم بازار، تعرفه گمرکی، تولید داخلی و ذخایر سال 

ر شـده کـه   گذشته منجر به ورود آن مقادر از این محصول بـه کشـو  
قیمت واقعی این محصول در بازار داخلی در طول زمان کـاهش و در  
واقع نرخ مبادله بین این محصول سایر کاالهاي مصرفی در کشور به 

شـود کـه   زیر عدد یک کاهش یافته است. بنابراین، چنین نتیجه مـی 
واردات برنج با توجه به افزایش درآمدهاي نفتی و بدون توجه به منافع 

به بعد بـی رویـه    1380تولیدکنندة داخلی انجام شده و الاقل از سال 
  بوده است. 

قرار دارد، چنانچه  یاساس يکاالها برنج در گروه نکهیا به توجه با
بخـش   ادامه تولید این محصـول در داخـل مـورد توجـه سیاسـتگزار     

ـ  دیتول به تواندیمبا روند گذشته  واردات ادامهکشاورزي باشد،   یداخل
بنابراین، اگر سیاست کالن بخش برآن است که برغم آب . بزند لطمه

بر بودن تولید این محصول همچنان تولید آن ادامه یابد .و یا افزایش 
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 بـرنج  یداخل متیقپیدا کند، نرخ تعرفه باید بگونه اي تنظیم شود که 
 اگـر  کـه  معناست نیبد نیا. باشدداشته  تورمنرخ  رشد معادلرشدي 

 بـه  یسـت یبا تعرفـه  به طور متناسـب  ابد،ی کاهش یجهان يهامتیق
 هامتیق یعموم رشد با متناسب یداخل متیق تا ابدی شیافزا ياگونه

ــزا داخــل در ــدی شیاف ــزار   . اب ــت از اب ــه دول ــر بجــاي تعرف ــا، اگ ام

هاي مقداري (کوتا) براي تنظـیم تقاضـا و قیمـت داخلـی     محدودیت
باید بدون توجه به درآمدهاي نفتی وارداتاستفاده می کند، آنگاه مقدار 

بگونـه اي تعیـین شـود     کـاال ایـن   يبرا تقاضا کشش براساسبلکه 
 در تـورم  رشـد  معادل حداقل کننده دیتول یافتیدر متیقاي که بگونه
  .ابدی شیافزا کشور
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