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متغیرهااای تاااب از الگااوی خودتوضاای بااا وقفااههااای گسااترده
چكيده

( )ARDLاسااتفاده شااد .نتااایا ای ا مطالعااه نشااان داد کااه در

حضور در بازارهای جهانی و بهرهگیری از مزیتهای تجاارت

کوتاهمدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنیداری بار واردات

خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشاورهای در

ذرت داشته و موجب افزایش واردات ای محصول میشود.

حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است .آزادسازی تجااری ییای
مقدمه

از مؤلفههای زیربنایی جهانی شدن است که به معناای برداشات
محدودیتهای تجاری در زمینه واردات و صادرات کاالهاا اسات.

در دو دهااه گتشااته جهااان شاااهد تغییراتاای اساساای در

با توجه به اینیه کشور ما در زمینه تأمی ذرت مورد نیااز وابساته

سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده است که تأکید بر

به واردات میباشد بررسی اثر آزادسازی تجااری بار واردات ایا

آزادسازی اقتصاد و حتف موان بر سر راه جریان کاالها و خدمات

محصول از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابرای مطالعه حاضار

و سرمایه بی المللی محدود شدن مداخلههای اقتصادی دولتهاا

به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران

و حرکت به سوی نظام بازار آزاد از مشخصههاای برجساته ایا

در دوره  9438 -98پرداخته است .در ای راساتا از معیاار ساط

تحوالت است .در حقیقت آزادسازی تجاری ییای از مؤلفاههاای

تجارت بی الملل ( )LITبه عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره

زیربنایی جهانی شدن اسات و در صاورتی کاه رعایات اصاول و
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ضوابک کافی انجام گیرد میتواند اثرات اقتصادی خاوبی را بارای

عنوان نهاده اصلی مصرفی کلیه دامداریهای شایری و گوشاتی

یک کشور داشته باشد [ .]9جهانی شدن واژهای رایا از دهاه 89

مرغداری ها و  ...نقش اساسی در تولید مواد غتایی مصرفی کشور

است که شامل روندی از دگرگونی است که از مرزهای سیاست و

از جمله گوشت و تخم مرغ دارد و با توجه به حجم مصرف ذرت

و شایوه زنادگی را نیاز در بار

هر گونه نوسان قیمت آن تأثیر مساتقیم بار قیمات محصاوالت

میگیرد .جهانی شدن پدیادهای چناد بعادی و قابال تساری باه

نهایی از جمله گوشت مرغ تخم مرغ و ساایر محصاوالت دامای

جنبااههااای گوناااگون اجتماااعی اقتصااادی سیاساای حقااوقی

خواهد داشت .طب آمار ارائه شده در سال  2992ایاالت متحده

اقتصاد فراتر رفته و علم فرهنا

برزیال اتحادیاه اروپاا آرژانتای و میزیاک بازر تاری

فرهنگی نظامی و فناوری و نیز عرصاههاای دیگاری همواون

چی

محیکزیست است .هیچ اتفاق نظاری بای دانشامندان در ماورد

تولیدکنندگان ذرت در جهان به شمار مایروناد .آمرییاا برزیال

تعریف جهانی شدن و تأثیر آن بر زندگی و رفتار ما وجاود نادارد.

آرژانتی و اوکرای در سال  2992بزرگتری صادرکنندگان ذرت و

برخی از دانشمندان کوشیدهاناد تاا جهاانی شادن را باه عناوان

در مقابل کشورهای ژاپ میزیک اتحادیه اروپاا و کاره جناوبی

مفهومی اقتصادی تعریف کنند در حالی که جمعی دیگر به تثبیت

بزرگتری واردکنندگان آن در جهان بودهاند که ایران بعاد از ایا

ای مفهوم در چارچوب کل تحوالت فرهنگی سیاسی اقتصاادی

کشورها مقام هفتم جهانی را در واردات ایا محصاول باه خاود

و زیست محیطی اخیر پرداخته اند [ .]2در سمپوزیم جهانی شادن

اختصاص داده است [ .]6مصرف ذرت در ایران طی  39سال اخیر

اقتصاد آزادسازی و جهانی شدن اقتصاد معادل رشد تجارت رشد

همواره از روندی صعودی برخوردار بوده است .ای میازان از 2/5

سرمایهگتاری مستقیم خارجی و افزایش شرکتهای چناد ملیتای

میلیون ت در سال  99باه  5میلیاون و  959هازار تا در ساال

در بازرگانی بی المللی تعریف شده است [.]4

 9489افزایش یافته است .مطاب آماار وزارت جهادکشااورزی در

با به ثمر رسیدن متاکرات دور اروگوئه و امضای موافقتناماه

سااال زراعاای  99-98باایش از  248هاازار هیتااار از زماای هااای

عمومی تعرفه و تجارت گات در سال  9883و همونای تشاییل

کشاورزی کشور زیر کشت ذرت قرار گرفته که ای میزان کشات

سازمان تجارت جهانی ( )WTOتالشهای همه جانباهای بارای

منجر به تولید  2میلیون و  939هزار تا ذرت داناهای در کشاور

آزادسازی تجارت کاالهای کشاورزی شروع شد .بخش کشاورزی

شده است .بنابر آمار گمار جمهاوری اساالمی ایاران در ساال

به علت تولید و عرضه مواد غتایی مورد نیاز مردم و نقش داشت

 9498بیش از  4میلیون و  999هزار ت و در ساال  9489نیاز 4

در ایجاد اشتغال کااهش فقار و افازایش ساط ساالمت دارای

میلیون و  276هزار ت از ای محصول برای جبران کسری تولید

اهمیت ویژهای است .الزمه شایل گیاری یاک بخاش قاوی در

و مصرف وارد کشور شده است .با ای حساب تولیاد داخلای ذرت

درازمدت اتخاذ سیاستهای مناسب است و ای سیاستها بادون

دانهای در کشور به طور متوسک تنها نیمی از نیاز داخلی کشور به

شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمیتواند عملی شود .در

ای محصول را پوشش میدهد.

ای میان به نظر میرسد آزادسازی تجارت میتواند تاأثیر زیاادی

با توجه به تقاضای ایران برای پیوست باه ساازمان تجاارت

در بهبااود بخااش کشاااورزی داشااته باشااد .در ایا باای واردات

جهانی بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بخشها و زیربخشهاای

کاالهای کشاورزی میتواند عالوه بر برطرف کردن نیااز داخال

گوناگون اقتصادی و از جمله زیربخشهای کشاورزی میتواند در

دامنه انتخاب مصرفکنندگان را افزایش دهد [.]3

جهت ارائه سیاستهای مناسب در جهت توسعه اقتصادی کشاور

اقتصاد کشور ایران در زمیناه محصاوالت کشااورزی باویژه

نتایا مفیدی در بر داشته باشد .از ای رو با توجه به نیااز وافاری

غالت و شیر بسیار وابسته باه واردات اسات [ .]5در ایا میاان

که کشور به محصول ذرت در جهت تأمی امنیات غاتایی دارد و

افزایش تقاضا برای ذرت با توجه به موارد مصرف متعدد دولت را

اینیه قسمت اعظمی از نیاز موجود از طری واردات ای محصول

مجبور به تأمی ای نیاز از طریا واردات کارده اسات .ذرت باه

برطرف میگردد ای مطالعه به دنبال پاسخ به ای ساوال اسات

که آزادسازی تجاری بر تاب تقاضاای واردات ذرت در ایاران چاه

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان داد کاه مصارف کننادگان

اثری دارد؟

ناف تری گروه از آزادسازی واردات ای محصول میباشند .رافیک

به دلیل اثری که آزادسازی تجاری بر روند تجااری کشاورها

و ساماراتانگا [ )2999( ]94به بررسی اثرات آزادسازی بر محصول

دارد مطالعات مختلفی به بررسی ای موضوع پرداختهاناد کاه در

برنا در سریالنیا با استفاده از نرخهاای حماایتی اسامی و ماؤثر

ادامه به برخی از آنها که در ارتباط با موضوع مورد بحث میباشد

پرداختند .نتایا نشان داد که بعد از آزادساازی تولیدکننادگان باا

به اختصار اشاره میشود.

کاهش رفاه مواجه خواهند شد .از جمله دیگر مطالعات انجام شده

جهانگیر عالم و همیاران [ )2992( ]7در پژوهشی به بررسی

در ای زمینه میتوان به ساانتوز پاائولینو [ )2996( ]93و ساانتوز

ارتباط بی قیمتهای جهانی و داخلای بارنا پاز از آزادساازی

پائولینو ( )2992اشاره کرد که نتایا آنها حاکی از افازایش واردات

تجاری در بنگالدش پرداختند .آنها از آزماون جوهانسا و مادل

بعد از آزادسازی بوده است.

تصااحی خطااا [ )ECM( ]9باارای دوره زمااانی ژوئا  9889تااا

رضایی و خلیلیان ( )9489در مطالعهای با عنوان بررسای اثار

جوالی  2997بهره گرفتناد .نتاایا حااکی از وجاود یاک رابطاه

جهانی شدن بر واردات کشاورزی ایران (مطالعه موردی گندم) با

تعادلی یک طرفه بود به ای معنا که قیمتهای داخلی نسبت باه

استفاده از رهیافت  ARDLبه بررسای عوامال ماؤثر بار واردات

قیمت های جهانی تنظیم میشوند اما مسایر معیاوآ آن وجاود

گندم ایران در فاصله زمانی  9459 -99پرداختند .نتایا نشان داد

ندارد .همونی نتایا حاکی از وجود وابستگی بازار برنا داخلی به

که شاخص جهانی شدن از عوامل مؤثر بر تقاضای واردات گنادم

بازار برنا جهانی بود .بنابرای بر سیاستهایی که تاأمی امنیات

است .قلی پور و عبدشاهی ( )9489واردات تقاضا و عرضه داخلی

غتایی را در قیمتهای باالی جهانی در نظر داشته باشاند تاکیاد

محصول وارداتی برنا را بر اساآ معیار سط تجارت بی الملل و

شد .کهنسال ( )2999در مطالعهای به بررسی اثر شااخص ادغاام

با استفاده از روش  ARDLو مدل تصحی خطاا در دوره زماانی

تجااارت باای الملاال باار واردات محصااوالت کشاااورزی در دوره

 9455 -95مورد بررسی قرار دارند .بخشی از نتایا ایا تحقیا

 9879-2996پرداخت .نتایا نشان داد که یک درصد افازایش در

نشان داد که با آزادسازی تقاضا برای واردات افازایش ماییاباد.

ای شاخص موجاب  24درصاد افازایش در واردات محصاوالت

منجازی و همیااران ( )9498اثارات کوتااه مادت و بلناد مادت

کشاااورزی ماایشااود .مااونجرال حا و یوسااف [ )2999( ]8اثاار

آزادسازی تجاری بر تاب واردات گنادم در طای ساالهاای -97

آزادسازی تجاری را بر کل واردات با استفاده از الگوی خودتوضی

 9457را با استفاده از روش  ARDLو مدل تصحی خطا بررسی

بااا وقفااههااای گسااترده [ )ARDL( ]99و دادههااای ساااالنه

کردند .نتایا حاصل از برآورد تاب واردات گندم نشان داد کاه باا

 9872-9874تااا  2993-2995در باانگالدش بررساای کاارده و

آزادسازی تجاری تقاضا بارای واردات افازایش ماییاباد .پیرایاه

دریافتند که آزادسازی تجاری به طور قابل توجهی واردات کال را

( )9494اثرات جهانی شدن را روی تقاضای واردات شایر ماورد

در کوتاهمدت افزایش داده اما در بلندمدت بیتأثیر است .ورتنبرگر

ارزیابی قرار داد .براساآ نتایا ضاریب شااخص جهاانی شادن

[ ]99و همیاران ( )2996در پژوهشی به تحلیل مزایاای تجاارت

اقتصاد دارای عالمت مثبت و معنای دار باود .از دیگار مطالعاات

بر اساآ مزیت نسبی پرداختهاند .نتاایا ایا بررسای نشاان داد

انجام شده در داخل کشور میتوان به مطالعات محمدی و نقشینه

آزادسازی بازار گندم در سوئیز به افازایش واردات منجار شاده

فرد ( )9495اسماعیلی و رحمتی ( )9496لطفعلی پور و همیاران

است .سرینوازان [ )2995( ]92به مطالعه ای تحت عناوان اثارات

( )9499و قلی پور و همیاران ( )9489اشاره کرد.

آزادسازی تجاری بر بخش دانههای روغنی و روغ های خوراکی
در هند با استفاده از مدل محاسبه تعادل جزئای پرداخات .نتاایا
حاصل از بررسی اثرات آزادسازی واردات روغ های خاوراکی بار
3
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میباشد.

 .1مواد و روشها
در ادبیات موجاود در خصاوص شااخص هاای بیاانگر انادازه
جهانی شدن شاخص هاای مختلفای مشااهده مایشاود کاه دو
شاخص برتر و پرکاربرد شاخص سط تجارت بی المللی ()LITt
و شاخص ادغام تجاری ( )IITtمیباشند .شاخص ساط تجاارت
بی الملل که نشان دهنده وسعت ارتباط بای المللای بارای یاک
بخش خاص است به صورت زیر تعریف میشود:

با توجه به ساختار اقتصادی ایران و وجود رابطه نزدیک بای
درآمدهای ارزی ناشای از صاادرات نفات و واردات و بار اسااآ
مطالعات نوری و یزدانای ( )9478پریازن و اساماعیلی ()9496
دادگر و نظاری ( )9498و منجازی و همیااران ( )9498در تااب
تقاضای مورد نظر به جای درآمد واقعی از درآمدهای ارزی ناشای
از صادرات نفت استفاده میشاود .همونای از آنجاا کاه واردات
کاالها به ویژه کاالهای اساسی برای تأمی مازاد تقاضا بر تولیاد

()9

داخلی صورت میگیرد لتا مقدار تولید داخلی کاالی مورد نظر نیز
 LITکمتر نشان میدهد که بخش مورد نظار باا توجاه باه

سط تولید خود کمتر در تجارت شرکت میکند .شااخص ادغاام

به عنوان یک متغیر اساسای در تصامیمگیاری بارای واردات باه
شمار آمده و در مدل وارد میگردد.

تجاری نیز به صورت زیر قابل محاسبه است:

بنابرای با توجه به بررسیهای صورت گرفته در ای مطالعاه

()2

به منظور بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت از تاب زیار
ای شاخص در حقیقت نشاان دهناده درجاه ادغاام تجااری

بی المللی تجارت درون صنعت و درون یک بخاش اسات .ایا
شاخص بی صفر و یک میباشد که صفر نشان دهنده عدم وجود

بهره گرفته شده است:
()5
) log M t   0   1 log( Pw / Pd ) t   2 log(OIL t )   3 log(Yt )   4 log( LIT t

تجارت درون بخشای و عادد یاک بیاانگر تجاارت کامال درون

که در آن  pw / pdنسبت قیمت جهانی ذرت به قیمت داخلی

بخشی میباشاد [ .]95در رواباک بااال باه ترتیاب  Yt Xtو Mt

آن  oilدرآمد نفتی به قیمات جااری (میلیاارد ریاال)  Yتولیاد

صادرات تولید و واردات را نشان میدهند .در مطالعاه حاضار باا

داخلی (ت ) و  LITtسط تجارت بی الملل (شاخص آزادساازی)

توجه به هدف تحقی و بررسی مطالعات قبلای در ایا زمیناه از

میباشد .به منظور تبدیل قیمتهای جهانی باه ریاال از نارخ ارز

شاخص سط تجارت بی الملال باه عناوان شااخص آزادساازی

رسمی استفاده شد.
دلیل اینیه چرا در مطالعات تقاضای واردات به طور عموم به

تجاری استفاده میشود.
بر طب مطالعات هوتاکر و مگای [ )9868( ]96و خاان []97

صورت لگاریتمی تصری میشود ای است که ای فرم به مقادار

( )9873تاب تقاضای واردات بیان مایکناد کاه مقادار تقاضاای

واردات اجازه میدهد تا به طور نسبی به افزایش و یاا کااهش در

واردات برای هر کاالی خاص به ساط درآماد قیمات واردات و

متغیرهای توضیحی واکنش نشان دهد [.]99

قیمت محصوالت مشابه داخلای بساتگی دارد .لاتا معماوال تااب

نیاز از بانک اطالعاتی سازمان خوارباار و کشااورزی ملال متحاد

واردات به شیل زیر بیان میگردد:
) M t  f (Yt , Pt w , Pt d

()4

Pt w
)
Pt d

()3

واقعی  p twساط قیمات واردات و

نرمافزاری  Microfit4و Eviews 7استفاده شده است.

M t  f (Yt ,

نشاانگر واردات کاالهاا و خادمات

(فائو) و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایاران جما آوری شاده
است .همونی باه منظاور بارآورد رواباک ماتکور از بساتههاای

که رابطه فوق را به صورت زیر نیز میتوان نشان داد:

که در آن

دوره زمانی پژوهش  9438 -98میباشد که دادههاای ماورد

درآماد

ساط قیمات داخلای

به دلیل استفاده از دادههای سری زماانی بارای بارآورد تااب
تقاضااای واردات ذرت ایااران ابتاادا ضااروری اساات کااه شاارایک
ایستایی متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گیرند .به ای منظاور از

آزمون دییی -فولر تعمیم یافته استفاده خواهد شاد و بار اسااآ

p

()99

H 0 :  i  1  0

نتایا آزمون روش مناساب بارای بارآورد رواباک کوتااهمادت و

i 1
p

H 1 :  i  1 0

بلندمدت انتخاب میشود.

i 1

برای بررسی رابطه هم جمعی بی متغیرهاا چنادی رهیافات

فرضیه صفر بیانگر عدم وجود همانباشتگی یا رابطه بلندمدت

وجود دارد .مشیلی که در همه ای آزمونهاا وجاود دارد اینسات

است چون شرط آن که رابطه پویای کوتاهمدت به سمت تعاادل

که در همه ای رهیافتها نیاز است که درجه جمعی همه متغیرها

بلندمدت گرایش یابد آن است که مجموع ضرایب کمتر از یاک

ییسان باشد که در غیر ایا صاورت موجاب ایجااد ناکاارایی و

باشد .برای انجام آزمون ماورد نظار بایاد عادد یاک از مجماوع

کاهش قدرت ای آزمونها میشود [ .]98پسران و همیاران یاک

ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بار مجماوع انحاراف معیاار

مدل خودتوضی با وقفههای گسترده را معرفی کردند که کاارایی

ضرایب متکور تقسیم شود.

بیشتری در نمونههای کوچک داشته و همونی بر خاالف ساایر

p

()99

رهیافتها ای مدل میتواند بدون توجه به اینیه متغیرهاا ) I(0و

 ˆ  1
i

یا ) I(1باشند به کار برده شود [ .]29حس دیگر  ARDLاینست

i 1
p

ˆ S

که در ای روش متغیرهای مختلف مایتوانناد تعاداد وقفاههاای

i

t

i 1

بهینه متفاوتی داشاته باشاند در حاالی کاه در اناواع روشهاای

اگر قدرمطل  tبه دست آماده از قادرمطل مقاادیر بحرانای

جوهانس ای امر امیانپتیر نیست [ .]29بر طب نظر پساران و

ارائه شده توسک بنرجای دوالدو و مساتر [ ]22بازر تار باشاد

پسران ( )9887الگوی خودتوضی با وقفه های گسترده به شایل

فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمادت پتیرفتاه مایشاود

زیر میباشد:

[.]24
وجود همانباشتگی بی مجموعاهای از متغیرهاای اقتصاادی

k

()6

 ( L, P)Yt    i ( L, qi ) X it  wt  u t

مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحی خطا را فراهم میکناد.

i 1

که در آن داریم:

عمده تاری دلیال شاهرت ایا الگوهاا آن اسات کاه نوساانات

()7

 (L, P)  1  1 L  2 L2  ....  p Lp

کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط مایدهاد.

()9

 i (L, qi )   i 0  i1 L  .... iq Lq

ای مدلها در واق نوعی از مدلهاای تعادیل جزئایاناد کاه در

i  1,2,...,k

آنها با وارد کردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمادت نیروهاای

 Lعملگر وقفه  wبرداری از متغیرهای ثابت مثال عارا از

مؤثر در کوتاهمدت و سارعت نزدیاک شادن باه مقادار تعاادلی

مبدأ متغیرهای مجازی روند زمانی یاا متغیرهاای بارونزای باا

بلندمدت اندازهگیری میشوند .برآورد ای مدل شاامل دو مرحلاه

وقفه ثابت است Yt .و  Xitبه ترتیب متغیرهای وابسته و مساتقل

است .مرحله اول شامل برآورد یاک رابطاه بلندمادت و حصاول

میباشند .طول وقفه بهینه عمدتا از طری معیارهاای آکاییاک و

اطمینان از کاذب نبودن آن است .در مرحلاه دوم وقفاه پساماند

یا شوارتز بیزی تعیای مایشاود [ .]29بارای محاسابه ضارایب

رابطه بلندمدت را به عنوان ضریب تصحی خطا استفاده کارده و

بلندمدت از همان الگوی پویا استفاده میشود.

رابطه ( )92برآورد میشود [:]24

()8

i=1,2,…k

ˆi 0  ˆi1  ....ˆiq
1  ˆ1  ...ˆp

()92

i 

Yt  a  bX t  cU t 1  et

ضریب تصحی خطا یعنی برآورد ضریب  cو در صاورتی کاه

حال برای بررسی ایا کاه رابطاه بلندمادت حاصال از ایا

با عالمت منفی ظاهر شود نشانگر سرعت تصحی خطا و میل به

روش کاذب نیست فرضیه زیر مورد آزمون قرار میگیرد.

تعادل بلندمدت خواهد بود .ای ضریب نشان میدهد در هر دوره
5
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چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعادیل شاده و باه سامت

است .با توجه به اینیه متغیر وابسته با یک وقفاه در مادل آماده

رابطه بلندمدت نزدیک میشود .با توجه به مطالاب یااد شاده در

اساات آماااره دورباای  -واتسااون باارای آزمااون وجااود مش ایل

بخش بعدی نتایا مربوط به برآورد الگاوی  ARDLباه منظاور

خودهمبستگی اجزای اخالل قابال اساتفاده نیسات و بناابرای از

بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت ارائه میشود.

آماره  h-Durbinاستفاده میشود .با توجه به آمااره ایا آزماون
فرا صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بی اجزای اخاالل

 .2نتايج و بحث

پتیرفته میشود .آماره  Fنیز حاکی از مناسب بودن کل رگرسیون

بررسی ایستایی سریهای زماانی نخساتی گاام در تحلیال

برآوردی است.

الگوهااای اقتصادساانجی بااا اسااتفاده از دادههااای سااری زمااانی
میباشد .به منظور آزمون ایستایی متغیرها از آزمون دییی -فاولر

جدول  -2برآورد الگوي )ARDL(1,0,0,1, 0
متغیرهاي توضیحی

ضريب

آماره t

سطح معنیداري

)LM(-1

9/59

5/68

9/999

LY

متغیر لگاریتم میزان واردات در سط پایا بوده و جمعای از مرتباه

-9/94

-9/95

9/39

LOIL

9/49

9/85

9/96

صفر میباشد .در حالی که لگاریتم متغیرهای نسبت قیمت جهانی

LLIT

9/84

3/97

9/999

به قیمت داخلی درآماد نفات تولیاد و شااخص ساط تجاارت

)LLIT(-1

-9/59

-4/35

9/992

بی الملل با تفاضلگیری مرتبه اول پایا شاده و جمعای از مرتباه

LPWPD

9/94

9/23

9/99

C

9/43

9/62

9/53

تعمیم یافته که ییی از آزمونهای پرکاربرد در ای زمیناه اسات
استفاده شد .بر اساآ نتایا آزمون که در جدول ( )9گزارش شده

یک میباشند.

F= )9/99( 296/82

جدول  -1نتايج آزمون ايستايي متغيرها
متغیر

LMt

آماره در سط

***-3/9

آماره در تفاضل

-

وضعیت ایستایی

)I(0

)LOIL L(PW/PD

-2/22
***

-6/46

)I(1

-9/83
***

-5/7

)I(1

)9/35(9/66

= 9/89

R

منبع :يافتههای پژوهش

LY

LLIT

-2/46

-2/2

*

= Durbin 's h-St.

2

مهمتری مزیت برآورد الگوی پویا در ای است کاه براسااآ

***

-4/34

-6/82

)I(1

)I(1

*** سطح معنی داری در سطح  3درصد *،سطح معنی داری در سطح  31درصد
منبع :يافتههای پژوهش

ضرایب برآوردی ای الگو میتوان وجود رابطه تعادلی بلندمدت را
مورد آزمون قرار داد .برای ایا کاار از روش ارائاه شاده توساک
بنرجی دوالدو و مستر استفاده میشود .طب معادله ارائه شده در
قسمت قبل آماره  tماتکور بارای معادلاه بارآورد شاده در ایا

طب وضعیت ایستایی متغیرهای حاضر در الگو که ترکیبی از

پژوهش برابر با  -5/36محاسبه شد که قدرمطل آن در مقایساه

متغیرهای جمعی از درجاه صافر و یاک هساتند از الگاوی خاود

با قدرمطل آماره بحرانی در سط یک درصاد ( )-3/95بزرگتار

توضی با وقفاههاای گساترده بارای بارآورد رابطاه بلندمادت و

بوده و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه تعادلی بلندمادت رد

کوتاهمدت بی متغیرهای الگو استفاده میشاود .الگاوی ARDL

شده و وجود رابطه همانباشتگی تأییاد مایشاود .بناابرای نتاایا

روشی است که پویایی کوتاهمدت بی متغیرها را در نظر گرفته و

مربو ط به بارآورد الگاوی تعاادلی بلندمادت ماورد بررسای قارار

رابطه بلندمدت را نیز مورد برآورد قرار میدهد .در ای الگاو ابتادا

میگیرد که در جدول ( )4گزارش شاده اسات .هماانطور کاه در

مدل پویا و سپز رابطه بلندمدت و کوتاهمدت (الگاوی تصاحی

جدول بیان شده است ضرایب برآورد شده به جز تولید دارای اثار

خطا) برازش میشوند .نتایا مرباوط باه بارآورد الگاوی پویاا در

مثبت بر میزان واردات ذرت میباشند .عالمت ضریب ای متغیار

جدول ( )2گزارش شده است .مقدار آمااره  R 2بیاانگر توضای

با توجه به اینیه افزایش میزان تولید داخلی میتواند ساهم تولیاد

دهندگی باالی رفتار متغیر وابسته به وسایله متغیرهاای مساتقل

داخل در تاأمی تقاضاا را افازایش داده و کااهش وابساتگی باه

زمینه واردات گندم نیز صادق داشاته کاه در مطالعاه منجازی و

واردات را منجر شود قابل توجیه است.

همیاران ( )9498و رضایی و خلیلیان ( )9489به آن اشااره شاده

جدول  -3برآورد الگوي بلندمدت

است .همونی در مطالعاه صاامتی و همیااران ( )9494ضاریب

متغیرهاي توضیحی

ضريب

آماره t

سطح معنیداري

LY

-9/26

-9/89

9/47

LOIL

9/79

2/39

9/92

LLIT

9/79

2/99

9/95

وجود رابطه بلندمدت بی مجموعه متغیرها مبناایی را بارای

LPWPD

9/95

9/23

9/92

استفاده از الگوی تصحی خطا که در آن نوسانات کوتاه مدت باه

C

2/74

9/62

9/53

مقادیر تعادلی و بلندمدت ارتباط داده میشاوند فاراهم مایآورد.

متغیر قیمات نسابی واردات در مادل تقاضاای واردات معنای دار
نشده است.

منبع :يافتههای پژوهش

نتایا مربوط به برآورد الگوی تصحی خطا در جدول ( )3گازارش
شده است.

اثر معنیدار و مثبت درآمدهای نفتی نیز بیانگر شاخصه مهام
اقتصاد کشاور یعنای تاک محصاولی باودن آن و وابساتگی باه

جدول  -4برآورد الگوي تصحيح خطا

درآمدهای ارزی نفتی است .ایا اثار باه ایا دلیال اسات کاه

متغیرهاي

ضريب

آماره t

سطح معنیداري

-9/95

9/39
9/96

درآمدهای نفتی کشور ییی از مناب اصلی تأمی مناب ارزی مورد

توضیحی

نیاز برای واردات ای محصول میباشد و باا افازایش درآمادهای

dLY

-9/94

dLOIL

9/49

9/85

dLLIT

9/84

3/97

9/999

dLPWPD

9/94

9/23

9/99

استفاده آزادسازی تجاری در ای مطالعه از لحاظ آماری معنی دار

C

9/43

9/62

9/53

است بدی معنی که با برداشت موان و محدودیتهاای تجااری

)ect(-1

-9/38

-5/36

9/999

نفتی واردات ای محصول آسانتر میشود.
ضریب برآورد شده برای شاخص  LITبه عنوان نمااد ماورد

در درازمدت میزان واردات ذرت کشور افزایش خواهد یافت .طب

منبع :يافتههای پژوهش

ضریب برآوردی به ازای یک درصاد افازایش در ساط تجاارت

بر اساآ نتایا بدست آمده و مقایسه تأثیر متغیرها در کوتااه

بی الملل میزان واردات  9/79درصد افزایش مییابد .ای نتیجاه

مدت و بلندمدت میتوان گفت کاه ایا متغیرهاا در بلندمادت و

همسو با نتایا ارایه شده در مطالعات صامتی و همیااران ()9494

کوتاه مدت دارای اثری ییسان بر واردات ذرت میباشند .غیار از

و رضایی پور و همیاران ( )9489است.

تولید محصول و نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی که از لحاظ

ضریب نسبت قیمت جهانی ذرت به قیمات داخلای از لحااظ

آماری معنیدار نیست بقیاه متغیرهاا در کوتااه مادت دارای اثار

آماری معنی دار نمیباشد .ای نتیجه میتواند به ای دلیال باشاد

معنیداری بر میزان واردات هستند .یک پاارامتر مهام در بارآورد

که در سالهای اخیر با توجه به افزایش تقاضا برای ای محصول

الگوهای تحصی خطا ضاریب تصاحی خطاا اسات کاه نشاان

و خصوصا نیاز موجود در زمینه تأمی نهاده مورد نیاز برای تولیاد

میدهد در هر دوره چند درصد از انحراف متغیر وابساته از تعاادل

محصوالتی چون گوشت مرغ به ناچاار واردات بادون توجاه باه

بلندمدت تعدیل شده و به سمت تعادل نزدیک میشود .باا توجاه

قیمتها انجام میگیرد .ای نتیجه چندان دور از انتظار هم نیست

به اینیه در مدل برآورد شده ای ضریب برابر با  -9/38به دست

چرا که در طول سالهای گتشته علیرغم افزایش قیمات جهاانی

آمده بیانگر ای است که در هر سال  38درصد از تیانه وارد شده

ذرت میزان واردات روند صعودی داشته است .همونای بررسای

در کوتاه مدت تعدیل شده و باه سامت روناد بلندمادت گارایش

ادبیات موضوع در ای زمینه بیانگر ای است که ای وضاعیت در

مییابد .به عبارت دیگر در نزدیک به دو ساال اثار شاو هاای
7
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وارده در کوتاهمدت تعدیل شده و از بی میروند.

خک مستقیم قرار گیرند فرضیه صفر یعنی ثبات ضارایب پتیرفتاه

در ادامه باه منظاور بررسای ثباات ضارایب بارآورد شاده از

میشود .نتایا ای آزمونها برای مادل بارآوردی در نماودار ()9

آزماونهاای  CUSUMو  CUSUMSQاساتفاده شاده اسات.

گزارش شده است .همانطور که مشاهده میشود نتایا حااکی از

فرضیه صفر در ای آزمونها ثبات پارامترها در سط معنی داری

پتیرش فرضیه صفر یعنی ثبات ضرایب برآوردی میباشد.

پنا درصد است .لتا در صورتی که آمارههای آزمونها در بای دو

منبع :يافتههای پژوهش

نمودار  -1نتايج حاصل از آزمونهاي  CUSUMو CUSUMSQ

میشود که ای موضوع به دلیل روییرد کشور برای عضاویت در
جمعبندی و مالحظات

سازمان تجارت جهانی میتواناد باه عناوان یاک آسایب بارای

حضور در بازارهای جهانی و بهرهگیری از مزیتهای تجاارت

اقتصاد کشور تلقی شود .چرا که ییی از الزامات اصالی عضاویت

خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشاورهای در

در ایا سااازمان رفا موانا و محاادودیتهااای تجاااری اساات.

حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است .در ای راستا آنوه که از

حساسیت واردات ذرت به درآمدهای نفتی به منزله تأثیرپتیری از

اهمیت بسیاری برخوردار است شناخت مقررات و محدودیتهاای

نوسانات ارزی است .با توجه باه محادودیتهاای منااب نفتای و

حاکم بر اقتصاد است تا زمینه الزم برای حرکت به سمت اقتصااد

نوسانات قیمتها و درآمدهای نفتی باید با اعماال سیاساتهاای

جهانی فراهم شود .آزادسازی تجاری ییی از مؤلفههای زیربناایی

مناسب از وابستگی به درآمادهای ارزی ناشای از صاادرات نفات

جهانی شدن است که به معنای برداشت محدودیتهای تجااری

کاسته شاود و توجاه بیشاتری باه درآمادهای صاادراتی بخاش

در زمینه واردات و صادرات کاالها و خدمات اسات .باا توجاه باه

کشاورزی صورت گیرد .با توجه به رابطه معیوسی که بی تولیاد

اینیه کشور ما در زمینه تاأمی برخای محصاوالت کشااورزی از

ذرت و میزان واردات وجود دارد آنوه که جهات کااهش واردات

جمله ذرت به واردات وابساته مایباشاد بررسای اثار آزادساازی

ای محصول اهمیت دارد زمینهسازی برای افازایش تولیاد ایا

تجارت بر واردات ای محصول از اهمیت باالیی برخوردار اسات.

محصول است .بنابرای مقتضی است تا دولت با توجه بیشاتر باه

از ای رو در مطالعه حاضر اثر آزادسازی تجااری بار واردات ذرت

سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان ای محصول زمینه را برای

در دوره زمانی  9438 -9498با استفاده از الگوی  ARDLماورد

تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب فاراهم کناد .همونای

بررسی قرار گرفت .نتایا تحقی حاضر نشان داد کاه آزادساازی

سرمایهگتاری در تحقیقات و توسعه تینولوژیهای جدیاد در امار

تجاری در کوتاهمادت و بلندمادت موجاب افازایش واردات ذرت

تولید میتواند در افزایش توان تولیدی تولیدکنندگان داخلی مفیاد
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باشد تا ضم تضمی تأمی نیااز داخال از ارزباری واردات ایا
محصول و وابستگیهای اقتصاد کشاور باه خاارا کاساته شاود.
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