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تأثیر آزادسازی تجارت محصوالت کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در 

 ایران
 2و جواد حسین زاد 2*زاده، محمد قهرمان1مینا صمدپور هندواری

 

 

 چكیده
رود. یابی به رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورها به شمار میها برای دستترین سیاستگسترش تجارت و آزادسازی آن، از متداول

ترین زی تجارت محصوالت کشاورزی و اثر آن بر قیمت مواد غذایی، به دلیل اهمیت مواد غذایی در سبد مصرفی خانوار، یکی از مهمآزادسا
ها برای دسترسی عموم جامعه به مواد غذایی سالم و کافی است. در مطالعه حاضر، تأثیر آزادسازی تجاری بر قیمت مواد غذایی اهداف دولت

روابط همگرایی بین شاخص قیمت (SEECM) ای معادلهاست. بدین منظور، از مدل تصحیح خطای تکدهدر ایران بررسی ش
های ساالنه مورد نیاز طی های داخلی بهره گرفته شد و دادهو مجموعه متغیرهای مربوط به تجارت و اثر آن بر قیمت (CPI)کننده مصرف

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران، از پایگاه اطالعاتی  1368-98های دوره زمانی سال

FAO وMFI های ریشه واحد گردآوری شدند. نتایج آزمونADF  وDF-GLS دهد که تمامی متغیرهای مورد بررسی جمعی نشان می
رد گردید که نتایج، حکایت از وجود یک رابطه هستند. رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها به روش جوهانسون برآو I(1)از درجه یک 

دار و دارای دهنده آن است که ضریب تصحیح خطا معنینشان SEECMهمجمعی بین متغیرهای مورد بررسی دارد. نتایج برآورد مدل 
غذایی اثر  مؤید آن است که قیمت جهانی محصوالت SEECMعالمت منفی است. همچنین روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل 

های جهانی و تأثیرپذیری دار بر قیمت مواد غذایی دارند. با توجه به نوسانات قیمتدار و آزادسازی تجاری، اثری منفی و معنیمثبت و معنی
 شود.های تجاری توصیه میهای جهانی و نرخ ارز در تدوین سیاستهای داخلی از آن، لزوم توجه به نوسانات قیمتقیمت

 

 های جهانی، نرخ ارز.آزادسازی تجاری، مواد غذایی، قیمتکلیدی: های واژه

                                          
 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد گشاورزی دانشگاه تبریز1

 تصاد کشاورزی دانشگاه تبریز دانشیاران گروه اق .2 
E mail: Ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir  



 

616 

 مقدمه

ست. از اجتماعی و سیاسی ا هـای مختلـف اقتـصادی،کـه دارای جنبـه بودهای چندبعدی شدن، پدیدهجهانی

ن ی، جریـاکشورها، که شـامل آزادسـازی تجـار یندی از ادغام سریع اقتصادی بینآعنوان فر شدن، بهجهانی

شدن با عنوان کاهش شود. در جایی دیگر، از جهانیتكنولوژیكی است یاد می گـذاری و هـمچنـین تغییـراتسـرمایه

ه که پدیدوجود آن ـابها صـحبت شـده اسـت. اقتصادی میان ملته اعم از تكنولوژیكی یا قانونی برای مبادل در موانع

جایی جابه ومهاجرت  تغییرات تكنولوژیكی، زادسـازی تجـاری،هـای مختلفـی، اعـم از آشدن دارای جنبهجهانی

 جـارت وتید، بحث بیـشتر روی آشدن پیش میکه صحبت از جهانی سرمایه است، اما در متون اقتصادی، هر جا

 (.1385)ابریشمی و همكاران،  شودآزادسـازی تجـاری متمرکز می

شـود. رونـد توسعه جهـانی محوـوم می تهدید جدی برای های جهانی مواد غذایی اصلی، یکافزایش شدید قیمت

های جهانی مواد غذایی، منجر به افزایش قابل توجه فقر، کاهش سطح تغذیه و محدود شدن افزایش سریع در قیمت

این موارد، اثر منفی بر رشد اقتصاد جهانی در آینـده  شود که همهمندی از خدماتی چون آموزش و بهداشت میبهره

هـای داخلـی رود افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی به قیمت(. انتظار میIvanic & Martin, 2014دارد )

واد ردکننـده مـکه تأثیرپذیری از بازارهای جهانی در کشورهایی کـه وادر کشورهای مختلف انتقال یابد. به ویژه این

 (.1395ن و همكاران، غذایی بوده و از تورم باالیی برخوردارند، بیشتر است )جاودا

اند. اروپا را مورد بررسی قرار داده اتحادیه کنندههای تجاری بر رفاه مصرفتأثیر توافق( 2018) 1همكاران برلینگیری و

قیمت کاال، تنوع و کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین میزان کشش تجاری  اثر رفاه در سه دسته

به ارزش و حجم برای استنباط میزان  های مربوطاروپا از داده ای وارداتی به اتحادیهمحدودی از کااله برای دسته

 7اروپا به طور متوسط حدود  های تجاری در اتحادیهنامهموافقت برابر یافته های پژوهشکیفیت استفاده شده است. 

اروپا  ی عضو درآمد باال در اتحادیهگذارد .کشورهااما بر قیمت یا تنوع تأثیر نمی ،دهددرصد کیفیت را افزایش می

  .هوتند کنندهمصرف بیشتر برای تر و منافع کلیشاهد افزایش کیفیت بویار قوی

جنوبی پرداختند. در این مطالعه از  موافقت آزادسازی تجاری و ادغام بازار در کره تحلیلبه  (2019) 2لیم و بریور

های تجارت نامهموافقت موید آن بود که. نتایج ته شده استفگربهره  (TAR)ای اتو رگرسیون آستانه روش غیرخطی

خارجی شده  هایدهد و منجر به همگرایی قیمت داخلی به قیمتهای تجارت را کاهش میها و هزینهتعرفه ،آزاد

تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات کشورهای عضو سازمان ( 1397سرلک و قیاسی ) .است

مورد ارزیابی  1981-2015های های پانل را در طول دوره سالاسالمی با استفاده از روش پویای دادههای همكاری

                                          
1Berlingieri et al  

2 Lim  and Breuer 
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نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر  GMMقرار دادند. بدین منظور با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته 

ن اثر بر روی رشد واردات به مراتب بیشتر از اثر داری داشته است و ایها تأثیر معنیرشد صادرات و واردات این کشور

 بر روی رشد صادرات است.

ورد مدر ایران را  ( اثرات آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی محصوالت کشاورزی1398ساالرپور و نارویی )

، ب محاسبهاورزی منتخکش صادرات و تابع تقاضای واردات محصوالت در این مطالعه تابع عرضهاند. بررسی قرار داده

بررسی گردید. برای  و الگوی نرالو ARDL ایوتا بودن متغیرها بررسی و اثرات آزادسازی بر آنها با استفاده از روش

اضای صادرات و تق زی تجاری، میزان عرضهاستفاده شد. نتایج نشان داد با آزادسا Eviews ها از نرم افزارتحلیل داده

 .ارندمثبت د به عبارت دیگر این دو متغیر با روند تجاری شدن رابطهیابد. واردات افزایش می

 گذاران این عرصه در طراحیتواند مواعدت خوبی برای سیاستبررسی اثر آزادسازی تجاری بر قیمت مواد غذایی می

گی زیادی ز کشورهای در حال توسعه وابوتاساختار اقتصادی ایران به عنوان یكی  های مناسب و کارا باشد.سیاست

ؤثر بر گیری داشته باشد. بنابراین، شناسایی عوامل متواند تأثیر چشمبه واردات دارد و این امر بر قیمت داخلی می

منظور  انی و بهیمت جهققیمت داخلی از اهمیت زیادی در اقتصاد ایران برخوردار است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و 

یمت زایش قنی بر قیمت داخلی، بررسی حواسیت قیمت داخلی نوبت به افافزایش قیمت جها مدیریت درست تأثیر

نویل ین رو پتاارسد و با توجه به اینكه ایران واردکننده برخی اقالم مواد غذایی است، از جهانی ضروری به نظر می

ر آن است که اثرسد. در این راستا پژوهش حاضر در پی های جهانی این کاالها باال به نظر میاثرپذیری از قیمت

 آزادسازی تجاری بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد ارزیابی قرار دهد.

 روش تحقیق
شود. این امر های دولت از بخش تجاری اطالق میآزادسازی تجاری اصطالحی است که به حذف یا کاهش حمایت

شود نهایت سبب افزایش درآمد میگیرد و در سازی تولید شده، مدیریت و تقویم کار بهتر صورت میسبب خصوصی

شود، اما  از لحاظ نظری هر چند آزادسازی تجاری باعث افزایش صادرات و واردات می .(1397)سالطین و الفت، 

چنین ها مبهم است و بیشتر بر اثرات نوبی رشد صادرات و واردات و همتأثیر آن بر تراز تجاری و تراز پرداخت

های نوبی( بوتگی دارد. از دیدگاه عرضه، آزادسازی تجاری به رشد اقتصادی منجر تتغییرات نرخ ارز واقعی )قیم

ها شده و این امر اثر معكوس بر رشد تر شدن تراز پرداختشود. اما از دیدگاه تقاضا این سیاست منجر به وخیممی

شده از آزادسازی تجاری (. در بحث مربوط به آثار قیمتی حاصل1384اقتصادی خواهد داشت )ابریشمی و همكاران، 

شوند چه چیزهایی هوتند. الملل حذف میباید ابتدا بدانیم موانع تجاری که در هنگام آزادسازی از تجارت بین

شوند تا ها بر کاالهای وارداتی اعمال میهای صادراتی است. تعرفهای و یارانهترین این موانع، شامل موانع تعرفهعمده

اتی در کشور واردکننده گران شود و بدین ترتیب از کاالی داخلی حمایت گردد. در حالت قیمت داخلی کاالی وارد
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دهند. می ثیر قرارأداخلی و قیمت خارجی را تحت ت ها، شكاف بین قیمتهای تجاری نظیر تعرفهسیاستکلی، 

رهنگامی که تعرفه کاهش می صاد تأثیر خواهـد قیمت داخلی کاال و قیمت نوبی آن در اقت یابد، ایـن امـر ـب

موجب عدم تعادل در بازار عوامل تولید خواهد شد و در نتیجه به تعدیل درآمد  هـای نـوبیگذاشـت. تغییـر قیمـت

 (.1388شناس و همكاران، )یزدان مزدها( منجر خواهد شددست ویژههعامل تولید )بـ

 (SEECM) ایمعادلهالگوی تصحیح خطای تک

یجاد های قیمت مواد غذایی قابل تجارت و غیر قابل تجارت اکنندهه ترکیبی از تعیینها به وسیلتحلیل تجربه

ابل تجارت قهای کاالهای ها را به عنوان تابعی از قیمتها از سطح عمومی قیمتشود. فرآیند تولید دادهمی

agtp  و غیر قابل تجارت
agntp 4201(( بیان کرد 1ان به شكل رابطه )تورا میFlachsbarth and Garrid, .) 

 ,A agt agntP F p p                                                                           )1(  

که در آن 
AP .قیمت داخلی مواد غذایی است 

 خلیقاضای دابین ت توانند وارد و یا صادر بشوند و قیمت آنها از طریق تعاملمحصوالت غیر قابل تجارت نمی
d

agNTQ  و عرضه داخلیs

agNTQ ( آمده است:2شود که شكل ریاضی آن در رابطه )تعیین می 
d s

agNT agNTQ Q                                                                                  )2(                                              

رود تقاضا شود، انتظار میدر کشورهای در حال توسعه که سهم زیادی از هزینه خانوار صرف تأمین غذا می

کننده داخلی تابعی صرفمواد غذایی م برای تولیدات کشاورزی به شدت تحت تأثیر تقاضای کل باشد. قیمت

 ,Flachsbarth and Garridاست از برخی فاکتورهای کل اقتصادی نظیر عرضه پول، قیمت جهانی نفت و ... 

2014)). 

توان شكل ضمنی رابطه قیمت مواد غذایی داخلی را به می Flachsbarth and Garrid 2014))بر اساس مطالعه 

 نشان داد: (3)صورت رابطه 

 , , , 2,A AG oilP f Pw xrt top M Pw                                                       )3( 

که در آن، 
AP،2 ، قیمت مواد غذایی در داخل کشورM ،عرضه پول ،

oilPw ،قیمت جهانی نفت ،top شاخص ،

، نرخ ارز، xrtزادسازی تجاری ، آ
AGPwباشد. ، قیمت بازار جهانی میtop ، شاخص آزادسازی تجاری، درصد

در  (CPI)کننده اثر تغییرات قیمت جهانی روی شاخص قیمت مصرف(. Ahmadi et al.2016) است GDPتجارت به 

 ( بررسی نمود:4توان با به کارگیری معادله )داخل کشور را می
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*A

AG

P
top

Pw
 


 


                                                                         )4( 

 ضرایب بلند مدت هوتند. و  که

ظر نع صادرات و واردات به تولید به شدن در ایران نوبت مجموسازی شدت جهانیر برای کمیترین معیامناسب

های مختلف در های الزم برای کشورترین مزیت این شاخص، سادگی محاسبه آن و در اختیار بودن دادهرسد. مهممی

 شود.( محاسبه می5) ( که به صورت رابطهGholipour e al.2010)مطالعات بین کشوری و سری زمانی است 

IM EX
top

GDP


                                                                           )5(  

ترین ق سادهتولید ناخالص داخلی است. شاخص فو GDPکل صادرات و  EXبیانگر کل وادرات،  IMکه در این رابطه 

 ز بودن تجارت است.گیری باترین شاخص اندازهو معمول

از مدل تصحیح  توانمیو درجه آزادسازی بر قیمت داخلی مواد غذایی های جهانی قیمت اثربرای بررسی مكانیزم 

. اهد شددر پژوهش حاضر از آن بهره گرفته خوو بهره گرفت که مدل جدیدی است  (SEECM) ایمعادلهخطای تک

ی با استفاده از های داخلی مواد غذایهای جهانی و قیمتن قیمتدر آزادسازی تجاری یک رابطه علت و معلولی بی

د غذایی از های داخلی مواتوان تاثیر قیمتشود. توسط این مدل میای بررسی میمعادلهروش تصحیح خطای تک

گیری ندازها امكان مدلاین گیری کرد. مدت و بلندمدت بررسی و اندازههای جهانی را برای هر دو دوره کوتاهقیمت

 .سازدمیراهم مدت فمدت و بلندپاسخ قیمت داخلی به شوك قیمت در بازارهای جهانی را برای هر دو دوره کوتاه

زمانی اتفاق  ECMهای سازی استاندارد به منظور حرکت به سمت مدلبر اساس ادبیات موجود، یک روش مدل

صورت  آن در طرفه بین آنها وجود داشته باشد.یکافتد که دو سری مورد نظر همجمع بوده و یک رابطه علیت و می

 Baquedano andشود. با این حال به کار گرفته می (EGECM)ای دومرحلهEngel and Granger (1987 )روش 

Liefert 1(2014 )ای معادلهیک مدل تصحیح خطای تک)SEECM(  را به جای مدلEGECM  جهت بررسی این

 باشد.می EGECMارای دو مزیت متمایز بیشتر از مدل رابطه همجمعی بیان کردند که د

های . در این مدل نیازی نیوت که تمام سری1به این شرح است که  SEECMها و دالیل استفاده از مدل مزیت

زمانی مربوطه از یک درجه مشخص دارای ریشه واحد باشد تا بتوانیم یک رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها جهت 

ها دارای ایجاد گردد نیاز هوت که سری ECMداشته باشیم. زیرا برای اینكه یک فرایند  ECMایجاد یک مدل 

                                          
1 Baquedano and Liefert 
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 SEECM. با استفاده از یک مدل 2خصوصیات نامانایی مشابهی باشند، یعنی از یک درجه مشابه همجمعی باشند. 

ین به طور نوبی ها به دست آورد و همچنتر برای سنجش وجود همجمعی بین متغیرتوان یک آزمون قویمی

 .Gharemanzadeh et al.2018)پارامترهایی با کمترین اریب تخمین زد )

توانیم آن را به شكل ( در نظر بگیریم می5مدت و بلندمدت را در خصوص رابطه )حال چنانكه بخواهیم پویایی کوتاه

 ( بازنویوی کنیم.6رابطه )

 

 

1 1

1

0 1 0 1 0 0 1

0 1 1 0 1 1 0

1 1 0

2 2

it it it it

it

it it

A A AG AG it it

it it it it AG it
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ابتدا تفریق  SEECMای به دست آوردن بر
1itAP


( 7آید که شكل ریاضی آن در معادالت )( به دست می6از معادله ) 

 (:2014فالشباس و گاریدو، آمده است )
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 :آن ( را استخراج نمود. که در8توان رابطه )( می7با مرتب کردن معادله )

 1 1   ; 0 0  ;  1 0 1    ; 0 0  ;  1 0 1    ; 0 0  ;  1 0 1    ;

0 0  ;  1 0 1    ; 0 0  ;  1 0 1    . 
شود های جهانی برآورد میهای داخلی و قیمت( بین قیمت8حال رابطه تعادل بلندمدت که توسط معادله )

 برابر است با:
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 دهد:مدت را نشان میهای زیر اثرات کوتاهبر اساس این رابطه، متغیر
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0 های جهانیمدت برای قیمت: اثر کوتاه 

0 مدت نرخ ارز غیر رسمی: اثر کوتاه 

0 مدت حجم نقدینگی: اثر کوتاه 

0 مدت قیمت جهانی نفت: اثر کوتاه 

0 مدت شاخص آزادسازی تجاریکوتاه : اثر 

 دهد:و متغیرهای زیر اثرات بلندمدت آنها بر رشد قیمت مواد غذایی داخلی را نشان می

11





   
 

 : اثر بلندمدت تغییر در قیمت جهانی بر قیمت داخلی مواد غذایی

11





   
 

 یمت داخلی مواد غذایی: اثر بلندمدت تغییر در نرخ ارز بر ق

11





   
 

 : اثر بلند مدت تغییر در حجم نقدینگی بر قیمت داخلی مواد غذایی

11





   
 

 : اثر بلندمدت تغییر در قیمت جهانی نفت بر قیمت داخلی مواد غذایی

11





   
 

 ازی تجاری بر قیمت داخلی مواد غذایی: اثر بلندمدت تغییر در شاخص آزادس

.نشان دهنده میزان تصحیح خطا یا سرعت تعدیل است : 

( نشان 9توان رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی را به صورت رابطه )( می8بر اساس رابطه )

 داد:

 
1 11 1 1 12 * 0

it it it it itA AG it it AGP Pw xrt M top Pw top    
           )9( 

0شود که )عادلی فرض میدر این رابطه ت ،0 ،0 ،0   0و ) های یک فرایند ایجاد داده

ها وجود دارد. سایر متغیرپایدار است. با تأمین شرط باال یک رابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت داخلی با 

 ( استفاده نمود. مطابق این روش اگر مقدار 2005، 1توان از آزمون )کامپا و گولبرگمی برای آزمون 
وجود داری متفاوت از صفر نباشد بدین مفهوم است که تأثیر تغییرات از متغیر به کاالی وارداتی به طور معنی

                                          
1Campa and Golberg 
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های داخلی است و اگر که اگر مقدار آن برابر با یک باشد به معنی تأثیر کامل تغییرات متغیر به قیمتندارد، در حالی

در نهایت با توجه به آنچه که بیان شد با برآورد روابط  ود دارد.توان گفت که تأثیر ناقص وجهر دو فرضیه رد شود می

توان میزان تأثیر آزادسازی تجارت محصوالت کشاورزی بر قیمت ها، میذکر شده تحت شرایط هر یک از این مدل

 داخلی مواد غذایی را مورد بررسی قرار داد و تحلیل نمود.

 نتایج و بحث
شان داده شده است. در نمودار مذکور پنج نوع ن 1368-98ر طی دوره زمانی ( شاخص آزادسازی کشو1در نمودار )

 یک روند 1374گردد که شاخص آزادسازی تجاری تا سال حرکت قابل مشاهده است. به طور مشخص مالحظه می

ز ده است. پس ایک روند کاهشی را طی نمو 1379صعودی با شیب مالیم را تجربه کرده و بعد از این سال تا سال 

ه مشخص کهای کنترلی دولت است. چیزی این سال  نوسانات کم و تا حدودی پایدار وجود دارد که ناشی از سیاست

تواند زیادی در روند نزولی درجه آزادسازی تجاری اتفاق افتاده که می نوسانات 1392-98های است در طی سال

 های اقتصادی آمریكا علیه ایران باشد.حاصل تحریم

 
 2016 هیپا سال بر تجارت یآزادساز شاخص. 1نمودار 

 های تحقیقماخذ: یافته

ها از طریق آزمون که اطالعات این پژوهش به صورت سری زمانی است، لذا در مرحله اول مانایی متغیربا توجه به این

قایوه مقادیر ( ارائه شده است. با م1بررسی شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ) DF-GLSو  ADFریشه واحد 

ها در سطح ها با مقادیر بحرانی جدول مالحظه گردید که تمامی متغیربرای سطح داده DF-GLSآماره آزمون 

شود که تمامی مقادیر آماره آزمون محاسبه شده گیری مشاهده میباشند، ولی با یک بار تفاضلهای نامانا میداده

بار یک  ها باتمامی متغیر DF-GLSداری آماره با توجه به معنیبزرگتر از مقادیر بحرانی جدول است. در نتیجه 
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شود که بوده و مالحظه می DF-GLSنیز مشابه آزمون  ADFباشند. نتایج حاصل از آزمون گیری مانا میتفاضل

شوند. به عبارت دیگر تمامی متغیرها جمعی از درجه یک، گیری مانا میمتغیرهای مورد بررسی با یک بار تفاضل

I(1)باشند.، می 

 مطالعه مورد یرهایمتغ ییمانا یبررس جینتا . 1 جدول

 ADFآزمون  DF-GLSآزمون  

 تفاضل مرتبه اول هاسطح داده تفاضل مرتبه اول هاسطح داده متغیرها

 -912/4*** -251/1 -954/3*** -897/1 لگاریتم قیمت جهانی نفت

 -069/5*** -342/1 -859/3*** -728/1 لگاریتم شاخص قیمت جهانی مواد غذایی

 -865/3*** -992/2 -284/3*** -982/1 لگاریتم شاخص آزادسازی تجاری

 -087/3*** -803/1 -760/3*** -746/1 لگاریتم حجم نقدینگی

 -812/3*** -466/0 -840/2*** -849/1 لگاریتم نرخ ارز غیر رسمی

 -365/4*** 006/0 -296/3*** -912/2 لگاریتم شاخص قیمت  مواد غذایی

 باشد.درصد می 1داری در سطح احتمال ***بیانگر معنی      

 نتایج آزمون همجمعی جوهانسون

از معیارهای  با استفاده VARاولین مرحله برای برآورد بردار همجمعی تعیین تعداد وقفه از طریق برآورد مدل 

( 2دول )جه نتایج حاصل از این مرحله در است ک (HQIC)و همچنین هنان کوئیک  (SBC)، شوارتز (AIC)آکائیک 

باشد. با نظر گرفتن تعداد وقفه می 4آمده است. بر اساس این جدول مالحظه گردید که تعداد وقفه بهینه برابر با 

این جدول  بر اساس  ( آمده است.3بهینه، آزمون همجمعی جوهانوون برآورد گردید و نتایج آزمون در جدول )

 5طح ها از لحاظ آماری در سیه عدم مبنی بر وجود حداکثر یک بردار همجمعی بین متغیرگردد فرضمالحظه می

  ها وجود دارد.شود. به عبارت دیگر یک بردار همجمعی بین این متغیردرصد رد نمی

 VAR معادله یبرا نهیبه وقفه انتخاب جینتا .2جدول 

 SBIC HQIC AIC FPE LR تعداد وقفه

0 12/1 93/0 84/0 4/910-8 NA 
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1 57/6- 90/7- 53/8- 4/810-12 31/353 

2 66/5- 14/8- 31/9- 3/510-12 35/95 

3 09/7- 71/10- 41/12- 4/610-13 23/165 

4 *48/47- *25/52- *49/54- 0/7*10-30 *3/1334 

 *بیانگر طول وقفه بهینه است.

 جوهانسون یهمجمع آزمون جینتا .3جدول 
 قادیر بحرانیم آماره اثر فرضیه عدم

 15/94 93/94 همجمعی  عدم وجود بردار

 52/68 45/49* حداکثر یک بردار همجمعی وجود دارد

 21/47 71/29 حداکثر دو بردار همجمعی وجود دارد

 68/29 35/14 بردار همجمعی وجود دارد 3حداکثر 

 41/15 13/6 بردار همجمعی وجود دارد 4حداکثر 

 76/3 55/1 وجود داردبردار همجمعی  5حداکثر 

A. بیانگر وجود تعداد بردار همجمعی * 

 SEECMنتایج برآورد مدل 

رسی ی مورد برمدت بین متغیرهاپس از تعیین تعداد بردار همجمعی اقدام به برآورد رابطه تعادلی بلندمدت و کوتاه

 ( آمده است.4گردید که نتایج حاصله در جدول ) SEECMاز طریق مدل 

 SEECM مدل برآورد جینتا .4جدول 

 tآماره  مقدار ضرایب ضرایب

 مدترابطه کوتاه

0 )44/2 322/1 ) عرض از مبدأ 

 )36/0 13/0 )وقفه اول قیمت جهانی نفت 

1 )84/1 *21/0  )وقفه اول قیمت جهانی مواد  غذایی 

فه اول شاخص آزادسازی تجاری()وق
1  07/0- 08/0- 

  1 )وقفه اول نقدینگی(
23/0*** 92/2 

  1 )وقفه اول نرخ ارز غیر رسمی(
43/0*** 01/3 
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 رابطه بلندمدت

 )ضریب تصحیح خطا(  345/0-*** 59/2- 

1 )لگاریتم قیمت جهانی نفت(  13/0*** 42/3 

2 )لگاریتم قیمت جهانی مواد غذایی(  27/0** 56/2 

3 )لگاریتم شاخص آزادسازی تجاری(  10/0-*** 5/3- 

4 )لگاریتم نرخ ارز غیر رسمی(  36/0*** 2/12 

5 )لگاریتم حجم نقدینگی(  65/0*** 5/15 

6 )اعمال تحریمهای اقتصادی(  
37/0*** 3/7 

 باشد. درصد می 10و  5، 1داری *، ** و *** به ترتیب بیانگر سطح معنی       

و نرخ  (1، نقدینگی ) (1مدت فقط رشد متغیر قیمت جهانی مواد غذایی )( در کوتاه4تایج جدول )با توجه به ن

رشد  که با افزایش یک درصدیداری بر رشد قیمت مواد غذایی در داخل کشور دارند. به طوری( اثر معنی1ارز )

 43/0و  23/0، 21/0قیمت جهانی مواد غذایی، نقدینگی و نرخ ارز، به ترتیب رشد قیمت مواد غذایی داخلی 

ر رشد ز دو متغیمدت افزایش خواهد یافت که در این میان اثر رشد نرخ ارز بر رشد قیمت مواد غذایی بیشتر ادرکوتاه

های داخلی بیشتر به تغییرات قیمتگر این موضوع است که و این امر بیان نقدینگی و قیمت جهانی مواد غذایی است

های ارزی یاستجایگاه س اهمیت های جهانی، لذا این امر به روشنی بیانگردهند تا قیمتنرخ ارز واکنش نشان می

 .باشددولت در داخل کشور می

دهد و انتظار بر این است که دارای یل را نشان میسرعت تعد طور که در بخش الگوی تجربی گفته شد، همان

و  - 345/0( ضریب تصحیح خطا برابر با 4مقدار بین صفر و یک و دارای عالمت منفی باشد و با توجه به جدول )

مطابق با انتظارات است. بیانگر این است که در بلندمدت اگر یک شوکی بر قیمت داخلی مواد غذایی وارد شود بازار 

 13/0باشد که برابر با دهنده لگاریتم قیمت جهانی نفت مینشان 1درصد آن را تعدیل کند.  30تواند میداخلی 

دار بوده و اثر مثبتی دارد؛ یعنی اگر در بلندمدت یک درصد قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند، بوده که معنی

لگاریتم قیمت جهانی مواد غذایی بوده که از  بیانگر 2یش خواهد داشت. درصد افزا 13/0قیمت داخلی مواد غذایی 

 صورتی که دار است و نشان دهنده این امر است که در بلند مدت دردرصد معنی 5لحاظ آماری در سطح احتمال 
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 درصد افزایش خواهد یافت.  27/0یک درصد قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یابد قیمت داخلی مواد غذایی 

3 حاکی از اثر منفی  یافتهبوده که  -1/0بیانگر لگاریتم شاخص آزادسازی تجاری است که مقدار آن برابر با

 .ها کاهش یافته استطوری که با آزادسازی تجاری سطح قیمت های داخلی بوده، به آزادسازی بر سطح قیمت

4است که  65/0دار و دارای اثر مثبت بوده و مقدار آن برابر با بیانگر لگاریتم نرخ ارز غیر رسمی است که معنی

نشان  5افزایش خواهد یافت.  65/0یعنی اگر یک درصد نرخ ارز غیر رسمی افزایش یابد قیمت داخلی مواد غذایی 

داری است بدین صورت بوده و دارای اثر مثبت و معنی 36/0قدینگی است که مقدار آن برابر با دهنده لگاریتم حجم ن

  6درصد افزایش خواهد یافت.  36/0که اگر یک درصد حجم نقدینگی افزایش یابد قیمت داخلی مواد غذایی 

مت داخلی اثرگذار بوده و باعث افزایش قیمت داخلی در های اقتصادی است و در بلندمدت بر قیبیانگر اعمال تحریم

ها بلندمدت شده است. که در این میان اثرگذاری حجم نقدینگی بر قیمت داخلی مواد غذایی بیشتر از سایر متغیر

  است.

 گیری نتیجه
اه واند کاهش رفتبا توجه به اهمیت مواد غذایی در امنیت غذایی، کمبود مواد غذایی و یا نوسانات قیمتی آن می

ریق واردات را از ط غذایی اجتماعی را در پی داشته باشد. با توجه به این که کشور ما ایران مقدار قابل توجهی از مواد

دهد. بر غذایی را تحت  تأثیر قرار می تهای جهانی، قیمت داخلی محصوالقیمت وکند تغییرات نرخ ارز تامین می

فالشباس  های جهانی را با استفاده از روش پیشنهادییمت مواد غذایی از قیمتهمین اساس مطالعه حاضر تأثیر ق

های مورد نیاز به . دادهمورد بررسی قرار داده است (SEECM)ای معادلهگاریدو تحت عنوان تصحیح خطای تک

ان به دست یروگمرك جمهوری اسالمی ا FAOاز بانک مرکزی، بانک اطالعاتی  1398تا  1366صورت ساالنه از سال 

 باشد:آمده است. نتایج حاصل به شرح ذیل می

داری بین درجه حاکی از آن است که مطابق انتظار رابطه بلندمدت معنی SEECMنتایج حاصل از برآورد الگوی 

آزادسازی تجاری و قیمت داخلی محصوالت غذایی وجود دارد. میزان درجه آزادسازی تجاری بر قیمت داخلی 

باشد و بیانگر این است که هرچه آزادسازی تجاری بیشتر باشد قیمت داخلی مواد می -10/0 محصوالت کشاورزی

گردد و گیرد کاالی ارزان وارد مییابد و دلیل آن این است که وقتی در کشوری واردات انجام میغذایی کاهش می

در کشور واردکننده کاهش یابد.   هاشود قیمتآورد و این امر موجب میهای داخلی فشار میکاالی ارزان بر قیمت

مدت همچنین ضریب تصحیح خطا مطابق انتظار بوده و دارای عالمت منفی و مقدار بین صفر و یک است. در کوتاه

 مواد غذایی دارند که داری بر رشد قیمت داخلیرشد متغیر قیمت جهانی مواد غذایی، نرخ ارز و نقدینگی اثر معنی
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و کمترین اثرگذاری مربوط به قیمت جهانی مواد غذایی با  43/0ذاری مربوط به نرخ ارز با در این میان بیشترین اثرگ

باشد. در بلندمدت بیشترین اثرگذاری بر قیمت داخلی مواد غذایی مربوط به بر قیمت داخلی مواد غذایی می 21/0

 ارد.حجم نقدینگی است و قیمت جهانی نفت کمترین اثر را بر قیمت داخلی مواد غذایی د

 ن نمود:توان پیشنهادهای ذیل را بیابا توجه به نتایج حاصل، می

مكان اراین با توجه به این که ممكن است برخی از متغیرهای اقتصادی از یک درجه همجمعی نباشند بناب (1

که  بهره گرفت SEECMشود در چنین حالتی از روش استفاده از روش جوهانوون دشوار است. لذا توصیه می

ین اهای زمانی از یک درجه مشخص دارای ریشه واحد باشند و همچنین با ی نیوت که تمام سریهم نیاز

 آزمون به طور نوبی پارامترهایی با کمترین اریب تخمین زد.

گذاری ایی و اثراد غذبا توجه به اهمیت مواد غذایی در سبد مصرفی خانوار و نیاز به واردات برخی از اقالم مو (2

ای های تعرفههای تجاری از جمله اقدامشود سیاستکاهش قیمت مواد غذایی، توصیه می آزادسازی تجاری بر

 نقش لییمتك و جبرانی از ب حمایتی اعمسمنا هایسیاست اتخاذمرزی و سیوتم حدود قیمتی اعمال شود. 

 .دارد کشاورزی بخش  دریی روستا فقر کاهش و ازی تجاریسآزادت درموفقی مهمی

های ارزی شود سیاستتغییرات نرخ ارز بر قیمت داخلی محصوالت کشاورزی توصیه می با توجه به تأثیر (3

د ا شاهتمناسب جهت جلوگیری از افزایش غیر منطقی نرخ ارز و همچنین نوسانات شدید آن اعمال شود 

 ها باشیم.ثبات قیمت

 و جاریتآزادسـازی  تدرموفقیـ مهمـی نقـش تكمیلی و جبرانی از مناسب حمایتی اعم هایسیاست اتخاذ (4

 .دارد کشاورزی بخش  در روستایی فقر کاهش

 نیت غذاییام ارتقاء حفظ برای دارند جامعه درتغذیه اساسی نقش که کاالهایی آزادسازی نمودن ینموتث (5

 .جامعه
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