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تاثير توسعهي مالي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ايران
مصطفي زارعي بيدسکان*  ،حسين مهرابي بشرآبادي
تاريخ پذيرش1 / /26 :
تاريخ دريافت1 /00/20 :
چکيده
امنيت غذايي مستلزم عرضهي كافي مواد غذايي در سطح كالن و توزيع عادالنه بهمنظور دستيابي
همه به آن ميباشد و در حقيقت سنگ بناي يك جامعهي توسعه يافته و عنصر اصلي سالمت
فکري ،رواني و جسمي اعضاي آن بهشمار ميرود .توسعهي مالي ،در حقيقت توسعهي نظام يا بخش
مالي شامل بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالي ميباشند .در مطالعهي حاضر به بررسي تاثير توسعهي
مالي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در طي دورهي  856- 831پرداخته شد .براي اين كار
ابتدا از شاخص كلي امنيت غذايي خانوار ،براي محاسبهي ميزان امنيت غذايي خانوارهاي روستايي
و شاخص توسعه مالي براي مشخص كردن ميزان توسعهي مالي در كشور استفاده شد و در نهايت
با استفاده از روش خود توضيح برداري با وقفههاي گسترده ،ميزان اثرگذاري توسعهي مالي بر
امنيت غذايي خانوارهاي روستايي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه شاخص توسعهي
مالي كه بر مبناي ژرفاي مالي ظاهر شد ،اثرات كوتاهمدت و بلندمدت قابل انتظاري را بر امنيت
غذايي خانوارهاي روستايي كشور ايجاد ميكند كه اين اثرات در كوتاهمدت و بلندمدت مثبت و
معنيدار است .بنابراين سياستهاي توسعهي مالي كه بر پايهي شاخص مشخص و تعريف شدهاي
قرار گيرند ،منجر به افزايش امنيت غذايي در مناطق روستايي ميشوند.
طبقهبندی Q18,G2,G10:JEL
واژههاي كليدي :توسعهي مالي ،امنيت غذايي ،شاخص توسعه مالي ،خانوارهاي روستايي.
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پيشگفتار
امنيت غذايي به معناي علمي ،روشي حساب شده براي رفع مشکالت غذا و تغذيه و چارچوب
تعريف شدهاي براي برنامهريزي و مديريت توسعه است .تاريخچهي بحث امنيت غذايي به بيش از
 60سال پيش و اعالميهي حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال  103برميگردد .منشا فکري
بحث امنيت غذايي بهعنوان يکي از مهمترين مؤلفههاي امنيت ملي ،به بحران غذا در اوايل دههي
 190در جهان برميگردد(قاسمي.) 898 ،
مفهوم امنيت غذايي بسيار گسترده است و بهوسيلهي تعامل دامنهاي از عوامل زيست شناختي،
اقتصادي ،اجتماعي ،كشاورزي و فيزيکي تعيين ميشود .امنيت غذايي مستلزم عرضهي كافي مواد
غذايي در سطح كالن و توزيع عادالنه بهمنظور دستيابي همه به آن ميباشد و مؤلفههاي مشخص
آن عبارت از موجودي مواد غذايي ،دسترسي به مواد غذايي و استفاده از مواد غذايي ميباشد.
امنيت غذايي در حقيقت سنگ بناي يك جامعهي توسعهيافته و عنصر اصلي سالمت فکري ،رواني
و جسمي اعضاي آن است .براساس توصيههاي سازمان خواربار جهاني ،بر ضرورت اتخاذ
سياستهاي ملي امنيت غذايي توسط دولتها بهمنظور تضمين كيفيت و سالمتي غذاي قابل عرضه
به شهروندان از طريق برقراري معيارهاي ملي ايمني تأكيد شده است(فتحي.) 832 ،
توسعهي مالي در حقيقت توسعهي نظام يا بخش مالي شامل بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالي(بازار
پول و بازار سرمايه) ميباشند .بخش مالي روي دوم سکهي اقتصاد است كه در واقع مکمل بخش
حقيقي اقتصاد است(مهرآرا و طالكش نائيني .) 833 ،تأثيرگذاري توسعهي مالي بر رشد اقتصادي
يکي از مهمترين موضوعات مطرح شده در ادبيات رشد اقتصادي است كه بحثهاي زيادي را به
خود اختصاص داده است(آرمين و همکاران .) 839،مطالعات گوناگوني از افرادي مثل
جوانيني( ،) 136كينگ ولين( ،) 118هاسالگ و كو( ،) 113فيس و ابما( ،)2008يافتههاي
هندراينيس ،لولوس و پاپترو( ،)2000ليانج و تنگ( ،)2006رافائل( )2001حکايت از رابطهي علي
بين توسعه و رشد اقتصادي و اثر مثبت توسعهي مالي بر رشد اقتصادي دارد .با توجه به اهميت
توسعهي مالي در اقتصاد كشورها و نقش انکارناپذير آن در رشد و توسعه ،توسعهي بازارهاي مالي
مخصوصا در مناطق روستايي ميتواند موجب افزايش توان و قدرت مالي خانواهاي روستايي شده و
در نهايت تاثير مثبتي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي داشته باشد .مطالعات مختلفي به
بررسي رابطهي بين توسعهي مالي و ديگر متغيرهاي اقتصادي پرداختهاند كه در ادامه به برخي
اشاره ميگردد .جعفري صميمي و پيکاني(  ) 83در بررسي نقش اعتبارات صادراتي در توسعهي
صادرات غيرنفتي ايران به اين نتيجه دست يافتند كه اعطاي اعتبارات صادراتي مهمترين و
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مؤثرترين اهرم توسعه در جهش صادرات ميباشد و با اعمال اين مهم ،رشد بسيار قابل مالحظهاي
در توسعهي بازار محصوالت صادراتي در بازار كشورهاي هدف اتفاق خواهد افتاد.
كميجاني و نادعلي( ،) 835رابطهي تعميق مالي و رشد را با الگوي  VARبررسي كردند كه نتايج
از رابطهي مثبت ميان اين دو حکايت ميكرد .برمن و هريکورت( )20 0با استفاده از دادههاي
 6000بنگاه براي  1كشور درحال توسعه ،اثر مثبت توسعه مالي را بر تجارت گزارش كردند .دمير و
داهي(  )20با بررسي اثر توسعهي مالي بر تجارت شمال-شمال و شمال-جنوب با استفاده از
دادههاي  23كشور در حال توسعه به اين نتيجه دست يافتند كه در تجارت شمال-شمال ،توسعهي
مالي اثر معنيداري بر كل صادرات داشته است .اما اثر قوي و معنيداري از توسعهي مالي بر تجارت
شمال-جنوب يافت نشد .در مبحث امنيت غذايي ،خداداد كاشي و حيدري( ،) 838سطح امنيت
غذايي خانوارهاي ايراني را بر اساس شاخص  AHFSIمحاسبه كردند كه نتايج نشان داد امنيت
غذايي خانوارهاي شهري طي سالهاي  850- 891روند صعودي داشته و مقدار عددي شاخص
امنيت غذايي از  39/3درصد در سال  850به  15/0درصد در سال  891ارتقا يافته است و براي
جامعهي روستايي نيز از سال  856تا  891روند تامين امنيت غذايي صعودي بوده بهطوريكه از
حدود  92درصد در سال  856به  10/1در سال  891افزايش يافته است.
مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي( ،) 833با استفاده از شاخص شدت تجاري و شاخص كلي
امنيت غذايي خانوار ،به بررسي اثر آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي با
بهكارگيري روش تصحيح خطاي برداري پرداختند .نتايج نشان داد كه ميزان اثر اندک بوده كه در
كوتاهمدت منفي و در بلندمدت مثبت است .مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي( ،) 833در
مطالعهي ديگري آثار سياستهاي حمايتي بخش كشاورزي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در
ايران را با استفاده از شاخص كلي امنيت غذايي خانوار و شاخص معيار كلي حمايت و استفاده از
مدل خود رگرسيون برداري مورد بررسي قرار داده و دريافتند كه مجموع حمايتهاي قيمتي و
نهادهاي از بخش كشاورزي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در كوتاهمدت اثر مثبت داشتهاند،
اما در بلندمدت خير .باباتونده و كوئيم( ،)20 0اثر درآمدهاي خارج از مزرعه روي امنيت و مواد
غذايي را در نيجريه بررسي كرده و به اين نتايج دست يافتند كه اينگونه درآمدها اثر مثبت هم
روي امنيت غذايي و هم روي كيفت و مقدار مواد غذايي ميگذارد .بشير و همکاران( ،)20 2در
مطالعهاي با عنوان تفاوتهاي امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در ايالت پنجاب پاكستان به
بررسي سطح امنيت غذايي در سطح ملي و خانوار پرداختند و در گام نخست به اين نتيجه رسيدند
كه سطح امنيت غذايي در سطح ملي همتراز با سطح امنيت غذايي در سطح بينالمللي است اما در
سطح خانوار 25 ،درصد از  62خانوار مورد پرسش ،امنيت غذايي مناسب را ندارند .در گام دوم
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به بررسي عوامل مؤثر بر امنيت غذايي پرداختند كه درآمد ماهيانه ،داراييهايي دامي خانوار،
اندازهي خانوار تاثير مثبت بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ميگذاشت.
مواد و روشها
در اين مطالعه از شاخص(AHFSIشاخص كلي امنيت غذايي) براي محاسبهي امنيت غذايي
خانوارهاي روستايي استفاده شده است .اين شاخص بر اساس تحقيق سن و بيگمن بنا شده است.
شاخص پيشگفته به لحاظ آوردن سه عنصر اصلي امنيت غذايي يعني موجود بودن غذا ،پايداري
عرضهي غذا و دسترسي به غذا ،سطح امنيت غذايي در جامعه را اندازهگيري ميكند .
شاخص  AHFSIيا همان شاخص كلي امنيت غذايي خانوار چنين تعريف ميشود:
()1
به طوري كه

و

و

است.

در اين معادله  Hو  PUبه ترتيب درصد و تعداد افرادي است كه كمتر از استاندارد انرژي يا
پروتئين دريافت كردهاند و  PTنيز تعداد كل جمعيت مورد مطالعه ميباشد .همچنين  Gشدت فقر
غذايي CS ،انرژي يا پروتئين استاندارد CAU ،ميانگين انرژي يا پروتئين دريافتي كمتر از
استاندارد IP ،ضريب جيني توزيع انرژي يا پروتئين بين فقرا CV ،ضريب تغييرات عرضهي انرژي
طي زمان S ،انحراف معيار عرضهي انرژي طي زمان و  Xميانگين عرضهي انرژي طي زمان
ميباشد .دامنهي مقدار اين شاخص از صفر تا صد است(توماسون و متز .) 113 ،اگر مقدار شاخص
كمتر از  56درصد باشد ،امنيت غذايي يك كشور در سطح بحراني است؛ همچنين اگر بين  56تا
 96درصد باشد ،امنيت غذايي آن در سطح كم و اگر بيش از  96درصد باشد ،در سطح
باالست(پينستراپ-اندرسون و پانديا-لورچ .) 116 ،شايان ذكر است كه مقدار شاخص امنيت
غذايي خانوارهاي روستايي توسط مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي براي بازهي زماني
 856- 836به همين روش محاسبه شده بود و ما تنها در اين تحقيق مقدار اين شاخص را تا
سال  831مجدد محاسبه كرديم كه شرح آن در جدول( ) آمده است .با توجه به تنوع
شاخصهاي توسعهي مالي ،در اين پژوهش از نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي
اسمي(شاخص ژرفاي مالي) بهعنوان شاخص توسعهي مالي 2استفاده شده است .شاخص ژرفاي
مالي بيانگر اندازهي واسطههاي مالي رسمي به فعاليتهاي اقتصادي در يك سيستم بانکداري است.
معموالً فرض ميشود اندازهي واسطههاي مالي بهطور مثبت با خدمات مالي ارايه شده مرتبط و
1- Aggrigute Food Security Index
2- Finance Development
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همبسته است .يعني هرچه اندازهي واسطههاي مالي بزرگتر باشد ،عرضهي خدمات مالي نيز
گستردهتر خواهد بود .يکي از روشهاي رايج براي اندازهگيري ژرفاي ،نسبت بدهيهاي نقدي به
توليد ناخالص داخلي است .بدهيهاي نقدي شامل اسکناس و مسکوک خارج از سيستم بانکي
بهعالوه حسابهاي جاري و ساير بدهيهاي بهرهدار بانكها و واسطههاي مالي غيربانکي در هر
كشور است .بر اين اساس ميتوان آن را معادل  M3دانست .با توجه به اينکه عمدتاً در اقتصاد ايران
 M3محاسبه نميشود ،ميتوان از ( M2نقدينگي= شبه پول +پول) بهعنوان جانشين آن استفاده
نمود(طيبي و همکاران.) 833 ،
FD= M2/ GDP
در مطالعهي حاضر ما بهدنبال تاثير توسعهي مالي ،بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي هستيم كه
عالوه بر اين عامل ،اثر نابرابري درآمدي و درآمدهاي نفتي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي
بررسي شده است .بدين منظور الگوي مورد نظر به صورت زير تبيين ميشود.
)AHFSI = F (GINI, IO, FD
() 2
در اين مدل امنيت غذايي خانوارهاي روستايي را تابعي از ضريب جيني ،درآمدهاي نفتي و شاخص
توسعهي مالي در نظر ميگيريم كه با لگاريتمگيري مدل به شکل زير در ميآيد.
() 8
كه  LGINIلگاريتم ضريب جيني بهعنوان معياري براي نابرابري درآمدي LIO ،لگاريتم
درآمدهاي نفتي LFD،لگاريتم شاخص توسعهي مالي ميباشد.
بهطور كلي روشهايي مثل انگل -گرنجر در مطالعاتي كه با نمونههاي كوچك(تعداد مشاهدات كم)
سر و كار دارند ،به دليل در نظر نگرفتن واكنشهاي پوياي كوتاهمدت موجود بين متغيرها ،اعتبار
الزم را ندارد .چرا كه برآوردهاي حاصل از آنها بدون تورش نبوده و در نتيجه انجام آزمون فرضيه با
استفاده از آمارههاي آزمون معمول مثل  tمعتبر نخواهد بود .به همين دليل استفاده از الگوهايي كه
پويايي كوتاهمدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضرايب دقيقتري از الگو شوند ،مورد
توجه قرار ميگيرند .بهطور كلي الگوي پويا ،الگويي است كه درآن وقفههاي متغيرها همانند
رابطهي زير وارد ميشوند.
() 0
براي كاهش تورش مربوط به برآورد ضرايب الگو در نمونههاي كوچك ،بهتر است تا حد امکان از
الگويي استفاده شود كه تعداد وقفههاي زيادي براي متغيرها ،همانند رابطه زير استفاده كرده است.
() 6
الگوي فوق يك الگوي خود توضيح با وقفههاي گسترده ( )ARDLنام دارد كه درآن داريم.

ϕ
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ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

() 5
( )9
 Lعملگر وقفه w ،برداري از متغيرهاي ثابت مثل عرض از مبدأ ،متغيرهاي مجازي ،روند زماني يا
متغيرهاي برونزاي با وقفهي ثابت است .براي محاسبهي ضرايب بلندمدت از همان مدل پويا
استفاده ميشود .حال براي بررسي اينکه رابطهي بلندمدت حاصل از اين روش كاذب نيست ،دو
روش وجود دارد .در روش اول فرضيهي زير مورد آزمون قرار ميگيرد.
() 3
() 1
فرضهي صفر نشاندهندهي عدم وجود همانباشتگي يا رابطهي بلندمدت است ،چون شرط آن كه
رابطهي كوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت حركت كند ،آن است كه مجموع ضرايب كمتر از يك
باشد .براي انجام آزمون مورد نظر بايد عدد يك از مجموع ضرايب با وقفهي متغير وابسته كسر و بر
مجموع انحراف معيار ضرايب مذكور تقسيم شود.
() 0

اگر قدر مطلق  tبهدست آمده از قدر مطلق مقادير بحراني ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر
بزرگتر باشد ،فرضيهي صفر رد ميشود و وجود رابطهي بلندمدت پذيرفته ميشود .وجود
همانباشتگي بين مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي ،مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا
را فراهم ميكند .عمدهترين دليل شهرت اين الگوها آن است كه نوسانات كوتاهمدت متغيرها را به
مقادير تعادلي بلندمدت ارتباط ميدهد .اين مدلها در واقع نوعي از مدلهاي تعديل جزئياند كه
در آنها با وارد كردن پسماند پايا از يك رابطهي بلندمدت ،نيروهاي مؤثر در كوتاهمدت و سرعت
نزديك شدن به مقدار تعادلي بلند مدت اندازهگيري ميشوند .برآورد اين مدل شامل دو مرحله
است .مرحلهي اول شامل برآورد يك رابطهي بلندمدت و حصول اطمينان از كاذب نبودن آن است.
در مرحلهي دوم وقفهي پسماند رابطهي بلندمدت را بهعنوان ضريب تصحيح خطا استفاده كرده و
رابطهي زير برآورد ميشود(تشکيني.) 830 ،
( )
ضريب تصحيح خطا يعني برآورد ضريب  cدر صورتي كه با عالمت منفي ظاهر شود -كه انتظار
ميرود چنين باشد -نشانگر سرعت تصحيح خطا و ميل به تعادل بلندمدت خواهد بود .اين ضريب
نشان ميدهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغيير وابسته تعديل شده و به سمت رابطهي
بلندمدت نزديك ميشود .در قسمت بعد ابتدا شاخص امنيت غذايي خانوارهاي روستايي و شاخص
توسعهي مالي را براي دورهي مورد بررسي محاسبه كرده و در گام بعدي اثر توسعهي مالي و
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نابرابري درآمدي را به همراه درآمدهاي نفتي بر روي امنيت غذايي خانوارهاي روستايي طي
دورهي  856- 831با استفاده از بستههاي نرم افزاري  Microfit4و  Eviews5مورد بررسي
قرار ميدهيم .دادههاي مورد نياز اين پژوهش براي دورهي مورد بررسي ،از دادههاي سري زماني
بانك اطالعات اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،مركز آمار ايران ،سازمان خواروبار
كشاورزي ملل متحد(فائو) و قوانين بودجهي ساالنهي كشور استخراج شدهاند.
نتايج و بحث
مقدار شاخص  AHFSIو شاخص  FDدر جدول ( ) آمده است .روند شاخص امنيت غذايي
خانوارهاي روستايي ،همانطور كه مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي اشاره ميكنند ،نشان
ميدهد كه تا سال  ، 890به علت وجود شرايط جنگي و كاهش توليد و نيز اجراي نظام
سهميهبندي كاالهاي اساسي در كشور ،امنيت غذايي خانوارهاي روستايي كاهش يافته است.
تقريبا پس از  ، 890به علت وجود عواملي همچون تحريم ،كسري بودجهي دولت ،افزايش جمعيت
و كاهش اشتغال ،شاخص كلي امنيت غذايي خانوارهاي روستايي با توجه به خودمعيشتي بودن اين
خانوارها اندكي نوسان داشته است .اما روند كلي شاخص روندي صعودي بوده است و در سالهاي
اخير نيز به دليل توجه دولت به بخش روستايي روند افزايشي آن حفظ شده است .در مورد شاخص
توسعهي مالي نيز ميتوان اظهار داشت كه با توجه به تورم ناشي از افزايش هزينههاي دولتي بعد از
جنگ و عدم وجود بانكهاي خصوصي ،اين شاخص دچار ركود شده و روند آن كاهشي بوده است
تا سال  ، 830اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ سود سپردهها و كاهش نسبي تورم ،مجددا
شاهد افزايش اين شاخص هستيم .عامل عمدهاي كه باعث بهبود شاخص توسعهي ژرفاي مالي در
ايران ميشود ،توسعه بانكهاي خصوصي است .زيرا بانكهاي خصوصي ميتوانند نقش مهمي در
ارائهي ابزارهاي متنوع و جديد و گسترش ابزارهاي شبه پول داشته باشد.
در برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي با استفاده از دادههاي سري زماني ،در مرحلهي اول بايد ساختار
دادههاي مورد استفاده به لحاظ ايستايي مورد بررسي قرار گيرد و طبق نتايج حاصل از اين مرحله
در مورد چگونگي برآورد ،تصميم نهايي اتخاذ شود .بررسي ايستايي دادهها از برآورد رگرسيونهاي
كاذب و تصميمگيريهاي نادرست ناشي از رگرسيونهاي كاذب جلوگيري ميكند .براي آزمون
ايستايي متغيرها از آزمون دكي -فولر تعميم يافته استفاده شد كه نتايج در جدول( )2آمده است.
همانطور كه از دادههاي جدول( )2مشخص است ،شاخص كلي امنيت غذايي خانوارهاي روستايي،
شاخص توسعهي مالي و درآمدهاي نفتي با تفاضل مرتبهي يك پايا شده و جمعي از مرتبهي يك
ميباشند و ضريب جيني كه برآوردي از نابرابري درآمدي است ،در سطح پايا و از مرتبهي صفر
است .زيرا مقدار آمارهي  tدر سطح  6درصد براي شاخص امنيت غذايي  ،-2/13براي شاخص
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توسعهي مالي  ، -2/19براي درآمدهاي نفتي  -2/13و براي ضريب جيني  -2/19است و چون قدر
مطلق  tمحاسباتي ديکي-فولر تنها براي ضريب جيني بدون تفاضلگيري بزرگتر از  tمحاسباتي در
سطح  6درصد است ،تنها اين متغير است كه در سطح پايا ميباشد و ديگر متغيرها با يك بار
تفاضلگيري پايا ميشوند .بعد از مشخص شدن وضعيت ايستايي متغيرها ميتوان الگوي مناسب
برآورد را تعيين كرد .برخي روشها بهدليل در نظر نگرفتن واكنشهاي پوياي كوتاهمدت بين
متغيرها ،از اعتبار الزم برخوردار نيستند .چرا كه برآوردهاي حاصل از آنها بدون تورش نبوده و در
نتيجهي انجام آزمون فرضيه با استفاده از آمارههاي آزمون معمول مثل  tمعتبر نخواهد بود .به
همين دليل استفاده از الگوهايي كه پويايي كوتاهمدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد
ضرايب دقيقتري از الگو شوند ،مورد توجه قرار ميگيرد .اطالعات مربوط به وضعيت پايايي متغيرها
عالوه بر اينکه از برآورد رگرسيونهاي كاذب جلوگيري ميكند ،اطالعات الزم براي انتخاب شيوه
برآورد مدل را نيز ارائه ميدهد .با توجه به درجهي جمعي متغيرها از الگوي خودتوضيح با وقفههاي
گسترده ( )ARDLاستفاده گرديد .در اين الگو ابتدا مدل پويا و سپس رابطهي بلندمدت و
كوتاهمدت(الگوي تصحيح خطا) برازش ميشوند .نتايج مربوط به الگوي پويا در جدول( )8آمده
است.
2
همانطور كه جدول ( )8نشان ميدهد ،آمارههاي مربوط به ضريب تعيين(  )Rو  tنشان از تصريح
مناسب مدل دارد .با توجه به اينكه در الگوي برآورد شده ،متغير وابسته با يك وقفه وارد مدل
شده ،لذا از آمارهي دوربين واتسن نميتوان براي آزمون مشکل خودهمبستگي بين پسماندها
استفاده نمود .در اين حالت از آمارهي  h-Durbinاستفاده ميشود .طبق آمارهي اين آزمون
فرضيهي صفر مبني بر عدم وجود خودهمبستگي بين پسماندها پذيرفته ميشود .از ديگر مزاياي
برآورد الگوي پويا اين است كه ميتوان وجود رابطهي بلندمدت را مورد آزمون قرار داد .براي اين
كار از روش ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر استفاده ميشود .طبق اين آزمون شرط آنکه
رابطهي پويا به سمت تعادل بلندمدت گرايش يابد ،آن است كه مجموع ضرايب با وقفهي متغير
وابسته كسر و بر مجموع انحراف معيار ضرايب مذكور تقسيم شوند .در صورتي كه قدر مطلق t
بهدست آمده از قدر مطلق مقادير بحراني ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر بزرگتر باشد،
فرضيهي صفر رد شده و وجود رابطهي بلندمدت پذيرفته ميشود .آمارهي مذكور براي معادلهي
برآورد شده در اين پژوهش برابر با  -0/93محاسبه گرديد كه قدر مطلق آن در مقايسه با مقدار
بحراني در سطح  6درصد( )-0/81بزرگتر بوده و فرضيهي صفر مبني بر عدم وجود رابطهي تعادلي
بلندمدت رد شده و وجود رابطهي همانباشتگي تأييد ميشود .حال ميتوان رابطهي مذكور را
تخمين زد.

تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد /5شماره/1بهار(1312صص)55-08

98

برآورد الگوي بلندمدت كه نتايج آن در جدول( )0نشان داده شده ،بيانگر اين موضع است كه ضريب
شاخص توزيع درآمد(ضريب جيني) برابر با  -0/ 093و سطح معنيداري آن  0/006شده است و
بيانگر اين مطلب است كه در بلندمدت اگر يك درصد بر مقدار اين ضريب افزوده شود ،مقدار
امنيت غذايي به ميزان  0/ 093درصد كاهش مييابد .همانطور كه مشاهده ميشود ،اين اثر قابل
توجه است و در بين متغيرها بيشترين تأثيرگذاري را دارد .با توجه به اينکه افرادي كه در مناطق
روستايي زندگي ميكنند ،اغلب بنيهي مالي قوي ندارند؛ تغييرات اندک در نحوهي توزيع درآمد و
افزايش نابرابري درآمدي باعث تغيير گسترده در سطح امنيت غذايي آنها ميشود .درآمدهاي نفتي
در بلندمدت اثر مثبت و معنيداري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ميگذارد .ضريب اين
متغير برابر با  0/0 02و سطح معنيداري آن  0/000شده است و بيانگر اين موضوع است كه با
افزايش يك درصد در درآمدهاي حاصل از فروش نفت ميزان امنيت غذايي به اندازهي 0/0 02
درصد افزايش خواهد يافت .افزايش درآمدهاي نفتي باعث افزايش درآمد ارزي دولت ميشود و اين
توان دولت را براي ايجاد زير ساختها در بخش كشاورزي چه در امر توليد و چه در امر توزيع باال
ميبرد و همچنين اين قدرت را براي دولت فراهم ميكند كه در صورت كمبود توليد داخل اقدام به
واردات محصوالت كشاورزي كند و از اين طريق امکان دسترسي به غذا براي كشور بيش از پيش
فراهم شود .پس منطقي به نظر ميرسد كه با افزايش در اينگونه از درآمدها ،انتظار داشته باشيم
در بلندمدت ميزان امنيت غذايي خانوارهاي روستايي افزايش پيدا كند .مقدار ضريب شاخص
توسعهي مالي برابر با  0/02 1و سطح معنيداري آن  0/058شده است و اين نشان ميدهد كه در
بلندمدت افزايش يك درصدي در ضريب توسعهي مالي تنها  0/02 1درصد ميزان امنيت غذايي
خانوارهاي روستايي را افزايش ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود ،مقدار ضريب در سطح 6
درصد معنيدار نشده ولي در سطح  0درصد معنيداراست .اين برآورد شايد اين تلقي را ايجاد كند
كه افزايش نقدينگي در جامعه باعث به خطر افتادن امنيت غذايي ميشود؛ اما همانطور كه در
تعريف توسعهي مالي گفته شد ،توسعهي مالي باعث افزايش انباشت سرمايه و رشد اقتصادي و
كشاورزي شده و در نهايت افزايش امنيت غذايي را به دنبال دارد.
با اثبات وجود رابطهي هم انباشتگي و استفاده از آزمون بنرجي و همکاران براي تأييد كاذب نبودن
آن ،امکان برآورد الگوي تصحيح خطا فراهم ميشود .بهمنظور تحليل رابطهي كوتاهمدت بين
متغيرها و همچنين چگونگي گرايش تغييرات متغيرها به سمت تعادل بلندمدت ،از الگوي تصحيح
خطا( )ECMاستفاده ميشود .نتايج برآورد الگوي تصحيح خطا براي مدل مورد نظر در جدول 6
آمده است .نتايج اين الگو نشان ميدهد كه در كوتاهمدت نيز افزايش درآمدهاي نفتي در سطح 6
درصد و توسعهي مالي در سطح  0درصد باعث افزايش در امنيت غذايي خانوارهاي روستايي
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ميگردد .همچنين افزاشي نابرابري درآمدي نيز باعث افزايش در امنيت غذايي خانوارهاي روستايي
ميگردد كه ميتوان گفت چون افراد ساكن در مناطق روستايي بيشتر درآمد خود را صرف غذا
ميكنند ،حال اگر افزايش مقطعي در درآمد بعضي از افراد ايجاد شود و نابرابري افزايش يابد ،ميزان
امنيت غذايي در كوتاه مدت افزايش مييابد؛ اما در بلندمدت چون اين نابرابري در بخشهاي ديگر
اقتصاد باعث كند شدن روند توسعه ميشود ،اثر منفي آن بر امنيت غذايي نمود پيدا ميكند.
پارامتر مهم در برآورد الگوي تصحيح خطا ،ضريب تصحيح خطا است كه چگونگي تعديل شوکهاي
وارده در كوتاهمدت را به سمت روند تعادلي بلندمدت نشان ميدهد .در برآورد صورت گرفته براي
امنيت غذايي خانوارهاي روستايي اين ضريب  -0/55شد كه نشان ميدهد در هر دوره  55درصد
شوکهاي وارده در كوتاهمدت به سمت مقادير تعادلي بلندمدت تعديل مييابد .بدين معني كه
تقريباً در كمتر از  2دوره اثر شوکهاي وارده تعديل ميشود.
مقايسهي تاثير متغيرها در كوتاهمدت و بلندمدت بيانگر آن است كه متغيرها در كوتاهمدت و
بلندمدت تقريباً اثر يکسان و هماهنگي بر مقدار امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ميگذارند.
نتايج و پيشنهادات
در مطالعهي حاضر ،عوامل موثر بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ايران با تاكيد بر ميزان
توسعهي مالي مدلسازي و با استفاده از از الگوي  ARDLدر بازهي زماني  856- 831مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .برآورد متغيرهاي تأثيرگذار بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي نشان
داد كه اثر درآمدهاي نفتي و توسعهي مالي چه در كوتاهمدت و چه در بلندمدت ،اگرچه مثبت و
معنيدار است ،اما اين اثر مقدارش ناچيز است .اما اثر نابرابري درآمدي بر امنيت غذايي در
كوتاهمدت مثبت و در بلندمدت منفي و معنيدار شد كه دليل مثبت شدن آن در كوتاهمدت ،سهم
بيشتر غذا در سبد مصرفي خانوار عنوان شد.
بنابراين با توجه به نتايج حاصله پيشنهاد ميگردد كه دولت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت
را اگر به نحوي در ايجاد زيرساختها و كارهاي زير بنايي در بخش كشاورزي بهكار گيرد ،به
توسعه و رشد در اين بخش كمك كرده و در نهايت باعث افزايش توليد و عرضهي غذا ميشود كه
اين نيز هم درآمد خانوارهاي روستايي را افزايش ميدهد و هم با افزايش عرضهي غذا به افزايش
امنيت غذايي اين خانوارها كمك ميكند .همچنين با توجه به اينکه افزايش نابرابري درآمدي روند
توسعه را با مشکل روبرو ميكند ،سياستهاي درآمدي دولت بايد به نحوي باشد كه به افزايش
نابرابري درآمدي در بين خانوارهاي كشور ،مخصوصا خانوارهاي روستايي منجر نشود و دولت در
راستاي اجراي اين سياستها در راهي قدم بردارد كه در بلندمدت نابرابري درآمدي را كاهش دهد.
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با توجه به اينکه نظامهاي مالي كارآمد با شناسايي و تامين مالي فرصتهاي مناسب كسب و كار،
تجهيز پساندازها ،پوشش و متنوعسازي ريسك و همچنين تسهيل مبادالت كاالها و خدمات،
موجب گسترش فرصتهاي سرمايهگذاري ميگردند و از سوي ديگر افزايش كارايي در سيستم
مالي در نهايت با بهبود تخصيص منابع ،ارتقاي سرمايهگذاري و تسريع در انباشت سرمايه ،موجبات
رشد باالتر اقتصادي را فراهم ميآورد كه اين رشد در بخش كشاورزي هم نمود پيدا ميكند و به
افزايش توليد و عرضهي محصوالت كشاورزي منجر ميشود و در نهايت باعث افزايش درآمدهاي
كشاورزان شده و امنيت غذايي آنان را باال ميبرد و با توجه به اثر مثبت اما كم توسعهي مالي،
پيشنهاد ميگردد در راستاي كارآمدي نظام مالي و توسعهي مالي در كشور گام برداشته شود.
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پيوستها
جدول -1مقدار شاخص كلي امنيت غذايي خانورهاي روستايي و شاخص توسعه مالي
سال

%H

G

CV

I

AHFSI

FD

5631

66/1

4/4720

4/60

4/03

63/36

4/2055

5633

60/7

4/4730

4/60

4/05

62/30

4/2000

5632

61/5

4/4737

4/60

4/05

62/03

4/6443

5636

63/0

4/4717

4/60

4/07

63/23

4/2023

5630

62/0

4/4703

4/60

4/00

61/60

4/3002

5624

61/7

4/4735

4/60

4/00

63/61

4/1011

5625

60/0

4/4766

4/60

4/00

61/46

4/1432

5627

70/3

4/4654

4/60

4/06

66/06

4/0230

5626

64/7

4/4640

4/60

4/06

66/20

4/0361

5620

72

4/4604

4/60

4/07

60/60

4/0340

5621

76/7

4/4673

4/60

4/06

60/0

4/0007

5623

70/5

4/4653

4/60

4/04

60/26

4/0050

5622

74/6

4/4007

4/60

4/07

07/52

4/0004

5626

71/1

4/4634

4/60

4/05

04/36

4/0747

5620

71/6

4/4636

4/60

4/05

04/61

4/6016

5664

70/5

4/4653

4/60

4/04

60/25

4/0626

5665

77/7

4/4050

4/60

4/60

07/50

4/0621

5667

74/5

4/4012

4/60

4/04

07/32

4/0076

5666

74/7

4/4011

4/60

4/07

07/76

4/0057

5660

51/6

4/4167

4/60

4/06

06/66

4/0201

5661

51/2

4/4161

4/60

4/06

06/22

4/1606

5663

53/6

4/4006

4/60

4/04

06/20

4/1070

5662

51/22

4/4155

4/60

4/04

00/70

4/2004

5666

50/20

4/4170

4/60

4/04

00/30

4/2150

5660

56/24

4/4162

4/60

4/04

01/40

4/2165

مأخذ  :مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي ( ،) 833يافتههاي تحقيق.
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جدول -2نتايج آزمون ديکي -فولر تعميم يافته
متغير

آماره در سطح

آماره در تفاضل مرتبه اول

وضعيت پايايي

LAHFSI

-0/28

-3/37

)1(I

LGINI

-7/11

0

)0(I

LOI

-0/95

-4/17

)1(I

LFD

-8/14

-3/44

)1(I

مأخذ  :يافتههاي تحقيق

جدول -3برآورد الگوي (8و8و8وARDL)1
متغيرهای توضيحي

ضريب

آماره t

سطح معنيداری

(LAHFSI)-1

0/7798

8/70

0/078

LGINI

-0/0527

-7/11

0/008

LIO

0/0054

7/59

0/001

LFD

0/0149

1/33

0/058

C

8/2504

4/47

0/000
R-Squared= 0/51

)Durbin 's h-St=- 0/40(0/12
مأخذ  :يافتههاي تحقيق

جدول -4برآورد الگوي بلندمدت
متغيرهای توضيحي

ضريب

آماره t

سطح معنيداری

LGINI

-0/1432

-7/18

0/009

LOI

0/0148

3/53

0/000

LFD

0/0815

1/51

0/017

C

7/81

2/13

0/000

مأخذ  :يافتههاي تحقيق

جدول  -5برآورد الگوي تصحيح خطا
متغيرهای توضيحي

ضريب

آماره t

سطح معنيداری

DGINI
DIO
DFD
C
)ecm (-1

0/0527
0/0054
0/0149
8/2504
-0/11

-7/11
7/59
1/33
4/47
-4/91

0/008
0/001
0/058
0/000
0/000

مأخذ  :يافتههاي تحقيق
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