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بررسي انتقال قيمتهاي جهاني به بازار داخلي برخي از محصوالت
كشاورزي(گندم ،جو و برنج)-كاربرد روش حداكثرسازي آنتروپي
8

هانيه يوسفي متقاعد* ،8رضا مقدسي
تاريخ پذيرش18/85/58 :
تاريخ دريافت18/52/52 :
چکيده
در اين تحقيق انتقال قيمت از بازارهاي جهاني به بازار داخلي در مورد محصوالت گندم  ،جو و برنج
بررسي شده است .براي اين منظور كشش جانشيني ميان محصوالت وارداتي با محصوالت توليد
داخل(كشش آرمينگتون ) با استفاده از روش حداكثرسازي آنتروپي برآورد شدهاند  .همچنين
دادههاي ساليانه مربوط به سالهاي  8738تا  8711مورد استفاده قرار گرفته شده است .به عالوه
در اين تحقيق از سه مدل بهمنظور محاسبه اين كشش استفاده شده است ،مدل اول حداقل
مربعات ،الگوي دوم يك الگوي تطابق جزئي و الگوي سوم نيز الگوي تصحيح خطاي برداري كه
برآورد اين سه مدل با استفاده از روش حداكثرسازي آنتروپي انجام پذيرفته شده است .نتايج حاكي
از آن است كه كشش آرمينگتون در بلندمدت بسيار بيشتر از اين كشش در كوتاه مدت است به
اين معني كه نوسان قيمتهاي جهاني در بلندمدت بيشتر از كوتاه مدت به بازار داخلي اين
محصوالت انتقال مييابد .همچنين كشش مذكور در مورد محصول گندم در تمامي مدلها چه در
كوتاهمدت و چه در بلندمدت مثبت بوده ،درحاليكه در مورد محصول جو و برنج اين مسئله صادق
نيست.
طبقهبندی P22,C61 :JEL
واژههاي كليدي :كشش آرمينگتون  ،حداكثر سازي انتروپي ،انتقال قيمت.

 -8به ترتيب دانشجوي دوره دكتري و دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات،
تهران ،ايران
* نويسندهي مسئول مقالهHaniehyoysefi@gmail.com :
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پيشگفتار
بحران جهاني موادغذايي در سالهاي  5553-5551منجر به افزايش شديد قيمت محصوالت غذايي
در بازارهاي جهاني شد .در فاصله ماههاي ژانويه  5553تا مارس  ،5551شاخص مواد غذايي در دنيا
رشدي در حدود  %18را تجربه كرد .در طي سالهاي مذكور قيمتهاي جهاني گندم و برنج نيز دو
برابر گرديد .از جمله داليل اين افزايش قيمتها نيز افزايش تقاضا براي سوختهاي زيستي ،افزايش
قيمت نفت ،افزايش قيمت نهادههاي كشاورزي نظير سموم و كودهاي شيميايي ،تداوم رشد تقاضا
براي منابع از سوي كشورهاي هندوستان و چين كه در نهايت اين مساله منجر به كاهش صادرات
غالت و دانههاي روغني از سوي اين دو كشور شده است ،شرايط آب و هوايي و قيمتهاي پايين
جهاني در سالهاي قبل از وقوع بحران و كاهش انگيزه توليدكنندگان در اثر اين مساله ،كاهش
موانع واردات و افزايش محدوديتهاي صادرات ،تضعيف دالر آمريكا و كاهش نرخ بهره واقعي
ميباشند .پس از اين سالها نيز گرچه قيمتها اندكي كاهش يافتند ،اما همچنان سطح قيمتها از
قبل افزايش چشمگيري را نشان داد .بهعنوان مثال ميانگين قيمت برنج در سال %15 ، 5551
بيشتر از ميانگين قيمت برنج در سال  5551بود .افزايش قيمت محصوالت غذايي در نهايت به
قيمت بازارهاي داخلي كشورهاي واردكننده انتقال يافت و منجر به افزايش قيمت مواد غذايي در
اين كشورها گرديد كه در نهايت اين مسئله منجر به كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان شد
(مينوت .)5588،
بهطوركلي توجه و بررسي ارتباطات ميان قيمتها داراي يك سابقه طوالني در اقتصاد است .به نظر
ميرسد كه كاسال )8181( 8نخستين اقتصادداني است كه به بررسي ارتباط ميان تجارت جهاني و
برابري قدرت خريد با قانون تك قيمتي 5پرداخته است .به هر حال ارتباطات قيمتها در بازارهاي
مختلف از اوايل قرن نوزدهم توجه اقتصاددانان را بهخود جلب كرده است.
قيمتهاي بازار سازوكار اوليهاي هستند كه سطوح مختلف بازار را بههم مرتبط ميكنند .مسئله
مهم ديگر چگونگي انتقال قيمت كاالهاي كشاورزي است كه هزينهها و حاشيهي بازار را مستقيما
تحت تاثير قرار ميدهد .ميزان تعديل قيمت و سرعت انتقال قيمتها بين مصرفكنندگان و
توليدكنندگان از جمله عوامل اساسي منعكسكنندهي رفتار مشاركتكنندگان در سطوح مختلف
بازار است(رحماني.)8711 ،
در واقع اخيرا يكي از مهمترين مسائلي كه در جهان مطرح بوده است ،نوسانات شديد قيمت
بسياري از كاالهاي اساسي و استراتژيك در اغلب كشورهاي جهان است كه برخي از كاالهاي
1 - Cassal
2 - Law Of One Price
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مصرف داخلي خود را از طريق واردات تامين مينمايند .در صورتي كه بازارها بهخوبي عمل كنند
تغيير قيمتها بايد از يك بازار به بازار ديگر منتقل شود .اينكه چگونه شوكهاي قيمتي در يك
بازار به بازارهاي ديگر منتقل ميشوند ،انتقال قيمت ناميده ميشود كه اين امر ميتواند بهصورت
افقي(مكاني) 8يا عمودي 5باشد .در واقع نحوهي تاثيرگذاري قيمتها در بازارهاي مختلف و از جمله
تاثير قيمتهاي جهاني بر قيمتهاي داخلي از مباحث مهم در تجزيه و تحليل سياستهاي تجاري
است .همانطور كه توسط وارمدينگر )5557( 7نيز مورد تاكيد قرار گرفته ،از نقطه نظر ثبات
قيمتها نيز مهم است بدانيم كه چگونه قيمتهاي داخلي تحت تاثير قيمتهاي جهاني قرار
ميگيرند.
به تفصيل ميتوان گفت كه در جهان امروز كشوري نيست كه بتواند تمامي نيازهاي جامعهي خود
را بدون توليدات و خدمات ساير كشورها برآورده سازد .اگر اين توان در كشوري هم وجود داشته
باشد ،به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست(سپانلو و همكاران .)8711 ،از طرفي كاالهاي
كشاورزي از مهمترين منابع تامين نيازهاي تغذيهاي انسانها ميباشد كه با توجه به عدم امكان توليد
و كشت برخي محصوالت كشاورزي در تمامي كشورها ،اين كاالها از طريق تجارت در بازارهاي
جهاني در مناطق مختلف دنيا توزيع ميگردد .به عبارت كلي ميتوان گفت كه در بخش تجارت
محصوالت كشاورزي نيز واردات كاالهاي كشاورزي ميتواند مكملي براي توليدات داخلي باشد و
دامنهي انتخاب مصرفكنندگان را افزايش دهد(آزاد.)8731 ،
در هر حال ايران نيز همچون اكثر كشورها با توجه به محدوديتهاي مختلف ،برخي از كمبودهاي
بازار داخلي كاالهاي اساسي از محل واردات تامين ميگردند .بهطوركلي براساس آمار منتشر شده از
سوي گمرك ارزش واردات در بخش كشاورزي در سال  8711برابر با  1052ميليون دالر بوده است
كه اين رقم نسبت به سالهاي قبل رشد صعودي داشته است .به عبارت كلي در سالهاي اخير
مقدار و ارزش واردات بخش كشاورزي داراي نوسانهاي زيادي بوده است .بر اساس آمار گمرك
مقدار واردات بخش كشاورزي از 85/21ميليون تن در سال  8731به  3/15ميليون تن در سال
 8715رسيده است .مجددا در خالل سالهاي  15-12مقدار واردات روندي صعودي را نشان
ميدهد .به اين ترتيب كه ميزان واردات بخش در سال  8712برابر با  85/30ميليون تن ميباشد.
در سال  8711نيز ميزان واردات با كاهش روبرو بوده است ،به نحوي كه اين رقم در سال مزبور به
 85/10ميليون تن كاهش يافته است .يكي از داليل اين كاهش ميتواند مربوط به كاهش واردات
1 -Spatial
2 - Vertical
3 - Warmedinger
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گندم در سال  8711باشد به نحوي كه ميزان واردات گندم از  8/82ميليون تن در سال  12به
 5/81ميليون تن در سال  11رسيده است .ميزان واردات برنج ،جو و ذرت نيز در سال  8711نسبت
به  12كاهش يافته است .در سالهاي  13و  11نيز مجددا يك رشد نسبتا بزرگي در حجم واردات
قابل مشاهده است ،بهنحوي كه در سال  8711ميزان واردات به  81/50ميليون تن رسيده است.
نمودار  8پيوست مبين ارزش واردات محصوالت كشاورزي در طي سالهاي  8731تا  8711است.
به هر حال آنچه مسلم است ،اين است كه با توجه به تامين بخشي از نيازهاي مصرفي افراد جوامع
واردكننده محصوالت كشاورزي به كاالهاي اساسي از كانال واردات ،نوسانات قيمتي اينگونه كاالها و
بهخصوص در مورد افزايش قيمتها تاثير زيادي بر هزينهي ارزي ،هزينههاي خانوارها و كاهش
مصرف اين اقالم اساسي دارد .در كشور ما نيز همچون اكثر كشورها با توجه به واردات برخي از
محصوالت كشاورزي به كشور هرگونه نوسانات قيمت اين گونه كاالها در بازار جهاني بر عرضه و
تقاضا اين محصوالت در بازار داخلي ميتواند تاثيرگذار باشد .از جمله مطالعاتي كه در زمينهي
بررسي انتقال قيمتهاي جهاني به بازارهاي داخلي كشورها صورت پذيرفته ميتوان به موارد زير
اشاره كرد.
مينوت( )5588در مطالعهاي با عنوان" انتقال تغييرات قيمتها در بازار جهاني موادغذايي به
بازارهاي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا " به بررسي اثرات افزايش قيمتهاي مواد غذايي در
خالل سالهاي  5553-5551ميالدي در بازارهاي جهاني بر بازارهاي آفريقا پرداخته است .براي
اين منظور وي از  15سري قيمتي براي بيش از  88كشور آفريقا استفاده كرده است .وي پس از
بررسي روند تغييرات قيمتي در طي سالهاي فوق الذكر ،با استفاده از الگوي تصحيح خطاي
برداري به برآورد درجه انتقال قيمت پرداخت .نتايج وي حاكي از آن است كه قيمت مواد غذايي در
كشورهاي آفريقايي در طي سالهاي مزبور رشدي بالغ بر  17درصد داشته است .همچنين وي
دريافته است كه در طي  2تا  85سال اخير ميان قيمت  87كاالي كشاورزي و محصوالت غذايي با
قيمتهاي جهاني آنها يك ارتباط بلندمدت وجود داشته است.
روبلس( )5588در مقالهاي تحت عنوان"انتقال قيمت از بازارهاي جهاني محصوالت كشاورزي به
قيمتهاي داخلي مواد غذايي :مورد مطالعه آسيا و آمريكاي التين" با استفاده از برآورد رگرسيون
ميانگين متحرك و كششهاي انتقال به بررسي اثرات بحران غذايي سالهاي  5553و  5551بر
قيمت محصوالتي نظير گندم ،برنج ،ذرت و سويا در آسيا و آمريكاي التين پرداخت .نتايج حاكي از
آن بود كه در آمريكاي التين بهعنوان مثال در مورد نان ،كشش انتقال عددي در حدود  5/5بوده
است .به اين معني كه  %8افزايش در قيمت جهاني گندم منجر به افزايش دائمي و  5/5درصدي
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نان خواهد شد .به عبارت ديگر در مورد آسيا نيز بزرگترين اثرات انتقال قيمت در مورد بنگالدش
( )5/30مشاهده ميشود و كمترين اثر نيز مربوط به ويتنام( )5/88است.
داو( )5551در مطالعهاي با عنوان" آيا افزايش اخير قيمت جهاني غالت بر اقتصاد داخلي كشورها
انتقال خواهد يافت :تجربهاي از  3كشور بزرگ آسيايي" با استفاده از كششهاي ارزي به بررسي
اثرات افزايش قيمت غالت از سالهاي  5557به بعد بر قيمت داخلي اين محصوالت در  3كشور
بزرگ آسيايي پرداخته است .نتايج حاكي از آن بوده است كه چنانچه دولتمردان در اين كشورها
سياستهاي درستي را در اين زمينه اتخاذ نمايند ،ميتوانند موجبات ثبات قيمتهاي داخلي را در
مقابل تغييرات قيمتهاي جهاني سبب گردند كه البته اين مسئله در مورد دو محصول مهم منطقه
يعني برنج و گندم صادق بوده است.
كانفورتي( )5550در مقالهاي تحت عنوان" انتقال قيمت در برخي بازارهاي مشخصهي محصوالت
كشاورزي" به بررسي انتقال قيمت در  81كشور پرداخته است .وي با استفاده از الگوي تصحيح
خطاي برداري و آزمون عليت گرنجري به اين نتيجه دست يافته است كه انتقال قيمتها در اين
بازارها از نوع انتقال قيمت فاصلهاي و عمودي است.
بافرز و گاردنر( )5557در مقالهاي با عنوان"انتقال قيمتهاي جهاني كاالها به بازارهاي داخلي تحت
شرايط اصالحات سياسي در كشورهاي در حال توسعه" با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري
به بررسي انتقال قيمتهاي جهاني به بازارهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه پرداختند .نتايج
آنها حاكي از آن است كه كشورهاي در حال توسعه بهطور معمول از طريق مكانيزمهاي ماليات و
يارانه يا محدوديتهاي مقداري ،بازارهاي داخلي را از حركات قيمتي جهاني منزوي ميكنند و لذا
باعث ميشوند منابع در يك بخش خاص بهكار رود.
اراكل و ميرزا( )5555در مقالهاي با عنوان"كششهاي قيمتي وارداتي :بررسي مجدد شواهد" به
بررسي علت پايين بودن كششهاي قيمتي محصوالت وارداتي پرداختند .آنها داليل اين مسئله را
ناشي از خطاي عدم تصريح دانستند .آنها همچنين بيان كردند كه استفاده از متغيرهاي ابزاري
مناسب منجر به حصول كششهاي قيمتي باالتري خواهد شد.
فرج زاده و همكاران( )8711در مقالهاي با عنوان تحليل انتقال قيمت در بازار جهاني پسته با
استفاده از دادههاي تركيبي به بررسي رابطه علي ميان قيمت داخلي و قيمت جهاني پسته پرداخته
است .نتايج حاصل از تحليل دادههاي سري زماني حاكي از الگوي انتقال قيمت متقارن بلندمدت در
هر دو بازار داخلي و جهاني پسته است .فرآيند انتقال كوتاه مدت نيز نامتقارن ارزيابي و مشخص
شد كه كاهش قيمت در هر بازار سريعتر و كاملتر از افزايش قيمت به بازار ديگر منتقل ميشود.
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حسيني و دور انديش( )8712در مقالهاي با عنوان الگوي انتقال قيمت پسته ايران در بازارهاي
جهاني با استفاده از الگوي هزينه بازاريابي به بررسي الگوي انتقال قيمت پرداخته است .نتايج حاكي
از اثرگذاري قيمتهاي جهاني بر قيمتهاي داخلي است.
بنابراين هدف از اين تحقيق ،پاسخ به اين سوال است كه آيا افزايش قيمت در بازار جهاني
محصوالت كشاورزي تاثير بر قيمت مواد غذايي در داخل كشور داشته است؟ به عبارتي در اين
تحقيق ،مسئلهي مورد نظر بررسي انتقال قيمت جهاني منتخبي از محصوالت كشاورزي(گندم ،جو
و برنج) وارداتي به كشور ،بر قيمتهاي داخلي است كه براي اين منظور از روش حداكثرسازي
آنتروپي كه يك روش جديد در برآورد رگرسيونها است ،استفاده گرديد.
روش تحقيق
بهطوركلي بهمنظور بررسي چگونگي اثرپذيري قيمتهاي داخلي از قيمتهاي جهاني به دو طريق
عمل ميشود:
الف -كشش آرمينگتون كه نشاندهندهي درجهاي از جانشيني ميان كاالي توليد داخل و كاالي
توليد خارج است .هرچه اين كشش بزرگتر باشد ،حاكي از جانشيني بيشتر ميان كاالهاي توليد
داخل و خارج است .به عبارت ديگر ،ارزش باالي اين كشش نشان ميدهد كه خريداران ميان كاالي
توليد داخل و خارج تفاوتي قائل نبوده و اين كاالها از نظر خريدار يكسان ميباشد .عالوه بر اين،
وقتي كاالهاي مزبور كامال جانشين باشند؛ هرگونه سياستي كه قيمت كاالي وارداتي را تحت تاثير
قرار دهد ،بهطور مشابه روي قيمت كاالي توليد داخل نيز اثر ميگذارد .اما اگر دو كاال جانشين
نباشند ،تغييرات قيمت كاالي توليد داخل متفاوت خواهد بود.
ب -كشش انتقال : 8اين كشش بيانگر چگونگي تاثيرپذيري قيمتهاي داخلي از قيمتهاي جهاني
كاالي وارداتي است(باليو و بوكز 5550 ،و بربن.)5550 ،
()8

d

 ln

p
 ln p

Hm 

m

الزم به ذكر است كه اين دو كشش با يكديگر مرتبط هستند ،به نحوي كه در شرايط ثابت هرچه
كشش آرمينگتون بزرگتر باشد ،كشش انتقال هم بزرگتر خواهد بود ،رابطهي زير مبين چگونگي
اين ارتباط ميان اين دو كشش است(پيتر وار.)5552 ،
()5

1 - Pass-Through Effects
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كشش تقاضا براي تركيبي از كاالهاي وارداتي و توليد داخل با توجه به
در اينجا
قيمت است عالمت اين كشش همواره منفي خواهد بود.
كشش عرضه كاالي توليد داخل با توجه به قيمت آن كاال است .عالمت اين كشش
همواره مثبت خواهد بود.
 Sdسهم كاالي توليد داخل از مخارج و هزينه ها است و  Smنيز سهم كاالي وارداتي از مخارج و
هزينه ها خواهد بود.
()7
بنابراين Hmتابعي افزايشي از كشش آرمينگتون است  .متغيرهاي ملحوظ در اين الگو عبارتند از :
مقدار واردات براي هريك از محصوالت نامبرده
ارزش واردات براي هر يك از محصوالت نامبرده
مقدار توليد هر يك از محصوالت
قيمت داخلي هر يك از محصوالت
كه 7و....و i=8تغيير خواهد كرد .حال چنانچه ارزش واردات را در مورد هر يك از محصوالت بر
مقدار واردات تقسيم كنيم قيمت واردات براي آن محصول PMiمحاسبه خواهد شد.
براي هر كاال نسبت ايده آل برابر خواهد بود با :
()0
بنابراين خواهيم داشت كه :
()2
بنابراين مدل پايه اي كه تصريح مي گردد عبارت خواهد بود از :
()1
كه  t=1, . . . , 18تغيير خواهد كرد كه منظور نيز همان سالهاي مورد بررسي است β1 .نيز
ضريب ثابت و  β2همان كشش آرمينگتون خواهد بود  e .نيز جمله خطا براي هر يك از معادالت
ميباشد.
در مرحلهي بعد كشش آرمينگتون با استفاده از الگوي تطبيق جزئي برآورد ميشود .براي اين
منظور مدل زير تصريح ميگردد(رينرت و همكاران8115 ،و كاپوشينسكي:)8111 ،
()3
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دراينجا  β2كشش آرمينگتون در كوتاهمدت و

كشش آرمينگتون در بلندمدت خواهد بود.

در نهايت سومين مدل كه كشش آرمينگتون بر اساس آن تعيين ميگردد الگوي تصحيح خطاي
برداري است(گاالواي و همكاران  5557و كاپوشينسكي  )8111براي اين منظور خواهيم داشتكه:
()1

كه در اينجا:

  β2كشش آرمينگتون در كوتاه مدت ()SAE
8

 كشش آرمينگتون در بلندمدت )LAE( 5
حال بهمنظور برآورد هريك از رگرسيونهاي فوق از روش حداكثرسازي آنتروپي استفاده ميگردد.
اساس و پايهي مبحث آنتروپي به قرن  81ميالدي بر ميگردد .در سال  ،8101مفهوم آنتروپي به
عنوان ابزاري براي اندازهگيري عدم حتميت از شوي شانون معرفي گرديد كه در نهايت گالن و
همكاران در سال  8111برآوردگري بنام حداكثرسازي آنتروپي تعميم يافته يا  GME7را معرفي
نموده و مبحث جديدي را در اقتصادسنجي گشودند .در نهايت فرمول مزبور توسط تعداد زيادي از
محققان گسترش و مورد استفاده قرار گرفت كه از آن جمله ميتوان گالن و همكاران(،)8111
هكلي و همكاران( ،)5557اوزان( ،)5552گالن( )5551و يافنگ و همكاران( )5551را نام برد .از
جمله مزاياي اين روش عدم حساسيت به همخطي متغيرهاي توضيحي وارد شده در مدل و
شكستهاي ساختاري در اقتصاد مورد مطالعه ميباشد.
اصل حداكثرسازي آنتروپي معياري منطقي براي انتخاب بهترين تابع توزيع احتماالت بهدست
ميدهد .توزيعي بهترين خواهد بود كه تابع آنتروپي را با توجه به محدوديتها يا حداقل خطاها
بيشينه ميكند(مير عباسي و همكاران.)8715 ،
در روش حداكثرسازي آنتروپي تعميم يافته ،ضرايب از طريق بهينه كردن تابع هدف نسبت به
محدوديتها بهدست ميآيد .در اين روش ضرايب مدل بهجاي برآورد مستقيم ضرايب ،از طريق يك
توزيع احتمال براي هر ضريب و جمله خطا برآورد ميشود .اين توزيع احتمال براي يك ضريب
نامعلوم از طريق انتخاب چند مقدار محتمل و اختصاص يك احتمال اوليه به هريك از آنها مشخص
ميگردد ،اين مقادير محتمل با عنوان مقادير پشتيبان شناخته ميشود و برگرفته از تئوريهاي
1 - Short Run Armington Elasticity
2 - Long Run Armington Elasticity
3 - Generalized Maximum Entropy
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اقتصادي يا مطالعات گذشته هستند .احتماالت مربوط به اين مقادير نامعلوم بوده و بايستي در
فرآيند حداكثرسازي برآورد گردند ،پس از محاسبه احتماالت مربوط ميانگين ضرايب قابل محاسبه
هستند.
بهطور كلي تابع آنتروپي بهصورت زير تعريف ميشود:
()1
كه در اين جا ) H(ρmآنتروپي سيستم و  ρmنيز همان احتمال مربوط به يك متغير پشتيبان يا
همان تابع چگالي احتمال است .مفهوم آنتروپي را ميتوان براي جفت متغيرها از طريق آنتروپي
توام تعميم داد كه در ذيل تشريح شده است:
به منظور حداكثر ساختن تابع آنتروپي در رگرسيون زير به اين ترتيب عمل ميگردد كه:
()85
8
در اين مورد بردار پارامترهاي ) ، β=(β1, β2بردار متغيرهاي پشتيبان ) Zk=(Zk1,… ,Zkmبا
وجود خواهد داشت به عبارت ديگر بردار متغيرهاي
احتماالت
و
پشتيبان مبين يك فضاي پشتيباني است كه هريك از ضرايب  βkدر فاصله دو باند
قرار دارد (گالن .)5551 ،به نحوي كه  m=1, . . . , Mاست .در مورد جمله خطا نيز e
داراي بردار متغيرهاي پشتيبان) v=(v1,v2, . . . , vjاست كه بهمنظور تعيين دامنه اين بردار از
قانون  7سيگما 7( 5برابر انحراف معيار متغير وابسته) استفاده ميشود كه اوزان آن نيز بهصورت
) w=(w1t , . . . , wjtخواهد بود به طوريكه  jبزرگتر و مساوي با دو باشد كه با توجه به قانون
فوقالذكر ،اين مقدار برابر با  7خواهد بود(گالن و همكاران8111 ،و گالن .)5551 ،بنابراين خواهيم
داشت كه:
بنابراين مسئله حداكثرسازي تابع آنتروپي بهصورت زير بيان ميگردد:

()88

 -8بردار حمايت در بر گيرنده  Mارزش مختلف است كه  Mمعموال بزرگتر يا مساوي با  5مي باشد.
2 - Sigma
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()85

()87

()80
بهمنظور حداكثرسازي تابع فوق از روش برنامهريزي غيرخطي 8استفاده ميگردد ،پس از برآورد
مقادير احتماالت ضرايب بتا از طريق زير قابل برآورد است:
()82

()81
در اينجا بر اساس يك قاعده كلي برداري بهعنوان بردار متغيرهاي پشتيبان انتخاب ميگردد كه در
آن آنتروپي نرماليزه شده برابر با  59111باشد(گالن و همكاران.)8111 ،
به منظور محاسبه انتروپي نرماليزه از رابطه زير استفاده مي شود:
()83
در مدل پايه تنها يك متغير وابسته و يك متغير توضيحي وجود خواهد داشت(رابطه  ) 7يعني بردار
پارامترها برابر خواهد بود با ) β=(β1, β2برآورد اين مدل با استفاده از روش حداكثرسازي آنتروپي
مشابه مسئلهاي است كه در روش تحقيق به آن اشاره شد .بدين معني كه:

1 -Non-Linear Programming
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()81
St:
()81

()55

()58
برآورد مدل تطبيق جزئي با استفاده از روش حداكثرسازي آنتروپي به اين صورت خواهد بود كه
بردار پارامترها برابر با ) β=(β1, β2 , β3است لذا  Kدر روابط مربوط به محاسبات آنتروپي برابر با
 7خواهد بود .برآورد مدل تصحيح خطاي برداري با استفاده از روش حداكثرسازي آنتروپي نيز به
اين صورت خواهد بود كه بردار پارامترها برابر با) β=(β1, β2 , β3 , β4است لذا  Kدر روابط
مربوط به محاسبات انتروپي برابر با  0خواهد بود.
نتايج و بحث
در اين مطالعه كشش آرمينگتون براي سه محصول كشاورزي(گندم ،جو و برنج) برآورد شده است.
براي اين منظور از دادههاي ساليانهي سالهاي  8738تا  8711و نيز از سه مدل مورد استفاده شده
است كه اين مدلها عبارت خواهد بود از:


8

مدل پايه (حداقل مربعات)



مدل تطبيق جزئي



مدل تصحيح خطاي برداري

5
7

1 -Base Model
2 - Partial Adjustment Model
)3- Error Correction Model(ECM
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در روش حداقل مربعات ،تحوالت رفتاري بيان نميگردد .بهطوريكه گويي دورهي زماني چنان
كوتاه است كه امكان تعديل وجود ندارد .اما در روش تعديل جزئي يك متغير توضيحي در سمت
راست معادله اضافه ميشود كه همانا مقدار متغير وابسته با يك دورهي وقفه است .اين جمله در
واقع مبين توجه و نگرش تقاضاكنندگان به رفتار خود در گذشته است و اينكه چگونه رفتار گذشته
تعديل يا تصحيح شده است .بدين ترتيب اين روش از اين لحاظ نسبت به روش قبلي ارجحيت
دارد .از طرفي خود  PAMنيز داراي مشكالتي است .از جمله اينكه يك جهان يك وقفهاي چندان
مناسب نيست .بهعالوه ممكن است بين مقادير فعلي با مقادير با وقفه آن متغير همبستگي وجود
داشته باشد كه بهمنظور حل اين مشكل از الگوي  ECMكه يكي از شكلهاي الگوهاي پويا است
استفاده ميگردد .بنابراين نتايج حاصل از اين مدل بيشتر مورد قبول خواهد بود(كفايي و
همكاران.)8715،
اطالعات مربوط به كشش آرمينگتون و آنتروپي محاسبه شده در مدل پايه در جداول شماره  8تا 7
پيوست ارائه شده است .بر اساس اطالعات جداول مذكور ،كشش آرمينگتون در مدل پايه براي دو
محصول گندم و جو برابر با 8/81و  5/11است .به اين معني كه در مقايسه با محصول جو ،قيمت
داخلي گندم بيشتر تحت تاثير قيمتهاي جهاني قرار ميگيرد و از آنجا كه كشش آرمينگتون در
گندم بيشتر از جو است ،لذا كشش انتقال آن نيز بيشتر از جو خواهد بود .همچنين مثبت بودن اين
كششها بيانگر وجود رابطهي جانشيني ميان محصوالت وارداتي با محصوالت داخلي است .الزم به
ذكر است در مطالعهاي كه بخشوده( )5553با استفاده از مدل  ARDLبه محاسبهي كشش
آرمينگتون محصول گندم پرداخت؛ اين كشش برابر با  59135بوده است.
ضريب كشش آرمينگتون برنج برابر با  -5/17است .بر اين اساس برنج توليد داخل و خارج مكمل
يكديگر است .به عبارتي ميتوان گفت كه اين كيفيت برنج است كه در نگرش مصرفكنندگان
تاثيرگذار است.
نتايج حاصل از برآورد كشش آرمينگتون در مدل تطبيق جزئي در جدول ( )0آمده است .همانطور
كه از اين نتايج برميآيد ،در مورد محصول گندم و برنج اين كشش در بلندمدت و كوتاه مدت +
است كه به مفهوم وجود رابطهي جانشيني ميان محصول وارداتي و توليد داخل است .اما در مورد
محصول جو اين كشش چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت منفي است .همچنين مقايسهي اين
سه كشش حاكي از آن است كه در مورد محصول گندم رابطهي جانشيني قويتري ميان محصول
توليد داخل و محصول وارداتي است .همچنين تاثيرپذيري قيمتهاي داخلي از قيمتهاي جهاني
به مراتب بيشتر از دو محصول ديگر است .لذا اتخاذ هر سياستي كه منجر به افزايش قيمت داخلي
گندم گردد ،بالفاصله منجر به افزايش واردات اين محصول خواهد شد.
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نتايج حاصل از تصريح مدل تصحيح خطاي برداري در جدو ( )2ارائه شده است .همانطور كه از
نتايج برمي آيد كشش آرمينگتون در بلندمدت  +و بزرگتر از اين كشش در كوتاه مدت است .بدين
معني كه در مورد هر  7اين محصوالت در بلندمدت يك رابطهي جانشيني نزديك ميان محصوالت
وارداتي با محصوالت توليد داخلي وجود دارد .در نهايت به اين معني كه گران شدن اين محصوالت
در بلندمدت منجر به افزايش سهم واردات خواهد شد .لذا در بلندمدت قيمتهاي جهاني بيشتر به
داخل انتقال مييابند .در مطالعهاي كه گاالواي و همكاران( )5557با عنوان برآورد كشش
آرمينگتون در بلندمدت و كوتاه مدت براي بخش صنعت در آمريكا انجام دادهاند ،نتايج حاكي از آن
بوده كه اين كشش در بلندمدت  5برابر اين كشش در كوتاهمدت است .در مطالعهي ديگر هم كه
اين محققان در سال  5555در مورد گوشت در مكزيك انجام دادهاند ،نيز نتايج در بلندمدت به
مراتب بيشتر از اين كشش در كوتاهمدت است .در مطالعهاي كه توكلي( )8731انجام داده است نيز
نتيجه حاكي از آن بوده كه مصرفكنندگان با گذشت زمان(در بلندمدت) امكان جايگزيني كاالهاي
خارجي را با كاالهاي داخلي بهدست ميآورند .در كوتاهمدت نيز اين كشش در مورد محصول گندم
مثبت و در مورد دو محصول ديگر منفي است .بدين ترتيب در كوتاه مدت اين كشش در مورد
محصوالت گندم ،جو و برنج بهترتيب عبارت خواهد بود با  - 5/1 ،5/51و  - 8/50است.
نتايج و پيشنهادات
بهطور كلي كشش آرمينگتون در بلندمدت بسيار بيشتر از اين كشش در كوتاه مدت است .به اين
معني كه قيمتهاي جهاني در بلندمدت بيشتر از كوتاه مدت به بازار داخلي اين محصوالت انتقال
مييابند .به عبارتي اعمال هر سياستي كه به تشويق واردات بيانجامد ،ميتواند در بلندمدت به
شدت موجبات افزايش واردات و انتقال قيمت به داخل را موجب گردد.
با اين حال نتايج بهدست آمده در مورد كشش آرمينگتون گندم حاكي از آن است كه محدودهي
اين كشش در سه مدل برآوردي در كوتاه مدت بين  5/51تا  8/81تغيير يافته و در بلندمدت نيز
در مدلهاي تطبيق جزيي و تصحيح خطاي برداري برابر با  7/535و  5/81خواهد بود .اين
كششهاي جانشيني به اين معنا است كه يك درصد تغيير در نسبت قيمت داخلي به وارداتي ،به
تغييرات بهمراتب بزرگتري(بيش از  )%8در ميزان واردات به توليد داخل خواهد انجاميد .بنابراين
اعمال هر نوع سياستي كه منجر به اين شود كه قيمت وارداتي ارزانتر جلوه كند ،موجبات افزايش
واردات گندم به كشور خواهد شد.
در مورد دو محصول جو و برنج نتايج اندكي متفاوت است .به اين ترتيب كه در مورد محصول جو
نتايج دو مدل  ECMو  PAMحاكي از منفي بودن كشش مذكور در كوتاه مدت است .در مورد
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برنج نيز نتيجه ۫ !Cدر كوتاه مدت و بلندمدت حاكي از منفي بودن كشش مذكور است به اين
معني كه يك رابطه مكملي مياني محصول توليدات داخل و وارداتي وجود دارد .لذا اين كيفيت
محصول است كه بر روي ميزان واردات و قيمت تاثيرگذار است.
بهطوركلي ميتوان گفت كه نگرش مردم به ميزان جانشين بودن محصوالت توليد داخل و خارج
عامل تعيينكنندهاي بر چگونگي انتقال قيمتها از بازارهاي جهاني به بازارهاي داخلي آنهاست كه
ممكن است منجر به تغيير سهم كاالي وارداتي گردد .نتايج برآورد كشش آرمينگتون در هر سه
مدل گوياي آن است كه تاثيرپذيري قيمت داخلي گندم از قيمت جهاني باالست .از طرفي
كوچكترين افزايش قيمت داخلي منجر به واردات بسيار زياد اين محصول خواهد بود .در مورد
واردات گندم ميتوان گفت كه همه ساله دولت در راستاي حمايت از مصرفكنندگان ارز ترجيحي
يا ارز يارانهاي به واردات گندم اختصاص ميدهد .بدين ترتيب واردات گندم از سوي دولت و از راه
شركتهاي دولتي تابع وزارت بازرگاني بر طبق مصوبههاي شوراي عالي اقتصاد و از راه مناقصه
بينالمللي انجام ميگردد .لذا در چنين حالتي كه كشش آرمينگتون باالست ،اعمال سياستهاي
حمايتي از توليدكنندگان در اين حالت بسيار ضروري بهنظر ميرسد .در ايران از جمله سياستهاي
حمايتي دولت از توليدكنندگان گندم ،خريد گندم به قيمت تضميني و پرداخت يارانههاي نهادهاي
به توليدكنندگان اين يارانه عمدتاً شامل يارانهي كود شيمايي ،سموم نباتي و توزيع بذر اصالح شده
مي باشد.
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