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چكيده:
بخش كشاورزی در كشورهای درحال توسعه از سوئي به لحاظ توانمندیها و ظرفیتهای قابل توجهي
كه در تأمین مواد غذائي مردم و نیز تهیه مواد اولیه برخي صنايع دارد ،از اهمیت ويژهای برخوردار است
كه اقتصاد ايران نیز از اين قاعده متثني نیست .بخش كشاورزی به عنوان يكي از بخشهای عمده
اقتصادی كشور تحت تأثیر سیاستها و تصمیمگیریهای كالن اقتصادی قرار ميگیرد .در ايران يكي از
مهمترين مشكالت اقتصادی طي چند دهه اخیر پديده تورم بوده است .به اين منظور در اين مقاله سعي
شده است كه وجود تورم را در كشاورزی مورد بررسي قرار دهیم .جهت دستیابي به اين هدف قیمت-
های پرداختي و قیمتهای دريافتي را مورد ارزيابي قرار ميدهیم .با استفاده از سری دادهها 4933-4913
مربوط به بانک مركزی و تست همجمعي يوهانسن 9اين نتیجه گرفته شد كه قیمتهای دريافتي و
پرداختي همجمعاند .ولي يک رابطه بلندمدت يک به يكي بین قیمتهای دريافتي و پرداختي وجود
ندارد ،بنابراين تورم در سمت قیمتهای پرداختي به نسبت بیشتر از قیمتهای دريافتي وجود دارد كه در
اين صورت بر كشاورزان فشار هزينه وارد است و برای رفع فشار هزينه در بخش كشاورزی نیاز به
دخالت و نظارت دولت بر قیمتها است.
واژههاي کليدي:تورم-كشاورزی-قیمت پرداختي-قیمت دريافتي-مدل يوهانسن.
طبقهبندي E31, Q18 :JEL
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-1مقدمه:
بخش كشاورزی در اقتصاد كشور به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای قابل توجه از اهمیت خاصي
برخوردار است و به لحاظ نقشي كه در تأمین مواد غذايي مردم و تهیه مواد اولیه برخي صنايع دارد،
شايان توجه است (مقدسي و فرهادی .)4932 ،رشد تولیدات بخش كشاورزی متناسب با رشد جمعیت و
افزايش تقاضا برای مواد غذايي ،الزمه توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه است .بنابراين
بايستي به اين بخش و فشارهای وارده به آن توجه ويژهای شود تا مقدمات توسعه كشور و توسعه
كشاورزی و روستايي فراهم شود.
تورم در اقتصاد ايران از اواخر دهه 14به طور جدی پديدار شد .فرآيند توسعه اقتصادی كشور با تكیه بر
تزريق درآمدهای نفتي در قالب برنامههای مالي دولت موجب برهم زدن تعادل بین توان تولیدی و
الگوی مصرفي كشور و نیز بروز عدم تعادل در تجارت خارجي شد و در نهايت وابستگي اقتصاد به
درآمد تک محصولي نفت شده كه اين عوامل به همراه عملكرد ضعیف ساختار مالي و پولي كشور،
باعث بروز وتشديد فشارهای تورمي در جامعه شده است (صحرائیان و زيبايي.)4939 ،
تورم يک پديده اقتصادی و اجتماعي است و بايد آن را در چهره جديد دنیای امروز يكي از جلوههای
پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست .تورم به عنوان يكي از پديدههای اقتصادی همواره باعث
نگراني دولتمردان و صاحب نظران اقتصادی است .تورم كه خود معلول عوامل مختلف است موجب
پیامدهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي متعددی همچون فقر ،توزيع نابرابر درآمد و گسترش مفاسد
مالي ميگردد كه هر كدام به نوبه خود هزينههای قابل توجهي را بر اقتصاد تحمیل ميكند .به همین
دلیل ،در كلیه كشورها ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلي برنامهای و سیاستگذاری اقتصادی در نظر
گرفته ميشود (دهدشتي و همكاران.)4934 ،
از سال 4394اثر متغیرهای كالن بر روی كشاورزی توسط اقتصاددانان مورد بررسي قرارگرفته است .اين
توجه به اين صورت بوده كه تورم بیشتر در قیمت پرداختي كشاورزان ظاهر شده است تا در قیمت
دريافتي آنها و اين نتیجه حاصل شده كه نسبت قیمت دريافتي به قیمت پرداختي كشاورزان كاهش يافته
است .اگر قیمت پرداختي كشاورزان به نسبت بیشتر از قیمت دريافتي آنان افزيش يابد در نتیجه فشار
هزينه وجود دارد (تیوتن و گريفین.)4391 ،
تورم به عنوان افزايش در سطح عمومي قیمتها تعريف ميشود .اگر قیمت پرداختي و دريافتي
كشاورزان به طور متناسب با هم افزايش يابد ،يعني با يک نسبت ،تورم كمترين اثر و حداقل اثر را برای
درآمد مزرعه دارد .ممكن است كه قیمت دريافتي و پرداختي در يک نسبت افزايش پیدا نكنند و با
پديده فشار هزينه مواجه باشیم.
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اگر قیمت دريافتي و پرداختي با يكديگر در بلندمدت حركت كنند ميتوان از تجزيه و تحلیل همجمعي
برای مشخص كردن اثر تورم استفاده كرد .موس )4332( 4همجمعي را به عنوان تمايل سریهای زماني
كه با يكديگر در بلندمدت حركت ميكنند ،تعريف ميكند كه حاكي از يک رابطه بلندمدت بین
متغیرهاست .او به اين نتیجه رسید كه قیمتهای پرداختي و دريافتي كشاورزان همجمع نیستند و حاكي از
آن است كه فشار هزينه در بلندمدت نميتواند رد شود.

مطابق با يافتههای انگل و گرانجر٬)4339(2اگر قیمت پرداختي و دريافتي همجمع باشند ،فشار هزينه در

بلندمدت وجود نخواهد داشت.
-2دادهها و روش تحقيق:
چندين روش برای آزمون همجمعي بین متغیرها وجود دارد .دو تكنیک مورد استفاده معمولي ،روش
يوهانسن و روش انگل گرانجر ميباشد .روش انگل گرانجر به طور وسیعي در آزمون همجمعي در تک
معادالت استفاده ميشود .مطابق با نظريات هريس ،)4334(9هنگامي كه بیش از دو متغیر وارد مدل شده
باشد ممكن است كه بیش از يک بردار همجمعي وجود داشته باشد .با استفاده از روش انگل گرانجر
ميتوان نشان دادهنگامي كه دو متغیر وارد مدل شده باشد يک بردار همجمعي وجود دارد .روش
يوهانسن يک مدل اتورگرسي چند متغیره است و برای تخمین رابطه همجمعي متعدد مورد استفاده قرار
ميگیرد .روش مدل يوهانسن يكي از روشهای بررسي و تعیین رابطه بلندمدت بین چند متغیر اقتصادی
سری زماني بوده است .در رگرسیون كاذب ممكن است رابطه بلندمدت معنيداری بین متغیرها وجود
داشته باشد اما در صورتي كه واقعاً اينطور نباشد .بنابراين گام اول در روش يوهانسن ،تعیین ايستايي
متغیرها است .در اين مقاله از آزمون )ADF(Augmented Dickey – Fullerو روش نه مرحلهای برای
ايستايي متغیرها استفاده شده است (آزمون  ADFتوسط ديكي و فولر در سالهای  4393و  4334و
همچنین توسط ديكي و سد در سال  4331توسعه يافت).
هدف اين مقاله بررسي رابطه بین قیمتهای پرداختي و دريافتي كشاورزان با استفاده از تكنیک
همجمعي است.برای جمع آوری دادهها از دادههای گزارش شده توسط بانک مركزی و فائواستفاده شده
است .دادههای مورد استفاده ،شاخص قیمتهای پرداختي ) (PPو شاخص قیمتهای دريافتي )،(PR
شاخص قیمتي مصرفكننده ) ،(PCEPIعرضه پول ) (MSاست كه از بانک مركزی گرفته شده است و

1. Moss
2. Engle & Granger
3. Harris
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شاخص GDP Deflatorاز فائو گرفته شده است .دوره زماني مورد مطالعه برای تحقیق بین سالهای
 4913تا  4933بوده و محدوده جغرافیايي مورد مطالعه نیز كشور ايران ميباشد.
ارزش افزوده بخش كشاورزی به قیمتهای جاری به عنوان شاخص قیمتي پرداختي و شاخص بهای
عمده فروشي كاالهای زير بخش كشاورزی به عنوان شاخص قیمتي دريافتي و شاخص بهای كاالها و
خدمات مصرفي به عنوان شاخص قیمتیمصرفكننده و پول نقد به عنوان عرضه پول در نظر گرفته شده
است.
همانطور كه گفته شد روش اقتصادسنجي به كار رفته در اين مطالعه روش يوهانسن بوده و تجزيه و
تحلیلها با كمک بستهی نرم افزاری  Eviewsبرای تست ايستايي صورت گرفته است .يوهانسن دو روش
برای تعیین مرتبه همجمعي پیشنهاد ميكند :آزمونλmaxو آزمون  .traceدر اين مقاله برای آزمون فرضیه
صفر كه دال بر وجود  rبردار همجمعي است از آماره  λmaxاستفاده ميكنیم :
()4

r=0,1,2,….,n-2,n-1

)λmax = - T log(1- λr+1

 Tبیانگر اندازه نمونه و  λr+1بیانگر  eigenvalueمطابق با بردارهای همجمعي  r+1است .ما فرضیه صفر
كه  rبردارهمجمعي موجود است ،در برابر فرضیه ديگر كه  r+1بردار همجمعي وجود دارد ،را مورد
آزمون قرار مي دهیم .هنگامي كه آماره λmaxكمتر از ارزش بحراني شود ،فرضیه صفر  ،H0:rرا رد نمي-
كنیم .بعد از پیدا كردن تعداد بردارهای همجمعي ،طول وقفه نیز بايستي تعیین گردد.برای تعیین طول
وقفه از) Schworz Information Criteria(SICاستفاده شده است .ابتدا مرتبه همجمعي و تعداد وقفهها
تخمین زده ميشود و در گام بعدی در تجزيه و تحلیل همجمعي آزمون فروض انجام ميشود .در
 ،Eviewsآزمون محدوديتهای خطي بر روی فضای همجمعي به وسیله وارد كردن محدوديتها بر روی
هر بردارβانجام و سپس آزمون برونزايي ضعیف بر روی  αانجام ميشود.
3ـ نتايج:
بسیاری از متغیرهای سریهای زماني اقتصادی كه در عالم واقع با آنها سركار داريم ناپايا هستند .بنابراين
وقتي اين متغیرها در الگويي مورد استفاده قرار ميگیرند ،الزم است ابتدا با انجام آزمون ،مرتبه جمعي
بودن متغیرها را مشخص كنیم .در اقتصادسنجي با فرض وجود متغیرهای پايا و درصورت عدم پايايي
سبب ميشود تا آزمونهای  tو  Fاعتبار الزم نداشته باشند (نوفرستي.)4993 ،
به همین سبب ايستايي دادههای مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون ايستايي متغیرها در
جدول  4نشان داده شده است :
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جدول 4ـ آزمون ريشه واحد
دوره نمونه  2444-4394 :؛4931-4913
متغیر

ً
2ADF
آزمون ريشه واحد در سطح مرتبه

شاخص قیمت دريافتي

-91443444

شاخص قیمت پرداختي

-44191193

عرضه پول

-41993493

شاخص قیمت مصرفكننده

-11934314

شاخص gdpdeflator

-91439331
سطح معني داری%4 :

منبع:يافته های تحقیق

نتايج جدول  4بیانگر ايستايي متغیرها در سطح  2است و تمامي متغیرها ) I(2است ،پس مي توان رابطه
همجمعي بین آنها را مورد بررسي قرار داد.در روش يوهانسن پس از بررسي ايستايي متغیرها بايد تعداد
رابطهها را مشخص كرد .نتايج تعداد رابطهها در جدول  2نشان داده شده است:
جدول 2ـ نتايج تعداد رابطه های همجمعي
نتايج آمارهλmax
آزمون آماره λmax
44111431
33144324
93131114
23144344
91331149

H0: r
4
4
2
9
1

مقادير بحراني
99139139
29143191
24149412
41121114
91314111

 rحداكثر بردارهمجمعي
اگر آماره آزمون از مقادير بحراني كمتر باشد فرضیه صفر رد میشود.
منبع:يافته های تحقیق

مشاهده مي شود كه بر طبق آماره  4 λmaxبردار همجمعي وجود دارد .در مدل يوهانسن پس از آنكه
مشخص شد چند رابطه تعادلي بلندمدت و يا به عبارت ديگر چند بردار همجمعي وجود دارد ،الزم است
تعیین كنیم كه آيا اين بردارها منحصر به فرد هستند يا نه ،و اگر هستند در ارتباط با روابط اقتصادی
ساختاری بلندمدت چه مفهومي را بیان ميكند .الزم به ذكر است كه بردارهای همگرايي بدست آمده
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به اين روش صرفا يكسری روابط آماری هستند كه معیار انتخاب هر كدام از آنها تئوریها و توجیهات
اقتصادی ميباشد .نتايج همجمعي در جداول  9و  1خالصه مي شود:
جدول 9ـ نتايج همجمعي
آماره كای دو =11133141

احتمال=4144444
Beta

GDPDEFA

PCEPI

PP

MS

PR
44 4-44

Cointegration Restrictions: B(4,4)=4, B(4,2)=-4 , B(4,9)=4 , B(4,1)=4 , B(4,4)=4
منبع :يافته های تحقیق

جدول 1ـ نتايج همجمعي
Cointegration Restrictions: A(2,4)=4
احتمال = 4/411943

آماره كای دو = 4/911932

منبع:يافته های تحقیق

نتايج حاكي از آن است كه به خاطر عدم وجود رابطه يک به يک بین قیمتهای دريافتي و پرداختي در
بلندمدت فشار هزينه وجود دارد .همچنین نتايج نشان ميدهد كه شاخص قیمت پرداختي متغیر برونزای
ضعیف است و در نتیجه روی قیمت دريافتي اثری ندارد و دلیلي بر وجود فشار هزينه است .با توجه به
نتايج ،دريافت ميشود كه قیمت پرداختي و دريافتي در بلندمدت رابطه يک به يک ندارند و قیمت

پرداختي روی قیمت دريافتي اثری ندارد پس فشار هزينه در كشاورزی وجود دارد.
4ـ نتيجه گيري و پيشنهادات:
برای استفاده از سریهای زماني كه اغلب به منظور پیشبیني رفتار يک متغیر بر اساس مقادير گذشته آن
متغیر صورت ميگیرد میبايست متغیرهای مورد بررسي پايا باشند چرا كه در صورت ناپايا بودن متغیرها
ممكن است با رگرسیون كاذب مواجه شده و به نتیجه گیریهای غلطي دست يافت.در اين مطالعه با
استفاده از نرم افزار  Eviewsايستايي متغیرها مورد آزمون قرار گرفت .پس از حصول اطمینان ايستا بودن
متغیرها به آزمون وجود روابط تعادلي بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از مدل يوهانسن پرداخته و
تعداد بردارها مشخص شد .نتايج مدل حاكي از آن است كه قیمتهای دريافتي و پرداختي همجمعاند.
ولي يک رابطه بلندمدت يک به يكي بین قیمتهای دريافتي و پرداختي وجود ندارد ،بنابراين تورم در
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سمت قیمتهای پرداختي به نسبت بیشتر از قیمتهای دريافتي وجود دارد كه در اين صورت بر
كشاورزان فشار هزينه وارد است.
با توجه به نتايج به دست آمده از تحقیق ،پیشنهادات زير را ميتوان ارائه نمود:
با توجه به اهمیت بخش كشاورزی در تولید و امنیّت غذايي بايستي پیش از پیش به اين بخش اهمیت
داده شود .برای برطرف كردن فشار هزينه در اين بخش نیاز به وجود دولت است .دولت از طريق دخالت
و نظارت بر اين بخش ميتواند فشار هزينه وارد بر اين بخش را كاهش دهد.
با خريد تضمیني از اين بخش ميتوان قیمت دريافتي اين بخش را ثابت نگه داشت .از طرف ديگر
دالالن و واسطه گران حذف ميشوند و سود بیشتری نصیب اين بخش ميگردد.
از طرف ديگر با فروش مواد اولیه (سم ،كود ،بذر و )...به كشاورزان با نظارت دولت و يا از طرف عامل-
های دولتي ميتوان قیمت پرداختي اين بخش را ثابت نگه داشت و از تغییرات قیمت جلوگیری كرد.
دولت با دخالت و نظارت بر قیمتهای پرداختي و دريافتي و نگهداشتن هر دو قیمت در يک نسبت
مشخص ميتواند فشار هزينه در اين بخش را كاهش دهد.
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