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چکیده
شناخت اثر سیاست آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی حیاتی خانوارها به کشاورزی از نظر درآمد و
مصرف ضروری است .اثر سیاست آزادسازی تجاری با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار بر انتقال قیمت از بازارهای جهانی به باازار داخیای و دساتمادها
متفاوت بوده و یک سیاست تجاری مشابه به احتمال زیاد دارای نتایج متفاوت در کشورهای مختیف خواهد بود .هدف از این مطالعه بررسی دامناه عباور
نرخ تعرفههای تجاری به قیمت گروههای عمده محصوالت کشاورزی در بخش شهری و روستایی کشور طی دوره زمانی  1384-93میباشد .برای این
منظور با استفاده از داده های هاینه و درآمد خانوار مرکا آمار ایران و سالنامه آماری گمرک جمهوری اسالمی ایران ،دامنه عبور تغییرات نارخ تعرفاه باه
قیمتهای داخیی محصوالت کشاورزی با استفاده از مدل عبور نرخ تعرفه نیکیتا و دادههای شبه پانل برآورد گردید .نتایج نشاان دهناده عباور نااق و
پایین نرخ تعرفه به قیمت گروه کاالهای محصوالت کشاورزی در ایران میباشد؛ بهطوریکه در مناطق شهری عبور نرخ تعرفه به قیمتهای محصاوالت
کشاورزی در دامنه صفر و  17درصد و در بخش روستایی در دامنه صفر و  26درصد قرار دارد .عبور پایین نرخ تعرفه به قیمتهای داخیای در ایاران باه
دلیل زیرساختهای محدودتر و بازارهای ناق دور از انتظار نیست .توصیه میگردد سیاستگذاران در اتخاا سیاساتهاای تجااری عاوامیی هم اون
مکانیام انتقال قیمت در بازار ،وضعیت زیرساختها و اثرات منطقهای عبور نرخ تعرفه به قیمتها را مد نظر قرار دهند.
واژههای کلیدی :عبور نرخ تعرفه ،قیمت محصوالت کشاورزی ،مناطق شهری و روستایی

مقدمه
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کشاورزی از لحاا درآماد و مصارف یکای از مها تارین اصاالحات
سیاسی میباشد .)21(1تجارت از دو مسیر عمده بر خانوار اثر میگذارد:
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مکانیام انتقال قیمت داشته باشد ( .)19به بیان باردهاام ( )2کارکناان
بازار آزاد و بازارهای رسمی ،مصارفکننادگان خصوصای ینفعاان و
مصرفکنندگان خدمات و منابع عمومی ممکن است از یاک سیاسات
نامناساب باااز کاردن بازارهااای محصااول بادون تعاادیالت نهااادی و
زیرساختی به شدت رنج ببرند.
یکی از مه ترین اباارهایی سیاست تجاری ،تعرفه است .کااهش
نرخ تعرفه واردات میتواند قیمتهای داخیی محصوالت کشااورزی را
بکاهد و رفاه مصرفکنندگان را افاایش دهد ،به شرطی که بازار قاادر
به انتقال تغییرات قیمت مرزی به مصرفکنندگان باشد .اماا نقا در
مکانیام بازار اغیب موجب عبور ناق نرخ تعرفه میشود .در واقع نرخ
تعرفه به صورت فییتر بین قیمتهای جهانی و قیمتهای مرزی کااال
عمل میکند .زمانیکه کاال در داخل کشور است قیمت آن تحت تأثیر
عوامل داخیی از قبیل هاینههای تجارت ،نهادهها و رقابتهای محیای
می باشد که ایان عوامال تیاعیف کنناده (یاا تقویات کنناده) اثارات
سیاستهای تجاری مانند تغییر نرخ تعرفه بار خاانوار مایباشاند ،باه
همین دلیل تغییرات قیمتهای مرزی به عیت نوسانات قیمت جهاانی
یا تغییر در نرخ تعرفه دقیقا یک به یک به خانوارها منتقل نمایگاردد.
بنابراین اثر سیاستهای تجاری مانند تغییرات نرخ تعرفه با توجاه باه
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مجموعه عوامل اثرگذار بر انتقال قیمت از بازارهای جهاانی باه باازار
داخیی متفاوت و یک سیاست تجاری مشاابه باه احتماال زیااد دارای
نتایج متفاوت در کشورهای مختیاف خواهاد باود .بارای مااال وجاود
قیمت رسمی (قیمت ثابت) برای یک محصول خاص ،قیمات آن را از
هر شوک خارجی مصون میدارد .به طاور مشاابه اگار زیرسااختهاا
ضعیف باشند (که داللت بر هاینههای حمل و نقال بااال دارد) انتقاال
قیمت ممکن است ناچیا یاا حتای در برخای از منااطق کشاور وجاود
نداشته باشد .هم نین وجود محصوالت وارداتی رقاابتی و ترجیحاات
محیی بارای محصاوالت تولیاد داخال مایتواناد از میااان واکانش
قیمتهاای محیای باه سیاساتهاای تجااری بکاهاد .در نهایات در
بازارهای رقابتی ضعیف ،تغییرات در قیمتهای کاالها در مرز به جای
انتقال به خانوار به احتمال زیاد توسط معامیاهگاران جاذم مایگاردد
( .)10تغییرات قیمتها عامل مه تخصای مناابع ،توزیاع درآماد و
کاهش فقر میباشد .تغییرات نرخ تعرفه منجر باه تغییار قیماتهاای
نسبی و در نهایت تغییر در انگیاه تولید مایگاردد .اثار تغییارات نارخ
تعرفه بر اقتصاد به دامنه تغییرات نرخ تعرفه و دامنه عباور باه قیمات
کاالهای داخیی بستگی دارد (.)22
بخش کشاورزی از جمیه بخشهایی است کاه حمایات از آن باه
دالیل مختیفی هم ون ماهیت بخش کشاورزی ،ریسک باالتر نسبت
به سایر بخاش هاا ،امنیات غاذایی ،تغذیاه و غیاره در کاانون توجاه
1
سیاستگذاران قرار گرفته است .لذا مطالعه دامنه عبور نرخ تعرفه باه
قیمت محصوالت کشاورزی به دلیل نقاش مها ایان بخاش الزم و
2
ضروری است .بخش کشاورزی براساس نظام هماهنا تعرفاهایای
(کاادهای  (HSشااامل  24فصاال ماایباشااد ( )8کااه در ایاان مطالعااه
محصوالت کشاورزی که سبد اصیی خانوار را تشکیل میدهند (فصول
 20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،11 ،10 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2و  )21بااه شااش گااروه
غالت ،گوشت ،لبنیات ،روغن و چربی ،میوه ،سابایجات و حبوباات ،و
قند و شکر جمعسازی شده و دامنه عبور نرخ تعرفه به قیمت این گروه
کاالها بررسی خواهد شد .روند تغییارات نارخ تعرفاه گاروه کاالهاای
منتخب در طی ساالهاای  1384-1393در شاکل ( )1آماده اسات.
همانگونه که در شکل ( )1مشاهده میگردد تقریبا در تمام گروههاای
کاال نرخ تعرفه روند کاهشی در طول دوره  1384-93داشته است (به
جا قند و شکر) .این امر بیانگر آن است که در طول ایان دوره دولات
در راستای کاهش نرخ تعرفه گام برداشته و درصدد گسترش و توسعه
تجارت بینالمیل میباشد.
مطالعات فراوانی در خارج از کشور به بررسی اثر عبور نرخ تعرفاه
بر قیمتها پرداختند؛ نیکیتا ( )17به مطالعه اثارات قیمتای آزادساازی
 -1بیانگردرصد تغییر در قیمت داخیی در نتیجه یک درصد تغییر در نرخ تعرفاه باین
کشورهای واردکننده و صادرکننده میباشد.
2- Harmonized System

تعرفه محصوالت کشاورزی و صنعتی در مکایک و در مناطق مختیف
پرداخت .نتایج یافتههای مطالعه نشان دهنده اثر مابت و معنیدار عبور
نرخ تعرفه به قیمت محصوالت کشاورزی و صنعتی است .نتایج نشان
داد برای محصوالت صنعتی با افاایش فاصیه از مرز اصایی ورود ایان
محصوالت به این کشور یعنی مرز ایاالت متحده امریکا میااان عباور
تعرفه کاهش می یاباد .هم ناین در کال کشاور میااان عباور تعرفاه
محصوالت کشاورزی تقریبا  33درصد و برای محصوالت صانعتی 27
درصد برآورد شاده اسات.چرکاویوی و همکااران ( )4اثارات تاوزیعی
آزادسازی تجاری را بررسی نمودناد .نتاایج نشاان داد اثار آزادساازی
تجاری منجر به کاهش قیمتهای مصرفکننده محصوالت کشاورزی
و صنعتی شده و دستمادها را افاایش داده اسات .قیمات محصاوالت
صنعتی بهطور منفی و قیمت محصوالت کشاورزی بهطاور مابات بار
دستمادها اثر گذاشته است .ه چنین میاان عبور تعرفه به قیمتهاای
داخیی محصوالت کشارورزی  13درصد و بارای محصاوالت صانعتی
 16درصد گاارش شده است .مارشان ( )13در مطالعاه اثارات رفااهی
سیاست اصالح تجاری بیان میکند به دلیل عوامل چون نواق بازار،
هاینه حمل و نقل و انعطافناپذیری بازار عوامل عبور نرخ تعرفاه باه
قیمتهای داخیی ناق است لذا در بخشی از مطالعه خود به بررسای
اثر توزیعی عبور تعرفه در مناطق شهری و روستایی هناد مایپاردازد.
نتایج مطالعه ایشان نشان میدهد در مناطق روساتایی ضاریب عباور
نرخ تعرفه باین  33و  49درصاد و در منااطق شاهری باین  64و 68
درصد میباشد ،بنابراین مصرفکنندگان شهری بیش از روساتاییان از
کاهش نرخ تعرفه منتفع میگردند .کری ( )11جهت بررسی اثار فقار
سیاست تجاری در آفریقا دامنه عبور نرخ تعرفه به قیمتهاای داخیای
محصوالت کشاورزی و صنعتی و دستمادها را محاسابه نماود .نتاایج
نشان داد قیمتهای داخیی به واسطهی عبور تعرفه باال کاهش یافتاه
است .عالوه بر آن کاهش قیمتها در ایالتهای نادیاک باه بناادر و
مرزها که با هاینههای تجارت کمتر مواجهاناد بیشاتر مشااهده شاده
است .مقدار عبور تعرفه به قیمتهای داخیای محصاوالت کشااورزی
بهطور متوسط  74درصد برآورد شده و نتایج نشاندهنده رابطه مابات
بین قیمتهای صنعتی و کشاورزی است.
اگرچه تعداد مطالعات انجام شده در خارج از کشور در زمینه عباور
نرخ تعرفه فراوان است ،ولی مرور ادبیات داخل کشور نشان مایدهاد
هیچ مطالعهای در این زمینه انجام نشده است و بیشتر تمرکا مطالعات
داخیی بر عبور نرخ ارز میباشد ،از جمیهی این مطالعات مایتاوان باه
مطالعهی مهرابی بشرآبادی و همکاران ( )14اشاره نمود که به بررسی
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخ قیمت صادرات و واردات در ایاران و
تعیین درجهی عبور نرخ ارز پرداختند .یافتههای تحقیق نشان میدهاد
عییرغ تأثیر مه نرخ ارز بر نوسانات قیمت صادرات و واردات ،درجه
عبور نرخ ارز ناق میباشد .پیشبهار و همکاران ( )18در مطالعاهای
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غذایی ناق

تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران را بررسای نمودناد و
اینگونه نتیجهگیری کردند که عبور نرخ ارز به شااخ قیمات ماواد

و کشش عبور نرخ ارز در کوتاهمدت حدود  3درصد و در
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شکل  -1روند تغییرات نرخ تعرفه شش گروه کاالی منتخب طی دوره زمانی 1384-93
مأخذ :محاسبات نگارنده براساس اطالعات کتب مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن ()1
Figure 1- Tariff rate changes of six selected product group over the period 1384-93 Source: Author's calculations based on
)the import and export regulations books and its annex tables (1

بیندمدت حدود  6درصد میباشد .از دیگر مطالعات داخیی میتوان
به مطالعهی شاجری و همکااران ( ،)20خوشابخت و اخبااری ( )12و
موسوی محسنی و سابحانیپاور ( )15اشااره نماود کاه مانناد ساایر
مطالعات در این زمینه نشان دادند عبور نرخ ارز در داخل کشور ناق
است.
مطالعه عبور نرخ تعرفه به قیمتهای داخیای از ایان حیاا دارای
اهمیت است که مشخ میکند چه میاان از تغییرات نرخ تعرفاه باه
تغییرات قیمتها منجر میشود .لذا هادف از مطالعاه حاضار بررسای
خصوصیات بازار منطقهای در عبور تعرفه باه قیماتهاای گاروههاای
محصوالت کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ایاران باا در نظار
گرفتن ناهمگنی مناطق میباشد .عییرغ اینکه ایران تاکنون سیاست
آزادسازی تجاری گستردهای را تجربه نکرده است و هنوز به ساازمان
تجارت جهانی نپیوسته است ،نتیجه این مطالعه راهنمای مناسبی برای
سیاستگذاران جهت شناخت میاان عبور تغییرات نرخ تعرفه بر قیمت
گروههای عمده محصوالت کشاورزی در مناطق مختیف ایران خواهاد
بود .برای کشورهای کا درآماد و در حاال توساعه مانناد ایاران کاه
بازارهای محیی ممکن اسات در معاره هایناههاای انتقاال بااال و
معموال یکپارچگی ضعیف به اقتصاد بینالمییی هساتند ،مسائیه لحاا
نمودن جنبه منطقهای انتقال قیمت در بررسی اثر سیاستهای تجاری

مه میباشد .از آنجا که خصوصیات بازار نقش مهمی در تعیین دامنه
عبور اصالحات سیاست تجاری به قیماتهاای داخیای دارناد ،نتاایج
حاصل از این مطالعه باه خاوبی بیاانگر تواناایی یاا نقا بازارهاای
منطقهای در عبور قیمتهای جهانی به قیمتهاای محیای باوده و در
نتیجه راهنمایی برای سیاستگذاران جهت اصاالح سااختار بازارهاای
محیی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

مواد و روشها
بهطور کیی نظریه عبور نرخ تعرفه براساس ادبیات گساترده عباور
نرخ ارز میباشد که به بررسی میاان تغییر در قیمت کاالهای وارداتای
در اثر تغییرات نرخ ارز میپردازد .عبور نااق نارخ ارز داللات بار آن
دارد که صادرکنندگان بخشی از تغییرات نرخ ارز را باهعناوان اضاافه
بهای بر هاینه نهایی جذم میکنند .این پدیده از لحا نظری موجاه
است که شرکتها به دنبال افاایش سه بازار خود در خارج از کشاور
باشند .دامنه عبور نرخ ارز یا قیمتهای خارجی به قیمتهای داخیی را
میتوان با سه روش توضیح داد .الف) اولاین عیات آن رقابات نااق
است که میتواند شامل بسیاری از عوامل قیمتگاذاری اقتصااد خارد
مانند سااختار باازار ،کشاش تقاضاا ،فارمهاای تاابعی هایناه ،درجاه
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1

جایگاینی محصول و غیره باشد .م) تقسیمات باازار  ،کاه در آن اثار
تغییر نرخ ارز توسط تعدیالت مقصدی ،از اضافه بها بر هایناه جباران
میشود .تجارت و سیاستهای نظاارتی مها تارین دلیال انحاراف از
قانون قیمت واحد هستند و باالخره سومین دلیل محیط تاورمی اسات
که میاان عبور نرخ ارز در محیط تورمی باید در طراحی سیاست پاولی
گنجانده شود .بعنون ماال حداکار شدن ساود صاادرکننده انحصااری
بیانگر واکنش و تعدیالت متقارن قیمتهای وارداتی به تغییارات نارخ
ارز و تغییرات نرخ تعرفه است و در نتیجه برآورد عبور نارخ ارز و نارخ
تعرفه برای سیاستهای تجاری ضرورت ماییاباد ( .)6اغیاب ادبیاات
عبور نرخ ارز و تعرفه بیانگر عبور نااق مایباشاد ،ایان امار نشاان
میدهد مکانیامی وجاود دارد کاه قیماتهاای داخیای را نسابت باه
تغییرات نرخ ارز و نرخ تعرفه کمتر دچار تغییر میکند (.)3
در بیشتر کشورها ،تغییارات سیاسات تجااری باهطاور کامال باه
قیمتهای مصرفکننده داخیی منتقال نمایشاود .ادبیاات موجاود در
خصوص عبور نرخ تعرفه نشان میدهد دلیل اصیی عبور نااق نارخ
تعرفه و کمتر از یک را رقابت نااق میاان صاادرکنندگان خاارجی و
تغییرات ناشی از شرایط تجاری کشور بیان میکنند ( .)6با این وجاود
تعداد کمی از مطالعات در ادبیات وجود دارد که نشان میدهند چگوناه
عوامل داخیی بر عبور نرخ تعرفه اثر میگذارند .این مطالعات بر نقاش
عوامیی مانند هاینههای تجارت ،بهصاورت فاصایه خاانوار از مارز یاا
نادیکترین بندر ( 1و  )16و خصوصیات بازار محیای و منطقاه مانناد
عرضه محیی کشاورزی و درآمد منطقهای تأکید دارند ( 16و  .)17این
مقاالت نشان میدهند چگونه سیاستهای تجاری خانوارهای مختیف
را در مناطق مختیف بهصورت کامال متفاوت تحت تأثیر قرار میدهند.
نیکیتا ( )17نشان میدهد عبور تعرفه در ایاالت مکایاک نادیاک باه
مرز ایاالت متحده بهطور معنیداری بیشتر است و خانوارهاای سااکن
در این ایاالت از کاهش تعرفه به نسبت بیشتر منتفع میشوند .آتکاین
و دونالدسون ( )1بیان میکنند هایناه تجاارت باینالمییای در آفریقاا
بسیار باالست ،که منجر باه از دسات رفاتن رفااه حاصال از تجاارت
بینالمیل میگردد.
طرح کیی مدل عبور تعیین مایکناد تاا چاه میااان تغییارات در
قیمتهای مشاهده شاده در طای دوره مطالعاه را مایتاوان باهطاور
مستقی به سیاسات تغییارات تعرفاه نسابت داد .بارای محاسابه اثار
تغییرات تعرفه بر قیمتها ،نیکیتا ( 16و  )17بیاان مایکناد تغییار در
قیمت داخیی کاالی وارداتی توسط تغییر در نرخ تعرفه ضاربدر قیمات
2
کاالی وارداتی و تعدیل بهوسییه تغییرات اضافه بهاای صاادر کنناده
تعیین میگردد .از آنجایی کاه ساطح توساعه بازارهاای داخیای مها
میباشد ،در مدل ارایه شده توساط نیکیتاا ( 16و  )17از هایناههاای
1- Market Segmentation
2 -Markup

تجاری برای محاسبه اینکه تا چه حد بازارهای محیی پذیرایی تغییرات
قیمتهای مرزیاند ،استفاده میشود .قیمت داخیی کاالی وارداتای g
∗
𝑡𝑔𝑋𝑃) ،نارخ
در زمان  tو در منطقه  )Pgtr ( rتابعی از قیمت جهاانی (
ارز (  ،)etتعرفه ( 𝑡𝑔𝜏) و هاینههای تجارت (  )TCgtrمایباشاد .شاکل
ریاضی معادله  Pgtrبه صورت رابطه ( )1میباشد.
∗
Pgtr = et PXgt (1 + τgt )TCgtr
()1
= et (ϕgtr CPgt∗ )(1
+ τgt )TCgtr

که در آن ،عالمت ستاره بیانگر متغیرهای است که به واحد پاول
خارجی بیان شدند که در آن قیمت جهانی برابر با هایناه تولیاد کااال
( ∗ )CPgtضربدر اضافه بها یعنی  ،ϕgtr = 1 + λgtrمیباشد کاه λgtr
3
حاشیه سود باوده کاه باه فشاار رقاابتی باازار داخیای بساتگی دارد.
بهعبارت دیگر حاشیه سود باه نسابت باین قیمات کاالهاای رقاابتی
وارداتی در منطقه  )PDgtr ( rبه هاینه تولید صادرکننده برای تولیاد و
فروش کاال در منطقه بستگی دارد که باهصاورت رابطاه زیار بارآورد
میشود:

( )2

α

) , 0≤α≤1

PDgtr
CP∗gt et (1+τgt )TCgtr

( = ϕgtr

که در آن پارامتری است که بیانگر سطح رقابت در بازار داخیی
است .با جایگذاری رابطه ( )2در ( )1و بیان هاینههای تولید باه واحاد
پول داخیی میتوان معادله ( )3را بهدست آورد.
α
PDgtr
()3
) CPgt (1 + τgt )TCr

CPgt (1 + τgt )TCgtr

( = Pgtr

با لگاریت گیری از رابطه ( )3رابطه ( )4حاصل میشود.
()4

ln Pgtr = α ln PDgtr + (1
− α) ln CPgt + (1
− α) ln(1 + τgt ) + (1
− α) ln TCgtr

معادله ( )4را میتوان براساس ادبیات عبور نرخ تعرفه باهصاورت
معادله ( )5نوشت که در آن  1  بیانگر کشش عبور است.

( )5

ln Pgtr = β0 + β1 ln Xgt
+ β2 ln Zgtr
+ β3 ln TCgtr

𝑡𝜇 + γ ln(1 + τgt ) +
+ 𝜂𝑡 +εgtr

در این رابطه  Xgtمتغیر کنترل اولیاه کاه نمایناده  CPgtباوده و

Xgt

قیمت جهانی کاالی به واحد پول داخیای مایباشاد Zgtr ،نمایناده
قیمت کاالهاای رقاابتی وارداتای PDgtr ،باوده کاه  Zgtrبارداری از
∑ P

متغیرهای کنتارل شاامل ،عرضاه محیای ( = ∑h Phrgtعرضاه محیای
h hrt
کشاورزی ،که  hبیاانگر خاانوار و  Pارزش یاا مقادار تولیاد) و درآماد
3- Profit Margin

دامنه عبور نرخ تعرفه واردات به قیمت محصوالت کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ایران

منطقهای ( =∑hHYrthrtدرآمد منطقهای Yhrt ،مخارج خانوار  hدر منطقه
در زمان  tو  Hrtتعداد خانوار در منطقاه  hدر زماان  )tو تاورم تولیاد
محصوالت کشاورزی میباشد 𝜇𝑡 .و 𝑡𝜂 به ترتیب بیانگر اثارات ثابات
منطقه و زمان و  εgtrجا خطای  i. i. dمیباشد .اثرات ثابت سال برای
کنترل عوامل زمان متغیر که برای تمامی منااطق یکساان هساتند و
اثرات ثابت منطقه جهت تفاوتهای قیمت منطقاهای در مادل لحاا
شدند.
در این مرحیه پارامتر  γ = 1 − αکشش عبور نرخ تعرفه بیاانگر
درصد تغییر در قیمت داخیی در نتیجه یک درصد تغییر در نرخ تعرفاه
بین کشورهای واردکننده و صادرکننده میباشد .در حالات حادی کاه
 α = 0عبور تعرفه کامل میباشد و بنگااههاای صاادرکننده در باازار
واردکننده با رقابت مواجه نیستند (بنابراین قادر به عباور کامال تغییار
تعرفه در قیمتهای مصرفکننده کاال میباشد) .از سوی دیگار وقتای
 α = 1باشااد ،عبااور صاافر اساات و بنگاااههااای صااادرکننده بایااد
قیمتهایشان را در برابر قیمت رقبا در بازار واردات قرار دهند.
در معادله ( )5میتوان از متغیار فاصایهای باه عناوان نمایناده
هاینه تجارت استفاده نمود ،بهطوریکاه  dنشاان دهناده کوتااهتارین
فاصیه مرکا هر منطقه از مرز اصیی ورود محصول میباشاد و فاره
میگردد هاینه تجاارت در تماام طاول دوره تجایاه و تحییال ثابات
میباشد .بنابراین معادله ( )5به صورت زیر بازنویسی میشود:
ln Pgtr = β0 + β1 ln Xgt
()6
r

+ β2 ln Zgtr + β3 dr
) + γ ln(1 + τtg
} + γ1 ln{(1 + τtg )dr
𝑡𝜇 + γ2 (ln{(1 + τtg )dr })2 +
+ 𝜂𝑡 + εrgt

که در آن ضرایب مورد نظر شامل  کاه بیاانگر کشاش عباور
تعرفه و   1تعدیل آن برای هر منطقه میباشد .گفته مایشاود عباور
کامل است اگر  γ = 1و عبور ناق است اگار  γ < 1باشاد .بطاور
مشابه اثر عبور در تمامی مناطق یکسان خواهد بود اگر  ،𝛾1 = 0اماا
وقتی قیمتهای منطقهای در نتیجه تغییر تعرفه تغییر نمایاد γ1 ≠ 0
خواهد بود ( .)19 ،18جهت بارآورد ایان رابطاه از روش دیتاون ( )5و
ترکیب دادههای سری زمانی و مقطعی بهصورت شابه پانال اساتفاده
میشود .دلیل استفاده از روش دیتاون آن اسات کاه ،همانگوناه کاه
میدانی سری زمانی دادههای بررسی خانوار که در آن هار خاانوار در
طول زمان بهطور مشخ رصد شوند وجاود نادارد .بارای رفاع ایان
محادودیت از روش پیشانهادی دیتاون اسااتفاده مایشاود .وی بیااان
میکند این امکان وجود دارد که با استفاده مکرر از مقطعی از جمعیت
(با افراد کامال متفاوت از یک نمونه به نمونه دیگر) دادههای شبه پانل
ساخت و برآوردگرهایی با خواص مشابه دادههای پانل بدست آورد که
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در آن هر کوهرت( 1گروه یا خوشه) با استفاده از ویژگیهای مشابه باا
مجموعهای از مقطع ایجاد میشود .سپس از میانگین هر کاوهرت باه
عنوان مشاهده استفاده گردد .در این مطالعاه اساتانهاای کشاور باه
تفکیک بخشهای شهری و روستایی ایران بهطور جداگانه باهعناوان
کوهرتها در نظر گرفته شده و سپس از میانگین مشاهدات هر استان
جهت ایجاد دادههای شبه پانل استفاده میگردد.

نتایج و بحث
جهت برآورد رابطه ( )6نخست محصوالت کشااورزی کاه ساه
عمدهای از سبد خانوار را تشاکیل مایدهناد در شاش گاروه غاالت،
گوشت ،لبنیات ،روغن و چربی ،میوه ،سبای ،حبوباات و قناد و شاکر
برای سی اساتان و دوره زماانی  ،1384-93بارای منااطق شاهری و
روستایی ایران بهطور جداگانه ،جمعسازی گردید .بررسی آماار واردات
به تفکیک گمرک در سالهای مختیاف بیاانگر آن اسات کاه بیشاتر
حج واردات شش گروه کاالی مورد مطالعه از بندر امام خمینی ،بندر
امیر آباد ،گمرک شهید رجایی ،بندرلنگه ،بنادر نوشاهر ،بنادر بوشاهر،
گمرک مشهد و شهید باهنر صورت گرفته است ( )10که از میان بنادر
و گمرکهای مابور در تمامی سالها بیشترین حج واردات از بنادر
امام خمینی صورت گرفته است .بناابراین در ساناریوی اول فاصایه d
بهصورت کمترین فاصیه مرکا هر استان تا بندر امام خمینی محاسابه
شده است .عالوه بر آن ،بهعیت پراکنادگی بناادر در منااطق مختیاف
کشور ،در سناریوی دیگر فاصیه  dبه صورت کمترین فاصیه مرکا هار
استان تا نادیکترین بندر محاسبه شده است.
جدول ( )1نتایج برآورد مدل عبور نرخ تعرفه به قیمت شش گروه
عمده محصوالت کشاورزی را در بخش شهری در دو سناریو به روش
 GLSبا رفع ناهمسانی واریاانس نشاان مایدهاد .براسااس تئاوری
اقتصادی انتظار میرود عالمت ضریب تعرفه () مابت و از آنجایی کاه
بیشتر واردات از مرز جنوم غرم وارد کشور میشود ضریب اثر متقابل
تعرفه-فاصیه (  )γ1منفی باشد .از لحا کیفی نتایج دو سناریو یکساان
و تمامی ضرایب ماورد نظار دارای عالمات ماورد انتظاار و معنایدار
میباشند (بهجا روغن و چربی در سناریوی اول و قند و شکر در هر دو
سناریو که ضریب نرخ تعرفه معنیدار نمیباشاد) .در منااطق شاهری
ضریب عبور نرخ تعرفه برای غاالت در مارز در ساناریوی اول و دوم
بهترتیب  2/1و  2/3درصد است .ضریب اثار متقابال تعرفاه -فاصایه
غالت در سناریوی دوم برابر با  0/031و دارای عالمات ماورد انتظاار
میباشد .این ضریب نشان میدهد تغییر نرخ تعرفاه در حادود فاصایه
 741کییومتر (  ) 0.023 1000دورتر از نادیکتارین بنادر تاأثیری بار
0.031

قیمت غالت ندارد .ضریب عبور نرخ تعرفاه باه قیماتهاای گوشات،
لبنیات و میوه ،سبای و حبوبات در سناریوی اول بهترتیب  8/1 ،9/7و
1- Cohort
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 17/9درصد و در سناریوی دوم به ترتیب برابر با  17/7 ،12 ،9درصاد
و روغن و چربی برابر با  15/4درصد میباشد ،بهطوریکه باا افااایش
فاصیه از مناطق مرزی و بنادر ،میاان عبور نرخ تعرفه به قیماتهاای

گوشت در سناریوی اول و غالت ،گوشت و میاوه ،سابای و حبوباات
درسناریوی دوم کاهش مییابد.

جدول  -1نتایج برآورد عبور نرخ تعرفه به قیمتهای گروههای محصوالت کشاورزی در بخش شهری
Table 1- The results of the tariff pass-through to prices of agricultural products in urban area

قند و شکر

میوه ،سبزی و حبوبات

روغن و چربی

لبنیات

گوشت

غالت

گروه کاال

Suger

Fruits, vegetables
and Pulses

Oils and fats

Dairy

Meat

Cereals

 Productمتغیرها
Variables

0.044
)(0.049

0.008
)(0.019

***1.19
)(0.106

سناریو اول The first scenario
0.005
***0.158
)(0.012
)(0.025

*0.035
)(0.021

**0.035
)(0.016

***0.474
)(0.045

0.015
)(0.011

-0.043
)(0.028

*-0.021
)(0.013

0.001
)(0.007

***-0.081
)(0.022

-0.002
)(0.003

***0.035
)(0.012

0.016
)(0.017

***-0.0460
)(0.018

***0.044
)(0.014

***0.091
)(0.036

***-0.088
)(0.013

**0.055
)(0.024

***-0.15
)(0.029

-0.008
)(0.058

***0.179
)(0.014

0.047
)(0.029

***0.081
)(0.028

***0.097
)(0.016

*0.021
)(0.012

0.003
)(0.054

-0.001
)(0.021

***0.221
)(0.044

0.018
)(0.027

***-0.123
)(0.028

-0.031
)(0.026

-2.45e-08
)(0.00

***-1.40e-06
)(0.00

-2.40e-07
)(0.00

-6.15e-08
)(0.00

5.01e-08
)(0.00

***5.59
)(0.351

***6.44
)(0.465

***5.70
)(0.754

-1.54e-07
)(0.00
***5.63
)(0.563

***3.23
)(0.265

***-7.59
)(0.914

***0.195
)(0.044
*0.261
)(0.021

قیمت جهانی
World price

تورم تولید محصوالت کشاورزی
Agri. Producer inflation

عرضه محیی
Local supply

درآمد منطقهای
Regional income

تعرفه
Tariff

تعرفه*فاصیه
Tariff*Distance

(تعرفه*فاصیه)
2

2

)(Tariff*Distance

عره از مبدأ
Constant

سناریو دوم The second scenario
0.055
)(0.048

**0.044
)(0.017

***1.28
)(0.076

***0.150
)(0.024

0.009
)(0.009

***0.198
)(0.041

*0.037
)(0.021

0.025
)(0.016

***0.489
)(0.060

0.017
)(0.010

-0.007
)(0.024

***0.259
)(0.019

-0.020
)(0.013

0.001
)(0.007

***-0.067
)(0.017

-0.0008
)(0.003

0.044
)(0.029

0.020
)(0.014

***-0.048
)(0.018

0.015
)(.014

**0.097
)(.043

***-0.092
)(.012

0.032
)(.020

***-0.15
)(.028

-0.006
)(0.040

***0.177
)(0.014

**0.154
)(0.073

***0.120
)(0.019

***0.090
)(0.009

**0.023
)(0.011

-0.027
)(0.022

***-0.038
)(0.014

-0.003
)(0.036

-0.025
)(0.020

***-0.061
)(0.019

**-0.031
)(0.014

2.45e-07
)(0.00

***1.60e-06
)(0.00

*-3.90e-06
)(0.00

-7.26e-07
)(0.00

***-9.80e-07
)(0.00

1.16e-07
)(0.00

***5.82
)(0.461

***3.82
)(0.274

***-6.56
)(0.822

***5.96
)(0.245

***6.05
)(0.466

***5.75
)(0.634

قیمت جهانی
World price

تورم تولید محصوالت کشاورزی
Agri. Producer inflation

عرضه محیی
Local supply

درآمد منطقهای
Regional income

تعرفه
Tariff

تعرفه*فاصیه
Tariff*Distance

(تعرفه*فاصیه)
2

2

)(Tariff*Distance

عره از مبدأ
Constant

مأخذ :یافتههای تحقیق(* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد است و مقادیر داخل پرانتا خطای معیار میباشد)
Source: Research findings (*,** and *** are significant at the 10%, 5% and 1% respectively and the amount of in parenthesis is the
)standard error
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در مناطق شهری برای گروه قند و شکر ضریب عبور نارخ تعرفاه
معنی داری مشاهده نشده است .در مورد قند و شکر همانگونه کاه در
شکل (( )1نرخ تعرفه قند و شکر ( ))6-1مالحظه گردید در طول دوره
مطالعه نرخ تعرفه این گروه کاال بر خالف سایر گروهها افاایشی باوده
است .این امر نشان میدهد در طول این دوره قند و شکر از آزادسازی
مستانی بوده و دولت از تولید داخیی ایان گاروه کااال تاا حاد زیاادی
حمایت نموده است .ضریب عبور نرخ تعرفه در مناطق شاهری نشاان
میدهد مقدار این ضریب بین صفر و  17درصد قرار دارد .مقدار پایین
ضریب عبور نرخ تعرفه به قیمت محصوالت کشاورزی نشان میدهاد
مصرفکنندگان محصوالت کشاورزی نفع زیادی از کاهش نرخ تعرفه
نمیبرند .ه چنین با افاایش فاصیه از مرز و بناادر میااان عباور نارخ
تعرفه به قیمتها کاهش نیا مییابد .این امر نشان میدهد تا چه حاد
هاینه های تجارت از طریق فاصیه از مرز یا بنادر بر عبور نرخ تعرفاه
تأثیر میگذارد .بهعبارت دیگر مناطق نادیک به بنادر و مرز بیشاتر در
معره تغییرات نرخ تعرفه غاالت ،گوشات ،روغان و چربای و میاوه،
سبای و حبوبات قرار میگیرند و بیشتر از تغییرات نارخ تعرفاه منتفاع
میگردند.
ضرایب متغیرهای کنترل نشاان مایدهاد در منااطق شاهری در
سناریوی اول قیمت غالت ،لبنیات ،روغن و چربای باهطاور مابات و
معنیدار با قیمتهای جهاانی ایان گاروه کاالهاا مارتبط مایباشاند.
بهعبارت دیگر به ازای یک درصد افاایش قیمتهاای جهاانی قیمات
گروههای غالت ،لبنیات ،روغن و چربی به ترتیب  15/8 ،19/5و 119
درصد افاایش مییابد (الزم به کار اسات تماامی مقاادیر قیماتهاا
حقیقی میباشند) .اثر قیمتهای جهانی بر سایر گروهها مابات اماا از
لحا آماری معنیدار نمیباشاد .ها چناین تاورم تولیاد محصاوالت
کشاورزی دارای اثر مابت و معنیدار بر قیمت گروههای غالت ،روغن
و چربی ،میوه ،سبای و حبوبات و قندو شکر در سناریوی اول میباشد.
بهعبارت دیگر با افاایش تاورم تولیاد محصاوالت کشااورزی قیمات
گروههای غالت ،روغن و چربی ،میوه ،سبای و حبوبات و قندو شاکر
به ترتیب  3/5 ،47/8 ،26/1و  3/5درصد افاایش مییاباد .اثار متغیار
عرضه محیی بر قیمت گروههای کاال نشاان مایدهاد باه ازای یاک
درصد افاایش عرضه محیی گوشت ،قیمات آن  3/5درصاد افااایش
مییابد .افاایش قیمت گوشت با افاایش عرضاه محیای دور از انتظاار
نمیباشد چرا که با وجود ترجیحات مصرفکنندگان به تولیدات محیی
و بومی این گروه کاال میاان عرضه داخیی کمتر از تقاضا میباشد لذا
با افاایش عرضه محیی قیمتها هم نان افاایشی است .اثار ضاریب
عرضه محیی مطابق انتظار برای روغن و چربی و قند و شکر منفای و
معنیدار و بر سایر قیمتها معنیدار نمیباشاد .در نهایات اثار متغیار
کنترل درآمد منطقهای نشان میدهد در مناطق شهری و در سناریوی
اول به ازای یک درصد افاایش درآمد منطقاهای قیماتهاای محیای
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غالت  15درصد ،لبنیات  8/8درصد و قند و شکر  4/6درصد کاهش و
قیمت محیی گوشت  5/5درصد ،روغن و چربای  9/1درصاد و میاوه،
سبای و حبوبات 4/4درصد افاایش مییابد.
نتایج عبور نرخ تعرفه در مناطق روستایی در دو سناریو در جادول
( )2گاارش شده است .همانگونه که مالحظه میگاردد ضاریب عباور
نرخ تعرفه در تمامی موارد دارای عالمت مورد انتظار میباشد .الزم به
کر است مقدار این ضریب برای محصوالت گوشات ،لبنیاات ،میاوه،
سبای و حبوبات در هر دو سناریو معنیدار نمیباشد .هم نین ضریب
اثر متقابل تعرفه -فاصیه در مناطق روستایی نشان میدهد ،مقدار این
ضریب در تمامی ماوارد جاا گاروه غاالت در ساناریوی اول و میاوه،
سبای و حبوبات در سناریوی دوم معنیدار نمیباشد .بهعباارت دیگار
تفاوت منطقهای در سراسر کشور برای مناطق روستایی وجاود نادارد.
این یافته منطبق بار یافتاههاای نیکیتاا ( )17، 16اسات کاه تفااوت
منطقهای معنیداری برای محصاوالت کشااورزی در تماامی ایااالت
وجود نداشت γ1 .برابر با  -0/299برای غالت نشان مایدهاد تغییار
 )0/204دورتار از
نرخ تعرفه در حدود فاصایه  682کییاومتر (× 1000
0/299
مرز جنوبی تأثیری بر قیمتها ندارد.

نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی رابطه بین تغییرات نارخ تعرفاه گاروههاای
عمده محصوالت کشاورزی و تغییرات قیمت محصوالت کشاورزی در
دهه اخیر در بخش شهری و روستایی ایران میپاردازد .بادین منظاور
محصوالت کشاورزی عمده موجود در سابد خانوارهاا در شاش گاروه
جمعسازی گردید و سپس با ساخت دادههای شبه پانل و مادل عباور
نرخ تعرفه پیشانهادی نیکیتاا ( )17 ،16دامناه عباور نارخ تعرفاه باه
قیمتهای گروههای محصوالت کشاورزی برآورد گردید.
نتایج نشان داد تغییر نرخ تعرفه اثرات متفاوتی بر قیمت گروههای
محصوالت کشاورزی در مناطق مختیف شهری و روستایی ایران دارد،
بهطوریکه در بخش شهری و در سناریوی اول (یعنای فاصایه  dباه-
عنوان نماینده هاینه تجاری بهصورت کمترین فاصیه مرکا هر اساتان
با بندر امام خمینای مایباشاد) و در ساناریوی دوم (یعنای فاصایه d
بهعنوان نماینده هاینه تجاری بهصورت نادیکترین بندر تجاری به آن
استان میباشد) مقدار عبور نرخ تعرفه به قیمتهای داخیی محصوالت
کشاورزی در دامنه صفر و  17درصد و در بخش روستایی در سناریوی
اول در دامنه صفر و  20درصاد و در ساناریوی دوم باین صافر و 26
درصد قرار دارد .این سطح عبور نرخ تعرفه کمی کوچکتر از آن چیای
است که در ادبیات وجود دارد .برای ماال نیکیتا ( )17میاان عبور نرخ
تعرفه به قیمت محصوالت کشاورزی را تقریبا  33درصد بدست آورده
است؛ هم نین چرکاویوی

318

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،31شماره  ،4زمستان 1396

جدول  -2نتایج برآورد عبور نرخ تعرفه به قیمتهای گروههای محصوالت کشاورزی در مناطق روستایی
Table 2- The results of the tariff pass-through to prices of agricultural products in rural area

قند و شکر

میوه ،سبزی و حبوبات
Fruits, vegetables
and Pulses

Suger

روغن و چربی

لبنیات

گوشت

غالت

Oils and fats

Dairy

Meat

Cereals

گروه کاال
متغیر

Product
Variables

سناریو اول The first scenario
***0.080
)(0.024

0.059
)(0.064

*0.322
)(0.172

***0.228
)(0.088

-0.004
)(0.111

0.007
)(0.095

-0.014
)(0.018

***0.069
)(0.025

**0.067
)(0.031

-0.097
)(0.071

***0.227
)(0.051

***0.235
)(0.063

0.007
)(0.005

-0.0001
)(0.005

0.042
)(0.032

-0.004
)(0.006

-0.0007
)(0.003

0.023
)(0.014

-0.002
)(0.029

**-0.051
)(0.024

**0.077
)(0.038

**-0.076
)(0.033

**0.080
)(0.037

***-0.178
)(0.066

***0.133
)(0.040

-0.013
)(0.026

**0.161
)(0.076

0.118
)(0.113

-0.046
)(0.066

**0.204
)(0.088

-0.054
)(0.081

-0.064
)(0.044

0.062
)(0.038

0.052
)(0.082

0.056
)(0.051

***-0.299
)(0.092

1.19e-07
)(0.00

-4.99e-08
)(0.00

-6.95e-07
)(0.00

-4.06e-07
)(0.00

-1.72e-07
)(0.00

***5.88
)(.930

***5.67
)(.693

***4.99
)(.664

***4.99
)(1.01

***5.46
)(5.46

***4.03e-07
)(0.00
***9.37
)(1.32

0.045

0.054

0.043

0.052

0.113

0.146

قیمت جهانی
World price

تورم تولید محصوالت کشاورزی
Ag. Producer inflation

عرضه محیی
Local supply

درآمد منطقهای
Regional income

تعرفه
Tariff

تعرفه*فاصیه
Tariff*Distance

(تعرفه*فاصیه)
2

2

)(Tariff*Distance

عره از مبدأ
Constant
R2

سناریو دوم The second scenario
*0.044
)(0.025

-0.108
)(0.067

***0.319
)(0.127

***0.226
)(0.088

0.003
)(0.118

0.115
)(0.123

*0.043
)(0.026

***0.094
)(0.018

***0.094
)(0.031

-0.097
)(0.071

***0.222
)(0.046

***0.273
)(0.054

0.011
)(0.009

0.001
)(.004

0.052
)(.041

-0.004
)(.006

-0.001
)(.003

**0.018
)(.009

-0.013
)(0.028

0.015
)(0.038

**0.053
)(0.028

**-0.075
)(0.032

**0.082
)(0.036

***-0.199
)(0.061

***0.127
)(0.053

0.016
)(0.016

***0.260
)(0.075

0.177
)(0.107

-0.044
)(-0.044

***0.074
)(0.027

0.020
)(0.036

***-0.053
)(0.018

-0.004
)(0.031

-0.035
)(0.028

0.003
)(0.023

-0.021
)(0.030

-2.56e-06
)(0.00

-9.33e-07
)(0.00

-3.41e-06
)(0.00

-5.97e-07
)(0.00

3.40e-07
)(0.00

6.65e-07
)(0.00

***5.06
)(0.521

***5.08
)(0.499

***5.66
)(0.747

***5.56
)(0.774

***5.80
)(0.744

***6.67
)(1.21

قیمت جهانی
World price

تورم تولید محصوالت کشاورزی
Ag. Producer inflation

عرضه محیی
Local supply

درآمد منطقهای
Regional income

تعرفه
Tariff

تعرفه*فاصیه
Tariff*Distance

(تعرفه*فاصیه)

2

(Tariff*Distance)2

عره از مبدأ
Constant

مأخذ :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد است و مقادیر داخل پرانتا خطای معیار میباشد)
Source: Research findings (*,** and *** are significant at the 10%, 5% and 1% respectively and the amount of in parenthesis is the
)standard error

و همکاران ( )4نتایجی حدود  13درصد و مارشاان ( )13میااان عباور
نرخ تعرفه به قیمت محصوالت کشاورزی را در مناطق شهری بین 64

الی  68درصد و در مناطق روستایی در دامنه  33تا  49درصد بهدست
آورده است .با این وجود نتایج این مطالعه دور از انتظار نیست ،چنان ه
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 تولیدکنناادگان و،بااهگونااهای کااه در برخاای از مناااطق روسااتایی
.مصرفکنندگان ممکن است بهطور کامل از بقیه اقتصااد جادا باشاند
 که،بنابراین تغییرات قیمت در مرز بر سطح قیمتهای محیی اثر ندارد
.در نتایج این مطالعه به وضوح دیده میشود
براساس نتایج تحقیق مبنی بر عبور ناق و ضعیف نرخ تعرفه بر
قیمت گروههای محصوالت کشاورزی پیشنهاد میگاردد در مطالعاات
آتی دامنه عبور نرخ تعرفه بر قیمت بخشهای عمده اقتصادی کشاور
 الزم است قبل از پیوستن به ساازمان تجاارت.مورد بررسی قرار گیرد
جهانی جهت حداکار بهرهمندی از اثارات سیاسات تجااری مطالعاات
جامع مشابه در تمام بخشهاای اقتصاادی و بطاور منطقاهای انجاام
 لذا به سیاستگذاران توصیه مایشاود در اتخاا سیاساتهاای.گیرد
تجاری مکانیام انتقال قیمت در بازار و وضعیت زیرساختهاا و بحاا
.اثر منطقهای را مد نظر قرار دهند

دامنه عبور نرخ تعرفه میتواند در کشورهای در حال توسعه مانند ایران
با زیرساختهای محدودتر و بازارهای ناق پایینتر باشد بهطوری که
) در ایران میاان عباور نارخ ارز در18( در مطالعه پیشبهار و همکارن
 دو نتیجه مهمی کاه از ایان. درصد برآورد نمودند6 بیندمدت را حدود
مطالعه بهدست آمده آن است که اوال هر نوع تغییر در سیاست تجاری
 عوامیی مانناد نقا.بهطور کامل به مصرفکنندگان منتقل نمیشود
بازار و زیرساختها ممکن است خانوارها را از اثرات مابت تغییرات نرخ
تعرفه ه در مناطق شهری و باالخ در مناطق روساتایی دور نگاه
 بنابراین تغییر در قیمتهای مرزی توسط تغییارات حاشایه ساود.دارد
 ثانیاا.صادرکنندگان به جای تعدیل قیمتهای داخیی جذم مایشاود
) در ماورد الگاوی13( نتایج بهدست آمده تأیید کننده نتاایج مارشاان
احتمالی مکانیام انتقال قیمت است که بیان میکند برآورد عباور نارخ
.تعرفه در مناطق روستایی به دلیال بحاا خودمصارفی کمتار اسات
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