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چکیده
واردات ذرت ایران به عنوان نهاده تولید صنعت دام و طیور کشور همواره با ریسک مواجهه بهوده ا.هتن سنا.هایم و مهدیریت ریسهک واردات ایه
محصول یکم از اقدامات برای اطمینان از تأمی نهاده تولید در کشور ا.تن در مطالعه کنونم ،به سنا.ایم ریسک .یستمانیک و غیر .یستماتیک وارات
ذرت دامم برای دوره زمانم  8731تا  8733با ا.تفاده از تئوری پرتفوی تو.عه یافته پرداخته سده ا.تن در ارزیابم ریسک بها ا.هتفاده از ایه مهدل ،از
ساخص تنوع واردات ،ارتباط قیمت وارداتم و قیمت جهانم صادرکنندگان ذرت و ساخص .هولت کسب وکار ا.تفاده سدن بر ا.اس نتایج ریسک پرتفوی
در .الهای مختلف ،بیشتر ناسم از ریسک .یستماتیک نسبت به ریسک غیر.یستماتیک ممباسدن نتایج ساخص ریسک نشان داد کهه ریسهک واردات
ذرت دامم برای ایران بیشتر ناسم از ریسک غیر.یستماتیک ممباسد که عواملم چون نو.انات نرخ ارز ایران. ،یا.تهای داخلم در جهت واردات ذرت
دامم و مسایل و مشکالت هر یک از کشورهایم صادرکننده ذرت به ایران ،مسبب آن هستندن رابطه خطم مشخص بی ساخص تنوع و ساخص ریسک
غیر .یستماتیک واردات ذرت دامم به ایران ،طم .الهای مورد برر.م وجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبهد واردات ذرت بهه ایهران بهه معنهای
کاهش و یا از بی رفت ریسک وارداتم ذرت ایران نیستن کاهش ای نوع ریسک وارداتم ،از طریق انتخاب صحیح کشهورهای مبهد واردات و کهاهش
وابستگم بیش از حد به برخم کشورها -خصوصاً کشورهایم که وزن ریسکم باالیم دارند -امکانپذیر خواهد بود؛ در حقیقهت بهه جهای افهزایش تنهوع
کشورها ،الزم ا.ت از طریق واردات ذرت از کشورهایم با وزن ریسک کمتر مانند کشور .نگاپور به کاهش ریسهک غیهر .یسهتماتیک واردات ذرت بهه
ایران کمک کردن
واژههای کلیدی :ریسک .یستماتیک ،ریسک غیر.یستماتیک ،نظریه پرتفوی ،واردات ذرت
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ذرت یکم از پرمصرفتری غهالت در ایهران ،بهه عنهوان غهذای
انسان و همچنی غذای دام و طیور مورد ا.تفاده قرار مهمگیهردن ذرت
دامم ،نقش مهمم در تو.عه صنعت تولید دام و طیور داردن به عبهارت
دیگر ،تقاضاکنندگان اصلم ذرت دامهم ،فعهاالن حهوزه تولیهد در ایه
صنعت هستند اما تنها بخشم از نیاز داخلهم ایه محصهول در ایهران
تولید ممسود و کشور در زمینه تأمی نیاز کامل تولیدکنندگان به بهازار
جهانم و واردات نیز وابسته ا.تن وابستگم به واردات برای محصهول
ا.تراتژیکم مانند ذرت باعث ایجاد ریسک در تولید صنعت مهم دام و
طیور خواهد سدن بر ای ا.اس ،یکم از مشکالت عمده ایه گهروه از
 8و  -2بههه ترتیههب ا.ههتادیار و دکتههری بخههش اقتصههاد کشههاورزی ،دانشههکده
کشاورزی ،دانشگاه سیراز ،سیراز ،ایران
(Email: f.fathi@shirazu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2021.69209.1027

تولیدکنندگان نو.انات قیمت ذرت و نو.هانات در حجهم عرضهه ایه
محصول به عنوان نهاده اولیه ا.تن
بر ا.اس آمار ،در .ال زراعهم  8733-8731بهیش تهری میهزان
تولید آبم از بی محصوالت زراعم مربوط به ذرت علوفهای بها تولیهد
حدود  88/6میلیون ته بها .ههم  85/5درصهد از کهل میهزان تولیهد
محصوالت زراعم ا.تن اما با ای حجم از تولیهد ،همچنهان نیهاز بهه
واردات ای محصول وجود داردن سکل  ،8حجم واردات ذرت دامهم در
دوره زمههانم  8731تهها  8733را نشههان مههمدهههدن واردات ذرت از
کشورهای مختلف آ.یایم و اروپایم ازجمله .وئیس ،امارات ،انگلیس،
هلند انجام مم سود که تو.ط تعدادی از سرکتهای واردکننهده فعهال
در ای زمینه صورت ممگیردن ایران بههطهور متو.هط در .هال 8736
بیش از  3میلیون ت از ای محصول را وارد کرده ا.ت (سکل  )8کهه
بعد از کشورهای ژاپ  ،کره ،مکزیک ،مصر و چی قرار دارد ()2ن
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شکل  -1حجم واردات ذرت ایران برای دوره زمانی  1731تا ( 1733میلیون تن)
)Figure 1- Volume of Iran's corn imports from 2000 to 2019 (Million tons

ایران به واردات ذرت دامم وابسهتگم بهاالیم دارد و همهی امهر
مواجه با ریسک واردات ذرت را برای ایران بیشهتر مهمکنهدن ریسهک
واردات ممتواند ناسم از رفتار کشورهای صادرکننده ذرت و همچنهی
نو.انات قیمت در بازار جهانم باسدن به عبارت دیگهر ،ریسهک واردات
ذرت بههرای ایههران از طریههق نو.ههانات سههدید قیمههت و تصههمیمات
اقتصادی.-یا.م طرف های صادرکننده ایجاد ممگرددن امنیت واردات
به معنم تأمی مداوم محصول با قیمهت منا.هب ا.هتن عهدم تهامی
مطمههئ نیههاز داخلههم ذرت از طریههق واردات مههمتوانههد بههر عرضههه
محصوالتم همچون انواع گوست و تخممهر اثهرات .هوب بگهذارد و
هر.اله قیمت انواع گوست و تخممر را با نو.انات سدید مواجه نماید
چون نو.ان قیمت دانههای وارداتم ،بعنوان نههاده تولیهد بهر عرضهه
محصول نهایم نیز اثرگذار خواهد بودن بنابرای با توجه به نقش حیاتم
ذرت در تأمی خوراک دام ،ریسک واردات ذرت به ایران باعهث بهروز
ریسک در تولید صنعت دام و طیور کشور نیهز خواههد سهد و کهاهش
ریسک واردات ذرت ،یکم از اقهدامات بهرای اطمینهان از تهأمی ایه
نهاده مهم برای کشور ا.ت و برای کهاهش و مهدیریت ریسهک الزم
ا.ت که ماهیت انواع ریسک سنا.ایم سودن یکم از راههای سناخت و
برر.م ریسک واردات ا.تفاده از تئوری پرتفوی ممباسد ()7ن
تئوری پرتفوی مدرن )MPT( 8ابتدا تو.ط مارکویتز ( )3در .ال
 8352مطرح سدن در تئوری پرتفوی. ،رمایهگهذاران بها ایجهاد تنهوع،
ریسک را به حداقل ممر.هانند تها یهک بهازده نسهبتاً کهم ریسهک را
دریافت کنندن  MPTبا کمم.ازی ریسک ،بهتری ا.تراتژی تنهوع را
1- Modern portfolio theory

با ا.تفاده از یک مدل میانگی واریانس پیشنهاد ممدههد ()4ن تئهوری
پرتفوی اگرچه بیشهتر در مطالعهات مربهوط بهه سنا.هایم ریسهک در
بازارهای مالم ا.تفاده سده اما به تدریج در .ایر حهوزههها نیهز مهورد
توجه قرار گرفته ا.تن ای مطالب در مورد کاهش ریسک واردات نیهز
ممتواند مطرح سود به نحوی کهه بسهیاری از مطالعهات ،تنهوع.هازی
منابع وارداتم را بهه عنهوان بهتهری معیهار بهرای کهاهش ریسهک در
کشورهای واردکننده در نظهر گرفتههانهدن از آن جملهه ،مهم تهوان بهه
مطالعات یرجی ( ،)87ا.هتاکس ( )81و ویهودو ( )81اسهاره کهرد کهه
ا.تراتژی تنوع سرکای تجاری در بحث واردات انرژی را مطرح کردند
که منجر به کاهش ریسک و تامی امنیهت واردات بهرای کشهورهای
واردکننههده سههدن سنا.ههایم و محا.ههبه ریسههک .یسههتماتیک و غی هر
.یستماتیک با ا.تفاده از  MPTنیز در مطالعات وابیر و امو.ها ( )82و
جم و ف ( )7صورت گرفته ا.ت که بر مبنای آن ریسک واردات نفت
خام از طریق تنوعبخشم سرکای تجاری به حداقل ر.یده ا.تن
مطالعات مختلفم در ایران نیز ریسک واردات را مورد برر.م قرار
دادند ازجمله ایزدی و سفیعم ( )5که به ارزیابم و اولویتبندی ریسک
واردات کاال به منظور مدیریت آثار تحهریم پرداختنهد و ریسهکههای
مرتبط با پرداخت نکردن بهموقهع ارز بهه سهرکتههای تهأمی کننهد
خارجم ،مسیرهای نامطمئ انتقال ارز و مباحث حمهل ونقهل را مهورد
برر.م قرار دادند و ا.تراتژیهای مواجههه بها ریسهکهها را پیشهنهاد
نمودندن پندار و همکاران ( )1به مدیریت ریسهک قیمتهم واردات دانهه
روغنم .ویا به و.یله بازارهای آتم پرداختندن با توجه به اینکه قیمهت
ای کاال در بازار جهانم در نو.ان ا.ت ،متقاضیان آن با ریسک قیمت
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مواجهاند که در ای مطالعه سرکت در بازارههای آتهم بهورس تجهاری
سیکاگو و اتخاذ ا.تراتژی خرید آتم دانه روغنم .ویا ،به عنوان یهک
ابزار پوسش ریسک قیمتم واردات ای محصهول مهورد برر.هم قهرار
گرفت و به کمک دو الگوی «حداقل واریانس» و «میانگی واریانس»
نهرخ بهینهه پوسهش ریسههک ا.هتخرا نمودنهدن در مطالعههای دیگههر
پیشبهار و همکاران ( ،)3نیز اتخاذ ا.تراتژی خرید آتهم دانهه روغنهم
.ویا ،به عنوان یک ابزار پوسش ریسک قیمتم واردات ای محصهول
را مورد برر.م قرار دادند و به کمک دو الگوی «حداقل واریهانس» و
«میانگی واریانس» نرخ بهینه پوسش ریسک را ا.تخرا نمودندن بهر
ا.اس نتایج آنان بازار آتم ممتواند به عنوان یک ابزار منا.هب بهرای
مدیریت ریسک قیمت برای واردکنندگان دانه .ویا مورد بهرهبهرداری
قرار گیرد به طوری که ،اگر واردکنندگان معادل  36درصد نیاز وارداتم
خود را در قالب قراردادهای آتم عمل نمایند آنها قهادر خواهنهد بهود
ریسک قیمهت را بهه میهزان  45درصهد کهاهش دهنهد .خهداوردی و
همکاران ( )6به ارائه الگوی قرارداد سبه آتم به منظور پوسش ریسک
قیمتم واردکنندگان محصوالت کشاورزی در ایران پرداختند تها بهدی
و.یله بتوانند از نتایج منفم نو.انات قیمهت جلهوگیری نماینهدن نتهایج
مطالعه آنان نشان داد که در صورت ا.تفاده از قرارداد سبه آتهم ،نهرخ
بهینه پوسش ریسک برای محصول دانه .ویا و ذرت به ترتیب برابر با
 1/143و 1/3165و کارایم پوسش ریسک به ترتیب  12و  31درصهد
ا.تن
در مطالعات ارائه سده به برر.م مدیریت ریسک پرداختهه سهده و
نوع ریسک مشخص نشده ا.ت که آیا ریسک واردات تحت تأثیر بازار
داخلم و یا بی المللم ا.تن اما مطالعه حاضر ،در پهم پا.هخگویم بهه
ای .واالت ا.ت که واردات ذرت دامم ایران تحهت تهاثیر چهه نهوع
ریسکهایم قرار دارد و ارتباط بی قیمت جهانم و قیمت وارداتهم تها
چه حد ممتواند بر ریسک واردات ذرت ایران اثرگذار باسد و آیها تنهوع
بخشم به سهرکای تجهاری مهمتوانهد ریسهک واردات ذرت ایهران را
کاهش دهد یا خیرن بنابرای  ،در مطالعه کنونم به برر.هم و مشهخص
نمودن نوع ریسک (.یستماتیک و غیر .یستماتیک) واردات محصول
ا.تراتژیک ذرت دامم با ا.تفاده از تئوری پرتفوی پرداخته سده ا.تن
سنا.ایم ماهیت ریسک واردات ای محصهول کمهک مهمکنهد تها از
طریق مدیریت ریسک ،به متعادل نمودن ریسک تامی نههاده بخهش
دام و طیور پرداخته و به کاهش ریسک عرضه دام و طیور نیز کمهک
نمودن
مبانی نظری و روش تحقیق

در ای مطالعه ،برای تعیی و سنا.ایم ریسک واردات ذرت دامهم
به ایران از تئوری پرتفوی ا.تفاده سدن تئوری پرتفوی یک ابزار قهوی
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برای تعیی ریسک ا.ت بر ا.اس ای تئوری ،ریسک پرتفوی 8سامل
7

دو نوع ریسک .یستماتیک 2و غیر.یسهتماتیک (ریسهک مشهخص)
ا.تن ریسک .یستماتیک به کل .یستم مرتبط ا.ت ،نه فقط به یک
مورد خاص ،ای نوع ریسک را ریسک بتا یا ریسک بازار نیز ممگویندن
بر ای ا.اس ،ریسهک واردات ذرت ایهران نیهز بهه دو د.هته ریسهک
.یستماتیک و ریسک غیر .یستماتیک تفکیهک مهم سهود ( 7و )82ن
ریسک .یستماتیک واردات ذرت ناسم از نو.انات غیرقابل پیشبینم
قیمت جهانم ا.هت و همهه کشهورهای واردکننهده ایه محصهول در
معرض ای نوع ریسک قرار دارند و چون ایه نهوع ریسهک متهأثر از
نو.انات قیمت جهانم ا.ت ،نممتوان با اقدامات و یا راهکارهای تنوع
بخشم از بروز آن جلوگیری کهردن قیمهت جههانم ذرت ،هنگهاممکهه
تقاضای جهانم به .رعت رسد ممکند و فصل برداست ذرت و عرضه
آن در کشورهای عمده صادرکننده ذرت نیست ،دچار نو.ان ممسود و
عدم تعادل در عرضه و تقاضا به وجود ممآیدن یکم دیگر از علل تغییر
در قیمت جهانم ،بروز نو.انات در عرضه ذرت به بازار جههانم تو.هط
کشورهای بزرگ صادرکننده ذرت ا.هتن ازآنجاکهه ،ایه نو.هانات در
.را.ر جهان ا.ت با ایجاد تنوع از کشورهای واردکننده نمهمتهوان از
ریسکم که ایجادسده جلوگیری نمود ()7ن
ریسههک غیر.یسههتماتیک یهها ریسههک مشههخص واردات ذرت بههه
ریسک ناسم از عدم موفقیت کشهورهای صهادرکننده ذرت در تهأمی
ذرت کشههورهای واردکننههده اسههاره داردن هنگههاممکههه یههک کشههور
صادرکننده به دلیل .یا.تهای داخلهم خهود ،سهرایط آب و ههوایم،
اتفاقهات یها عوامههل دیگههر صههادرات خههود را متوقههف کنههد ،ایه امههر
ریسکهایم را برای کشورهای واردکننهده بهه همهراه خواههد داسهت
()82ن ای سکستها ،منجر به بروز ریسک غیر.یستماتیک یا ریسهک
خاص بهرای کشهور واردکننهده محصهول مهمسهودن ازآنجاکهه چنهی
سکستهایم نممتوانند بهطور همزمان در همه کشورها اتفاق بیفتند و
بیشتر آنها اثرات تأخیری بر قیمهت جههانم ذرت دارد بهرای برر.هم
وضعیت پرتفوی کشورهایم که ایران از آنهها واردات ذرت دارد ،الزم
ا.ت ساخص تنوع 4محا.به سودن پرتفوی لحاظ سده در ای مطالعهه،
برا.اس سرکای تجاری دوره مورد برر.م درنظر گرفتهه سهده ا.هتن
اگر ساخص تنوع برابر با یک باسد ،نشاندهنده وابستگم واردات ذرت
به یک منبع وارداتم ا.ت و عهدد غیهر از یهک ایه سهاخص نشهان
ممدهد که تنوع کشورهای تأمی کننده وجود داردن ایهران ،بهه عنهوان
یکم از بزرگتری کشهورهای واردکننهده ذرت ،از بهیش از  25کشهور
واردات انجام ممدهد که نسبت وارداتم از هر کشهور متفهاوت ا.هتن

1- Portfolio Risks
2- Systematic Risks
3- Specific Risk
4- Diversification Index
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برای ارزیابم درجه تنوع ،در ای مقالهه از روش هیرسهم هرفینهدال
ا.تفاده سدن هرچه ارزش سهاخص کهه در رابطهه ( )8مشهخص سهده
بزرگتر و نزدیک به یک باسهد ،تنهوع منهابع وارداتهم کمتهر ا.هت و
بالعکس (.)8
𝑚

()8

𝑖 𝐼𝑑 = √∑ 𝑆 2
𝑖=1

در رابطه فوق Id ،مخفهف سهاخص تنهوع واردات محصهول ذرت
دامم ایران ا.ت. Si ،هم واردات ذرت ایران از کشور  iا.تن  mتعداد
کشورهای که ایران واردات ذرت دامم را از آنجا انجام ممدهد.
قیمت وارداتم ذرت ایران ،تحت تأثیر عامل اصلم قیمهت جههانم
ذرت ا.ت ،البته .ایر سرایط همچون فاصله و کیفیهت ذرت از کشهور
صادرکننده نیز بر آن اثر داردن اما جههت تعیهی ریسهک .یسهتماتیک
رابطهی بی قیمت واردات ذرت ایران و قیمت جهانم ذرت بر ا.هاس
رابطه ( )2مشخص سده ا.ت ( 7و :)82
𝜀 𝑃𝑐 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑏 +
()2
𝑐𝑃  ،قیمت ماهانه ذرت وارداتم بهه ایهران (دالر/کیلهوگرم) و 𝑏𝑃
قیمت ماهانهه جههانم ذرت (دالر/کیلهوگرم) ا.هت ،ε ،جملهه پسهماند
ا.ت ،β0 ،عرض از مبد و  ،β1میهزان اثهر قیمهت جههانم بهر قیمهت
وارداتم ذرت ایران را نشان مهمدههد کهه پهارامتری جههت محا.هبه
ریسک .یستماتیک ا.هتن جملهه پسهماند در حقیقهت ،حهاکم از آن
بخشم از نو.انات قیمت وارداتم ذرت ا.ت که بو.یله قیمت جههانم
آن قابل توضیح نیست و به عنهوان پهارامتری ا.هت کهه در محا.هبه
ریسک غیر .یستماتیک نقش داردن ریسک پرتفوی واردات ذرت دامم
به ایران از مجموع دو ریسک .یستماتیک و غیر .یستماتیک بد.هت
ممآید (رابطه :)7
2
2 2
2
𝑡𝜀𝜎 𝜎𝑐𝑡 = 𝛽1 𝜎𝑏𝑡 +
()7
2
در ای رابطه 𝜎𝑐𝑡 ،ریسک پرتفوی ذرت وارداتم در .ال  tا.هت
کههه مجمههوع ریسههک .یسههتماتیک (  )𝛽12 𝜎𝑏𝑡2و غیههر .یسههتماتیک
(  )𝜎𝜀𝑡2ا.ت که  𝜎𝑏𝑡2واریانس قیمت ماهانهه جههانم ذرت در .هال  tو
 𝜎𝜀𝑡2واریانس جمله پسماند تخمی رابطه ( )2ممباسد ( 7و )82ن
𝑛
()4
2 2 2
2
𝜎𝑐𝑠𝑡 = ∑ 𝑄𝑡𝑖 𝜎𝑏𝑡 𝛽1
𝑖=1

2
𝑡𝑠𝑐𝜎) ،از
جهت محا.به ریسک .یستماتیک ذرت وارداتم ایهران (
رابطه ( )4ا.تفاده ممگردد که Qti ،حجهم واردات ذرت از کشهور  iدر
.ال  tو  nتعداد کشورهایم ا.ت که ایران از آنها ذرت وارد ممکندن
ریسههک .یسههتماتیک بههرای هههر واحههد واردات ذرت و بههرای همههه
کشورهای منبع یکسان دارد که بها ا.هتراتژی تنهوع نمهمتهوان از آن
جلوگیری کردن

1- Hirschman Herfindahl

2
𝑡𝜀𝑐𝜎) ،بهرای واردات ذرت
ریسک غیر.یستماتیک یها مشهخص (
ایران در رابطه ( )5مشخص سده ا.ت ،rij ،ضریب همبسهتگم قیمهت
ذرت بی کشورهای  iو  jکه منبع وارداتم ذرت ا.هت و 𝑖𝑡𝜀𝜎انحهراف
معیار خطای کشور مبد  iا.تن محا.به ضریب همبستگم بر ا.هاس
دادههای .الهای  8733-8731در نظر گرفته سده ا.ت( 7و :)82
𝑛
𝑛
()5
2

𝑗𝑖𝑟 𝑗𝑡𝜀𝜎 𝑗𝑡𝑄 𝑖𝑡𝜀𝜎 𝑖𝑡𝑄 ∑ ∑ = 𝑡𝜀𝑐𝜎
𝑖=1 𝑗=1

در مطالعه حاضر از وزن دهم به منظور نشهان دادن میهزان تهأثیر
کشور صادرکننده ذرت بر ریسک واردات ذرت ا.تفاده ممسدن  ωiوزن
صادراتم کشور  kبهر روی ریسهک واردات ذرت درنظهر گرفتهه سهدن
ساخص .هولت انجام کسبوکار 2بهه منظهور محا.هبه وزن ریسهک
برایم هر یک از ساخصهای ریسک لحاظ سد که ایه وزن در رابطهه
( )6مشخص سده ا.تن یک ساخص جهامع ا.هت کهه تو.هط بانهک
جهانم برای انجام ارزیابم کمم از فضای .رمایهگذاری تجهاری یهک
کشور ایجاد سده ا.تن  ωiساخص .هولت کسبوکار ا.ت که از عدد
 8تا  817در نظر گرفته سده ا.هت و ایه عهدد مخفهف رتبههبنهدی
اقتصادی ا.ت و رتبه اول بهتری از نظر .هولت و رتبهبندی بهاال بهه
ای معنم ا.ت که نظارت برای فعالیتهای تجاری زیهاد ا.هتن ایه
ساخص میانگی .اده رتبهبندی صهد کشهور را در ده موضهوع تحهت
پوسش "انجام تجارت" بانک جهانم گزارش ممدهد ( 82 ،7و :)84
()6
𝐸𝐼 − 1
𝑖
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√ = 𝑖𝜔

در ای رابطه  ωiوزن ریسک برای کشهور  iا.هت ،کهه ایهران از
آنها ذرت وارد ممکندن  EIiساخص .هولت کسبوکار تجارت کشور
iا.تن بنابرای رابطه ( )5را با اعمال وزن به ههر کشهور بهه صهورت
رابطه ( )3ممتوان بازنویسم نمود ( 88 ،7و :)82
𝑛
𝑛
()3
2

𝑗𝑖𝑟 𝑗𝑡𝜀𝜎 𝑗𝜔 𝑗𝑡𝑄 𝑖𝑡𝜀𝜎 𝑖𝜔 𝑖𝑡𝑄 ∑ ∑ = 𝑡𝜀𝑐𝜎
𝑖=1 𝑗=1

رسههد .ههریع اقتصههادی ،واردات ذرت را .ههال بههه .ههال افههزایش
ممدهدن با رسد حجم واردات و قیمت ،ریسک .یستماتیک و ریسهک
غیر.یستماتیک نیز به .رعت رسد ممکنند و اعتبار رابطه ( )4که بهر
مبنای مقدار ا.ت را دچار مشکل ممنمایهد ازایه رو بهرای حهل ایه
مشکل ،نسبت واردات از کشورهای مبد به کل حجهم واردات از یهک
کشور (  )𝑆𝑡𝑖2جایگزی سد و ریسک .یستماتیک به صورت رابطهه ()1
ارائه سدن در ای رابطه 𝑖𝑡𝑆 .هم وارداتم ذرت از کشور  iدر .ال  tبه
کل حجم واردات ایران در .هال  tا.هتن بنهابرای سهاخص ریسهک
.یستماتیک بر ا.اس رابطه ( )1مورد محا.به قرار گرفت ( 7و :)82

2- Ease of Doing Business Index

فتحی و قربانیان ،مدیریت ریسک واردات ذرت دامی ایران

()1

𝑛
2
𝑡𝑏𝜎 𝐼𝑐𝑡 = √∑ 𝛽12
𝑆𝑡𝑖2
𝑖=1

و ساخص ریسک غیر.یستماتیک نیز بر ا.اس رابطه ( )3تعریهف
سد که در آن 𝑖𝑡𝑆 .هم وارداتم ذرت از کشهور  iدر .هال  tبهه کهل
حجم واردات ایران در .ال  tا.ت و 𝑗𝑖𝑟 ضریب همبستگم بی قیمت-
های کشور  iو کشور  jا.ت در رابطه ( )81مشخص سده ا.هت ( 7و
:)82
()3
𝑛 𝑛
𝑗𝑖𝑟 𝑗𝑡𝜀𝜎 𝑗𝜔 𝑗𝑡𝑆 𝑖𝑡𝜀𝜎 𝑖𝜔 𝑖𝑡𝑆 ∑ ∑√ = 𝑡𝜀𝑐𝐼
𝑖=1 𝑗=1

در رابطه ( 𝑟𝑖𝑗 )81ضریب همبستگم بی قیمهتههای کشهور  iو
کشور  jا.ت که ایهران واردات ذرت را از آن کشهورها داردن  Pikو Pjk
به ترتیب قیمت ذرت وارداتم از کشورهای  iو  jدر ماه  kهسهتند کهه
 nنشاندهنده تعداد ماهها ا.تن 𝑖̅𝑃 و 𝑗̅𝑃  ،متو.ط قیمت ذرت وارداتم
از کشور  iو کشور  jهستندن اگر  ،𝑟𝑖𝑗 > 1به ای معنم ا.ت کهه Pik
و  Pjkهمبستگم مثبتم دارند و وقتم  ،𝑟𝑖𝑗 < 1به معنای همبسهتگم
منفم ای دو قیمت ا.تن  𝑟𝑖𝑗 = 0باسد ،هیچ ارتبهاط خطهم بهی دو
متغیر وجهود نهداردن هنگهاممکهه مقهدار | |rijبهه  8نزدیهکتهر ا.هت،
همبستگم خطم قوی بی دو قیمت وجود دارد ( 7و )82ن
𝑗𝑖𝑟
()81
) 𝑗̅𝑃 ∑𝑛𝑘=1(𝑃𝑖𝑘 − 𝑃̅𝑖 )(𝑃𝑗𝑘 −

=

√∑𝑛𝑘=1(𝑃𝑖𝑘 − 𝑃̅𝑖 )2 √∑𝑛𝑘=1(𝑃𝑗𝑘 − 𝑃̅𝑗 )2

دادههای ای مطالعه سهامل قیمهت ماهانهه جههانم ذرت ،حجهم
واردات ذرت به ایهران و قیمهت آن بهه تفکیهک کشهور منبهع واردات
ممباسد که برای بازه زمانم  8731تا  8733از .ایت گمرک جمهوری
ا.المم ایران و آمار گزارش سده فائو جمهعآوری سهده ا.هتن جههت
انجام محا.بات از نرمافزار  Excelو  EViews 10ا.تفاده سده ا.تن

نتایج و بحث
با توجه به وابستگم ایران به واردات ذرت دامهم ،سهاخص تنهوع
واردات ای محصول بر ا.اس رابطه ( )8بهرای بهازه زمهانم  8731تها
 8733محا.به و در سکل یک مشخص سده ا.تن بر ا.اس سهکل،
روند کلم ساخص در ای بازه زمانم نزولم ا.ت که علت آن افهزایش
تعداد کشورهای تأمی کننده ذرت دامم ،از دو کشور عمده ،به بیش از
پنج کشور ممباسدن ای به ای معنم ا.ت که به نحهوی نسهبت ذرت
وارداتم از کشورهای مختلف متعادل مم سود و به منظهور اطمینهان از
امنیت تأمی واردات ذرت دامم به عنوان نهاده اولیه ،توجهه بیشهتری
به تنوع بخشیدن به منبع واردات ذرت سده ا.ت که البته بخشم نیهز

081

ممک ا.ت به دلیل تحریم های اجباری ایران نیز باسدن نگاه دقیق تهر
نشان ممدهد که ساخص تنوع در ابتدای دهه  31باال بهوده و واردات
ذرت دامم به ایران نسبتاً متمرکز بود که از .ال  8732به بعهد یعنهم
در پنج .ال اخیر ،ساخص تنهوع تقریبهاً ثابهت و در بهازه  1/4تها 1/5
ا.تن البته باید توجه داست که اگرچه ساخص تنوع ثابت ا.ت اما بهه
معنم ثابت بودن ریسک واردات ذرت دامم ایران نیسهت بلکهه بهرای
کاهش ریسک باید .ایر عوامل را نیز در نظهر گرفهتن الزم بهه ذکهر
ا.ت که ساخص تنوع هرچه باالتر باسد ،کشهورهای طهرف واردات از
تنوع کمتری برخوردار ا.تن بیش تری ساخص تنوع مربوط بهه .هال
 )1/65( 8731ا.ههت کههه بهها  78درصههد کههاهش در .ههال  8735بههه
پایی تری .طح خود ( )1/45ممر.دن ایران از بیش از  25کشور ذرت
دامم وارد ممکند که بیش از  15درصهد آن را از کمتهر از  81کشهور
وارد ممکندن در ابتدای دهه  31عمده واردات یعنم در دو .هال 8731
و  8732تقریباً  31درصد واردات ایران از دو کشور .هوئیس و امهارات
تأمی مم سود ،البته ای دو کشهور تولیدکننهده عمهده ذرت نیسهتند و
ذرت تولیدی کشورهای دیگر مانند آمریکا با پرچم ای دو کشهور وارد
ایران ممسودن پس از ای .ال حجم واردات از دو منطقه تعدیل سد و
باعث سد ساخص تنوع کاهش محسو.م را داسته باسهد (سهکل  )2و
بهیک باره ساخص تنوع به کمتر از  1/5کاهش مهمیابهدن بهه عبهارت
دیگر ،بار تهأمی ذرت وارداتهم از ایه دو کشهور امهارات و .هوئیس
برداسته سده و بی .ایر کشورهای هدف وارداتهم تقسهیم مهمسهود،
بهطوری که در .ال . 8732ه منبع جدید عرضه ذرت اضافه ممسود
و کشورهای انگلستان ،هلند و برزیل نیز .هم وارداتم ذرت به ایهران
دارندن در .الهای بعد از آن نیز کشهورهای دیگهر ازجملهه .هنگاپور،
اوکرای و ترکیه نیز .همم را به خود اختصهاص دادهانهد (جهدول )8ن
البته. ،هم وارداتم در ای .الها بی ای کشورها در حهال چهرخش
ا.ت و هر .ال. ،هم یکم اندکم افزایش و یا کهاهش مهمیابهد امها
ترکیب کشورهای صادرکننده ذرت دامم به ایران تقریباً ثابت ا.هت و
سامل چهار کشور از قاره اروپا. ،ه کشور آ.یای و تنها یهک کشهور از
قاره آمریکای ا.ت.
الزم به یادآوری ا.ت که اگرچهه سهاخص تنهوع واردات در دوره
 8732تا  8733تقریباً ثابت ا.ت ،اما ای بدان معنم نیست کهه خطهر
واردات ذرت نیز ثابت ا.تن برای ایجاد تنوع به منظور ایفای نقش آن
در کاهش ریسک واردات ،بازاریابم ،مباحث ژئوپلیتیک و .ایر عوامهل
نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
متو.ط قیمت وارداتم ماهانه ذرت دامم به ایران با قیمت جهانم
ای محصول در سکل  7مقایسهه سهده ا.هتن رونهد تغییهرات قیمهت
وارداتم با روند قیمهت جههانم همسهو بهوده و رونهد مشهابه را نشهان
ممدهد؛ هرچند قیمت وارداتم از قیمت جهانم عقبتر ا.ت.
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جدول  -1سهم حجم واردات ذرت دامی به ایران از کشورهای مختلف طی سالهای  1731تا 1733
Table 1- The share of livestock corn import volume to Iran from different countries during 2000 to 2018

امارات

اوکراین

ترکیه

انگلستان

برزیل

هلند

Emirates
43.99
21.24
13.13
10.18
4.54
1.90
1.37
3.55

Ukraine
0.20
1.60
2.96
7.83
2.17
25.69
1.20
1.72

Turkey
0.00
0.76
4.03
5.80
0.24
0.00
0.05
0.40

England
0.00
4.04
24.36
13.35
16.23
10.66
27.43
22.35

Brazil
6.31
1.16
6.50
6.62
6.90
22.35
4.33
5.53

Netherlands
2.77
14.91
11.42
15.92
21.29
11.50
20.96
16.15

مأخذ :محا.بات تحقیق

سوئیس

سنگاپور

Switzerland Singapore
46.72
0.00
54.89
1.39
37.18
0.40
40.30
0.00
40.14
8.49
24.39
3.51
28.55
16.11
27.18
23.12
Source: Research findings

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
شاخص تنوع
0.2
Diversification
Index

0.1
0
1397

1393
1394
1395
1396
سال Year
شکل  -2شاخص تنوع واردات ذرت دامی ایران از سال  1731تا 1733
Figure 2- Diversification index of Iran's corn imports from 2000 to 2018

بر ا.اس رابطه ( ،)2پارامترهای ضهریب و عهرض از مبهد بهرای
ارتباط بی قیمت ذرت دامم از  1کشور مبد واردات با قیمهت جههانم
آن به تفکیک مشخص سده ا.ت و بر ا.اس آن نیز واریهانس جملهه
پسماند محا.به سده ا.تن باالتر بودن قیمت وارداتم نسبت به قیمت
جهانم ،با توجهه بهه برخهم هزینههههای اضهافم ماننهد هزینههههای
حملونقل و یا حق بیمه منطقم خواهد بودن ضرایب تخمینم در جدول
 2نشان ممدهد که به جز بهرای قیمهت وارداتهم از .هنگاپور ،رابطهه
مثبت و قوی بی قیمت وارداتم به ایران و قیمت جههانم وجهود داردن
علت ارتباط ضعیف ممک ا.ت به دلیهل کیفیهت متفهاوت ذرت ایه
کشور باسدن
برای محا.به دقیق تر ریسک وارداتم ،برای هر یک از کشورهای
مبد واردات ذرت دامم به ایران ،وزن متفاوت لحاظ سده ا.ت و برای
هریک از آنها وزن مخصهوص بهه خهود محا.هبه سهده ا.هتن وزن
ریسکم ( ،)ωiبه تفکیک کشورها در جدول  7گزارش سده ا.تن ایه

1392

1391

1390

8

وزنها ،بر ا.اس رابطه ( )6و بر مبنای ساخص .هولت کسهبوکهار
کشورهای هشت گانه محا.به سده ا.تن بر ا.اس نتایج ،وزن ریسکم
کشور .نگاپور کمتری میزان ا.ت که ای کشورها در .الهای اخیر
رتبه اول ساخص .هولت کسبوکار را در بی تمامم کشهورهای دنیها
به خود اختصاص داده ا.تن
واردات ذرت دامم به ایران ،با دو نوع ریسک .یستماتیک و غیهر
.یستماتیک تهدید ممسودن میزان ریسک .یستماتیک واردات ذرت با
توجه به واریانس جمالت پسماند (  )𝛿𝜀𝑡2قابل تشهخص ا.هت کهه بهه
تفکیک .ال و کشور در جدول  4مشخص سده ا.تن بر ا.اس نتایج
ای جدول ،در .ال  8732ریسهک واردات بهه بهیشتهری حهد خهود
افزایشیافته ا.تن رسد باالی قیمت ذرت نهتنها ریسک .یسهتماتیک
را افزایش ممدهد ،بلکه قدرت توضیحم قیمت جهانم ذرت و ارتبهاط

1- Ease of Doing Business Index

فتحی و قربانیان ،مدیریت ریسک واردات ذرت دامی ایران

آن با قیمت وارداتم ذرت به ایران را کاهش ممدهد که باعث افزایش
مشهود ریسک .یستماتیک در .ال ( 8732متو.هط  )8235/41سهده
ا.تن در بی کشهورهای واردکننهده ،ریسهک .یسهتماتیک واردات از
کشور امارات باالتری حد بوده که بدی معنم ا.ت که قیمت جههانم
قیمت ذرت وارداتم به ایران (دالر/ت )
of corn- Imported to Iran
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ذرت ،کمتر مم تواند قیمت وارداتم از امارات به ایران را توضیح دهد و
واریانس جمالت پسماند برای امارات افزایش مهمیابهد کهه علهت آن
احتماالً ای ا.ت که در ای .ال واردات از کشهور امهارات در تمهامم
ماههای .ال  8732انجامسده ا.تن
450

price

400
350

قیمت جهانم ذرت Global price of
Corn

300
250
200
150
100
50
0

سال

Year

شکل  -7روند مقایسهای قیمت جهانی ذرت و قیمت وارداتی به ایران از  1731تا 1733
Figure 3- A comparison of Iran's corn imports prices with global corn from 2000 to 2018

جدول  -2نتایج پارامترهای تخمینی ارتباط قیمت جهانی ذرت دامی و قیمت وارداتی ایران به تفکیک کشورها
Table 2- Results of estimated parameters of the relationship between world prices of corn and Iran's import prices by
countries
کشورCountries-
β0
β1

.وئیس
0.80

109.12

0.71

118.23

0.92

92.99

0.99

76.90

0.89

134.81

0.91

131.07

1.04

81.86

1.12

70.87

-Switzerland

.نگاپور
Singapore

هلند
Netherlands

برزیل
Brazil

انگلیس
England

ترکیه
Turkey

اوکرای
Ukraine

امارات
Emirates

متو.ط قیمت
100.52

0.93

مأخذ :یافته های تحقیق

Average price
Source: Research findings
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جدول  -7ضرایب وزنی ریسک کشورهای مبدأ واردات ذرت دامی به ایران
Table 3- Risk weights of major source countries of Iran's corn imports

امارات

اوکراین

ترکیه

انگلستان

برزیل

هلند

سنگاپور

سوئیس

کشور

Emirates

Ukraine

Turkey

England

Brazil

Netherlands

Singapore

Switzerland

Countries

0.392

0.797

0.597

0.176

0.820

0.393

0.009

0.370

ωk

مأخذ :یافتههای تحقیق

Source: Research findings

نحوی که ،در دو .ال آخر به کمتهر از  811واحهد کهاهش مهمیابهدن
اگرچه ،ای ریسک ،تعدیلسده اما نو.هانات و افهزایشههای ناگههانم
خود نشاندهنده باال بهودن ریسهک واردات ذرت دامهم بهه ایهران بها
ترکیب ای کشورها.تن

پایی بودن ریسک .یسهتماتیک و عهدم تبعیهت از رونهد قیمهت
جهانم در برخم کشورها نیز ممتواند به دلیل پایی تهر بهودن کیفیهت
ذرت دامم وارداتم از ای کشهورها باسهدن پهس از ایه .هال ،میهزان
ریسک .یستماتیک تعدیلسده و روند نزولم بهه خهود مهمگیهردن بهه

جدول  -4واریانس جمالت پسماند 𝒕𝜺𝟐𝜹
𝒕𝜺𝟐𝜹 Table 4- Residual variance

متوسط

امارات

اوکراین

ترکیه

انگلیس

برزیل

هلند

Average
335.388
477.672
1295.402
216.122
43.325
132.342
87.543
83.938

Emirates
377.092
595.426
2504.974
320.669
104.120
652.239
615.362
168.907

Ukraine
342.432
717.955
1802.629
508.074
83.126
242.491
248.055
96.357

Turkey
282.702
495.105
800.615
313.484
90.200
244.618
133.405
145.053

England
341.761
500.175
1537.260
349.614
31.542
76.373
50.549
47.101

Brazil
352.597
616.756
1236.343
299.444
92.481
87.409
265.350
113.787

Netherlands
481.605
326.948
1362.461
235.088
97.907
106.358
111.273
82.557

مأخذ :یافتههای تحقیق

بر ا.اس روابط ( )1تها ( ،)3هریهک از ریسهکههای واردات ذرت
دامم به ایران طم .الهای  8731تا  8733محا.هبه و نتهایج آن در
جدول  5گزارش سده ا.تن در ای جدول ،عالوهبر حجم واردات ذرت
دامم به ایران ،ریسک .یستماتیک و غیر .یستماتیک گهزارش سهده
ا.تن ارقام ریسک پرتفوی ،از مجموع ایه دو ریسهک حاصهل سهده
ا.ت (رابطه  )7که روند آن در سکل  7نیز نمهایش داده سهده ا.هتن
عالوه بر آن ،ساخصهای ریسک سامل ساخص ریسک .یسهتماتیک
و غیر .یستماتیک محا.به و گزارش سده ا.ت که روند تغییر ای دو
ساخص ،به صورت سماتیک در سهکل  4نیهز مشهخص سهده ا.هتن
عالوه بر موارد فوق ،واریانس ماهانه قیمت جهانم ذرت (  )δ2𝑤cornدر
هر .ال محا.به و در ای جدول گزارش سده ا.تن نو.هانات ماهانهه
قیمت جهانم در .ال  ،8731بیشتری مقهدار و بهیش از  51واحهد و
کمتری میزان آن مربوط به .هال  8732و کمتهر از  81واحهد ا.هت،
هرچند قیمت جهانم در ای .ال باال بوده اما نو.ان ماهانه آن پهایی
ا.تن
روند حرکت انواع ریسک های مختلف در سکل  4مشهخص سهده

سنگاپور

سوئیس

Switzerland Singapore
212.814
118.951
450.942
396.184
1408.539
1445.524
312.384
166.450
101.951
68.676
211.224
194.223
76.646
146.196
113.231
138.992
Source: Research findings

سال
Year
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

ا.تن ای سکل ،میزان ریسکهای .یستماتیک ،غیر .یسهتماتیک و
ریسک پرتفوی را برای .هالههای  8731تها  8733نشهان مهمدههدن
ریسک .یستماتیک و غیر .یستماتیک تقریباً روند مشهابهم را دنبهال
ممکند ،هرچند روند تغییر در ریسک .یستماتیک ملمهوستهر ا.هتن
ریسک پرتفوی مجموع دو ریسک .یسهتماتیک و غیهر .یسهتماتیک
(خطچی ) ا.تن از .ال  8731هر دو ریسک روند افزایشم داسته ،بهه
نحوی که میزان آن در .ال  8732به او ممر.د و پس از آن رونهد
کاهشم .ریع را آغاز ممکندن همانطور که گفته سهد ،ایه افهزایش،
برای ریسک .یستماتیک بیشتر ا.ت بهطوریکه در ای بهازه زمهانم
ریسک .یستماتیک تقریباً .ه و نیم برابهر سهده و از  8211واحهد در
.ال  8731به حدود  4511واحد در .ال  8732افزایش داسته ا.هتن
پههس از .ههال  ،8732ریسههک .یسههتماتیک بههه کمتههر از  511واحههد
کاهشیافته و تقریباً روند ثابتم را ادامه ممدهدن از .ال  8732به بعهد
نو.انات آن کاهشیافته ،بهطهوریکهه ریسهک آن در کمتهر از 8111
واحد در حال نو.ان ا.تن
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1733  تا1731  ریسک واردات ذرت دامی ایران به تفکیک و برای سالهای-5 جدول
Table 5- Iran's corn imports risk during of 2000-2018

سال

حجم واردات

ریسک
سیستماتیک
پرتفوی

Year

Import
volume (100
million tons)

Systematic
portfolio risks

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

ریسک مشخص یا
غیرسیستماتیک

ریسک
پرتفوی

واریانس ماهانه
قیمت جهانی

شاخص ریسک
سیستماتیک

شاخص ریسک
مشخص یا
غیرسیتماتیک

Specific or
unsystematic
portfolio risks

Portfolio
risks

Variance of the
monthly global
price of corn (𝛅𝟐𝒃𝒕 )

Systematic
portfolio risk
index

Specific or
unsystematic
portfolio risk index

49.35
193.40
634.27
527.23
79.93
423.10
91.80
86.58

1215.50
3611.24
5054.14
2929.86
298.31
838.28
529.42
516.87

58.21
35.12
9.48
16.82
13.05
16.41
26.61
22.83

11.00
12.56
17.51
8.27
2.58
3.62
3.14
2.89

5.12
8.93
44.01
14.99
2.43
13.34
2.06
1.67

31.041
1166.14
46.545
3417.84
37.963
4419.87
59.303
2402.63
57.387
218.38
56.313
415.18
66.708
437.62
71.877
430.29
Source: Research findings

 یافتههای تحقیق:مأخذ

5500
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1733  تا1731  غیر سیستماتیک و ریسک پرتفوی واردات ذرت دامی ایران در سالهای، ریسک سیستماتیک-4 شکل
Figure 4-The systematic risks, specific risks, and portfolio risks to Iran's corn imports risks from 2000 to 2018
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1733  تا1731  شاخص ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک مربوط به پرتفوی وارداتی ذرت دامی طی سالهای-5 شکل
Figure 5- The systematic risks, specific risks, and portfolio risks index to Iran's corn imports risks from 2000 to 2018
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.یا.ت های داخلم در جهت واردات ذرت دامم و مسایل و مشکالت
هر یک از کشورهایم صادرکننده ذرت به ایران مسبب آن هستندن
الزم ا.ت ارتبهاط بهی سهاخص تنهوع و سهاخص ریسهک غیهر
.یستماتیک نیز موردتوجه قرار گیرد که سکل  6ای ارتبهاط را نشهان
ممدهدن بر ا.اس سکل ،رابطه خطم مشخص بهی سهاخص تنهوع و
ساخص ریسک غیر .یستماتیک واردات ذرت دامهم بهه ایهران طهم
.الهای موردبرر.م ،وجود ندارد؛ بهه عبهارت دیگهر ،افهزایش تعهداد
کشورهای مبد واردات ذرت به ایران ،به معنای کهاهش و یها از بهی
رفت ریسک وارداتم نیستن ساخص تنوع بی  1/65تا  1/45ا.ت که
با ساخص ریسک غیر .یستماتیک ارتباطم ندارد؛ ای نشان ممدههد
که تنها ،افزایش تعداد کشورهای وارداتم ذرت دامم ،کمک چندانم به
کاهش ریسک غیر .یستماتیک واردات ذرت به ایهران نخواههد کهردن
پس ،کاهش ایه نهوع ریسهک وارداتهم ،از طریهق انتخهاب صهحیح
کشورهای مبد واردات و کهاهش وابسهتگم بهیش از حهد بهه برخهم
کشههورها -خصوص هاً کشههورهای کههه وزن ریسههکم بههاالیم دارنههد-
امکانپذیر خواهد بود؛ در حقیقت ،به جای افزایش تنوع کشورها ،الزم
ا.ت از طریق واردات ذرت از کشورهایم با وزن ریسک کمتهر (ماننهد
کشور .نگاپور که یک کشور با وزن ریسکم پایی بوده و یک کشهور
آ.یایم نیز هست) و ایجاد تعادل بی کشورها و مناطقم کهه ریسهک
مشابه دارند ،به کاهش ریسک غیر .یستماتیک واردات ذرت به ایران
کمک کردن

سکل  ،5ساخص ریسک برای واردات ذرت دامم نشان ممدههدن
ساخص.ازی ،باعث از بی بردن اثرات حجم واردات ذرت در محا.به
ریسک مم سود؛ به عبارت دیگر ،از ساخص ریسک برای اندازهگیهری
اثرات .ایر عوامل مؤثر ،به غیر از اثر حجم واردات بر ریسک ا.هتفاده
سده ا.تن ای سکل ،روند هر دو ساخص ریسک .یستماتیک و غیهر
.یستماتیک را طم .الهای  8731تا  8733نشان مهمدههدن ههر دو
ساخص ریسک ،روند تقریبهاً مشهابهم را در ایه بهازه زمهانم نشهان
ممدهندن ساخص ریسک .یستماتیک ،به دلیل نو.انات قیمت جهانم
ذرت تا .ال  8732روند افزایشم محسو.هم را نشهان مهمدههد ،بهه
طوری که ،میزان ساخص ریسک .یستماتیک در .ال  8732نسهبت
به .ال  8731حدود  1برابر افزایش داسته ا.تن پس از آن .هال ،بها
بهبود قیمهت جههانم مهواد غهذایم و کهاهش نو.هانات قیمهت ذرت،
ساخصهای ریسک در یک بازه کوچکتری نو.ان مهمکنهد و رونهد
تقریباً کاهشم را به خود ممگیرد به نحویکه ای ساخصها در .هال
 8733به پایی تری .طح خود ر.یده ا.هتن در ایه .هال ،سهاخص
ریسک .یستماتیک به کمتر از  2یعنم نسبت به .ال  8732کهاهش
 22برابری را ساهد بوده ا.تن ساخص ریسک غیر .یستماتیک نیز به
کمتر از  7واحد در .هال  8733ر.هیده ا.هت کهه کهاهش  6برابهری
داسته ا.تن البته در ای فاصله زمانم ،با نو.ان قیمت در .ال ،8735
مجدد ساخص ریسک .یستماتیک افزایش را نشان ممدهدن با توجهه
به نتایج ،ریسک واردات ذرت دامم برای ایران بیشتر ناسم از ریسهک
غیر.یستماتیک ممباسد که عواملم چهون نو.هانات نهرخ ارز ایهران،

40
20

R² = 0.0289
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0
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0.55

0.5

0.45

شاخص تنوع )Id( ) Diversification index
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شاخص ریسک
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غیرسیستماتیک
Unsystematic risk index
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شکل  -6ارتباط بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران از  1731تا 1733
Figure 6- Relationship between specific risk index and diversification index of Iran's corn imports from 2006 to 2011

نتیجهگیری و پیشنهادها
ریسک واردات ذرت ،همواره واحدهای تولیهدی وابسهته بهه ایه
نهاده تولید یعنم واحدهای دام و طیور را تحهت تهاثیر خهود قهرار داده
ا.تن در مطالعه حاضر ،به برر.م نوع ریسک واردات ذرت ایهران بهر
ا.اس تئوری پرتفوی پرداخته سده ا.تن ریسک .یستماتیک واردات

ذرت ،ناسم از نو.انات غیرقابل پیشبینم قیمت جهانم هستند و همه
کشورهای واردکننده ای محصول ،در معرض ای نهوع ریسهک قهرار
دارند و چون ای نوع ریسک متأثر از نو.هانات قیمهت جههانم ا.هت،
نممتوان با اقدامات و یا راهکارهای تنوع بخشم از بروز آن جلوگیری
کردن ریسک غیر.یستماتیک واردات ذرت بهه ریسهک ناسهم از عهدم
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مشابه دارند همچنان حفظ کندن
 بهه معنهای،افزایش تعداد کشورهای مبد واردات ذرت بهه ایهران
کاهش و یها از بهی رفهت ریسهک وارداتهم نیسهتن افهزایش تعهداد
 کمهک چنهدانم بهه کهاهش ریسهک،کشورهای وارداتم ذرت دامهم
یستماتیک واردات ذرت به ایران نخواهد کهرد و اگهر مشهکالت.غیر
 تنوع هم نمهمتوانهد بهر کهاهش ریسهک،تحریم بر واردات رفع سود
، پس کاهش ای نوع ریسک وارداتم،واردات ذرت ایران اثرگذار باسد
از طریق انتخاب صحیح کشورهای مبهد واردات و کهاهش وابسهتگم
 خصوصاً کشهورهای کهه وزن ریسهکم-بیش از حد به برخم کشورها
 واردات ذرت ایران بایهد،  امکانپذیر خواهد بودن بنابرای-باالیم دارند
نگاپور انجام پذیردن. از کشورهایم که ریسک کمتری دارند همچون
 نتیجه مطالعه نشان داد که تنوع نممتواند نقش مهمم در،اگر چه
ایر. ، اما پیشنهاد ممسود برای مطالعات آینده،کاهش ریسک ایفا کند
 بعنوان پرتفهوی،کشورهای دیگرکه امکان واردات از آن ها وجود دارد
اس آن پیشنهاد سودن.دیگر درنظر گرفته سوند تا پرتفوی بهینه برا

موفقیههت کشههورهای صههادرکننده ذرت در تههأمی ذرت کشههورهای
واردکننده اساره داردن هنگاممکه یهک کشهور صهادرکننهده بهه دلیهل
 اتفاقات یا عوامل دیگهر، سرایط آب و هوایم،تهای داخلم خود.یا.
 ریسکهایم را برای کشهورهای، ای امر،صادرات خود را متوقف کند
 منجهر بهه بهروز،واردکننده به همراه خواهد داستن ایه سکسهتهها
یستماتیک بهرای کشهور واردکننهده محصهول مهمسهودن.ریسک غیر
 چنی سکستهایم نممتواننهد بههطهور ههمزمهان در همهه،ازآنجاکه
کشورها اتفاق بیفتند و بیشتر آنها اثرات تهأخیری بهر قیمهت جههانم
یستماتیک به عنوان.  ریسک غیر،اس نتایج مطالعه.ذرت دارندن بر ا
-تراتژی متنوع.ت آمد و با یک ا.ریسک اصلم واردات ذرت ایران بد
هیله. بهدی و،ازی نممتوان برای امنیت دریافت ذرت اقهدام نمهود.
هعه تولیهد داخلهم.پیشنهاد ممسود که ایران از توانایم خود بهرای تو
هولت کسب و کار واردات. یستم ساخص. ،اس.اقدام نماید و یا بر ا
 وارد،هولت کسب و کهار" بیشهتر دارنهد." را از کشورهایم که درجه
کند و همچنی واردات خهود را از کشهورهایم کهه ریسهک متعهادل و
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Introduction: Iran imported 9 million tons of corn, from Switzerland, Emirate, England and, Netherlands in
2017 so these regions are now the major sources of corn import for Iran. Among the multiple risks, Iran's corn
imports encountered systematics and unsystematic risk. Systematic risks are the risks carried by entire assets
within a system and cannot be diversified. They are also called non-diversifiable risks, beta risks, and market
risks. Specific risks are risks that are unique to an individual asset. In a portfolio, specific risks can be mitigated
by using a diversification strategy. Terms or phrases which can be used conterminously with specific risks are
diversifiable, unique, unsystematic, or idiosyncratic risks. International price fluctuation and internal policy
comprise the risk of Iran's corn imports. Risk specification and management of Iran's corn imports are important
since corn, as an input of livestock production, makes the risk of these industries and hence the price of red meat
and poultry. The corn imports systematic risks refer to the risks caused by global corn price fluctuations. The
systematic risks usually result from the unpredictable fluctuation of global corn demand or a concerted action
taken by major corn exporters. All corn importing countries are liable to these risks. Global corn prices fluctuate
when the global consumption of corn grows quickly and an imbalance of supply and demand ensues. Worldwide
fluctuation is the risk brought about which cannot be avoided by diversification; all the corn importing countries
will be affected by this risk. The specific risks to corn imports refer to the risks resulting from corn exporting
countries. When a corn exporting country stops its exports due to the policies, climate, production decrease as a
result of disease and the other production risk, or other factors, it will bring losses to the corn importing
countries. These failures result in a specific risk to corn imports. Since such failures cannot take place in all
countries at the same time, and most of them have delayed effects on global corn prices, diversification can be
adopted in order to reduce the specific risks to corn importing countries.
This paper tries to answer the following questions: What risks will Iran face in terms of corn import
systematic or unsystematic risk? What is the relationship between global corn prices and the import prices of
Iran's corn imports? Can diversification really minimize Iran's corn import risks?
Materials and Methods: This paper applies an improved portfolio model and diversification theory to
quantify the risks for Iran's corn import risk during 2000-2019. Diversification theory often applied to the
analysis of Iran's corn risks, is considered as a powerful instrument in this field of study. Firstly, for considering
the systematic risk like the relationship between Iran's corn import prices and global corn prices is estimated.
The Ease of Doing Business Index grading system is employed to represent the risk weight relative to each of
source country, which should be able to better reflect the extent of each country's influence on Iran's corn risk.
Secondly, the diversification index will be calculated and then the systematic and unsystematic risk is estimated.
Finally risk index as an import ratio from source countries in order to replace the volume of imports from a
country is used to solve the rapidly increasing risk as well as increasing import volume.
Results and Discussion: Empirical results show that ever-increasing global corn prices, price fluctuations,
and the increasing volume of imports are the root causes of the growth of Iran's corn import risks. The systematic
risks are the primary risks to Iran's corn import risk, which the highest systematic risk accrued in 2011. The
diversification indexes remain between 0.4 and 0.5, with no evidence that a linear relationship exists between the
diversification index and the specific risk index. Therefore, it is not enough to just reduce the specific risks by
increasing the number of source countries. It is of equal importance to import corn from countries with low-risk
weights and to strike a balance among countries and regions with similar risks. From 2006 to 2011, Iran's corn
import risk index remained steady, between 2.8 and 11. As the Ease of Doing Business Index grading system
indicates, Iran should import less from countries with low Ease of Doing Business Index grades such as
1 and 2- Assistant Professor and Ph.D. of Agricultural Economics, Agricultural College, Shiraz University,
Shiraz, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: f.fathi@shirazu.ac.ir)
DOI: 10.22067/JEAD.2021.69209.1027

010

 مدیریت ریسک واردات ذرت دامی ایران،فتحی و قربانیان

Singapore and import more from those with higher Ease of Doing Business Index grades, maintain balanced
imports from countries with similar risks.
Keywords: Corn import, Portfolio theory, Systematic risk, Unsystematic risk

