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چكیده
این مطالعه با هدف پیشبینی قیمت جهانی گندم و تشخیص زمان مناسب واردات گندم در
جهت صرفه جویی ارزی صورت گرفت .جامعه آماری تحقیق حاضر اطالعات سری زمانی ماهانه
قیمت گندم طی بازه زمانی ژانویه  0222تا دسامبر  0202است و پیشبینی قیمت جهانی گندم
برای دوره زمانی ژانویه  0202تا دسامبر  0202انجام شده است .همچنین جهت بررسی میزان
واردات گندم به کشور ایران دادههای ماهانه سال 0111 -0131در نظر گرفته شده است .در این
مطالعه از مدل  ARIMAبهعنوان پیشتاز مدلهای سری زمانی کالسیک برای پیشبینی قیمت
جهانی گندم استفاده گردید .نتایج تخمین مدل  ARIMAو مشاهده روند زمانی متغیر قیمت
جهانی گندم نشان می دهد که در سالهای اخیر با کاهش قیمت مواجه هستیم و در سالهای
 0202و  0202شاهد افزایش تدریجی قیمت جهانی گندم خواهیم بود .همچنین با بررسی وضعیت
واردات گندم ایران در سال های مذکور ،این نتیجه حاصل شد که واردات گندم در بعضی سالها،
در زمان مناسبی انجام نشده است ،در سالهایی مانند سال  0130که قیمت جهانی افزایش داشته
است ایران نیز افزایش واردات گندم داشته است.
واژههاي كلیدي :پیشبینی ،قیمت جهانی گندم ،صرفهجویی ارزی ،مدل .ARIMA
طبقه بندي Q11 ،C53 ،C51 ، C22: JEL
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 -1مقدمه
ذات آدمی ،همانگونه که ادوار مختلف تاریخی گواهی بر آن است ،مایل به درک و رمزگشایی از
پدیده های پیرامونی است تا بدین ترتیب بتواند به پیشبینی رفتار آن پدیدهها پرداخته ،و متناسب
با آنچه می پندارد در آینده رخ دهد واکنش نشان دهد .ذهن منطقی انسان در تمام ابعاد زندگی
بشری همواره از ابهام و ناتوانی در توصیف پدیدهها گریزان بوده و تالش در تبیین ابعاد آنها داشته
است .روشن است که در عرصههای اقتصادی این مسأله بیشتر به چشم میخورد و چه انسان را
"موجودی عاقل اقتصادی" بدانیم ،چه نه ،نمیتوان به منکر تالش وی برای پاسخگویی صحیح به
پیچیدگی ها و مسائل و ابهامات عرصه اقتصادی شد .یکی از اساسیترین مسائل مورد توجه در
اقتصاد ایران بحث واردات کاالهای اساسی و مقدار ارزی است که برای این واردات هر ساله دولت
در نظر می گیرد؛ اقتصاد کشور ایران در زمینه محصوالت کشاورزی ،به ویژه کاالهای اساسی نظیر
غالت (گندم ،برنج ،جو) و شکر به شدّت وابسته به واردات است و بخش قابل توجهی از مصرف
داخلی این اقالم از طریق واردات صورت میگیرد .گندم عمدهترین محصول زراعی جهان است و
بهعنوان عنصر محوری و کلیدی کشاورزی جایگاه مهم و ویژهای در تولید و مصرف مواد غذایی ملل
جهان دارد .بیشترین سطح زیر کشت و باالترین میزان مصرف جهان را به خود اختصاص داده و
به عنوان ماده اصلی غذایی در الگوی غذایی خانوارها مطرح است ،بنابراین با توجه به اهمیت این
کاال و با توجه به آن که تولیدات گندم در ایران پاسخگوی نیازهای جامعه نمیباشد ایران ناگزیر به
واردات گندم است که با روند افزایشی هر ساله ارز بیشتری از کشور خارج شده و به جای آنکه
منابع ارزی صرف سرمایهگذاری در زمینههای زیربنایی گردد ،صرف هزینه واردات میگردد.
محصول گندم بهعنوان محصول استراتژیک در تمام دنیا بویژه کشورهای در حال توسعه نظیر ایران،
به لحاظ تولید و مصرف مهم ترین محصول کشاورزی بوده و افزایش واردات آن روز به روز مورد
توجه قرار گرفته و از نظر اقتصادی و بألخص از نظر تأمین منابع ارزی برای این مهم ،از اهمیت
بسیاری برخوردار است .پیش بینی وقایع آینده در فرایند تصمیمگی ری ،نقش عمدهای ایفا میکند؛
در بین متغیرهای اقتصادی ،قیمت اهمیت بیشتری دارد ،چراکه قیمتها از نظر اقتصادی نقش
راهنما را برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی کارآمد ایفا میکند.
ایران ساالنه میلیونها تن محصوالت کشاورزی ،بهخصوص گندم وارد میکند و به دنبال آن هر
ساله چندین میلیارد دالر هزینه خرید گندم با قیمتهای مختلف مینماید .در نهایت با عنایت به
این مسأله که با توجه به شرایط کنونی اجتناب از واردات گندم امکانپذیر نمیباشد و از آنجایی که
قیمت جهانی گندم و به تبع آن میزان واردات آن در ماههای مختلف متفاوت است این پژوهش در
صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا با پیشبینی قیمت جهانی گندم میتوان زمان مناسب
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جهت خرید گندم را مشخص نمود تا بتوان در زمینه واردات این کاالی استراتژیک صرفهجویی
ارزی کرد؟ به بیان دیگر آیا با پیشبینی قیمت جهانی گندم میتوان گامی در جهت صرفه جویی
ارزی در ایران برداشت؟
 -2چارچوب نظري و پیشینه پژوهش
نگاهی به پژوهشهای اقتصادی در ارتباط با پیش بینی قیمت ،دامنه وسیعی از مدلها و روشها
را منعکس مینماید .بهطوریکه این دامنه مدلهای بسیار ساده قیاسی و سری زمانی با روشهای
پیچیده معادالت ساختاری و شبیهسازی را در برمیگیرد .ولیکن از میان مدلهای سنجی در این
زمینه پیشبینی قیمت ،نتایج پژوهشها مؤید برتری الگوی سری زمانی  ARIMAبرای پیشبینی
قیمت است .لذا با توجه به آنکه در این پژوهش پیشبینی قیمت جهانی گندم مدنظر میباشد ،از
مدل خودرگرسیون و میانگین متحرک انباشته ( )ARIMAبهره گرفته خواهدشد.
مطالعات بسیاری در زمینههای مختلف براساس مدل  ARIMAصورت گرفته است که در ادامه به
آن پرداخته میشود.
مره و همکاران ( )0200به پیش بینی قیمت روز بعد سهام با تکنیکهای  ARIMAو شبکه
عصبی پرداختند .نتایج تحقیق بر باالتر بودن کارایی  ARIMAدر پیشبینی قیمت سهام نسبت به
شبکه عصبی داللت دارد Wong .و همکاران(0 )0202مطالعهای مقایسهای بین مدلهای سری
زمانی فازی و مدلهای  ARIMAانجام دادند .این مطالعه که بر روی دادههای مقدار صادرات کشور
تایوان صورت گرفت .وانخاد و همکاران ( 1)0202اقدام به پیشبینی محصول نخود فرنگی هند با
استفاده از مدل  ARIMAپرداختند .در تحقیق آنها از روش باکس – جنکینز استفاده شد .لین
( 2)0202به بررسی پیشبینی قیمت طال با استفاده از مدلهای  ARIMAپرداخت .فرناندز ()0222
2به بررسی پیش بینی قیمت کاالهای نفت خام و قیمت گاز پرداخته است .وی در تحقیق خود از
مدل شبکه هوش مصنوعی ،مدل برداری و  ARIMAبرای پیشبینی استفاده نمود .دولی و لنیهان
( 2 )0222به ارزیابی مدلهای سری زمانی برای پیشبینی قیمت فلزات پرداختند .در این تحقیق از
دو مدل  ARIMAو مدل قیمت آتی وقفه داده شده برای پیشبینی قیمت فلزات روی و سرب
استفاده شد .نتایج تحقیق آنها نشان داد که مدل  ARIMAدر مقایسه با مدل قیمت آتی با وقفه،
پیشبینی بهتری ارائه میدهد .کونتراس و همکاران ( 2 )0221به بررسی مدل  ARIMAبرای
پیشبینی روزانه قیمت برق پرداختند .آنها از تکنیک  ARIMAبرای تحلیل کردن دادههای سری
زمانی استفاده کردند .بروسسان و لیما ( 1 )0220به بررسی کاربردی از مدلهای سری زمانی
بهعنوان بک ابزار تصمیمگیری برای خرید و فروش قراردادهای آتی گوشت در بازار برزیل پرداختند.
0
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مدل استفاده شده در تحقیق آنها مدل  ، ARIMAشبکه عصبی و مدل خطی پویا است .پرتوگال
( 3 )0332در مطالعهای پیش بینی تولید ناخالص بخش صنعت در برزیل را با استفاده از روشهای
شبکه عصبی و  ARIMAمورد مقایسه قرار داد .نتایج مطالعه حاکی از آن بود که فرآیند ، ARIMA
عملکرد بهتری در مقایسه با مدل شبکه عصبی .در ایران چیذری و عبداللهی ( )0131در تحقیق
خود جهت پیش بینی قیمت سهام کشاورزی در بورس اوراق بهادار از مدل  ARIMAاستفاده
کردهاند .محمدی و همکاران ( ، )0132مطالعهای را با هدف انتخاب الگوی مناسب برای پیشبینی
قیمت اسمی و واقعی محصوالت دامی انجام دادند .الگوهای مورد استفاده برای پیشبینی شامل
الگوهای  ARIMAو شبکه عصبی مصنوعی بوده است .علی احمدی و احمدلو ( )0113جهت
پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طال در بورس کاالی ایران از روش  ARIMAبراساس متد
باکس-جنکینز پرداختند .فرخ زاده و شاه ولی ( ،)0112مطالعهای با هدف پیشبینی قیمت اسمی و
واقعی محصوالت کشاورزی شامل پنبه و زعفران و برنج برای دوره  12-0122انجام دادند .الگوهای
مورد استفاده برای پیشبینی شامل  ،ARIMAتعدیل نمایی یگانه ،تعدیل نمایی دوگانه ،هارمونیک،
 ARCHو الگوی شبکه مصنوعی است مقدسی و رحیمی بدر ( )0112در تحقیق خود جهت
ارزیابی الگوهای مختلف اقتصادسنجی برای پیشبینی قیمت گندم ،ضمن تصریح و انتخاب الگوی
مناسب ،به پیشبینی قیمت این محصول در دوره  0111-32پرداختهاند .موسوی ()0112طی
مطالعهای تحت عنوان تحلیل بر خودکفایی در تولید گندم ،به منظور ایجاد یک دیدگاه تحلیل در
مورد پایداری خودکفایی تولید گندم و امکان سنجی صادرات آن ،مقدار تولید این محصول برای
سالهای آتی مورد پیش بینی قرار داده است .در این مطالعه ،آمار سری زمانی تولید با استفاده از
روش  ARIMAمدلسازی شده است و تولید گندم برای سال های  0112تا  0222مورد پیشبینی
قرار گرفته است .نتایج مطالعه عمرانی و بخشوده ( )0112نشاندهندة برتری مدلهای ARIMA
نسبت به روشهای میانگین متحرک ،هموارسازی نمایی ساده (یگانه) و دوگانه از نظر قدرت
پیشبینی برای قیمتهای پیاز و سیب زمینی در سال  0112بوده است .گیالن پور وکهزادی
( )0122قیمت برنج تایلندی را با استفاده از مدل  ARIMAپیش بینی نمودند.
در مطالعات مختلف انجام شده موضوعات اقتصادی ،مالی و بازرگانی ،این روشها جوابهای
متعددی دادهاند .نتایج بعضی از این تحقیقات ،شبکههای عصبی خطاهای کمتری نشان داده و در
بعضی نتایج دیگر ،روشهای کالسیک از جمله روشهای باکس – جنکینز یا اقتصادسنجی
جوابهای بهتری دادهاند .با توجه به بهکارگیری مدلهای مختلف پیشبینی در تحقیقات اخیر و
نتایج گوناگون حاصله ،هنوز قطعیت برتری هیچ یک از مدلهای پیشبینی نسبت به یکدیگر
مشخص نیست .لذا در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از مدل  ARIMAبه پیشبینی قیمت جهانی
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گندم بپردازیم به این دلیل که طبق پیشینه ارائه شده این نتیجه حاصل میشود که مدل ARIMA

برای پیشبینیهای کوتاهمدّت و همچنین پیشبینی قیمت محصوالت کشاورزی نتایج بهتری را
ارائه میدهد .وجه تمایز این مطالعه با مطالعه های پیشین این است که تا کنون به پیشبینی
قیمت جهانی گندم پرداخته نشده است و در این مطالعه عالوه بر پیشبینی قیمت جهانی گندم با
استفاده از مدل  ،ARIMAبه بررسی اثر آن بر واردات گندم ،بررسی روند آماری واردات گندم و به
تبع آن صرفهجویی ارزی میپردازد.
 -3اهمیت موضوع پژوهش
محصول گندم به عنوان محصول استراتژیک در تمام دنیا بویژه کشورهای در حال توسعه نظیر
ایران ،به لحاظ تولید و مصرف مهم ترین محصول کشاورزی بوده و افزایش واردات آن روز به روز
مورد توجه قرار گرفته و از نظر اقتصادی و بألخص از نظر تأمین منابع ارزی برای این مهم ،از
اهمیت بسیاری برخوردار است .پیشبینی وقایع آینده در فرایند تصمیمگیری ،نقش عمدهای ایفا
میکند؛ در بین متغیرهای اقتصادی ،قیمت اهمیت بیشتری دارد ،چراکه قیمتها از نظر اقتصادی
نقش راهنما را برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی کارآمد ایفا میکند.
این پژوهش با توجه به نقش انکارناپذیر قیمت در میزان واردات گندم ،و همچنین ضرورت
مدیریت واردات گندم در جهت صرفهجویی ارزی در ایران درصدد پیشبینی قیمت جهانی این
محصول است تا بتواند زمان مناسب جهت واردات گندم را مشخص نماید و به هدف موردنظرکه
صرفهجویی ارزی میباشد ،دست یابد تا بتوان با این صرفهجویی ارزی ،منابع ارزی کشور را به
سرمایهگذاری در زمینه های زیربنایی اختصاص داد و گامی اساسی در جهت توسعه اقتصادی
برداشت.
 -4فرضیه پژوهش
با پیشبینی قیمت جهانی گندم و تشخیص زمان مناسب واردات گندم میتوان به صرفهجویی ارزی
در کشور ایران دست یافت.
 -5روششناسی پژوهش
جامعه آماری تحقیق حاضر اطالعات سری زمانی ماهانه قیمت گندم طی بازه زمانی ژوئن
 0222تا می  0202است و پیش بینی قیمت جهانی گندم برای دوره زمانی  0202تا  0202انجام
می شود که داده های مربوط به قیمت جهانی گندم از اطالعات سری زمانی دپارتمان کشاورزی و
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اقتصاد ایاالت متحده آمریکا استخراج و جمع آوری شده است .همچنین جهت بررسی میزان
واردات گندم به کشور ایران از داده های ماهانه سال 0111 -0131مربوط به گمرک جمهوری
اسالمی ایران -متناظر با ماه های قیمت جهانی گندم -استخراج شده است.
در انجام این تحقیق از آمار و اطالعات موجود استفاده میگردد ،و نیازی به نمونهگیری نمیباشد.
در این مطالعه جهت پیشبینی قیمت جهانی گندم ،از تحلیل آماری به روش اقتصادسنجی و
یکی از محبوبترین مدلهای پیشبینی سری زمانی بهنام مدل  ARIMAکه تحت عنوان متدولوژی
باکس-جنکینز شهرت یافته است ،استفاده میگردد.
با توجه به مباحث نظری موضوع و با درنظر گرفتن مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص
پیشبینی قیمت جهانی گندم و بررسی اثر آن بر صرفهجویی ارزی در کشور ایران الگوی تجربی
تحقیق به شکل مدل خودرگرسیون با میانگین متحرک انباشته  ARIMAبه صورت زیر ارائه
میشود:

WPt    i WPt i   i  ut i

 :WPدر مطالعه حاضرقیمت جهانی گندم میباشد.
 -6نتایج و بحث
 -1-6آزمونهاي مانایی )(Unit root Test

در اغلب مطالعات سریهای زمانی ،وجود ریشه واحد در متغیرهای سریهای زمانی ممکن
است منجر به برآورد رگرسیون کاذب شود و از این رو نتایج به دست آمده قابل اتکا نباشد .به این
منظور از دو آزمون متداول دیکی -فولر تعمیم یافته ( 02)ADFو فیلیپس-پرون ( 00)PPاستفاده
شده است .نتایج هر دو آزمون نشان میدهد متغیر قیمت جهانی گندم با یکبار تفاضلگیری مانا
میشوند ،درنتیجه متغیر مورد بررسی جمعی از درجه یک میباشد .خالصه نتایج این آزمونها در
جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  -1آزمون ریشه واحد دیكی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون
آماره آزمون PP

درجه جمعی

تفاضل مرتبه اول

در سطح

)I(1

-8.439063

-1.849703

آماره آزمون ADF

درجه جمعی

تفاضل مرتبه اول

در سطح

)I(1

-8.439063

-2.22149

ماخذ :یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 11زمستان 1931
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 -2-6نتایج تخمین مدل ARIMA

در این مطالعه ابتدا برای استفاده از مدل  ARIMAباید با بکارگیری آزمونهای ریشه واحد،
وضعیت مانایی و درجه جمعی متغیر بهصورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد که نتایج آزمونهای
مانایی نشان از مانایی متغیر قیمت جهانی گندم با یکبار تفاضلگیری میباشد .سپس با مشاهده
 correlogramو با نگاهی به وضعیت ) Partial correlation (ARو ) AutoCorrelation (MAو نقاط
بیرون زده از محدوه؛ مقدار  ARو  MAهای خارج از میانگین را بهدست آوریم که در ساختن مدل
 ARIMAمورد استفاده قرار میگیرد که با توجه به مقادیر  ARو  MAو همچنین با بررسی مقادیر
آکائیک و شوارتز ( AICو( ) SCمعیار ارزشگذاری بر اساس کوچک بودن این مقادیر میباشد)
میتوانیم ARIMAی مناسب را برای مطالعه مشخص کنیم.
جدول -2مشاهده مقادیر  correlogramبراي به دست آوردن  ARو  MAهاي مناسب

ماخذ :یافتههای پژوهشگر

با نگاهی به وضعیت ) Partial correlation (ARو ) AutoCorrelation (MAمیتوان مشاهده
کرد که ) AR(26) ،AR(12) ،AR(4) ،AR(2) ،AR(1و )،MA(8) ،MA(6) ،MA(5) ،MA(1
) MA(9و ) MA(26از محدوده میانگین تعیین شده خارج شدهاند .همچنین در جدول باال ،از AC
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 11زمستان 1931
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برای تعیین وقفه  )Moving Average (MA)( qاستفاده میکنیم ،که در واقع  qاز جایی آغاز
میشود که  ACشروع به کاهش کند (خودهمبستگی) .و از  PACبرای تعیین وقفه Auto ( P
) )regressive (ARاستفاده میکنیم که در واقع  pاز جایی آغاز میشود که  PACشروع به کاهش
میکند (خودهمبستگی جزئی).
حال معادله الزم را طبق وقفههای  ARو  MAمیسازیم که بهترین معادله بر اساس کمترین مقدار
 AICو SCمعادله ) Ls WP c AR(1) AR(2) MA(5) MA(6میباشد.
جدول  -3معادله مناسب براساس  ARو  MAبراي پیشبینی مدل ARIMA
)Ls WP c AR(1) AR(2) MA(5) MA(6
Prob

tآماره

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0.0000
0.0000
0.0000

6.889059
20.02306
-6.047418

28.54629
0.068700
0.068404

196.6571
1.375588
-0.413666

C
)AR(1
)AR(2

0.0870
0.0416

1.720995
2.052845
0.973067

0.076125
0.076110

)MA(5
0.131011
)MA(6
0.156242
Adjusted R- squared

7.723
7.812

Akaike info criterion
Schwarz criterion

1626.84
0.0000

F - statistic
Prob(F-statistic):

ماخذ :یافتههای پژوهشگر

معادله جدول  1بر طبق انواع وقفههای  ARو  MAدارای کمترین مقدار آکائیک و شوارتز
( AICو ) SCمی باشد که البته در اینجا بهترین حالت در جدول باال ارائه شده است .بنابراین بعد از
به دست آوردن بهترین حالت در ادامه  White noiseبودن جمله پسماند باید مورد بررسی قرار
گیرد که در صورت عدم بیرونزدگی  Partial correlationو  AutoCorrelationمیتوان به این
نتیجه رسید که مدل  ARIMAدچار مشکل پسماند نمیباشد.
بر طبق نتایج جدول  2مشاهده میشود که مقدار  Partial correlationو AutoCorrelation
در هیچ نقطهای دچار بیرونزدگی از میانگین نمیباشد و همچنین مقدار سطح احتمال برای تمامی
مقادیر باالی  %2میباشد که نشان از قبول نتایج میباشد.
پس از به دست آوردن  ARIMAمناسب میتوانیم در ادامه از نتایج جدول  2برای پیشبینی در
مدل  ARIMAاستفاده کنیم.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 11زمستان 1931

شهریار نصابیان و شهاب الدین قشقایی 299 /

جدول -4آزمون جمله پسماند براي پیشبینی مدل  ARIMAمناسب

ماخذ :یافتههای پژوهشگر

نمودار  -1مقادیر پیشبینی قیمت جهانی گندم بر اساس پیشبینی ایستا براي سالهاي 2111-2114
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نمودار  -2مقادیر واقعی قیمت جهانی گندم براي سالهاي 2111-2114

نتایج جدول  0و  0که مقادیر پیشبینی قیمت جهانی گندم برای سالهای  0222-0202و بر
اساس مقادیر واقعی قیمت جهانی و با استفاده از پیشبینی ایستا صورت گرفته است ،نشان از
درستی مراحل سپری شده در باال میباشد و میتوانیم با اتکاء بر نتایج باال پیشبینی الزم را برای
سالهای  0202:00-0202:0انجام دهیم.

نمودار  -3مقادیر پیشبینی قیمت جهانی گندم بر اساس پیشبینی ایستا براي سالهاي 2111-2112

 -3-6بررسی وضعیت واردات گندم كشور ایران
با توجه به هدف اصلی پژوهش که پیشبینی قیمت جهانی گندم و تشخیص زمان مناسب
واردات گندم در جهت صرفهجویی ارزی میباشد ،ضروری مینماید تا با توجه به آمار واردات گندم
ایران در سال های اخیر ،به بررسی این نکته پرداخته شود که آیا ایران در زمان مناسب واردات
گندم داشته است یا خیر؟ با بررسی آمار واردات اداره گمرک جمهوری اسالمی ایران برای سالهای
 0111 -0131به صورت ماهانه و مقایسه با ماههای متناظر با داده های قیمت جهانی گندم در این
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 11زمستان 1931
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سالها ،این نتیجه حاصل می شود که واردات گندم در زمان مناسبی انجام نشده است ،بهعبارت
دیگر ،دقیقاً در ماههایی که قیمت جهانی گندم افزایش داشته است ایران نیز افزایش واردات گندم
داشته و این به معنای از دست دادن منابع ارزی کشور است.
در نمودارهای زیر ،قیمت جهانی گندم و میزان واردات ایران در ماه های متناظر مقایسه شده است.

نمودار  -4مقایسه قیمت جهانی گندم و واردات ماهانه گندم براي سالهاي 1333-1311
منبع :اداره گمرک جمهوری اسالمی ایران

همانطور که در نمودار  2مالحظه میشود ،به تعداد ماههای کمی میان قیمت جهانی گندم و
واردات گندم تناسب وجود دارد .در اوایل سال  0111با وجود کاهش قیمت ،با کاهش واردات روبرو
هستیم .از ماه پنجم سال  0113تا ماه پنجم سال  0130واردات تقریباً به شکل مناسب مدیریت
شده است ولیکن در ماههای باقی سال  0130این روند ادامه نمییابد و با وجود افزایش زیاد قیمت
جهانی گندم ،واردات به باالترین میزان رسیده است که با مقایسه واردات گندم در ماههای متناظر
مشاهده میشود که ایران واردات گندم را نسبت به ماههای قبل افزایش داده است .در ماههای آخر
سال 0130و در ماههای ابتدایی سال  ،0131قیمت جهانی گندم با توجه به اینکه کاهش کم و
غیرقابل مالحظهای داشته است ولی همانطور که مالحظه میشود ،واردات افزایش چشمگیری
داشته است .به عبارت دیگر کاهش قیمت به میزانی نبوده است که افزایش واردات به این میزان به
مصلحت باشد و نسبت به سال های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و در ماههای بعدی
سال 0131به درستی عمل شده است و نشان از بهبود روند مدیریت واردات دارد.
در نمودار  2میانگین واردات گندم و قیمت جهانی به صورت ساالنه بررسی شده است و همانطور
که مالحظه میشود ،نتایج و تفاسیر مذکور بهصورت میانگین ساالنه ،نیز قابل حصول است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نمودار  -5میانگین قیمت جهانی گندم -میانگین ارزش واردات به دالر براي سال هاي 1333-1311
منبع :اداره گمرک جمهوری اسالمی ایران

همانطور که بیان گردید ،در میان سالهای مورد بررسی ،در سال  ،0130علیرغم آنکه قیمت
جهانی گندم به باالترین میزان خود رسیده است ،ولیکن کشور ایران ،باالترین میزان واردات را
داشته است.
 -2نتایج و پیشنهادات
نتایج تخمین مدل  ARIMAو مشاهده روند زمانی متغیر قیمت جهانی گندم که در سالهای
اخیر با کاهش قیمت مواجه شده است ،در سالهای  0202و  0202شاهد افزایش تدریجی قیمت
جهانی گندم خواهیم بود .بنابراین ارائه راهکارهایی در کشورهای در حال توسعه و تصمیمات سیاسی
و اقتصادی بهخصوص در کشورهای پرجمعیت مبین این است که تأمین نیازهای اضافی گندم با تکیه
بر واردات به مصلحت آنها نیست و قطعاً کشور ما نیز بایستی با اتخاذ این سیاستها و با ایجاد اراده
سیاسی توأم با تدوین و اجرای مستمر برنامههای جامع و راهبردی تحقیقاتی و اجرایی و افزایش
عملکرد و بهینه کردن مصرف گندم کشور ،نعمت بزرگ خودکفایی این محصول استراتژیک را حفظ
نموده و با عرضه مطمئن گندم با تکیه بر تولید داخلی ،امنیت غذایی جامعه را نیز تحکیم و تضمیین
نماید .تحقق این آرمان ملی با توسعه همه جانبه تحقیقات و سرمایهگذاری کافی توأم با اتخاذ
سیاستهای مناسب اقتصادی قابل دستیابی میباشد.
با توجه به هدف اصلی تحقیق که پیشبینی قیمت جهانی گندم و تشخیص زمان مناسب
واردات گندم در جهت صرفهجویی ارزی میباشد ،در قسمت برآورد مدل ،دادههای قیمت جهانی
گندم و دادههای واردات گندم کشور ایران در ماههای متناظر و همچنین بهصورت میانگین ساالنه،
مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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با بررسی آمار واردات اداره گمرک جمهوری اسالمی ایران برای سالهای  0111 -0131به
صورت ماهانه و مقایسه با ماههای متناظر با دادههای قیمت جهانی گندم در این سالها ،این نتیجه
حاصل شد که واردات گندم در بعضی سال ها ،در زمان مناسبی انجام نشده است ،در سالهایی
مانند سال مانند سال  0130که قیمت جهانی افزایش داشته است ایران نیز افزایش واردات گندم
داشته و علت این عدم مدیریت ،می تواند به دالیلی همچون وجود تقاضای زیاد ،سوء تدبیر مسئولین
و یا وجود رانت در زمینه واردات گندم باشد که در نهایت ،متأسفانه منجر به از دست دادن منابع
ارزی میشود ،در صورتی که میتوان این منابع را صرف سرمایهگذاریهای زیربنایی کشور نمود .با
توجه ب ه تفاسیر مذکور ،فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه آیا با پیشبینی قیمت جهانی گندم و
تشخیص زمان درست واردات آن می توان به صرفه جویی ارزی رسید تأیید میگردد و پژوهش به
هدف خود رسیده است.
با توجه به نتیجه ی به دست آمده از پژوهش ،جهت بهبود روند وضعیت تولید و به خصوص
واردات گندم ،به مسئولین توصیه میشود عالوه بر پیشبینی وضعیت آب و هوایی و در نظر گرفتن
شرایط کنونی ،و با توجه به این موضوع که کشور ایران در سال های آتی به سمت خشکسالی
می رود و امکان خودکفا شدن در تولید این محصول دور از انتظار است ،به پیشبینی دقیق قیمت
جهان ی گندم بپردازند تا چنانچه قیمت در حال افزایش بود از تولید داخلی مصرف شود و چناچه در
حال کاهش بود بتواند در زمان مناسب واردات گندم داشته باشد و پاسخگوی نیازهای مصرف
کنندگان باشند.
همچنین توصیه می شود اقداماتی جهت افزایش سیلو و مخازن گندم ،انجام پذیرد تا در صورت
واردات گندم بتوان برای مدت زمان بیشتری گندم را نگهداری نمود.
مسأله مورد توجه دیگر این است که گاهی مسئولین مربوطه که وظیفه خرید گندم را بر عهده
دارند ،از زمان تصمیم برای خرید گندم تا اجرای تصمیم ،زمان زیادی را صرف میکنند ،که
متأسفانه این امر خود موجب تغییر قیمت میشود و شاید بخشی از منابع ارزی که صرف خرید
گندم با قیمت باال می شود ،ناشی از همین تأخیر زمانی باشد؛ لذا به مسئولین مربوطه توصیه
میگردد مدت زمان تصمیم خرید تا انجام آن را به حداقل برسانند.
 -1-2پیشنهادات براي پژوهشهاي آتی
مواردی را می توان برای آزمودن و پیشرفت مدل این پژوهش و همچنین موضوع مورد بحث نام برد
که در ذیل اشاره میگردد:
فصلنامـه اقتصاد مالی
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 )0با توجه به این موضوع که مدلهای متفاوتی جهت پیشبینی قیمت ،مانند :سریهای
زمانی فازی و مدل ترکیبی  FARIMAو  ...وجود دارد ،لذا میتوان جهت دستیابی به نتایج
گستردهتر به پیشبینی قیمت جهانی گندم از روشهای نامبرده استفاده نمود و به مقایسه
این روشها و همچنین ارزیابی قدرت هرکدام پرداخت.
 )0با توجه به این مسأله که در این پژوهش فقط قیمت به عنوان مهمترین متغیر در پیشبینی
در نظر گرفته شده است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی متغیرهای تأثیرگذار دیگر،
همچون دما و میزان بارش هم مورد پیشبینی و آزمون قرار گیرد
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