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مطالعه حاضرررر نگونگث اذرریاری تهانه های قیمت جهانث مواد غیایث بر شررراقی قیمت
مصرر کننده را در ایران مورد بررسرث قرار داده است به ای منوور اذر ببور قیمت جهانث
مواد غیایث به شررراقی قیمت مصرررر کننده با اسرررتهاده از الگوهای قودتوضررریر برداری
( )VARو مرارکو سرررونی یند قودتوضررریر برداری ( )MS-VARو داده های فصررر ث
 499334-493931برآورد شرد بر اسا نتای آزمون قطث بودن ،الگوی  MS-VARنسبت
به الگوی قطث  VARبرازش بهتری برای دادهها ارانه کرده است طبق آمارههای تشخیصث،
تصررریر ) MSIAH(2)-VAR(1به بنوان الگوی منتخب مارکو سررونی یند قودتوضرریر
برداری اسررت نتای نشرران داد که م دار ببور قیمت جهانث مواد غیایث به شرراقی قیمت
مصررر کننده در رژیم اول و دوم در پایان سررال اول به ترتیب برابر  5/50و  5/90اسررت اذر
ببور در سررال دوم افزایم مثیابد که در رژیم دوم نسرربت به رژیم اول بیشررتر اسررت م دار
ببور قیمت در پایان سرررال دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر  5/41و  5/50اسرررت به
دلیل حجم باالی واردات مواد غیایث و نهاده های کشاورزی ،سیاستگیاران ایرانث مث توانند با
به کارریری سیاست های کاهم تورم ،میزان ببور قیمت های جهانث به قیمت های داق ث را
محدود کنند
واژههای کلیدی :شاقی قیمت مصر کننده ،قیمت جهانث مواد غیایث ،ایران
طبقهبندی .E31 ،C22 ،C34 :JEL

 نویسنده مسئول مکاتبات
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بررسث ببور قیمت جهانث مواد غیایث به قیمتهای

 -1مقدمه
بی سررالهای  1550تا  1555قیمت های جهانث بسرریاری از مواد غیایث اص ر ث به طور
قابل توجهث افزایم یافت از ژانویه  1551تا مار  1555شررراقی قیمت مواد غیایث
سررازمان قوار و بار و کشرراورزی م ل متحد ( 941)FAOدرصررد رشررد داشررت (ایوانیچ و
مرارتی 1555 ،2؛ مینوت )1544 ،3افزایم قیمرت جهرانث مواد غیایث در اواقر 1545
شتاب دوباره ای ررفت ،شاقی قیمت مواد غیایث از اکتبر  1545تا ژانویه  ،1544حدود
 40درصررد افزایم یافت (بانک جهانث )1544 ،افزایم شرردید قیمت های جهانث مواد
غیایث اصر ث یک تهدید جدی برای توسرعه جهانث محسروب مث شود افزایم سریع در
قیمرت های جهانث مواد غیایث منجر به افزایم قابل توجه ف ر ،کاهم سرررطر تهییه و
محدود شردن بهره مندی از قدماتث نون آموزش و بهداشت مث شود که همه ای موارد
اذر منهث بر رشررد اقتصرراد جهانث در آینده دارد (ایوانیچ و مارتی  )1541 ،انتوار مثرود
افزایم قیمت مواد غیایث در بازارهای جهانث به قیمت های داق ث در کشورهای مخت ف
انت رال یابد به ویهه اینهه تثذیرپییری از بازارهای جهانث در کشرررورهایث که وارد کننده
مواد غیایث بوده و از تورم باالیث برقوردارند ،بیشتر است
با توجه به رقدادهای یک دهه ریشرررته از جم ه اجرای قانون هدفمندسرررازی یارانه ها،
تحریمهای بی الم ث و نوسررانات قیمت در بازارهای جهانث مواد غیایث و نهت ،نرت تورم
در مناطق شرهری ایران از  44/1درصد در سال  4955به حداکثر م دار  91/1درصد در
سررال  4931رسرریده و با کاهم مجدد به  44/3درصررد در سررال  4931رسررید مثتوان
رهت تورم پدیده جدیدی در ایران نیسررت و اقتصرراد ایران در دهه های ریشررته با ای
مسرل ه مواجه بوده اسرت شاقی قیمت مصر کننده در مناطق شهری با میانگی نرت
رشررد سرراالنه  45/1درصررد از م دار  5/41در سررال  4905به  111/19در سررال 4931
رسریده اسرت تورم به بنوان یک نالم جدی برای سریاستگیاران ایرانث مطر است و
کاهم تورم به سرطر یک رقمث یهث از اهدا مهم اقتصاد ایران در سال های اقیر بوده
اسرررت از ای رو بررسرررث بوامرل تعیی کننده قیمت های داق ث و نرت تورم در ایران
مث تواند مسرابدت قوبث برای سریاسرتگیاران ای برصه در طراحث بسته های سیاستث
1
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مناسب و کارا باشد با توجه به اینهه ایران واردکننده برقث اقالم مواد غیایث و نهادههای
کشراورزی اسرت؛ از ای رو پتانسیل اذرپییری از قیمت های جهانث ای کاالها باال به نور
مثرسررد در ای راسررتا تح یق حاضررر در پث آن اسررت که اذر ببور 4قیمت جهانث مواد
غیایث به شاقی قیمت مصر کننده را در ایران مورد ارزیابث قرار دهد
سرازماندهث م اله حاضرر بدی صورت است که در بخم دوم ضم ارانه مبانث نوری به
بررسرث پیشینه پهوهم پرداقته مث شود بخم سوم به روش شناسث تح یق اقتصاص
دارد که در مورد داده های مورد اسررتهاده و روش برآورد الگو بحث شررده اسرررت بخم
نهارم به ارانه نتای و تح یل یافته های پهوهم اقتصرراص دارد و در بخم پایانث نیز به
جمعبندی و ارانه پیشنهادات پهوهم پرداقته شده است

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بعد از بحران جهانث قیمت مواد غیایث در دهه اول قرن بیست و یهم ،مطالعات زیادی بر
ببور قیمت مواد غیایث به سرطو مخت ف قیمت داق ث در کشورهای رونارون به بنوان
یرک رویهرد جدید متمرکز شرررده اند طبق تعریف بهرز و همهاران )1549( 1نرت ببور
قیمت مواد غیایث بیانگر ای اسررت که قیمت های داق ث تا نه حدی تهییرات در قیمت
جهانث مواد غیایث را دنبال مث کنند؟ بر اسرررا مطالعه جوند وانیچ و پار )1544( 9
نرت براالی ببور بیانگر ای اسرررت که تهانه قیمت های جهانث از تعیی کننده های مهم
قیمت های (تورم) داق ث مث باشد به ببارت دیگر ،نرت های پایی ببور نشان مث دهد که
قیمت های داق ث تا حد زیادی مسرت ل از تهانه قیمت های جهانث هستند و در م ابل به
بوامل دیگری نون ت اضای کل و سیاستهای پولث وابسته هستند
ج یل و ضرریا )1544( 1اسررتدالل مث کنند که قیمت های داق ث با تهییرات قیمت های
جهانث مواد غیایث از نندی کانال دستخوش تهییر مث شود که در شهل ( )4نشان داده
شرده است افزایم قیمت جهانث مواد غیایث منجر به افزایم قیمت مواد غیایث وارداتث
مث شررود که به طور مسررت یم در شرراقی کل و شرراقی قیمت مواد غیایث منعهس
مث شرررود هنگرامث کره ننی رقردادی در قیمرت مواد غیایث وارداتث اتهاق مث افتد؛
مصرررر کننردران داق ث به دنبال جایگزی کردن کاالهای وارداتث با تولیدات مشرررابه
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داق ث قواهند بود ای امر بابث افزایم ت اضرررا و از ای رو فشر رار تورمث بر ای کاالها
قواهررد شرررد بالوه بر ای وقتث تولیرردکننرردررران مواد غرریایث مشررراهررده مث کننررد
محصوالت شان مث تواند با قیمت باالتری در قارج از کشور به فروش برسد سهم بیشتری
از تولید قود را به صررادرات اقتصرراص مثدهند بنابرای برضرره داق ث ای محصرروالت
کاهم مثیابد
تکانه قیمت جهانی مواد
غذایی
نرخ ارز

نرخ ارز
فشار تقاضای داخلی
قیمت داخلی کل

انتظارات تورمی
شاخص قیمت کل

قیمت داخلی مواد غذایی

شوک عرضه داخلی

سیاستهای پولی

شکل ( :)1انتقال قیمتهای جهانی مواد غذایی به قیمتهای داخلی
منبع 3ج یل و ضیا ()1544

قیمت های داق ث مواد غیایث به وسی ه متهیرها و اذرات دیگری نیز تهییر مث یابند که در
شرهل با قط نی نمایم داده شردهاند فرایند انت ال تهانه ها به وسی ه تهییرات نرت ارز
شرررهل مث ریرد ببور قیمت های جهانث ضررررورتا باید به پول داق ث تبدیل شرررود که
مث توانرد اذرپییری از تهانه قارجث را مارررابف کند یا اینهه کاهم دهد بالوه بر ای ،
قیمت داق ث مواد غیایث تحت تثذیر تهانه های برضه داق ث از قبیل شرایط آب و هوایث
و وقهههای حمل و ن ل اسررت افزایم در ت اضررا برای مواد غیایث که در شرراقی قیمت
مواد غیایث مؤذر است ،در افزایم نوسانات قیمتث نیز ن م ایها مثکند
شاقی قیمت کل به وسی ه تهانه قیمتهای جهانث مواد غیایث تحت تثذیر قرار مثریرد
که مهمتری کانال در ای مورد تهییر در انتوارات تورمث اسررت وقتث اسررتراتهی قیمتث
برای مواد غیایث و دیگر کاالها ،افزایم قیمت باشررد ،انتوارات تورمث بازبینث مث شررود
ارر افزایم قیمرت های جهانث مواد غیایث منجر به شرررهل ریری انتوارات برای افزایم
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قیمت های داق ث شررود؛ در ای صررورت شرراقی قیمت کل در نتیجه تهانه قیمت مواد
غیایث به طور مسررت یم تحت تثذیر قرار مث ریرد ای فرایند به وسرری ه تهییرات نرت ارز
نیز متثذر مث شرررود نهته مهم در ای زمینه ای اسرررت که میزان اذرریاری تهانه قیمت
جهانث غیا بر فرایند داق ث تورم از طریق کانالهای مخت ف نشرران داده شررده در شررهل
( )4متهراوت اسرررت انتوار مث رود م دار ببور قیمت از کانال قیمت داق ث مواد غیایث
نسرربت به کانال شرراقی کل قیمت بیشررتر باشررد دلیل ای امر ارتبا مسررت یم قیمت
داق ث و جهانث مواد غیایث اسرررت در کانال مربو به شررراقی کل میزان اذرریاری به
نحوه کنترل انتوارات بستگث دارد ممه است سیاست بانک مرکزی انتوارات تورمث را
کاهم داده و بنابرای م دار انت ال قیمت کم باشد
مطرالعاتث به ارزیابث اذر قیمت های جهانث بر قیمت های داق ث در کشرررورهای مخت ف
پرداقته اند در ادامه ای بخم ،برقث از مطالعات انجام ررفته و مهم تری یافته های آنها
مرور مثشود
جوند وانیچ و پار ( )1544ببور قیمت جهانث مواد غیایث و تهانه های نهتث را به تورم
نه کشررور در حال توسررعه آسرریایث بررسررث کردند یافتههای ای مطالعه که از دادههای
فصر ث  4339-1555و الگوی قودتوضریر برداری )VAR(4بهره مثررفت ،نشان داد که
میزان ببور قیمت جهانث مواد غیایث و قیمت نهت به تورم ای کشورها محدود است در
ای قصروص برقث سریاست های دولتث مانند ابطای یارانه و تثبیت قیمت ها در کاهم
میزان ببور قیمت های جهانث غیا و نهت مؤذر هسررتند ج یل و ضرریا ( )1544اذر ببور
قیمت جهانث مواد غیایث به تورم داق ث کشرورهای برزیل ،شی ث ،ک مبیا ،مهزیک و پرو
را با داده های فصرر ث  1555-1545و الگوی  VARارزیابث کرده و به ای نتیجه دسررت
یافتند که با توجه به شررررایط ای کشرررورها ،ببور تهییرات قیمت جهانث مواد غیایث به
تورم کل در ای کشورها بی یک تا شم فصل طول مث کشد نو و تسند )1544( 1در
ارزیابث ببور قیمت جهانث نهت به شرراقی قیمت مصررر کننده در تایوان با اسررتهاده از
داده های ماهانه  4351-1545و الگوی قودتوضرریر با وقهه های رسررترده )ARDL( 9به
ای نتیجه رسررریدند که ببور قیمت جهانث نهت به شررراقی قیمت مصرررر کننده در
1

Vector Auto-Regressive
Chou and Tseng
3
Auto-Regressive Distributed Lag
2

451

بررسث ببور قیمت جهانث مواد غیایث به قیمتهای

کوتاه مدت قابل توجه نیست در ب ندمدت نیز اذر آن بر قیمت های داق ث کاهم مثیابد
ر و و اوسرررتیوروا )1541( 4اذرات تورمث تهرانره هرای جهرانث قیمرت را بره تههیک
کشرورهای در حال توسرعه و توسعه یافته بررسث کردند به ای منوور داده های پانل در
دوره  1554-1545به کار ررفته شررد نتای ای پهوهم نشرران داد که تورم داق ث در
کشورهای با سهم باالی مواد غیایث در سبد مصرفث قانوارها ،شدت باالی مصر انرژی
و ساب ه قب ث تورم ،واکنم معنث داری به تهانه های قیمت جهانث نشان مث دهند جهری
و همهاران )1549( 2در پهوهشرث با بنوان ببور تورم جهانث به تورم داق ث در پاکستان
از داده های ماهانه  4339-1541و روش حداقل مربعات معمولث اسرررتهاده کردند نتای
ای پهوهم نشان داد که در ب ندمدت تورم قیمت جهانث مواد غیایث ،نهاده های صنعتث
و انرژی بره طور مثبت و معنث داری ،تورم پاکسرررتان را تحت تثذیر قرار مث دهند نتای
تجربث در م ورد برآورد ب نردمردت ببور تورم جهرانث قیمرت غیا و انرژی نیز با مطالعات
اقیر در کشورهای در حال توسعه سازرار است
بهرز و همهاران ( )1549اذر ببور قیمت های جهانث مواد غیایث به قیمت های داق ث را
با داده های ماهانه  1555-1541در  411کشررور با سرره رروه درآمدی متهاوت بررسررث
کردند نتای پهوهم با اسرتهاده از الگوی تصرحیر قطا بیانگر ای است که سربت ببور
قیمت های جهانث مواد غیایث به قیمت نهایث مصررر کننده در کشررورهای با درآمد باال،
درآمد متوسرررط و ف یر به ترتیب  5/10 ،5/41و  5/13اسرررت نرت باالی ببور قیمت در
کشرورهای با درآمد پایی  ،سرهم باالی مواد غیایث بدون فرآوری در سبد غیایث و ن م
ضررعیف قدمات بازاریابث را نشرران مث دهد ب ک و دررر )1549( 9اذر تهانه های قیمت
جهانث نهت و مواد غیایث بر شاقی قیمت مصر کننده را در کشورهای حوزه 1MENA
برررسرررث کردند در ای مطالعه از داده های فصرر ث  4335-1544و الگوهای همجمعث
آستانه ای و تصحیر قطای نامت ارن برای برآورد استهاده رردید نتای حاکث از ای است
کره تهرانره هرای قیمرت نهرت و مواد غریایث در ب ندمدت منجر به افزایم قیمت ها در
کشرورهای میکور مث شود سیرواراجاسینگام و باالمورالث )1541( 0در ارزیابث ببور تورم
1

Gelos and Ustyugova
Jaffri et al.
3
Belke and Dreger
4
Middle East and North Africa region
5
Sivarajasingham and Balamurali
2

فص نامه نوریههای کاربردی اقتصاد /سال سوم /شماره  /1زمستان 4930

459

جهرانث قیمت مواد غیایث به تورم رروه قوراکث ها و کل کاالها با اسرررتهاده از الگوهای
جوهانسرون و جوسی یو و تصحیر قطا نشان دادند که ببور قیمت جهانث مواد غیایث
اذر معنث داری بر قیمت مواد غیایث و تورم کل دارد میسرراتث و مون  )1540( 4اذر ببور
قیمت مواد غیایث به تورم در کنیا را در دوره  4331-1541و با رهیافت منحنث فی یپس
و شررها تولید اندازه ریری کردند نتای ای پهوهم نشرران داد که میزان ببور قیمت
داق ث مواد غریایث به تورم کل برابر  5/13و ببور قیمت های جهانث مواد غیایث به تورم
کل برابر  5/53است ب ک و اواد )1540( 1به ارزیابث ببور قیمت مواد غیایث به تورم در
کشرررورهرای حوزه  MENAپرداقتند به ای منوور از روش حداقل مربعات معمولث و
داده های فصرر ث در دوره  4334-1549اسررتهاده شررده اسررت در ای پهوهم ارتبا
معنث دار بی قیمت جهانث مواد غیایث و تورم داق ث ای کشرورها تثیید شد البته نتای
با توجه به شرایط کشورهای مورد بررسث متهاوت مثباشد
در مطالعات داق ث ،مطالعه قاصرث به بررسرث ببور قیمت مواد غیایث به شاقی قیمت
مصررر کننده یا تولیدکننده نپرداقته اسررت اما برقث مطالعات به قیمت های جهانث از
جم ه قیمت جهانث مواد غیایث به بنوان یک متهیر تثذیرریار بر قیمت های داق ث توجه
داشررته اند پیم بهار و همهاران ( )4931به تح یل ببور نرت ارز به قیمت مواد غیایث در
ایران پرداقتنرد به ای منوور رهیافت قودتوضررریر برداری سررراقتاری ( )SVARبا
دادههای فص ر ث  4914-35اسررتهاده شررد نتای تح یق نشرران داد که ببور نرت ارز به
شرراقی قیمت مواد غیایث ناقی بوده و کشررم ببور نرت ارز در کوتاه مدت حدود 1
درصررد و در ب ندمدت حدود  9درصررد مث باشررد اصررهرپور و مهدی و ( )4939از مدل
مارکو سرونی یند و آزمون هم انباشرتگث جوهانسرون و جوسی یو در بررسث ببور
نرت ارز به قیمت واردات در ایران در دوره  4900-53اسررتهاده کردند یافته های پهوهم
نشران داد که در اقتصراد ایران درجه ببور نرت ارز ناقی است و محیط های تورمث تثذیر
نرامت ارن بر درجه ببور نرت ارز دارند به طوری که در محیط های تورمث باال درجه ببور
بیشرتر از محیط تورمث پایی مث باشد پیم بهار و باغستانث ( )4939با استهاده از روش
قودتوضرریر برداری سرراقتاری و داده های ماهانه مربو به فروردی  4955تا اسررهند
 4935نشان دادند حدود  0درصد از تهییرات تورم توسط تهانه قیمت نهت و قیمت مواد
Misati and Munene
Belke and Awad
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غیایث تعریف مثشرود نتای حاصل از بررسث همزمان تهانه قیمت نهت و قیمت جهانث
مواد غیایث نشرران مثدهد که بالوه بر اذرریاری جدارانه هر کدام از ای تهانهها بر روی
تورم و نرت ارز ،تهانه نهتث اذرات معنثداری را بر قیمت جهانث مواد غیایث به جا قواهد
ریاشرت .لشهری و همهاران ( )4931به تح یل انت ال نرت ارز بر شاقی قیمت صادرات
ایران و شرررکای تجاری با اسررتهاده از رویهرد رشررتاورهای تعمیم یافته در دوره -1545
 1555پرداقتند نتای ای مطالعه نشران داد که میزان انت ال نرت ارز به قیمت صادراتث
ناقی و نزدیک به یک است
بررسررث نتای مطالعات اقیر حاکث از ای اسررت که تهانههای شرردید قیمت جهانث مواد
غیایث و ببور آن به قیمت های داق ث در اغ ب موارد معنث دار مث باشرد در کشورهای با
سرررهم باالی مواد غیایث در بودجه قانوار و وابسرررتگث بیشرررتر به واردات در تثمی نیاز
داق ث ،میزان اذرپییری از قیمتهای جهانث مواد غیایث ماررابف مثشررود با وجود ای
کره ببور قیمت های جهانث مواد غیایث بر قیمت های داق ث در مطالعات قارجث زیادی
مورد توجه قرار ررفته اسررت ولث در مطالعات داق ث به ای موضرروب و به قصرروص به
روابط غیرقطث بی متهیرها و تهییر میزان ببور قیمت های جهانث در دوره های مخت ف
زمانث توجه قاصررث صررورت نگرفته اسررت از ای رو ،مطالعه حاضررر تالش دارد تهاوت
احتمالث در میزان ببور قیمت در م اطع زمانث مخت ف را با اسررتهاده از الگوهای قطث و
غیرقطث تجزیه و تح یل کند

 -3روش شناسی تحقیق
در مطرالعرات اقیر ،بحرث ببور قیمت های جهانث به قیمت های داق ث در کشرررورهای
مخت ف به بنوان رویهردی جدید مورد توجه قرار ررفته اسرررت که تثکید بخم مهمث از
ای مطالعات بر ببور قیمت جهانث مواد غیایث به قیمتهای داق ث اسررت در ای زمینه
از روش های اقتصرررادسرررنجث متنوبث نیز بهره ررفته شرررده اسرررت در ای مطالعه از
تهنیک های قودتوضرریر برداری ( )VARو مارکو سررونی یند قودتوضرریر برداری4
( )MS-VARبرای برآورد الگوی تجربث و ارزیرابث میزان ببور قیمت جهانث مواد غیایث
به قیمت مصر کننده در ایران استهاده مثشود
تهنیک مارکو سررونی یند به وسرری ه همی تون )4335( 1ارانه شررده و بعدا توسررط
Markov Switching Vector Auto-Regressive
Hamilton
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کرالزیرد 4331( 4و  )4333به الگوهای نند متهیره  MS-VARو  MS-VECتوسرررعه
یافتند الگوی  VARرا مثتوان به شهل زیر ارانه کرد3
p

y t   A i y t i  d  u t

()4

i 1

که در ای رابطه  ytیک بردار شررامل متهیرهایث اسررت که در زمان  tیک سرریسررتم را
تشرررهیل مث دهند  dم دار ذابت و  Aiماتریس پارامترها و  utجزء قطا مث باشرررد بدی
ترتیب الگوی  MS-VARرا مثتوان به صورت زیر بیان کرد3
p

yt = α(st ) + ∑ Ai (st )yt−i + ut

()1

i=1

که  ytیک بردار شررامل متهیرهای درونزا α ،بردار برض از مبدأ Ai ،ماتریس ضرررایبst ،

بیرانگر رژیم در زمران  tو  utبیرانگر جزء قطرا اسرررت در ای معرادلره ،برض از مبدأ و
متهیرهای توضررریحث به رژیم  stبسرررتگث دارند که در ای حالت از الگوی ،MS-VAR
برض از مبدأ و ضرایب متهیرهای توضیحث در هر رژیم تهییر مثیابند
در الگوهای مارکو سرونی یند ضررایب مدل سری زمانث به متهیر تصادفث و غیرقابل
مشرراهده  stبسررتگث دارد که بیانگر رژیم مربوطه اسررت فرایند تصررافث رژیمها از نرقه
مارکو تبعیت مثکند که با احتماالت انت ال تعریف مثشود (کرالزید3)1554 ،
()9

pij = 1

M

j=1

∑ pij = Pr(st+1 = j|st = i),
}∀ i, j ∈ {1, … , M

در ای الگو M ،رژیم ممه برای  ytوجود دارد و ماتریس احتمال انت االت به صورت زیر
است
()1

… p1M
… p2M
⋮
] ⋮
… pMM

p12
p22
⋮
pM2

p11
p21
⋮ [=P
pM1

کره  pijاحتمال تهییر از رژیم  iبه رژیم  jرا نشررران مث دهد الگویث که در آن برض از
مبدأ ) ،(Iضرررایب قودتوضرریر ) (Aو واریانس ) (Hوابسررته به رژیم باشررند به صررورت
) MSIAH(m)-VAR(pنشران داده مث شود که  mتعداد رژیم ها و  pمرتبه الگوی VAR
را نشان مثدهند
Krolzig
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برای دسررتیابث به هد ای پهوهم و اندازهریری ببور قیمتهای جهانث مواد غیایث به
شراقی قیمت مصر کننده در ایران با استناد به مطالعات ج یل و ضیا ( )1544و بهرز
و همهاران ( )1549بردار  ytبا استهاده از روشهای  VARو  MS-VARبرآورد مثشود
()0
)yt = (lwfpi lgdp lcpi ler lr
بردار  ytشامل لگاریتم شاقی قیمت جهانث مواد غیایث ( ،)lwfpiلگاریتم تولید ناقالی
داق ث ( ،)lgdpلگاریتم شررراقی قیمت مصرررر کننده ( ،)lcpiلگاریتم نرت ارز ( )lerو
لگاریتم نرت بهره (نرت سود بانهث )lr ،مثباشد
به منوور محاسربه میزان ببور قیمت جهانث مواد غیایث به شاقی قیمت مصر کننده
نیاز است که بعد از برآورد الگوهای  VARو  ،MS-VARتوابع بهس العمل آنث استخراج
شوند م دار ببور قیمت از ت سیم م ادیر تجمعث واکنم شاقی قیمت مصر کننده به
تهرانره قیمرت جهانث مواد غیایث به م ادیر تجمعث واکنم قیمت جهانث مواد غیایث به
تهانه قودش محاسربه مثشرود ای رابطه به شرهل زیر قابل ارانه اسررت (دوما1555 ،4؛
ج یل و ضیا3)1544 ،
()9

∆CPIt
∆WFPIt

= PPT

در رابطه ( )9صرورت کسرر بیانگر تهییرات تجمعث شراقی قیمت مصر کننده بی دو
دوره زمانث و مخرج کسرررر نیز تهییرات تجمعث قیمت جهانث مواد غیایث در همان دوره
ناشث از تهانه قیمت جهانث مواد غیایث است
داده های مورد اسررتهاده در ای پهوهم از نوب سررری زمانث فصرر ث بوده و از مرکز آمار
ایران ،برانک اطالبات سرررری های زمانث بانک مرکزی جمهوری اسرررالمث ایران و بانک
اطالباتث  FAOاستخراج شدهاند دوره زمانث پهوهم نیز  499334-493931مثباشد

 -4یافتهها
قبل از اینهه الگوی تجربث تح یق برآورد شررود ،نتای آزمون ریشرره واحد متهیرها مورد
بررسث قرار مث ریرد نتای آزمون ریشه واحد فص ث  HEGYروی متهیرها ،حاکث از ای
اسرت که وجود ریشه واحد فص ث در تمامث سریها به استثنای تولید ناقالی داق ث رد
شد به ای منوور با استهاده از روش  TRAMO/SEATSسری میکور تعدیل فص ث شد
که تهرار آزمون بعد از تعدیل فصر ث حاکث از بدم وجود ریشره واحد فص ث است نتای
Duma
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مربو به آزمون ریشه واحد در فراوانث صهر متهیرهای حاضر در الگوی تجربث ارانه شده
در بخم قب ث در جدول ( )4رزارش شرده است نتای آزمون ریشه واحد  ADFو ERS
بیانگر ای اسرت که تمامث متهیرهای حاضر در الگو در سطر ناایستا و دارای ریشه واحد
هسرتند که با تهاضرل ریری مرتبه اول و تهرار آزمون ،فرضریه وجود ریشه واحد رد شده
است با ت وجه به اینهه متهیرها از درجه جمعث یهسانث برقوردار هستند لیا با استناد به
مطرالعات ارم و همهاران 1554( 4و  )1559و کرالزید ( )4339امهان برآورد الگوهای
قودتوضیر برداری و مارکو سونی یند قودتوضیر برداری فراهم است
جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد  ERSو ADF
آزمون

متهیرها
سطر

ERS

ADF

تهاضل مرتبه اول

LWFPI
لگاریتم شاقی
قیمت جهانث
مواد غیایث

LCPI
لگاریتم شاقی
قیمت مصر
کننده

44/99

41/54

***

4/51

درجه ایستایث

)I(1

سطر

-1/11

تهاضل مرتبه اول
درجه ایستایث

***

-9/95

)I(1

***

4/49

LGDP

LER

LR

لگاریتم تولید
ناقالی داق ث

لگاریتم
نرت ارز

لگاریتم نرت
بهره

19/01

11/10

40/03

**

4/51

***

4/50

)I(1

)I(1

)I(1

-1/95

-5/35

-4/91

**

-9/31
)I(1

***

-3/04

***

)I(1

-5/95

)I(1

***

4/59

)I(1

-4/95
***

-45/51
)I(1

*** و ** به ترتیب بیانگر معنثداری در سطر  4%و  0%مثباشد
منبع 3یافتههای پهوهم

قبرل از برآورد الگو ،از آزمون هرای اذر و حرداکثر م دار ویهه برای بررسرررث وجود رابطه
همجمعث بی متهیرهای الگو اسرتهاده شد که نتای در جدول ( )1رزارش شده است بر
اسرا آماره های محاسرباتث و سرطو معنث داری ارانه شده ،آزمون اذر وجود دو بردار و
آزمون حداکثر م دار ویهه وجود یک بردار همجمعث را بی متهیرهای الگو تثیید مث کند
جدول ( :)2آزمون رابطه همجمعی بین متغیرها
فرضیه یک
(تعداد بردار همجمعث)
4
1
9

آزمون اذر
سطر معنثداری
آماره محاسباتث
5/55
39/50
5/59
13/09
5/41
10/95
منبع 3یافتههای پهوهم

آزمون حداکثر م دار ویهه
سطر معنثداری
آماره محاسباتث
5/55
11/91
5/49
19/39
5/40
41/15

در رام بعدی ،مرتبه بهینه الگوی  VARبا اسررتهاده از آماره های تشررخیصررث برابر یک
Ehrmann et al.

1
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از آماره های  AICو SBC

انتخاب شد برای شناسایث الگوی بهینه از بی الگوهای ممه
اسرتهاده شرد که نتای در جدول ( )9ارانه شرده اسرت الگوهای سه رژیمه به دلیل بدم
ترثمی شرررر اررودیرک بودن معیار بمل قرار نگرفت در الگوهای دو رژیمه نیز الگوی
) MSIAH(2)-VAR(1بهینه تشررخیی داده شررد در ای الگو پارامترهای برض از مبدأ،
ضرایب قودتوضیر و واریانس وابسته به رژیم بوده و در دو رژیم متهاوت مثباشند
جدول ( :)3نتایج شناسایی الگوی بهینه MS-VAR
آماره

الگو

SBC

AIC

-41/50
-45/91
-45/91
-43/99
منبع 3یافتههای پهوهم

)MSIA(2)-VAR(1
)MSIAH(2)-VAR(1
)MSIA(3)-VAR(1
)MSIAH(3)-VAR(1

-40/59
-40/39
-40/19
-40/39

نتای برآورد الگوهای ) VAR(1و ) MSIAH(2)-VAR(1در جدول ( )1ارانه شررده است
طبق انتوار ،پارامترها در الگوی قطث و دو رژیم الگوی غیرقطث متهاوت مثباشند
جدول ( :)4نتایج برآورد الگوهای ) VAR(1و )MSIAH(2)-VAR(1
الگوها

متهیر

برض از مبدأ
)LCPI(-1
)LWFPI(-1
)LER(-1
)LGDP(-1
)LR(-1
S.E.

تعداد مشاهدات
دوره زمانث
م ادیر احتمال
-

)MSIAH(2)-VAR(1

)VAR(1

ضریب
-5/95
5/30
5/59
5/51
5/51
-5/54

آماره t

-5/15
19/09
1/11
4/93
5/91
-5/15

5/519
33
499331-493931
Log-likelihood

رژیم اول
آماره t
ضریب
5/91
4/51
49/35
4/59
5/05
5/51
-5/59
-5/59
-5/99
-5/55
5/11
5/54
5/515
91
499331-495139
P11= 5/35

رژیم دوم
آماره t
ضریب
-4/14
-4/19
99/05
5/55
1/35
5/44
1/11
5/55
5/19
5/59
5/51
5/5551
5/541
91
495131-493931
P22= 5/33

LR linearity test

Log-likelihood

(491/01)5/55
111/95
منبع 3یافتههای پهوهم

333/35

م ادیر برض از مبدأ به اسرتثنای رژیم اول الگوی غیرقطث دارای بالمت منهث هستند
وقهه اول شراقی قیمت مصر کننده و شاقی قیمت جهانث مواد غیایث اذر مثبتث بر
شرراقی قیمت مص رر کننده در ایران دارند ضرررایب نرت ارز و تولید ناقالی داق ث در
الگوی قطث و رژیم دوم الگوی غیرقطث دارای بالمت مثبت هسرتند ضررریب نرت سود
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برانهث بره بنوان یرک جایگزی برای متهیر نرت بهره برقال الگوی غیرقطث در الگوی
قطث دارای بالمت منهث اسرررت به دلیل وجود اقتال در م ادیر پارامترها باید از بی
دو الگوی برآوردی الگوی مناسررب تر انتخاب شررود بدی منوور آزمون قطث بودن LR
مورد اسررتهاده قرار ررفت بر اسررا نتای ای آزمون در جدول ( )1فرضرریه صررهر قطث
بودن الگو در برابر فرضیه غیرقطث بودن آن ،در سطر معنثداری یک درصد رد مثشود
بنرابرای برا توجره بره ویهرث هرای الگوی ) MSIAH(2)-VAR(1در الگوسرررازی رفتار
غریررقطث ،مث توان رهررت ای الگو بر الگوی  VARبرتری دارد و مث توانررد معیررار
مناسرب تری برای محاسربات بعدی پهوهم باشرد با توجه به ضرایب متهاوت در رژیم ها
انتوار مثرود که م ادیر ببور قیمت جهانث مواد غیایث به شرراقی قیمت مصررر کننده
در هر رژیم متهاوت باشرررد م ادیر احتمال در ماتریس انت ال که در جدول ( )1رزارش
شده اند بیانگر ای هستند که احتمال ماندراری در رژیم اول  5/35است در حالث که در
صررورت قرارریری در رژیم دوم به احتمال  5/33همی رژیم تدوام قواهد داشررت یعنث
دو رژیم میکور از ذبات باالیث برقوردارند و احتمال جابجایث بی رژیم ها پایی اسرررت
م ادیر احتمال برای هر دو رژیم نیز در نمودار ( )4نمایم داده شده است
رژیم اول

رژیم دوم

نمودار ( :)1مقادیر احتماالت هر رژیم در الگوی
منبع 3یافتههای پهوهم
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نمودار احتمال رژیم ها حاکث از ای اسرررت که م ادیر احتمال در اغ ب موارد برابر با یک
بوده یعنث احتمال جابجایث بی رژیم ها پایی است به ببارت دیگر دو رژیم کامال از هم
تههیک شده و هرکدام دوره قاصث را به قود اقتصاص دادهاند
بعد از برآورد الگوهای قودتوضررریر برداری قطث و غیرقطث مث توان توابع بهس العمل
آنث را اسررتخراج کرد نمودار ( )1توابع بهس العمل آنث هر دو الگو را نشرران مثدهد در
ای نمودار واکنم قیمت جهانث مواد غیایث و شرراقی قیمت مصررر کننده در ایران به
تهانه وارده از قیمت جهانث مواد غیایث نمایم داده شده است
عکسالعمل شاخص قیمت مصرفکننده به تکانه قیمت
جهانی

عکسالعمل قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه
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م ایسرره بهسالعمل قیمت جهانث مواد غیایث و شرراقی قیمت مصررر کننده به تهانه
قیمت جهانث مواد غیایث در الگوی  VARو دو رژیم الگوی  MS-VARبیانگر ای اسررت
که روند ک ث واکنم ها مشابه هم است واکنم قیمت جهانث به تهانه قودش در هر سه
حالت روند نزولث دارد هر نند که شریب نزول یهسان نبوده و در رژیم دوم بر قال دو
مورد دیگر ت ریبا از فصرل شرشرم به بعد ،م ادیر نزدیک صهر تجربه شده است در مورد
بهس العمل شراقی قیمت مصر کننده به تهانه قیمت جهانث نیز با وجود رفتار مشابه،
شریب حرکت متهاوت است در کل مث توان رهت که با وقوب تهانه در قیمت جهانث مواد
غیایث ،قیمتهای داق ث در ایران افزایم یافته اسررت م ایسرره شرریب توابع بهسالعمل
در دو رژیم نشررران مث دهرد که اذرپییری قیمت های داق ث از تهانه قیمت جهانث مواد
غیایث در رژیم دوم در مدت زمان کوتاهتری رت مثدهد
با اسررتهاده از نتای توابع بهسالعمل آنث و طبق آن ه که در رابطه ( )9در قسررمت قب ث
ارانه شرد ،م ادیر ببور قیمت جهانث مواد غیایث به شاقی قیمت مصر کننده در ایران
قابل محاسرربه اسررت م ادیر محاسررباتث ببور قیمت برای دو الگو در جدول ( )0رزارش
شرده است م ایسه نتای در الگوی  VARو  MS-VARبیانگر ای است که م ادیر ببور
قیمت در الگوی  VARو رژیمهای اول و دوم الگوی  MS-VARتا پایان فصررل نهارم به
ترتیب برابر  5/50 ،5/41و  5/90مثباشررد با توجه به اینهه نتای آزمون حاکث از برتری
الگوی غیرقطث بود لریا ای الگو معیرار تح یل قرار مث ریرد م ادیر ببور در دو رژیم از
هم متهاوت هستند ،به طوری که در پایان فصل ششم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر
 3و  03درصرد است ای روند افزایشث در رژیم دوم با شتاب بیشتری طث شده و به 50
درصرد در پایان سال دوم مث رسد در صورتث که میزان ببور بعد از هشت فصل در رژیم
اول  41درصررد اسررت پس ننان ه انتوار مثرفت م ادیر ببور قیمت جهانث مواد غیایث
به قیمتهای داق ث در رژیم دوم بیشتر است
جدول ( :)5مقادیر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده
الگو

فصل
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در رژیم دوم وجود دارد رژیم دوم برا بحران قیمت جهانث مواد غیایث در دهه ریشرررته
همزمان است از ای رو مث توان رهت در طول سال هایث که تهانه های شدید قیمت مواد
غیایث در بازارهای جهانث به وقوب پیوسرررته ،میزان ببور ای تهانه ها به بازارهای داق ث
زیاد بوده و بعد از دو سررال با ببور کامل قیمت فاصرر ه اندکث داشررته اسررت یک تهانه
قارجث مهم دیگر که همواره قیمتهای داق ث را در ایران تحت تثذیر قرار داده ،نوسانات
شرردید قیمت نهت بوده اسررت در سررالهای  4935و  4934که در رژیم دوم قرار دارند،
قیمت نهت به بیم از صررد دالر رسررید تبعات ناشررث از افزایم درآمدهای ن تث از قبیل
افزایم ن دینگث در کشور و تهییرات نرت ارز زمینه را برای افزایم سطر قیمت کاالهای
داق ث هموار مثکند یک بامل برونزای دیگر که اقتصرراد ایران و به ویهه تجارت قارجث
را در طول سرال های ریشته تحت تثذیر قرار داده بود ،ابمال تحریم های یک جانبه ب یه
ایران اسرت که با افزایم هزینه معامالت تجاری و انت ال ارز و کاال به داقل کشور منجر
به افزایم قیمت های داق ث شرررد؛ به قصررروص برای کاالهایث که در فرایند تولید آنها
وابستگث به کاالهای واسطه وارداتث وجود دارد
بالوه بر بوامل قارجث ذکر شررده که بابث افزایم ببور قیمتهای جهانث به قیمتهای
داق ث در رژیم دوم شرررده اسرررت؛ باید به رویدادهای داق ث اقتصررراد در ای دوره نیز
پرداقته شررود یهث از رویدادهای مهم در ای دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود
با اجرای ای قانون و پرداقت ن دی یارانه به قانوارها ،اقتصرراد ایران شرراهد رشررد سریع
ن ردینگث بود که ن دینگث قود یهث از بوامل مهم زمینه سررراز برای افزایم قیمت ها و
بروز فارای تورمث در اقتصاد کشور است دیگر تهانه مهم داق ث تهانه ارزی شدید سال
 4934-31بود کره برا افزایم قیمرت مواد غریایث و نهاده های وارداتث منجر به افزایم
قیمت مصررر کننده در کشررور شررد در ای مورد باید به ای نهته توجه شررود که حجم
واردات محصوالت و نهاده های کشاورزی ایران قابل توجه است و بر اسا رزارش ساالنه
بانک مرکزی در سررال  4934حدود  11/4می یون ت محصرروالت مخت ف کشرراورزی به
ارزش  41/9می یارد دالر وارد کشرور شده است یعنث با افزایم نرت ارز ،تورم وارداتث به
کشررور افزایم یافته و در نتیجه ببور قیمت های جهانث به قیمت های داق ث قابل توجه
بوده اسرت در مجموب مث توان اظهار داشرت که به وجود آمدن فاای تورمث در اقتصاد
کشور و همزمانث آن با بحران قیمت مواد غیایث در دنیا بابث افزایم ببور قیمت جهانث
مواد غیایث به شاقی قیمت مصر کننده در ایران شده است
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به واسرطه اهمیت باالی مواد غیایث در سربد مصررفث قانوارها همواره دسترسث ارزان و
کافث به غیا توسرط مصرر کنندران مورد توجه سیاستگیاران در کشور بوده است یهث
از بوام ث که دسترسث به مواد غیایث را تحت تثذیر قرار مث دهد بحران های قیمتث است
که در دهه ریشرته در سرطر جهان رت داده اسرت در ای مطالعه تالش شد اذر بحران
جهانث قیمت مواد غیایث بر شرراقی قیمت مصررر کننده در ایران ارزیابث شررود به ای
منوور با اسررتهاده از دادههای سررری زمانث فصر ث و الگوهای  VARو  MS-VARمیزان
ببور قیمت جهانث مواد غیایث به شراقی قیمت مصر کننده در ایران اندازه ریری شد
نتای پهوهم حاکث از برتری الگوی غیرقطث  MS-VARبر الگوی قطث  VARاسررت
بنابرای با معیار قرار دادن نتای الگوی غیرقطث ،م ادیر ببور قیمت در دو رژیم محاسبه
شرد م ادیر محاسرباتث ببور قیمت نشان داد که میزان ببور در سال اول در دو رژیم به
ترتیب برابر  0و  90درصررد اسررت یعنث در رژیم دوم با وقوب یک تهانه در قیمت جهانث
مواد غریایث  90درصرررد آن به قیمت های داق ث در ایران ببور مث کند میزان ببور در
رژیم دوم نسبت به رژیم اول در دوره های بعدی نیز بیشتر بوده و در پایان فصل ششم به
 03درصرد مث رسرد که برای دوره مشابه در رژیم اول برابر  3درصد است در پایان سال
دوم نیز میزان ببور در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر  41و  50درصد است پس مثتوان
اظهار داشرررت که میزان ببور قیمت در رژیم دوم به مراتب بیشرررتر از رژیم اول اسرررت
م ایسره دوره زمانث رژیم ها حاکث از ای است که رویدادهایث مانند بحران جهانث قیمت
مواد غیایث ،نوسانات شدید قیمت نهت ،واردات زیاد مواد غیایث و نهاده های کشاورزی و
دامث ،اجرای قرانون هردفمنردی یرارانه ها ،تهانه ارزی و ابمال تحریم ها از جم ه بوامل
تشررردیرد کننرده ببور قیمت جهانث مواد غیایث به قیمت های داق ث در رژیم دوم بوده
است با توجه به اینهه افزایم بث رویه قیمت های داق ث مث تواند مانع مهمث در راستای
رشرد و توسرعه کشور باشد؛ لیا سیاستگیاران اقتصادی با بهارریری سیاست های کاهم
تورم مثتوانند میزان ببور قیمتهای جهانث به قیمتهای داق ث را محدود کنند
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