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 عبور قیمتغیرخطی در ارزیابی  الگوهای خطی و مقایسه

  در ایرانمواد غذایی داخلی به قیمت  جهانی
 1ابراهیم جاودان، اسماعیل پیش بهار، جعفر حقیقت، رسول محمدرضایی

 
 18/13/0931تاریخ پذیرش:                                                                                        82/10/0931تاریخ دریافت:

 

  چکیده
های داخلی مواد غذایی مورد توجه خاص در دهه گذشته، بحران قیمت جهانی مواد غذایی و عبور آن به قیمت

های ، با استفاده از دادهبررسی. در این استپژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته 

الگوهای خودتوضیح برداری و خودتوضیح برداری مارکوف  9:9139-9:1931دوره سری زمانی فصلی در 

گیری میزان عبور آنی مربوط به هر الگو به منظور اندازه واکنشد شده و سپس توابع رسوئیچینگ برآو

است. با توجه به نتایج  شدههای جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران استفاده قیمت

برازش مناسبی برای  VARنسبت به الگوی خطی  MSIAH(2)-VAR(1)های تشخیصی، الگوی ونآزم

های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مواد غذایی مقدار عبور قیمت ،کند. نتایج نشان دادها ارائه میداده

ابراین میزان عبور است. بن 10/0و  91/0از چهار فصل به ترتیب برابر  پسهای اول و دوم در ایران در رژیم

از بحران جهانی قیمت مواد غذایی  پسهای جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت داخلی مواد غذایی قیمت

این است که باید توجه زیادی به مقدار عبور  گویایها از آن بیشتر بوده است. این یافته پیشنسبت به 

های توانند اثر عبور قیمتسیاستگذاران می ها صورت گیرد.های جهانی مواد غذایی در طراحی سیاستقیمت

 ارزش پول نسبی های مهار تورم و افزایشبا به کارگیری سیاسترا های داخلی جهانی مواد غذایی به قیمت

 ملی کاهش دهند.

 JEL:, E31, C22  Q18 بندیطبقه

  .های داخلی، مواد غذاییهای جهانی، قیمتقیمتاثر عبور،  :ی کلیدیهاواژه

                                                      
 دانشیار و گروه اقتصاد استاد، )نویسنده مسئول(به ترتیب3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی 9

 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز.
Email:pishbahar@yahoo.com  
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 مقدمه
افزایش  7090-99و  7002-00های توجهی در طول سال شایانقیمت جهانی مواد غذایی به طور 

سه  7000اوایل دهه  مقایسه با مواد غذایی درجهانی ، شاخص قیمت 7000یافت. در فصل دوم سال 

(. 7097شد )ون بران و تادس،  آغاز 7090 ماه اوتقیمت مواد غذایی در  دوبارهد. تکانه برابر ش

ای را تجربه رشد فزایندهقیمت مواد غذایی در ایران نیز های جهانی، همزمان با رشد شدید قیمت

مواد غذایی  قیمت، که بحران جهانی قیمت مواد غذایی رخ داد 9:01-17 در دوره هشت ساله .کرد

درصد رشد داشته است. مشابه روند جهانی، رشد  1/70 ساالنه میانگینبه طور  در بخش شهری ایران

صعودی شده و در ها قیمتدرصد رسید. اما دوباره روند  0/97کند شده و به  9:00قیمت در سال 

ها است. در بخش روستایی میانگین نرخ رشد قیمت خوراکی شدهدرصدی تجربه  71رشد  9:01سال 

 0/10 برابر و 9:10میزان رشد در این بخش در سال درصد بوده که بیشترین  9:/9 مشابهدر دوره 

، قیمت مواد غذایی 9:00های جهانی در سال است. همزمان با کاهش نسبی قیمت رخ دادهدرصد 

درصدی در  71کاهش  ،(9:02) پیشدرصدی نسبت به سال  1/99در بخش روستایی نیز با رشد 

ی، نرخ رشد قیمت در بخش روستایی نیز با ادامه بحران قیمت جهان 9:01. اما از سال داشترشد 

   شتاب گرفت. 

شدید آب و هوا، تقاضای روزافزون برای مواد غذایی به عنوان نهاده  هایتغییرپذیریاخیر،  هایبررسی

گوشت در اقتصادهای های زیستی، افزایش قیمت انرژی، افزایش مصرف در فرآیند تولید سوخت

افزایش قیمت  هایعاملترین مهماز جمله  را ایین ذخایر غذایینرخ ارز، سطوح پ هاینوظهور، نوسان

(. افزایش قیمت جهانی مواد غذایی اصلی یک 7091)یانگ و همکاران،  اندبر شمردهمواد غذایی 

، توجه فقر شایانهای جهانی، افزایش تهدید جدی برای توسعه جهانی است. افزایش سریع در قیمت

مندی از خدماتی چون آموزش و بهداشت را در پی دارد. همه بهرهکاهش سطح تغذیه و محدود شدن 

بر خالف (. 7091منفی بر رشد اقتصاد جهانی در آینده دارد )ایوانیچ و مارتین،  گذاریاین موارد اثر

کشورهای پیشرفته، غذا سهم باالیی از سبد مصرفی خانوارها را در کشورهای در حال توسعه به خود 

شود. تورم باال و پایدار قیمت مواد به سادگی با کاالهای دیگر جایگزین نمیاختصاص داده است و 

های جدی برای سیاستگذاران در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چالش ،غذایی

میالدی، افزایش شدید قیمت مواد غذایی منجر به افزایش  7090ایجاد کرده است. در نیمه دوم دهه 



 019های خطی و غیر خطی...مقایسه الگو

 

افزایش اخیر  دارد. توجهی بین کشورها وجود شایانهای فقرا در جهان شد که از این نظر تفاوت شمار

و  زیادی بر تورم در کشورهای در حال توسعه تأثیرمیالدی  7090قیمت جهانی مواد غذایی در دهه 

؛ :709؛ فوجی، 7097؛ ایوانیچ و همکاران، 7091کاتائو و چانگ، اقتصادهای نوظهور داشته است )

کننده آن توجه تعیین هایعامل(. از این رو، تورم قیمت مواد غذایی و 7091فورکری و همکاران، 

 سیاستگذاران و پژوهشگران را به ویژه در کشورهای در حال توسعه به خود جلب کرده است. 

از یک سو به عنوان صادرکننده عمده  ،با بازارهای جهانی در مناسبات خودبخش کشاورزی ایران 

و از سوی دیگر به عنوان واردکننده  آیدبه شمار میمحصوالتی چون پسته، زعفران، کشمش و خرما 

گزارش ساالنه بانک مرکزی در سال  بنا برهای دامی مطرح است. های روغنی و نهادهگندم، برنج، دانه

میلیارد دالر از ایران صادر شده  9رزی به ارزش میلیون تن انواع کاالهای کشاو 1/1 میزان 9:19

 91/:میلیون تن محصوالت مختلف کشاورزی به ارزش  9/77است. در مقابل در همین سال حدود 

است با این حجم مبادالت، بازار داخلی محصوالت  روشننچه که آاست.  شده میلیارد دالر نیز وارد

رهای جهانی خواهد بود. یکی از مصادیق عمده در بازا هایدگرگونیکشاورزی و غذایی تحت تأثیر 

های جهانی است. با داخلی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی از قیمت این زمینه، اثرپذیری قیمت

های داخلی مواد غذایی در دهه گذشته، بررسی اثرپذیری قیمتجهانی توجه به تورم باالی قیمت 

مناسبی برای تحلیل تورم قیمت مواد غذایی در ایران تواند شواهد مواد غذایی از قیمت جهانی می

های داخلی مواد غذایی به ویژه در سطوح کاالها های جهانی به قیمتارائه دهد. درباره انتقال قیمت

یک رویکرد جدید بر اما در نگاه کالن به موضوع، خورد. متنوعی در کشور به چشم می هایبررسی

خاصی به  پژوهشدر داخل کشور  .است اخیر مورد توجه قرار گرفتهدر مطالعات  9عبور مبنای تئوری

در سطح کالن بپردازد.  مواد غذایی های داخلیهای جهانی به قیمتخورد که به عبور قیمتچشم نمی

های آثار منفی اقتصادی و اجتماعی افزایش افسار گسیخته قیمت مواد غذایی، عبور قیمتدلیل به 

پژوهش نیز با این اخیر بوده است.  هایبررسیهای داخلی کانون تمرکز متجهانی مواد غذایی به قی

های سری زمانی فصلی و الگوی هدف پر کردن خأل موجود شکل گرفته و تالش دارد با استفاده از داده

                                                      
1 Pass-Through  
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به ارزیابی میزان  (VAR-MS) 7( و غیرخطی مارکوف سوئیچینگVAR) 9خودتوضیح برداری خطی

 .    بپردازدغذایی به قیمت داخلی آن در ایران  عبور قیمت جهانی مواد

های بررسی باشند.مربوط به عبور نرخ ارز می هابررسیها، نخستین در ادبیات مربوط به عبور قیمت

عالیت ف زمینهو پژوهشگران داخلی نیز در این  داشتهمربوط به عبور نرخ ارز گستره بسیار باالیی 

کنند که یک رهیافت برای بررسی ارتباط بین بیان می (:700) بافس و گاردنر اند.چشمگیری داشته

های وارداتی و داخلی، اثر )کشش( عبور نرخ ارز است؛ به این معنی که قیمت کاالی وارداتی بر قیمت

اط اخیر برای بررسی ارتبهای بررسیدهد. در مبنای پول داخلی چه واکنشی به تغییر نرخ ارز نشان می

 است. بکرز و همکاران بودههای داخلی، رهیافت عبور قیمت مورد توجه های جهانی و قیمتقیمت بین

نرخ عبور قیمت مواد غذایی بیانگر این است که قیمت  ،اندبیان داشتهنتایج بررسی خود در  (:709)

 نتایجس بر اسا کند؟داخلی مواد غذایی تا چه حدی تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی را دنبال می

 ازهای جهانی نرخ باالی عبور بیانگر این است که تکانه قیمت (7099)جونگ وانیچ و پارک  بررسی

های دهد که قیمتهای پایین عبور نشان میباشد. به عبارت دیگر، نرخورم میهای مهم تکنندهتعیین

دیگری  هایعاملبه  های جهانی هستند و در مقابلهای قیمتداخلی تا حد زیادی مستقل از تکانه

برخی  هاییافته در ادامه بحث به مرور ی وابسته هستند.های پولچون تقاضای کل و سیاست

 شود.پرداخته می های صورت گرفته در این زمینهپژوهش

المللی قیمت مواد غذایی بر تورم داخلی در های بینتکانه تأثیر( در ارزیابی 7099جلیل و ضیا )

با توجه به  ،کشورهای برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو در دهه گذشته به این نتیجه دست یافتند

شرایط این کشورها، عبور تغییرات جهانی قیمت مواد غذایی به تورم کل بین یک تا شش فصل طول 

های فصلی و الگوی خودتوضیح برداری در بررسی عبور از داده( 7099)کشد. جونگ وانیچ و پارک می

های نفتی به تورم در نه کشور در حال توسعه آسیایی استفاده کردند. قیمت جهانی مواد غذایی و تکانه

مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی و قیمت نفت به تورم این کشورها  ،نشان داد پژوهشهای یافته

ی هاها در کاهش میزان عبور قیمتپرداخت یارانه و تثبیت قیمت مانندهایی سیاستمحدود است و 

( نشان دادند در کشورهای با سهم باالی مواد غذایی 7097مؤثر هستند. گلوس و اوستیوگوا ) یاد شده

                                                      
1 Vector Auto-Regressive  
2 Markov Switching Vector Auto-Regressive 
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ت های جهانی قیمتورم، تکانه پیشینه گذشتهدر سبد مصرفی خانوارها، شدت باالی مصرف انرژی و 

 ،خود پیشنهاد کردند پژوهش( در :709دارتری بر تورم داخلی دارند. دوروال و همکاران )عنیاثر م

های نندهکترین تعیینقیمت جهانی مواد غذایی و تولید داخلی محصوالت کشاورزی باید به عنوان مهم

 تورم در کشورهای در حال توسعه با سهم باالی غذا در سبد مصرفی مدنظر قرار گیرد.

های داخلی را در های جهانی مواد غذایی به قیمتعبور قیمت گذاری( اثر:709و همکاران ) بکرز 

های جهانی مواد غذایی به قیمت نهایی سرعت عبور قیمت ،کشور ارزیابی کردند. نتایج نشان داد 912

 است. لی و 71/0و  71/0، 97/0به ترتیب  کمکننده در کشورهای با درآمد باال، متوسط و مصرف

های جهانی مواد غذایی و نوسانات آن اثر قیمت های ترکیبیداده( با استفاده از رهیافت :709پارک )

های یافته بنا بربررسی کردند.  7000-7099کشور در دوره  27را بر قیمت داخلی مواد غذایی در 

قیمت جهانی های تورم این پژوهش، تورم داخلی قیمت مواد عذایی در آسیا ارتباط محکمی با وقفه

( عبور تورم جهانی قیمت مواد غذایی را در 7091مواد غذایی دارد. سیواراجاسینگام و باالمورالی )

 داری بر قیمت موادسریالنکا اندازه گرفتند. بر این اساس، عبور قیمت جهانی مواد غذایی اثر معنی

عبور قیمت مواد غذایی  گذاریثر( در ارزیابی ا7091میساتی و مونن ) غذایی و تورم کل سریالنکا دارد.

و عبور  11/0عبور قیمت داخلی مواد غذایی به تورم کل برابر  ،به تورم در کنیا به این نتیجه رسیدند

( به ارزیابی عبور قیمت 7091است. بلک و اواد ) 01/0های جهانی مواد غذایی به تورم کل برابر قیمت

دار قیمت معنی تأثیررداختند. در این پژوهش پ MENA9مواد غذایی به تورم در کشورهای حوزه 

 تأیید شد.  یادشدهجهانی مواد غذایی بر تورم کشورهای 

های جهانی به بازار داخلی محصوالت منتخب شامل گوشت گاو، گوشت انتقال قیمت( 9:09بخشوده )

ه در کنشان داد این پژوهش نتایج کرد. بررسی را  گوسفند، گوشت مرغ، حبوبات، برنج، گندم و چای

گندم جانشین ولی چای و  گوشت گاو، گوشت مرغ و مانندتولید داخلی و واردات محصوالتی ایران، 

( با روش 9:17یوسفی متقاعد و مقدسی ) .شوندحبوبات وارداتی مکمل تولید داخلی آنها تلقی می

. ردندکاخلی را بررسی های جهانی گندم، جو و برنج به بازار دسازی آنتروپی، انتقال قیمتبیشینه

مدت به بازار داخلی این های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاهنوسان قیمت ،نشان دادنتایج 

عبور نرخ ارز به شاخص قیمت  ،ندنشان داد (9:17) بهار و همکارانپیشیابد. محصوالت انتقال می

                                                      
1 Middle East and North Africa region   
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 9رصد و در بلندمدت حدود د :مدت حدود مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه

درصد از  1حدود  ،خود نشان دادند نتایج پژوهشدر  (:9:1) بهار و باغستانیپیش. باشددرصد می

 باشد. قیمت جهانی مواد غذایی می تکانهتغییرات تورم، ناشی از 

( در بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غالت به بازارهای داخلی این 9:11لیانی و همکاران )

جانشینی آرمینگتون و ارزی به این نتیجه دست یافتند که گندم،  هایمحصوالت با استفاده از کشش

زاده و کننده ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه وارداتی آن است. شعبانرفصجو و ذرت از نظر م

شامل  های جهانی به بازارهای داخلی محصوالت کشاورزیانتقال قیمت ( در بررسی9:11همکاران )

گندم، جو، برنج، ذرت، کنجاله سویا، روغن )سویا و آفتابگردان(، شکر، تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت 

بلندمدت بیشتر از  درهای جهانی قیمت ،نشان دادند قرمز با برآورد کشش آرمینگتون و ارزی

ذیری قیمت مواد بررسی اثرپدر ( 9:11) جاودان و همکاران .یابدمدت به بازار داخلی انتقال میکوتاه

منفی  های مثبت وتکانه گذاریاثر ،این نتیجه دست یافتندهای قیمت جهانی نفت به غذایی از تکانه

قیمت جهانی نفت بر قیمت مواد غذایی هم جهت است و هر دو باعث افزایش قیمت مواد غذایی در 

 شوند. ایران می

های اخیر، نتایج گسترده جهانی در مورد عبور قیمت مواد غذایی در سال به نسبتبا وجود ادبیات 

های برآورد، متفاوت از هم و روش پژوهشها، دوره زمانی با توجه به تفاوت در داده هابررسیکمی 

 فروچی و همکاران بررسیتوان به نتایج می زمینهاخیر در این  هایبررسیبندی در جمعهستند. 

  اند3را از منظر کیفی به شکل زیر خالصه کردهاخیر  هایبررسیتایج رد که نبسنده ک (7090)

 های مواد غذایی با توجه به نوع گروه کاالیی مورد بررسی متفاوت است.عبور قیمت -

، میزان عبور در هانتایج بررسیبر بنا های مواد غذایی در بین کشورها متفاوت است. عبور قیمت -

 ال توسعه سه برابر اقتصادهای پیشرفته است.بازار کشورهای در ح

 میزان عبور قیمت در طول زمان متفاوت است.  -

 کننده بیشتر است.های مصرفهای تولیدکننده نسبت به قیمتمیزان عبور به قیمت -

  های مواد غذایی نامتقارن است.  عبور قیمت -

ی برخدر های داخلی محصوالت کشاورزی و غذایی قیمت های جهانی برقیمت گذاریوجود اینکه اثربا 

غیرخطی بین متغیرها و  رابطهبه  زمینهقرار گرفته است؛ اما در این مورد توجه داخلی  هایپژوهش
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توجه خاصی صورت نگرفته است. از های مختلف زمانی های جهانی در دورهقیمت میزان عبورتغییر 

ن عبور قیمت در مقاطع زمانی مورد بررسی را ااحتمالی در میز تالش دارد تفاوتاین بررسی  ،این رو

   تجزیه و تحلیل کند. با استفاده از الگوهای خطی و غیرخطی 

 روش تحقیق

ن های قیمت تحت عنواهای متنوعی برای ارزیابی ارتباط بلندمدت بین سریروش ،در ادبیات تحقیق

 هایررسیباشاره شد، در  پیشتره شده است. چنانچه قیمت واحد استفادقانون  انتقال قیمت و بر مبنای

های داخلی در کشورهای مختلف به عنوان رویکردی های جهانی به قیمتبحث عبور قیمتبه اخیر 

بر قیمت مواد غذایی است. از این رو،  هابررسیاست که تأکید بخش مهمی از این  شدهجدید توجه 

شاخص قیمت مواد  بههای جهانی مواد غذایی عبور قیمت گذاریدر این پژوهش به منظور بررسی اثر

  3 شوداستفاده می( 7099)جلیل و ضیا  پژوهشغذایی در ایران از الگوی 

(9)  
1

p

t i t i t

i

y A y d u



   

مقدار ثابت  dدهند. یک سیستم را تشکیل می tیک بردار شامل متغیرهایی است که در زمان  tyکه 

  دارای تصریح زیر است. tyباشد. بردار جزء خطا می tuو  ضرایبماتریس  iAو 
(7) 𝑦𝑡 = (𝑙𝑤𝑓𝑝𝑖  𝑙𝑎𝑣  𝑙𝑓𝑝𝑖  𝑙𝑒𝑟) 

lwfpi مواد غذایی، جهانی لگاریتم طبیعی شاخص قیمت lav ارزش افزوده بخش  لگاریتم طبیعی

    باشد.لگاریتم نرخ ارز می lerمواد غذایی و  داخلیلگاریتم طبیعی شاخص قیمت  lfpi، کشاورزی

 VARشود. الگوی برآورد می MS-VARو  VARهای روشبا استفاده از  یاد شدهالگوی  بررسیدر این 

از اثبات غیرخطی بودن  پس MS-VARولی در الگوی  ،کندبرای کل دوره ضرایب ثابتی گزارش می

     شود.  ها، ضرایب متفاوتی برای هر رژیم شناسایی میینه رژیمهب شمارالگو و شناسایی 

 9112ا توسط کرالزیگ )ه( ارا ئه شده و بعد9110نگ به وسیله همیلتون )ییچئرهیافت مارکوف سو

توان را می MS-VARتوسعه یافتند. الگوی  MS-VECو  MS-VAR( به الگوهای چند متغیره 9111و 

 به صورت زیر بیان کرد3

𝑦𝑡 = 𝛼(𝑠𝑡) + ∑ 𝐴𝑖(𝑠𝑡)𝑦𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡

𝑝

𝑖=1

 (:) 
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بیانگر رژیم در  ts، ماتریس ضرایب iAبردار عرض از مبدأ،  α، یک بردار شامل متغیرهای درونزا tyه ک

بستگی  ts ، عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی به رژیمرابطهبیانگر جزء خطا است. در این  tɛو  tزمان 

عرض از مبدأ و ضرایب متغیرهای توضیحی در هر رژیم  ،MS-VARدارند که در این حالت از الگوی 

 یابند. تغییر می

 tsسری زمانی به متغیر تصادفی و غیرقابل مشاهده  در الگوهای مارکوف سوئیچینگ ضرایب مدل

که کند می پیرویرخه مارکوف ها از چبستگی دارد که بیانگر رژیم مربوطه است. فرایند تصافی رژیم

  (70093شود )کرالزیگ، با احتماالت انتقال تعریف می

𝑝𝑖𝑗 = 𝑃𝑟(𝑠𝑡+1 = 𝑗|𝑠𝑡 = 𝑖),           ∑ 𝑝𝑖𝑗 = 1           ∀
𝑀

𝑗=1
 𝑖, 𝑗            

∈ {1, … , 𝑀}     

(1) 

 به صورت زیر است.  هاود دارد و ماتریس احتمال انتقالوج tyرژیم ممکن برای  Mدر این الگو، 

𝑃 = [

𝑝11 𝑝12 … 𝑝1𝑀

𝑝21 𝑝22 … 𝑝2𝑀

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑝𝑀1 𝑝𝑀2 … 𝑝𝑀𝑀

] (1) 

، ضرایب (I)دهد. الگویی که در آن عرض از مبدأ را نشان می jبه رژیم  iاحتمال تغییر از رژیم  ijpکه 

نشان داده  MSIAH(m)-VAR(p)وابسته به رژیم باشند به صورت  (H) و واریانس (A)خودتوضیح 

 دهند. را نشان می VARمرتبه الگوی  pها و رژیم شمار mشود که می

به محاسبه اثر عبور توان میآنی واکنش و استخراج توابع  MS-VARو  VAR هایاز برآورد الگو پس

مقدار عبور قیمت به صورت قیمت داخلی مواد غذایی در ایران پرداخت.  به جهانی مواد غذایی قیمت

نسبت مقادیر تجمعی واکنش قیمت داخلی مواد غذایی به تکانه قیمت جهانی مواد غذایی به مقادیر 

این رابطه به صورت شود. گیری میتجمعی واکنش قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه خودش اندازه

    زیر قابل ارائه است3

(9) 𝑃𝑃𝑇 =
∆𝐹𝑃𝐼𝑡

∆𝑊𝐹𝑃𝐼𝑡
 

مواد غدایی بین دو دوره زمانی و  داخلی قیمت های( صورت کسر بیانگر تغییرپذیری9رابطه )در 

ناشی از تکانه قیمت جهانی  جهانی مواد غذایی در همان دوره قیمتهای تغییرپذیریمخرج کسر نیز 

  است.  مواد غذایی
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ارزش افزوده بخش  شامل شاخص قیمت جهانی مواد غذایی، های مورد استفاده در این پژوهشداده

دارای تواتر فصلی بوده و از بانک اطالعات  ،کشاورزی، شاخص قیمت داخلی مواد غذایی و نرخ ارز

سازمان خواروبار و کشاورزی  های زمانی بانک مرکزی ج. ا. ایران، مرکز آمار ایران و بانک اطالعاتیسری

      باشد.می 9:9139-9:1931نیز  بررسیدوره زمانی اند. استخراج شده 9ملل متحد )فائو(

 نتایج و بحث

از برآورد الگو به بررسی ریشه واحد و تعیین وضعیت  پیشهای سری زمانی، به دلیل استفاده از داده

تر توا دارایهای مورد استفاده در پژوهش که داده با توجه به اینشود. ایستایی متغیرها پرداخته می

با انجام آزمون روی متغیرها،  وواحد فصلی نیز مورد توجه قرار گرفت فصلی هستند، از این رو ریشه 

در مورد ارزش افزوده بخش کشاورزی تأیید شد. به منظور رفع این مشکل از  تنهاریشه واحد فصلی 

 سپ( برای تعدیل فصلی این متغیر استفاده شد که 9112)گومز و مراوال،  TRAMO/SEATSروش 

ه واحد به آزمون ریش مربوط نتایجمون، وجود ریشه واحد فصلی تأیید نشد. از تعدیل فصلی و تکرار آز

 ارائه شده است.  (9در جدول ) متغیرهای حاضر در الگوی تجربی تحقیق
  ADFو  ERSنتایج آزمون ریشه واحد  (1)جدول

 متغیرها آزمون
lwfpi lfpi lav ler 

لگاریتم شاخص قیمت 

 جهانی مواد غذایی

قیمت لگاریتم شاخص 

 داخلی مواد غذایی

لگاریتم ارزش افزوده 

 بخش کشاورزی
 لگاریتم نرخ ارز

ERS 

 70/:: 91/71 00/92 91/:2 آماره در سطح

 10/7*** 77/7*** 00/1*** 90/7*** آماره در تفاضل مرتبه اول

 I(1) I(1) I(1) I(1) درجه ایستایی

ADF 

 -10/0 -1/7: -09/9 -07/9 آماره در سطح

 -9/1:*** -01/1*** -9/90:*** -2/::*** در تفاضل مرتبه اولآماره 

 I(1) I(1) I(1) I(1) درجه ایستایی

 باشد. می 9داری در سطح %بیانگر معنی ***                                                            های تحقیقیافته 3نبعم       

ری گیبیانگر این است که همه متغیرها در سطح ناایستا بوده و با تفاضل ERSو  ADFنتایج آزمون 

با توجه به درجه ایستایی یکسان متغیرها، امکان اند. ایستا شده %9داری مرتبه اول در سطح معنی

استفاده از الگوی خودتوضیح برداری برای تحلیل عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی 

                                                      
9 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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به عنوان ابزار خطی و غیرخطی ی خودتوضیح برداری هاادامه به منظور برآورد الگودر فراهم است. 

ه از با استفادمرتبه بهینه الگوی خودتوضیح برداری ها، زیابی میزان عبور قیمترد استفاده در ارمو

برای اطمینان از وجود رابطه همجمعی بین  بیزین برابر یک انتخاب شد.-تشخیصی شوارتز آماره

( 7ربوط در جدول )های اثر و حداکثر مقدار ویژه استفاده شد که نتایج ممتغیرهای الگو، از آزمون

داری ارائه شده، نتایج هر دو های محاسباتی دو آزمون و سطوح معنیآمارهارائه شده است. بنا بر 

 کند.یرهای الگو تأیید میآزمون وجود دو بردار همجمعی را بین متغ
 آزمون رابطه همجمعی بین متغیرهای الگو (2)جدول 

 فرضیه صفر

 )تعداد بردار همجمعی(

 آزمون حداکثر مقدار ویژه آزمون اثر

 داریسطح معنی آماره محاسباتی داریسطح معنی آماره محاسباتی

9 19/19 00/0 7:/79 02/0 

7 72/:0 01/0 10/79 01/0 

: 91/0 :1/0 00/0 :2/0 

 های تحقیقیافته 3نبعم  

دار در سطح یک درصد نشان از برآورد مناسب و معنی 11/9197با مقدار  F، آماره 1/0ضریب تعیین 

الگوی خودتوضیح برداری دارد. نتایج آزمون همبستگی سریالی بر روی پسماندها با آماره محاسباتی 

وقفه انتخاب شده  درستیخودهبستگی و تأییدی بر  نبودبیانگر  91/0داری و سطح معنی 79/:0

توان در و می را داشتهت اطمینان الزم قابلیپس نتایج برآورد الگوی خودتوضیح برداری است. 

      .کردمحاسبات بعدی تحقیق استفاده 

رژیم بهینه برابر دو  شمار SBCو  AIC ،نسبت راستنماییهای در الگوی غیرخطی با توجه به آماره

پارامترهای  در آن هبه عنوان تصریح بهینه انتخاب شد ک MSIAH(2)-VAR(1). الگوی نتخاب شدا

ی هانتایج برآورد الگوند. هستخودتوضیح و واریانس وابسته به رژیم  هایضریبعرض از مبدأ، 

های ضریببر اساس نتایج، عالمت ( ارائه شده است. :در جدول )خطی و غیرخطی خودتوضیح برداری 

ولی از نظر مقداری با  ،باهم یکسان بوده در الگوهای خطی و غیرخطیبه جز عرض از مبدأ،  برآوردی

 ازدر رژیم یک و دو تفاوت وجود دارد. ها ضریبهم متفاوت هستند. در الگوی غیرخطی بین مقادیر 

ن توایحالت عادی تفسیر کرد؛ م همسانتوان الگوی خودتوضیح برداری را نمیهای ضریبآنجا که 

این نکته اکتفا کرد که وقفه اول متغیرهای شاخص قیمت مواد غذایی، شاخص قیمت جهانی  بیانبه 
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در مورد  گذاریمثبتی بر شاخص قیمت مواد غذایی دارند. این اثر گذارینرخ ارز اثر و مواد غذایی

 هماهنگ توان بیان داشت که عالمت ضرایبارزش افزوده بخش کشاورزی منفی است. در مجموع می

  . استبا انتظارات تئوریک 
 MS-VARو  VARنتایج برآورد الگوهای  (3)جدول

 VAR 
MSIAH(2)-VAR(1) 

 رژیم دوم رژیم اول

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب 

 -7/:9 -92/9 21/0 19/0 -11/9 -19/0 عرض از مبدأ
LFPI(-1) 19/0 99/71 19/0 90/9: 01/0 11/9: 

LWFPI(-1) 91/0 21/7 09/0 91/0 91/0 11/7 
LER(-1) 01/0 9:/7 01/0 1:/0 77/0 :0/: 
LAV(-1) 000/0- 97/0- 91/0- 79/9- 0:/0- :7/0- 

S.E. -  02/0  01/0  

 17 11 19 تعداد مشاهدات
 :9:093-9:1931 9:9137-9:0937 9:9137-9:1931 دوره زمانی

میانگین تورم 
 فصلی )درصد( 

9/1 :/1 1/1 

 11P 9 =22P= 10/0  مقادیر احتمال

- 0 /110Log-likelihood = (00/0)01/12LR linearity test= :: /111Log-likelihood = 
 AIC=  19/1-  AIC=  99/1-  

 های تحقیقیافته 3منبع      

 MS-VARرا در مقابل الگوی غیرخطی  VARتوان الگوی خطی با استفاده از نتایج برآوردها می

بر آماره بنا شود. . به این منظور از آزمون خطی بودن نسبت راستنمایی استفاده میکردآزمون 

دار است، فرضیه صفر مبنی بر ( که در سطح یک درصد معنی01/12) یاد شدهمحاسباتی آزمون 

برتری دارد.  VARبر الگوی خطی  MS-VARشود. بنابراین الگوی غیرخطی خطی بودن الگو رد می

کند. رژیم اول دوره دوره مورد بررسی را به دو مقطع زمانی جداگانه تقسیم می MS-VARالگوی 

 1/:گیرد. میانگین نرخ رشد فصلی قیمت مواد غذایی در این دوره را در بر می 9:0937-9:9137

درصد  1/1ی را با میانگین نرخ رشد فصل :9:093-9:1931درصد است. رژیم دوم نیز بازه زمانی 

 شود.  شامل می
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دهد. چنانچه مشخص است ( مقادیر احتمال مربوط به هر رژیم در دوره مربوطه را نشان می9) نمودار

 هارژیمیک از پایداری باالی هر  گویایاغلب مقادیر احتمال در هر رژیم نزدیک به یک است و این امر 

( احتمال تغییر وضعیت از رژیم یک به :ل )بر نتایج گزارش شده در جدوبنا ای که است. به گونه

نیز برگشتی به  ماست که احتمال پایینی است. در صورت قرارگیری در رژیم دو 07/0رژیم دو برابر 

مقادیر و نمودار مربوط به رژیم اول وجود ندارد زیرا احتمال ماندگاری در رژیم دوم برابر یک است. 

 هستند و جداسازیدو رژیم کامال از همدیگر قابل ست که این ا گویایاحتمال انتقال بین دو رژیم 

  گیرد. صورت نمی پیوستهها به صورت انتقال بین رژیم

 
 های اول و دوممقادیر احتمال مربوط به رژیم (1) نمودار

 رنمودایک واحدی در قیمت جهانی مواد غذایی در  تکانهبه خلی و جهانی مواد غذایی اقیمت د واکنش

یمت ق تکانهنتایج بیانگر این است که واکنش قیمت داخلی مواد غذایی به ( قابل مشاهده است. 7)

با  همسانیدار است. واکنش قیمت داخلی در الگوی خطی روند جهانی مواد غذایی مثبت و معنی

واکنش رژیم اول در الگوی غیرخطی دارد. در صورتی که واکنش رژیم دوم متفاوت از این دو است. 

کانه تدهد که پاسخ قیمت داخلی به مقادیر واکنش که برای دوازده فصل گزارش شده است نشان می

. گذارداز شش فصل رو به کاهش می پسدر رژیم دوم این روند  تنهاقیمت جهانی غذا صعودی است و 
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خودش نیز در هر سه حالت مثبت بوده ولی با سرعت تکانه اکنش قیمت جهانی مواد غذایی به و

  دارند.متفاوتی روند کاهشی 
 مواد غذایی به تکانه قیمت جهانی قیمت داخلی واکنش قیمت جهانیقیمت جهانی مواد غذایی به تکانه واکنش  
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 قیمت جهانی مواد غذاییتکانه آنی به  واکنشتوابع  (2) نمودار

توان به محاسبه میزان عبور قیمت آنی می واکنشحال با استفاده از نتایج الگوهای برآوردی و توابع 

د ش بیان پیشینجهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران پرداخت. چنانچه در قسمت 

جمعی ت واکنشتجمعی قیمت داخلی مواد غذایی به تکانه قیمت جهانی مواد غذایی به  واکنشنسبت 
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قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه خودش بیانگر میزان عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت 

 داخلی آن در دوره مورد نظر است.

ر دالگوها  بر حسبمواد غذایی در ایران نتایج محاسباتی میزان عبور قیمت جهانی به بازار داخلی 

پایان فصل اول میزان عبور قیمت جهانی به قیمت  الگوی خطی در ( گزارش شده است. در1جدول )

رسد. این روند افزایشی ادامه یافته و به درصد می 91به  فصلاز دو  پسدرصد است که  0داخلی 

چنانچه آزمون خطی بودن الگو نشان داد  .رسددرصد در پایان سال اول و دوم می :9و  9:مقادیر 

ود. شبرتری دارد. از این رو به تحلیل نتایج این الگو پرداخته می VARبر الگوی  MS-VARنتایج الگوی 

درصد در پایان سال  91درصد است که این مقدار به  1ایان فصل اول پدر رژیم اول میزان عبور در 

میزان عبور . در رژیم دوم، درصد است 7:از دو سال نیز میزان عبور قیمت برابر با  پسرسد. اول می

درصد در پایان  10درصد است که با نرخ رشد باالیی به  99قیمت جهانی در پایان فصل اول برابر 

است. میزان عبور بعد از  شدهبرابر  1/7رسد. این میزان در مقایسه با رژیم اول بیش از سال اول می

چنانچه انتظار د که دو برابر میزان عبور در رژیم اول است. سردرصد می 91گذشت دو سال نیز به 

توجهی از هم متفاوت هستند.  شایانرفت میزان عبور قیمت بین دو رژیم شناسایی شده به طور می

ه توج شایانهای داخلی در ایران است اینکه عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت روشنآنچه که 

های شناسایی شده متفاوت بوده و در رژیم دوم به مراتب بیشتر از رژیماست؛ هر چند که این اثر در 

افزایش صد در صدی در شاخص قیمت جهانی، شاخص قیمت داخلی مواد غذایی رژیم اول است. با 

  یابد.درصد در طول یک سال افزایش می 10و  91به میزان در رژیم اول و دوم به ترتیب 
 قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی عبور میزان (4)جدول 

 0 1 : 7 9 الگو                     فصل

VAR 00/0 91/0 7:/0 :9/0 9:/0 

 MS-VAR7/0: 91/0 99/0 02/0 01/0 رژیم اول 

 MS-VAR91/0 10/0 9/0: 79/0 99/0 رژیم دوم 

 های تحقیقمنبع3یافته 

مربوط به محاسبه میزان عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی بیانگر این است که نتایج 

یمی دارد. مستق گذاریاقتصاد جهانی اثر یهاشرایط حاکم بر اقتصاد کشور بر میزان اثرپذیری از تکانه

های متهای اثرگذاری قیمسیرو  های داخلیعبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمتمقادیر در مورد 
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حجم واردات محصوالت کشاورزی در به این نکته مهم توجه کرد که باید  های داخلیجهانی بر قیمت

قیمت جهانی محصوالت وارداتی به  هایتکانهتوجه است و این فرایند منجر به انتقال  شایانایران 

یی به واردات برخی نهابر واردات محصوالت  افزونبا توجه به اینکه ایران شود. های داخلی میقیمت

واردات عالوه بر اینکه به طور مستقیم  مسیرهای دامی نیز نیاز دارد. از این رو نهاده ها از جملهنهاده

ی هادهد، به طور غیر مستقیم نیز با افزایش قیمت نهادهقیمت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار می

بر آمار فائو بنا شود. شده در داخل میمنجر به افزایش قیمت تمام شده محصوالت تولید  وارداتی

میلیارد دالر بوده  0/7میانگین ساالنه واردات کشاورزی ایران در بازه زمانی مربوط به رژیم اول برابر 

توجه واردات  شایانمیلیارد دالر در سال افزایش یافته است. لذا افزایش  7/2است و در رژیم دوم به 

ه های داخلی داشتایش عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمتمستقیمی بر افز گذاریکشاورزی اثر

 است. 

با اجرای قانون هدفمندی  7090-99و  7002-00های تکانه قیمتی مواد غذایی در سال بر این افزون

حجم توجه  شایانشد. در این دوره به واسطه افزایش  همزماندر کشور  و تکانه شدید ارزی هایارانه

پذیری زمینه برای اثر ،و افزایش قیمت وارداتنقدینگی و حاکم شدن انتظارات تورمی بر اقتصاد کشور 

های جهانی مساعد شد. به صورتی که اقتصاد کشور با تورم باالیی در این دوره بیشتر از افزایش قیمت

موجود در کشور  پس وضعیت تورمی د.بوشد و گروه مواد غذایی نیز از این قاعده مستثنی ن روروبه

های رود در نرخهای جهانی به بازار داخلی مواد غذایی است و انتظار مینیز عامل مهمی در عبور قیمت

توان اظهار داشت که کاهش ارزش پول ملی و ع میودر مجم تورمی باالتر میزان عبور بیشینه شود.

غذایی به قیمت داخلی در یک  عبور قیمت جهانی موادافزایش وابستگی به واردات منجر به افزایش 

  دهه گذشته شده است. 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

بیست و یکم، اثرپذیری  سدههای جهانی مواد غذایی در دهه اول با توجه به افزایش شدید قیمت

اخیر قرار گرفته  هایبررسی های قیمت جهانی مواد غذایی مورد توجه خاصهای داخلی از تکانهقیمت

به عنوان یک چالش جدی در باال تورم های نرخبا  گذشتههای ر به اینکه ایران در طول دههاست. نظ

با هدف کنکاش میزان عبور قیمت  این پژوهشبوده است، لذا  روروبهمسیر رشد و توسعه اقتصادی 

ده ابا استف زمینهاست. در این  شکل گرفتهداخلی مواد غذایی در ایران  جهانی مواد غذایی به قیمت
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 واکنشبرآورد شده و با استخراج توابع  MS-VARو  VARهای سری زمانی فصلی، الگوهای از داده

نتایج این پژوهش گیری شد. های داخلی مواد غذایی اندازههای جهانی به قیمتآنی، مقدا عبور قیمت

از  پیشن دهد. بر ایارائه می VARبرآرود مناسبی نسبت به الگوی  MS-VARنشان داد که الگوی 

 پسرژیم اول( میزان عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی در جهانی قیمت مواد غذایی ) تکانه رخداد

درصد  10های قیمتی و در رژیم دوم به از تکانه پسدرصد است که این مقدار  91از یک سال برابر 

پژوهش، قیمت  های اینبر یافتهبنا توان اظهار داشت که بندی کلی میدر یک جمعرسیده است. 

که این  استکننده قیمت داخلی مواد غذایی در ایران تعییناصلی  هایعاملاز  جهانی مواد غذایی

دارد. اما آنچه که مهم  همخوانی آغازین نوشتارمرور شده در بخش  هایبررسینتیجه با نتایج اغلب 

ی های جهانی نقش مهماست این که شرایط اقتصادی کشور در تضعیف یا تقویت اثرپذیری از قیمت

های جهانی پذیری اقتصاد در برابر تکانهتواند آسیبکند و سیاستگذاری کاراتر در این زمینه میایفا می

نرخ ارز در باالی  هایی تورمی بر اقتصاد کشور و نوسانبا توجه به حاکم بودن فضارا کاهش دهد. 

کاهش  زمینه برای ،های مبتنی بر مهار تورمبکارگیری سیاستبا گردد ، پیشنهاد میبررسیدوره مورد 

های جهانی آن تورم کل اقتصاد از افزایش قیمت در پی آناثرپذیری قیمت داخلی مواد غذایی و 

های تورمی، تغییرات و تکانهت اگیری انتظارمؤثر بر شکل هایعاملفراهم شود. چرا که یکی از 

تواند ی میارزش پول ملافزایش نسبی در راستای سیاستگذاری بر این  افزونهای جهانی است. تمقی

   جلوگیری کند.های وارداتی در داخل کشور افزایش قیمت مواد غذایی و نهادهاز 

 منابع
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