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هاي قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق  ارزیابی شوك
  شهري ایران

  2رضا هزاره و *1محمدرضا کهنسال
  30/9/95تاریخ پذیرش:                24/6/95 تاریخ دریافت:

  چکیده
 چون ایران توسعه هم  حال ها در کشورهاي درترین دغدغه افزایش قیمت مواد غذایی یکی از مهم    

ها در این ل مهم پیش روي دولتییکی از مسا که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اي گونه  است. به
هاي قیمت نفت، نرخ ارز  هدف شناسایی ارتباط بین شوك مطالعه بااین  ،. بر این اساسستکشورها

 لگوي خود از ا ،گرفت. بدین منظور انجام 1381- 1393و قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 
) GMMیافته ( با استفاده از روش گشتاور تعمیم )PANEL VARهاي پانل ( گرسیون برداري دادهر

از برآورد الگو و بررسی روابط متقابل  بدست آمدهاستفاده شد. نتایج  EGARCH ،چنین و هم
است که ، تجزیه واریانس، علیت گرنجر پانل بیانگر این واکنشتوابع  چارچوبدر  پژوهشمتغیرهاي 

دار بر قیمت مواد  معنی يمدت اثر هاي قیمت نفت در کوتاه بررسی، شوك در دوره زمانی مورد
 هاي درصد و نوسان 74قیمت مواد غذایی  هاي غذایی نداشته است. این در حالی است که نوسان

نرخ ارز با مدیریت  ،دهند؛ بنابراینقیمت مواد غذایی را توضیح می هاي درصد از نوسان 24نرخ ارز 
  آن بر قیمت مواد غذایی جلوگیري کرد. هاي توان از اثرگذاري نوسانمی

 
  JEL: C13،F31 ،N73 ،Q18,Q43،Q41بندي  طبقه
  PANEL VAR ،EGARCH، واکنشمدیریت نرخ ارز، توابع هاي کلیدي:  واژه
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  پیشگفتار
ذاران است زیرا گ هاي پیش روي سیاست ترین چالش تغییرات قیمت مواد غذایی یک از مهم    

درآمد و فقیر داشته باشد. در ارتباط  اقشار کم ویژهتواند اثرات منفی بر رفاه جامعه ب افزایش آن می
تر از افزایش قیمت  بیش هاییشان اثر توسعه به دلیل ساختار اقتصادي  حال با این مهم کشورهاي در

توسعه نسبت به   حال هاي دراهمیت این موضوع براي کشور ،پذیرند؛ بنابراینمواد غذایی می
د، عوامل بسیاري بر قیمت مواد غذایی ندهها نشان میتر است. بررسی یافته بیش کشورهاي توسعه

هاي قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت مواد غذایی یکی از  تأثیرگذار است. بررسی ارتباط بین شوك
گرفته است (آبوت و  مانجاترین مباحثی است که مطالعات متعددي پیرامون این موضوع  مهم

  ).2009. رایت 2008. میتچل 2011همکاران 
بوده است و همواره  رو روبهایران یکی از کشورهایی است که سالیان متمادي با تورم باالیی     

ریزان و هاي برنامه ترین دغدغه یکی از مهم مؤثر بر پدیده اقتصادي  هاي املشناسایی ع
 هاي انجام مطالعات تجربی پیرامون شناسایی عامل ،اشد؛ بنابراینبگذاران در این کشور می سیاست

  ویژه برخورداراست. یتورم مواد غذایی ضروري و از اهمیت ویژهتأثیرگذار بر تورم ب
اند که  مطالعات بسیاري به بررسی ارتباط بین قیمت مواد غذایی، قیمت نفت و نرخ ارز پرداخته    

  :کردات زیر اشاره توان به مطالع ها می جمله آن از
شده به  هاي توزیع ) با استفاده از الگوي خود توضیح با وقفه1389اعظم زاده شوراي و خلیلیان (    

پرداخته و اثر  1352- 1385هاي پولی بر قیمت مواد غذایی در بازه زمانی  بررسی تأثیر سیاست
دادند.  توجه قرار یی را موردمتغیرهایی از قبیل حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره بر قیمت مواد غذا

 ،چنین هم .هاي پولی و قیمت مواد غذایی رابطه بلندمدت برقرار است بین سیاست ندنتایج نشان داد
بها و همکاران  نرخ ارز، نرخ بهره و حجم نقدینگی اثر مثبتی بر قیمت مواد غذایی دارد. پیش

که  ندر ایران پرداختند. نتایج نشان داد) به بررسی تأثیر عبور نرخ ارزبر قیمت مواد غذایی د1392(
 3مدت حدود  عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه

 یکه سهم نددرصد است. نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد 6درصد و در بلندمدت حدود 
شود.  ي نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده میها تکانه به وسیلهکوچک از تغییرات قیمت مواد غذایی 

قیمت نفت و بر شاخص تولید مواد غذایی در ایران  هاي ) به بررسی نوسان1392صمدي و بهپور (
الگوي خود رگرسیونی برداري  چارچوبدر  1369-1390هاي ساالنه  پرداختند. بدین منظور از داده

مدت و بلندمدت تأثیري از  د غذایی در کوتاه، شاخص قیمت مواند. نتایج نشان دادکردنداستفاده 
) به بررسی ارتباط بین متغیرهاي 1394پذیرد. هزاره و همکاران ( قیمت نفت نمی هاي نوسان

 پژوهشاقتصادي و قیمت مواد غذایی در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت پرداختند. نتایج 
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ترین تأثیر را بر قیمت مواد  ننده نفت بیشهاي قیمت نفت در کشورهاي صادرکوقفه ند کهنشان داد
هاي قیمت مواد غذایی در غذایی در مقایسه با کشورهاي واردکننده نفت دارد. از سوي دیگر، شوك

دهند. قیمت مواد غذایی را توضیح می هاي درصد از نوسان 90هر دو گروه از کشورها بیش از 
  :کرداشاره  توان به موارد زیر در مطالعات خارجی می ،چنین هم
به "آیا قیمت نفت محرك قیمت مواد غذایی است؟"اي با عنوان  ) در مطالعه2014آوالوس (    

بررسی ارتباط بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی پرداخت. در این مطالعه ارتباط بین قیمت 
د نده هاي زیستی و محصوالت ذرت و سویا موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می سوخت

نتایج نشان  ،چنین تر شده است. هم بیش 2006گذاري قیمت نفت بر قیمت ذرت پس از سال اثر
) به بررسی 2010داري برقرار است. فرانک و گارسیا ( که بین قیمت سویا و ذرت ارتباط معنی ندداد

در  1998-2009اثرگذاري قیمت محصوالت کشاورزي، نفت و نرخ ارز در طی دوره زمانی  مقدار
ترین تأثیر را از  که قیمت ذرت بیش ندپرداختند. نتایج نشان داد VECMو  VARلگوي ا چارچوب

  پذیرد. نرخ ارز و نفت خام می
پیرامون قیمت مواد غذایی  پژوهش) در مطالعه خود به بررسی ادبیات 2013رزیتیس و ساسی (    

واد غذایی اثرگذار است بر قیمت م گوناگون هایی که عامل ندنشان داد پژوهشگرانپرداختند. نتایج 
  :کردتوان به موارد زیر اشاره  ها می که از میان آن

، 2008) قیمت انرژي و کودشیمیایی (آبوت و همکاران، 2( ،)2008تولید (اسچانف، هاي ) نوسان1( 
) 4( ،)2008) قیمت صادراتی مواد غذایی (تروسدل، 3( ،)2008. تروستل، 2008میتچل 

) تغییر ساختاري تقاضاي جهانی 5( ،)2008توسعه (آبوت و همکاران،  و پژوهشگذاري در  سرمایه
هاي فسیلی  ) تولید سوخت7( ،)2008) قیمت نفت (آبوت و همکاران، 6( ،)2008(هدي و فان، 

) قیمت واردات مواد 8( ،)2009. رایت، 2008. میتچل، 2009، 2008(آبوت و همکاران، 
قیمت دالر آمریکا (آبوت و همکاران،  کاهش) 9( ،)2009. رایت، 2011غذایی(آبوت و همکاران، 

  ).2011بازار (آبوت و همکاران،  هاي ) کشش10( و )2008. تروستل، 2008. میتچل، 2011
کاالي کشاورزي و قیمت دالر  24) ارتباط پویاي بین قیمت نفت، 2012نازلگلو و سویتاس (    

دادند.  بررسی قرار مورد 1980-2010هاي  طی سال PANEL VARالگوي  چارچوبآمریکا را در 
 یقیمت نفت و ارتباط بسیار قوي با ید، قیمت محصوالت کشاورزي ارتباطنده نتایج نشان می

دهنده این است که یک ارتباط از  مثبت و ضعیف با دالر آمریکا دارد. نتایج آزمون علیت پانل نشان
به  اما این ارتباط از قیمت مواد غذایی ،قیمت نفت و دالر آمریکا به قیمت مواد غذایی وجود دارد

) ارتباط بین شاخص قیمت نفت خام و قیمت 2013قیمت نفت و دالر آمریکا نیز تأیید شد. پاال (
داد. نتایج تجربی  بررسی قرار مورد 1990- 2011در دوره  VECMمواد غذایی را در قالب الگوي 
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دهنده ارتباط  نتایج آزمون علیت نشاندو شکست ساختاري در الگو وجود دارد.  ند کهنشان داد
ه بین شاخص قیمت مواد غذایی و قیمت نفت خام است. عالمت ضرایب رگرسیون بین سویدو

          هاي سال درمنفی و  1990-2008هاي  سال درقیمت نفت خام و قیمت مواد غذایی 
رژي، انرژي زیستی ) ارتباط بین قیمت ان2011مثبت بدست آمد. کیائیان و کانکس ( 2008- 2011

از یک الگوي همگرایی سري زمانی براي نه  پژوهشداد. در این  بررسی قرار و مواد غذایی را مورد
ذرت، گندم، برنج، شکر، سویا، پنبه، موز، سورگوم و چاي و میانگین قیمت نفت  - محصول کشاورزي

قیمت مواد غذایی اثر ، قیمت انرژي بر نداستفاده شد. نتایج نشان داد 1994-2008هاي  در سال
  داري دارد. معنی

نشان داد، تعدادي از مطالعات داخلی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر  پژوهشبررسی پیشینه     
اند، اما تعداد کمی از مطالعات عوامل مؤثر بر شاخص مواد غذایی مواد غذایی پرداخته  قیمت

دادند. از سوي  بررسی قرار ه تورم) را موردعنوان جزء اصلی سبد کاالیی مورداستفاده در محاسب (به
عنوان عوامل اثرگذار بر شاخص  هاي قیمت نفت و نرخ ارز به یک از مطالعات به شوك دیگر، در هیچ

هاي  ، براي نخستین بار شاخصمطالعهاین قیمت مواد غذایی توجهی نشده است. بر این اساس در 
 براي خانوارهاي شهري مورد PANEL VARگوي گروه در قالب ال 13قیمت مواد غذایی به تفکیک 

بایست به آن توجه شود این است، در کشورهاي صادرکننده نفت بررسی قرار گرفت. نکته که می
 ،آید؛ بنابراینمی شمارکننده ارز ب چنین تأمین چون ایران، نفت منبع اصلی درآمدهاي دولت و هم هم

هاي تولید  ت (اثرگذاري بر واردات مواد غذایی و نهادهتأثیر بر درآمدهاي دول راهدرآمدهاي نفتی از 
هاي تولید و ...) و افزایش هزینه  و ...)، نرخ ارز (اثرگذاري بر صادرات، واردات مواد غذایی و نهاده

هدف از انجام این مطالعه پاسخ به این  ،تولید بر قیمت مواد غذایی اثرگذار است؛ بنابراین
شود؟ آیا نرخ فتی و نرخ ارز منجر به تغییر قیمت مواد غذایی میهاي ن که آیا شوك هاست پرسش

  هاي نفتی و قیمت مواد غذایی با یکدیگر ارتباط دارند؟ ارز، شوك
روند قیمت نفت اپک، نرخ ارز و شاخص قیمت مواد غذایی مناطق شهري ایران را  3، 2، 1شکل     

قیمت مواد غذایی براي تمام گروهها  شود هرچند روند که مشاهده می گونه دهد. هماننشان می
یکسان نیست، اما روند بلندمدت آن گرایش به افزایش دارد. در مورد نرخ ارز و قیمت نفت نیز روند 

  افزایشی است. گونه  بلندمدت به
  

  پژوهشروش 
هاي قیمت نفت و  رود که قیمت مواد غذایی با شوك هاي بخش پیشین، انتظار می بر اساس بحث    

رز ارتباط داشته باشد. در این مطالعه بمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهاي موردنظر از الگوي نرخ ا
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PANEL VAR  این الگوها براي بررسی ارتباط پویا بین متغیرها مناسب است شداستفاده .
ساده، فرض بر این است که تمامی متغیرها  VAR). در این الگو همانند الگوهاي 2015(رزیتیسا، 

). با این 2015شوند (رزیتیسا،  صورت متغیر وابسته وارد الگو می اي به ا در معادالت جداگانهز درون
شوند؛ بنابراین الگوهاي اده در این الگوها مقاطع نیز وارد میس  VARهاي تفاوت که برخالف الگویی

PANEL VAR بررسی  دمور گوناگونکند که ارتباط بین متغیرها در مقاطع  این امکان را ایجاد می
 قرار گیرد.

شده   را ارائه دادند. مدل استفاده PANEL VAR) جزئیات الگوي 2013مطالعه کاناوا و کیکارلی(    
) و کیکارلی و همکاران 2009شده توسط کاناوا و کیکارلی (  هیبر اساس الگوي ارا پژوهشدر این 

  شود:بیان می1صورت رابطه   ) است که به2007(
    ittitititiit uyLAayou  1

2,      )1(  
For i=1,…, N     t=1,…,T 

    ity 1یک بردارG  ،از متغیرهاي تصادفیit 1یک بردارG  ،از عرض از مبدأهاitA  یک
NGGماتریس   براي هر وقفهL  وitu 1نیز یک بردارG  متغیرهاي تصادفی است. در این

 نیز در شده است. فرض  زا تعیین متغیر درون Gوقفه براي  Pالگو 
 د:کن ) سه ویژگی مهم را بازگو می1شده است. رابطه ( سازي در نظر گرفته مدل

بازخورد پویا در  -3ارتباط پویا براي هر واحد مقطع.  - 2تغییر ضرایب در طول زمان ضرایب. -1
هاي متغیر حاکم باشد)(رزیتیسا،  تواند در سراسر وقفه تمامی واحدهاي مقاطع (بازخوردها می

2015.(  
، ممکن است ناهمگنی شوداستفاده  OLSاگر از روش  PANEL VARالگوي  ي برآوردبرا    

کنند، شکل  اي میان مقاطع به شکل اثرات خاص مقطعی که در طول زمان تغییر نمی مشاهده نشده
تورش دار خواهد بود. این  OLSبگیرد. اگر این اثرات ثابت با متغیرهاي توضیحی همبسته باشند، 

) نظیر برآورد سیستمی گشتاور IVبا استفاده از فنون متغیرهاي ابزاري ( وهشپژایراد در این 
  شوند. بلوندل و باند برطرف می GMMیافته  تعمیم

 هاي دادهشده معیار  هاي اصالحانتخاب طول وقفه بهینه از آمارهبراي  PANEL VARدر الگوي     
و  1978، رسانس 1978)(شوارتز BIC(2بیزین هاي داده)، معیار 1969)(آکائیک، AIC(1آکائیک

شود.  ) استفاده می1979) (حنان و کوئین (3HQICحنان و کوئین هاي داده) و معیار 1977آکائیک 
 شوند:صورت زیر تعریف می روابط این معیارها به

                                                
1- Akaike information criteria 
2- Bayesian information criteria 
3 -Hannan and Quinn 
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     nkpqqkpkJqpkMMSC nnBIC ln,,, 222
,     )2(  

     pqkqkpkJqpkMMSC nnAIC  222
, 2,,,    )3(  
      npqRkqkpkJqpkMMSC nnHQIC lnln,,, 222

,   R>0 )4(  
)4) و (3)، (2ر روابط (د     qpkJ n  PANEL VARمتغیر  Kآماره بیش از مشخص براي  ,,

تعریف  nوقفه از متغیرهاي وابسته با حجم نمونه  qاي بر اساس  و شرایط لحظه pشده  مرتب
 شوند. می
  

  الگو ناهمسانی واریانس شرطی
گیري  مناسب براي اندازه ي) ابزارARCHرگرسیون (الگوهاي ناهمسانی واریانس شرطی خود     

باشد. در بسیاري از مطالعات همچون التجائی و ارباب افضلی  هاي سري زمانی می ها در داده شوك
عنوان معیاري از  ) به1392قهرمان زاده و عارف عشقی ( و )1386)، شاهمرادي و زنگنه(1393(

ها امکان  خ ارز، قیمت نفت و ... استفاده شدند. این الگوو نا اطمینانی متغیرهایی همچون نر ها نوسان
سازند و واریانس شرطی سري زمانی را از روش  استفاده از مزایاي انحراف معیار نمونه را ممکن می

سازي تالطم فراهم  درستنمایی طراحی کرده و چارچوبی سیستماتیک براي مدل ترین بیش
دهد که  ها، میزان تالطم را نشان می حاصله از این مدلبینی خطاي شرطی  آورند. واریانس پیش می

  ).1392کند (مهرگان و همکاران،  در طول زمان تغییر می
ARCH ،GARCH ،TCHARCH ،EGARCH ترین الگوهاي خانواده  معروفARCH  هستند که هر

مثال   عنوان گردند. به سازي استفاده می در مدل پژوهشها و  یک با توجه به ماهیت داده
واکنش یکسانی نشان  هاي منفی و مثبت) سري نسبت به نوع خبر (شوك هاي که نوسان جایی ازآن
هاي منفی و مثبت را متقارن در نظر  که شوك GARCHو  ARCHهاي  دهد، بدین ترتیب الگو نمی
سري از  هاي بایست براي تحلیل رفتار نوسان گیرند، قابلیت استفاده ندارد. در چنین شرایطی می می

  ).2005استفاده کرد (وریک،  1لگوي نامتقارنا
هاي مثبت و منفی را با استفاده از متغیرهاي  اثرات شوك TGARCHهاي نامتقارن،  از میان الگو    

بایست  ها، براي تحقق شرط مثبت بودن واریانس، می سازد. در این نوع الگو مجازي از هم جدا می
اشند. این در حالی است که در دنیاي واقعی ممکن است حتماً مثبت ب هاي ها بر نوسان تأثیر شوك

شوند. در میان  ها ها بسته به سري زمانی موردبررسی منجر به کاهش نوسان هرکدام از شوك

                                                
1 -Asymmetric Model 
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شود (مهرگان و سلمانی،  محدودیتی روي ضرایب اعمال نمی EGARCHهاي نامتقارن، در  الگو
1393 .(EGARCH مهرگان صورت زیر طراحی می به) 1392و همکاران،  شود:(  
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  دهنده است که نشان tجزء خطا در دوره  ، t  متغیر قیمت نفت در دوره )،5در رابطه (    
دهنده، شوك مثبت و مقادیر منفی آن  که مقادیر مثبت آن نشان اي گونه  باشد. به وجود شوك می

سري  هاي بینی نوسان واریانس شرطی است که به پیش منفی بوده است. دهنده شوك نشان
است.  عالوه  به )t-1تا زمان ( ها دادهاي از  شامل مجموعه شود.  تعبیر می tزمانی در دوره 

پارامترهاي ثابت  و  ، براي تعیین میانگین شرطی است و در معادله دوم،  نخستمعادله 
نامتقارن است. جز اخالل معادله واریانس  EGARCHباشد مدل  هستند و تا زمانی که 

 است. شرطی داراي توزیع نرمال با واریانس 
هاي ماهانه نفت طی  مت، ابتدا معادله میانگین شرطی با استفاده از قیEGARCHبراي برآورد     

و در ادامه بر  شدبرآورد  ARMA(p,q)الگوي  گوناگونهاي  در حالت 2014تا  2002دوره زمانی 
و نیز  ARMA(2,3) ) معادلهSBC) و شوارتز بیزین (AICآکائیک ( هاي دادهترین معیار  اساس کم

شده است.  ی انتخابترین الگو براي معادله واریانس شرط عنوان مناسب به EGARCH(1,1) الگوي
  شود.می  هی) ارا6صورت رابطه ( آمده به دستالگوي تجربی ب
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شده است. مثبت بودن مقدار  نشان داده 1ر جدول د  EGARCH(1,1)نتایج مربوط به الگوي    
قیمت نفت در بازارهاي  هاي مثبت دهد که تأثیر شوك ، نشان میEGARCHدر برآورد  پارامتر 

1تري را به دنبال دارد اطمینانی قیمتی بیش جهانی نفت نا 12  ( / که  . درحالی(
قیمتی در بازارهاي جهانی نفت  هاي هاي منفی قیمت نفت باعث کاهش نوسان شوك

0شوند می 82   ( / ) و مهرگان و 1393ی (مهرگان و سلمان به وسیلهگیري  . این نتیجه(
هاي اولیه قیمت در بازار  توان نتیجه گرفت شوك واقع می ) نیز تأیید شد. در1392همکاران (
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ها  که سطح قیمت قیمتی نفت دارند. درصورتی هاي گیري نوسان جهانی نفت، تأثیر نامتقارن بر شکل
شود و به  زارهاي نفت حاکم میرو باشد، نوعی چسبندگی رو به پایین قیمتی نیز در با با افزایش روبه

  تري دارند. رنگ هاي منفی قیمتی در کاهش نا اطمینانی بازار نقش کم همین دلیل شوك
  

  آزمون ریشه واحد
هاي پانل  شود. در داده هاي ساختگی از آزمون ایستایی استفاده می براي جلوگیري از رگرسیون    

یافته استفاده نمود بلکه الزم است به  تعمیم هایی همچون دکی فولر و دکی فولر توان آزمون نمی
از برآورد مدل،  پیش، پژوهش، ایستایی جمعی متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. در این اي گونه

) LLC) و آزمون لوین، لین و چو (IPSایستایی متغیرها با استفاده آزمون ایم، پسران و شین (
هاي مقطعی داراي یک مقدار ثابت، یک مقدار ثابت  بررسی شد. این دو آزمون را در دو حالت، داده

  و متغیر روند انجام شد.
دهد. آزمون  را براي متغیرهاي مورداستفاده نشان می LLCو  IPSنتایج آزمون ایستایی  2جدول     

IPS دهد که متغیرهاي مدل در دو  فرض وجود ریشه واحد جداگانه براي هر مقطع را نشان می
هاي مقطعی داراي مقدار ثابت و متغیر روند  ی داراي یک مقدار ثابت و دادههاي مقطع حالت داده

توان پذیرفت و تمامی متغیرها  ایستا هستند؛ بنابراین فرضیه صفر، مبنی بر وجود ریشه واحد را نمی
با فرض وجود ریشه واحد مشترك در میان همه مقاطع،  LLCنتایج آزمون  ،چنین ایستا هستند. هم

که تمامی متغیرهاي مدل ایستا هستند. با حصول اطمینان از ایستایی متغیرها دیگر  دهد نشان می
توان به انجام  نیازي به انجام آزمون هم جمعی و هراس از کاذب بودن رگرسیون وجود نداشته و می

  برآورد الگو پرداخت.
. کرداقدام  از هرگونه برآورد باید به تعیین طول وقفه بهینه پیش PANEL VARدر الگوي     

) را نشان 2001اندروز و لو ( به وسیلهشده   هینتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه ارا 3جدول 
کنند. در چنین شرایطی که را تأیید می 4وقفه  MQICو  MAICو  3وقفه  MBICدهد. معیار  می

هاي ماهیانه  داده دهد، آماره آکائیک در ارتباط با ه نمییسه آماره طول وقفه بهینه یکسانی را ارا
 PANEL VARبراي برآورد الگوي  4دهد. بر این اساس طول وقفه  نتیجه بهتري را نشان می

  انتخاب شد.
  

  پژوهشهاي  معرفی داده
هاي  کننده طی سال قیمت مصرف هاي ماهانه شاخص از داده پژوهشبمنظور برآورد مدل     

بندي شده است، استفاده گردید.  ، براي خانوارهاي شهري که در سیزده گروه تقسیم1381- 1393
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ها، نان و غالت، گوشت قرمز و ها و دخانیات، خوراکیها، آشامیدنیسیزده گروه شامل: خوراك
صدف داران، شیر، پنیر و  ها وها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، ماهی هاي آنسفید و فرآورده

ها قند و شکر و شیرینی ها، میوه و خشکبار، سبزیجات (سبزي و حبوبات)،مرغ، روغن و چربی تخم
بندي نشده در جاي دیگر، چاي،  (شکر، مربا، عسل، شکالت، شیرینی)، محصوالت خوراکی طبقه

هاي نرخ ارز در طی دوره  ادهباشد. د می 1هاي غیرالکلی)میوه (نوشابه قهوه کاکائو و نوشابه و آب
آوردي شد. در این گردهاي مربوط به قیمت نفت از سایت اپک  موردنظر از بانک مرکزي و داده

) LNCPU(ي )، لگاریتم شاخص قیمت مواد غذایی در مناطق شهرLNEXلگاریتم نرخ ارز ( پژوهش
است در این مقاله  تنیگفعنوان متغیرهاي الگو استفاده شدند.  ) بهSHOILهاي قیمت نفت( و شوك

  .شداستفاده  13نسخه  STATAافزار  از نرم پژوهشبمنظور برآورد الگوي 
 

 نتایج و بحث
   PANEL VARالگوي تجربی 

چنین در نظر  تعیین شد و هم پیشعنوان وقفه بهینه که در مرحله  به 4با توجه به انتخاب وقفه     
  شود. همان ) پیشنهاد می7صورت رابطه (  به شپژوه) الگوي تجربی 2015گفتن مطالعه رزیتیسا (

عنوان متغیر وابسته  شود، هر یک از متغیرها در سه معادله جداگانه به که مشاهده می گونه
  شوند. نظر می نظر به همراه سایر متغیرها با چهار وقفه وارد الگو مورد قرارگرفته و متغیر مورد
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 1390جایی که دخانیات از سال  گروه تقسیم بندي شده است و از آن 14مرکز آمار به  به وسیلهکاالهاي خوراکی  - 1

 در نظر گرفته نشده است.  پژوهشروه را در این به بعد تفکیک شده این گ
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  نتایج برآورد الگوي تجربی
آمده، وقفه  دهد. بر اساس نتایج بدست را نشان می PANEL VARنتایج برآورد الگوي  4جدول     

دار است و عالمت دو وقفه  کننده معنی ، دوم، سوم و چهارم متغیر شاخص قیمت مصرفنخست
دهنده این موضوع است که  . این نتیجه نشانباشدهاي سوم و چهارم منفی میمثبت و وقفه نخست

مثبت بر قیمت مواد غذایی داشته است و  ياثر نخستافزایش قیمت کاالهاي خوراکی در دو ماه 
دهد. از سه دوره نشان می پسافزایش قیمت مواد غذایی اثر بازدارندگی خود را بر میزان تقاضا 

ت در ابتدا اثري بر قیمت مواد خوراکی نداشته قیمت نف هاي د، نوساننده نتایج نشان می ،چنین هم
بر قیمت مواد خوراکی دارد.  دار مثبت و معنی يها بعد از گذشت دو دوره اثر اما این شوك ،است

دار از چهار مثبت و معنی يدهد، قیمت مواد غذایی در مناطق شهري اثر نشان می ،چنین نتایج هم
یافته که  افزایش نرخ ارز میزان صادرات مواد غذایی افزایشپذیرد. درواقع با وقفه گذشته نرخ ارز می

است افزایش نرخ ارز باعث  گفتنیتواند منجر به افزایش قیمت مواد غذایی گردد.  این موضوع می
تبع آن  هاي وارداتی) و به(افزایش قیمت نهاده افزایش هزینه تولید ،چنین افزایش صادرات و هم

که تقاضاي مواد  آنجایی تولیدکنندگان مواد غذایی گردد، اما ازتواند باعث کاهش سودآوري می
دهد، بنابراین  تري نشان می ها واکنش کم کشش بوده و نسبت به سطح قیمتغذایی عموماً بی

 ،تواند منجر به افزایش سودآوري تولیدکنندگان گردد. بر این اساس ها می افزایش سطح قیمت
  رز اثر مثبتی بر تورم مواد خوراکی داشته باشد.رسد که رشد نرخ ا منطقی به نظر می

 
  ها ارزیابی اثرات متقابل پویا ناشی از شوك

هاي  هاي ایجادشده در الگو موردبررسی از روش بمنظور مطالعه اثرات متقابل پویا حاصل از شوك    
رهاي الگو را آنی رفتار پویاي متغی واکنششود. تابع آنی و تجزیه واریانس استفاده می واکنشتوابع 

دهد. با استفاده از این  اندازه یک انحراف معیار نشان می در طول زمان به هنگام وارد شدن شوك به
  شوند.شده از سوي هر یک از متغیرها مشخص می روش، پاسخ پویاي دستگاه به شوك واحد اعمال

دازه یک انحراف معیار ان هاي واردشده بهآنی متغیرهاي الگو را در مقابل شوك واکنشتوابع  4 شکل
شود، یک شوك که در این شکل مشاهده میگونه  دهد. همان از سوي سایر متغیرها نشان می

از  پساثر این شوك  باالشود. بر اساس نمودار  می LNPCUباعث کاهش در  LNPCUمثبت در 
 ش دارد. بهتمایل به افزای دوبارهاین دوره  ازپس اما  ،گردد می LNPCUدوره باعث کاهش  4حدود 
ها و توانند باعث کاهش تقاضا آنهاي مواد غذایی می هاي وارده بر سطح قیمت مشخص شوكگونه 

  شود. LNPCUتبع آن کاهش  به
باعث کاهش  نخستروند مشخصی ندارد، در دوره  LNPCUبر  SHOILآثار شوك مثبت متغیر     

ر قیمت مواد خوراکی شده، اما که این موضوع باعث اثر مثبت مقطعی ب LNPCUبسیار جزئی در 
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 پیامدهاي ،گردند. درواقع می LNPCUتري منجر به کاهش  ها با شدت بیش دوره اثر شوك 6از  پس
  شود. به در بلندمدت منجر به کاهش قیمت کاالهاي خوراکی می SHOILیک شوك مثبت بر 

که  گونه  گردد. همان یهاي قیمت نفت برم که دلیل این موضوع به واکنش نرخ ارز به شوك اي گونه
 پسکه  گونه اي  نسبتاً مشابه بر نرخ ارز داشته است به يهاي قیمت نفت اثر شود، شوك مشاهده می

شود. بر این اساس با توجه به وابستگی ایران به واردات  دوره منجر به کاهش نرخ ارز می 6از 
هاي مواد خوراکی  قیمت آن کاهش سطح در پیکاالهاي خوراکی این اثرات منجر به واردات و 

  شوند. می
دهد، این اثرات در  نشان می LNEXهاي ناشی از متغیر نسبت به شوك LNPCUواکنش     

داشته  LNPCUشوند، اما بعد از دو دوره اثر مثبتی بر ها میمدت منجر به کاهش سطح قیمت کوتاه
  روند. دوره اثر این شوك از بین می 10که پس از  اي  گونه  به
انتظارات است. نتایج برآورد توابع  بر اساس LNPCUهاي مثبت  نسبت به شوك SHOILواکنش     

منجر به کاهش تقاضاي مواد  LNPCUآنی حاکی از این است که یک شوك واردشده بر  واکنش
ونقل مواد خوراکی انرژي بر بوده منجر به  که فرایند تولید و حمل جایی آن شود و از خوراکی می

 شود. ضاي انرژي میکاهش تقا
سهم و اهمیت یک تکانه ناشی از متغیر را در تغییرپذیرهاي خود متغیر به  5جدول     

درصد از  74ماهه  10دهد. بر پایه نتایج این جدول، در دوره  تغییرپذیرهاي سایر متغیرها نشان می
این  هاي درصد نوسان 24و حدود  LNPCUهاي مربوط به خود  شوك به وسیله LNPCUنوسانات 

هاي  شود. این در حالی است که شوك توضیح داده می LNEXهاي ناشی از  شوك به وسیلهمتغیر 
دارد. در بلندمدت  LNPCUمتغیر  هاي سهم ناچیزي را در پوشش دادن نوسان SHOILناشی از 

هاي خود افزایش و سهم سایر متغیرها کاهش در توضیح نوسان LNPCUماه) سهم  30و  20(
  .یابد می
  

  آزمون علیت گرنجر پانل
دهد. بر اساس نتایج این  نتایج آزمون علیت گرنجر را براي متغیرهاي الگو نشان می 6جدول     

شود؛ یعنی یک رابطه دوطرفه بین  ارتباط بین متغیرها رد می جدول، فرضیه صفر مبنی بر عدم
نیز  4نتایج جدول  به وسیلهه هاي نفتی برقرار است. این نتیج قیمت مواد خوراکی، نرخ ارز و شوك

 باشد. دار می شود زیرا ضرایب متغیرهاي الگو در سه معادله معنی میتأیید 
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  و پیشنهادها گیري نتیجه
ها در کشورهاي  هاي پیش روي دولت افزایش قیمت مواد غذایی همواره یکی از چالش    

نترل رشد شدید قیمت مواد غذایی یکی که مهار و ک اي  گونه  باشد. به توسعه ازجمله ایران می درحال
که این موضوع در چند سال اخیر  اي گونه  از گذشته تاکنون بوده است. به ها در ایران از اهداف دولت
ترین مشکالت اقتصادي ایران مبدل شده است. با توجه به این مهم، مطالعه حاضر به  به یکی از مهم

پردازد. در این مطالعه ارتباط بین  یی در ایران میشناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مواد غذا
  هاي قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت مواد غذایی در مناطق شهري ایران موردبررسی قرار گرفت.نوسان

هاي اولیه قیمت مواد غذایی در مناطق شهري، اثر مثبتی  ، وقفهندنشان داد پژوهشنتایج این 
هاي  از سه دوره، به دلیل واکنش پسآتی دارند. این اثر هاي  برافزایش قیمت مواد غذایی در دوره

هاي دورهاي گذشته اثر منفی بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت.  قیمت  عوامل بازار به افزایش
دار بر  معنی يهاي چهار ماه گذشته آن، اثر هاي قیمت نفت و وقفهنتایج نشان داد، نوسان ،چنین هم

هاي چهارماهه  نرخ ارز به همراه وقفه ،ي ایران ندارد. از سوي دیگرقیمت مواد غذایی در مناطق شهر
دار بر قیمت مواد غذایی دارند زیرا افزایش نرخ ارز باعث افزایش  مثبت و معنی يگذشته آن، اثر

هاي تولید را الزم براي کاهش هزینه هاي شود و در چنین شرایطی اگر دولت اقدامهزینه تولید می
است،  گفتنی ،چنین تبع آن تولید داخلی کاهش یابد. هم رود، انگیزه تولید و بهر میاجرا نکند، انتظا

کاالها با هزینه زیادي  ،معمولبه گونه وري عوامل تولید در اقتصاد ایران بسیار پایین است و  بهره
استفاده از ابزارهاي همچون برطرف کردن موانع  ،شود، بنابرایننسبت به سطح جهانی تولید می

تواند آثار تورمی بر هاي آن میاما کنترل نرخ ارز و نوسان ،تواند راهگشا باشدتنهایی نمی ادراتی بهص
هاي قیمت دهد، شوكنتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان می ،چنین مواد غذایی کاهش دهد. هم

شهري ایران  هاي قیمت مواد غذایی در مناطقمواد غذایی و نرخ ارز سهم باالیی در توضیح نوسان
قیمت  هاي هاي قیمت نفت سهم بسیار ناچیزي در توضیح نوساندارد. این در حالی است که شوك

هاي خود که قیمت مواد خوراکی سهم باالیی در توضیح نوسان مواد غذایی داراست. با توجه به این
کاهش تورم مواد  مؤثر بر یتواند عاملمدت می کنترل قیمت مواد غذایی در کوتاه ،دارد، بنابراین

  هاي بلندمدت باشد. خوراکی در دوره
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  .روند شاخص قیمت مواد غذایی در مناطق شهري ایران - 1شکل ادامه
 

.روند قیمت نفت اپک - 2شکل  
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 .روند نرخ ارز -3شکل
  

 .EGARCH(1,1) نتایج برآورد مدل - 1جدول 

  .% را نشان می دهند 10% و 5%، 1*، ** و *** به ترتیب معنی داري در سطح احتمال  : یافته هاي پژوهش   مأخذ
 
 
 
 

 
  

    معادله میانگین شرطی  
            متغیر
  -26/0*  05/0  05/0  -05/0  04/1*  44/178  ضریب

  09/0  09/0  29/0  29/0  29/0  14/284  انحراف معیار
  00/0  56/0  85/0  85/0  00/0  53/0  سطح احتمال

  معادله واریانس شرطی
         متغیر

 97/0* 15/0*** 21/0 * -06/0 ضریب
 02/0 08/0 07/0 09/0 انحراف معیار
 00/0 08/0 00/0 49/0 سطح احتمال
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 LLCو  IPSاستفاده از دو آزمون  بررسی ایستایی متغیرها مدل با - 2جدول 
 IPS LLC 

مقدار  متغیر
 ثابت

مقدار  احتمال
ثابت و 

 روند

مقدار  احتمال
 ثابت

مقدار  احتمال
ثابت و 

 روند

 احتمال

LNPCU  59/6-  00/0  *58/6-  00/0  28/24 -  00/00  *33/24-  00/0  
LNEX  62/7-  00/0  *63/7-  00/0  06/32-  00/0  *19/32-  00/0  
SHOLI  91/8-  00/0  *88/8-  00/0  18/23 -  00/0  *18/23-  00/0  

  .دهند% را نشان می 10% و 5%، 1احتمال *، ** و *** به ترتیب معنی داري در سطح  : یافته هاي تحقیق   مأخذ
  

  .نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه -3 جدول
MQIC  MAIC  MBIC وقفه  

32/201  86/255  37/108  1  
66/73  98/109  78/11  2  
63/14  77/32  *25/16-  3  

*27-e73/2  *27-e73/2  27-e73/2  4  
 .دهند% را نشان می 10% و 5%، 1احتمال *، ** و *** به ترتیب معنی داري در سطح  : یافته هاي پژوهش   مأخذ

 
  براي خانوار شهري GMMبا استفاده از روش  PANEL VARنتایج برآورد - 4جدول 

          
*010/0  001/0 -  *792/0-  *902/0-  *234/1  *637/0    

510/5  730/0 -  940/5 -  600/6-  010/16  270/8  z 
000/0  463/0  000/0  000/0  000/0  000/0   
         
025/0 -  012/0 -  317/6  *076/6  *550/1-  *048/2-   
080/1 -  490/0 -  280/5  470/5  450/2 -  280/3 -  z 
281/0  623/0  000/0  000/0  014/0  001/0   

         
006/0  **002/0-  *207/0-  *382/0-  *585/0  *141./0   
630/5  480/2 -  810/2 -  690/5-  67/17  830/3  z 
384/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0   
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 .دهند% را نشان می 10% و 5%، 1احتمال *، ** و *** به ترتیب معنی داري در سطح     پژوهش  : یافته هاي مأخذ
 

 
 
 
 

       
487/1  *922./1  *051./2-  *223/0  *007/0-  001/0 -    
480/5  050/7  29/13 -  120/2  010/3 -  570/0 -  z 
000/0  000/0  000/0  034/0  003/0  570/0   

       
*755./12-  *623./12-  *872./2-  *135./3-  069/0  002/0   

950/4 -  570/5 -  080/3 -  960/2-  390/2  100/0  z 
000/0  000/0  002/0  003/0  017/0  920/0   

       
515/0  *828./0  *007./1-  459/0  014/0 -  001/0 -   
490/3  040/6  000/13-  450/7  320/9 -  870/0  z 
000/0  000/0  000/0  005/0  013/0  000/0   

 براي متغیرهاي آنی واکنشتوابع  - 4شکل 
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  .تجزیه واریانس -5 جدول

  
  

 .آزمون علیت گرنجر پانل براي متغیرهاي الگوي خانوارهاي شهري- 6جدول 
Prop>chi2  Chi2 فرض اولیه  

00/0  *35/35  
  

00/0  *27/489   
00/0  *49/34    
00/0  *56/32  

  
00/0  *04/649   
00/0  *90/129    

 

LNEX  SHOIL  LNPCU  دوره    
24/0  02/0  74/0  10  LNPCU 
10/0  36/0  54/0  10  SHOIL  
22/0  02/0  74/0  10  LNEX  
17/0  01/0  81/0  20  LNPCU 
13/0  10/0  76/0  20  SHOIL  
17/0  01/0  82/0  20  LNEX  
15/0  01/0  84/0  30  LNPCU 
13/0  03/0  82/0  30  SHOIL  
15/0  01/0  84/0  30  LNEX  

     پژوهش: یافته هاي مأخذ

 .% را نشان می دهند 10% و 5%، 1*، ** و *** به ترتیب معنی داري در سطح احتمال     پژوهش: یافته هاي مأخذ


