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چکیده
در دهه گذشته ،بحران قیمت جهانی مواد غذایی و عبور آن به قیمتهای داخلی مواد غذایی مورد توجه خاص
پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است .در این بررسی ،با استفاده از دادههای
سری زمانی فصلی در دوره  9:9139-9:1931الگوهای خودتوضیح برداری و خودتوضیح برداری مارکوف
سوئیچینگ برآورد شده و سپس توابع واکنش آنی مربوط به هر الگو به منظور اندازهگیری میزان عبور
قیمتهای جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران استفاده شده است .با توجه به نتایج
آزمونهای تشخیصی ،الگوی ) MSIAH(2)-VAR(1نسبت به الگوی خطی  VARبرازش مناسبی برای
دادهها ارائه میکند .نتایج نشان داد ،مقدار عبور قیمتهای جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مواد غذایی
در ایران در رژیمهای اول و دوم پس از چهار فصل به ترتیب برابر  0/91و  0/10است .بنابراین میزان عبور
قیمتهای جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت داخلی مواد غذایی پس از بحران جهانی قیمت مواد غذایی
نسبت به پیش از آن بیشتر بوده است .این یافتهها گویای این است که باید توجه زیادی به مقدار عبور
قیمتهای جهانی مواد غذایی در طراحی سیاستها صورت گیرد .سیاستگذاران میتوانند اثر عبور قیمتهای
جهانی مواد غذایی به قیمتهای داخلی را با به کارگیری سیاستهای مهار تورم و افزایش نسبی ارزش پول
ملی کاهش دهند.
طبقهبندی Q18 , E31, C22 :JEL

واژههای کلیدی :اثر عبور ،قیمتهای جهانی ،قیمتهای داخلی ،مواد غذایی.
 9به ترتیب 3دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی(نویسنده مسئول) ،استاد گروه اقتصاد و دانشیار
گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز.
Email:pishbahar@yahoo.com

 011اقتصاد کشاورزی/جلد /01شماره 0931/4

مقدمه
قیمت جهانی مواد غذایی به طور شایان توجهی در طول سالهای  7002-00و  7090-99افزایش
یافت .در فصل دوم سال  ،7000شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در مقایسه با اوایل دهه  7000سه
برابر شد .تکانه دوباره قیمت مواد غذایی در ماه اوت  7090آغاز شد (ون بران و تادس.)7097 ،
همزمان با رشد شدید قیمتهای جهانی ،قیمت مواد غذایی در ایران نیز رشد فزایندهای را تجربه
کرد .در دوره هشت ساله  9:01-17که بحران جهانی قیمت مواد غذایی رخ داد ،قیمت مواد غذایی
در بخش شهری ایران به طور میانگین ساالنه  70/1درصد رشد داشته است .مشابه روند جهانی ،رشد
قیمت در سال  9:00کند شده و به  97/0درصد رسید .اما دوباره روند قیمتها صعودی شده و در
سال  9:01رشد  71درصدی تجربه شده است .در بخش روستایی میانگین نرخ رشد قیمت خوراکیها
در دوره مشابه  :9/9درصد بوده که بیشترین میزان رشد در این بخش در سال  9:10و برابر 10/0
درصد رخ داده است .همزمان با کاهش نسبی قیمتهای جهانی در سال  ،9:00قیمت مواد غذایی
در بخش روستایی نیز با رشد  99/1درصدی نسبت به سال پیش ( ،)9:02کاهش  71درصدی در
رشد داشت .اما از سال  9:01با ادامه بحران قیمت جهانی ،نرخ رشد قیمت در بخش روستایی نیز
شتاب گرفت.
بررسیهای اخیر ،تغییرپذیریهای شدید آب و هوا ،تقاضای روزافزون برای مواد غذایی به عنوان نهاده
در فرآیند تولید سوختهای زیستی ،افزایش قیمت انرژی ،افزایش مصرف گوشت در اقتصادهای
نوظهور ،نوسانهای نرخ ارز ،سطوح پایین ذخایر غذایی را از جمله مهمترین عاملهای افزایش قیمت
مواد غذایی بر شمردهاند (یانگ و همکاران .)7091 ،افزایش قیمت جهانی مواد غذایی اصلی یک
تهدید جدی برای توسعه جهانی است .افزایش سریع در قیمتهای جهانی ،افزایش شایان توجه فقر،
کاهش سطح تغذیه و محدود شدن بهرهمندی از خدماتی چون آموزش و بهداشت را در پی دارد .همه
این موارد اثرگذاری منفی بر رشد اقتصاد جهانی در آینده دارد (ایوانیچ و مارتین .)7091 ،بر خالف
کشورهای پیشرفته ،غذا سهم باالیی از سبد مصرفی خانوارها را در کشورهای در حال توسعه به خود
اختصاص داده است و به سادگی با کاالهای دیگر جایگزین نمیشود .تورم باال و پایدار قیمت مواد
غذایی ،چالشهای جدی برای سیاستگذاران در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
ایجاد کرده است .در نیمه دوم دهه  7090میالدی ،افزایش شدید قیمت مواد غذایی منجر به افزایش
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شمار فقرا در جهان شد که از این نظر تفاوتهای شایان توجهی بین کشورها وجود دارد .افزایش اخیر
قیمت جهانی مواد غذایی در دهه  7090میالدی تأثیر زیادی بر تورم در کشورهای در حال توسعه و
اقتصادهای نوظهور داشته است (کاتائو و چانگ7091 ،؛ ایوانیچ و همکاران7097 ،؛ فوجی709: ،؛
فورکری و همکاران .)7091 ،از این رو ،تورم قیمت مواد غذایی و عاملهای تعیینکننده آن توجه
سیاستگذاران و پژوهشگران را به ویژه در کشورهای در حال توسعه به خود جلب کرده است.
بخش کشاورزی ایران در مناسبات خود با بازارهای جهانی ،از یک سو به عنوان صادرکننده عمده
محصوالتی چون پسته ،زعفران ،کشمش و خرما به شمار میآید و از سوی دیگر به عنوان واردکننده
گندم ،برنج ،دانههای روغنی و نهادههای دامی مطرح است .بنا بر گزارش ساالنه بانک مرکزی در سال
 9:19میزان  1/1میلیون تن انواع کاالهای کشاورزی به ارزش  9میلیارد دالر از ایران صادر شده
است .در مقابل در همین سال حدود  77/9میلیون تن محصوالت مختلف کشاورزی به ارزش 91/:
میلیارد دالر نیز وارد شده است .آنچه که روشن است با این حجم مبادالت ،بازار داخلی محصوالت
کشاورزی و غذایی تحت تأثیر دگرگونیهای بازارهای جهانی خواهد بود .یکی از مصادیق عمده در
این زمینه ،اثرپذیری قیمت داخلی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی از قیمتهای جهانی است .با
توجه به تورم باالی قیمت جهانی مواد غذایی در دهه گذشته ،بررسی اثرپذیری قیمتهای داخلی
مواد غذایی از قیمت جهانی میتواند شواهد مناسبی برای تحلیل تورم قیمت مواد غذایی در ایران
ارائه دهد .درباره انتقال قیمتهای جهانی به قیمتهای داخلی مواد غذایی به ویژه در سطوح کاالها
بررسیهای متنوعی در کشور به چشم میخورد .اما در نگاه کالن به موضوع ،یک رویکرد جدید بر
مبنای تئوری عبور 9در مطالعات اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در داخل کشور پژوهش خاصی به
چشم نمیخورد که به عبور قیمتهای جهانی به قیمتهای داخلی مواد غذایی در سطح کالن بپردازد.
به دلیل آثار منفی اقتصادی و اجتماعی افزایش افسار گسیخته قیمت مواد غذایی ،عبور قیمتهای
جهانی مواد غذایی به قیمتهای داخلی کانون تمرکز بررسیهای اخیر بوده است .این پژوهش نیز با
هدف پر کردن خأل موجود شکل گرفته و تالش دارد با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی و الگوی
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خودتوضیح برداری خطی )VAR( 9و غیرخطی مارکوف سوئیچینگ )MS-VAR( 7به ارزیابی میزان
عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی آن در ایران بپردازد.
در ادبیات مربوط به عبور قیمتها ،نخستین بررسیها مربوط به عبور نرخ ارز میباشند .بررسیهای
مربوط به عبور نرخ ارز گستره بسیار باالیی داشته و پژوهشگران داخلی نیز در این زمینه فعالیت
چشمگیری داشتهاند .بافس و گاردنر ( )700:بیان میکنند که یک رهیافت برای بررسی ارتباط بین
قیمت های وارداتی و داخلی ،اثر (کشش) عبور نرخ ارز است؛ به این معنی که قیمت کاالی وارداتی بر
مبنای پول داخلی چه واکنشی به تغییر نرخ ارز نشان میدهد .در بررسیهای اخیر برای بررسی ارتباط
بین قیمتهای جهانی و قیمتهای داخلی ،رهیافت عبور قیمت مورد توجه بوده است .بکرز و همکاران
( )709:در نتایج بررسی خود بیان داشتهاند ،نرخ عبور قیمت مواد غذایی بیانگر این است که قیمت
داخلی مواد غذایی تا چه حدی تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی را دنبال میکند؟ بر اساس نتایج
بررسی جونگ وانیچ و پارک ( )7099نرخ باالی عبور بیانگر این است که تکانه قیمتهای جهانی از
تعیینکنندههای مهم تورم میباشد .به عبارت دیگر ،نرخهای پایین عبور نشان میدهد که قیمتهای
داخلی تا حد زیادی مستقل از تکانههای قیمتهای جهانی هستند و در مقابل به عاملهای دیگری
چون تقاضای کل و سیاستهای پولی وابسته هستند .در ادامه بحث به مرور یافتههای برخی
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه پرداخته میشود.
جلیل و ضیا ( )7099در ارزیابی تأثیر تکانههای بینالمللی قیمت مواد غذایی بر تورم داخلی در
کشورهای برزیل ،شیلی ،کلمبیا ،مکزیک و پرو در دهه گذشته به این نتیجه دست یافتند ،با توجه به
شرایط این کشورها ،عبور تغییرات جهانی قیمت مواد غذایی به تورم کل بین یک تا شش فصل طول
میکشد .جونگ وانیچ و پارک ( )7099از دادههای فصلی و الگوی خودتوضیح برداری در بررسی عبور
قیمت جهانی مواد غذایی و تکانههای نفتی به تورم در نه کشور در حال توسعه آسیایی استفاده کردند.
یافتههای پژوهش نشان داد ،مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی و قیمت نفت به تورم این کشورها
محدود است و سیاستهایی مانند پرداخت یارانه و تثبیت قیمتها در کاهش میزان عبور قیمتهای
یاد شده مؤثر هستند .گلوس و اوستیوگوا ( )7097نشان دادند در کشورهای با سهم باالی مواد غذایی
Vector Auto-Regressive
Markov Switching Vector Auto-Regressive
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در سبد مصرفی خانوارها ،شدت باالی مصرف انرژی و پیشینه گذشته تورم ،تکانههای جهانی قیمت
اثر معنیدارتری بر تورم داخلی دارند .دوروال و همکاران ( )709:در پژوهش خود پیشنهاد کردند،
قیمت جهانی مواد غذایی و تولید داخلی محصوالت کشاورزی باید به عنوان مهمترین تعیینکنندههای
تورم در کشورهای در حال توسعه با سهم باالی غذا در سبد مصرفی مدنظر قرار گیرد.
بکرز و همکاران ( )709:اثرگذاری عبور قیمتهای جهانی مواد غذایی به قیمتهای داخلی را در
 912کشور ارزیابی کردند .نتایج نشان داد ،سرعت عبور قیمتهای جهانی مواد غذایی به قیمت نهایی
مصرفکننده در کشورهای با درآمد باال ،متوسط و کم به ترتیب  0/71 ،0/97و  0/71است .لی و
پارک ( )709:با استفاده از رهیافت دادههای ترکیبی اثر قیمتهای جهانی مواد غذایی و نوسانات آن
را بر قیمت داخلی مواد غذایی در  27کشور در دوره  7000-7099بررسی کردند .بنا بر یافتههای
این پژوهش ،تورم داخلی قیمت مواد عذایی در آسیا ارتباط محکمی با وقفههای تورم قیمت جهانی
مواد غذایی دارد .سیواراجاسینگام و باالمورالی ( )7091عبور تورم جهانی قیمت مواد غذایی را در
سریالنکا اندازه گرفتند .بر این اساس ،عبور قیمت جهانی مواد غذایی اثر معنیداری بر قیمت مواد
غذایی و تورم کل سریالنکا دارد .میساتی و مونن ( )7091در ارزیابی اثرگذاری عبور قیمت مواد غذایی
به تورم در کنیا به این نتیجه رسیدند ،عبور قیمت داخلی مواد غذایی به تورم کل برابر  0/11و عبور
قیمتهای جهانی مواد غذایی به تورم کل برابر  0/01است .بلک و اواد ( )7091به ارزیابی عبور قیمت
مواد غذایی به تورم در کشورهای حوزه  9MENAپرداختند .در این پژوهش تأثیر معنیدار قیمت
جهانی مواد غذایی بر تورم کشورهای یادشده تأیید شد.
بخشوده ( )9:09انتقال قیمتهای جهانی به بازار داخلی محصوالت منتخب شامل گوشت گاو ،گوشت
گوسفند ،گوشت مرغ ،حبوبات ،برنج ،گندم و چای را بررسی کرد .نتایج این پژوهش نشان داد که در
ایران ،تولید داخلی و واردات محصوالتی مانند گوشت گاو ،گوشت مرغ و گندم جانشین ولی چای و
حبوبات وارداتی مکمل تولید داخلی آنها تلقی میشوند .یوسفی متقاعد و مقدسی ( )9:17با روش
بیشینهسازی آنتروپی ،انتقال قیمتهای جهانی گندم ،جو و برنج به بازار داخلی را بررسی کردند.
نتایج نشان داد ،نوسان قیمتهای جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت به بازار داخلی این
محصوالت انتقال مییابد .پیشبهار و همکاران ( )9:17نشان دادند ،عبور نرخ ارز به شاخص قیمت
Middle East and North Africa region
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مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاهمدت حدود  :درصد و در بلندمدت حدود 9
درصد میباشد .پیشبهار و باغستانی ( )9:1:در نتایج پژوهش خود نشان دادند ،حدود  1درصد از
تغییرات تورم ،ناشی از تکانه قیمت جهانی مواد غذایی میباشد.
لیانی و همکاران ( )9:11در بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غالت به بازارهای داخلی این
محصوالت با استفاده از کششهای جانشینی آرمینگتون و ارزی به این نتیجه دست یافتند که گندم،
جو و ذرت از نظر مصرف کننده ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه وارداتی آن است .شعبانزاده و
همکاران ( )9:11در بررسی انتقال قیمتهای جهانی به بازارهای داخلی محصوالت کشاورزی شامل
گندم ،جو ،برنج ،ذرت ،کنجاله سویا ،روغن (سویا و آفتابگردان) ،شکر ،تخم مرغ ،گوشت مرغ و گوشت
قرمز با برآورد کشش آرمینگتون و ارزی نشان دادند ،قیمتهای جهانی در بلندمدت بیشتر از
کوتاهمدت به بازار داخلی انتقال مییابد .جاودان و همکاران ( )9:11در بررسی اثرپذیری قیمت مواد
غذایی از تکانههای قیمت جهانی نفت به این نتیجه دست یافتند ،اثرگذاری تکانههای مثبت و منفی
قیمت جهانی نفت بر قیمت مواد غذایی هم جهت است و هر دو باعث افزایش قیمت مواد غذایی در
ایران میشوند.
با وجود ادبیات به نسبت گسترده جهانی در مورد عبور قیمت مواد غذایی در سالهای اخیر ،نتایج
کمی بررسیها با توجه به تفاوت در دادهها ،دوره زمانی پژوهش و روشهای برآورد ،متفاوت از هم
هستند .در جمعبندی بررسیهای اخیر در این زمینه میتوان به نتایج بررسی فروچی و همکاران
( )7090بسنده کرد که نتایج بررسیهای اخیر را از منظر کیفی به شکل زیر خالصه کردهاند3
 عبور قیمتهای مواد غذایی با توجه به نوع گروه کاالیی مورد بررسی متفاوت است. عبور قیمتهای مواد غذایی در بین کشورها متفاوت است .بنا بر نتایج بررسیها ،میزان عبور دربازار کشورهای در حال توسعه سه برابر اقتصادهای پیشرفته است.
 میزان عبور قیمت در طول زمان متفاوت است. میزان عبور به قیمتهای تولیدکننده نسبت به قیمتهای مصرفکننده بیشتر است. عبور قیمتهای مواد غذایی نامتقارن است.با وجود اینکه اثرگذاری قیمتهای جهانی بر قیمتهای داخلی محصوالت کشاورزی و غذایی در برخی
پژوهشهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در این زمینه به رابطه غیرخطی بین متغیرها و
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تغییر میزان عبور قیمتهای جهانی در دورههای مختلف زمانی توجه خاصی صورت نگرفته است .از
این رو ،این بررسی تالش دارد تفاوت احتمالی در میزان عبور قیمت در مقاطع زمانی مورد بررسی را
با استفاده از الگوهای خطی و غیرخطی تجزیه و تحلیل کند.

روش تحقیق
در ادبیات تحقیق ،روشهای متنوعی برای ارزیابی ارتباط بلندمدت بین سریهای قیمت تحت عنوان
انتقال قیمت و بر مبنای قانون قیمت واحد استفاده شده است .چنانچه پیشتر اشاره شد ،در بررسیهای
اخیر به بحث عبور قیمتهای جهانی به قیمتهای داخلی در کشورهای مختلف به عنوان رویکردی
جدید توجه شده است که تأکید بخش مهمی از این بررسیها بر قیمت مواد غذایی است .از این رو،
در این پژوهش به منظور بررسی اثرگذاری عبور قیمتهای جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مواد
غذایی در ایران از الگوی پژوهش جلیل و ضیا ( )7099استفاده میشود3
p

()9

y t   A i y t i  d  u t
i 1

که  ytیک بردار شامل متغیرهایی است که در زمان  tیک سیستم را تشکیل میدهند d .مقدار ثابت
و  Aiماتریس ضرایب و  utجزء خطا میباشد .بردار  ytدارای تصریح زیر است.
()7

)𝑟𝑒𝑙 𝑖𝑝𝑓𝑙 𝑣𝑎𝑙 𝑖𝑝𝑓𝑤𝑙( = 𝑡𝑦

 lwfpiلگاریتم طبیعی شاخص قیمت جهانی مواد غذایی lav ،لگاریتم طبیعی ارزش افزوده بخش
کشاورزی lfpi ،لگاریتم طبیعی شاخص قیمت داخلی مواد غذایی و  lerلگاریتم نرخ ارز میباشد.
در این بررسی الگوی یاد شده با استفاده از روشهای  VARو  MS-VARبرآورد میشود .الگوی VAR
برای کل دوره ضرایب ثابتی گزارش میکند ،ولی در الگوی  MS-VARپس از اثبات غیرخطی بودن
الگو و شناسایی شمار بهینه رژیمها ،ضرایب متفاوتی برای هر رژیم شناسایی میشود.
رهیافت مارکوف سوئیچینگ به وسیله همیلتون ( )9110ارا ئه شده و بعدها توسط کرالزیگ (9112
و  )9111به الگوهای چند متغیره  MS-VARو  MS-VECتوسعه یافتند .الگوی  MS-VARرا میتوان
به صورت زیر بیان کرد3
𝑝

():

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝛼(𝑠𝑡 ) + ∑ 𝐴𝑖 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−𝑖 +
𝑖=1
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که  ytیک بردار شامل متغیرهای درونزا α ،بردار عرض از مبدأ Ai ،ماتریس ضرایب st ،بیانگر رژیم در
زمان  tو  ɛtبیانگر جزء خطا است .در این رابطه ،عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی به رژیم  stبستگی
دارند که در این حالت از الگوی  ،MS-VARعرض از مبدأ و ضرایب متغیرهای توضیحی در هر رژیم
تغییر مییابند.
در الگوهای مارکوف سوئیچینگ ضرایب مدل سری زمانی به متغیر تصادفی و غیرقابل مشاهده st
بستگی دارد که بیانگر رژیم مربوطه است .فرایند تصافی رژیمها از چرخه مارکوف پیروی میکند که
با احتماالت انتقال تعریف میشود (کرالزیگ3)7009 ،
()1

𝑗 ∀ 𝑖,

𝑝𝑖𝑗 = 1

𝑀

𝑗=1

∑

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

در این الگو M ،رژیم ممکن برای  ytوجود دارد و ماتریس احتمال انتقالها به صورت زیر است.

𝑀𝑝11 𝑝12 … 𝑝1
𝑀𝑝21 𝑝22 … 𝑝2
()1
⋮ [=𝑃
⋮
⋮
] ⋮
𝑀𝑀𝑝 … 𝑝𝑀1 𝑝𝑀2
که  pijاحتمال تغییر از رژیم  iبه رژیم  jرا نشان میدهد .الگویی که در آن عرض از مبدأ ) ،(Iضرایب

خودتوضیح ) (Aو واریانس ) (Hوابسته به رژیم باشند به صورت ) MSIAH(m)-VAR(pنشان داده
میشود که  mشمار رژیمها و  pمرتبه الگوی  VARرا نشان میدهند.
پس از برآورد الگوهای  VARو  MS-VARو استخراج توابع واکنش آنی میتوان به محاسبه اثر عبور
قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران پرداخت .مقدار عبور قیمت به صورت
نسبت مقادیر تجمعی واکنش قیمت داخلی مواد غذایی به تکانه قیمت جهانی مواد غذایی به مقادیر
تجمعی واکنش قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه خودش اندازهگیری میشود .این رابطه به صورت
زیر قابل ارائه است3
()9

𝑡𝐼𝑃𝐹∆
𝑡𝐼𝑃𝐹𝑊∆

= 𝑇𝑃𝑃

در رابطه ( )9صورت کسر بیانگر تغییرپذیریهای قیمت داخلی مواد غدایی بین دو دوره زمانی و
مخرج کسر نیز تغییرپذیریهای قیمت جهانی مواد غذایی در همان دوره ناشی از تکانه قیمت جهانی
مواد غذایی است.
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دادههای مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخص قیمت جهانی مواد غذایی ،ارزش افزوده بخش
کشاورزی ،شاخص قیمت داخلی مواد غذایی و نرخ ارز ،دارای تواتر فصلی بوده و از بانک اطالعات
سریهای زمانی بانک مرکزی ج .ا .ایران ،مرکز آمار ایران و بانک اطالعاتی سازمان خواروبار و کشاورزی
ملل متحد (فائو) 9استخراج شدهاند .دوره زمانی بررسی نیز  9:9139-9:1931میباشد.

نتایج و بحث
به دلیل استفاده از دادههای سری زمانی ،پیش از برآورد الگو به بررسی ریشه واحد و تعیین وضعیت
ایستایی متغیرها پرداخته میشود .با توجه به این که دادههای مورد استفاده در پژوهش دارای تواتر
فصلی هستند ،از این رو ریشه واحد فصلی نیز مورد توجه قرار گرفت و با انجام آزمون روی متغیرها،
ریشه واحد فصلی تنها در مورد ارزش افزوده بخش کشاورزی تأیید شد .به منظور رفع این مشکل از
روش ( TRAMO/SEATSگومز و مراوال )9112 ،برای تعدیل فصلی این متغیر استفاده شد که پس
از تعدیل فصلی و تکرار آزمون ،وجود ریشه واحد فصلی تأیید نشد .نتایج مربوط به آزمون ریشه واحد
متغیرهای حاضر در الگوی تجربی تحقیق در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول( )1نتایج آزمون ریشه واحد  ERSو ADF
آزمون

متغیرها
آماره در سطح

ERS

ADF

آماره در تفاضل مرتبه اول

lwfpi

lfpi

lav

ler

لگاریتم شاخص قیمت
جهانی مواد غذایی

لگاریتم شاخص قیمت
داخلی مواد غذایی

لگاریتم ارزش افزوده
بخش کشاورزی

لگاریتم نرخ ارز

91/2:

92/00

71/91

70/::

***

7/90

درجه ایستایی

)I(1

آماره در سطح

-9/07

آماره در تفاضل مرتبه اول
درجه ایستایی
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***

-2/::

)I(1

***

1/00

***

7/77

***

7/10

)I(1

)I(1

)I(1

-9/09

-7/:1

-0/10

***

-90/:9
)I(1

***

-1/01

)I(1

***

-1/:9

)I(1

*** بیانگر معنیداری در سطح  9%میباشد.

نتایج آزمون  ADFو  ERSبیانگر این است که همه متغیرها در سطح ناایستا بوده و با تفاضلگیری
مرتبه اول در سطح معنیداری  %9ایستا شدهاند .با توجه به درجه ایستایی یکسان متغیرها ،امکان
استفاده از الگوی خودتوضیح برداری برای تحلیل عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی
Food and Agriculture Organization of the United Nations
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فراهم است .در ادامه به منظور برآورد الگوهای خودتوضیح برداری خطی و غیرخطی به عنوان ابزار
مورد استفاده در ارزیابی میزان عبور قیمتها ،مرتبه بهینه الگوی خودتوضیح برداری با استفاده از
آماره تشخیصی شوارتز-بیزین برابر یک انتخاب شد .برای اطمینان از وجود رابطه همجمعی بین
متغیرهای الگو ،از آزمون های اثر و حداکثر مقدار ویژه استفاده شد که نتایج مربوط در جدول ()7
ارائه شده است .بنا بر آمارههای محاسباتی دو آزمون و سطوح معنیداری ارائه شده ،نتایج هر دو
آزمون وجود دو بردار همجمعی را بین متغیرهای الگو تأیید میکند.
جدول ( )2آزمون رابطه همجمعی بین متغیرهای الگو
آزمون حداکثر مقدار ویژه

آزمون اثر

فرضیه صفر
(تعداد بردار همجمعی)

آماره محاسباتی

سطح معنیداری

آماره محاسباتی

سطح معنیداری

9
7
:

19/19
:0/72
0/91

0/00
0/01
0/:1

79/7:
79/10
0/00

0/02
0/01
0/:2
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ضریب تعیین  ،0/1آماره  Fبا مقدار  9197/11و معنیدار در سطح یک درصد نشان از برآورد مناسب
الگوی خودتوضیح برداری دارد .نتایج آزمون همبستگی سریالی بر روی پسماندها با آماره محاسباتی
 79/0:و سطح معنیداری  0/91بیانگر نبود خودهبستگی و تأییدی بر درستی وقفه انتخاب شده
است .پس نتایج برآورد الگوی خودتوضیح برداری قابلیت اطمینان الزم را داشته و میتوان در
محاسبات بعدی تحقیق استفاده کرد.
در الگوی غیرخطی با توجه به آمارههای نسبت راستنمایی AIC ،و  SBCشمار رژیم بهینه برابر دو
انتخاب شد .الگوی ) MSIAH(2)-VAR(1به عنوان تصریح بهینه انتخاب شد که در آن پارامترهای
عرض از مبدأ ،ضریبهای خودتوضیح و واریانس وابسته به رژیم هستند .نتایج برآورد الگوهای
خودتوضیح برداری خطی و غیرخطی در جدول ( ):ارائه شده است .بر اساس نتایج ،عالمت ضریبهای
برآوردی به جز عرض از مبدأ ،در الگوهای خطی و غیرخطی باهم یکسان بوده ،ولی از نظر مقداری با
هم متفاوت هستند .در الگوی غیرخطی بین مقادیر ضریبها در رژیم یک و دو تفاوت وجود دارد .از
آنجا که ضریبهای الگوی خودتوضیح برداری را نمیتوان همسان حالت عادی تفسیر کرد؛ میتوان
به بیان این نکته اکتفا کرد که وقفه اول متغیرهای شاخص قیمت مواد غذایی ،شاخص قیمت جهانی
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مواد غذایی و نرخ ارز اثرگذاری مثبتی بر شاخص قیمت مواد غذایی دارند .این اثرگذاری در مورد
ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی است .در مجموع میتوان بیان داشت که عالمت ضرایب هماهنگ
با انتظارات تئوریک است.
جدول( )3نتایج برآورد الگوهای  VARو MS-VAR
)MSIAH(2)-VAR(1
VAR

عرض از مبدأ
)LFPI(-1
)LWFPI(-1
)LER(-1
)LAV(-1
S.E.

تعداد مشاهدات
دوره زمانی
میانگین تورم
فصلی (درصد)
مقادیر احتمال
-

ضریب
-0/19
0/19
0/91
0/01
-0/000
-

رژیم اول
آماره
-9/11
71/99
7/21
7/9:
-0/97
t

آماره
0/21
9:/90
0/91
0/1:
-9/79

ضریب
0/19
0/19
0/09
0/01
-0/91
0/02

t

19
9:9137-9:1931

11
9:9137-9:0937

17
9:093:-9:1931

1/9

1/:

1/1

0/10
Log-likelihood =111 /::
(LR linearity test=12/01)0/00
AIC= -1/99
=P11

/0

ضریب
-9/92
0/01
0/91
0/77
-0/0:
0/01

رژیم دوم
آماره t
-7/9:
9:/11
7/11
:/:0
-0/:7

Log-likelihood =110

AIC= -1/19

P22= 9
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با استفاده از نتایج برآوردها میتوان الگوی خطی  VARرا در مقابل الگوی غیرخطی MS-VAR

آزمون کرد  .به این منظور از آزمون خطی بودن نسبت راستنمایی استفاده میشود .بنا بر آماره
محاسباتی آزمون یاد شده ( )12/01که در سطح یک درصد معنیدار است ،فرضیه صفر مبنی بر
خطی بودن الگو رد میشود .بنابراین الگوی غیرخطی  MS-VARبر الگوی خطی  VARبرتری دارد.
الگوی  MS-VARدوره مورد بررسی را به دو مقطع زمانی جداگانه تقسیم میکند .رژیم اول دوره
 9:9137-9:0937را در بر می گیرد .میانگین نرخ رشد فصلی قیمت مواد غذایی در این دوره 1/:
درصد است .رژیم دوم نیز بازه زمانی  9:093:-9:1931را با میانگین نرخ رشد فصلی  1/1درصد
شامل میشود.
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نمودار ( )9مقادیر احتمال مربوط به هر رژیم در دوره مربوطه را نشان میدهد .چنانچه مشخص است
اغلب مقادیر احتمال در هر رژیم نزدیک به یک است و این امر گویای پایداری باالی هر یک از رژیمها
است .به گونهای که بنا بر نتایج گزارش شده در جدول ( ):احتمال تغییر وضعیت از رژیم یک به
رژیم دو برابر  0/07است که احتمال پایینی است .در صورت قرارگیری در رژیم دوم نیز برگشتی به
رژیم اول وجود ندارد زیرا احتمال ماندگاری در رژیم دوم برابر یک است .مقادیر و نمودار مربوط به
احتمال انتقال بین دو رژیم گویای این است که دو رژیم کامال از همدیگر قابل جداسازی هستند و
انتقال بین رژیمها به صورت پیوسته صورت نمیگیرد.

نمودار ( )1مقادیر احتمال مربوط به رژیمهای اول و دوم

واکنش قیمت داخلی و جهانی مواد غذایی به تکانه یک واحدی در قیمت جهانی مواد غذایی در نمودار
( )7قابل مشاهده است .نتایج بیانگر این است که واکنش قیمت داخلی مواد غذایی به تکانه قیمت
جهانی مواد غذایی مثبت و معنیدار است .واکنش قیمت داخلی در الگوی خطی روند همسانی با
واکنش رژیم اول در الگوی غیرخطی دارد .در صورتی که واکنش رژیم دوم متفاوت از این دو است.
مقادیر واکنش که برای دوازده فصل گزارش شده است نشان میدهد که پاسخ قیمت داخلی به تکانه
قیمت جهانی غذا صعودی است و تنها در رژیم دوم این روند پس از شش فصل رو به کاهش میگذارد.
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واکنش قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه خودش نیز در هر سه حالت مثبت بوده ولی با سرعت
متفاوتی روند کاهشی دارند.
واکنش قیمت داخلی مواد غذایی به تکانه قیمت جهانی

واکنش قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه قیمت جهانی
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نمودار ( )2توابع واکنش آنی به تکانه قیمت جهانی مواد غذایی

حال با استفاده از نتایج الگوهای برآوردی و توابع واکنش آنی میتوان به محاسبه میزان عبور قیمت
جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران پرداخت .چنانچه در قسمت پیشین بیان شد
نسبت واکنش تجمعی قیمت داخلی مواد غذایی به تکانه قیمت جهانی مواد غذایی به واکنش تجمعی
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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.
نتایج محاسباتی میزان عبور قیمت جهانی به بازار داخلی مواد غذایی در ایران بر حسب الگوها در
جدول ( )1گزارش شده است .در الگوی خطی در پایان فصل اول میزان عبور قیمت جهانی به قیمت
داخلی  0درصد است که پس از دو فصل به  91درصد می رسد .این روند افزایشی ادامه یافته و به
مقادیر  :9و  9:درصد در پایان سال اول و دوم میرسد .چنانچه آزمون خطی بودن الگو نشان داد
نتایج الگوی  MS-VARبر الگوی  VARبرتری دارد .از این رو به تحلیل نتایج این الگو پرداخته میشود.
در رژیم اول میزان عبور در پایان فصل اول  1درصد است که این مقدار به  91درصد در پایان سال
اول میرسد .پس از دو سال نیز میزان عبور قیمت برابر با  :7درصد است .در رژیم دوم ،میزان عبور
قیمت جهانی در پایان فصل اول برابر  99درصد است که با نرخ رشد باالیی به  10درصد در پایان
سال اول میرسد .این میزان در مقایسه با رژیم اول بیش از  7/1برابر شده است .میزان عبور بعد از
گذشت دو سال نیز به  91درصد میرسد که دو برابر میزان عبور در رژیم اول است .چنانچه انتظار
می رفت میزان عبور قیمت بین دو رژیم شناسایی شده به طور شایان توجهی از هم متفاوت هستند.
آنچه که روشن است اینکه عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمتهای داخلی در ایران شایان توجه
است؛ هر چند که این اثر در رژیمهای شناسایی شده متفاوت بوده و در رژیم دوم به مراتب بیشتر از
رژیم اول است .با افزایش صد در صدی در شاخص قیمت جهانی ،شاخص قیمت داخلی مواد غذایی
در رژیم اول و دوم به ترتیب به میزان  91و  10درصد در طول یک سال افزایش مییابد.
جدول ( )4میزان عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی
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منبع3یافتههای تحقیق

نتایج مربوط به محاسبه میزان عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی بیانگر این است که
شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بر میزان اثرپذیری از تکانههای اقتصاد جهانی اثرگذاری مستقیمی دارد.
در مورد مقادیر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمتهای داخلی و مسیرهای اثرگذاری قیمتهای
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جهانی بر قیمتهای داخلی باید به این نکته مهم توجه کرد که حجم واردات محصوالت کشاورزی در
ایران شایان توجه است و این فرایند منجر به انتقال تکانههای قیمت جهانی محصوالت وارداتی به
قیمتهای داخلی میشود .با توجه به اینکه ایران افزون بر واردات محصوالت نهایی به واردات برخی
نهادهها از جمله نهادههای دامی نیز نیاز دارد .از این رو مسیر واردات عالوه بر اینکه به طور مستقیم
قیمت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد ،به طور غیر مستقیم نیز با افزایش قیمت نهادههای
وارداتی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصوالت تولید شده در داخل میشود .بنا بر آمار فائو
میانگین ساالنه واردات کشاورزی ایران در بازه زمانی مربوط به رژیم اول برابر  7/0میلیارد دالر بوده
است و در رژیم دوم به  2/7میلیارد دالر در سال افزایش یافته است .لذا افزایش شایان توجه واردات
کشاورزی اثرگذاری مستقیمی بر افزایش عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمتهای داخلی داشته
است.
افزون بر این تکانه قیمتی مواد غذایی در سالهای  7002-00و  7090-99با اجرای قانون هدفمندی
یارانهها و تکانه شدید ارزی در کشور همزمان شد .در این دوره به واسطه افزایش شایان توجه حجم
نقدینگی و حاکم شدن انتظارات تورمی بر اقتصاد کشور و افزایش قیمت واردات ،زمینه برای اثرپذیری
بیشتر از افزایش قیمت های جهانی مساعد شد .به صورتی که اقتصاد کشور با تورم باالیی در این دوره
روبهرو شد و گروه مواد غذایی نیز از این قاعده مستثنی نبود .پس وضعیت تورمی موجود در کشور
نیز عامل مهمی در عبور قیمتهای جهانی به بازار داخلی مواد غذایی است و انتظار میرود در نرخهای
تورمی باالتر میزان عبور بیشینه شود .در مجموع میتوان اظهار داشت که کاهش ارزش پول ملی و
افزایش وابستگی به واردات منجر به افزایش عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی در یک
دهه گذشته شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به افزایش شدید قیمتهای جهانی مواد غذایی در دهه اول سده بیست و یکم ،اثرپذیری
قیمتهای داخلی از تکانههای قیمت جهانی مواد غذایی مورد توجه خاص بررسیهای اخیر قرار گرفته
است .نظر به اینکه ایران در طول دهههای گذشته با نرخهای تورم باال به عنوان یک چالش جدی در
مسیر رشد و توسعه اقتصادی روبهرو بوده است ،لذا این پژوهش با هدف کنکاش میزان عبور قیمت
جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران شکل گرفته است .در این زمینه با استفاده
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از دادههای سری زمانی فصلی ،الگوهای  VARو  MS-VARبرآورد شده و با استخراج توابع واکنش
آنی ،مقدا عبور قیمتهای جهانی به قیمتهای داخلی مواد غذایی اندازهگیری شد .نتایج این پژوهش
نشان داد که الگوی  MS-VARبرآرود مناسبی نسبت به الگوی  VARارائه میدهد .بر این پیش از
رخداد تکانه جهانی قیمت مواد غذایی (در رژیم اول) میزان عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی پس
از یک سال برابر  91درصد است که این مقدار پس از تکانههای قیمتی و در رژیم دوم به  10درصد
رسیده است .در یک جمعبندی کلی میتوان اظهار داشت که بنا بر یافتههای این پژوهش ،قیمت
جهانی مواد غذایی از عاملهای اصلی تعیینکننده قیمت داخلی مواد غذایی در ایران است که این
نتیجه با نتایج اغلب بررسیهای مرور شده در بخش آغازین نوشتار همخوانی دارد .اما آنچه که مهم
است این که شرایط اقتصادی کشور در تضعیف یا تقویت اثرپذیری از قیمتهای جهانی نقش مهمی
ایفا میکند و سیاستگذاری کاراتر در این زمینه میتواند آسیبپذیری اقتصاد در برابر تکانههای جهانی
را کاهش دهد .با توجه به حاکم بودن فضای تورمی بر اقتصاد کشور و نوسانهای باالی نرخ ارز در
دوره مورد بررسی ،پیشنهاد میگردد با بکارگیری سیاستهای مبتنی بر مهار تورم ،زمینه برای کاهش
اثرپذیری قیمت داخلی مواد غذایی و در پی آن آن تورم کل اقتصاد از افزایش قیمتهای جهانی
فراهم شود .چرا که یکی از عاملهای مؤثر بر شکلگیری انتظارات تورمی ،تغییرات و تکانههای
قیمتهای جهانی است .افزون بر این سیاستگذاری در راستای افزایش نسبی ارزش پول ملی میتواند
از افزایش قیمت مواد غذایی و نهادههای وارداتی در داخل کشور جلوگیری کند.
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