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 چکیده

با توجه به سهم باالي غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کاالها، نوسان قیمت مواد 

هاي اخیر، واکنش قیمت کننده داشته باشد. در سالهاي مصرفتواند اثر قابل توجهی بر کل قیمتغذایی می

 اي بوده است. هاي پولی هدف مطالعات گستردهمواد غذایی به شوك

هاي پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این اثر شوك ،مطالعه حاضر     

-1387هاي ساالنه در دوره جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از داده -جوهانسون راستا، تکنیک

 پرسکات استخراج شد. -هاي پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک به کار گرفته شد. شوك 1352

داري بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. هاي پولی مثبت اثر معنیشوك ،نتایج نشان داد که در بلندمدت     

هاي پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل اي باشد که آثار منفی شوكها باید به گونهبنابراین سیاستگذاري

 برسد.
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 مقدمه 

به طوري که  ؛به شدت افزایش یافت 2010شاخص جهانی قیمت مواد غذایی اصلی در نیمه دوم سال 

فراتر رفت. بحران اخیر غذا به عوامل مختلفی نسبت  2007 -08از حداکثر مقدار آن در بحران غذایی 

 هاي برونزاي عرضه،هاي زیستی، قیمت باالي نفت، شوكاز جمله گسترش تولید سوخت ،شودداده می

هاي کشاورزي، نوسانات ارزي و هاي باالي حمل و نقل، افزایش قیمت نهادههاي دولتی، هزینهسیاست

 ). Ortiz et al., 2011گذاران مالی (استفاده کاالهاي تولیدي توسط سرمایه

عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی را به عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. از  تواندر مجموع می     

هاي مختلف اقتصاد هاي اجرایی دولت در حوزهمیان عوامل داخلی مؤثر بر قیمت مواد غذایی، سیاست

هاي اجرایی دولت در بخش پولی و تعیین میزان سیاست ،از نقش مهمی برخوردار است. در این میان

هاي مختلفی بر تعیین قیمت در اقتصاد تأثیر دارد که قیمت مواد غذایی در اقتصاد از کانالعرضه پول 

این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه میزان عرضه پول بر میزان عرضه و تقاضاي بخش از نیز 

باثبات  لحقیقی اقتصاد نیز مؤثر است، ابزار سیاست پولی در اقتصادهاي امروز براي دستیابی به تعاد

ها از کاربرد روزافزونی رویه سطح عمومی قیمتدر تولید باالتر و در عین حال جلوگیري از رشد بی

 برخوردار است. 

ین تعیهاي پولی و تعیین میزان حجم پول در اقتصاد از عوامل کارگیري سیاسته چگونگی ب     

است. تغییرات ناگهانی در حجم ویژه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه کننده در اقتصاد کشورها ب

 هاي مختلفشود که اثر آن بر بخشهاي پولی میعرضه پول در اقتصاد کشورها منجر به وقوع شوك

 7/25از میانگین نرخ رشد  1352-87اقتصاد قابل توجه است. عرضه پول در اقتصاد کشور در دوره 

میلیارد ریال در  482هزار و  525ه ب 1352میلیارد ریال در سال  202درصدي برخوردار بوده که از 

افزایش یافته است. بررسی این روند بیانگر نرخ باالي رشد عرضه پول در اقتصاد کشور  1387سال 

 است. 

 :باشدروند نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، در دهه اخیر بیانگر دو ویژگی بارز می

قدینگی در دهه اخیر به طور متوسط بسیار باال بوده ویژگی اول این است که نرخ رشد حجم پول و ن

است. ویژگی دوم مربوط به نوسانات این دو متغیر است. در حالی که نرخ رشد حجم پول و نقدینگی 

هاي انتهایی، با هموار و باثباتی را طی نمودند، در سال ، روند نسبتا1380ًهاي ابتدایی دهه در سال

و از یک روند سیکلی برخوردار بوده است. با توجه به تأثیر نرخ رشد  ،مراهثباتی باالیی هنوسانات و بی

 ها و نرخ تورم وثبات حجم پول و نقدینگی بر متغیرهاي اسمی مانند سطح عمومی قیمتباال و بی

اثرات کوتاه مدت آن بر متغیرهاي حقیقی مانند تولید و اشتغال، مدیریت حجم پول و نقدینگی از 
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 هاي تثبیت اقتصادي برخوردار استخصوص اعمال سیاستدر سیاستگذاري اقتصادي بباالیی اهمیت 

 ). 1390زاده، (زمان

هاي حاصل از آن و قیمت کاالها هاي پولی و شوكمطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین سیاست     

زاده )، اعظم1384(توان به مطالعه قطمیري و هراتی اند. از آن جمله میدر کشورهاي مختلف پرداخته

پنگ و همکاران  )،Hua, 1998)، هوآ (1390)، همتی (1389)، مقدسی و همکاران (1389و خلیلیان (

)Peng et al., 2004) کارگبو ،(Kargbo, 2005) بالک و وین ،(Balke & Wynne, 2007 براون ،(

)، فورنی و Anzuini et al., 2010)، آنزوینی و همکاران (Browne & Cronin, 2010و کرونین (

) اشاره Apergis & Rezitis, 2011)، آپرجیس و رزیتیس (Forni & Gambetti, 2010گامبتی (

متغیرهاي حقیقی و پولی در اقتصاد هاي پولی بر قابل توجهی از سیاستکرد که در این مطالعات اثر 

 ها گزارش شده است. و به ویژه قیمت

 بررسیرا هاي پولی بر قیمت مواد غذایی در ایران سیاست اثر) 1389خلیلیان ( زاده واعظم     

هاي پولی بر قیمت مواد غذایی در ایران نپرداخته اند ولی مطالعه خاصی به بررسی اثر شوكهکرد

است. با توجه به نقش تعیین کننده قیمت در تأمین امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی و تفاوت 

هاي پولی بر قیمت، مطالعه حاضر تالش دارد که اثر لی و شوكهاي پوموجود بین اثر سیاست

هاي پولی را بر قیمت مواد غذایی در ایران مورد بررسی قرار دهد و از این رو به دنبال پاسخ به شوك

هاي مثبت و منفی پولی بر قیمت مواد غذایی در ایران اثر شوك ،هاي اساسی است که اوالًسؤالاین 

 جهت بر قیمت مواد غذاییهاي مثبت و منفی پولی اثر یکسان و همشوك ،دار است یا خیر؟ ثانیاًمعنی

 دارند یا اینکه اثر آنها نامتقارن است. 

 ها مواد و روش

این اقتصاددانان  .هاي جدید مطرح شدهاي پولی از سوي کینزینبحث عدم تقارن در اثرگذاري شوك

به این نتیجه رسیدند که در صورت وارد شدن  ،با وارد کردن بحث چسبندگی رو به پایین دستمزدها

توانند به سرعت و به سمت باال تعدیل شوند. اما براي ها مییک شوك مثبت پولی به اقتصاد، قیمت

هاي مثبت و منفی اثرات شوك ،ند. از این روشوها به سختی تعدیل میشوك ،هاي منفی پولیشوك

ها هاي منفی تأثیر بیشتري بر سطح قیمتهاي مثبت نسبت به شوكپولی متقارن نیست و شوك

هایی به کار گرفته روش ،هاي پولی). بنابراین باید در مطالعه اثر شوكRavn & Sola, 2004دارند (

صورت مجزا مورد بررسی قرار داد. بدین منظور در  هاي مثبت و منفی را بهشوند که بتوان اثر شوك

 شود. استفاده می 1پرسکات -این مطالعه از فیلترینگ هودریک 

                                                                                                                   
1. Hodrick & Prescott 
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توسط هودریک و پرسکات ارائه شده  1989اي است که در سال یک روش تک معادله ،این روش     

است  نآاین روش  هاي فیلترینگ دارد. منطق استفاده ازاست و شهرت بیشتري نسبت به دیگر روش

هاي مشاهده شده را به اجزاي دائمی و موقت تفکیک نمود (سامتی و همکاران، توان شوكکه می

و  کندمتغیر سري زمانی جدا میها را از ). این روش به لحاظ اینکه تواترهاي مربوط به سیکل1389

ي سازد، از اهمیت زیادمیچنین اجزاي سیکلی متغیر سري زمانی را به مقادیر واقعی بسیار نزدیک هم

 ).  1386برخوردار بوده و بیشترین کاربرد را دارد (کازرونی و رستمی، 

) از sپرسکات یک فیلتر خطی دوطرفه است، این فیلتر یک مسیر هموار شده ( -فیلتر هودریک      

نسبت به مجموع مجذورات  s) را با حداقل کردن واریانس حجم پول حول Mحجم پول (نقدینگی)، (

  :آورد. فرم الگرانژ معادله به صورت زیر خواهد بودبه دست می sدو تفاضل 

)1( l  

گویند که مقدار آن بستگی به دوره را پارامتر هموارسازي می lتعداد مشاهدات است.  T ،که در آن

 Ravnاست ( 14400و ماهیانه  1600، فصلی 100هاي ساالنه براي داده lمقدار ها دارد. انتشار داده

& Uhlig, 2002 .( 

هاي عرضه پول (نقدینگی) را به صورت زیر تعریف نمود. ابتدا توان شوكمی ،بر اساس این روش

 شود که این اندازه همانپرسکات استخراج می - ی عرضه پول بر اساس فیلتر هودریکاندازه روند زمان

توان بینی نشده عرضه پول را میهاي پیشبینی شده و یا قابل انتظار هستند. شوكهاي پیششوك

بینی شده عرضه پول به دست آورد. براي به دست آوردن هاي پیشل عرضه پول و شوكاز تفاض

آن دسته از  ،هاي مثبتشود که شوكبه این صورت عمل می ،هاي مثبت و منفی عرضه پولشوك

ته آن دس ،هاي منفیبینی هستند که مقدار آنها مثبت بوده و همچین شوكهاي غیرقابل پیششوك

هاي براي تعیین شوك ،بل انتظاري هستند که مقدار آنها منفی است. در این صورتهاي غیرقااز شوك

گردد بینی، منفی باشد به جاي آن عدد، صفر منظور میمثبت در صورتی که مقدار شوك غیرقابل پیش

همان مقدار مثبت لحاظ خواهد شد و براي  ،و در صورتی که مقدار شوك به دست آمده مثبت باشد

 ی نیز با همین فرایند اما به صورت عکس رفتار خواهد شد.   هاي منفشوك

هاي پولی بر قیمت مواد غذایی ورد استفاده در مطالعاتی که به بررسی اثر سیاستمدل م     

اقتباس شده است که الگوي مطالعه مذکور به  )Kargbo, 2005(اند، اغلب از مطالعه کارگبو پرداخته

یک الگوي تصحیح خطا با شش متغیر شامل قیمت  ،این مطالعهشکل خطی تصریح شده است. در 

هاي تجاري، درآمد سرانه حقیقی، نرخ ارز حقیقی، تولید سرانه حقیقی مواد غذایی، شاخص سیاست

 موادغذایی در داخل کشور و نرخ رشد ساالنه عرضه پول تصریح شده است. 
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گردد. با این تفاوت که در ه استفاده میدر مطالعه حاضر نیز از مدل تصریح شده در این مقال     

از متغیرهاي  ،بنابراین و هاي پولی بر قیمت مواد غذایی استمطالعه حاضر، هدف بررسی اثر شوك

د. شونهاي عرضه پول در مدل وارد میشود بلکه شوكهاي پولی در مدل استفاده نمیشاخص سیاست

عرضه پول اثر متفاوت و نامتقارنی بر قیمت مواد هاي مثبت و منفی رود شوكاز آنجا که انتظار می

بنابراین به دو جزء مثبت و منفی تفکیک شده و اثر آنها به طور جداگانه بررسی  ،غذایی داشته باشند

  مدل نهایی مورد استفاده به شکل زیر تصریح شد. ،شود. بر این اساسمی

 )2( 

شاخص قیمت مواد  fpiهمه متغیرها به شکل لگاریتمی در مدل حضور دارند.  ،که در این معادله

شاخص  litشاخص تولید محصوالت کشاورزي،  piارز حقیقی، نرخ  rer)، 1376غذایی (سال پایه 

 nmsو  pms)، 1376درآمد سرانه حقیقی (سال پایه  yالملل محصوالت کشاورزي، سطح تجارت بین

 دهند. هاي مثبت و منفی عرضه پول را نشان مینیز به ترتیب شوك

هاي مربوط به شاخص قیمت مواد غذایی، نرخ ارز اسمی، شاخص قیمت مصرف کننده، درآمد داده     

هاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی سرانه حقیقی و عرضه پول از بانک اطالعات سري

هاي مربوط به صادرات و واردات کشاورزي ایران، شاخص تولید محصوالت داده و ،ایران استخراج

اند. با توجه به آوري شدهکشاورزي نیز از بانک داده سازمان خواروبار کشاورزي ملل متحد (فائو) جمع

 شود. را شامل می 1352-87هاي هاي موجود، دوره مطالعه سالداده

قدرت خرید استفاده شده است. طبق نظریه برابري  ابريبراي محاسبه نرخ حقیقی ارز از تئوري بر

دو کشور  هايتغییر در نرخ ارز در یک دوره زمانی باید با تغییر نسبی سطح قیمت ،قدرت خرید نسبی

بیانگر سال پایه و سال بعد از آن باشد،  1و  0در همان دوره زمانی متناسب باشد. چنانچه اندیس 

 توان به وسیله فرمول زیر نشان داد:را مینظریه برابري قدرت خرید نسبی 
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نیز  bPو  aP هاي ارز در سال پایه و سال بعد از آن هستند.به ترتیب نرخ  ab0Rو   ab1Rبه طوري که 

). به این منظور از 1388است (سالواتوره،  Bو  Aها در دو کشور سطح عمومی قیمت ،به ترتیب

) و نرخ بازار غیررسمی دالر آمریکا در 1997کننده ایران و آمریکا (سال پایه شاخص قیمت مصرف

 ریال بوده، استفاده شده است. 4782که برابر با  1376سال 
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 سطح براي بیان میزان آزادسازي تجاري و ارتباط بخش کشاورزي با بخش خارج نیز از شاخص

 المللی براي یکالملل استفاده شده است. این شاخص نشان دهنده وسعت ارتباط بینتجارت بین

 شود: به صورت زیر محاسبه می کهبخش خاص است، 

)4( )]/()(
tttttt

XMYMXLIT -++=  

به ترتیب صادرات، واردات و تولید در بخش مورد بررسی هستند.  tYو  tX ،tM ،در این رابطهکه 

tLIT کمتر در تجارت شرکت  ،دهد که بخش مورد نظر با توجه به سطح تولید خودکمتر نشان می

  ). 1381کند (کلباسی و جالئی، می

 نتایج و بحث 

روش فیلترینگ  ، ازهاي عرضه پول از روند بلندمدت آن در دوره مورد مطالعهبراي تفکیک شوك

 ) نشان داده شده است. 1ار (پرسکات استفاده شد. نتایج تفکیک در نمود -هودریک 

 

 پرسکات -هاي عرضه پول استخراج شده از فیلتر هودریک . شوك1نمودار 

 
 هاي پژوهش مأخذ: یافته

هاي باشد که شوك) بیانگر روند بلندمدت عرضه پول در در دوره مورد بررسی میtrendجزء روند (

بینی نشده در طول هاي پیشبیانگر شوك ) نیزcycleشود. جزء چرخه (بینی شده نیز نامیده میپیش

 روند زمانی است.
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ثبت هاي مطبق آنچه که در بخش قبلی مقاله توضیح داده شد، به منظور تفکیک شوك ،در ادامه

با تفاضل جزء روند از مقادیر نقدینگی استخراج شده و دو جزء  و منفی عرضه پول، مقادیر شوك

هاي مثبت و منفی از هم تفکیک شد. بعد از استخراج شاخص مربوط به شوك ،مثبت و منفی آن

توان مدل تجربی تصریح شده را برآورد کرده و اثر آنها بر قیمت مواد غذایی را به می ،عرضه پول

 صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.  

 بنابراین ابتدا باید ،شودیهاي سري زمانی استفاده ماز داده ،با توجه به اینکه براي برآورد مدل

 هاي مورد استفاده از لحاظ ایستایی در طول زمان بررسی شود. داده ویژگی

رد هاي مواز آزمون فیلیپس و پرون استفاده شد. این آزمون با توجه به ویژگی داده ،در این راستا

، شاخص تولید مواد نرخ ارز حقیقیاستفاده براي متغیرهاي لگاریتم شاخص قیمت مواد غذایی، 

آماره بحرانی  ،و روند اجرا شد. در این حالت مبدأغذایی، درآمد سرانه حقیقی در حالت با عرض از 

هاي پولی الملل و شوكبراي متغیرهاي سطح تجارت بین .است -54/3درصد برابر  5آزمون در سطح 

اره بحرانی آزمون در این حالت و روند مورد استفاده قرار گرفت. آم مبدأنیز در حالت بدون عرض از 

) گزارش 1هاي محاسباتی براي متغیرهاي مختلف در جدول (است. آماره -95/1درصد  5در سطح 

  شده است.

  . نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون 1جدول 

 lnfpi lnrer lnpi lny lnlit lnmshock متغیر

 -57/1 -05/1 -77/0 -60/2 -70/2 -19/2 آماره در سطح

 -08/4 -30/10 -05/4 -30/7 -93/3 -79/3 آماره در تفاضل  

وضعیت 

 ایستایی
I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

 هاي پژوهش مأخذ: یافته

داراي ریشه واحد بوده و با  ،نتایج بیانگر آن است که متغیرهاي مورد استفاده در مدل در سطح

 5اند. شرط ایستایی در تفاضل مرتبه اول براي متغیرها در سطح گیري مرتبه اول ایستا شدهتفاضل

 -از تکنیک همجمعی جوهانسون ،هاي مورد استفادهدرصد برقرار است. با توجه به شرایط ایستایی داده

شود. غیرها بر قیمت مواد غذایی استفاده میجوسیلیوس براي برآورد رابطه بلندمدت و تحلیل اثر مت

 وجود رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرها آزمون شد.  ،در گام نخست

) 2آزمون اثر مورد استفاده قرار گرفت که نتایج مربوط به این آزمون در جدول ( ،در این راستا

ار الگو است و وجود چهار بردارائه شده است. نتایج آزمون بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي 

 کند. بلندمدت تعادلی را تأیید می
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 . نتایج آزمون تعیین تعداد بردارهاي بلندمدت2جدول 

 آزمون اثر 

 فرض صفر فرض آلترناتیو آماره آزمون مقدار بحرانی

27/239 41/213 r ≥ 1 r = 0 

34/107 09/146 r ≥ 2 r ≤ 1 

34/79 69/93 r ≥ 3 r ≤ 2 

24/55 61/55 r ≥ 4 r ≤ 3 

01/35 68/27 r ≥ 5 r ≤ 4 

 هاي پژوهشمأخذ: یافته

، بردارهاي مذکور بعد از اینکه از وجود رابطه تعادلی بین متغیرهاي الگو اطمینان حاصل شد

در جدول  ،هاي اقتصادي مطابقت بیشتري داشتد که نتایج مربوط به برداري که با تئوريبرآورد گردی

دهد که از شش متغیر حاضر نشان می ،هاي پژوهش در برآورد رابطه بلندمدت) گزارش شد. یافته3(

داري بر شاخص قیمت مواد غذایی دارند. در این بین نرخ در الگو، چهار متغیر در بلندمدت اثر معنی

 اثر مثبت بر قیمت هاي مثبت پولی در بلندمدت دارايارز حقیقی، شاخص تولید مواد غذایی و شوك

هاي الملل، درآمد سرانه حقیقی و شوكمواد غذایی هستند. متغیرهاي شاخص سطح تجارت بین

   اثر منفی بر قیمت مواد غذایی دارند. ،منفی پولی در بلندمدت

 

 . برآورد الگوي بلندمدت تعادلی3جدول 

 lnrer lnpi lnlit lny pms nms t c متغیر

 66/8 06/0 -21/0 38/0 -20/1 -07/0 02/3 35/1 ضریب

 - - -z 22/14 77/9 33/1- 47/9- 09/5 15/1آماره 

سطح 

 داريمعنی
00/0 00/0 18/0 00/0 00/0 25/0 

- - 

 هاي پژوهش مأخذ: یافته

صادرات محصوالت بخش  ،اثر مثبت نرخ ارز حقیقی به این دلیل است که با افزایش نرخ ارز

شتر، شود که با صادرات بیکشاورزي براي صادرکنندگان صرفه بیشتري پیدا کرده و این امر باعث می

تأمین تقاضاي داخلی با محدودیت مواجه شده و قیمت محصوالت در بازار داخلی رو به افزایش بگذارد. 

افزایش نرخ ارز باعث افزایش  ،از کشور هاي تولیدي از خارجدلیل ورود برخی نهاده به ،عالوه بر این

از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصول و  ها شده و نهایتاًقیمت داخلی این نهاده
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قیمت محصوالت وارداتی نیز افزایش  ،قیمت مواد غذایی را افزایش دهد. به همین ترتیبدرنتیجه، 

 خواهد یافت.   

داراي ارتباط مستقیم با قیمت مواد غذایی است؛ هر چند که انتظار شاخص تولید مواد غذایی نیز 

اما باید در نظر داشت که  ،رود با افزایش عرضه محصول، قیمت روندي رو به کاهش داشته باشدمی

روند رشد تولید محصوالت کشاورزي و مواد غذایی در داخل کشور حائز اهمیت است. در دوره مورد 

قابل  هاي منفیها نرخاي که در برخی سال، به گونهروند پرنوسانی داشته ورمطالعه، تولید داخلی کش

وجود نااطمینانی در تولید محصوالت کشاورزي و  دلیلبه  ،توجهی نیز تجربه شده است. بدین ترتیب

یکی از ه، قیمت مواد غذایی افزایش یافته، که باید توجه داشت که هاي عرضرخ دادن شوك

ه به طوري ک بوده،هاي قیمتی لت در حمایت از تولید بخش کشاورزي، سیاستهاي اصلی دوسیاست

ی هاي حمایتاز سیاست ،ویژه در محصوالت استراتژیکراي افزایش تولید بخش کشاورزي بدولت ب

 قیمتی بهره گرفته است. 

ی ر منفاث ،الملل به عنوان شاخص ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانیشاخص سطح تجارت بین

ت مواد تواند قیمبر قیمت مواد غذایی دارد و نشانگر این است که ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی می

شود که در صورت غذایی را در داخل کشور کاهش دهد. درجه آزادسازي تجاري باالتر باعث می

به کاهش افزایش قیمت داخلی مواد غذایی، میزان واردات از خارج افزایش یافته و قیمت داخلی رو 

در کشور در مواقع کمبود عرضه و افزایش قیمت هاي مختلف سیاستی که از سوي دولت ؛گذارد

 داخلی مواد غذایی اجرا شده است. 

دار و منفی بر قیمت مواد غذایی است. با توجه به کشش درآمد سرانه حقیقی داراي اثر معنی

تقاضا براي مواد غذایی به همان میزان  ،درآمدي براي مواد غذایی، با افزایش درآمد حقیقی مردم

سهم مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارها  ،در درآمدهاي باالتر ،به عبارت دیگر و کندافزایش پیدا نمی

قیمت مواد غذایی با کاهش مواجه  ،مردم با افزایش درآمد سرانه حقیقی ،شود. بدین ترتیبکمتر می

 گردد.  می

دهد که با افزایش عرضه پول در اقتصاد، قیمت مواد نشان می هاي مثبت پولیاثر مثبت شوك

دهد با یک درصد افزایش در شوك مثبت غذایی رو به افزایش خواهد بود. ضریب برآوردي نشان می

کند. رشد نقدینگی به عنوان یکی از درصد افزایش پیدا می 38/0پولی، شاخص قیمت مواد غذایی 

ر اقتصادهایی مشابه ایران است. افزایش نقدینگی باعث افزایش عوامل مهم در افزایش نرخ تورم د

 ها روند افزایشی به خود بگیرند. حالشود که قیمتتقاضا براي کاالها شده و این فشار تقاضا باعث می

هایی مواجه شود که بخش کشاورزي به لحاظ طبیعت تولید این اگر این افزایش نقدینگی با دوره

ها مضاعف خواهد بود. افزایش قیمت ،در این صورت ،مازاد پاسخگو باشد بخش نتواند به تقاضاي
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 براي رفع این مشکل در کشور به واردات محصوالت کشاورزي متوسل شده کاران امر معموالًرانددست

هاي کنند که به نوبه خود تصمیم تولیدکنندگان بخش کشاورزي را براي دورهو نیاز بازار را مرتفع می

 شود که نوسانات و نااطمینانی تولید در بخش ادامه داشته باشد. أثیر قرار داده و باعث میآتی تحت ت

صاد هایی که نقدینگی اقتکارگیري سیاسته که اعمال انضباط سیاستی مناسب در ب در صورتی

 دشود که نه تنها نرخ رشد نقدینگی از مقدار قابل قبول آن بیشتر نباشدهند، باعث میرا افزایش می

هاي بیرونی قرار نگیرد. هاي تولید در بخش کشاورزي نیز دستخوش شوكگیريبلکه تصمیم

دهد که با افزایش نشان می -21/0هاي پولی منفی داراي اثر منفی هستند و ضریب برآوردي شوك

کند. با وقوع درصد کاهش پیدا می 21/0یک درصدي در قدرمطلق شوك منفی، قیمت مواد غذایی 

یابد و فشار تقاضا از این طریق کمتر شده و قیمت ، میزان نقدینگی در بازار کاهش میشوك منفی

 کند. مواد غذایی کاهش پیدا می

هاي هاي مثبت و منفی عرضه پول بیانگر این است که قدرمطلق اثر شوكمقایسه ضرایب شوك

هاي س با اجراي سیاستامري که مطابق با انتظارات است. پ ؛مثبت بر قیمت مواد غذایی بیشتر است

رویه قیمت مواد غذایی توان از افزایش بیمی ،رویه پولپولی انقباضی و جلوگیري از تزریق بی

که  تینسبدهد که به آن هاي مثبت و منفی پولی نیز نشان میجلوگیري کرد. مقایسه ضرایب شوك

ها را کاهش ، قیمتتنسبهاي منفی به همان شوند، شوكهاي مثبت باعث افزایش قیمت میشوك

 دهند.    نمی

از آزمون والد استفاده شد. نتایج  ،هاي مثبت و منفی در بلندمدتبراي بررسی تقارن اثر شوك

 ) گزارش شده است. 4در جدول ( ،مربوط به آزمون

 

 Wald. نتایج آزمون 4جدول 

 داريسطح معنی مقدار آماره آماره آزمون

F 45/9 00/0 

Chi-square 45/9 00/0 

 هاي پژوهش مأخذ: یافته

ا توجه ها است. بتقارن اثر شوك ،برابري ضرایب برآوردي و به عبارت دیگر ،فرضیه صفر این آزمون

ر ها بو عدم تقارن اثر شوكماره مورد استفاده، فرضیه صفر رد، به نتایج گزارش شده، بر اساس دو آ

 شود.می فتهپذیر ،قیمت مواد غذایی در بلندمدت

چنانچه در نتایج مشخص  و) ارائه شده 5نتایج مربوط به برآورد الگوي تصحیح خطا در جدول (     

برآورد شده که داراي عالمت مورد انتظار است و از لحاظ  -05/0ضریب تصحیح خطا برابر  ،است
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هاي وارده در کوتاه مدت به سمت تعادل درصد از شوك 5 ،مقداري نیز بیانگر این است که در هر سال

بند و اثر یامدت با سرعت پایینی تعدیل میهاي وارده در کوتاهیابند. یعنی شوكبلندمدت تعدیل می

 آنها براي مدت زمان بیشتري ماندگار است. 

 

 . برآورد الگوي تصحیح خطا (کوتاه مدت)5جدول 

 Dlnfpi Dlnpi Dlny Dlnrer Dlnlit Dnms Dpms Ect (-1) c متغیر

 11/0 -05/0 -15/0 07/0 01/0 -15/0 -18/0 41/0 44/0 ضریب

 t 01/1 09/1 76/0- 46/0- 26/0 27/0 76/0- 12/0- 74/1آماره 

سطح 

 داريمعنی
32/0 28/0 45/0 64/0 79/0 78/0 45/0 90/0 09/0 

 هاي پژوهش مأخذ: یافته

جوسیلیوس این است که در توابع  -یکی از مزایاي مهم استفاده از رهیافت همجمعی جوهانسون 

توان واکنش هر یک از متغیرها را به وقوع شوك در سایر متغیرها سنجید. با العمل آنی، میعکس

هاي وارده از سمت ) واکنش قیمت مواد غذایی به شوك2توجه به هدف مطالعه حاضر، در نمودار (

 ایر متغیرها نشان داده شده است. س
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 . واکنش قیمت مواد غذایی به تکانه در سایر متغیرها 2نمودار 

 
 هاي پژوهش مأخذ: یافته

الملل مثبت است و وقوع تکانه در این متغیر به افزایش قیمت مواد اثر تکانه سطح تجارت بین

در حالی که اثر  بوده،هاي وارده از متغیر نرخ ارز حقیقی نیز مثبت شود. روند شوكغذایی منجر می

ه وارده از نالملل بیشتر است و سیر صعودي دارد. تکاتکانه این متغیر در مقایسه با سطح تجارت بین

روند نزولی و منفی به  ،و از آن به بعد می باشد سمت شاخص تولید مواد غذایی تا دوره دوم مثبت

گیرد. اثر شوك وارده از سمت درآمد سرانه حقیقی تا دوره پنجم منفی است که بعد از دوره خود می

مثبت عرضه پول بر  هايرسد. اثر وارده از شوكروند منفی آن کاهش یافته و به ثبات می ،ششم

هاي منفی عرضه پول مثبت است. این در حالی که اثر وارده از شوكبوده، قیمت مواد غذایی منفی 

          .می باشدهاي وارده از سمت این دو متغیر روند بیانگر اثر متفاوت تکانه
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 هاپیشنهادو  بنديجمع

حقیقی و اسمی اقتصاد دارند. یکی از متغیرهاي هاي اقتصادي اثر قابل توجهی بر وقوع شوك

هاي پولی هستند. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهاي شوك ،هاي مؤثر در اقتصادشوك

رد هاي بانکی در موچنین سیاستنرخ ارز از سوي بانک مرکزي و هم هاي بودجه، کنترلنفتی، کسري

پولی در اقتصاد کشور فراهم است. یکی از  هاياعطاي تسهیالت و نرخ سود، زمینه براي وقوع شوك

قیمت مواد  ،هاي پولی، قیمت کاالها و خدمات است که در این میانمتغیرهاي متأثر از وقوع شوك

آفرینی در دسترسی اقتصادي مردم به مواد غذایی موردنیاز و همچنین تأمین غذایی به دلیل نقش

 حائز اهمیت ویژه است.  ،امنیت غذایی

هاي پولی بر قیمت مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. اثر شوك ،ین رو در مطالعه حاضراز ا     

اثر  داراي ،هاي مثبت و منفی پولی به ترتیبشوك ،دهد که در بلندمدتهاي پژوهش نشان مییافته

هاي مثبت از لحاظ آماري مثبت و منفی بر قیمت مواد غذایی هستند. با این تفاوت که اثر شوك

د. دار مثبت هستندار است. نرخ ارز حقیقی و شاخص تولید محصوالت غذایی نیز داراي اثر معنیمعنی

واد ر منفی بر قیمت مالملل نیز اثدار منفی و شاخص سطح تجارت بیناثر معنی ،درآمد سرانه حقیقی

 غذایی دارد. 

هاي هاي پولی و سایر سیاستاالمکان سیاستشود حتیپیشنهاد می ،هاي پژوهشبا توجه به یافته     

هاي ارزي و بانکی) به نحوي طراحی شوند که میزان نقدینگی مؤثر در عرضه پول (از جمله سیاست

ا و از وقوع فشار تقاض ،این طریق بهت کند و در اقتصاد کشور از یک روند طبیعی و متناسب تبعی

ها اجتناب شود. همچنین با توجه به اثر منفی شاخص سطح تجارت سازي براي افزایش قیمتزمینه

هاي نسبی کشور در تجارت محصوالت کشاورزي و سیاستگذاري الملل، با مبنا قرار دادن مزیتبین

توان از افزایش قیمت مواد غذایی از این طریق می ،دها و اقتصادي کردن تولیدر راستاي کاهش هزینه

ها، قابل توصیه است که در تدوین جلوگیري کرد. با توجه به اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر قیمت

 ز مدنظر قرار گیرد.   ها نیمیزان اثر سیاست اعمال شده بر سطح قیمت ،هاي ارزيسیاست
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