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چکیده

غذایی به دلیل نقش حیاتی غذا در تأمین امنیت غذایی، همواره متوجه سیاستقیمت مواد
- هاي اقتصادي تحت تأثیر سیاستاین بخش همانند سایر بخش،است. از طرفیبودهاران زگ

هاي با استفاده از سیاستتاشوداره سعی میهمو،روگیرد، از اینهاي کالن اقتصادي قرار می
مختلف پولی و مالی تورم موادغذایی را کنترل نمایند. هدف از این مطالعه بررسی اثر 

این مقاله به دنبال پاسخ ،. در واقعاستمتغیرهاي کالن اقتصادي بر تورم مواد غذایی در ایران 
کدامیک از متغیرهاي کالن اقتصادي غذایی تحت تأثیر باشد که تورم موادبه این سوال می

از رویکرد جدید به نام مدل تصحیح خطاي برداري ساختاري ،. براي این منظوراست
)SVECM کوتاه درکه استفاده شده است. نتایج نشان داد 90-1357) براي دوره زمانی

منفی و دار و ارزش افزوده بخش کشاورزي اثر شوك تورم موادغذایی اثر مثبت و معنی،مدت
دار بر تورم مواد غذایی دارد. در بلندمدت نیز شوك ارزش افزوده بخش کشاورزي معنی

- دار بر تورم مواد غذایی میدار و حجم پول داري اثر مثبت و معنیداراي اثر منفی و معنی

در کوتاه مدت شوك تورم مواد غذایی منجر به افزایش تورم مواد غذایی به ،باشند. در واقع
افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزي منجر به کاهش تورم ،گردد. همچنینمی0206/0میزان 

و افزایش حجم 0149/0و در بلندمدت به میزان 0186/0مواد غذایی در کوتاه مدت به میزان 
گردد.می0723/0نقدینگی در بلندمدت منجر به افزایش تورم مواد غذایی به میزان 

غذایی، متغیرهاي کالن اقتصادي، مدل تصحیح خطاي برداري تورم مواد:يکلیدهاي واژه
ساختاري

مقدمه
امنیت غذایی به دلیل نقش مهمی که در تأمین سالمت 
اجتماعی، توسعه اقتصادي و حفظ امنیت ملی دارد 

اران زگاي همواره مورد توجه سیاستطور گستردههب
باشد که در این میان قیمت نقش مهمی در عرضه و می

,Ghetmiri & Haratiضاي مواد غذایی دارد (تقا 2005 .(
عواملی که منجر به تورم مواد غذایی ،طور کلیهب

بندي نمود: توان به دو گروه اصلی تقسیمشوند را میمی
هاي واقعی در ساختارگرایان معتقدند شوك،نخست
هاي خاصی از اقتصاد موجب افزایش قیمت بخش
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بیشتر در کشورهاي وگردد غذایی و دیگر کاالها میوادم
توان به در حال توسعه موضوعیت دارد که از جمله می

کشش پایین عرضه محصوالت کشاورزي، محدودیت ارز، 
هاي باال در بخش صنعت نام و قیمت؛و قیمت و دستمزد

برد که تا حد زیادي منجر به تورم و تداوم آن در این 
باشد رایان میگشود. دیدگاه دوم، دیدگاه پولکشورها می

که معتقدند افزایش در عرضه پول منجر به تورم 
، همین اساس). برKargbo, 2005گردد (می

اران از ابزارهاي مختلف پولی و مالی جهت زگسیاست
کنترل تورم مواد غذایی و تأمین امنیت غذایی استفاده 

کنند. مطالعات فراوانی چه در داخل و چه در خارج از می
اثر متغیرهاي کالن اقتصادي بر بخش کشور به بررسی

) به بررسی اثر Kargbo)2000کشاورزي پرداختند. 
هاي واقعی غذا در شرق متغیرهاي کالن و پولی بر قیمت

دهد که و جنوب آفریقا پرداخته است. نتایج نشان می
تغییر در تولید داخلی مواد غذایی، تجارت، نرخ ارز و 

ر قیمت واقعی مواد سیاست پولی تأثیر قابل توجهی د
)Akbari & Rankaduwa)2005غذایی داشته است. 

هاي خارجی واردات غذا، عرضه پول و نشان دادند قیمت
داري بر سطح قیمت داخلی سطح تولید داخلی اثر معنی

etداري نداشته است. که نرخ ارز اثر معنیدارد، در حالی

alCho)2005(ین اي به بررسی ارتباط بدر مطالعه
تغییر در متغیرهاي کالن اقتصادي مانند نرخ ارز و نرخ 

هاي کشاورزي پرداختند و نشان و تغییر در قیمتتورم
دادند تغییرات بلندمدت در نرخ ارز واقعی همبستگی 

هاي دار بر تغییرات بلندمدت قیمتمنفی و معنی
اي به اثر ) در مطالعهKargbo)2005کشاورزي دارد. 
مواد غذایی در آفریقاي و پولی بر قیمتمتغیرهاي کالن 

گر آن است که غربی پرداخته است. نتایج کار بیان
داري بر تورم مواد هاي قیمت مواد غذایی اثر معنیشوك

غذایی در داخل کشور دارد و منبع عمده نااطمینانی در 
تجارت، نرخ ارز و ،باشد. عالوه بر آنآفریقاي غربی می

داري بر قیمت مواد غذایی دارد. سیاست پولی اثر معنی
et al.Mushtaq)2011 ( به بررسی اثر متغیرهاي کالن و

سیاست پولی بر قیمت گندم با استفاده از روش 
جمعی جوهانسن پرداختند و بیان کردند عرضه پول، هم

دار بر قیمت درجه آزادي تجاري و نرخ ارز اثر معنی
گندم در بلندمدت دارد. 

Abdullah & Kalim)2012(در مطالعه خود بر مهم-
کننده تورم قیمت غذا با استفاده از رو ترین عوامل تعیین

جمعی جوهانسون  و متغیرهاي انتظارات تورمی، ش هم
هاي عرضه پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، قیمت

حمایتی، واردات و صادارت مواد غذایی تمرکز نمودند. 
ابطه بلندمت میان تورم هاي تحقیق تأییدکننده ریافته

باشد. تمامی عوامل قیمت مواد غذایی و عوامل موثر می
دار بر تورم مواد غذایی به جز داراي اثر مثبت و معنی

عرضه پول که داراي عالمت مثبت مورد انتظار اما 
رات تورمی، تنها انتظات،باشد. در کوتاه مددار نمیمعنی
ی بر تورم مواد ات مواد غذایردهاي حمایتی و صاقیمت

باشد.غذایی اثرگذار می
Azam Joiya & Shahzad)2013( به بررسی عوامل

هاي باالي غذا در پاکستان پرداختند. کننده قیمتتعیین
در این مطالعه از چهار متغیر تولید ،براي این منظور

ات غذا، واردات غذا و کل اعتبار به رناخالص داخلی، صاد
هاي تحقیق شده است. یافتهبخش کشاورزي استفاده 

هاي دهد تمامی عوامل از تعیین کنندهایشان نشان می
باشند.مهم چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت می

Durevall et al.)2013( در مطالعه خود به شناسایی
عوامل موثر بر تورم شاخص قیمت مصرف کننده و سه 

ی و وادغذایجز اصلی آن شامل قیمت غالت، قیمت م
هاي پرداختند. یافتهغذایی در اتیوپیقیمت مواد غیر

تحقیق نشان داد شوك عرضه محصوالت کشاورزي در 
غذایی اثر گذاشته و منجر به بر تورم موادتکوتاه مد

گردد. انحراف بزرگ از روند قیمت بلندمدت می
کوتاه مدت بر تورم مواد رشد عرضه پول در،همچنین

Anand et.گذارداثر میغذایی در کوتاه مدت غیر al.

هاي پولی بر تورم مواد به بررسی نقش سیاست)2014(
هاي تحقیق نشان داد غذایی در هند پرداختند. یافته

تورم باالي مواد غذایی به دلیل عواملی مختلف مانند 
سهم باالي مواد غذایی در هزینه خانوار و انتظارات 

د به منظور داباشد. تجزیه و تحلیل نشان تورمی می
اصالحات ساختاري به منظور باال بردن کاهش تورم،

.استرشد به همراه سیاست پولی انقباضی ضروري 
) به Ghetmiri & Harati)2005،در داخل کشور

بررسی اثرات متغیرهاي کالن بر شاخص قیمت مواد  
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پرداختند. ایشان ARDL١با استفاده از روش غذایی
اخص  قیمت مواد غذایی با نشان دادند در بلندمدت ش

نرخ ارز و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با درجه باز بودن 
) در Hajian et al.)2007اقتصاد رابطه عکس دارد. 

هاي پولی و مالی بر اي به بررسی اثر سیاستمطالعه
متغیرهاي عمده بخش کشاورزي شامل ارزش افزوده، 

روش با استفاده ازگذاري قیمت، صادرات و سرمایه
پرداختند و نشان دادند تأثیر خودتوضیح برداري 

هاي پولی و مالی بر هر سه متغیر بخش سیاست
افزایش ناگهانی در ،باشد. همچنینکشاورزي مثبت می

حجم نقدینگی، اثر مثبت بر ارزش افزوده و قیمت در 
بخش کشاورزي دارد که این اثر در طول زمان کاهشی 

) به Zibaei Dadras Moghadam &)2009باشد. می
هاي پولی و نرخ ارز بر بخش مطالعه ارتباط سیاست

پرداختند. براي این VAR٢با استفاده از روش کشاورزي
منظور از متغیرهاي تولید و صادرات بخش کشاورزي، 

ها و محصوالت نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده
کشاورزي، نرخ آزادسازي تجاري، عرضه پول و نرخ ارز 

تفاده نمودند. نتایج نشان داد تغییرات متغیرهاي کالن اس
ولی عکس آن صادق ،بر بخش کشاورزي موثر است

) به Amirazdi & Mohammadi)2010باشد. نمی
هاي پولی و مالی بر متغیرهاي بخش مطالعه اثر سیاست

پرداختند و نشان VARکشاورزي با استفاده از روش 
بر ارزش دار ثر معنیمدت ادادند حجم پول در کوتاه
نشان دادند ، نتایجهمچنینافزوده بخش کشاورزي دارد.

داري هاي پولی و مالی در بلندمدت تاثیر معنیسیاست
.Rabiye  et alبر ارزش افزوده بخش کشاورزي دارد. 

مدت و بلندمدت متغیرهاي اقتصاد ) نیز اثر کوتاه2012(
ره، نرخ کالن شامل قیمت محصوالت کشاورزي، نرخ به

ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر درآمد 
با استفاده از را کشاورزان بر درآمد بخش کشاورزي ایران

بررسی نمودند. نتایج نشان داد رابطه VECM٣روش 
تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي اقتصادي کالن منتخب 

نرخ بهره و نرخ ارز و درآمد بخش کشاورزي وجود دارد.

1 - Autoregressive Distributed Lag

2 - Vector Autoregression

3 - Vector Error Correction Model

کوتاه و بلندمدت به ترتیب رابطه منفی و مثبت با در
ایشان رابطه ،درآمد بخش کشاورزي دارد. همچنین

منفی بین قیمت محصوالت کشاورزي و حجم نقدینگی 
در بلندمدت یافتند، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر بخش 

کشاورزي دارد. 
ترین مطالعات تجربی نشان داده است از جمله مهم

تواند بر قیمت مواد غذایی اثرگذار که میمتغیرهایی
توان به شوك قیمت مواد غذایی، ارزش افزوده باشد می

بخش کشاورزي، حجم نقدینگی، درجه آزادي تجاري، 
دهد نرخ ارز و نرخ بهره اشاره نمود. آمارها نشان می

1376هاي ثابت ارزش افزوده بخش کشاورزي به قیمت
میلیارد ریال 44738از در ایران 1380- 90در طی سال 

رسیده است. 1390میلیارد ریال در سال 74265به 
) در طول دوره مذکور از 2M(حجم نقدینگی ،همچنین

میلیارد ریال 1/3522204میلیارد ریال به 2/320957
برابر نسبت به میزان آن در 11رسیده است، که تقریباً 

تواند از طریق افزایش شده است که می1380سال 
،گردد. در طی این دورهتقاضا منجر به تورم مواد غذایی 
به میلیون دالر2332میزان واردات مواد غذایی از 

میلیون دالر افزایش یافته و میزان صادرات مواد 8820
میلیون دالر 5418میلیون دالر به 947غذایی از 

غذایی در د، میزان تورم مواافزایش داشته است. همچنین
درصد افزایش داشته است. با توجه به 6/1طی ده سال 

از طبیعتاً نرخ ارز نیز،غذاییحجم باالي واردات مواد
-غذایی وارداتی و نهادهطریق تاثیري که بر قیمت مواد
گذار است. این ثرغذایی اهاي وارداتی دارد بر تورم مواد

از درصد رشد داشته است. 91متغیر در طی این دوره 
توان به نرخ بهره دیگر متغیرهاي مهم کالن اقتصادي می

اري در گذاشاره نمود که از طریق تغییر در میزان سرمایه
گذارد که غذایی اثر میبخش کشاورزي بر تورم مواد

درصد در طی این دوره بوده است 23داراي رشد منفی 
)Central Bank of the Islamic Republic of Iran,

2013.(
تمامی مطالعاتی دهد کهروري بر ادبیات نشان میم

که در داخل کشور به بررسی اثر متغیرهاي کالن بر 
هاي قدیمی بخش کشاورزي پرداختند اغلب از روش

استفاده نمودند و کمتر ARDLو VAR ،VECMمانند 
اند و به مبانی نظري حاکم بر تورم موادغذایی پرداخته
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قتصادي حاکم بر موضوع این در حالی است که تئوري ا
اي برخوردار است. در این خصوص از اهمیت ویژه

هاي ساختاري که بر مبناي تئوري استفاده از روش
باشد در ادبیات موضوع جدید از اهمیت اقتصادي می

و VARهاي استاندارد نظیر باشد. مدلویژه برخوردار می
VECMباشند و بیشتر روابطبر پایه فرم خالصه شده می

کنند و بدون مراجعه به پویاي بین متغیرها را بیان می
اما آنچه قابل .باشدتئوري اقتصادي درك آن مشکل می

هاي ساختاري است که باشد مدلتفسیر اقتصادي می
هاي اند. مدلهاي اقتصادي ایجاد شدهبراساس تئوري

هاي استاندارد ساختاري جهت رفع این مشکل مدل
هدف از مطالعه حاضر ،این راستااند. در ایجاد شده

غذایی با استفاده بر تورم موادبررسی اثر متغیرهاي کالن
باشد از روش مدل تصحیح خطاي برداري ساختاري می

باشد. که از این حیث این مطالعه داراي نوآوري می

هامواد و روش
) بعد از انتقاد VARهاي اتورگرسیو برداري (مدل

Simes)1980معادالت همزمان کاربرد فراوانی ) به روش
- استاندارد مدل فرم خالصهVARهاي یافتند. اما مدل

که استباشد و بیانگر رابطه پویا بین متغیرها شده می
ممکن است جز اینکه سیر اقتصادي نتایج اغلب غیرتف

با مدل اقتصادي مرتبط VARفرم خالصه شده مدل
ارتباط بین ظور ایجادشود. اگر تئوري اقتصادي به من

هاي ساختاري استفاده بینی و شوكخطاهاي پیش
- گونه مدلگویند. اینSVAR١گردد، به مدل ایجاد شده 

ها به ابزار مهمی در مطالعات اقتصاد کالن تبدیل شده و 
طور ههاي پولی و مالی ببراي بررسی ارتباط شوك

ها در سطح اي استفاده شده است. زمانی که دادهگسترده
- جمعی بیانگر وجود بردار همنباشند و آزمون همایستا

از SVARتوان به جاي جمعی باشد، در این حالت می
SVECMتوان براي می،استفاده نمود. به عبارت دیگر٢

استفاده نمود (SVECMجمع از مدل متغیرهاي هم
Ralf, این امکان SVECMمدل ،). به دیگر سخن2001

هاي طور مستقیم تئوريهبسازد که بتوان را فراهم می

1 - Structural Vector Auto regressions

2- Structural Vector Error Correction Model

اقتصادي را در تدوین روابط تعادلی بلندمدت و کوتاه 
مدت وارد نمود.

بعدي از Kیک بردار SVECMجهت تشریح مدل 
yمتغیرهاي مشاهده شده 

t
]I(1)[جمعی از مرتبه یک 

صورت فرآیند اتورگرسیو هتواند برا در نظر بگیرید که می
،(تعداد وقفه) بیان گردد. بر این اساس>pاز مرتبه

- ، مدل تصحیح خطا بهr>0جمعی براي برادارهاي هم
,Beaudry & Lucke(گردد بیان می1صورت رابطه 

2010 :(
)1(uyyy

t

p

j jtt
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1
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rKماتریس و که در آن،   ضرایب و
j=1,…, p-1ها، jباشد. جمعی میبردارهاي هم

اجزاي خطاي فرم خالصه tuو KKماتریس ضرایب 
صورت ترکیب خطی از توان بهباشد که میشده می

ttبصورتtهاي ساختاري شوك Bu  نوشت که
براساس تئوري اقتصادي و با اعمال ها عمدتاًاین شوك

گردند. بنا میBفروض و قیدهاي مناسب بر ماتریس
توان را می)Bمدل ساختاري (مدل معروف به مدل 

1با استفاده از تئوري گرنجر و مدل فرم خالصه شده 
2صورت رابطه ه) ب(میانگین متحركMAبصورت مدل 

نوشت:
)2(*

1

*1

1
)( tt

t

t yBLLy   

 


    

که در آن  BIL
p

i iK 
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1
)(

KKماتریس جمعی باشد که اگر مرتبه هممی
است که بیانگر ماتریس K-rمرتبهدارايباشد،rسیستم 

و است، tهاي ساختاري ضرایب بلندمدت شوك
هاي متعامد براي به ترتیب بیانگر مکمل و

jبوده، 

j j LL  
0

** اي یک چندجمله)(
نامحدود بصورت عملگر وقفه اي با ماتریس -درجه

*ضرایب 
j 0است کهlim * jباشدمی .

*
tyوباشد شامل تمام مقادیر اولیه میB ماتریس اثر

باشند. براي شناسا هاي متناظر میکوتاه مدت شوك
)(هاي ساختاري باید روينمودن شوك ijbB  و

)( ijlL هاي اقتصادي و مطالعات براساس تئوري
گونه که بیان گردید همانمحدودیت اعمال گردد.جربی ت
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،بنابراین.باشدمیK-rداراي مرتبهLماتریس بلندمدت 
Lماتریس ،لذااست وr=0این ماتریس داراي حداقل 

شوك با اثر موقت (اثر بلندمدت صفر ) و rداراي حداقل 
rKkحداقل  *باشد. به شوك اثر دائمی می

هاي بلندمدت بیانگر اثر شوكLماتریس ،یگر سخند
هاي بلندمدت متغیرهایی که داراي اثر شوك،لذا.است
) داراي مقادیر صفر بوده و تنها rباشند (یعنی نمی

)k*هاي بلندمدت (یعنیمتغیرهایی که داراي اثر شوك

- شوكبراي شناسا نمودنبوده داراي مقدار خواهند بود.

ی دقیقاً به یمهاي دا
2

)1( ** kk محدودیت اضافی و
هاي موقت یعنی طور مشابه براي شناسا نمودن شوكبه

به Bماتریس 
2

)1( rrاستمحدودیت اضافی نیاز
)Lutkepohl, 2004 .(

ترین عوامل موثر بر تورم براساس مرور ادبیات مهم
زش افزوده بخش کشاورزي، حجم ار:مواد غذایی شامل

. از استپول، درجه آزادي تجاري، نرخ ارز و نرخ بهره 
ها، تغییر شاخص قیمت مصرف کننده گروه خوراکی

غذایی، عنوان تورم مواده) بlcpifها و دخانیات (آشامیدنی
عنوان معیار حجم نقدینگی استفاده شده است. هب2Mاز 

گیري درجه آزادي تجاري، از آنجا که اندازهبه منظور 
درجه باز بودن اقتصاد در میزان صادرات و واردات 

یابد، از نسبت مجموع ارزش صادرات و انعکاس می
واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر درجه 

,Ghetmiri & Haratiآزادي تجاري استفاده شده است (

میانگین وزنی نرخ سود صورته). نرخ سود بانکی ب2005

تسهیالت اعطایی به بخش هاي مختلف اقتصادي 
شود. در نهایت الگوي تجربی استفاده در این محاسبه می

باشد:صورت زیر میهمطالعه ب
)3 (

 rexropenMvadcpifyt ln,ln,ln,ln,ln,ln 2

- بیانگر لگاریتم شاخص قیمت مصرفlncpifکه در آن 
لگاریتم lnvadکننده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، 

76ارزش افزوده بخش کشاورزي به قیمت هاي ثابت
2ln(میلیاردریال)،  M ،(میلیارد ریال) حجم نقدینگی

lnopen ،لگاریتم درجه آزادي تجاريlnexr نرخ ارز
باشد. لگاریتم نرخ سود بانکی میlnrاسمی بازار آزاد و 

االنه بوده و براي هاي استفاده شده در این مطالعه سداده
از بانک مرکزي جمهوري اسالمی 1357-90دوره زمانی

آوري شده است.هاي آماري جمعو سالنامه

نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل تجربی مدل با بررسی ایستایی 

شود. جهت تعیین درجه هاي مورد استفاده آغار میسري
جمعی متغیرها از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم 

1) استفاده شد که نتایج مربوطه در جدول ADFته (یاف
ها نشان ابتدا براي سطح دادهADFآمده است. آزمون 

درصد براي 5دهنده وجود ریشه واحد در سطح احتمال 
ها در تمامی متغیر،بنابراین.باشدتمامی متغیرها می

باشند. اما فرض وجود ریشه سطح داراي ریشه واحد می
،بنابراین؛مرتبه اول نتوانسته رد شودواحد براي تفاضل

- میI(1)هاي مورد استفاده جمعی از مرتبه یک سري
باشند. 

ریشه واحد در سطح و در تفاضل مرتبه اول متغیرهاي مورد نظرنتایج آزمون-1جدول 
هاتفاضل مرتبه اول دادههاسطح دادهمتغیرها

-05/4***-52/1شامیدنیها و دخانیاتخوراکیها، آلگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده 
-78/3***-67/2لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزي

-35/3***-69/2لگاریتم حجم نقدینگی
-78/5***43/2لگاریتم درجه آزادي تجاري

-05/3***-26/2لگاریتم نرخ ارز اسمی بازار آزاد
-74/5***-18/1لگاریتم نرخ سود بانکی

داري در سطح یک درصد)یمعن***هاي تحقیق (همأخذ: یافت
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، تمامی متغیرها جمعی از مرتبه 1مطابق جدول 
-باشند، این موضوع ما را به سمت آزمون همیکسان می

جمعی و بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها سوق 
در ادامه جهت تعیین رابطه ،دهد. به همین منظورمی

هاي مورد نظر از آزمون يتعادلی بلندمدت بین سر
جوهانسن استفاده شده است (تعداد وقفه بهینه با 

باشد). بیزین یک می-استفاده از معیار اطالعات شوارتز
شود آماره اثر، مشاهده می2در جدول که طور همان

- جمعی بلندمدت بین سريوجود حداکثر یک بردار هم
د. پذیردرصد می5هاي مورد نظر را در سطح احتمال 

جمعی در برابر فرض فرض صفر عدم هم،عبارت دیگربه
جمعی در سطح مخالف وجود حداقل یک بردار هم

شود. اما فرض صفر وجود درصد رد می5احتمال 
جمعی در مقابل فرض مخالف حداکثر یک بردار هم

5جمعی نتوانسته در سطح احتمال حداقل دو بردار هم
درصد رد گردد.

جمعی جوهانسنزمون همنتیجه آ-2جدول 
درصد1مقادیر بحرانی در سطح درصد5مقادیر بحرانی در سطح آماره اثرفرضیه صفر

7/10515/9418/103جمعیعدم وجود بردار هم
669/6652/6807/76جمعیوجود حداکثر یک بردار هم

هاي تحقیقمأخذ: یافته

بعد از اثبات وجود رابطه تعادلی بلندمدت، مدل 
جمعی ) با یک بردار همVECMتصحیح خطاي برداري (

)1r=دهنده برآورد نشان3ه است. جدول ) برآورد شد
MLباشد که ضرایب جوهانسن رابطه بلندمدت می

کننده خوراکیها، براساس شاخص قیمت مصرف
ها و دخانیات نرمال شده است:آشامیدنی

lcpif= -0/427 lvadd 1t + 0/775ln 2M 1t  -0/1
lnopen 1t + 0/089lnexr 1t  +0/733 lnr 1t

دست آمده در خصوص ضرایب تخمینی در هنتایج ب
ضریب ارزش افزوده باشد.انتظار نمیتمامی موارد دور از 

برآورد شده و به این معنی -42/0برابر بخش کشاورزي
است که با افزایش یک درصد در ارزش افزوده بخش 

درصد تورم مواد غذایی کاهش 42/0کشاورزي به میزان 
یابد. تاثیر حجم نقدینگی بر تورم مواد غذایی مثبت و می

شترین تأثیر بر تورم مواد بوده که داراي بی775/0برابر 
باشد که بیانگر این است با افزایش یک درصد غذایی می

775/0در حجم نقدینگی تورم مواد غذایی به میزان 
و 1/0یابد. ضریب آزادي تجاري برابر درصد افزایش می

داراي اثر منفی بر تورم مواد غذایی بوده، تأثیر نرخ ارز 
اثر ،و همچنین089/0ر بر تورم مواد غذایی مثبت و براب
ارزیابی شده است. 733/0نرخ سود بانکی مثبت و برابر 

دار بر تورم تمامی متغیرها به جز نرخ ارز داراي اثر معنی
دست آمده حاصل از هباشند. بنابر نتیجه بمواد غذایی می

برآورد مدل تصحیح خطاي برداري نرخ سود بانکی بعد 
اثر مثبت بر تورم مواد از حجم نقدینگی داراي بیشترین 

ترین یعنی بعد از حجم نقدینگی مهم،باشدغذایی می
شود نرخ سود عاملی که منجر به تورم مواد غذایی می

باشد. بانکی می

)=1rجمعی(با یک بردار همVECMانباشتگی و ضرایب تعدیل مدل بردار هم-3جدول 
Lnvadd2lnMLnopenlnexrLnr

̂ 42/0
)155/2(

755/0-
)69/20 -(

1/0
)68/4(

089/0-
)48/1-(

733/0-
)97/7-(

̂ 55/0-
)909/0(

11/0-
)15/1-(

15/0-
)14/4-(

82/4-
)71/0(

27/0
)5/1(

باشد.)میtهاي تحقیق (عبارات داخل پرانتز بیانگر آماره مأخذ: یافته
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جهت شناسا نمودن پارامترهاي مدل فرم خالصه 
تصحیح خطاي ساختاري بایستی به سراغ مدلشده، می

هاي ساختاري بارفت. اگر بردار شوك
),,,,,( lnlnlnlnlnln 2 rexropenMvadcpit  

6داراي VECMنشان داده شود. از آنجا که مدل 
باشد، ) می=1rجمعی () و یک بردار هم=6Kمتغیر (

ها بیان گردید، این مدل و روشگونه که در مواد همان
VECM 5داراي*  rKk ،شوك با اثر دائم بوده

باشد. از آنجا که بردار شوك داراي اثرات موقت می=1rو
-کننده خوراکیجمعی براساس شاخص قیمت مصرفهم

هاي ها و دخانیات نرمال شده است، شوكها، آشامیدنی
اثر بلندمدت بر متغیرهاي )cpilnغذایی (تورم مواد

- ها داراي اثر موقت مییعنی شوك(ندارد tyبردار 

باشد)، به این ترتیب مقادیر ستون اول ماتریس بلندمدت 
-(شوك مربوط به تورم مواد غذایی) برابر با صفر قرار می

گونه که بیان گردید براي شناسا نمودن گیرد. همان
5* k 102شوك دائم به/)( ** kk محدودیت

دهد ارزش باشد. مرور منابع نشان میاضافی نیاز می
افزوده بخش کشاورزي به حجم پول، درجه آزادي 
تجاري و نرخ ارز و نرخ سود بانکی ارتباط دارد. اما از 
آنجا که بخش کشاورزي در ایران هنوز بصورت سنتی و 

گردد که ه سنتی است در این مطالعه فرض مینیم
شوك ارزش افزوده کشاورزي تنها بر تورم مواد غذایی 
اثر داشته و اثري بر حجم پول، درجه آزادي تجاري، نرخ 

دادرس هاي که این فرض با یافتهارز و نرخ بهره ندارد
4. لذا باشد) سازگار می1388مقدم و زیبایی (

0,0,0,0محدودیت  62524232  llll در
ماتریس بلندمدت قرار گرفت. از آنجا که نرخ سود بانکی 

توان فرض نمود تنها به می؛باشددر ایران دستوري می
دهد. چنین العمل نشان میشوك ساختاري خود عکس

) نیز Shahbazi & Kalantari)2012فرضی در مطالعه 
توان فرض کرد شوك می،استفاده شده است. بنابراین

ل (حجم پو
2ln M شوك درجه آزادي تجاري ،(

)openln () و شوك نرخ ارزexrln اثري بر نرخ سود (
0,0,0بانکی ندارد ( 656463  lll اگر عرضه .(

Shakeri,(١پول تابعی از نرخ بهره در نظر گرفته شود

وك آزادي تجاري اثري توان فرض نمود که ش)، می2012
034بر عرضه پول ندارد. ( l محدودیت بعدي که .(

براساس تئوري اقتصادي استفاده شده است مدل 
باشد، طبق این مدل شوك عرضه پول در دورنبوش می

,Mozaeniبلندمدت اثري روي نرخ ارز اسمی ندارد (

053) لذا2006 lشود. هنوز یک یقرار داده م
محدودیت دیگر جهت شناسا نمودن الزم است، از آنجا 
که درجه آزادي تجاري از نسبت ارزش صادرات و واردات 
به تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و اگر 
صاردات تابعی از قیمت نسبی کاالهاي خارجی در مقابل 
کاالهاي داخلی و سطح درآمد خارجیان در نظر گرفته 

واردات تابعی از قیمت نسبی کاالهاي خارجی شود و 
نسبت به کاالهاي داخلی و سطح درآمد ملی در نظر 

) و نظریه کالسیک ها در Rahmani, 2007گرفته شود (
٢مورد خنثی بودن پول در بلندمدت پذیرفته شود

)Rahmani, توان فرض نمود شوك حجم )، می2009
043پول تأثیري بر آزادي تجاري ندارد ( l از آنجایی(

r=1باشد، مطابق میr(r-1)/2=0 بدون هیچ اعمال
- شناساست. ستارهBموقت، ماتریس محدودیت بر شوك

با ،باشند. در نهایتها نشان دهنده عناصر نامقید می
برآورد SVECMالگوي Bو Lهاي توجه به ماتریس

Bهاي برآورد شده گردید که ماتریس
 وL

صورت هب
باشند:زیر می

١ -zr
P

M

P

MS

 که عرضه پول از دو جز تشکیل شده است، یک جز

zمستقل و برونزا و یک جز غیر مستقل و تابعی از نرخ بهره است که در آن 

باشد. اندازه تأثیر تغییر نرخ بهره بر عرضه پول می
هاي پولی ی بویژه سیاستهاي پولی و مالها معتقدند سیاستکالسیک- ٢

تغییر تولید و هکه قادر به تغییر تقاضاي کل است در کوتاه مدت قادر ب
اما در بلندمدت به دلیل تصحیح انتظارات تورمی ل و بیکاري هستند،اشتغا

و انطباق انتظارات تورمی با تورم واقعی منحنی فیلیپس و عرضه کل 
و مالی قادر به تغییر تولید و هاي پولیشوند و بنابراین سیاستعمودي می

.گذاردها و دستمزدها اثر میاشتغال نبوده و صرفاً بر سطح قیمت



1395، 4، شماره47-2دوره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران780

B=

























***

***

***

***

***

***
***

***

***

***

***

***

L=

























*00

***

***

000

000

000
**0

***

***

*00

**0

**0

B̂





















































































)4144.2(

0531.0

)7783.0(

0205.0

)8933.0(

0205.0
)7726.1(

0607.0

)1313.0(

0066.0
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اثر کوتاه مدت متغیرهاي مورد مطالعه بر تورم مواد 
و اثر بلندمدت B̂غذایی در ردیف اول ماتریس 

متغیرهاي مزبور بر تورم مواد غذایی در ردیف اول 
گردد در گونه مالحظه میهمانآمده است. L̂ماتریس 

کوتاه مدت شوك تورم مواد غذایی، حجم پول، نرخ ارز 
اسمی بازار و نرخ سود بانکی داراي اثر مثبت و ارزش 
افزوده بخش کشاورزي و درجه آزادي تجاري داراي اثر 

. در این میان تنها شوك استمنفی بر تورم مواد غذایی 
رصد و ارزش د5غذایی در سطح احتمال تورم مواد

درصد در 10افزوده بخش کشاورزي در سطح احتمال 
در کوتاه ،باشد. به عبارت دیگردار میکوتاه مدت معنی

غذایی و ارزش افزوده هاي تورم موادشوكمدت تنها 
داري بر تورم مواد غذایی در بخش کشاورزي اثر معنی

گردد مشاهده میL̂گونه در ماتریس کشور دارند. همان
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در بلندمدت تنها شوك ارزش افزوده بخش کشاورزي و 
-غذایی میدار بر تورم موادحجم پول داري اثر معنی

توان نتیجه گرفت در بلندمدت می،باشند. بنابراین
داري سیاست پولی (یعنی حجم پول) اثر مثبت و معنی

بر تورم مواد غذایی دارد. نکته قابل توجه اینکه شوك 
رزش افزوده بخش کشاورزي هم در کوتاه مدت و هم در ا

بلندمدت اثر معنی داري بر تورم مواد غذایی دارد. 
تورم مواد غذایی، هايدهنده اثر شوكنشان1نمودار 

ارزش افزوده بخش کشاورزي، حجم پول، درجه آزادي 
تجاري، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به اندازه یک انحراف 

گونه که در باشد. هماناد غذایی میمعیار بر تورم مو
-شود، اثر تغییرات تورم مواد.الف مشاهده می1نمودار 

غذایی به اندازه یک انحراف معیار بر خود تورم مواد 
واحد افزایش 1غذایی در همان دوره تورم را به اندازه 

16/1دهد و در دوره دوم به مقدار حداکثر خود یعنی می
وم به حداقل مقدار خود رسد، سپس در دوره سمی

یابد و بعد از اندکی افزایش از دوره ششم به کاهش می
شود. و موازي با خط افقی پایدار می9/0بعد در حد 

.ب اثر شوك وارده بر تورم مواد غذایی از سوي 1نمودار 
دهد، متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزي را نشان می

ه اندازه یک که اگر ارزش افزوده بخش کشاورزي ببطوري
انحراف معیار افزایش یابد در همان دوره بر تورم مواد 

-23/0غذایی تأثیري ندارد، اما در دوره بعدي به اندازه 
گذارد یعنی منجر واحد بر تورم مواد غذایی اثر منفی می

گردد و این اثر منفی بعد به کاهش تورم مواد غذایی می
ي افزایش از چند حرکت نوسانی در دوره هفتم تا حد

رسیده و تا پایان دوره و در بلندمدت - 32/0یابد و به می
باشد. یعنی در واقع افزایش ارزش افزوده بخش برقرار می

گردد. کشاورزي منجر به کاهش تورم مواد غذایی می
دهد که یک تغییر به اندازه یک .ج نیز نشان می1نمودار 

ثیري بر انحراف معیار در حجم نقدینگی در همان دوره تأ
تورم مواد غذایی ندارد و در دوره بعدي میزان تورم مواد 

یابد تا اینکه بعد از سومین دوره با غذایی افزایش می
، این اثر مثبت 44/0رسیدن به حداکثر مقدار خود یعنی 

بعد از اندکی کاهش تا دوره هشتم، در بلندمدت در 
ماند. یعنی افزایش حجم نقدینگیپایدار می35/0سطح 

.د 1شود. همچنین، نمودار غذایی میمنجر به تورم مواد
دهد به ازاي یک شوك به اندازه یک انحراف نشان می

معیار درجه آزادي تجاري، در همان دوره اثري بر تورم 
از - 055/0غذایی نداشته اما در دوره بعدي به اندازه مواد

کاهد و بعد از رسیدن به حداقل تورم مواد غذایی می
ر خود در دوره دوم پس از اندکی نوسان در دوره مقدا

رسیده و تا پایان دوره باقی -054/0یازدهم به حدود 
دهد که یک تغییر ناگهانی .و نشان می1مانند. نمودار می

به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز در همان دوره بر 
تورم  04/0تورم مواد غذایی اثري ندارد، اما در دوره بعد 

دهد و بعد از رسیدن به اد غذایی را افزایش میمو
- حداکثر مقدار خود در دوره سوم، این اثر مثبت در دوره

باقی 23/0هاي بعد با اندکی کاهش تا پایان دور حدود 
نتایج تابع واکنش تکانه به شوك نرخ ،ماند. در نهایتمی

.ي آورده شده است. یک شوك 1سود بانکی در نمودار 
نکی به اندازه یک انحراف معیار در همان دوره نرخ سود با

اما از دوره اول به بعد ؛تاثیري بر تورم مواد غذایی ندارد
یابد که بیانگر این است که روند افزایشی و صعودي می

هاي بعد این اثر همچنان اثر مثبت خود را بر در دوره
گذارد.غذایی بر جا میتورم مواد

هاي نه تورم مواد غذایی به شوكتابع واکنش تکا-1نمودار 
نتیجه گیري و پیشنهادهامتغیرهاي کالن اقتصادي

الف. واکنش تورم مواد غذایی به یک انحراف معیار تغییر در 
کننده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیاتشاخص قیمت مصرف
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ب. واکنش تورم مواد غذایی به یک انحراف معیار تغییر در 
کشاورزيارزش افزوده بخش
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ج. واکنش تورم  مواد غذایی به یک انحراف معیار تغییر 
در حجم نقدینگی
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د. واکنش تورم مواد غذایی به یک انحراف معیار تغییر 
در درجه آزادي تجاري
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و. واکنش تورم  مواد غذایی به یک انحراف معیار تغییر 
در نرخ ارز
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اف معیار تغییر ي. واکنش تورم  مواد غذایی به یک انحر
در  نرخ سود بانکی

گیري و پیشنهادهانتیجه 
چه در داخل و چه در خارج از فراوانیمطالعات 

کشور به بررسی اثر متغیرهاي کالن بر بخش کشاورزي 
دهد، بخش کشاورزي از پرداختند که نشان می

پذیرد. در این مطالعه سعی شد با متغیرهاي کالن اثر می
چگونه رویکردي جدید به این مسئله پرداخته شود که

متغیرهاي کالن اقتصادي بر تورم مواد غذایی اثر دارند؟ 
براي این منظور مدل تصحیح خطاي برداري ساختاري 

اثر متغیرهاي کالن منظور بررسیاستفاده شده است. به
غذایی براساس مرور منابع ارزش افزوده بر تورم مواد

بخش کشاورزي، عرضه پول، نرخ ارز، درجه آزادي 
ترین خ ارز و نرخ بهره را به عنوان مهمتجاري و نر

متغیرهاي کالن تأثیرگذار بر بخش کشاورزي انتخاب 
در کوتاه مدت شوك تورم شده است. نتایج نشان داد 

غذایی، حجم پول، نرخ ارز اسمی بازار و نرخ سود مواد
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بانکی داري اثر مثبت و ارزش افزوده بخش کشاورزي و 
نفی و مورد انتظار بر درجه آزادي تجاري داراي اثر م

باشد، که تنها شوك تورم موادغذایی غذایی میتورم مواد
درصد و ارزش افزوده بخش کشاورزي در 5در سطح 

باشند. در دار میدرصد در کوتاه مدت معنی10سطح 
تنها شوك ارزش افزوده بخش کشاورزي و ،بلندمدت

غذاییدار بر تورم موادحجم پول داراي اثر معنی
باشند. می

اعمال سیاست پولی که دهد نتایج تحقیق نشان می
شود، انبساطی در بلندمت منجر به تورم مواد غذایی می

هاي کالن دقت بنابراین الزم است در اجراي سیاست
ها با افزایش حجم پول نه تنها شود، پرداخت نقدي یارانه

باشد، از طریق تورم تأمین کننده امنیت غذایی نمی
گردد. یی باعث به خطر افتادن امنیت غذایی میغذامواد

دهد افزایش هاي این تحقیق نشان میاز آنجایی که یافته
ارزش افزوده بخش کشاورزي منجر به کاهش تورم مواد 

.گرددغذایی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت می
گذاري در بخش کشاورزي لزوم توجه و سرمایه،بنابراین

هاي باشد. براساس یافتهایی موثر میدر تأمین امنیت غذ
شوك تورم مواد غذایی خود نیز منجر به تورم ،تحقیق

الزم است ،بنابراین.گرددمواد غذایی در کوتاه مدت می
با داشتن ذخیره احتیاطی مناسب از ایجاد شوك تورم 

غذایی اجتناب نمود. 
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