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 چکیده

یرهاي غذایی و نفت بر روي متغاین مطالعه به بررسی اثرات اقتصادي قیمت جهانی مواد
ن کالن اقتصادي (رشد تولید، تورم، شاخص سهام، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی) در ایرا

توضیح برداري ساختاري . جهت تعیین چگونگی اثرگذاري از روش خودپرداخته است
(SVAR) ل : در مدگرفت سه مدل جداگانه مورد بررسی قرار  ،. در این مطالعهاستفاده شد

. شد جیدههاي کالن سنراثر قیمت جهانی مواد غذایی به عنوان متغیر برونزا بر روي متغی ،اول
 ،سوم و مدل. پرداخته شدبه بررسی اثر قیمت نفت برروي متغیرهاي کالن اقتصادي  ،مدل دوم

. ودنمطور همزمان بررسی اثرگذاري هر دو متغیر (قیمت جهانی مواد غذایی و نفت) را به
 1380دین هاي مورد نیاز جهت انجام این مطالعه به صورت ماهانه و مربوط به دوره فرورداده

رز نرخ ا دهد که قیمت جهانی مواد غذایی بر روي تورم و. نتایج نشان میبود 1390تا اسفند 
 فت نیزداري بر روي رشد تولید و بازار سهام ندارد. شوك قیمت ناما اثر معنی ،موثر است

ر قرار ت تاثیهاي کالن نشان داده و تنها تورم و نرخ ارز را تحاثرات مشابهی را بر روي متغیر
شان داده است. نتایج حاصل از بررسی همزمان شوك قیمت جهانی مواد غذایی و قیمت نفت ن

ارز،  ها بر روي تورم و نرخهد که عالوه بر اثرگذاري جداگانه هر کدام از این شوكدمی
 وجه بهتداري را بر قیمت جهانی مواد غذایی به جا خواهد گذاشت. با شوك نفتی اثرات معنی

هاي اقتصادي بینیها و پیشاريزگاثرگذاري قیمت نفت و مواد غذایی الزم است در سیاست
به  سعی شود با توسعه صادرات غیر نفتی ونیز، آن را در نظر گرفته و میزان اثرگذاري 

هاي اقتصادي اثرات منفی شوك نفتی کارگیري درآمد حاصل از صادرات نفت در زیرساخت
 را به حداقل رساند.

 
 انشوك قیمت، مواد غذایی، نفت، مدل خودتوضیح برداري ساختاري، ایرهاي کلیدي: واژه

 
 مقدمه

اهمیت تأمین غذایی در فرایند توسعه  با توجه به
اقتصادي، بحث امنیت غذایی همواره در کشورهاي در 

غذایی به حال توسعه مطرح بوده و متغیر قیمت مواد
عنوان یک متغیر کلیدي و اثرگذار بر عرضه و تقاضا براي 

-مواد غذایی و محصوالت کشاورزي مورد توجه سیاست
ها به منظور دولت ،اران بوده است. به همین دلیلزگ

هاي کالن تأمین امنیت غذایی از طریق اعمال سیاست
هاي کشاورزي با هاي پولی، ارزي و نهادهنظیر سیاست

تأثیرگذاري بر روند قیمت و تولید این محصوالت در 
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جهت دستیابی به هدف تأمین غذایی در اقتصاد مداخله 
 کنند.می

قابل تمدن امروز جهان پیوستگی غیر ،ازطرف دیگر
اي است که تا ترین مادهمهم چرا کهتردیدي با نفت دارد 

 20به حال شناخته شده و صنایع دنیا را از ابتداي قرن 
آورد. اقتصاد جهان در طور عمده به گردش درمیهب

هاي مختلف شاهد نوسانات مثبت و منفی زیادي در سال
ت. این نوسانات اثرات مختلفی را بر سقیمت نفت بوده ا

متغیرهاي کالن اقتصادي کشورها داشته و آنها را با  روي
چالش جدي روبرو کرده است. در کشورهاي صادرکننده 

درآمد ارزي حاصل از نفت را کاهش  ،نفت نوسانات منفی
داده و کشورهاي متکی بر درآمد نفت را با مشکل روبرو 

تواند کند. نوسانات مثبت نیز در اقتصاد بیمار میمی
آورد. بر اساس پدیده بیماري هلندي، ره بااثرات منفی ب

چه اقتصاد با افزایش ناگهانی در قیمت صادراتی چنان
روبرو شود، این امر به  -همانند نفت خام-کاالهاي اولیه

افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش تقاضاي داخلی 
شود. در اثر شوك مثبت ارزي تقاضاي نیروي منجر می

ایش دستمزدها را به دنبال خواهد کار افزایش یافته و افز
داشت. افزایش دستمزد سبب افزایش کاالها در بخش 

کاهش سود  ،غیرقابل تجارت خواهد شد که این افزایش
هاي صادراتی را در پی خواهد داشت. تأثیر ناشی از بخش
ي ناگهانی قیمت نفت، به کاهش ارزش پول و تکانه

سبب کاهش  مر. این اانجامدیافزایش نرخ ارز واقعی م
و  شودمیالمللی پذیري کشور در عرصه بینرقابت توان

هاي اقتصادي سبب کاهش تولیدات در بخش ،در نهایت
خواهد شد ها این بخش يقابل تجارت و ارزش افزوده

Abbasiyan et al., 2007)(. 
درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهاي 

اند. بخش الن اقتصاديمهم و تأثیرگذار بر متغیرهاي ک
هاي مهم مؤثر بر نفت نه تنها به عنوان یکی از فعالیت

سایر متغیرهاي اقتصادي، بلکه به عنوان منبع مهم مالی 
کند. به عنوان دولت و درآمد ارزي کشور ایفاء نقش می

سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی به  ،نمونه
رصد د 25، در حدود 1389هاي جاري در سال قیمت

بوده است، در حالی که بخش کشاورزي، صنعت و 
درصد سهم  6و  13، 11ساختمان، به ترتیب در حدود 

درصد درآمدهاي صادراتی  80اند. همچنین حدود داشته

باشد. حال در چنین کشور وابسته به درآمدهاي نفتی می
وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادي به درآمدهاي 

قیمت نفت که بر اساس مطالعه  نفتی دارد، تغییرات
Mehr Ara & Niki Oskooyi (2006)   درجه برونزایی

گذاران اقتصادي خارج باالیی دارد و از کنترل سیاست
است، درآمدهاي نفتی کشور را با نوسانات زیادي مواجه 

تر اثرات کند که این امر مدیریت هر چه دقیقمی
 د. طلبنوسانات مثبت و منفی قیمت نفت را می

هاي جهانی که موضوع رابطه بحران ،طور کلیبه
شوك قیمت جهانی موادغذایی و نفت دو مورد مهم در 

باشند و تغییرات متغیرهاي اقتصادي مورد ایجاد آن می
توجه بسیاري از اقتصاددانان قرار گرفته است. وقوع 

هاي مهم اقتصادي هاي عظیم نفتی و ظهور پدیدهشوك
ورم داخلی و بیکاري بیش از پیش نظیر رکود جهانی، ت

اهمیت بررسی رابطه بین تحوالت خارجی و اثرپذیري 
 دهد. متغیرهاي داخلی را نشان می

هاي قیمتی به هاي انتقال شوكدر خصوص کانال
متغیرهاي اقتصادي مباحث تئوري زیادي مطرح شده 

ها عبارتند از: اثرات طرف هاي انتقال شوكاست. کانال
انتقال یافته از کشورهاي واردکننده به  عرضه، درآمد

کشورهاي صادرکننده، اثرات تراز واقعی و سیاست پولی 
)Brown & Yucel (2002)در حال  غذایی). قیمت مواد

باشد. این اعتقاد حاضر موضوع مهمی در سطح جهان می
وجود دارد که قیمت نفت و مواد غذایی، هر دو، مسئول 

باشند. از جمله مطالعاتی کاهش رشد اقتصادي جهان می
که رابطه بین قیمت مواد غذایی و متغیرهاي کالن 

 Headey & Fanاند می توان به اقتصادي را بررسی کرده

(2008) ،Abott et al. (2009) ،Galesi & Lombardi 

(2009a)  وHakro & Omezzine (2010)  .اشاره کرد
ذایی این مطالعات شواهدي مبنی بر انتقال قیمت مواد غ

به متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله تورم، تولید، نرخ 
اند. انتقال بهره، نرخ ارز و تراز تجاري را فراهم کرده

هاي هاي اقتصادي نیز از کانالقیمت نفت به فعالیت
 Lardic & Mignon  (2008)گیرد. مختلفی صورت می

ند که افزایش قیمت دمطالعه خود به این نتیجه رسی در
تواند از طریق اثرپذیري هاي فوق، میوه بر کانالنفت عال

هاي سهام نیز به گذاري و قیمتتورم، مصرف، سرمایه
ها در بسیاري متغیرهاي اقتصادي منتقل شود. این کانال
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یافته و چه از تحقیقات تجربی، چه در کشورهاي توسعه
 اند.توسعه نقش مؤثري را نشان دادهدر کشورهاي درحال

میزان و چگونگی اثرگذاري قیمت جهانی در زمینه 
مواد غذایی و نفت  مطالعات زیادي صورت گرفته است. 

Alom (2011)  در مطالعه خود با استفاده از مدل
SVAR  به بررسی اثرات شوك قیمت جهانی نفت و مواد

غذایی بر روي متغیرهاي کالن اقتصادي در کشورهاي 
عه نشان داده واردکننده پرداخته است. نتایج این مطال

و داراي  است که کشورهایی که از نظر منابع نفتی فقیر
باشند شدیدا تحت تأثیر صنایع سنگین پیشرفته می

گیرند. شوك قیمت نفت اثر شوك قیمت نفت قرار می
منفی بر رشد تولید و نرخ ارز و اثر مثبت بر روي تورم و 
نرخ بهره این کشورها داشته است. از طرف دیگر، 

یی که از نظر منابع نفتی ضعیف و در عین حال هاملت
باشند، تحت تأثیر قیمت داراي منابع معدنی قوي می

گیرند. در این دسته از کشورها تنها نرخ نفت قرار نمی
 ،باشد. عالوه بر اینارز تحت تأثیر قیمت نفت می

کشورهایی که داراي منابع ضعیف نفت و خدمات مالی 
قیمت نفت اثري بر متغیرهاي باشند المللی قوي میبین

کالن اقتصادي ندارد. قیمت مواد غذایی، اثرگذاري کمی 
روي متغیرهاي تولیدات صنعتی، تورم و نرخ بهره داشته 
است. اثر اصلی قیمت مواد غذایی به صورت تشدید 

 (2009) شود.کاهش ارزش پول کشورها نمایان می

Farzanegan & Markwardt   با به کار بردن روش
VARهاي نامتقارن قیمت نفت و ، ارتباط پویا بین تکانه

متغیرهاي عمده اقتصاد کالن ایران را مورد بررسی قرار 
نفت،  داده و نتیجه گرفتند که افزایش (کاهش) قیمت

داري بر روي تولیدات صنعتی اثر مثبت (منفی) معنی
هاي دارد. به عالوه واکنش تورم به هر نوعی از تکانه

 & Olomolaدار است. مثبت و معنیقیمت نفت 

Adejumo (2006) هاي فصلی و متد با استفاده از داده
VARهاي قیمت نفت بر روي تولید، تورم، نرخ ، اثر تکانه

ارز واقعی و عرضه پول براي نیجریه را مورد بررسی قرار 
هاي قیمت نفت ها نتیجه گرفتند که تکانهدادند. آن

دهند، اگر چه به ر قرار نمیتولید و تورم را تحت تأثی
سازند. به طور معناداري نرخ ارز واقعی را متأثر می

عبارت دیگر تکانه قیمت نفت از طریق اثر ثروتی که در 
کند سبب کاهش نرخ ارز واقعی، تشدید اقتصاد ایجاد می

-بیماري هلندي و افزایش عرضه پول در بلندمدت می
 شود. 

در مطالعه خود  Beboodi et al. (2009)در ایران نیز 
ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص به بررسی تاثیر بی

اند. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر منفی داخلی پرداخته
باشد. در بلندمدت متغیر شوك قیمت نفت بر تولید می
ثباتی قیمت نفت تأثیر قیمت نفت تأثیر مثبت و بی

 & Shafieiمنفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. 

Saboori Deylami (2009) 2008هاي جهانی اثر بحران 
هاي کالن اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار را بر شاخص

هاي این تحقیق بحران جهانی اند. بر اساس یافتهداده
عالوه بر کاهش درآمدهاي نفتی، موجب کسري بودجه 
از طریق کاهش درآمدهاي مالیاتی نیز خواهد شد. از 

ان مالی جهانی در بازار اوراق بهادار ایران طرفی بحر
موجب کاهش حجم معامالت و در نهایت شاخص سهام 

 Keshavarziyan et al. (2010)در این بازار شده است. 
در مطالعه خود به بررسی رابطه علیت بین دالر و قیمت 

اند که رابطه علیت در این دو نفت پرداخته و نشان داده
طرفه و از بازار ارز به سمت بازار بازار در بلندمدت یک

باشد. نفت برقرار بوده است و عکس آن صادق نمی
باشد. در همچنین ثابت کرده اند که این رابطه منفی می

مورد سرریز نوسانات یا بعبارت دیگر انتقال ریسک بین 
طرفه از بازار ارز به بازار نفت دو بازار نیز وجود رابطه یک

 Hoseyni & Tahamipoor (2009)مشاهده شده است. 
اي به بررسی اثر شوك قیمت نفت بر تورم در مطالعه

مدت و بلندمدت در ایران پرداخته و به این نتیجه کوتاه
اند که ضریب انتقال قیمت نفت به تورم در رسیده

 6/8درصد و در کوتاه مدت حدود  38بلندمدت حدود 
ثر بر نتایج بررسی عوامل مؤ ،باشد. همچنیندرصد می

دهد که مدیریت اثر شوك قیمت نفت به تورم نشان می
هاي پولی صحیح درآمدهاي مازاد نفتی، بهبود سیاست

هاي مناسب براي افزایش قدرت کشور و تهیه زیرساخت
تواند براي پیشگیري از رقابت تولیدکنندگان داخلی می

 Samadi etهاي نفتی مفید باشد. اثرهاي تورمی شوك

al. (2009) هاي قیمتی نفت بر یز به بررسی تاثیر شوكن
اند متغیرهاي اقتصاد کالن در ایران پرداخته و نشان داده

که اگر شوك مثبتی به قیمت نفت وارد شود تمام 
متغیرهاي موجود در مدل و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار 
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با   Hemmati & Mobasherpoor (2009)دهد. می
هاي اثرات پویاي تکانهساختاري،  VARاستفاده از مدل 

قیمت نفت، عرضه و تقاضاي کل را بر تولید ناخالص 
داخلی و تورم در اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار 

هاي دهد که تکانهاند. نتایج این مطالعه نشان میداده
درصد تغییرات  5/1الی  5/0درآمد نفت تنها در حدود 

هند. در مطالعه دتولید را در اقتصاد ایران توضیح می
، VARبا استفاده از مدل  Sarzaaim (2007) ،دیگري

تأثیر نوسانات قیمت نفت بر روند تولید ناخالص ملی و 
تورم در ایران را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این 

هاي نفتی فی نفسه مطالعه حاکی از آن است که تکانه
، بلکه کننده رفتار متغیرهاي اقتصادي نیستعامل تعیین

هاي اقتصادي که در واکنش به تکانه هاي گذاريسیاست
شود تغییراتی را در متغیرهاي مثبت و منفی اتخاذ می
 شود.کالن اقتصادي موجب می

با توجه به حساسیت بحث امنیت غذایی و به منظور 
بررسی اثرگذاري تغییرات جهانی قیمت مواد غذایی در 

ساختاري به تجزیه  VARاین مطالعه با استفاده از روش 
و تحلیل میزان تاثیر شوك قیمت جهانی مواد غذایی و 
نفت بر روي متغیرهاي کالن اقتصادي ایران شامل نرخ 
ارز، نرخ بهره، شاخص قیمت سهام، رشد تولیدات 

. مطالب ذکر  شده و شودتورم پرداخته می صنعتی و
دهد که مطالعات صورت گرفته در داخل کشور نشان می

نه اثرگذاري قیمت جهانی مواد غذایی بر روي در زمی
اي صورت نگرفته است و متغیرهاي کالن کشور مطالعه

نیاز است تا نحوه اثرپذیري متغیرهاي کالن کشور از 
قیمت جهانی بررسی شود تا بتوان در هنگام وقوع 

هاي اقتصادي هاي جهانی با استفاده از سیاستبحران
 VARزیت روش مناسب اثر آن را خنثی نمود. م

هاي موجود در این است ساختاري نسبت به دیگر روش
هاي موجود در زمینه رابطه بین که در این روش تئوري

ها شود و با توجه به این تئوريمتغیرها در نظر گرفته می
کند. در این اثرپذیري متغیرها از یکدیگر را بررسی می

 کننده وبا استفاده از شاخص قیمت مصرف ،مطالعه
شاخص تولیدات صنعتی اثرات قیمت مواد غذایی و 
قیمت نفت بر تورم و رشد تولیدات صنعتی سنجیده 

بخش  پذیریجهت بررسی اثر ،شود. عالوه براینمی
خارجی و بخش پولی از نرخ ارز و نرخ بهره استفاده 

گردد. شاخص قیمت سهام نیز به عنوان نماینده می
یري این بخش از بخش مالی و جهت بررسی میزان اثرپذ

 شوند.هاي قیمتی نفت و مواد غذایی وارد مدل میشوك
 

 هامواد و روش
شود. در ایستایی متغیرها بررسی می ،در مرحله اول

 DF-GLSاین مطالعه ایستایی با استفاده از رهیافت 
ي بررسی شده است. این رهیافت با استفاده از معیارها

یی هر مورد ایستامختلف و تعیین تعداد وقفه بهینه در 
 کند. نتایج این آزمون در قسمتمتغیرها را بررسی می

 نتایج تجربی گزارش شده است.
در مرحله بعد با توجه به مدل به کار رفته در این 
مطالعه نیاز است به تصریح مدل خودتوضیح برداري 

ابزار مناسبی جهت تحلیل  SVARبپردازیم.   1ساختاري
باشد. هاي غیرمنتظره میوكپویاي مدل در برخورد با ش

توضیح مدل با یک مدل خود توضیح برداري ساده 
(VAR) شود که رابطه آن به شکل زیر شروع می

 باشد:می
)1(           tε+ B p-tXpA+ … +  1-tX1= A tAX 
از ضرایب ساختاري،  k.kماتریس  Aدر این رابطه  

tX   بردار متغیرهاي درونزا ( که شامل شاخص
ورم ت، نرخ )ir(، نرخ بهره )rer(، نرخ ارز واقعی )pis(بورس
(inf) نرخ رشد تولیدات صنعتی ،(eg) قیمت واقعی  ،
باشد) می )rfp(و قیمت واقعی مواد غذایی  )rop(نفت 

 ∑εجمله اخالل با میانگین صفر و واریانس  tε و
باشند که اثرات می k.kهاي ها ماتریسiA باشد.می

یس نیز ماتر Bکنند و را محاسبه میمتقابل بین متغیرها 
k.k هاي باشد که اثرات شوكاز ضرایب ساختاري می

تعداد  Pتعداد متغیر و  kدهند. ساختاري را نشان می
و  ئیکباشد که با استفاده از معیار آکاوقفه متغیر ها می
 شوند.شوارتز تعیین می

در رابطه فوق، فرم  Aبا ضرب ماتریس معکوس 
 آید:به شکل زیر به دست میتقلیل یافته 

)2(            tμ+  p-tX*
pA+ … +  1-tX*

1= A tX   

                                                                                  
1 -Structural Vector Autoregressive (SVAR) 
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-iA1که در این معادله 
i=A*

iA  رابطه بین اجزاي .
اخالل فرم تقلیل یافته و اجزاي اخالل فرم ساختاري به 

 صورت زیر است: 
)3 (                                   tε= B tμor A   tεB1-= A tμ 
 )μ(0, ∑μ~  

A  وB هاي ضرایبی هستند که تخمین زده ماتریس
ماتریس واریانس کواریانس اجزاي اخالل  ∑μشوند و می

عضو دارد  k(k+1)باشد که فرم تقلیل یافته می
)Amisano & Giannini (1997).( 

جهت مشخص کردن پارامترهاي فرم ساختاري الزم 
ل کرد. هایی را روي ماتریس ضرایب اعمااست محدودیت

کنیم که ماتریس واریانس کواریانس ضرایب (فرض می
باشد ماتریس واحد و نرمالیز شده می ∑)ε(ساختاري 

)kI( براي مشخص شدن ماتریس .(A  وB  2به)/1-k(k 
 ).Breitung et al., 2004محدودیت نیاز است (

سه سناریو در نظر گرفته شده است:  ،در این مطالعه 
ك قیمت جهانی مواد غذایی در سناریو اول فقط شو

شود و اثر آن بر روي سایر متغیر برونزا در نظر گرفته می
. در سناریو دوم (SVAR-6)شود متغیرها بررسی می

فقط شوك قیمت نفت به عنوان متغیر برونزا در نظر 
متغیر اقتصاد کالن  5گرفته شده است و اثر آن بر روي 

-SVAR)د متغیر وجود دار 6شود و در کل بررسی می

. و در سناریو سوم هر دو شوك ( قیمت جهانی مواد (6
متغیر  7شوند و در مجموع غذایی و نفت) وارد مدل می

-SVAR. در مدل (SVAR-7)وجود خواهد داشت 

6،k=6  و در مدلSVAR-7 ،k=7 باشد. در نتیجه می
محدودیت نیاز  21و  15، 15ها به ترتیب به تعداد مدل

 دارند.
هاي هاي مدل از تئوريردن محدودیتجهت اضافه ک

هاي محدودیت ،شود. در ابتدااقتصادي استفاده می
با شوك قیمت جهانی مواد غذایی  SVAR-6مربوط به 

کنیم. بر اساس شرایط اقتصادي ایران را بررسی می
توان گفت که قیمت جهانی مواد غذایی به عنوان می

باشند. ا میمتغیري برونزا و مابقی متغیرهاي مدل درونز
 شود:ماتریس مربوط به این مدل به شکل زیر تعریف می
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 fpε  ،شوك قیمت جهانی مواد غذاییegε  شوك
شوك نرخ بهره،  irεشوك تورم،  infεتولیدات صنعتی، 

rerε  شوك نرخ ارز وspiε باشد. در شوك قیمت سهام می
شوك قیمت جهانی مواد  شود کهاین مدل فرض می
که خود پذیرد درحالیها تاثیر نمیغذایی از سایر شوك

ها تاثیرگذار است. به بیان دیگر در روي سایر شوك
ضریب برابر با صفر در نظر  5ردیف ششم ماتریس فوق 

محدودیت لحاظ  5شود. در نتیجه در اینجا گرفته می
کنیم بعد فرض می . در مرحله )bopε=66 . (گرددمی

که رشد اقتصادي یا رشد تولیدات صنعتی تنها تحت 
هاي ماقبل خود و شوك قیمت جهانی مواد تاثیر شوك
-ضریب برابر صفر می 4باشد و با این فرض غذایی می

شود محدودیت به مدل اضافه می 4باشد و 
)fpε.56+beg.ε55=begε(  سومین فرض مربوط به شوك .

شود که شوك تورم ینگونه بیان میباشد که اتورم می
تحت تاثیر خودش، شوك تولید و شوك قیمت جهانی 

محدودیت دیگر در  3باشد. با این فرض مواد غذایی می
.  )fp.ε46+beg.ε45+binf.ε44=binfε (شودمدل لحاظ می

چهارمین شوك مربوط به شوك نرخ بهره است. فرض 
وك قیمت شود که نرخ بهره تحت تاثیر نرخ ارز و شمی

محدودیت دیگر اضافه  2باشد. بدین ترتیب سهام نمی
. آخرین )fp.ε36+beg.ε35+binf.ε34+bir.ε33=birε(شودمی

شود که میمحدودیت نیز مربوط به شوك نرخ  ارز می
توان فرض کرد این شوك تحت تاثیر شوك قیمت سهام 

)beg.ε25+binf.ε24+bir.ε23+ brer.ε22=brerε+26. باشد نمی

)pfε  محدودیت در ماتریس  15. بدین ترتیب در کلB 
نیز بدون محدودیت و  Aشود. ماتریس لحاظ می

  شود.مشخص فرض می
 
 



 1396، 2 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           202

ها را براي مدل طور مشابه این محدودیتتوان بهمی
SVAR-6  با شوك قیمت نفت لحاظ نمود. با این تفاوت

که در این مدل قیمت نفت جایگزین قیمت جهانی مواد 
ماند و بدین شود و سایر متغیرها ثابت باقی میغذایی می

اثر قیمت نفت را بر روي سایر متغیرهاي کالن  ،ترتیب
دهد افزایش توان سنجید. در واقع تئوري اجازه میمی

شود و با توجه به قیمت نفت به متغیرهاي کالن منتقل 
ماهیت تجاري کشور ( از نظر صادرکننده یا واردکننده 

 Bاثرات متفاوتی داشته باشد. ماتریس  تواندنفت) می
 باشد:مربوط به مدل دوم به شکل زیر می

)5( 
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 21باشد به متغیر می 7در سناریو سوم که شامل 
محدودیت نیاز داریم. در این مدل به طور مشابه قیمت 

شود و از نفت متغیر برونزاي خالص در نظر گرفته می
-پذیرد. درحالیهاي اقتصاد تاثیر نمیز شوكهیچ کدام ا

ها تاثیرگذار است. همچنین در که خود روي مابقی شوك
شود که شوك قیمت مواد غذایی تنها این مدل فرض می

باشد. تحت تاثیر شوك خود و شوك قیمت نفت می
ها را در مدل ماتریس زیر نحوه وارد کردن این محدودیت

ل شوك قیمت جهانی در این مد دهد.سوم نشان می
مواد غذایی روي سایر متغیرهاي مدل به جز شوك نفتی 

 باشد.اثرگذار می
)6( 
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متغیرهاي قیمت نفت و قیمت مواد غذایی به صورت 
گیرند. بدین منظور با قیمت واقعی مورد استفاده قرار می

کننده استفاده از نرخ اسمی ارز و شاخص قیمتی مصرف
 گردد:قیمت واقعی به شکل زیر استخراج می

)7(                                   
t

t
tt cpi

e
oprop .=      

)8(                             
t

t
tt cpi

e
fprfp .=      

                                   
trop  وtrfp  به ترتیب قیمت واقعی نفت خام و مواد

نرخ  teقیمت اسمی نفت و مواد غذایی،  fpو  op غذایی، 
باشد. کننده میشاخص قیمتی مصرف tcpiارز اسمی و 

در این مطالعه تمامی متغیرها به جز رشد تولیدات 
به  (inf)کننده و رشد شاخص قیمت مصرف  (eg)صنعتی

گیرند. در مورد صورت لگاریتمی مورد استفاده قرار می
طالعه باید گفت که قیمت سبد هاي مورد نیاز این مداده

نفتی اپک به عنوان جانشین قیمت نفت خام ایران 
-cpi)استفاده شده است. شاخص جهانی مواد غذایی

food)  شاخص تولیدات صنعتی ،(ipi) شاخص قیمتی ،
و  (rer)، نرخ ارز واقعی (ir)، نرخ بهره(cpi)کننده مصرف

یاز دیگر متغیرهاي مورد ن (spi)شاخص کل قیمت سهام
هاي مورد نیاز از سایت باشند. دادهدر این مطالعه می

بانک مرکزي، مرکز آمار ایران، سازمان اپک، فائو و 
-آوري شده است. دادهسازمان بورس و اوراق بهادار جمع

 -1390:12ها به صورت ماهانه و مربوط به دوره 
باشند. این نکته قابل ذکر است که شاخص می 1380:1

شود یی که توسط فائو گزارش میقیمت مواد غذا
تغییرات ماهانه قیمت جهانی یک سبد از مواد غذایی را 

کند که شاخص قیمتی پنج گروه غذایی گیري میاندازه
هاي گیاهی و شکر را شامل گوشت، لبنیات، غالت، روغن

دهی آن براساس میانگین سهم گیرد و وزندربرمی
انجام  2002-2004صادرات هر گروه در طی سالهاي 

 شده است.
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 نتایج و بحث 
ایستایی متغیرها با استفاده از  ،در مرحله اول

 1بررسی و نتایج آن در جدول  GLSفولر -رهیافت دیکی
گزارش شده است. مطابق با نتایج به دست آمده دو 

در سطح  (eg)و رشد تولیدات صنعتی  (inf)متغیر تورم 
ري گیر تفاضلباشند و مابقی متغیرها با یکباایستا می
 زمونآ شوند. با توجه به نتایج به دست آمده درایستا می

دل ر مایستایی و با توجه به اینکه متغیرهاي بکار رفته د
SVAR بایستی ایستا باشند، بجز متغیر تورم و نرخمی 

 باشند مابقیرشد تولیدات صنعتی که در سطح ایستا می
 .شوندل میمتغیرها به صورت تفاضل مرتبه اول وارد مد

هاي بهینه مدل از آماره جهت تعیین تعداد وقفه
کوئین استفاده شده است. در این -آکائیک و حنان

 باشد.مطالعه تعداد وقفه بهینه برابر با یک می
نتایج حاصل از   :SVARنتایج تخمین مدل 

مربوط به  سه مدل تعریف شده، در  Bتخمین ماتریس 
 ه دست آمده در تمامگزارش شده است. نتایج ب 2جدول 

ها حاکی از آن است که شوك تمام متغیرها اثر مدل
داري را بر روي شوك خودشان نشان مثبت و معنی

 دهند. به عبارت دیگر شوك ایجاد شده در یک بازارمی
 هاي بعدي در آن بازار خواهد شد.موجب تقویت شوك

شوك قیمت جهانی مواد غذایی سبب  ،در مدل اول
شود. رم و افزایش شوك نرخ ارز میکاهش شوك تو

داري را شوك رشد تولیدات صنعتی تأثیرپذیري معنی
دهد. بررسی نتایج مدل دوم که شوك قیمت نشان نمی

نفت جایگزین شوك قیمت جهانی مواد غذایی شده 
شود. نتایج این مدل است تقریبا نتایج مشابهی دیده می

منفی در دهد شوك قیمت نفت سبب ایجاد اثر نشان می
شود. به شوك تورم و اثر مثبت در شوك بازار نرخ ارز می

عبارت دیگر شوك یک درصدي در قیمت نفت منجر به 
درصدي  1/1درصدي شوك تورم و افزایش  6/0کاهش 

در شوك نرخ ارز خواهد شد. شوك قیمت نفت اثر مثبت 

معنی را بر روي شوك رشد تولیدات صنعتی نشان اما بی
مدت و بلند مدت مر به دلیل اثر کوتاهدهد. این امی

باشد. در شوك قیمت نفت بر بخش صنعت ایران می
مدت به دلیل افزایش درآمدهاي نفتی در بخش کوتاه

صنعت شاهد رشد خواهیم بود ولی این امر رانیز باید در 
نظر گرفت که همزمان با رشد مثبت در بخش صنعت، 

ابد و اثر منفی یواردات کاالهاي مصرفی نیز افزایش می
بر رشد بخش صنعت خواهد گذاشت. در نتیجه شاهد اثر 

 مثبت معناداري در بخش صنعت نخواهیم بود.
دار و شوك قیمت نفت اثر معنی ،در مدل سوم

مثبتی را بر روي شوك قیمت جهانی مواد غذایی نشان 
توان دهد. با توجه به ضریب شوك قیمت نفت میمی

د شده در قیمت نفت گفت که یک درصد شوك ایجا
سبب افزایش دو درصدي شوك قیمت جهانی 

 وشود. این امر وابستگی زیاد قیمت نفت موادغذایی می
دهد. شوك قیمت مواد قیمت مواد غذایی را نشان می

داري بر شوك رشد غذایی نیز اثرات منفی و معنی
تولیدات صنعتی و تورم و اثر مثبت بر شوك نرخ ارز 

 طه منفی بین قیمت جهانی موادغذاییدهد. راینشان می
و رشد تولیدات صنعتی حاکی از اهمیت فراوان تامین 
موادغذایی و قیمت آن بر شرایط اقتصادي یک کشور 

 باشد.می
 

 نتایج آزمون ایستایی متغیرها - 1جدول 
تعداد  متغیر

 
 DF-GLSآماره آزمون 

رشد 
 
  

1 ***515/5- 
تورم 

 
1 ***026/8- 

تفاضل 
  

 
 

1 ***638/7- 
تفاضل 

  
  

 

1 ***352/6- 
تفاضل 

  
    

 

2 ***91/2- 
تفاضل 

  
  

  
 

  
  
  

 

1 ***019/5- 
تفاضل 

  
  

 

 

1 ***798/5- 
منبع : نتایج حاصل از تحقیق
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 Bتایج تخمین ماتریس ن -2جدول 
d-lnrop d-lnrfp Eg Inf d-lnir d-lnrer d-lnspi متغیرها  

_ 0,0017 0,0407*** 0,0059 0,0106 0,0002 0,0091*** d-lnspi 

ول
ل ا

مد
ج 

تای
ن

 

_ 0,0202*** 0,0407*** 00050,  0,0106 0,0163***  d-lnrer 
_ 0,0003 -0,0034** 0,0004 0,014***   d-lnir 
_ -0,0124*** 0,0014 0,0186***    inf 
_ 0,001 0,0451***     eg 

_ 0,0436***      d-lnrfp 
0,0043 _ 0,0402 0,0003 0,0012 0,0001 0,0091*** d-lnspi 

وم
ل د

مد
ج 

تای
ن

 

0,011*** _ 0280,0-  -0,018*** 0,0005 0,0188***  d-lnrer 
0,0004 _ 0,0032** 5,53- e06 0,0143***   d-lnir 

-0,006** _ 0,0013 0,022***    inf 
0,0039 _ 0,0444***     eg 
0,086*** _      d-lnrop 
0,0041 0,0003-  0,0402*** 0,0007 0,0011 0,0001-  0,0904*** d-lnspi 

ل 
مد

ج 
تای

ن
وم

س
 

0,012*** 0,0167*** 0,0025-  -0,012*** 0,0007 0,0161***  d-lnrer 
0,0008-  0,0008 -0,0032** 0,0005 0,0141***   d-lnir 

-0,006** -0,012*** 0,0011 0,0185***    inf 
0,0038 -0,0009*** 0,0444***     eg 
0,02*** 0,039***      d-lnrfp 
0,084***       d-lnrop 

 معنی داري در سطح یک درصد                        ***  
 منبع : نتایج حاصل از تحقیق    

 
جهت نمایش  :1العمل آنی ساختاريتوابع عکس

چگونگی پاسخ متغیرهاي کالن اقتصاد به شوك قیمت 
العمل آنی غذایی و نفت از توابع عکسجهانی مواد

العمل آنی مسیر شود. تابع عکسساختاري استفاده می
هاي یک متغیر را بر روي سایر متغیرها زمانی آثار شوك

دهد. به عبارت دیگر، این نمایش می VARدر مدل 
اي طراحی شده است که چگونگی پاسخ تکنیک به گونه

العمل هر متغیر در طول زمان در برابر شوك یا عکس
کند. با ایجاد شده در متغیر مورد بررسی را بیان می

 VARه به این موضوع که در این مطالعه از مدل توج
ساختاري استفاده شده است الزم است توابع 

العمل آنی نیز به صورت ساختاري محاسبه و عکس

                                                                                  
1 -Structural Impulse-Response Functions (SIRF) 

نمایش داده شوند. این توابع در شکل یک و دو آورده 
 شده است.

العمل اثر شوك قیمت نفت و عکس )1(در شکل 
ام، نرخ ارز پنج متغیر اقتصاد کالن یعنی شاخص سه

واقعی، نرخ بهره، تورم و رشد تولیدات صنعتی و 
همچنین پاسخ قیمت جهانی مواد غذایی به این شوك 
به نمایش درآمده است. با توجه به این شکل ، ایجاد یک 
واحد شوك مثبت در قیمت نفت در کوتاه مدت بر 
شاخص سهام و رشد تولیدات صنعتی ایران تأثیر مثبت 

بلندمدت این اثر مثبت تعدیل شده و از گذارد که در می
رود. این موضوع به این دلیل است که در بین می

مدت با افزایش درآمد نفتی زمینه واردات کاالهاي کوتاه
شود که این امر موجب اي در کشور ایجاد میسرمایه

شود، اما از سوي دیگر با افزایش تولیدات صنعتی می
هاي نفتی، واردات توجه به اینکه با افزایش درآمد
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کاالهاي مصرفی به ویژه کاالهاي صنعتی خارجی 
یابد تقاضا براي کاالهاي صنعتی تولید داخل افزایش می
هاي صنعتی یابد و در نتیجه بر تولید کارخانهکاهش می

داخلی تأثیر منفی خواهد داشت. تورم نسبت به شوك 
العمل منفی نشان مثبت قیمت نفت در ابتدا عکس

یابد. بعد از گذشت چند دوره و تورم کاهش می دهدمی
العمل تورم نسبت به شوك قیمت نفت مثبت و عکس

یابد. شود که به مرور زمان کاهش میکوچک می
Hoseyni & Tahamipoor (2009)   در مطالعه خود اثر

هاي قیمت نفت روي تورم را در طول زمان بررسی شوك
هاي ویاي شوكدهند که اثرهاي پکنند و نشان میمی

یابد. قیمت نفت به طور وسیعی در طول زمان کاهش می
توان گفت که در العمل تورم میدر مورد عکس

یابد مدت با افزایش قیمت نفت واردات افزایش میکوتاه
و موجب کاهش شاخص قیمت کاالهاي مصرفی و در 

شود. ولی بعد از چند دوره نتیجه کاهش تورم می
درآمد نفتی منجر به افزایش تقاضا افزایش قیمت نفت و 

شود. نرخ ارز واقعی در و به دنبال آن افزایش تورم می
العمل مثبت نشان پاسخ به شوك قیمت نفت عکس

گردد. دهد و در بلندمدت به تعادل اولیه باز میمی

توان با افزایش تقاضاي العمل مثبت نرخ ارز را میعکس
ط دانست. افزایش کاالهاي وارداتی در کوتاه مدت مرتب
ها و افزایش نرخ ارز واردات سبب کاهش شاخص قیمت

شود. در واقع واقعی و شوك مثبت در بازار نرخ ارز می
توان گفت شوك در بازار نرخ ارز عالوه بر قیمت نفت، می

دار بودن ضریب به شوك تورم نیز وابسته است که معنی
دهد. شوك تورم در شوك نرخ ارز این امر را نشان می

توان گفت با افزایش درآمد نفتی زمینه واردات می
شود و تولیدات اي در کشور ایجاد میکاالهاي سرمایه

یابد اما از طرف دیگر با افزایش صنعتی افزایش می
درآمد نفتی، واردات کاالهاي مصرفی به ویژه کاالهاي 

یابد و تقاضا براي تولیدات صنعتی خارجی افزایش می
یابد و با تاثیر منفی بر روي کاهش میصنعتی خارجی 

تولیدات داخلی اثر شوك مثبت اولیه را خنثی خواهد 
کرد. پاسخ قیمت جهانی مواد غذایی نیز نسبت به شوك 

باشد و مثبت قیمت نفت در دوره اول بزرگ و مثبت می
شود.  به مرور در دوره چهارم اثر این شوك خنثی می

نسبت به شوك قیمت  توجهیالعمل قابلنرخ بهره عکس
 دهد.نفت نشان نمی

 

 
 العمل آنی ساختاري متغیرهاي کالن اقتصادي نسبت به شوك قیمت نفتتابع عکس -1شکل 
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 العمل آنی ساختاري متغیرهاي کالن اقتصادي نسبت به شوك قیمت مواد غذاییتابع عکس -2شکل 

 
 
 

العمل متغیرهاي کالن اقتصادي عکس )،2در شکل (
به شوك قیمت مواد غذایی نمایش داده شده  نسبت

ی است. نرخ ارز در پاسخ به شوك مثبت قیمت مواد غذای
مدت یابد، در حالیکه در میاندر کوتاه مدت افزایش می

 و بلندمدت اثر شوك از بین رفته و نرخ ارز به حالت
ص شاخزار سرمایه (گردد. بازار مالی و باتعادل باز می

اي را نسبت العمل قابل مشاهدهکسسهام و نرخ بهره) ع
دهند. تورم در به شوك قیمت مواد غذایی نشان نمی

 اما در دوره ،دوره اول پس از ایجاد شوك کاهش یافته
 دهد. العمل مثبتی را نشان میدوم عکس

بینی نتایج تجزیه واریانس خطاي پیش
 )FEVD(بینی تجزیه واریانس خطاي پیش: 1ساختاري

جهت بررسی عملکرد پویایی  VARز مدل ابزار دیگري ا
ثباتی هر سهم بی FEVDمدت است. به کمک کوتاه

متغیر در مقابل شوك وارده به هر یک از متغیرهاي 
شود. با استفاده از تجزیه واریانس دیگر مدل تعیین می

بینی، قادر خواهیم بود اثر هر متغیر بر روي خطاي پیش
گیري کنیم. به دازهمتغیرهاي دیگر در طول زمان را ان

بینی به برآورد عبارت دیگر تجزیه واریانس خطاي پیش
پاسخ متغیرها در اثر شوك یک متغیر در چارچوب یک 

                                                                                  
1 - Structural Forecast-Error Variance Decomposition 
(SFEVD) 

). جدول Enders (1995)پردازد(العملی میالگوي عکس
بینی را نشان نتایج تجزیه واریانس خطاي پیش) 3(

دهد. بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات قیمت می
 4مدت یک درصد و در بلندمدت حدود فت در کوتاهن

دهد. علت درصد از تغییرات شاخص سهام را توضیح می
عمده تغییرات شاخص سهام ناشی از تغییر رشد 

درصد تغییرات نرخ ارز در  35باشد. تولیدات صنعتی می
درصد این تغییرات در بلندمدت ناشی  25مدت و کوتاه

نیز درصد باالیی از تغییرات باشد. تورم از شوك نفتی می
دهد. شوك قیمت نفت حدود بازار نرخ ارز را توضیح می

درصد از تغییرات نرخ بهره، تورم و  4/20و  5/22، 2/2
درصد  7/0دهد. قیمت جهانی مواد غذایی را توضیح می

 6/4مدت و از تغییرات رشد تولیدات صنعتی در کوتاه
مدت ناشی از تغییر درصد از تغییرات این متغیر در بلند

باشد. شوك قیمت جهانی مواد غذایی از قیمت نفت می
درصد تغییرات رشد تولید و شاخص سهام را  3/0تا  1/0

دهد. حدود یک درصد از تغییرات کوتاه مدت توضیح می
درصد از تغییرات بلندمدت  نرخ ارز ناشی از  3/2و 

درصد از  6/0باشد. شوك قیمت جهانی مواد غذایی می
تغییرات تورم نیز توسط شوك قیمت جهانی موادغذایی 

 شود.توضیح داده می
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 نتیجه گیري و پیشنهادها
العمل متغیرهاي کالن اقتصادي این مطالعه عکس

هاي جهانی قیمت کشور ایران را نسبت به شوك
ها در زمینه دهد. بررسیموادغذایی و نفت نشان می

که شوك جهانی  دهنداثرات قیمت مواد غذایی نشان می
قیمت مواد غذایی اثرگذاري کمی روي متغیرهاي کالن 

 2/2درصدي در تورم و  6/0دارد. ایجاد تغییرات 
درصدي در نرخ ارز بیشترین اثرگذاري شوك قیمت 
جهانی موادغذایی بر روي متغیرهاي کالن اقتصادي را 

دهند. اثرپذیري اندك متغیرهاي کالن از شوك نشان می
موادغذایی حاکی از این امر است که ایران قیمت جهانی 

به طور قابل توجهی تحت تأثیر تحوالت قیمت جهانی 
 20گیرد. این درحالی است که موادغذایی قرار نمی

درصد از تغییرات قیمت موادغذایی توسط شوك قیمت 
توان گفت شوك می ،نفت ایجاد شده است. در نتیجه

ت جهانی قیمت نفت بطور غیرمستقیم از طریق قیم
تواند موجب ایجاد شوك در متغیرهاي موادغذایی نیز می

 کالن شود.
در پاسخ به شوك قیمت نفت شاخص تورم و نرخ ارز 
بیشترین درصد تغییرات را به خود اختصاص داده اند. 

که افزایش قیمت نفت در ایران نتوانسته است اثر درحالی
داري را برروي رشد تولیدات صنعتی بر جاي معنی

بگذارد. به عبارت دیگر با استفاده از درآمدهاي نفتی 
تبدیل ثروت نفت به توسعه و رشد اقتصادي در ایران 

نیز نتایج مشابهی را  Alom (2011)انجام نگرفته است. 
کننده نفت به دست در مطالعه خود در کشورهاي وارد

 آورده است.
با توجه به اهمیت تأمین غذایی در فرایند توسعه 

ي و اثر شوك قیمت جهانی موادغذایی بر روي اقتصاد
تورم ( هرچند اندك)، بحث امنیت غذایی همواره مطرح 
بوده و متغیر قیمت موادغذایی به عنوان یک متغیر 
کلیدي و اثرگذار بر عرضه و تقاضا براي موادغذایی و 

گذاران محصوالت کشاورزي بایستی مورد توجه سیاست
تواند به منظور تأمین ت میقرار گیرد. به همین دلیل دول

هاي کالن نظیر امنیت غذایی از طریق اعمال سیاست
هاي کشاورزي با هاي پولی، ارزي و نهادهسیاست

تأثیرگذاري بر روند قیمت و تولید این محصوالت در 
جهت دستیابی به هدف تأمین غذایی در اقتصاد مداخله 

 کنند.

فتی عدم مدیریت صحیح درآمدهاي ن ،از طرف دیگر
هاي بخش صنعت ایران در جهت توسعه زیرساخت

موجب شده است که این منبع خدادادي نتواند نقش 
مؤثري در رشد و شکوفایی اقتصادي ایران ایفا نماید. 

هاي جاري بکارگیري درآمد نفتی در جهت جبران هزینه
اي جز ایجاد تورم کشور و واردات کاالهاي مصرفی نتیجه

به اهمیت و جایگاه صنعت نفت در  در پی ندارد. با توجه
کشورمسئوالن زیربط بایستی شرایطی را فراهم کنند که 

هاي درآمدهاي نفتی را بتوان در جهت تقویت زیرساخت
تولیدي کشور بکار گرفت تا این منبع درآمدي بتواند در 
جهت رشد و توسعه اقتصادي بکار رود و از ورود آثار 

 وگیري شود.منفی شوك قیمت نفت به جامعه جل
بینی همانطور که نتایج تجزیه واریانس خطاي پیش

دهد نرخ ارز در کشور ما به شدت تحت تأثیر نشان می
باشد که این امر  وابستگی قیمت نفت و تغییرات آن می

اقتصاد ایران به درآمد نفتی و ارزآوري ناشی از صادرات 
توان با دهد. با وجود این شرایط مینفت را نشان می

وسعه صادرات غیر نفتی، این وابستگی را به حداقل ت
کاهش داد و از اثرگذاري بحرانهاي جهانی قیمت نفت به 

 داخل جلوگیري نمود.
در انتها موارد زیر جهت اصالح مشکالت فوق و 

 شود:بهبود اوضاع اقتصادي کشور پیشنهاد می
با توجه به اثرپذیري اقتصاد ایران از قیمت نفت و 

د آن به ارزآوري این منبع خدادادي وابستگی شدی
بایستی تالش شود این وابستگی کاهش یافته و به 
صادرات غیرنفتی توجه بیشتري شود. این امر سبب 

شود در شرایط بحرانی و کاهش قیمت نفت اقتصاد می
 ایران حداقل هزیته را پرداخت نماید.

استفاده صحیح از ثروت نفت و هدایت مناسب درآمد 
ها عالوه بر ادرات این محصول در زیرساختناشی از ص

که مانع اثرات سوء بر متغیرهاي کالن اقتصادي شود، این
گذاري و رشد دائمی در اقتصاد تواند به عنوان سرمایهمی

 کشور به حساب آید.
با توجه به اثرپذیري قیمت موادغذایی از شوك 
قیمت نفت و اثر غیر مستقیم بر تورم و نرخ ارز بایستی 

حث امنیت غذایی نیز در مباحث اقتصادي و ب
 هاي کالن اقتصادي مورد توجه قرار گیرد.سیاستگذاري
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 (SFEVD)تجزیه واریانس خطاي پیش بینی ساختاري   -3جدول 
 تغییرات شاخص سهام به علت: تغییرات نرخ ارز به علت:

حله
مر

 d-lnrop d-lnrfp Eg inf d-lnir d-lnrop d-lnrfp eg Inf d-
lnir 

d-
lnrer 

0,353 0 0,008 0,143 0,001 0,01 0 0,942 0 0,001 0 1 
0,283 0,010 0,007 0,223 0,003 0,026 0 0,902 0,002 0,029 0,003 2 
0,265 0,019 0,006 0,209 0,003 0,035 0,001 0,881 0,002 0,038 0,007 3 
0,258 0,022 0,007 0,209 0,003 0,038 0,002 0,872 0,003 0,041 0,020 4 
0,256 0,023 0,007 0,207 0,003 0,039 0,003 0,868 0,003 0,042 0,011 5 
0,255 0,023 0,007 0,207 0,003 0,039 0,003 0,867 0,003 0,043 0,011 6 
0,254 0,023 0,007 0,206 0,003 0,039 0,003 0,866 0,003 0,043 0,011 7 
0,254 0,023 0,007 0,206 0,003 0,039 0,003 0,866 0,003 0,043 0,011 8 

 
 (SFEVD)تجزیه واریانس خطاي پیش بینی ساختاري   - 3ادامه جدول 

درصد تغییرات 
مواد غذایی به 

 علت:

درصد تغییرات رشد 
 تولید به علت:

 درصد تغییرات نرخ بهره به علت: درصد تغییرات تورم به علت:

حله
مر

 

d-lnrop d-lnrop d-lnrfp d-lnrop d-lnrfp eg d-lnrop d-lnrfp eg Inf 
0,219 0,007 0 0,242 0,005 0,002 0,003 0 0,050 0,001 1 
0,200 0,028 0,001 0,227 0,006 0,002 0,022 0,022 0,050 0,001 2 
0,204 0,040 0,002 0,225 0,006 0,002 0,022 0,023 0,050 0,001 3 
0,203 0,044 0,003 0,225 0,006 0,002 0,022 0,023 0,050 0,001 4 
0,203 0,046 0,003 0,224 0,006 0,003 0,022 0,023 0,050 0,001 5 
0,203 0,046 0,003 0,224 0,006 0,003 0,022 0,023 0,050 0,002 6 
0,204 0,046 0,003 0,224 0,006 0,003 0,022 0,023 0,050 0,002 7 
0,204 0,046 0,003 0,224 0,006 0,003 0,022 0,023 0,050 0,002 8 
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