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ABSTRACT
The agricultural sector is one of the most important sectors of the economy in terms of
food supply for the growing population and the production of materials and inputs needed by
industries. Therefore, price fluctuation in agricultural commodities prices is a significant issue
to be studied. This study examines the effect of monetary policy shocks on the price of
different agricultural commodities (food-industrial) using the Generalized Method of
Moments (GMM) approach for the period 2001-2019. The volume of money as a proxy for
monetary policy at the national level has been used. The Hodrick–Prescott (HP) filter is used
to identify monetary policy shocks. The findings of this study suggest that although
anticipated shocks and unanticipated shocks of money supply affect the price of agricultural
commodities, the intensity of these impacts are different. So that the anticipated shocks in both
commodities groups (food-industrial) play a significant positive role in agricultural
commodity prices. While unanticipated monetary shock have a positive and significant effect
on prices for the group of agricultural industrial commodities, it appears to have had virtually
no effect on prices for the agricultural food commodities group. Besides, the results show that
the effect of monetary policy shocks on prices of agricultural commodities is asymmetric in
two groups. This means that the effects of the anticipated and unanticipated monetary shocks
on agricultural prices are not the same.
Keywords: monetary policy, monetary policy shocks, agricultural commodity price,
Generalized Method of Moments-GMM
EXTENDED ABSTRACT
Objectives
The price fluctuations of agricultural commodities as an important item in examining of
applied macro policies need to be studied. In addition, agricultural commodities price volatility
has been the focus of agricultural economists and policymakers since the 1920s. In the backdrop
of several episodes of high and volatile food inflation in advanced and emerging economies in
the recent past, policymakers around the world face the question of what are the origins of
unstable agricultural commodity prices. The sharp rise in food price in the past decade thrown
millions of people in poverty. Moreover, world commodity prices being notoriously volatile,
economies, irrespective of importer or exporter of commodities, are affected by the external
shocks that can cause economic instability and increased poverty. Hence, recognition of
fluctuations causes and detecting and forecasting the cycles related to the supply and demand of
agricultural products and consequently their prices is a helpful factor in adjusting and reducing
their detrimental consequences. The extraordinary co-movement of the commodity prices makes
it impossible to ignore the influence of macroeconomic variables on the price dynamics. Despite
many studies, there is still a lack of consensus on the extent to which monetary,
macroeconomic, and financial shocks affect agricultural commodity prices. In addition, many
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empirical studies that have been conducted on the effects of monetary shocks suggest that they
affect macroeconomic variables in a non-linear, asymmetric manner and according to economic
conditions. This difference in effect and size are interpreted as the asymmetry of the effect of
monetary policy shocks. Therefore, this study aims to improve our understanding of the role
played by central banks and provides new insights into the role of monetary policy shocks and
other macroeconomic variables in the dynamics of agricultural commodity prices and this could
help policy formulation. In addition, this paper attempted to find whether monetary shocks have
asymmetric effects on agricultural commodities prices.
Methods
In this study, in order to get monetary shocks, the Hodrick-Prescott filter was used and the
independent variables of the model are: the effects of anticipated and unanticipated monetary
shocks, agricultural interest rate, exchange rate, agricultural subsidy and average agricultural
inputs. Which are classified into two groups of products (food-industrial) agriculture.
Results
Based on the results of estimated model, the variable with the price interruption of
agricultural commodities in both selected groups (food-industrial) has a significant relationship
with price. The effect of exchange rate on the price of agricultural commodities in both selected
groups (food-industrial) is positive and significant. Exchange rate is also one factor affecting the
price of agricultural commodities in both selected groups (food-industrial), which has a negative
and significant impact on both group prices. The findings of this study also suggest that
although anticipated shocks and unanticipated shocks of money supply affect the price of
agricultural commodities, but the intensity of the impact of the two is different. But
unanticipated shocks statistically have a meaningless effect on the group of agricultural food
commodities. And on the group of agricultural industrial commodities, which have a positive
and significant effect. The impact of agricultural input in selected groups (food-industrial) is
different, so that in the group of food commodities has a positive and significant effect and
finally in the group of industrial commodities has a meaningless effect. The effect of an
agricultural subsidy on the price of agricultural commodities in both selected groups is positive
and in the group of agricultural industrial commodities, this effect is meaningless and in the
group of agricultural food commodities is significant.
Discussion: Monetary shocks as one cause of uncertainty in the economy can negatively affect
investment in various sectors of the economy, including the agricultural sector, reducing
production capacity leads to shortages and thus increases the price of industrial and food
agricultural commodities. An increase in interest rates on agricultural facilities will lead to an
increase in the price of agricultural commodities. Since the monetary policymaker can apply
preferential policies and pricing, one of the other aspects of product control by the policymaker
is to reduce the interest rate and to allocate cheaper resources to this economic sector. The freemarket exchange rate, contrary to theoretical expectations, has a negative effect on the prices of
industrial and foodstuff products. This result seems to show the lack of logical connection
between the free-market exchange rate and the agricultural sector. Considering that the
agricultural sector in Iran enjoys preferential exchange, this incompatible communication can be
justifiable.
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بررسی اثر شوکهای سیاستهای پولی بر قیمت گروه محصوالت
کشاورزی مختلف (غذایی-صنعتی)
3

علی اسکندری پور ،*1امید ستاری 2و پریسا پاس
 ،1استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،ایران
 ،2استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،ایران
 ،3کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،ایران
(تاریخ دریافت -99/11/21 :تاریخ تصویب)1400/7/18 :

چکیده

بخش کشاورزی از نظر تأمین موادغذایی جمعیت در حال رشد و همچنین ،تولید مواد و
نهادههای موردنیاز صنایع ،یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد است .از اینرو ،نوسانات قیمت
محصوالت بخش کشاورزی موضوعی مهم است که باید موردبررسی قرار گیرد .مطالعه حاضر
به بررسی اثر شوکهای سیاستهای پولی بر قیمت گروه محصوالت کشاورزی مختلف
(غذایی-صنعتی) ،با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته ) (GMMدر طی دوره زمانی -1398
 1380میپردازد .در این راستا ،تغییرات حجم پول بهعنوان پروکسی سیاست پولی در سطح
ملّی مورداستفاده قرارگرفته است .برای بهدست آوردن شوکهای سیاست پولی از فیلتر
هودریک-پرسکات ) (HPاستفاده شد.

نتایج نشان میدهد ،شوکهای پیشبینیشده و

شوکهای پیشبینینشده حجم پول بر روی قیمت محصوالت کشاورزی اثر میگذارند .اما،
شدّت اثرگذاری این دو متفاوت از هم است .بهطوریکه شوکهای پیشبینیشده در هر دو
گروه منتخب (غذایی -صنعتی) دارای اثری مثبت و معنادار هستند؛ اما شوکهای
پیشبینینشده در گروه محصوالت غذایی کشاورزی اثری بیمعنی

دارند و در گروه

محصوالت صنعتی کشاورزی دارای اثری مثبت و معنادار میباشند .عالوه بر این ،نتایج نشان
میدهد ،تأثیر شوکهای سیاست پولی بر قیمت محصوالت کشاورزی در هر دو گروه
موردنظر نامتقارن است .این بدان معناست که اثرات شوک پولی پیشبینیشده و پیشبینینشده
بر قیمت محصوالت کشاورزی یکسان نیست.
واژههای کلیدی :سیاست پولی ،شوکهای سیاست پولی ،قیمت محصوالت کشاورزی،
مدل گشتاور تعمیمیافته.
مقدمه
بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ دارا بودن
قابليتها و ظرفيتهای قابلتوجه از اهميت خاصی
برخوردار است و به لحاظ نقشی که در تأمين مواد
غذايی مردم و تهيه مواد اوليه برخی از صنايع دارد،

شايان توجه است

( Dadras Moghaddam & Zibaei,

.)2009

با توجه به رشد سريع جمعيت و مشکالت موجود در
تأمين مواد غذايی جامعه ،مهمترين هدف برنامهريزان
کشاورزی ،افزايش ميزان توليد محصوالت کشاورزی از
منابع داخلی میباشد .چنانچه اقدامات ضروری و جدّی
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برای افزايش توليد محصوالت کشاورزی صورت نگيرد،
در آينده به علت باال رفتن نيازهای غذايی کشور ،توازن
توليد و مصرف داخلی بههمخورده و سياستهای
کشاورزی از مسير خودکفايی منحرف خواهد شد
(.)Yazdani, Hasanki & Norouzi, 2018
بنابراين ،ويژگی مهم بسياری از کاالها ازجمله
کاالهای کشاورزی ،ناپايداری شديد قيمتهاست .اين
ناپايداری ناشی از عوامل تأثيرگذار بر عرضه و تقاضای
اين محصوالت است .ناپايداری قيمت و بهعبارتديگر،
نااطمينانی به قيمتهای آينده ،نگرانی هميشگی
توليدکنندگان و مصرفکنندگان عمدة کاالهاست
(.)Sherafatmand, Yazdani & Moghadasi,2014
مسئله نوسانات (تغييرپذيری) قيمت محصوالت
کشاورزی ،از دهه  1920موردتوجه اقتصاددانان و
سياستگذاران اين بخش بوده است .شناخت نوسانات و
سيکلهای مربوط به ميزان عرضه محصوالت کشاورزی و
قيمت آنها ،عاملی مؤثر در زمينهی تعديل و کاهش
پيامدهای ناشی از آنها و نيز عاملی در جهت استفاده
بهينه از اين محصوالت و امکانات مربوطه ،بخصوص در
پيشبينیهای کوتاهمدت و بلندمدت است ( Harati,
.)2003

سياستهای حمايتی متعددی در ارتباط با
محصوالت کشاورزی اعمال میگردد ،اين سياستها
غالباً باهدف رشد عرضه و افزايش سطح درآمد
توليدکنندگان کشاورزی و رفاه آنان و نيز بهمنظور کمک
به مصرفکنندگان مواد غذايی صورت میپذيرد ( Pish
.)bahar & Alizadeh, 2014

ازجمله سياستهايی که بهطور گسترده در اقتصاد
کالن برای دستيابی به ثبات قيمتها مطرح هستند،
سياستهای پولی میباشند .سياستهای پولی و
تأثيرگذاری آنها بر متغيرهای حقيقی در اقتصاد از
ديرباز موردبحث اقتصاددانان بوده است .اهميت اين
مسئله ازآنجهت است که ابتدا بايد در هر اقتصاد،
نسبت به نحوه اثرگذاری و يا حتی بیاثری سياستهای
پولی اطمينان حاصل کرد و سپس نسبت به اعمال آن
اقدام نمود .سياستهای بالاثر پولی نهتنها متناظر با
صرف هزينههای بیثمر اعمال سياست هستند ،بلکه
هزينههای ديگری همچون رشد سطح عمومی قيمت

(ايجاد تورم) را در دورههای آتی در پی دارد

( Tashkini

.)& Shafiee, 2005

اثرات کوتاهمدت و بلندمدت سياستهای پولی بر
روی قيمتهای بخش کشاورزی با توجه به اين که
درآمد مزارع ،بيشتر تحت تأثير قيمتهای بازار است،
خيلی مهم میباشند .در اين حالت ،کشاورزان کمتر
میتوانند به قيمتهای تضمينی و حمايتهای قيمتی
برای کاستن از فشار نوسان زياد در قيمت محصوالت
کشاورزی اطمينان کنند .حتی اگر اثرات پولی در
بلندمدت خنثی باشند ،اضافه جهش قيمت هنوز
میتواند اثرات فوقالعادهای در درآمد کوتاهمدت مزرعه و
کارايی مالی مزارع داشته باشد (.)Saghaian et al., 2002
ازاينرو ،هدف مطالعه پيش رو بررسی اثرگذاری
سياست پولی بر قيمت محصوالت کشاورزی در ايران
است.
پیشینه پژوهش
با وجود پژوهشهای متعدد در زمينهی رابطه بين
شوکهای سياست پولی و قيمت محصوالت کشاورزی
هنوز هيچ توافقی در مورد ميزان تأثيرات شوکهای
پولی بر قيمت کاالهای کشاورزی وجود ندارد .لذا ،تأثير
اين شوکها بر پويايی کوتاهمدت قيمت محصوالت
کشاورزی تحقيقات بيشتری را طلب میکند ( & Alam
 )Gilbert,2016که در ادامه ،به چند نمونه از مطالعات
مرتبط در اين زمينه اشاره میشود.
) Mehrabi Bashar Abadi et al. (2018در
مطالعهای به بررسی شبيهسازی اثر شوکهای پولی،
مالی و نفتی بر مصرف مواد غذايی و غير غذايی
پرداختند .آنها برای برآورد مدل از روش تعادل عمومی
پويای تصادفی ( )DSGEاستفاده نمودند .نتايج نشان داد
که شوکهای پولی ،مالی و نفتی بر مصرف مواد غذايی
اثر مثبت دارد .همچنين ،شوکهای پولی اثری بيشتر
نسبت به شوکهای مالی و نفتی نشان دادند.
) Sheikhpour & Nabieian (2016به بررسی اثر
شوکهای پولی بر سرمايهگذاری در زير بخشهای
کشاورزی ايران پرداختند .از روش هودريک-پرسکات
( )HPبرای برآورد شوکهای پولی استفاده نمودند .نتايج
نشان داد ،شوکهای پولی اثری منفی بر سرمايهگذاری
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در بخشهای اقتصادی دارد .همچنين افزايش حجم
نقدينگی باعث کاهش سرمايهگذاری بخشهای اقتصادی
میشود.
) Pish Bahar et al. (2016به بررسی آثار متغيرهای
کالن اقتصادی بر قيمت محصوالت کشاورزی ايران
پرداختند .آنها در مطالعه خود از روش گرافهای غير
چرخشی سودار ( )DAGجهت برآورد شوکهای
ساختاری در مدل تصحيح خطای برداری ()SVAR
استفاده کردند .نتايج نشان داد ،حجم نقدينگی به
(عنوان يک ابزار سياست پولی) و قيمت محصوالت
صنعتی ،در کوتاهمدت تأثيری مشخص بر قيمت
محصوالت کشاورزی دارد و نيز متغيرهای اصلی اثرگذار
بر قيمت محصوالت کشاورزی ،در بلندمدت ،قيمت
محصوالت صنعتی و نرخ ارز واقعی بازار آزاد است.
) Saheb Honar et al. (2014در بررسی اثر
شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ايران با
استفاده از مدل ( )BVARنشان دادند ،شوک پولی در
کوتاهمدت آثار حقيقی بر ارزشافزوده بخشهای اقتصاد
ايران دارد ،واکنش بخشها متفاوت است و بخش خدمات
حساسيت بيشتری را به شوک پولی داشته و بخش
کشاورزی واکنش معنیداری شوک پولی نشان میدهد.
از طرف ديگر ،با توجه به تابع عکسالعمل آنی میتوان
گفت ،کانالهای انتقال سياست پولی در اين بخش بسيار
ضعيف هستند و عمالً اين بخش هيچ واکنش معناداری
به شوک پولی نشان نمیدهد .همچنين ،کانالهای
انتقال سياست پولی در بخشهای خدمات و صنعت
نسبت به بخش کشاورزی قویتر است .از سوی ديگر ،با
توجه به يافتههای پژوهش میتوان گفت کانالهای
انتقال سياست پولی در بخش کشاورزی بسيار ضعيف
است و عمالً ارزشافزوده بخش کشاورزی هيچ واکنشی
به شوک پولی ندارد.
) Pish Hahar & Javedan (2014اثر شوکهای پولی
بر قيمت مواد غذايی را در ايران بررسی نمودند .در اين
زمينه ،از مدل جوهانسون-جوسيليوس و مدل تصحيح
خطا با استفاده از دادههای ساالنه طی دورهی -2008
 1973استفاده کردند .نتايج نشان داد ،در بلندمدت،
شوکهای پولی مثبت اثر معنیداری بر قيمت مواد
غذايی در ايران دارند .بنابراين ،سياستگذاریها بايد
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بهگونهای باشد که آثار منفی شوکهای پولی بر قيمت
موادغذايی به حداقل برسد.
) Kim and Kim (2021در مطالعهای شوکهای
سياستهای پولی و تأخير در فروش بيش از حد قيمت
مزارع و نرخ ارز موردبررسی قرار داند .آنها با استفاده از
يک مدل خودرگرسيون برداری ( )VARاثرات شوکهای
سياستهای پولی را بر قيمت مزرعه و نرخ ارز بررسی
کرد .نتايج نشان داد -1 :شوکهای سياست پولی
انقباضی تأثيرات منفی قابلتوجهی بر قيمت واقعی
مزرعه دارد و اين بيان میکند قيمت مزرعه بيش از
سطح کلی قيمت به شوکهای سياستهای پولی پاسخ
میدهد -2 .تأثيرات شوک سياستهای پولی بر قيمت
مزرعه نسبت به تأثيرات شوک سياستهای پولی بر نرخ
ارز قویتر است -3 .پويايی قيمتهای مزرعه بر اساس
شوک سياستهای پولی مانند پويايی نرخ ارز جابجايی
تأخيری ( )delayed overshootingرا نشان میدهد.
) Coletti et al.. (2020در مطالعهای توانايی نسبی
نرخ تورم و سطح قيمت را با هدف قرار دادن قوانين
سياستهای پولی برای به حداقل رساندن نوسانات تورم
و نوسانات چرخه تجاری در يک کشور صادرکننده کاال
برای عرضه و تقاضا به بازارهای جهانی کاال مورد بررسی
قرار دادند .آنها برای تجزيه و تحليل از يک مدل تعادل
عمومی تصادفی پويا جديد کينزی ( )DSGEاستفاده
کردند .نتايج نشان داد ،طبق هدفگذاری تورم ( ،)ITيک
سياست پولی معتبر میتواند تورم را تنها با تمرکز بر
معکوس کردن افزايش نرخ تورم و چشمپوشی از اثر
پايدار قيمتها به هدف خود بازگرداند .در مقابل ،بر
اساس سطح قيمتگذاری ( ،)PLTمرجع پولی بايد اثر
پايدار بر سطح قيمتها را کامالً معکوس کنند.
) Fam et al.. (2017در مطالعهای سياست پولی
آمريکا ،قيمت کاالها و فرضيه مالی سازی را بررسی
نمودند .به همين دليل ،از روش همبستگی شرطی پويا
) (DCC-GARCHطی دوره زمانی 1995-2015
استفاده کردند .نتايج نشان میدهد ،همبستگی بين
سياست پولی اياالتمتحده و قيمتهای کشاورزی از
سال  2010کاهشيافته است ،و اين نشان میدهد،
اجرای اقدامات غيرمتعارف سياست پولی تأثيرات بالقوه
را بر قيمتهای دارايی ،بهويژه کاالهای خام ،کاهش
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میدهد .چنين نتيجهای بهنوبهی خود باعث تغيير روابط
بين بازارهای پولی ،مالی و فيزيکی در بستر نرخهای
سياستهای بسيار ضعيف در طول يک دوره طوالنی
میشود.
) Tan et al.. (2017تأثير سياست پولی بر قيمتهای
کشاورزی را با استفاده از يک مدل خود رگرسيون
برداری عامل افزوده ( )FAVARاز سال  2005تا 2016
بررسی نمودند .نتايج مدل نشان میدهد ،عرضه پول و
نرخ بهره در بلندمدت بر قيمت محصوالت کشاورزی
تأثير نمیگذارد .با اينحال ،سياست پولی دارای اثری
کوتاهمدت بر قيمت کشاورزی است.
) Alam & Gilbert (2016در مطالعهای به بررسی
تأثير سياست پولی و ساير شوکهای اقتصاد کالن بر
پويايی قيمتهای کاالهای کشاورزی پرداختند .آنها
مدل خود رگرسيون برداری عامل افزوده ()FAVAR
برای درک ميزان استفاده از قيمتها و اندازهگيری
ميزان شوکهای اقتصاد کالن به کار بردند .نتايج نشان
میدهد سياست پولی ،شرايط اقتصاد جهانی و نرخ ارز
اياالتمتحده آمريکا نقش مهمی در پويايی قيمتهای
محصوالت کشاورزی دارند.
) Siami-Namini & Hudson (2016در مطالعهای به
بررسی سياست پولی و نوسانات قيمت کاالها پرداختند
و برای برآورد از مدل خود رگرسيون برداری ساختاری
) (SVARاستفاده نمودند .آنها دريافتند که انقباض
پولی در اياالتمتحده تأثير منفی بر شاخص قيمت
کاالهای کلی (شاخص قيمت مواد غذايی ،شاخص قيمت
مواد اوليه کشاورزی ،قيمت ذرت و قيمت نفت خام)
دارد.
مبانی نظري

( Schuh )1974بيان میکرد ،تغيير در حجم پول
اياالتمتحده بر ارزش دالر مؤثر است و در نتيجه بر روی
قيمتها و توانايی رقابت محصوالت کشاورزی
اياالتمتحده در بازار جهانی اثر میگذارد .از آن ،پس نرخ
ارز و اثرگذاری آن بر قيمت محصوالت کشاورزی
موردتوجه بيشتر اقتصاددانان قرار گرفت .با اين وجود،
نرخ ارز تنها مکانيسم مؤثر بر قيمت محصوالت کشاورزی
نيست ،عالوه بر آن ،ديگر فاکتورهای اقتصاد کالن نيز
میتوانند قيمت محصوالت کشاورزی را تحت تأثير قرار

دهند .فرضيه اضافه جهش قيمت محصوالت کشاورزی
بيان میکند ،تغييرات پولی میتوانند اثرات کوتاهمدت
حقيقی روی قيمت محصوالت کشاورزی داشته باشند؛
که اضافه جهش قيمت در واقع به معنای يک انحراف
موقتی از مقدار تعادلی بلندمدت قيمت میباشد .اولين
بار "درنبوش" ) Dournbousch (1976از فرضيه اضافه
جهش برای توضيح کارايی در بازار ارز استفاده کرد .در
مدل "درنبوش" فرضيه اضافه جهش قيمت شامل اين
فرض است که قيمت همه کاالها به آهستگی در ارتباط با
نرخ ارز و بازار دارايی تعديل میشوند ،درحالیکه آزادند تا
در پاسخ به تغييرات پولی فوراً تعديل شوند)1985( .
 Frankelنيز با استفاده از فرضيه اضافه جهش متوجه
شد که سياست پولی و نرخ بهره ،عوامل اصلی تأثيرگذار
بر قيمت کاالها هستندFrankel (1986) .
مدل ) Dournbousch (1976و فرضيه اضافه جهش را
برای يک اقتصاد بسته استفاده نمود .در اين مدل او
اقتصاد کالن را به دو بخش تقسيم کرد -1:بخش
خدماتی و صنعتی که قيمتها ثابت میباشند و به
آهستگی تعديل میشوند و -2بخش کشاورزی که قيمت
انعطافپذير است ،يعنی قيمتها در پاسخ به تغيير در
عرضه پول فوراً تغيير میکردند .او نشان داد که چطور
قيمت محصوالت کشاورزی در هنگام به وجود آمدن
شوکهای پولی مثبت به خاطر ثابت بودن قيمت
کاالهای صنعتی و خدماتی اضافه جهش میيابند.
تئوری ) Alam & Gilbert (2016در رابطه با
سياست پولی و قيمت محصوالت کشاورزی بيان میکند.
اگر تابع عرضه و تقاضا را برای يک محصول کشاورزی
بهصورت زير در نظر بگيريم:
()1

 Pقيمت نقدی ،بردار انتقال متغيرهای تقاضا و
بردار انتقال متغيرهای عرضه و و شوکهای تصادفی
و  Nسطح موجودی است که از تفاضل عرضه و تقاضا
بهدست میآيد؛ بنابراين:
()2
اگر معادله فوق را بهصورت تابع تقاضای معکوس به
شکل زير بازنويسی میکنيم:
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()3
میتوان قيمت را بهعنوان تابعی از سطح موجودی و
ساير متغيرهای عرضه و تقاضا نشان داد ،سطح موجودی
نقش مهمی در تعيين قيمت کاالها ايفا میکند
( Frankel,2014;Kilian & Murphy, 2014; Krugman,
.)2011; Pindyck, 2001

درحالیکه موجودی انبار میتواند تغيير کند ،توليد
در هيچ دورهای نياز به برابری با مصرف ندارد .درنتيجه،
قيمت تسويه بازار نه تنها با توليد و مصرف جاری ،بلکه
با تغيير در سطح موجودی انبار نيز تعيين میشود.
طبق نظر ) Frankel (2014اگر سطح موجودی در
طول تاريخ در سطح بااليی باشد .پس بايد هزينههای
ذخيرهسازی باال باشد که ظرفيت ذخيرهسازی در
هزينههای آن تأثيری ندارد .اين بهنوبه خود ،باعث
میشود عرضه در بازار افزايش يابد و قيمت کاهش پيدا
کند .بنابراين ،انتظار داريم وقتی موجودی در سطح
بااليی قرار دارد ،قيمت کاالها کاهش پيدا کند .عالوه بر
موجودی تعدادی از متغيرهای انتقال عرضه و تقاضا نيز
نقش مهمی را در قيمت کاالها ايفا میکنند.
تصميم به نگهداری موجودی کاال وابسته به نرخ
بهره است و از اين طريق سياست پولی میتواند بر
نگهداری موجودی و بهتبع آن بر عرضه محصوالت
کشاورزی و درنتيجه ،قيمت اين محصوالت اثر بگذارد.
) Frankel (2008,1986مدل مربوط به اخبار
سياست پولی ايالت متحده آمريکا مانند تغييرات
(غيرمنتظره) نرخ بهره بر قيمت محصوالت کشاورزی را
توسعه داد .با توجه به نظر وی باال رفتن نرخ بهره
غيرمنتظره است و از طريق دنبال کردن کانالهای زير،
کاهش تقاضا يا افزايش عرضه را برای محصوالت
انبارشدنی به دنبال دارد:
 -1بهوسيله افزايش انگيزه برای استخراج امروز
نسبت به فردا (برای کاالهای تجديد ناپذير).
 -2بهوسيله کاهش تمايل شرکتها برای حمل
موجودی کاالها.
 -3بهوسيله تشويق کردن (دلگرم کردن) دالالن
(سفتهبازان ،زمينخواران) برای انتقال قراردادهای
محصوالت (بهويژه قراردادهای نقدی).
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درنتيجه ،افزايش در تقاضای قيمتها بهصورت
غيرمنتظره کاهش میيابد.
روش تحقیق
در اين بخش به معرفی متغيرهای مورد استفاده در
مدل پژوهش پرداخته میشود .دادههای جمعآوری شده
در اين مطالعه ،دادههای آماری برای کشور ايران از سال
 2001تا  2019میباشند .متغيرهای مطالعه از
سايتهای مرکز آمار ايران ،سايت بانک مرکزی و بخش
آماری وزارت جهاد کشاورزی جمعآوریشده است .برای
برآورد الگوهای مطرح ،از نرمافزار Eviews 10
استفادهشده است.
برای تخمين مدل پژوهش ،محصوالت کشاورزی
موردنظر به دو گروه تقسيم میشوند که شامل کل
محصوالت کشاورزی غذايی و محصوالت کشاورزی
صنعتی میباشند که اين دستهبندیها در جدول ()1
نشان داده شده است .جهت بررسی تأثير شوکهای
سياست پولی بر قيمت محصوالت کشاورزی از
متغيرهای :قيمت محصوالت کشاورزی ،حجم پول ،نرخ
ارز ،نرخ سود تسهيالت کشاورزی ،يارانه بخش کشاورزی
و ارزش نهادههای مصرفی در بخش کشاورزی استفاده
شده است.
جدول  -1دستهبندی محصوالت
محصوالت کشاورزی غذايی
نخود
عدس

لوبيا قرمز
لوبياچيتی
لوبيا سفيد

سيبزمينی
برنج
گندم

پياز
جو

محصوالت کشاورزی صنعتی
آفتابگردان
چغندرقند

گلرنگ
پنبه

سويا
کلزا

ذرت
چای

مأخذ :يافتههای تحقيقروش فيلتر هودريک _ پرسکات )(HP

برای برآورد شوکهای سياست پولی از فيلتر
هودريک-پرسکات استفاده میشود .اين روش ،يک روش
تک معادلهای است که در سال  1989توسط هودريک و
پرسکات ارائه شده است و شهرت بيشتری نسبت به
ديگر روشهای فيلترينگ دارد .منطق استفاده از فيلتر
هودريک و پرسکات آن است که اين روش میتواند به
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تفکيک يک تکانه مشاهده شده به اجزای دائمی (عرضه)
و موقتی (تقاضا) کمک نمايد .برای يک فيلتر يک
متغيره تنها تفاوت مشخص بين تکانه عرضه و تقاضا آن
است که تکانه عرضه آثار دائمی بر متغير واقعی موردنظر
دارد درحالیکه تکانه تقاضا صرفاً آثار موقتی دارد .با
وجود اين ،اگر اجزای موقتی تداوم زيادی داشته باشند
بسيار مشکل است که بتوان بين اين دو بهويژه در پايان
دوره تفاوت گذاشت .درواقع ،طبقهبندی تکانههای دائمی
بهمنزله تکانههای عرضه (و برعکس) و تکانههای موقتی
بهمنزله تکانه تقاضا گمراهکننده باشد؛ زيرا هيچ دليلی
وجود ندارد که بتوان باور کرد تکانههای عرضه
نمیتوانند موقتی باشند (.)Azizi ،2003
اين روش به لحاظ اينکه تواترهای مربوط به
سيکلها را از متغير سری زمانی جدا میکند همچنين،
اجزای سيکلی متغير سری زمانی را به مقادير واقعی
بسيار نزديک می سازد ،از اهميت زيادی برخوردار بوده و
بيشترين کاربرد را دارد .فيلتر هودريک و پرسکات يک
فيلتر خطی دوطرفه قرينه است .دوطرفه بودن آن
مشکل تغيير فاز دوره را از بين میبرد؛ اما در پايان دوره
مشکلزاست زيرا آمار آينده موجود نيست ،اين فيلتر
يک مسير هموارشده ) (sاز حجم پول (نقدينگی)(M) ،
را با حداقل کردن واريانس حجم پول حول  sنسبت به
مجموع مجذورات دو تفاضل  sبهدست میآورد .فرم
الگرانژ معادله بهصورت زير خواهد بود:
()4

که در آن  ،تعداد مشاهدات است .را پارامتر
هموارسازی ) (Smoothnessمیگويند که مقدار آن
بستگی به دوره انتشار دادهها دارد .مقدار برای
دادههای ساالنه  ،100فصلی  1600و ماهيانه 14400
است ()Pishbahar & javedan ،2013؛ بنابراين ،براساس
(فيلتر هودريک-پرسکات) ،شوکهای سياست پولی
بهصورت زير تعريف میشود :ابتدا اندازه روند زمانی
حجم پول (سياست پولی) بر اساس فيلتر هودريک-

پرسکات استخراج کرده و آن را  m1mمیناميم .که
همان شوکهای پيشبينیشده حجم پول (سياست
پولی) يا شوکهای قابلانتظار حجم پول است.
شوکهای پيشبينینشده حجم پول (سياست پولی) هم
از تفاضل حجم پول و شوکهای پيشبينیشده حجم
پول محاسبه میشود:
()5
روش گشتاور تعميميافته ( )GMMيک مدل قوی
است که در آن ،برخالف روش حداکثر راست نمايی
( )MLبه اطالعاتی در مورد توزيع دقيق جمالت خطا
نيازی نيست .در حقيقت اين مدل ،يک مدل پويا است
که عالوه بر متغيرهای اصلی ،متغيرهای با وقفه نيز
بهمنظور تخمين مدل بهتر و واقعیتر ،وارد الگو میشوند
و میتوان گفت که بسياری از تخمين زنندههای عادی
در اقتصادسنجی میتوانند بهعنوان موارد خاصی از
 GMMدر نظر گرفته شوند(Arellano & bond, 1991).
فرم رياضی و جبری روش گشتاور تعميميافته
بهصورت زير بيان میشود.
()6
در رابطه فوق؛  Yمتغير وابسته است X ،مجموعهای
از متغيرهای توضيحی ،بيانگر اثرات انفرادی يا ثابت
کشورها ،جمله اختالل و  tو  iنشاندهنده واحد
مشاهده دوره زمانی است (.)Taybi et al., 2011
بر اساس ديدگاه آرالنو و باند روشی در ارتباط با
موضوع تخمين زننده مدل گشتاور تعميميافته پيشنهاد
شد که حذف اثرات ويژه فردی مستقل از زمان با
گرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله ( )6است .رابطه مزبور
با انجام اين عمل بهصورت معادله ( )7درمیآيد:
()7

يعنی ،ابتدا اقدام به تفاضل میشود تا به اينترتيب
بتوان اثرات مقاطع يا را به ترتيبی از الگو حذف کرد و
در مرحلهی دوم از پسماندهای باقيمانده در مرحلهی اول
برای متوازن کردن ماتريس واريانس-کواريانس استفاده
میشود .بهعبارت ديگر ،اين روش ،متغيرهای تحت عنوان
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متغير ابزاری ايجاد میکند تا برآوردهای سازگار و بدون
تورش داشته باشيم (.)Baltagi, 2005
سازگاری تخمين زننده  GMMبه معتبر بودن فرض
عدم همبستگی سريالی جمالت خطا و ابزارها بستگی
دارد که میتواند بهوسيله دو آزمون Arlano & Boer
) (1995و ) Blondel & b& (1998آزمون شود.
اولی آزمون سارگان از محدوديتهای از پيش تعيين
است که معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند .اين آزمون
با درجات آزادی برابر با تعداد
دارای توزيع
محدوديتهای بيشازحد است .دومی آزمون همبستگی
وجود همبستگی
سريالی است که بهوسيله آماره
سريالی مرتبه دوم ) AR(2در جمالت خطای تفاضلی
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مرتبه اول ) AR(1آزمون میکند .در اين آزمون ،تخمين
زن  GMMزمانی دارای سازگاری است که همبستگی
سريالی مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله تفاضلی
مرتبه اول وجود نداشته باشد .عدم رد فرضيه صفر هر دو
آزمون شواهدی دال برفرض عدم همبستگی سريالی و
معتبر بودن ابزارها فراهم میکند ( Gol khandan,
).2015

مطابق با مبانی نظری و مطالعات تجربی انجامشده
مدلهای پايهای الگو با استفاده از روش گشتاور
تعميميافته برای هر سه گروه محصوالت کشاورزی (کل-
غذايی -صنعتی) بهترتيب در جدول ( )2قابلمشاهده
است:

جدول  -2معادالت تخمينی مدل GMM
کل محصوالت کشاورزی

محصوالت کشاورزی غذايی

محصوالت کشاورزی صنعتی

مأخذ :يافتههای تحقيق

متغير وابسته،
در معادالت جدول ()2
متغيرهای مستقل ،اجزای اخالل مدل است.

بردار

نتایج و بحث
برای بررسی عوامل مؤثر بر متغير قيمت محصوالت
کشاورزی ،در قدم اول بايد مانايی متغيرهای موجود
بررسی شوند .در اين مطالعه ،از طريق آزمونهای
موجود مانايی تکتک متغيرها مورد بررسی قرار
میگيرند .در اين آزمونها فرضيه صفر داللت بر نامانايی
متغيرها دارد .نتايج آزمونهای مانايی (ريشه واحد) پانل
در جدول ( )3ارايه شده است.
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جدول  -3وضعيت مانايی متغيرهای مورد بررسی در سطح
يارانه

حجم پول

29/7883

***-3/19401

0/43157

0/24130

9/30754

24/4728

1/63764

-0/99083

-0/45749

**-2/49862

16/5613

25/7173

28/4289

20/4264

0/33506

***34/4852

37/2588

**29/3938

35/9166

22/2602

2/22825

4/99416

4/31811

5/77784

نهاده

نرخ سود

نرخ ارز

قيمت

متغيرها

بدون عرض از مبدأ و روند زمانی
0/16744

-0/11227

7/25922

6/31208

با عرض از مبدأ
4/70396

***-4/70396

20/5122

لوين ،لين و چو

7/01350

با عرض از مبدأ و روند زمانی
**-1/52955

***-5/66159

23/5545

0/45438

با عرض از مبدأ
1/63764

**-1/61319

11/0339

8/48641

پسران و شين

با عرض از مبدأ و روند زمانی
-1/02184

**-1/40673

8/65607

3/69379

بدون عرض از مبدأ و روند زمانی
10/6847

8/39198

0/17286

0/36536

با عرض از مبدأ
10/2625

25/4898

0/01018

ديکی فولر
تعميميافته

0/11775

با عرض از مبدأ و روند زمانی
23/8888

25/1031

0/04255

4/01017

بدون عرض از مبدأ و روند زمانی
12/4793

6/36197

0/00127

0/01285

با عرض از مبدأ
12/9697

25/1368

7/5E-06

0/02207

آزمون فيليپس پرون

با عرض از مبدأ و روند زمانی
***33/5555

20/9947

0/00757

2/27206

با عرض از مبدأ و روند زمانی
***-5/99182*** -3/48072

آزمون بريتانگ
7/68276

0/89192

مأخذ :يافتههای تحقيق (* و ** *** ،به ترتيب معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصدبر اساس نتايج ارايه شده در
جدول ( )3اکثر متغيرها در سطح نامانا میباشند .اگر رگرسيون با متغيرهايی نامانا تخمين زده شود ،آن رگرسيون،
کاذب است .برای حل چنين مشکلی دو راهحل پيشنهاد میشود.
-1راهحل اول ،تفاضل گيری است ،که اين روش باعث از بين رفتن يک رديف دادهها شده و نتايج آن در جدول ()4
قابلمشاهده است.

873

اسکندریپور و همکاران :بررسی اثر شوکهای سياستهای پولی بر قيمت ...

جدول  -4وضعيت مانايی متغيرهای مورد بررسی در تفاضل اول
يارانه

حجم پول

***-8/74856

***-8/06885

24/1826

5/09080

***-1/98901

15/6782

***-1/63401

***-5/65699

-0/39325

**-1/47098

***109/061

***81/7628

40/0885

***68/0517

30/4433

*25/7499

***262/743

***170/903

***153/862

***106/897

***107/117

***90/4035

10/3695

5/55271

نهاده

نرخ ارز

نرخ سود

متغيرها

قيمت

بدون عرض از مبدأ و روند زمانی
***-7/86813

***-12/9884

-0/21850

***-2/66458

با عرض از مبدأ
***-3/79628

***-10/0353

9/58258

***-3/24083

***-8/17643

6/77754

***-5/72210

با عرض از مبدأ و روند زمانی
***-1/98901

با عرض از مبدأ
***-4/04034

***-7/64059

-0/79330

2/73882

لوين ،لين و چو

پسران و شين

با عرض از مبدأ و روند زمانی
***-1/71481

***-5/16927

1/53266

***-2/47776

بدون عرض از مبدأ و روند زمانی
***87/6720

***151/412

22/0375

8/45410

با عرض از مبدأ
***51/5397

***91/7740

3/62463

ديکی فولر
تعميميافته

20/0814

با عرض از مبدأ و روند زمانی
**30/5382

***60/8889

7/00353

***35/7812

بدون عرض از مبدأ و روند زمانی
***118/481

***220/607

**30/2259

***68/0223

با عرض از مبدأ
***320/057

***184/515

*27/1523

***40/8937

آزمون فيليپس پرون

با عرض از مبدأ و روند زمانی
***64/7287

***139/916

***47/9954

***36/3075

با عرض از مبدأ و روند زمانی
***-5/19720

آزمون بريتانگ

***-10/0496

5/15779

***-2/83430

مأخذ :يافتههای تحقيق (* و ** *** ،به ترتيب معنیداری در سطح 10درصد 5 ،درصد و  1درصد)

با توجه به جدول ( ،)4نتايج حاکی از آن است که
فرضيهی صفر (نا مانايی) در تفاضل مرتبه اول تمامی
متغيرها رد میشود .اين به معنای وجود هم انباشتگی از
مرتبه اول برای متغيرهای مذکور است.
 -2و راهحل دوم که قابل تائيد است ،آزمون هم
انباشتگی است .با استفاده از آزمونهای پدرونی و کائو
هم انباشتگی متغيرها در بلندمدت بررسی میشود.

نتايج آزمون کائو در جدول ( )5و نتايج آزمون پدرونی
در جدول ( )6ارايه شده است.
جدول  -5آزمون هم انباشتگی کائو
آماره آزمون
***4/282577

ADF

مأخذ :يافتههای تحقيق (* و ** *** ،به ترتيب معنیداری
در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد)
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جدول  -6آزمون هم انباشتگی پدرونی
با عرض از مبدأ و روند

با عرض از مبدأ

بدون عرض از مبدأ و روند

درونگروهی
آماره آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

-1/081433
5/071651
***-7/753602
**-7/753602

-0/677565
3/796094
***-6/695949
***-2/681344

-1/199226
1/715107
***-8/208636
***-2/922935

نوع آزمون
Panel v-Statistic
Panel rho-Statistic
Panel PP-Statistic
Panel ADF-Statistic

بين گروهی
6/626374
***-10/38233
-0/461658

5/482676
***-10/80752
***-2/356953

Group rho-Statistic
Group PP-Statistic
Group ADF-Statistic

3/475666
***-13/77790
***-3/850878

مأخذ :يافتههای تحقيق (* و ** *** ،به ترتيب معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد)

بر اساس نتايج آزمونها ،آماره آزمون کائو و اکثر
آمارههای آزمون پدرونی (که حداقل چهار آماره) فرضيه
صفر آزمون مبنی برعدم هم انباشتگی متغيرها رد شده
و متغيرها در بلندمدت هم انباشته بوده و رابطه
بلندمدت بين آنها وجود دارد .بنابراين ،در اينجا
میتوان گفت يک رابطه تعادلی بلندمدت ميان قيمت
محصوالت کشاورزی و حجم پول (سياست پولی) وجود
دارد.
در اين پژوهش ،برای بررسی تأثير شوکهای
سياست پولی بر قيمت محصوالت کشاورزی ايران
از روش گشتاور تعميميافته ( ،)GMMکه ازجمله
روشهای اقتصادسنجی مناسب برای حل مشکل درونزا
بودن بين متغيرها میباشد ،استفاده شده است .الزمه
استفاده از اين روش ،پيدا کردن متغير ابزاری مناسب
برای برطرف کردن مشکل درونزا بودن متغيرهای
نهادی است .در جدول ( )7نتايج برآورد به تفکيک برای
تمام محصوالت کشاورزی ،محصوالت غذايی کشاورزی و
محصوالت صنعتی کشاورزی بهصورت مجزا آورده شده
است.

جدول  -7آزمون گشتاور تعميميافته
محصوالت
کشاورزی صنعتی

محصوالت
کشاورزی غذايی

کل محصوالت
کشاورزی

ضرايب

ضرايب

ضرايب

متغيرها

***1/156532

***0/181471

***1/882852

قيمت با وقفه

***604/9961

*0/181471

**241/9551

نرخ سود

***-0/106936

***-0/181471

***-0/084325

نرخ ارز

***0/012672

***0/014395

***0/013948

0/002963

***0/004784

***-0/006310

-0/001859

***0/000964

0/000592

شوکهای
پيشبينیشده
شوکهای
پيشبينینشده
نهاده

0/002963

***0/053689

***0/078507

يارانه

0/242846

0/205617

0/853438

سارگان

***-0/242846

***-2/540208

***-3/111619

مرتبه اول

1/472973

1/855410

1/929151

مرتبه دوم

مأخذ :يافتههای تحقيق (* و ** *** ،به ترتيب معنیداری در
سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد)
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براساس نتايج تخمين مدل ،متغير با وقفه قيمت
محصوالت کشاورزی در هر سه گروه منتخب (کل-
غذايی -صنعتی) ارتباط معناداری با قيمت دارد.
تأثير نرخ سود بر قيمت محصوالت کشاورزی در هر
سه گروه منتخب (کل -غذايی -صنعتی) مثبت و معنادار
میباشد.
نرخ ارز نيز از جمله عوامل تأثيرگذار بر قيمت
محصوالت کشاورزی در هر سه گروه منتخب (کل-
غذايی -صنعتی) است که دارای اثری منفی و معنادار در
هر سه گروه است.
شوکهای پيش بينی شده و شوکهای پيش بينی
نشده حجم پول که بيانگر شوکهای انبساطی و
انقباضی سياست پولی میباشند بر روی قيمت
محصوالت کشاورزی اثر میگذارند .اما ،شدت اثرگذاری
اين دو متفاوت از هم است .بهطوریکه شوکهای
پيشبينیشده در هر سه گروه منتخب (کل -غذايی-
صنعتی) دارای اثری مثبت و معنادار هستند .اما
شوکهای پيشبينینشده در گروه کل
محصوالت کشاورزی دارای اثر منفی و معنادار
هستند ،در گروه محصوالت غذايی کشاورزی اثری مثبت
و بیمعنا دارند و در آخر ،گروه محصوالت صنعتی
کشاورزی که دارای اثری مثبت و معنادار میباشند.
تأثير نهاده بخش کشاورزی در گروههای منتخب
(کل -غذايی -صنعتی) متفاوت است؛ بهگونهای که در
گروه کل محصوالت کشاورزی اثری بیمعنا دارد ،در
گروه محصوالت غذايی دارای اثری مثبت و معنادار است
و نهايتاً در گروه محصوالت صنعتی نيز دارای اثری
بیمعنا است.
تأثيرگذاری يارانه بخش کشاورزی بر قيمت
محصوالت کشاورزی در هر سه گروه منتخب مثبت
است .اما ،بر اساس نتايج موجود در جدول  8در دو گروه
کل محصوالت کشاورزی و محصوالت صنعتی کشاورزی
اين تأثير بیمعنا و در گروه محصوالت غذايی کشاورزی
تأثير معنادار است.
عالوه بر اين ،پس از برآورد اين مدلها ،از آزمونهای
سارگان و خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرالنو-باند
جهت تائيد درستی انتخاب متغيرهای ابزاری
تعريفشده ،استفاده شده است .بر اساس نتايج جدول
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( )7میتوان بيان کرد که مرتبه خودهمبستگی در
تفاضل مرتبه اول جمالت اخالل از مرتبه يک است.
بنابراين ،روش آرالنو-باند روش مناسبی برای برآورد
پارامترهای مدل و حذف اثرات ثابت است .همچنين،
مهمترين آزمون در مدل گشتاور تعميميافته آزمون
سارگان است که در مدل برآوردی آماره آزمون سارگان
باالتر از  5درصد است و حاکی از انتخاب صحيح
متغيرهای ابزاری مورد استفاده در مدل و تائيد آنها
است.
بهمنظور بررسی تقارن شـوکهـای حجم پول
(سياست پولی) از آزمون والد (آزمون قيود وضعشده بر
ضرايب تخمينی) استفاده شد .الگوی مورداستفاده اين
آزمون برای شوکهای پيشبينیشده حجم پول
(سياست پولی) و شوکهای پيشبينینشدهی حجم پول
(سياست پولی) بهصورت زير است:
()8
در رابطه ذکرشده در باال اگر فرضيه تقارن اثرات
شوکهای پيشبينیشده و شوکهای پيشبينینشده رد
شود ،نتيجه گرفته میشود که اثرات اين دو شوک باهم
متفاوت است .در اين صورت ،فرضيه صفر مبنی بر تقارن
شوکهای پيشبينیشده و پيشبينینشده سياست پولی
رد میشود .نتايج به تفکيک کل محصوالت کشاورزی،
محصوالت غذايی کشاورزی و محصوالت صنعتی
کشاورزی در جدول ( )8نشان دادهشده است.
بهمنظور بررسی تقارن شـوکهـای حجم پول
(سياست پولی) از آزمون والد (آزمون قيود وضعشده بر
ضرايب تخمينی) استفاده شد .الگوی مورداستفاده اين
آزمون برای شوکهای پيشبينیشده حجم پول
(سياست پولی) و شوکهای پيشبينینشدهی حجم پول
(سياست پولی) بهصورت زير است:
()8
در رابطه ذکرشده در باال اگر فرضيه تقارن اثرات
شوکهای پيشبينیشده و شوکهای پيشبينینشده رد
شود ،نتيجه گرفته میشود که اثرات اين دو شوک باهم
متفاوت است .در اين صورت ،فرضيه صفر مبنی بر تقارن
شوکهای پيشبينیشده و پيشبينینشده سياست پولی
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رد میشود .نتايج به تفکيک کل محصوالت کشاورزی،
محصوالت غذايی کشاورزی و محصوالت صنعتی
کشاورزی در جدول ( )8نشان دادهشده است.
جدول  -8آزمون والد
آماره F

کای_دو

دستهبندی

***18/85321

***37/70642

کل محصوالت کشاورزی

***3/650725

***7/301450

محصوالت کشاورزی صنعتی

***7/195395

***14/39079

محصوالت کشاورزی غذايی

مأخذ :يافته های تحقيق (* و ** *** ،به ترتيب معنیداری در
سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد)

نتيجه آزمون والد برای هر سه قسمت فوق ،نشان
میدهد اين فرضيه در سطح اطمينان  5درصد رد
میشود و نشان از اثرات نامتقارن اين دو شوک بر قيمت
محصوالت کشاورزی دارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

در اين مطالعه با استفاده از دادههای تابلويی تالش
گرديد به بررسی اين فرضيه پرداخته شود و اين که آيا
شوکهای سياست پولی بر قيمت گروههای منتخب
محصوالت کشاورزی در ايران مؤثر است يا خير؟ اهميت
پاسخ به اين سؤال در نقش سهم تغييرات قيمت
محصوالت کشاورزی بر امنيت غذايی و همچنين امنيت
تأمين نهاده برای بخشهای مختلف اقتصادی نهفته
است .بدينمنظور ،با استخراج شوکهای سياست پولی و
تفکيک آنها به دو بخش شوکهای پيشبينیشده و
پيشبينینشده و همچنين ،تفکيک محصوالت کشاورزی
به دو گروه محصوالت غذايی و محصوالت صنعتی و
استفاده از رهيافت گشتاورهای تعميميافته ) (GMMبه
تخمين مدل پرداخته شد و نتايج ارايهشده در جدول
شماره ( )7به دست آمد.
بر اين اساس ،مشاهده شد شوکهای پيشبينیشده
سياست پولی بر قيمت محصوالت غذايی و صنعتی اثر
مثبت معنادار دارد .همچنين ،شوکهای پيشبينینشده
پولی با قيمت محصوالت کشاورزی غذايی رابطه مستقيم
دارد و اثر آن بر قيمت محصوالت کشاورزی صنعتی
معنادار نيست .شوکهای پولی بهعنوان يکی از عوامل
ايجاد نااطمينانی در اقتصاد میتواند بر سرمايهگذاری در

بخشهای مختلف اقتصاد ازجمله بخش کشاورزی اثر
منفی بگذارد و از اين طريق ،با کاهش از توان توليد
منجر به بروز کمبود و درنتيجه ،افزايش قيمت کاالهای
کشاورزی صنعتی و غذايی شود .اين نتيجه با مطالعات
ديگر انجامگرفته مانندو , Sheikhpour & Nabihian
) (2018و) Mahmoud Gardi & et al. (2012و hajian
) et al. (2008سازگاری دارد .بهنظر میرسد ،راهکارهای
مناسب در کاهش اثرات افزايشی شوکهای پولی بر
قيمت محصوالت کشاورزی ايجاد ارتباط مناسب بين
بخش پولی و بخش کشاورزی و توجه و دقتنظر
سياستگذار پولی بر اثرات سياستها بر اين بخش مهم
و کليدی است.
متغيرهای کنترل مدل شامل :وقفهی قيمت
محصوالت کشاورزی غذايی و صنعتی ،نرخ سود
تسهيالت بخش کشاورزی ،نرخ ارز ،ارزش نهادههای
مصرفشده در بخش کشاورزی و يارانه به بخش
کشاورزی بودهاند ،که ضرايب برآورده شده هر يک از
آنها به شرح ذيل قابل تفسير است:
قيمت محصوالت کشاورزی غذايی و صنعتی در
دوره قبل با قيمت آنها در دوره جاری رابطه مستقيم و
معنادار دارد؛ که نشاندهندهی پويايی قيمت در اين دو
گروه محصوالت و انتظارات قيمتی تطبيقی است.
نرخ سود تسهيالت مربوط به بخش کشاورزی در
تخمين مدل نيز بر خالف مطالعهی Tan & et al.
) (2017با قيمت محصوالت کشاورزی صنعتی و غذايی
رابطهی مستقيم و معنادار دارد .علّت اين تفاوت میتواند
اين باشد ،که اصوالً نرخ بهره در اکثر کشورها ابزار
سياست پولی است درحالیکه در اين مطالعه بهره
تسهيالت کشاورزی به عنوان هزينه توليد درنظر گرفته
شده است .ازآنجا که نرخ تسهيالت بخش کشاورزی
بخش مهمی از هزينههای توليد محصول را تشکيل
میدهد ،بديهی است افزايش اين نرخ به افزايش قيمت
محصوالت کشاورزی منجر شود .ازآنجا که سياستگذار
پولی در اين زمينه قادر به اعمال سياست و نرخگذاری
ترجيحی است .بنابراين ،بهنظر میرسد يکی از جنبههای
ديگر کنترل قيمت محصوالت توسط سياستگذار
کاستن در نرخ تسهيالت مذکور و بهبيانديگر تخصيص
منابع ارزان قيمتتر به اين بخش اقتصادی است.
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 افزايش نرخ، همچنين.ناسازگار میتواند توجيهپذير باشد
ارز بهعنوان يکی از عوامل افزايشدهنده مخارج
تقاضاکنندگان محصوالت کشاورزان که عمدتاً صنايع
 میتواند با،غذايی هستند و کاهنده تقاضای محصوالت
توجه به کشش قيمتی کمعرضه اين محصوالت منجر به
.کاهش قيمت محصوالت کشاورزی شده باشد

نرخ ارز بازار آزاد برخالف انتظارات نظری اثر منفی
بر قيمت محصوالت کشاورزی صنعتی و غذايی دارد که
Alam &
اين مسئله مطابق با مطالعهی
 اين نتيجه بيانگر، بهنظر میرسد. استGilbert,(2017),
عدم وجود ارتباط منطقی بين نرخ ارز بازار آزاد و بخش
 با توجه به اين که بخش کشاورزی در.کشاورزی است
ايران از ارز ترجيحی بهرهمند میشود اين ارتباط
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