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 های جهانی به قیمت مواد غذایی در ایران اثر عبور قیمت

 

 ، دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریزابراهی  جاودان

 اسماعیل پیش بهار، دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

 گاه تبریزجعفر حقیقت، استاد گروه اقتصاد دانش
  :پست الکترونیکیebrahimjavdan@gmail.com                           

 

 

 چکیده
به واسطه افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی در یک دهه اخیر، اثرپذیری قیمت داخلی کشورها مورد توجه 

در قالب الگوی  1963:1-1931:4صلی های فپژوهشگران و اقتصاددانان قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از داده

های جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی آن العمل آنی به ارزیابی اثر عبور قیمتخودتوضیح برداری و برآورد تواع عکس

های جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد در ایران پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این است که عبور قیمت

درصد تکانه رخ داده در قیمت جهانی به قیمت داخلی انتقال  91ن قابل توجه است و بعد از یک سال حدود غذایی در ایرا

دهد که دهد. نتایج نشان مییابد. همچنین فرایند عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی نیز با وجود مقدار کمتر، رخ میمی

افتد. در این راستا، بکارگیری غذایی، به صورت ناقص اتفاق می فرایند عبور قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی مواد

تواند ابزارهای مناسبی برای کاهش اثرپذیری قیمت های مبتنی بر مهار تورم و افزایش نسبی ارزش پول ملی میسیاست

 ا باشد.      های جهانی مواد غذایی و دیگر کاالهداخلی مواد غذایی و به تبع آن تورم کل اقتصاد از افزایش قیمت

 

 های داخلی، مواد غذاییهای جهانی، قیمتعبور، قیمتها: اثر کلید واژه

 

 مقدمه -1

ای با بازارهای جهانی است. از یک سو ایران به عنوان صادرکننده عمده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباطات دو سویه

های دیگر به عنوان واردکننده گندم، برنج، دانهشود و از سوی محصوالتی چون پسته، زعفران، کشمش و خرما محسوب می

میلیون تن انواع  1/5مقدار  1931های دامی مطرح است. بر اساس گزارش ساالنه بانک مرکزی در سال روغنی و نهاده

میلیون تن  1/77میلیارد دالر از ایران صادر شده است. در مقابل در همین سال حدود  6کاالهای کشاورزی به ارزش 

میلیارد دالر نیز واردات صورت گرفته است. انچه که واضح است با این حجم  9/15ت مختلف کشاورزی به ارزش محصوال

مبادالت، بازار داخلی محصوالت کشاورزی و غذایی تحت تأثیر تحوالت بازارهای جهانی خواهد بود. یکی از مصادیق عمده 

های جهانی است. در یک دهه گذشته والت کشاورزی از قیمتداخلی مواد غذایی و محص در این زمینه، اثرپذیری قیمت
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مواد غذایی و محصوالت کشاورزی با تجربه دو تکانه شدید، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به  قیمت

در بازارهای شود از این رو هشدارها و عالئم قیمتی هایی که برای قیمت در یک اقتصاد بازارمحور در نظر گرفته مینقش

توانند مساعدت قابل توجهی برای سیاستگذار اقتصادی به حساب آیند. در بازار محصوالت کشاورزی به واسطه مختلف می

های محصوالت در مقایسه با تولیدات صنعتی، نقش عالئم و نوسانات قیمتی از اهمیت باالتری شرایط خاص تولید و ویژگی

 نیز برخوردار است.

 71اصلی به طور قابل توجهی افزایش یافت. قیمت برنج قیمت جهانی بسیاری از اقالم غذایی  7441-7444در بازه زمانی 

[. شاخص قیمت مواد غذایی سازمان 1درصد افزایش یافت] 34درصد و محصوالت لبنی تا  44درصد، ذرت  24درصد، گندم 

[. شاخص قیمت مواد 7درصد رشد داشت ] 61 ،7444تا مارس  7442( از ژانویه OAF1خواربار و کشاورزی ملل متحد )

. همزمان با رشد شدید [9درصد تجربه شد ] 11مجددا افزایش یافت و نرخ رشد  7411تا ژانویه  7414از اکتبر غذایی 

ای را تجربه کرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص های جهانی، قیمت مواد غذایی در ایران نیز رشد فزایندهقیمت

(. در این 1934رسیده است )سال پایه  1937در سال  9/744به  1941در سال  99مواد خوراکی در بخش شهری از قیمت 

مواد غذایی در بخش شهری ایران به طور متوسط  دوره هشت ساله که بحران جهانی قیمت مواد غذایی رخ داده است قیمت

درصد رسیده  4/17کند شده و به  1944قیمت در سال درصد رشد داشته است. مشابه روند جهانی، رشد  5/74ساالنه 

درصدی را تجربه کرده است. در بخش روستایی میانگین نرخ  75رشد  1943است. اما دوباره روند صعودی شده و در سال 

و برابر  1934درصد بوده که بیشترین میزان رشد در این بخش در سال  6/91ها در دوره هشت ساله رشد قیمت خوراکی

، قیمت مواد غذایی در بخش 1944های جهانی در سال درصد اتفاق افتاده است. همزمان با کاهش نسبی قیمت 4/14

درصدی در رشد برخوردار شد. اما از سال  71( از کاهش 1942درصدی نسبت به سال قبلی ) 5/11روستایی نیز با رشد 

 ی نیز شتاب گرفته است. با ادامه بحران قیمت جهانی، نرخ رشد قیمت در بخش روستای 1943

های جهانی مواد غذایی به قیمت 7با توجه به آثار منفی اقتصادی و اجتماعی افزایش افسار گسیخته قیمت مواد غذایی، عبور

ها، نخستین مطالعات مربوط به در ادبیات مربوط به عبور قیمتهای داخلی کانون تمرکز مطالعات اخیر بوده است. قیمت

باشند. مطالعات مربوط به عبور نرخ ارز از گستره بسیار باالیی برخورار بوده و پژوهشگران داخلی نیز در این عبور نرخ ارز می

های کنند که یک رهیافت برای بررسی ارتباط بین قیمتبیان می [5] 9اند. بافس و گاردنرخصوص فعالیت چشمگیری داشته

این معنی که قیمت کاالی وارداتی بر مبنای پول داخلی چه واکنشی به  وارداتی و داخلی، اثر )کشش( عبور نرخ ارز است؛ به

های داخلی، رهیافت های جهانی و قیمتدهد. در مطالعات اخیر برای بررسی ارتباط بین قیمتتغییرات نرخ ارز نشان می

که نرخ عبور قیمت مواد غذایی اند در مطالعه خود بیان داشته[ 1] 5عبور قیمت مورد توجه قرار گرفته است. بکرز و همکاران

کند؟ بر اساس بیانگر این است که قیمت داخلی مواد غذایی تا چه حدی تغییرات در قیمت جهانی مواد غذایی را دنبال می

های مهم تورم کنندههای جهانی از تعییننرخ باالی عبور بیانگر این است که تکانه قیمت [6] 1مطالعه جونگ وانیچ و پارک
                                                           
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations  
2. Pass-Through  
3. Baffes and Gardner  
4. Bekkers et al.   
5. Jongwanich and Park   
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های های داخلی تا حد زیادی مستقل از تکانهدهد که قیمتهای پایین عبور نشان میبه عبارت دیگر، نرخ باشد.می

   های پولی وابسته هستند.های جهانی هستند و در مقابل به عوامل دیگری چون تقاضای کل و سیاستقیمت

ها، دوره زمانی ا توجه به تفاوت در منابع دادههای اخیر مورد توجه زیادی بوده است و  بعبور قیمت مواد غذایی در سال

های برآورد، نتایج کمی مطالعات، متفاوت از هم هستند. اما این موضوع بر خالف ادبیات جهانی و اهمیت زیاد مطالعه و روش

مینه اشاره های صورت گرفته در این زآن، در مطالعات داخلی چندان مود توجه قرار نگرفته است. در ادامه به برخی پژوهش

اشاره کرد [ 2]توان به مطالعه مهرابی بشرآبادی و همکاران شود. از جمله مطالعات انجام شده در زمینه عبور نرخ ارز میمی

 مهمی تأثیر ارز که در بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی در ایران به این نتیجه دست یافتند که نرخ

 نوسانات توضیح در ارز نرخ ناقص است. همچنین تأثیر ارز نرخ عبور یدرجه دارد؛ ولی صادرات و ارداتو قیمت نوسانات بر

ثیر عبور نرخ ارز به شاخص أتعیین میزان تبه  [4]بهار و همکاران پیش .است بیشتر واردات، قیمت به نسبت صادرات قیمت

ن داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و تحقیق نشا این نتایجپرداختند.  قیمت مواد غذایی در ایران

در  [3]بهار و باغستانی . پیشباشددرصد می 6درصد و در بلندمدت حدود  9مدت حدود کشش عبور نرخ ارز در کوتاه

اودان و باشد. جدرصد از تغییرات تورم، ناشی از شوک قیمت جهانی مواد غذایی می 1مطالعه خود نشان دادند حدود 

های قیمت جهانی نفت به این نتیجه دست یافتند که اثر در بررسی اثرپذیری قیمت مواد غذایی از تکانه[ 14]همکاران 

های مثبت و منفی قیمت جهانی نفت بر قیمت مواد غذایی هم جهت است و هر دو باعث افزایش قیمت مواد غذایی در تکانه

 شوند.  ایران می

های فصلی و الگوی خودتوضیح برداری در بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی و از داده[ 6] 1جونگ وانیچ و پارک

های مطالعه نشان داد که مقدار عبور قیمت های نفتی به تورم در نه کشور در حال توسعه آسیایی استفاده کردند. یافتهتکانه

های دولتی از قبیل یارانه و تثبیت رخی سیاستجهانی مواد غذایی و قیمت نفت به تورم این کشورها محدود است. ب

اثر عبور قیمت جهانی نفت به تورم در  [11] 7های مذکور مؤثر هستند. چو و تسنگها در کاهش میزان عبور قیمتقیمت

ر است. داگیری کردند. نتایج حاکی از این است در بلندمدت اثر عبور قیمت جهانی نفت به تورم تایوان معنیتایوان را اندازه

کشور بررسی کردند. نتایج این  152های داخلی را در های جهانی مواد غذایی به قیمتاثر عبور قیمت [1] 9بکرز و همکاران

کننده در کشورهای با درآمد باال، های جهانی مواد غذایی به قیمت نهایی مصرفپژوهش نشان داد که سرعت عبور قیمت

است. نرخ باالی عبور قیمت در کشورهای فقیر سهم باالی مواد غذایی بدون  73/4و  71/4، 17/4متوسط و فقیر به ترتیب 

های ماهانه از داده [17] 5دهد. جفری و همکارانفرآوری در سبد غذایی مصرفی و نقش ضعیف خدمات بازاریابی را نشان می

گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که  در مطالعه عبور تورم جهانی به تورم داخلی در پاکستان بهره 1339-7417در دوره 

داری، تورم پاکستان را تحت های صنعتی و انرژی به طور مثبت و معنیدر بلندمدت تورم قیمت جهانی مواد غذایی، نهاده

                                                           
1. Juthathip and Park 
2. Chou and Tseng  
3. Bekkers et al.   
4. Jaffri et al.  
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قیمت های جهانی مواد غذایی و نوسانات آن را بر با استفاده از رهیافت پانل اثر قیمت [19] 1دهند. لی و پارکتأثیر قرار می

های این پژوهش، تورم داخلی قیمت بررسی کردند. بر اساس یافته 7444-7411کشور در دوره  27داخلی مواد غذایی در 

های تورم قیمت جهانی مواد غذایی دارد. همچنین تورم داخلی قیمت مواد مواد عذایی در آسیا ارتباط محکمی با وقفه

 7ای قیمت مواد غذایی و نوسانات آن دارند. میساتی و موننری با تورم منطقهداغذایی و نوسانات آن به ترتیب ارتباط معنی

در ارزیابی اثر عبور قیمت مواد غذایی به تورم در کنیا به این نتیجه رسیدند که عبور قیمت داخلی مواد غذایی به تورم  [15]

به ارزیابی عبور قیمت  [11] 9ست. بلک و اوادا 43/4های جهانی مواد غذایی به تورم کل برابر و عبور قیمت 53/4کل برابر 

دار قیمت جهانی مواد غذایی بر تورم پرداختند. در این پژوهش اثر معنی MENA5مواد غذایی به تورم در کشورهای حوزه 

 اند: نتایج مطالعات را از منظر کیفی به شکل زیر خالصه کرده[ 16]فروچی و همکاران کشورهای مورد بررسی تأیید شد. 

 های مواد غذایی با توجه به نوع گروه کاالیی مورد بررسی متفاوت است.عبور قیمت -

های مواد غذایی در بین کشورها متفاوت است. بر اساس مطالعات، میزان عبور در بازار کشورهای در حال عبور قیمت -

 توسعه سه برابر اقتصادهای پیشرفته است.

 ت است. میزان عبور قیمت در طول زمان متفاو -

 کننده بیشتر است.های مصرفهای تولیدکننده نسبت به قیمتمیزان عبور به قیمت -

 های مواد غذایی نامتقارن است.  عبور قیمت -

های داخلی مواد غذایی از قیمت جهانی با توجه به تورم باالی قیمت مواد غذایی در دهه گذشته، بررسی اثرپذیری قیمت

های جهانی به رای تحلیل تورم قیمت مواد غذایی در ایران ارائه دهد. درباره انتقال قیمتتواند شواهد مناسبی بمی

خورد. یک رویکرد جدید در های داخلی مواد غذایی به ویژه در سطوح کاالها مطالعات متنوعی در کشور به چشم میقیمت

های اخیر در خارج از کشور ای در سالردهاین زمینه مطالعات صورت گرفته بر مبنای تئوری عبور است که مطالعات گست

های جهانی به خورد که به عبور قیمتانجام شده است. اما در داخل کشور مطالعه خاصی در این حوزه به چشم نمی

های سری زمانی فصلی و الگوی های داخلی در سطح کالن بپردازد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از دادهقیمت

 پردازد.    ( به ارزیابی میزان عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی آن در ایران میVARی )خودتوضیح بردار

 

 هامواد و روش -2

های قیمت تحت عنوان انتقال قیمت و بر های متنوعی برای ارزیابی ارتباط بلندمدت بین سریدر ادبیات تحقیق، روش

های جهانی چنانچه قبال اشاره شد، در مطالعات اخیر بحث عبور قیمت مبنای تئوری قانون قیمت واحد استفاده شده است.

های داخلی در کشورهای مختلف به عنوان رویکردی جدید مورد توجه قرار گرفته است که تأکید بخش مهمی از به قیمت

ای جهانی مواد غذایی هدر این پژوهش به منظور بررسی اثر عبور قیمتاین مطالعات بر قیمت مواد غذایی است. از این رو، 

                                                           
1. Lee and Park   

2. Misati and Munene    
3. Belke and Awad  
4. Middle East and North Africa region   
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شود. در این مطالعه الگوی استفاده می [12] 1به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران از الگوی مطالعه جلیل و ضیا

 شود.     خودتوضیح برداری در فرم عمومی زیر برآورد می

(1)  
1

p

t i t i t

i

y A y d u



    

ماتریس پارامترها  iAمقدار ثابت و  dدهند. یک سیستم را تشکیل می tغیرهایی است که در زمان یک بردار شامل مت tyکه 

 دارای تصریح زیر است.  tyباشد. بردار جزء خطا می tuو 

(7)  

lwfpi  ،لگاریتم طبیعی شاخص قیمت جهانی مواد غذاییlav ارزش افزوده بخش کشاورزی لگاریتم طبیعی ،lfpi  لگاریتم

 باشد.   لگاریتم نرخ ارز می lerشاخص قیمت داخلی مواد غذایی و  طبیعی

جهانی مواد غذایی به قیمت  قیمتتوان به محاسبه اثر عبور العمل آنی میو استخراج توابع عکس VARبعد از برآورد الگوی 

یمت داخلی مواد غذایی به مقدار عبور قیمت به صورت نسبت مقادیر تجمعی واکنش قداخلی مواد غذایی در ایران پرداخت. 

شود. این گیری میتکانه قیمت جهانی مواد غذایی به مقادیر تجمعی واکنش قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه خودش اندازه

 رابطه به صورت زیر قابل ارائه است: 

(9) 
 

خرج کسر نیز تغییرات قیمت ( صورت کسر بیانگر تغییرات قیمت داخلی مواد غدایی بین دو دوره زمانی و م9در رابطه )

 جهانی مواد غذایی در همان دوره ناشی از تکانه قیمت جهانی مواد غذایی است. 

العمل نسبت به تکانه نرخ ارز نیز استخراج و با استفاده از نتایج، مقدار عبور نرخ ارز به قیمت مواد در ادامه توابع عکس

( استفاده شد. در این رابطه، صورت و مخرج کسر بیانگر تغییرات 5رابطه ) شود. به این منظور ازغذایی در ایران محاسبه می

 باشند.  قیمت داخلی مواد غذایی و نیز تغییرات نرخ ارز به ازای تکانه وارده از نرخ ارز می

 (5) 
 

مرکزی ج. ا. ایران،  های زمانی بانکهای مورد استفاده در این پژوهش دارای تواتر فصلی بوده و از بانک اطالعات سریداده

 باشد.   می 1963:1-1931:5اند. دوره زمانی مطالعه نیز استخراج شده FAOمرکز آمار ایران و بانک اطالعاتی 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -9

                                                           
1. Jalil and Zea   
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شوند. طبق در این قسمت از پژوهش، ابتدا نرخ رشد قیمت مواد غذایی در ایران و جهان در دوره مورد مطالعه مقایسه می

( قابل مشاهده است نرخ رشد قیمت مواد غذایی در ایران تقریبا روند متناظری با تغییرات قیمت 1که در شکل ) آنچه

باشد. باالتر بودن جهانی مواد غذایی داشته است که حاکی از عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی در ایران می

هانی بیانگر این است که عوامل دیگری نیز در رشد قیمت مواد غذایی نرخ تورم برای مواد غذایی در ایران نسبت به نرخ ج

 گیرند. کنند که در ادامه مورد بحث قرار مینقش آفرینی می

 
 )درصد( 1963:1-1931:5نرخ رشد قیمت مواد غذایی در ایران و جهان در دوره  .1شکل 

( ارائه شده است. نتایج آزمون 1تحقیق در جدول )نتایج مربوط به آزمون ریشه واحد متغیرهای حاضر در الگوی تجربی 

ADF  وERS اند. از این رو با گیری مرتبه اول ایستا شدهبیانگر این است که همه متغیرها در سطح ناایستا بوده و با تفاضل

هانی به توجه به درجه ایستایی یکسان متغیرها، امکان استفاده از الگوی خودتوضیح برداری برای تحلیل عبور قیمت ج

های پژوهش، آزمون ریشه واحد فصلی قیمت داخلی مواد غذایی فراهم است. قابل ذکر است که با توجه به تواتر فصلی داده

نیز بر روی متغیرها انجام شد و ریشه واحد فصلی تنها در مورد ارزش افزوده بخش کشاورزی تأیید شد. به منظور رفع این 

( برای تعدیل فصلی این متغیر استفاده شد که بعد از تعدیل 1332، 1مراوال )گومز و TRAMO/SEATSمشکل از روش 

 فصلی و تکرار آزمون، وجود ریشه واحد فصلی تأیید نشد.

 

   ADFو   ERSنتایج آزمون ریشه واحد. 1جدول
 lwfpi lfpi lav ler متغیرها

E R S
 99/74 13/75 44/12 29/11 آماره در سطح 

                                                           
1. Gomez and Maravall   
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 14/7 77/7 44/5 14/7 لآماره در تفاضل مرتبه او

 I(1) I(1) I(1) I(1) درجه ایستایی

A
D

F
 

 -34/4 -13/9 -46/1 -47/1 آماره در سطح

 -96/3 -41/3 -91/14 -99/2 آماره در تفاضل مرتبه اول

 I(1) I(1) I(1) I(1) درجه ایستایی

 ت. اس -56/9و  61/1به ترتیب برابر  %1در سطح  ADFو  ERSآماره بحرانی آزمون 

ها، مرتبه بهینه در ادامه به منظور برآورد الگوی خودتوضیح برداری به عنوان ابزار مود استفاده در ارزیابی میزان عبور قیمت

بیزین برابر یک انتخاب شد. از آزمون اثر برای تشخیص -تشخیصی شوارتز الگوی خودتوضیح برداری با استفاده از آماره

غیرهای الگو استفاده شد که بر اساس نتایج، وجود دو بردار بلندمدت تأیید شد. نتایج تعداد بردارهای همجمعی بین مت

( ارائه شده است. بر اساس نتایج، عالمت ضرایب برآوردی مطابق با انتظارات 7برآورد الگوی خودتوضیح برداری در جدول )

توان به محاسبه میزان عبور قیمت مل آنی میالعتئوریک است. حال با استفاده از نتایج این الگو و استخراج توابع عکس

 جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی پرداخت. 

 نتایج برآورد الگوی خودتوضیح برداری. 2جدول 

 lfpi(-1) lwfpi(-1) lavs(-1) ler(-1) C 
 -36/4 43/4 -444/4 15/4 31/4 ضریب

 -t 66/71 21/7 17/4- 19/7 55/1آماره 

 

( قابل مشاهده است. نتایج بیانگر 7لگو به تکانه یک واحدی در قیمت جهانی مواد غذایی در شکل )العمل متغیرهای اعکس

دار است. مقادیر واکنش که این است که واکنش قیمت داخلی مواد غذایی به شوک قیمت جهانی مواد غذایی مثبت و معنی

شوک قیمت جهانی غذا صعودی است. واکنش  دهد که پاسخ قیمت داخلی بهبرای دوازده فصل گزارش شده است نشان می

دار است. در طول این هشت فصل اثر قیمت جهانی مواد غذایی به شوک خودش نیز مثبت بوده و تا هشت فصل اثر معنی

العمل ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز به قیمت جهانی مواد غذایی با اینکه کند. عکسشوک، روند کاهشی طی می

 دار نیستند.    از لحاظ آماری معنی مثبت است ولی

العمل آنی، به ارزیابی میزان عبور قیمت جهانی مواد حال بعد از برآورد الگوی خودتوضیح برداری و استخراج توابع عکس

العمل تجمعی قیمت داخلی مواد غدایی به تکانه شود. نسبت عکسغذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران پرداخته می

العمل تجمعی قیمت جهانی مواد غذایی به تکانه خودش بیانگر میزان عبور قیمت جهانی ت جهانی مواد غذایی به عکسقیم

مواد غذایی به قیمت داخلی آن در دوره مورد نظر است. نتایج محاسباتی میزان عبور قیمت جهانی به بازار داخلی مواد 

درصد  4ایان فصل اول میزان عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی ( گزارش شده است. در پ9غذایی در ایران در جدول )

درصد در پایان سال اول و  69و  91رسد. این روند افزایشی ادامه یافته و به مقادیر درصد می 11است که بعد از دو ماه به 

ایران قابل توجه است؛ های داخلی غذا در رسد. آنچه که واضح است اینکه عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمتدوم می
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یابد. به عبارت دیگر با افزایش صد در صدی در شاخص قیمت هر چند که این اثر در ابتدا کم بوده و با گذر زمان افزایش می

 یابد. درصد در طول یک سال افزایش می 91جهانی، شاخص قیمت داخلی مواد غذایی به میزان 

  

  
 شوک قیمت جهانی مواد غذاییالعمل آنی به توابع عکس .2شکل  

های گذشته نرخ ارز نیز از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است لذا عبور نرخ ارز به قیمت با توجه به اینکه در طول سال

درصد است  1( گزارش شده است. میزان عبور نرخ ارز در پایان فصل اول برابر 9مواد غذایی نیز محاسبه شد که در جدول )

رسد. به عبارت دیگر با دو برابر شدن نرخ ارز قیمت مواد غذایی درصد در پایان سال اول می 16شیب مالیمی به  که با طی

های جهانی مواد غذایی نسبت به درصدی را خواهد داشت. مقایسه نتایج بیانگر این است که میزان عبور قیمت 16افزایش 

 عبور نرخ ارز از اندازه بیشتری برخوردار است. 

 اندازه عبور قیمت جهانی مواد غذایی و نرخ ارز به قیمت داخلی مواد غذایی .9ول جد
 4 5 9 7 1 فصل

عبور قیمت جهانی به 

 قیمت داخلی مواد غذایی
44/4 11/4 79/4 91/4 69/4 

عبور نرخ ارز به قیمت 

 داخلی مواد غذایی
41/4 43/4  19/4 16/4 71/4 
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اریانس شاخص قیمت داخلی مواد غذایی ارائه شده است. در دوره اول تمامی تغییرات در این قسمت نتایج مربوط به تجزیه و

شاخص قیمت مواد غذایی توسط خود متغیر توضیح داده شده است. این سهم روند نزولی دارد و بعد از دوازده دوره به 

افزوده از مقادیر ناچیز نزدیک به رسد. در این بین سهم بقیه متغیرها روند افزایشی دارد. سهم ارزش درصد می 64حدود 

دهندگی بیشتر رسد. برای نرخ ارز سهم توضیحدرصد در انتهای فصل دوازدهم می 3/5های ابتدایی به حدود صفر در دوره

دهندگی شاخص درصد در دوره دوازدهم میرسد. اما قدرت توضیح 14درصد در دوره دوم به بیش از  41/4است و از مقدار 

درصد در دوره دوم  15/4واد غذایی نسبت به دو متغیر دیگر بیشتر است به طوری که با یک روند افزایشی از قیمت جهانی م

کند. بینی نیز در یک سیر طبیعی، مقادیر افزایشی را تجربه میرسد. خطای پیشدرصد در پایان دوره دوازدهم می 1/16به 

از اثر قابل توجه قیمت جهانی مواد غذایی بر قیمت داخلی مواد  توان گفت که تجزیه واریانس نیز حاکیپس در مجموع می

 غذایی است.                 

 

         

 جدول تجزیه واریانس شاخص قیمت داخلی مواد غذایی  .4جدول 

LER LAVS LWFPI LFPI S.E.  

4244 4244 4244 144244 4242 1 

4241 4244 4215 34261 4243 7 

7257 4242 1269 31244 4211 9 

5272 4297 9244 37299 4219 5 

6242 4222 5225 44257 4211 1 

2261 1296 6214 45219 4212 6 

4247 7247 4273 44242 4214 2 

3266 7221 14241 22212 4274 4 

14213 9292 11222 25264 4271 3 

14259 9232 19257 27214 4279 14 

14255 5253 11247 24241 4275 11 

14274 5239 16215 64271 4271 17 

در این بخش از مقاله، نتایج مربوط به برآورد الگوی همجمعی به منظور تحلیل کشش بلندمدت ارائه شده است. طبق نتایج 

درصد افزایش  16/4به ازای افزایش یک درصدی در شاخص قیمت جهانی مواد غذایی، شاخص قیمت داخلی به میزان 

های جهانی است. در مورد نرخ ارز، افزایش یک با مقادیر محاسباتی برای میزان عبور قیمت یابد. این نتیجه همسومی

 شود. درصدی در شاخص قیمت داخلی مواد غذایی می 49/4درصدی آن منجر به افزایش 
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 های بلندمدت(نتایج برآورد الگوی همجمعی )کشش. 3جدول 

 lwfpi lavs ler C 

 -63/71 49/4 23/1 16/4 ضریب

 - t 15/7 46/5 45/2آماره 

های جهانی بر های اثرگذاری قیمتهای داخلی و کانالدر مورد مقادیر باالی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت

 های داخلی باید به دو نکته مهم توجه کرد:قیمت

های قیمت ه انتقال تکانهنخست اینکه حجم واردات محصوالت کشاورزی در ایران قابل توجه است و این فرایند منجر ب

شود. با توجه به اینکه ایران عالوه بر واردات محصوالت غذایی نهایی به های داخلی میجهانی محصوالت وارداتی به قیمت

های دامی نیز نیاز دارد. از این رو کانال واردات عالوه بر اینکه به طور مستقیم های مهمی مانند نهادهواردات برخی نهاده

های وارداتی منجر به افزایش دهد، به طور غیر مستقیم نیز با افزایش قیمت نهادهاد غذایی را تحت تأثیر قرار میقیمت مو

 شود. قیمت تمام شده محصوالت تولید شده در داخل می

مقارن  ها در کشوربا اجرای قانون هدفمندی یارانه 7414-7411و  7442-7444های ثانیا تکانه قیمتی مواد غذایی در سال

شد. در این دوره به واسطه افزایش قابل توجه نقدینگی و حاکم شدن انتظارات تورمی بر اقتصاد کشور زمینه برای اثرپذیری 

های جهانی مساعد شد. به صورتی که اقتصاد کشور با تورم باالیی در این دوره مواجه شد و گروه مواد بیشتر از افزایش قیمت

های جهانی به تثنی نبود. پس وضعیت تورمی موجود در کشور نیز عامل مهمی در عبور قیمتغذایی نیز از این قاعده مس

 های تورمی باالتر میزان عبور بیشینه شود.رود در نرخبازار داخلی مواد غذایی است و انتظار می

غذایی و نرخ ارز از های این پژوهش، قیمت جهانی مواد توان اظهار داشت که بر اساس یافتهبندی کلی میدر یک جمع

کننده اصلی قیمت داخلی مواد غذایی در ایران هستند که این نتیجه با نتایج اغلب مطالعات مرور شده در عوامل تعیین

بخش ابتدایی مقاله مطابقت دارد. اما آنچه که مهم است این که شرایط اقتصادی کشور در تضعیف یا تقویت اثرپذیری از 

پذیری اقتصاد در برابر تواند آسیبکند و سیاستگذاری کاراتر در این زمینه میایفا می های جهانی نقش مهمیقیمت

های جهانی را کاهش دهد. با توجه به حاکم بودن فضای تورمی بر اقتصاد کشور و نوسانات باالی نرخ ارز در دوره مورد تکانه

ورم، زمینه برای کاهش اثرپذیری قیمت داخلی مواد های مبتنی بر مهار تگردد با بکارگیری سیاستمطالعه، پیشنهاد می

گیری های جهانی فراهم شود. چرا که یکی از عوامل مؤثر بر شکلغذایی و به تبع آن تورم کل اقتصاد از افزایش قیمت

افزایش تواند از های جهانی است. عالوه بر این افزایش نسبی ارزش پول ملی میهای قیتانتظارت تورمی، تغییرات و تکانه

 های وارداتی در داخل کشور جلوگیری کند.قیمت مواد غذایی و نهاده
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