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 بررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت موادغذایی در ایران
 3قادر دشتی _ * 2زادهمحمد قهرمان _ 1سمیرا کنعانی

 

 چکیده

مندی اقتصاددانان به بررسی عوامل موثر بر وجود نوسانات قیمت موادغذایی و اثرگذاری آن بر امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به عالقه
-باشد که میثباتی نرخ ارز در کشور میست. از جمله عوامل اثرگذار بر نوسانات قیمت موادغذایی، ناپایداری و بیقیمت موادغذایی گردیده ا

مطالعه حاضر  هدف: آینده ایجاد کند و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. تواند عدم اطمینان بیشتری در مورد قیمت موادغذایی در

باشد تا اثرات نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله رشد تولید و تقاضا مت موادغذایی در ایران میبررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قی
های مورد نیاز برای مطالعه حاضر شامل قیمت بهره گرفته شد. داده GARCH های خانوادهکشورپرداخته شود. بدین منظور از مدل

-59ی زمانی نرخ ارز و نقدینگی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی دوره ،PPI موادغذایی بصورت ماهانه در قالب شاخص قیمت

شوند. سپس معادله گیری ایستا مینشان داده شد که متغیرها در سطح ناایستا بوده و با یکبار تفاضلنتایج: آوری شده است. جمع 3131

خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج موید آن بود که  ARCH میانگین شرطی برای متغیرها برآورد گردید و آزمون وجود اثرات
نامتقارن  GARCH هایغیرخطی هستند در نتیجه واریانس ناهمسانی به صورت نامتقارن وجود دارد. لذا مدل ARCH متغیرها دارای اثر

خیص داده شد. درضمن از این مدل الگوی مناسبی تش SAGARCH مدل، مدل 3برای سری قیمت مواد غذایی برآورد گردید که از بین 
های مطالعه بیانگر آن است عالمت ضریب متغیر رشد نرخ ارز در معادله واریانس برای بیان اثر نامتقارن اخبار نیز بهره گرفته شد. یافته

ی مقدار این ضریب برابر یابد. از لحاظ عددشرطی مثبت بوده یعنی با افزایش نوسانات نرخ ارز نوسانات قیمت موادغذایی نیز افزایش می
-درصد افزایش خواهد یافت. از آن 3383/0درصد رشد نرخ ارز افزایش یابد تالطم قیمت موادغذایی  3باشد بدین مفهوم که اگر می 83/33

موادغذایی  ی امنیت غذایی کشور بوده و رشد نرخ ارز اثر بسزایی در نوسان قیمتجایی که قیمت موادغذایی از عوامل مهم و تعیین کننده
شود در صورت کافی بودن موجودی ذخایر ارزی کشور، دولت همچنان با نرخ ارز ترجیحی اقدام به واردات اقالم مواد دارد، توصیه می

 غذایی ضروری مردم نماید تا قدرت خرید مردم روز به روز کمتر نشود. 

  GARCH های خانوادهموادغذایی، نرخ ارز، نوسانات قیمت، مدلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
با توجه به اهمیت تامین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امنیت غذایی همواره در کشورهای در حال توسعه 

مطرح بوده و قیمت موادغذایی به عنوان یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر عرضه و تقاضا برای موادغذایی و محصوالت 

ها به منظور تامین امنیت غذایی از یک طرف از بدین لحاظ دولت .کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران بوده است

های های پولی و ارزی و تجاری و از طرف دیگر با بکارگیری سیاستهای کالن نظیر سیاستطریق اعمال سیاست

این  ها و تولیداتهای کشاورزی با تاثیرگذاری بر روند قیمتخاص بخش کشاورزی و غذایی و اعطای یارانه به نهاده

اثر (. Karbasi & Piri, 9002) کنندمحصوالت در جهت دستیابی به هدف تامین غذایی در اقتصاد مداخله می

نوسانات قیمت موادغذایی بر رفاه جامعه و امنیت غذایی باعث شده که اقتصاددانان به بررسی عوامل موثر بر قیمت 

ریزی صحیح در راستای تواند ابزار مناسبی جهت برنامهیمند باشند بطوریکه شناسایی این عوامل مموادغذایی عالقه

کننده را های قیمتی همواره رفاه تولیدکننده و مصرفکنترل تبعات منفی این تغییرات بر رفاه جامعه باشد. نوسان

هایی به دهد. این نوسانات دالیل مختلفی در سمت عرضه و تقاضای محصوالت دارد و زیانتحت تاثیر قرار می

ازدیرباز بخش کشاورزی در تامین موادغذایی (. Newberry, 9121)کند کنندگان تحمیل مییدکنندگان و مصرفتول

و به تبع آن امنیت غذایی کشور نقش کلیدی و محوری داشته و همواره قیمت محصوالت این بخش کشاورزی دارای 

رهای توسعه نیافته انکار ناپذیر است. علت های اقتصادی، به خصوص در کشونوسان بوده است. نقش نرخ ارز در نظام

های اقتصادی خود به کشورهای صنعتی وابسته هستند و آن نیز روشن است، کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش

برای واردات نیازمند ارز بیشتری هستند. افزایش نرخ ارز از یک سو باعث افزایش میزان بدهی و از سوی دیگر باعث 

شود. افزایش بدهی کمبود نقدینگی را ها میی تولیدات و خدمات ارائه شده توسط این شرکتام شدهافزایش بهای تم

 های اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود و شاخص بازده سهام دارد.به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاه

مدت بودن باعث طوالنیدهنده تغییرات بدون هدف یک متغیر اقتصادی است که در صورت نوسانات قیمت نشان

شود و در نتیجه باعث های تولیدی میاعتمادی و عدم حتمیت و همچنین باعث افزایش ریسک در فعالیتایجاد بی

های داخلی را در کشورهای کم شدن امنیت غذایی، جلوگیری از رشد اقتصادی و ناامنی سیاسی و خطر درگیری

های گذاران، نوسان قیمتاقتصاددانان کشاورزی و سیاست. (Prakash, 7199) دهددرحال توسعه افزایش می

تواند های محصوالت کشاورزی میدانند. نوسان قیمتمحصوالت کشاورزی را عامل اصلی ریسک قیمتی می

ها در های بازار باز دارند. بنابراین تصمیم گیریبینی دقیق و درست قیمتکنندگان را از پیشتولیدکنندگان و مصرف

 (.Saha & Delgado, 9121) شوندرایطی در آینده چندان سودمند واقع نمیچنین ش

هایی در زمینه اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر نوسانات قیمت موادغذایی انجام در داخل و خارج از کشور بررسی

متقارن نرخ ارز بر بررسی اثرات نا Pedram et al (2112)توان به تحقیقات داخلی از جمله گرفته که از این بین می

های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک های کاالهای صادراتی که در این راستا تکانهقیمت
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های منفی نرخ های صادراتی نسبت به شوکنرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شد که واکنش قیمت

با  Gharemanzadeh & Eshghi (2113)کهای مثبت )افزایش ارزش پول ( است. ارز )کاهش ارزش پول( بیشتر از شو

ها در بازار گوشت مرغ استان تهران را الگو سازی غیرخطی نوسانات نامتقارن قیمت GARCH هایاز مدل استفاده

تفاوتی بر نمودند براین اساس در هر سه سری قیمت اثرات اهرمی وجود دارد یعنی شوکهای مثبت و منفی اثرات م

به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در ایران  Safari et al (2112)روی نوسانات قیمت دارند. 

بود نتایج حاکی از آن است که  ARDL های توزیع شدهکه مدل بکار رفته در این پژوهش الگوی خودتوضیح با وقفه

تاثیر  Ghahremanzadeh et al (2112)رابطه معکوس وجود دارد.  بین نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی

غیر خطی مورد  GARCH هایهای اصلی مواد غذایی در ایران با بکارگیری از مدلاخبار بر نوسان قیمت گروه

به عبارت  بررسی قرار دادند که تاثیر اخبار بر بازار غالت و نان ماندگارتر از تاثیر اخبار بر بازار سه گروه دیگر است

 & Aziznezhadروند. دیگر تاثیر اخبار منتشر شده بر بازارهای تحت بررسی به آرامی و تدریجی از بین می

komaigani (7192)  در تحقیقی به بررسی تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کالن در

یانس و تابع واکنش آنی براساس تجزیه چولسگی مبتنی بر و تکمیل آن، روش آنالیز وار 1ایران از روش دن موال

پرداخته از سویی نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تاثیر را   (VAR) ساختار خودتوضیحی برداری

 ای کوتاه ازهای کوتاه مدت داشته است از سویی دیگر تراز تجاری کشور نیز با وقفهروی تغییرات نرخ سود سپرده

 بیند.شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می

Manera et al (7197) های آینده برای چهار انرژی )نور خورشید، نفت خام، روغن به تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت

سازی محصول کشاورزی )ذرت، جو، گندم، روغن و سویا( در اسپانیا پرداختند که در مدل 5و بنزین وگاز طبیعی و 

ه حدس و گمان ضعیفی وجود دارد در حالی که عوامل اقتصاد کالن به توضیح معامالت آینده و قیمت کاال در آیند

را مورد بررسی قرار داده  تأثیر اخبار اقتصادی بر قیمت اوراق قرضه Paiardeni(2112)کند. ها کمک میقیمت آن

و بازارهای سهام را دریافت کرده بازار اوراق قرضه توجه کمتری نسبت به ارز خارجی  که داردظهار می. وی ااست

گذارد. همچنین می کنند اخبار جدید روی قیمت تأثیراز آنجا که بازارهای مالی به طور طبیعی به جلو نگاه می است

اثر نرخ  Kohler et al (2115).اطالعیه تأثیر قابل توجهی در بازده اوراق قرضه دارد 25اطالعیه مورد بررسی،  26از 

بررسی نمودند پژوهش بیانگر  ARDL صادرات بخش کشاورزی و غذایی در سوئیس را از طریق مدل ارز بر عملکرد

این است که در بلندمدت یک درصد افزایش در فرانک سوئیس منجر به کاهش صادرات محصوالت کشاورزی و 

ر غنا را با استفاده از کننده داثر عبور نرخ ارز بر قیمت مصرف  Lordina (2112)شود.درصد می 9/1غذایی در حدود 

2 مدل متقارن
ERPT  مورد تحلیل قرار داده و نشان دادند که تغییرات نرخ ارز اسمی و نرخ ارز موثر باعث افزایش

با مطالعه اثر عوامل اقتصاد کالن در تورم  Louw (2116)کنندگان در بلندمدت خواهد بود. قیمت برای مصرف

                                           
9 Dan mola 
7 Exchange Rate Pass Through 
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به این باور رسیدند که قیمت محصوالت کشاورزی و نرخ  ARDL اده از روشموادغذایی در آفریقای جنوبی با استف

ارز پس از دو ماه بر تورم مواد غذایی ظاهر شوند در حالی که قیمت جهانی کاالها فقط پس از هشت ماه بر تورم 

 شود.        گذارد و منجر به کاهش ارزش مبادله بر تورم موادغذایی میموادغذایی تاثیر می

گردد نوسان یک معیار کمی است به عبارتی زمانی که قیمت محصوالت رشدی اس مطالب یاد شده مالحظه میبراس

رو به افزایش دارند مردم عادی بر این امر اعتقاد دارند که نوسان روی داده است. به دلیل اینکه نرخ ارز بر متغیرهای 

ضا کشور، عمومًا در ادبیات موضوع بر نحوه اثرگذاری کالن اقتصادی بسیاری اثرگذار است ازجمله رشد تولید و تقا

نرخ ارز بر قیمت کاالها به ویژه مواد غذایی به لحاظ اهمیت تامین امنیت غذایی، بسیار توجه شده است. در این راستا 

 باشد.هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نرخ ارز بر نوسنات قیمت موادغذایی در ایران می

 

 هامواد و روش

ای است که توسط مردم عادی برای توضیح رشد ی تکنیکی در اقتصاد و مالیه است و از طرفی واژهن یک واژهنوسا

رود. در سطح تکنیکی، نوسان قیمت یک معیاری کمی است که مقدار تغییرپذیری قیمت را بیان ها به کار میقیمت

ی موادغذایی است این ورزی، میزان ذخیرهکند. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نوسان قیمت محصوالت کشامی

های تولید و مصرف نسبتا تاثیرگذاری بر نوسانات قیمت بدین شکل است که وقتی ذخایر موادغذایی کم است تکانه

 Deaton) افتدتوانند اثرات قیمتی بزرگی داشته باشند و وقتی ذخایر زیاد باشند برعکس آن اتفاق میکوچک نیز می

& Laroqe, 9117 .)بازی از دیگر عواملی که ممکن است باعث افزایش و یا کاهش نوسان قیمت احتکار و سفته

تواند شکل موادغذایی موثر واقع شود. سفته بازی که ممکن است اثر مثبت یا منفی بر نوسان قیمت بگذارد می

 دیگر قرار دادها را داشته باشدی قراردادهایی آتی کاال یا ی نگهداری ذخایر یا خریدو فروش سوداگرانهسوداگرانه

(Piot-Lepetit, 9117 .)های قیمت، خبرهای آتی و اطالعات جدید قیمتی است یکی دیگر از عوامل مهم در نوسان

-کنندگان، قیمت را دچار تغییر و نوسان میتواند با  اثرگذاری بر روند تولید، عرضه و همچنین تقاضای مصرفکه می

( آزمون 1993های قیمتی است که نخستین بار در مطالعه انگل و نگ )اط بین خبر و نوسانکند. و این بیانگر ارتب

 شد. 

گذارد و های مختلفی بر اقتصاد کشور تاثیر میشود که از راهنرخ ارز، متغیر کلیدی در اقتصاد هر کشور محسوب می

آورد این مشکالت ابعاد گوناگون می ای برای اقتصاد هر کشور بوجوددر صورت مدیریت ناصحیح آن مشکالت عدیده

شود که این موضوع دراقتصاد ایران نیز صادق است. قیمت یک واحد پول رایج بر حسب پول رایج اقتصاد را شامل می

نامند، نرخ ارز قدرت آن را دارد که بتواند شرایط اقتصادی کشور را بیان کرده و عاملی است که به دیگر را نرخ ارز می

عبور نرخ ارز بصورت درصد (. Haydari, 7197) الملل مقایسه کردان اقتصاد ملی را با اقتصاد بینکمک آن بتو

های صادرات و تغییرات در قیمت داخلی به قیمت وارداتی که ناشی از یک درصد تغییر در نرخ ارز ما بین جریان
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مت کاالهای مصرفی وارداتی، قیمت های داخلی از سه طریق، قیشود. نوسان نرخ ارز به قیمتواردات تعریف می

که اثر نوسان نرخ یابد. در حالیگذاری شده با ارز خارجی انتقال میای و کاالهای تولید داخلی قیمتکاالهای واسطه

ارز در دو مسیر اول مستقیم است و در مسیر سوم این نوسان از طریق تغییرات هزینه تولید به میزان کمتری به طور 

های داخلی از تغییرات قیمت وارداتی کاالهای ذار است. در دو مسیر اول اثر نوسان نرخ ارز بر قیمتمستقیم تاثیرگ

های خارجی )اثر گیرد که اثر غیر مستقیم کاهش ارزش پول داخلی، بر قیمتهای تولیدی صورت مینهایی و نهاده

( این مسیرهای مستقیم و 1شکل ) (.Ghahremanzadeh & Eshgi, 9002) باشدجانشینی( یا )اثر درآمدی( می

 دهد.غیرمستقیم و همچنین عوامل موثر بر عبور نرخ ارز بر قیمت موادغذایی را نشان می

 
 (.Hayder & Shah, 7114)های داخلی عبور نرخ ارز به قیمت -1شکل

گیری جهت اندازهکنند. نوسان به صورت یک معیار اغلب نوسانات را بصورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می

های از آن جا که سری(. Ghahremanzadeh & Eshgi, 7194) شودمیزان تغییرپذیری یک مقدار یا قیمت تعریف می
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ها روندزدایی شوند در غیر ها نیازمند این است که سریاقتصادی عموما دارای روند هستند، لذا بررسی نوسان سری

مانند قیمت موادغذایی   زمانی شود. سرینات قیمت در نظر گرفته میگیری نوسااینصورت حرکات روند در اندازه

-معرفی می است. در مباحث مربوط به رگرسیون یک معادله برای   مقدار آن در زمان   را در نظر بگیرید که 

یعنی   معادله میانگین شرطی که ترین حالت بدین شکل است که در ساده شود

دهند و در این شرایط، فرض نمایش می که بدین شکل  باید برآورد شود 

ض است و فر  ی سفید یعنینوفه  ثابت است. در این تابع ضمنی این است که واریانس شرطی

است؟ یا خیر اگر جواب منفی باشد وجود ناهمسانی   در طول زمان دارای واریانس ثابت   کالسیک که آیا

مطرح است این است  بینی شدهدار است. )این موضوع راجع به نااطمینانی یا تغییرات پیشواریانس شرطی را بیان

( ارائه شده که یک روش 1962توسط انگل ) 1ARCH به عنوان معیار نااطمینانی لزوما ثابت نیست(. روش  که

چارچوب   ARCHشود. مدل گیری عدم قطعیت است و برای سریال همبستگی تجربی استفاده میبرای اندازه

دارای مشکالت و  ARCH ند ولی مدلکهای زمانی بیان میمناسبی برای تحلیل تغییرپذیری و نوسانات در سری

است از طرف دیگر ممکن است فرض غیرمنفی بودن نقض  هایی است که از مشکالت آن تعیین وقفه محدودیت

سازد برای حل این مشکالت از مدل دیگری را با مشکل مواجه می ARCH شود که در این صورت تخمین مدل

های مثبت متقارن نوسانات )واریانس( برای شوک GARCH هایشود. در مدلاستفاده می GARCH موسوم به مدل

-به گونه GARCH هایها متقارن باشد به این منظور مدلو منفی یکسان است اما هیچ دلیلی ندارد که اثرات شوک

 مدلند از: های منفی و مثبت را بصورت نامتقارن در نظر بگیرند که عبارتاند که اثرات شوکای توسعه داده شده

GARCH 9 نامتقارن سادهSAGARCH، مدل GARCH 3 نماییEGARCH، مدل GARCH -GJR ،مدل 

GARCH 2 ایآشیانهTGARCH ،مدل GARCH 5 غیرخطیNGARCH، 2 مدلAPGARCH مدل و X-GARCH 
و از  دهدیی پیوند بین انحرافات کوتاه مدت را م( معرفی شده که این مدل اجازه1966توسط لی ) GARCH-X که مدل

کند. با این حال انواع مختلفی از های بهتر و قابل اطمینان صحبت میبینیروابط هماهنگ دراز مدت، نوسان قیمت و پیش

های شوند. البته با توجه به تکنیکقیمت موادغذایی استفاده می بینیپیش شود که برای نوسان قیمت،ها ارائه میمدل

 GARCH مناسب هستند. مدل GARCH های موادغذایی از مدلی قیمتبینپیش  ARIMAو VARخودتوضیحی
ممکن است برآوردهای متضاد از تداوم واریانس را ارائه دهد درصورتی که اطالعات اضافی ناشی از عوامل دیگر به 

                                           
9 Autoregressive Conditional Heteroskedasticity  
7 Simple Asymmetric GARCH 
3 Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
4 Threshold GARCH  
5 Non-Linear GARCH 
6 Asymmetric Power GARCH 
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تواند این می  GARCH-X سنتی بنام مدل GARCH حساب نیامده باشد. بنابراین یک نسخه توسعه یافته از مدل

 های شرطی را در نظر بگیرند.تواند اثرات انحرافات کوتاه مدت بر واریانسوامل را در نظر بگیریم این مدل میع

                                         )0(                  
                    

متقارن  GARCH هایل تمایز این مدل با مدلی قابباشد. نکتهمی GARCH این مدل از لحاظ پایداری مانند مدل

GARCH- است که شامل متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ ارز را نشان خواهند داد. برای ایستایی مدل متغیر

X مدل( 2111)  ی هوانگباشد. به گفته  و   و همچنین  نیاز است که 

GARCH-X شود. مدلای است که عوامل اثرگذار مهمی مانند انحرافات اقتصاد کالن را شامل میمدل ساده ARCH 
کند اما ممکن است فرض غیرمنفی بودن های زمانی را بررسی میچارچوب مناسبی برای تجزیه و تحلیل در سری

ای حل این مشکالت از مدل سازد. بررا با مشکل مواجه می ARCHنقض شود که در این صورت تخمین مدل 

 شود.تعمیم یافته استفاده می ARCH یا GARCH دیگری موسوم به مدل
      (9   )                  

پیشنهاد نمود در این آزمون فرضیه صفر مبنی بر  ARCH را برای کشف LM ( آزمون ضریب الگرانژ1962) انگل

باشد که های زمانی مورد بررسی میدر سری ARCH حاکی از وجود اثرات و فرضیه مقابل ARCHعدم وجود اثرات 

 ( آمده است.3آید. شکل ریاضی آن در رابطه )به دست می در این آزمون با استفاده از رگرسیون کمکی 

     (3                                                                ) 

                                                                                          

های منفی و مثبت بر واریانس متفاوت بودن اثرات شوک نامتقارن بودن یا برای بررسیی واحد را های ریشهآزمون

 دادهتوضیح ون استفاده خواهد شد. در ادامه این روش که در این مطالعه از این آزممطرح نمودند روشی را  شرطی

 (:Suri, 9002) شودمی

 :باشدگردد که به صورت زیر میتعریف می  برای این آزمون ابتدا یک متغیر موهومی به نام. 0

                                                )2(                   

شود و در غیر یک در نظرگرفته می اجزای اخالل که از معادله میانگین شرطی بدست آمده است.  

  . باشداین صورت صفر می

باشد. سپس بدست آمده از معادله میانگین شرطی تحت فرضیه همسانی واریانس شرطی می . اجزای اخالل 2

 ردد.گمدل زیر برآورد می

 گردد:. رگرسیون برآورد می3
                      (5                               )                          
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 شود.بررسی می ضریب  . با استفاده از آزمون 2

 کند.نامتقارن را بیان می ARCH کننده همسانی واریانس شرطی و فرض مقابلفرض صفر بیان

 دهدیکی از سه حالت نامتقارن بودن را به شرح زیر نشان می  . 5

 ر. ها بستگی دارد یا خیگردد که آیا واریانس شرطی به عالمت شوکآزمون می، الف( با شرط 

 .گرددمیدر این حالت نامتقارنی را فقط از لحاظ مثبت و منفی بودن بررسی 

ها شوک واریانس شرطی به اندازه های منفی برگردد که آیا شوکآزمون می، ب( با شرط 

 .گیردهای منفی مورد بررسی قرار میبستگی دارد. در این حالت، نامتقارنی از لحاظ اندازه شوک

ها بستگی شوک نس شرطی به اندازهواریا های مثبت برگردد که آیا شوکآزمون می، ج( با شرط 

 .گرددهای مثبت بررسی میدارد. در این حالت، نامتقارنی از لحاظ اندازه شوک

 گیرد: ( انجام می2) آزمون هر سه حالت نامتقارنی به صورت رابطه

              (6                )  

                                                                                      

 
 گیردکه در آن، فرض صفر همسانی واریانس را بیان کرده و فرض مقابل نامتقارنی واریانس شرطی را در نظرمی

(Engel & NG, 0223 .)شوند. ها از نظر ایستایی بررسی های سری زمانی بایستی دادهقبل از استفاده از تکنیک

یابد. ها و سری افزایش میزمانی ، امکان غیرایستا بودن )یا وجود ریشه واحد( در دادههای سریهنگامی که با داده

 ای ایستا است که تمایل بازگشت به میانگین را داشته و نوسان اطراف میانگین ثابت است.مجموعه

 نتایج
نمودار رشد شاخص قیمت موادغذایی، نرخ ارز و برای اینکه نوسانات قیمت واقعی، براحتی قابل مشاهده شوند 

شود که ( نشان داده شده است. با توجه به نمودارها مشاهده می2( و )3(، )2نقدینگی به ترتیب در نمودارهای )

بسیار  1393تا اوایل  1366های نوسانات در طول زمان ثابت نبوده و نوسانات رشد قیمت موادغذایی در طی سال

شود رشد نرخ ( مشاهده می3ها تا حدودی کنترل شده است. مطابق نمودار )چند بعد از این سالچشمگیر بوده هر

به بعد این نوسانات شدت یافته است و این  1391ای دارد ولی از سال های اولیه نوسانات کنترل شدهارز در سال

( بیانگر آن است که 2. نمودار )باشدثابت نبودن نوسانات در طول زمان شاهدی بر وجود ناهمسانی واریانس می

 های مورد مطالعه بسیار شدید است.نوسانات رشد نقدینگی واقعی در طی سال
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 .1131-59های روند تغییرات رشد ماهانه شاخص قیمت واقعی موادغذایی در سال -2شکل 

 (.1392ا )سال مأخذ: محاسبات نگارنده براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.

 

 

 .1131-59های روند تغییرات رشد ماهانه نرخ ارز واقعی در سال -1شکل 

 (.1392مأخذ: محاسبات نگارنده براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا )سال 
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 .1131-59های نمودار رشد ماهانه نقدینگی واقعی طی سال -4شکل 
 (.1392مأخذ: محاسبات نگارنده براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا )سال 

و آزمون ، ADFیافته، فولر تعمیم -های دیکیبرای اثبات عدم وجود ریشه واحد در متغیرها، در این قسمت از آزمون

یوز استفاده شده است. نتایج اندر -و آزمون زیویت  DF-GLS ،ریشه واحد حداقل مربعات تعمیم یافته دیکی فولر

ارائه شده است. مقایسه مقدار آماره آزمون  2و  5ی اول در جداول ها در سطح و در تفاضل مرتبهحاصله از این آزمون

ADF و DF-GLS توان فرضیه عدم مبنی بر وجود ریشه ها برای هر سه متغیر بیانگر آن است که نمیدر سطح داده

های این دو توان مالحظه نمود که مقدار آمارهگیری شده از مرتبه اول میی سری تفاضلواحد را رد نمود ولی برا

توان نتیجه گرفت که هر سری شاخص قیمت واقعی موادغذایی، نرخ ارز آزمون بیشتر از مقادیر بحرانی است لذا، می

 باشند به عبارت دیگرود ایستا میها ناایستا بوده ولی در تفاضل مرتبه اول خواقعی و نقدینگی واقعی در سطح داده
I(1) هستند. 

 های شاخص قیمت واقعی موادغذایی، نرخ ارز واقعی و نقدینگی واقعینتایج آزمون ریشه واحد لگاریتم سری  -9شکل 

  DF-GLS آزمون     ADFمتغیر      آزمون 

 مقدار بحرانی*

مقدار 

 بحرانی**

مقدار 

 آماره

تعداد 

 دار بحرانی **مق مقدار بحرانی* وقفه 
 مقدار آماره

  

  در سطح داده ها 931/1- 223/2- 123/3- 1 261/1- 616/2- 222/2-
  

  

    

 

 قیمت    

 تفاضل مرتبه اول 219/6- 662/2- 522/2- 1 262/5- 123/2- 252/1-

واقعی 

 موادغذایی 

                  

   داده ها در سطح 299/1- 223/3- 123/3- 3 321/1- 922/2- 252/2-

  

  

    

 

 نرخ ارز واقعی    
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   تفاضل مرتبه اول 599/6- 662/2- 522/2- 2 126/5- 123/2- 252/1-
              

 

  
                  

   در سطح داده ها 225/1- 22/3- 122/3- 12 252/1- 616/2- 531/2-

  

  

    

 

 نقدینگی واقعی    

   تفاضل مرتبه اول 122/12- 662/2- 522/2- 1 225/6- 152/2- 225/1-
 های تحقیقمأخذ: یافته

اندریوز بهره گرفته -به منظور بررسی اثر وجود تغییر ساختاری در ایستایی متغیرهای مورد بررسی از آزمون زیویت

آن است که دهنده ها برای هر سه متغیر نشانشد. نتایج محاسبه مقادیر آماره آزمون زیویت اندریوز در سطح داده

گیری شده از مرتبه اول بیانگر توان رد کرد. اما سری تفاضلفرضیه عدم که مبنی بر وجود ریشه واحد است را نمی

شود ای در این آزمون بیشتر از مقدار بحرانی است. پس با این تفاسیر نتیجه گرفته میاین نکته است که مقدار آماره

ها ناایستا هستند و با ، نرخ ارز واقعی و نقدینگی واقعی در سطح دادههای شاخص قیمت واقعی موادغذاییکه سری

بوده  1391باشند. الزم به ذکر است که سال شکست ساختاری گیری در تفاضل مرتبه اول ایستا مییکبار تفاضل

 است.

 نقدینگی واقعی های شاخص قیمت واقعی موادغذایی، نرخ ارز واقعی ونتایج آزمون زیویت اندریوز برای سری -6شکل

            
 متغیر         آزمون زیویت اندریوز     

* ** ***       

     مقدار آماره مقدار بحرانی مقدار بحرانی مقدار بحرانی

            

 شاخص  هادر سطح داده 215/2- 93/2- 22/2- 11/2-

  
  

 قیمت    

 اقعی موادغذاییو تفاضل مرتبه اول 931/6- 93/2- -16/5 52/5-

        

 

  
            

   هادر سطح داده 152/2- 93/2- 22/2- 11/2-

  

  

 نرخ ارز واقعی     

   تفاضل مرتبه اول 221/5- 63/2- 16/5- -52/5
        

 

  
            

   هادر سطح داده 655/3- 52/5- 16/5- 62/2-
  

  

 نقدینگی واقعی     

   تفاضل مرتبه اول 532/11- -63/2 16/5- 52/5-
        

 

  
 های تحقیقمأخذ: یافته           
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درصد  5آزمون انگل از لحاظ آماری در سطح احتمال  LM گردد که آمارهمطابق این جدول )ستون دوم( مالحظه می

بودن و یا نامتقارن بودن  خطی باید متقارن ARCH باشد با وجود اثردار میبرای هر سه سری زمانی مورد نظر معنی

غیرخطی استفاده شد و فرض صفر همسانی واریانس شرطی خطی  ARCH نیز مشخص شود. بدین منظور از آزمون

شود مشاهده می 2در مقابل فرض ناهمسانی واریانس شرطی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت. براساس نتایج جدول 

های قیمت اثر معنی داری دارند لذا های مثبت و منفی در سریی شوکهای مثبت و منفی و اندازهکه اثر شوک

 را مد نظر قرار داد. GARCH های غیرخطیبایستی مدل

 

 خطی و غیرخطی در اجزای اخالل معادالت میانگین شرطی برآورد شده ARCHنتایج آزمون وجود اثرات -7شکل 

Joint test 

Positive Size Bias 

Test (PSB) 

Negative Size Bias 

Test (NSB) 

Sign Bias 

Test (SB) 

ARCH 

Test(linear)  

 متغیر

22/2 92226/21 

 

  شاخص قیمت  522/11 -3322321/1 1231212/1

 واقعی موادغذایی (1112/1)* (226/1) (636/1) (111/1) (1111/1)

 واقعی نرخ ارز 312/21 -1112/1 1322/1 1551/1 16/2      

(1112/1) (111/1) (111/1) (111/1) (111/1) 

 

 واقعی نقدینگی 22/11 -1111395/1 1223122/1 1212652/1 99/5      

(1112/1) (121/1) (111/1) (133/1) (1111/1)   

 های تحقیق                  دهد.         مأخذ: یافته*. اعداد داخل پرانتز سطح احتمال را نشان می

 
 ها، اجزای اخالل و مربع اجزای اخالل های بازدهی، مربع بازدهیرای سریباکس ب-نتایج آزمون لجانگ -3شکل 

 اجزای اخالل مربع اجزای اخالل
مدل میانگین 

 شرطی برازش شده
 متغیر بازدهی مربع بازدهی

962/22 212/9 ARIMA(1،1،1) 126/21 533/36  شاخص قیمت 

(1111/1) (163/1) 

 

(229/1) *(111/1) 

واقعی 

 موادغذایی

      266/92 292/12 ARIMA(1،1،3) 913/2 633/13  نرخ ارز واقعی 

(111/1) (221/1) 

 

(112/1) (1112/1) 
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521/5 123/1 ARIMA(1،1،2) 699/229 122/6 نقدینگی واقعی 

(116/1) (225/1)   (111/1) (112/1)   

 های تحقیق                  یافته دهد.         مأخذ:*. اعداد داخل پرانتز سطح احتمال را نشان می

 

دهد که تمامی متغیرها )به غیر از مربع بازدهی قیمت موادغذایی( از باکس نشان می-ی آزمون لجانگمقادیر آماره

مبنی بر عدم خودهمبستگی در بازدهی این  1Hباشند. لذا فرض دار میدرصد معنی 5لحاظ آماری در سطح احتمال 

شود پس دارای مشکل خودهمبستگی بوده که درصد رد می 5از لحاظ آماری در سطح احتمال  ها و مربع آنهاسری

های یاد شده بیانگر این واقعیت است که سری قیمت کند. نتایج آزمونرا تایید می ARCH به نوعی نتایج وجود اثر

خطی  GARCH و ARCH موادغذایی دارای واریانس ناهمسانی نامتقارن بوده به همین دلیل الگوهای متقارن

غیرخطی بهره گرفته شده است.  GARCH مناسب الگوسازی نوسانات متغیرها نخواهد بود پس باید از الگوهای

های واریانس شرطی با استفاده های نوسان با برازش همزمان مدل میانگین شرطی به همراه یکی از مدلتخمین مدل

-EGARCH،TGARCH،GJR الگوی نامتقارن 6موادغذایی صورت گرفت. برای شاخص  STATA 13 افزاراز نرم

GARCH،SAGARCH ،APGARCH،NGARCH  ،PGARCH و NPGARCH  الگو  6برآورد شد از میان این

  آمده است. 9ها در جدول الگو همگرا شدند که نتایج آن 5تنها 

 یهای واریانس شرطی برای شاخص قیمت موادغذاینتایج تخمین پارامترهای مدل -5شکل 

SA GARCH GJR GARCH TGARCH EGARCH 
  

111/1 111/1 112/1 112/1 ω 

(111/1) (111/1) (111/1) *(111/1)   

262/1 191/1- 122/1- 536/1 α 

(121/1) (162/1) (111/1) (111/1)   

252/1 519/1 129/1 225/1 β 

(111/1) (111/1) (159/1) (111/1)   

212/1 222/1 132/1 113/1- γ 

(113/1) (112/1) (111/1) (222/1)   
299/1 123/3 321/31- 692/1 D Lrm 

(921/1) (222/1) (111/1) (529/1) 

ی اول لگاریتم )تفاضل مرتبه

 نقدینگی(

26/11 29/11 35/19 235/3 D Lrexr 

(139/1) (196/1) (111/1) (191/1) 

ی اول لگاریتم )تفاضل مرتبه

 نرخ ارز واقعی(

 های تحقیقدهد.               مأخذ: یافتهاد داخل پرانتز سطح احتمال را نشان می*. اعد      
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همگرا  APGARCHو EGARCH،TGARCH،GJR-GARCH ،SAGARCH براساس نتایج این جدول، الگوهای

ضرایب منفی هستند که این الگوها  دارایAPGARCH و TGARCH ،GJR-GARCH  شدند. در این میان الگوهای

 باشد. الگویهای شرطی را ندارند و این خالف شرط اولیه مبانی نظری الگو میط الزم برای مثبت بودن واریانسشرای

EGARCH کند و این مجموع برای مدل برآورد شده ما بزرگتر از یک میرا رد می  نیز شرط-

بودن ضرایب،  انتظار ما را برای الگوی با توجه به مثبت  SAGARCH باشد پس الگوی مناسبی نیست. اما الگوی 

های موردنظر متغیرهای نرخ ارز واقعی و مناسب ایجاد کرده است. الزم به ذکر است که در برآورد تمامی مدل

نقدینگی واقعی در معادله واریانس شرطی آن لحاظ شده است که نتایج ضرایب برآورده شد. برای این متغیرها در دو 

را بر نوسانات ( D Lrex) و رشد نرخ ارز( D Lrm) ده است. این ضرایب اثر رشد نقدینگیآم 9ردیف آخر جدول 

-استفاده گردید و اثر شوک SAGARCH برای بیان اثرات نامتقارن اخبار از الگوی  .دهدقیمت موادغذایی نشان می

 SAGARCH در الگوی γ های افزایشی و کاهشی قیمت بر نوسان قیمت موادغذایی مورد ارزیابی قرارگرفت. ضریب
های باشد. این امر بیانگر آن است که شوکبا عالمت مثبت می 212/1باشد که مقدار آن برابر بیانگر اثر نامتقارن می

های دهد. یعنی اثر شوکهای منفی )یعنی کاهش(، افزایش میافزایشی قیمت آتی، نوسانات را بیشتر از شوک

 باشد.های کاهشی قیمت )به همان اندازه( میموادغذایی بیشتر از شوکافزایش قیمت بر روی نوسانات قیمت 

کنندگان بر الگوی مصرف خود حساس شوند و این باعث شود مصرفاثر اخبار جدید بر نوسانات قیمت باعث می     

 شود که این تغییرات تقاضا خود باعث نوسان قیمتی شدیدتری در بازار خواهد شدتغییرات تقاضا می

 اثر اخبار بر قیمت موادغذایی در ایران -11شکل        
 گروه خبرهای افزایش قیمت خبرهای کاهش قیمت

α-γ α+γ   

 موادغذایی شاخص قیمت  292/1 122/1

 های تحقیقمأخذ: یافته                                        

     

و اثر کاهش قیمت  292/1مت بر نوسانات قیمت برابر شود اثر اخبار افزایش قیمالحظه می 11با توجه به جدول  

شود که اثر اخبار افزایش قیمت بر نوسانات قیمت موادغذایی باشد. بر این اساس نتیجه گرفته میمی 122/1برابر با 

های وارد شده بر نوسانات قیمت باشد. برای بررسی پایداری شوکبه مراتب بیشتر از اثر اخبار کاهش قیمت می

های پایداری بهره گرفت. یکی از این راهها، آزمون مجموع ضرایب معادله واریانس شرطی در غذایی باید از آزمونمواد

. وقتی که مجموع 22/1برابر است با  α+βشود که مجموع ضرایب باشد. در این الگو مشاهده میمی GARCH مدل

هایی که از حدودی پایدار است. به عبارتی شوک ضرایب به عدد یک نزدیک باشد یعنی نوسانات قیمت موادغذایی تا

شوند به راحتی و به آرامی از بین خواهند رفت. مقدار ضریب متغیر رشد نرخ ارز از لحاظ طریق اخبار وارد بازار می

درصد افزایش یابد تالطم قیمت موادغذایی  1باشد به عبارت دیگر اگر نرخ رشد ارز واقعی می 26/11عددی برابر 
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دهد. این درصد افزایش خواهد یافت. این مقدار اثرگذاری اهمیت باالی نوسانات نرخ ارز را نشان می 11261/1

ریال  22111طوریکه علیرغم واردات موادغذایی با نرخ مصوب مشاهده گردید به 1392واقعیتی است که در سال 

ین در حالی است که نرخ ارز در سامانه شود. ا)نرخ ارز مرجع( همچنان تالطم باالی قیمت موادغذایی مالحظه می

باشد. یعنی دولت با قیمت حدود نصف قیمت رایج ارز ریال می 61111نیما برای سایر اقالم وارداتی کشور نزدیک به 

که همچنان بازار شاهد نوسانات قیمت موادغذایی به سمت تالطم نماید در حالیاقدام به واردات موادغذایی می

نشان از آن دارد که در بلندمدت رشد نرخ ارز  26/11رز کشور است. مقدار ضریب بدست آمده یعنی موجود در بازار ا

کنندگان تواند اثرات زیادی بر رفاه مصرفاثری بیشتری بر تالطم قیمت موادغذایی دارد که عدم مدیریت این بازار می

 و همچنین تولیدکنندگان محصوالت غذایی کشور داشته باشد. 

 ری وپیشنهاداتگینتیجه

های اصلی موادغذایی در ایران بررسی شد. برای دولتمردان بسیار در این مطالعه اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت گروه

اهمیت دارد که چگونگی تاثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت موادغذایی را بشناسند تا بتوانند در راستای ثبات و پایداری  

های مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین انحراف معیار را نقدینگی واقعی دارد. با تهقیمت موادغذایی گام بردارند یاف

گردد رشد نرخ ارز اثر قابل توجهی بر تالطم قیمت موادغذایی دارد. از توجه به نتایج حاصله از تحقیق مالحظه می

قدار ضریب بدست آمده از اهمیت آنجا که قیمت موادغذایی فاکتور مهم و تعیین امنیت غذایی کشور دارد، لذا این م

های و جایگاه باال نرخ ارز در قیمت موادغذایی کشور دارد. با توجه به نوسانات اخیر در بازار ارز کشور، دولت در سال

ریال را برای واردات  22111در نظر دارد نرخ ارز   1396و همچنین برای سال  1392و  1392اخیر به ویژه سال 

گیرد این در حالی است که واردات سایر اقالم ضروری کشور با نرخ ارز سامانه نیما ) نزدیک به موادغذایی در نظر ب

شود. این امر جایگاه قیمت و نوسانات قیمت موادغذایی در کشور را ( وارد کشور می1392ریال در سال  61111

دی برای تبیین شرایط داخلی های اساسی و بنیادهد. از آن جایی که نرخ ارز در هر کشوری از شاخصنشان می

رود آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یکسو مبین عدم تعادل در حاکم بر اقتصاد آن کشور به شمار می

شود. در واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی ثباتی بیشتر محسوب میاقتصاد است و از سویی دیگر دلیلی بر بی

سازد موجب گران شدن موادغذایی وادراتی وسان نرخ ارز بر بخش غذا وارد میهایی که از طریق نکشور است. شوک

شود که نتیجه افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی ایجاد خواهد شد. نوسان غیرعادی و ارزان شدن صادرات آن می

غذایی وارداتی شود زیرا این نوسانات باعث افزایش قیمت اقالم موادنرخ ارز منجر به کاهش قدرت خرید مردم می

کند و از طرف دیگر صادرکنندگان با توجه به میزان ریسک پذیری، یا دست از شده و بدنبال خود تورم را ایجاد می

                                           
 111رد شده به عددخطی دارد، لذا در تفسیر ضریب متغیر نرخ ارز بایستی مقدار برآو -با توجه به اینکه معادله واریانس شرطی حالت لگاریتمی . 1 

 .را بیان کرد  Yرا بر یک واحد از متغیر Xتقسیم شود تا بتوان تغییرات یک درصدی متغیر 



 

757 

-کنند. چون کشور ایران قدرت تعیین قیمتدارند یا اینکه در ازای ریسک بیشتر طلب سود بیشتر میفعالیت برمی

ای جز تورم شود که نتیجهفروشی به خریداران جبران میقط از راه گرانهای جهانی را ندارد این طلب افزایش سود ف

های وارد شده به نرخ ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش قیمت موادغذایی را نخواهد داشت بنابراین شوک

 گردد. موادغذایی شده و همچنین افزایش تورم می

ورد واریانس شرطی، اثر اخبار افزایش قیمت بیشتر از اثر اخبار های تحقیق و نتایج حاصله از برآبا توجه به یافته

گیری اخبار شود که دولت برای شکلکاهش قیمت روی نوسان قیمت موادغذایی است. در این زمینه توصیه می

شوند اخبار افزایش قیمت در بازار موادغذایی ایجاد شود حساسیت و تالش افزایش قیمت و عواملی که باعث می

شوند را به ی به عمل بیاورند و عواملی که باعث بروز و انتشار اخبار افزایش قیمت در بازار موادغذایی میبیشتر

گردد یابد لذا پیشنهاد میدرستی کنترل نماید. از آنجا که بخش اعظم اخبار توسط خود دولت تولید و انتشار می

گذاری و گیری بیشتر در محافل سیاستهت تصمیمانتشار بیشتر این اخبار به صورت مدیریت شده صورت گیرد و ج

شود دولت با های کنونی پیشنهاد میریزی مطرح گردد. با توجه به رشد نرخ ارز و نوسان شدید نرخ ارز در ماهبرنامه

ریال( برای واردات اقالم ضروری موادغذایی مردم اقدام نماید تا قدرت خرید  22111ادامه دادن به نرخ ارز ترجیحی )

تواند با مدیریت صحیح در مردم روز به روز کمتر نشده و کشور دچار فقر و تنگدستی نشود. همچنین دولت می

ای رفتار کنند تا گذاران به گونههای سیاسی در کشور را گرفته و سیاستراستای کنترل نوسان نرخ ارز جلوی تنش

 مچنین موادغذایی وارد نماید.های وارده از طریق نرخ ارز اثر کمتری بر اقتصاد کشور هشوک

گردد که اثرات طوری که بیان شد نرخ ارز از فاکتورهای بسیار مهمی در اقتصاد کشور است و مالحظه میهمان

شود که با کنترل و مهار کردن نوسانات نرخ ارز چشمگیری بر نوسان قیمت موادغذایی دارد از این رو پیشنهاد می

آفرینی بیشتر به بانک مرکزی و بخش تولید داخل کشور و اعطای اختیارات نقش قیمت موادغذایی از طریق تقویت

ای است که اثرات خصوصی بتوان نوسانات قیمت موادغذایی در کشور را کنترل و تا حدی پایدار نمود. این مسئله

 چشمگیری بر آرامش اجتماعی کشور و امنیت غذایی کشور دارد.
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