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 چکيده
هااي يااياذاررري رمناات     مديريت فشارهاي تورمي که منشأ خااريي ارردادي ي اي رر رار ر     

رريذاي پژ هش حارر يک رلاوي خوابارگشت برارري يهاادي  رقذصااي ار کشورهايت. ار همان 

(GVAR برري ا ره )يافذه   ار حاا  توياعه رر    کشور تويعه 23کند که  برآ را مي 0811-3102

ارصاد تولااد يهاادي رر ار رخذااار      11شوا. رين کشورها ار ا ره مورا مطالعه بااش رر   شامل مي

هاي پاژ هش حارار باه ريان      ردد. يافذه کراه أمان ميارصد  ررار  ريررن رر ت 11ارشذه   همچنان 

 شرح ريت.  

هاي غرر به ش ل مساذيا  موياا رفاشريش     هاي قامت دفت به ش ل مع وس   ت اده ( ت اده0

 شودد.  تورم ريررن مي

هاي دفت   غرر دسبت به ياير کشورها بسااار   پريري تورمي ريررن ار موريهه با ت اده ( آياا3

 مد  ريت.   پريري ار بلندمد  داش باشذر رر کوتاه ااباشذر ريت. رين آي

 حرکذي ماان قامت دفت   غرر  يوا اررا.  ر ددي رفشريشي   ه  ( يک ه 2

هااي قامات    تر رر تأثار ت ادهمد    بلندمد  بشرگ هاي قامت غرر ار کوتاه به هر حا ي تأثار ت اده
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 مقدمه

ههاي قيتيهي    هاي بسياري به بررسي آثار تکانهه  از دهه اول قرن و بيست و يکم پژوهش

اند. آنها مجتوعة وسهييي از کشهورهاي    پذيري تورمي در کشورها پرداخيه بخارجي و آسي

يافيهه جوهوش شهرقي آسهيا،      يافيه در اروپا و آمريکاي شتالي، کشورهاي تازه توسهيه  توسيه

ويژه چين، هوهد، پاکسهيانر را شهام      کشورهاي در حال توسيه آمريکاي جووبي و آسيا )به

هاي قيتيي خهارجي نشهش نسهًياا بها      اند که تکانه گرفيه نييجه ها شوند. بيشير اين پژوهش مي

انهد. هتنوهين    هها داشهيه   اهتييي )هتانود عوام  داخلير در نوسانات سطح عتهومي قيتهت  

پذيري تورم در کشورهاي آسهيايي و در   دهد که شدت آسيب شواهد اين تحشيشات نشان مي

 حال توسيه بسيار بيشير است.

هاي جههاني نتهت    هاي تورمي آيوده به علت شوکمخاطرهها اهتيت روزافزون  اين يافيه

کوود. در واقع، تورم توها يک ميغير اقيصادي تحت واپايش عوام  داخلهي   و غذا را تأييد مي

طرف تشاضا )پولي و مالير نخواهد بود، بلکه متکن است تحت تأثير فشارهاي خهارجي و  

اساس تحشيق حاضهر بهه بررسهي     عرضه محور، نوسان قاب  توجهي را تجربه کود. بر هتين

هاي تورمي کشورهاي خارجي، قيتت نتهت و قيتهت غهذا بهر تهورم ا.ا. ايهران        تأثير تکانه

اسهيتاده   رGVAR)پردازد. به اين موظهور از يهک اليهوي خودبازگشهت بهرداري جههاني        مي

شود که در مطاليات داخلي تا به حال مورد اسيتاده قهرار نيرفيهه اسهت. مزيهت ا هلي       مي

هاي تورم کشورها هتزمهان مهورد تجزيهه و     اين است که پويايي GVARکارگيري اليوي  به

ههاي خهارجي و جههاني بهر      اين ترتيب امکان بررسي تأثير تکانهه گيرند و به تحلي  قرار مي

 شود. تورم داخلي به شک  دقيق فراهم مي

 . پيشينة پژوهش1

 هاي خارجي پژوهش. 1-1

ههاي   گيري آثار تورمي شوک کوود، اندازه ر بيان مي3102)گونه که گالسي و المًورد هتان

هها از مجهاري بسهيار زيهاد و      هاي نتت و غذا مشک  است؛ زيهرا ايهن شهوک    جهاني قيتت
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به بيهد مطاليهات بسهياري در ايهن      3111گذارند. به هر حال از  ميووعي بر اقيصادها اثر مي

 ود.ش زميوه انجام گرفيه که در ادامه به آنها پرداخيه مي

ر انجام گرفت. وي ارتًاط قيتهت نتهت و   3112، 0111) 0کارتي اولين مطاليه توسط مک

يافيهه آمريکها،    در کشهورهاي توسهيه   4Q0111تها   0Q0121تورم را در خالل دوره زماني 

بها   VARآلتان، انيليس، بلژيک، ژاپن، سوئد، سوئيس، فرانسه و هلود در قالب يک اليهوي  

ههاي قيتيهي    گيرد کهه شهوک   دهد. اين مطاليه نييجه مي رار ميساخيار عطتي مورد بررسي ق

 دهود. را توضيح مي 0111خارجي تشريًاا نيتي از کاهش تورم در دهة 

 3Q0113-4Q0121ر تأثير قيتت نتت بر تورم آمريکها را در دو دور  زمهاني   3113) 3هوکر

 0111ههاي   در دههه دهد که  کود. نيايج تحشيشات وي نشان مي برآورد مي 0Q0111-4Q3111و 

و  0111ههاي   ميالدي قيتت نتت تأثير قاب  توجهي بر تورم داشيه، اما تهأثير آن در دههه   0121و 

ر نيايج مشابهي را براي پوج کشور آمريکها،  3114) 2کاهش يافيه است. سپس لًتن و چين 0111

، کهاهش اثرگهذاري   ههاي آنهها   آورند. الًيه طًق يافيهه  دست ميآلتان، انيلسيان، ژاپن و فرانسه به

 4قيتت نتت بر تورم در آمريکا کتير از کشورهاي اروپايي بوده است. در ادامه، بلونهارد و گهالي  

ر با اسيتاده از اليوي خودبازگشت برداري غليان و براي شهش اقيصهاد  هوييي آمريکها،     3112)

تهورم داخلهي را    هاي قيتيهي نتهت بهر    آلتان، ايياليا، انيلسيان، ژاپن و فرانسه، کاهش تأثير شوک

 کوود. دوباره تأييد مي

هاي قيتيي  ر ارتًاط تورم با شوک3112) 5تر، گرييوري و هتکاران در يک مطاليه جامع

تها   0Q0115يافيهه و در حهال توسهيه در خهالل دوره زمهاني       کشور توسيه 24نتت را در 

0Q3115 يبهرا  نتيهي  ياهه  شهوک  تورمي تأثيرگيرند که اوالا  کوود. آنها نييجه مي بررسي مي 

هاي قيتيي نتت رونهد کاهشهي داشهيه     تأثير تورمي شوک ثانيااشود؛  مي تأييدعتده کشورها 
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هاي انهرژي در آمريکها و موطشهه     ر نيز به هتين نيايج براي شوک3112) 0است. نورد و اندر

 کوود.   دست پيدا مي 2Q3111تا  3Q0121اروپا براي دوره زماني 

بهه بررسهي    (SVAR)ز اليوي خودبازگشت برداري ساخياري ر با اسيتاده ا3111) 3دوما

دهد کهه   هاي دوما نشان مي پردازد. يافيه هاي قيتت نتت بر تورم در سريالنکا مي تکانه تأثير

کووهده را توضهيح    در د از تغييرات شاخص قيتهت مصهرف   35هاي خارجي حدود  شوک

يابهد و   خارجي کهاهش مهي   هاي قيتيي دهد. هتنوين در طول زنجيره ارزش تأثير شوک مي

 شود. حيي گاهي ميکوس مي

يافيهه بررسهي    کشهور توسهيه   01هاي قيتت نتت بر تورم را در  ر آثار تکانه3111) 2چن

ر ميوسط ضريب تأثير قيتت نتت بر نرخ تهورم در  0کرده و به نيايج زير دست يافيه است: 

مدت بهراي   أثير کوتاهدر د است. هتنوين ت 115/1مدت  در د و در کوتاه 02/1بلودمدت 

در د بسيار شديد است.  5/1در د و فرانسه با  1/1در د، ايياليا با  3/0سه کشور ژاپن با 

در هد کهاهش يافيهه اسهت. ايهن کهاهش بهراي         21هاي قيتيي نتت حدود  ر تأثير شوک3

در کشورهاي آلتان، انيلسيان، بلژيک، دانتارک، ژاپن، فوالند، فرانسه و کانادا قاب  توجهه و  

 مشاب  براي کشورهاي آمريکا، اسيراليا، سوئد، نروژ و هلود بسيار کم بوده است.

ههاي   به بررسي نشش تکانهه  SVARر با اسيتاده از يک اليوي 3111) 4جانيوانيچ و پارک

انهد. بهر    پرداخيه 3111و  0111هاي  قيتيي نتت و غذا بر تورم کشورهاي شرق آسيا در دهه

تورم موطشهه شهرق آسهيا هتهواره بهه فشهارهاي تهورمي ناشهي از         اساس نيايج اين مطاليه، 

 شود.   هاي داخلي )به ويژه افزايش تشاضا و انيظارات قيتيير مربوط مي تکانه

ههاي نتيهي بهه تهورم را در ژاپهن       کاهش انيشال شهوک   ر فرضية3101) 5شيوجي و اجيوو

ي ميغير در طهول زمهان   هاکوود. آنها از يک اليوي خودبازگشت برداري با مؤلته بررسي مي
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هاي قيتيي نتت بر تورمِ ژاپن تها   دهد که تأثير شوک هاي آنها نشان مي کوود. يافيه اسيتاده مي

 کاهش يافيه و پس از آن شروع به افزايش نتوده است.   3111سال 

هاي  ادراتي نتت بر اقيصاد ايران را در  ر آثار تکانه3103، 0210) 0ا تهاني و هتکاران

ر بهرآورد  *VECMX)يها   *VARXگيري از اليوي  با بهره 4Q3111تا  0Q0121 خالل دوره

ههاي داخلهي را تأييهد     هاي قيتيهي نتهت بهر افهزايش قيتهت      کوود. آنها تأثير مثًت شوک مي

درخهالل دوره   GVARر با برآورد يک اليهوي  3102و  3111) 3کوود. گالسي و لومًاردي مي

هاي قيتهت نتهت خهام در کشهورهاي      ود که تکانهده نشان مي 3112تا دسامًر  0111ژانويه 

شود؛ اما تأثير قاب  توجهي بر اقيصادهاي در حهال هههور    يافيه بيشير موجب تورم مي توسيه

داري بهر تهورم اقيصهادهاي در حهال هههور       هاي قيتت غذا تأثير ميوا ندارد. در مشاب  تکانه

 گذارد. مي

 (BVAR) خودبازگشهت بهرداري بيهزين    ر با اسيتاده از اليوي3102) 2واکارک  و موهار

بهرآورد   0Q0141-3Q3100هاي قيتيي نتت بر تورم آمريکها را درخهالل دوره    تأثير شوک

مهيالدي بهه بيهد     0111هاي نتيي از دهة  دهد که تأثير شوک هاي آنها نشان مي . يافيهکوود  مي

دوره زمهاني   کشهور درخهالل   22ر با مطاليه 3102) 4کاهش يافيه است. اوسوريو و يونسال

0Q0111-0Q3101       نييجه گرفيود که يک در د افهزايش در قيتهت کاالههاي اساسهي بهه

در د افزايش در تورم را به هتراه خواهد داشهت کهه تها دو سهال بهه       15/1شک  ميوسط 

رسهد )بهه    مهي  35/1رسد. اين اثر براي واردکوودگان عتهده کاالههاي اساسهي بهه      مي 05/1

 10/1  براي اقيصادهاي پيشهرفيه ژاپهن، اسهيراليا و نيوزلوهد توهها      اسيثواي مالزير و در مشاب

 در د در هر فص  است.
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ههاي قيتيهي نتهت بهر تهورم ترکيهه را در        ر سازوکار تأثير تکانهه 3104) 0ددوگلو و کويا

مورد بررسهي قهرار    3103تا  0111و با اسيتاده از اطالعات ماهانه  SVARچارچوش اليوي 

ههاي اخيهر    هاي نتيي بهر تهورم ترکيهه در سهال     گيرند که تأثير شوک يدهود. آنها نييجه م مي

و  SVARگيهري از يهک اليهوي     ر نيهز بها بههره   3105) 3افزايش يافيه است. موهانيي و جان

دهود کهه عوامه     براي اقيصاد هود نشان مي 2Q3104تا  0Q0111برآورد آن درخالل دوره 

انهد. هتنوهين مشهخص     دخيه  بهوده   خارجي به اندازه عوام  داخلي در نوسهانات قيتهت  

در د افزايش شاخص قيتت  12/1شود که يک در د افزايش قيتت نتت خام موجب  مي

 شود. در د افزايش شاخص ضتوي قيتت مي 14/1فروشي و  عتده

 هاي داخلي . پژوهش2-1

هاي مييددي به بررسي آثار نوسانات قيتت نتت و يها غهذا بهر تهورم در ايهران       پژوهش

 د:  ان پرداخيه

ر يهک اليهوي تصهحيح خطهاي بهرداري را بهراي دوره زمهاني        0210نيا ) موظور و توک 

0Q0111-4Q3110 طرفه از تغييرات  گيرند که يک عليت يک ا نييجه مي کوود. آن برآورد مي

اجيتهاعي،   ر با اسيتاده از مهاتريس حسهابداري  0214قيتت نتت به تورم وجود دارد. پرمه )

کوهد.   ي اساسي خانوارها )آرد، روغن و قودر بر تورم را ارزيابي ميکاالها قيتت افزايش آثار

در هد   01در هدي قيتهت کاالههاي اساسهي، تهورم       51گيرد که با افهزايش   نييجه مي وي

 يابد.   افزايش مي

-0Q0251ههاي فصهلي    و بها اسهيتاده از داده   VARر در قالهب اليهوي   0211سرزعيم )

4Q0221هاي ايهن   کود. طًق يافيه ليد و تورم را بررسي مي، تأثير نوسانات قيتت نتت بر تو

کووده تورم نيسيود، بلکه در پي افهزايش   نتسه عام  تييين هاي قيتيي نتت في پژوهش، تکانه

انجامد. هتنوهين   يابد که به تورم مي درآمدهاي نتت، مخارا دولت و حجم پول افزايش مي

 0210-0221را بهراي دوره زمهاني    يافيهه  ر يک موحوي فيليپس تيتيم0211گرجي و اقًالي )
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دهد که نرخ تورم وارداتي و اخهيالف نهرخ تهورم     کوود. برآوردهاي آنها نشان مي برآورد مي

 اند. داري بر تورم نداشيه کووده، تأثير ميوا محصوالت خوراکي از نرخ تورم مصرف

تها   0Q0212بهراي دوره زمهاني    SVARر بها بهرآورد اليهوي    0211هتيي و مًاشهرپور ) 

4Q0211 کووهد. آنهها نييجهه     هاي قيتيي نتت را بر توليهد و تهورم ارزيهابي مهي     تأثير شوک

داري بر تورم ندارنهد )الًيهه تهأثير ايهن      هاي نتيي به شک  مسيش  اثر ميوا گيرند که شوک مي

ر 0210شودر. در مشاب ، مهرآرا و هتکاران ) ها از درينه تأثير بر تشاضاي ک  تأييد مي شوک

را بهراي تهورم ايهران درخهالل دور      ر STAR) 0ودبازگشت با انيشال يکوواختيک اليوي خ

هاي نتيي بر تورم را تأييد  کوود. اين مطاليه نه توها تأثير تکانه برآورد مي 0212-0221 زماني

 هاي نتيي بسييي دارد. دهد تأثير ساير ميغيرها به درآمد کرده، بلکه نشان مي

 0211-0251براي دوره زمهاني   VARورد يک اليوي ر با برآ0210مهدوي و هتکاران )

دهوده نوسانات تورم و عرضه  ترين عام  توضيحدهود که نوسانات قيتت نتت مهم نشان مي

ههاي قيتيهي نتهت را بها      ر تهأثير شهوک  0210پول در اقيصاد ايران است. مشهدم و سهزاوار )  

 کهه  دههد  مهي  ج نشهان کووهد. نيهاي   تجزيه و تحلي  مهي  SVARو  VARکارگيري دو اليوي  به

زاده و  تهورم در ايهران اسهت. هتنوهين محتهد      نوسهانات  ا لي نتت، موًع قيتت هاي تکانه

تغييرات برونزا مانوهد   0215-0253ر با اسيتاده از يک اليوي کالن براي دوره 0213توکلي )

کاهش کود که در اقيصاد ايران افزايش/ نيايج آنها تأييد ميکوود.  سازي مي قيتت نتت را شًيه

 شود. ها مي قيتت نتت موجب افزايش/کاهش سطح عتومي قيتت

يهک اليهوي    0211-0211ر با اسيتاده از اطالعات دوره زمهاني  0213 تدي و بهپور )

VAR مهدت و بلودمهدت ههيچ نهوع ارتًهاط       گيرند که در کوتهاه  را برآورده کرده و نييجه مي

ر بها کهاليًره   0212ع هتداني و پدرام )هاي نتت و غذا وجود ندارد. ربي داري ميان قيتت ميوا

ايهران، نشهان    اقيصهاد بهراي  ( DSGE)و ح  کردن يک اليوي تيادل عتومي تصهادفي پويها   

 هزيوه/عرضه و ثروت/تشاضا بر تورمِ اقيصاد از هر دو مجرايشوک قيتيي نتت  دهود که مي

 است. شيربي تشاضا فشار مجراي از ها شوکاين  گذارد. الًيه تأثير مي تأثيرايران 



1. Smooth transition autoregressive 
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بهه   اجيتهاعيِ عرضهه محهور    حسابداري ر با تکيه بر ماتريس0212فريدزاد و هتکاران )

نتيهي بهر ميغيرههاي کهالن اقيصهادي       ههاي  بررسي تأثير تغييرات مشداري و قيتيي فهرآورده 

 افهزايش  ههاي نتيهي بيشهيرين    قيتت فهرآورده  افزايش که دهد مي ها نشان پردازند. يافيه مي

کشاورزي به هتراه  و  ويت خدمات، هاي ووده را به ترتيب در بخشتوليدک قيتت شاخص

بهراي   SVARکهارگيري يهک اليهوي    ر بها بهه  0212بههار و باغسهياني )   خواهد داشت. پيش

 5هاي قيتيهي نتهت و غهذا تشريًهاا      گيرند که شوک نييجه مي 0211تا استود  0211فروردين 

 دهود. در د از نوسانات تورم ايران را توضيح مي

 فروردين الي 0211 فروردين ماهانه هاي داده ر نيز با اسيتاده از0212ادري و هتکاران )ن

 و مهدت  کوتهاه  تهورم در  بهر  نتهت  تهأثير قيتهت  دهود که  نشان مي VECMو اليوي  0213

ر آثهار تغييهرات ناگههاني قيتهت     0215عشري و هتکاران ) اثوي بلودمدت قاب  توجه نيست.

 ،0215-0222ههاي  سال اسيثواي گيرند که به آنها نييجه ميوود. ک نتت بر تورم را مطاليه مي

 ههاي  بهودن تکانهه   زا و تورم بوده مثًت تورم بر هاي قيتت نتت  ها تأثير تکانه ساير دوره در

 شود. نتيي تأييد مي

 تحقيق روش. 2

توسهط  ر GVAR) 0از دهه اول قرن بيست و يکم، اليوي خودبازگشهت بهرداري جههاني   

ر ارائه و گسهيرش يافهت.   3102، 3111، 3112، 3111، 3114و هتکاران ) 3نمطاليات پسرا

بيوانه هتيوهي کشهورها    هاي پان  مًيوي بر فرض غيرواقع اين اليوي از يکسو بر خالف اليو

هاي سهري زمهاني، روابهط ميشابه   ميهان       نيست و از سوي ديير، برخالف تجزيه و تحلي 

و بها   GVARاس، پژوهش حاضر در قالهب اليهوي   گيرد. بر هتين اس کشورها را در نظر مي

انجهام   3102تها   0111هاي فصلي کشورهاي اثرگهذار جههان درخهالل دوره     اسيتاده از داده

 گيرد.  مي



1.  Global vector autoregression 

2.  M. Hashem Pesaran 
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کاربرد مطلوبي داشيه و نيايج مواسهًي ارائهه دههد، الزم اسهت      GVARبراي آنکه اليوي 

 يدههد کهه کشهورها    ميان . محاسًات نشگيردبررا در ياز اقيصاد جهان توجهيبخش قاب  

 ي)دالر ثابت و برابهر  رايج ميياررا بر حسب هر دو  جهاني توليددر د  11از بيش  اليوي

 ر.0جدول شتاره اند ) داشيه اخييارر در خريدقدرت 
 

 از توليد جهاني GVAR( سهم توليد کشورهاي الگوي 1) ةجدول شمار

 منطقه
سهم از 

 1توليد
 از توليد سهم منطقه سهم از توليد منطقه

 4l11 فرانسه 1l11 بلژيک 1l11 اتريش

 1l43 فنالند 1l01 پرو 3l21 اسپانيا

 1l33 فيليپين 1l22 تايلند 0l41 استراليا

 0l21 کانادا 0l11 ترکيه 1l12 اندونزي

 3l44 کره جنوبي 4l34 چين 4l10 انگلستان

 1l31 مالزي 01l10 ژاپن 4l01 ايتاليا

 0l11 مکزيک 1l35 سنگاپور 1l20 آرژانتين

 1l11 نروژ 1l10 سوئد 1l54 آفريقاي جنوبي

 1l34 نيوزلند 1l13 سوئيس 1l14 آلمان

 0l42 هلند 1l35 شيلي 31l21 آمريکا

 0l11 هند 1l11 عربستان 3l11 برزيل

کشور خارجي 1l21 22 ايران  11l20 24 کشور اليوي  12l01 

محاسبه شده  2112-1191هاي بانک جهاني و به صورت ميانگين براي دوره  داده : سهم توليد کشورها بر اساس1توضيح: 

 است. 

 منبع: محاسبات پژوهش

کشور براي محاسًه نرخ  24هاي زير نياز است: شاخص قيتت  براي برآورد اليوي داده

 22کشور بهراي محاسهًه شهکاف توليهد، نهرخ برابهري ارز        24تورم، توليد ناخالص داخلي 

حسب دالر )به اسيثواي آمريکار براي محاسًه تغييرات نرخ ارز، ارزش واردات هر کشور بر 

کشهور اليهور، بهراي     24هاي تجهاري )مهاتريس واردات    کشور به تتکيک طرف 24يک از 

هها.   هاي جهاني نتت خام و غذا براي محاسًه نوسانات آن هاي وارداتي، قيتت محاسًه سهم

 شود:   شرح داده مي GVARدر ادامه اليوي 
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فرض کويد هته ميغيرها داراي يک ريشه واحد باشهود؛ هتنوهين فهرض کويهد اقيصهاد      

 0شوند. گرنجر و نيوبلهد  نشان داده مي iاقيصاد است که هر يک با انديس   N جهاني شام 

ر نشهان دادنهد کهه ميغيرههاي     0131) 2ر بر اساس ايده اوليه يهول 0111) 3ر و فيليپس0124)

دارِ کاذش را نييجه دهود اما اگر وجهود رابطهه    يک رگرسيون ميوي مسيش  ناپايا متکن است

 هتيرايي بلودمدت تأييد شود، رگرسيون ميغيرهاي ناپايا نيز قاب  اتکا خواهد بود. 

گيهري از   ر بها بههره  0112و گرنجهر )  4ر و انيه  0111، 0110در هتين راسيا، گرنجهر ) 

مدت از روابهط بلودمهدت را    کوتاهر اسيخراا روابط 0114) 5اليوي تصحيح خطاي سارگان

ر 3102ر و دي مائورو و پسران )3111مطرح کردند. در ادامه، پسران و اسنرمن و استيت )

مدت زير )که اليوي  را به  ورت اليوي کوتاه i اليوي تصحيح خطاي برداري براي کشور

 بلودمدت را در خود جاي داده استر ارائه کردند:

 
، بهردار ميغيرههاي   iبه ترتيب بردار ميغيرهاي داخلهي کشهور     dt و ، Xitکه در آن 

اپراتهور   L بردار مشادير ثابهت اسهت.   Ci و بردار ميغيرهاي جهاني هسيود.  iخارجي کشور 

را در هاي ميغيرهاي داخلي، خارجي و جههاني   به ترتيب تيداد وقته siو  pi ،qiوقته است. 

مهاتريس ضهرايب    باشهد.  دهود. انيظار اين است که نشان مي i اليوي کشور

 هسهيود.  iماتريس روابط هتيرايي بلودمدت براي کشهور   تصحيح خطا و 

ييي تواند هتًس شود هتًسييي سريالي ندارد، اگرچه مي بردار جزء خطا است که فرض مي

 داشيه باشد.   1ضييف مشطيي

VECMXر ا طالحاا 0اليوي ) Nبه هر يک از 
تهرين   ها در ساده شود. اين اليو گتيه مي *

 شوند: به  ورت زير نوشيه مي N=2حالت با فرض 



1. Clive W.J. Granger and Paul Newbold 
2. Peter C. B. Phillips 

3. G. UdnyYule 

4. Robert F. Engle 
5. John Denis Sargan 

6. Cross-sectionally dependent process 



25   59315931زمستان زمستان ، شماره دوم، ، شماره دوم، اولاولسال سال   ، ، دفاعدفاعاقتصاد اقتصاد فصلنامه فصلنامه 

 
و سطر دوم  0اخيصاص دارد، اليوي شردرخالل سطر اول که به ميغيرهاي داخلي 

شود. آن چوان که  ناميده مي 3اي است، اليوي حاشيه خارجي  که دربردارنده ميغيرهاي

توانود در روابهط بلودمهدت سهاير ميغيرهها ح هور       شود، ميغيرهاي خارجي مي مشاهده مي

پذيرند. افزون بر اين ميغيرها در فرايوهد   يابود، اما به شک  هتزمان از ساير ميغيرها تأثير نتي

ر کووهد )  هاي بلودمدت شرکت نتهي  تيدي  انحراف از هتيرايي

 شود.   که به هتين دلي  به آنها برونزاي ضييف گتيه مي

ههاي شهردرخالل و    آننه در اين مرحلهه اهتيهت دارد، تتکيهک ميغيرهها بهه گهروه      

اي است. اگر ميغير درونزايي به  هورت برونهزا در نظهر گرفيهه شهود، موجهب        حاشيه

و اگر ميغير برونزايي به عووان درونزا فرض شود، موجب  شود؛ تورش در برآوردها مي

شود. بوابراين بايد تالش شود که با انيخاش  حيح درونزايهي   از دست رفين کارايي مي

بها   GVARهاي انترادي  و برونزايي ميغيرها، هر دو کارايي و سازگاري تأمين شود. اليو

شهوند.   ر بهرآورد مهي  و جههاني )  رفرض برونزايي ضييف ميغيرهاي خارجي )

ر 0111) 4ر و هاربو و هتکاران0113) 2سپس فرضيه برونزايي بر اساس روش يوهانسن

مهين ميغيهر از بهردار     lشود. ابيدا رگرسيون کتکي زير بهراي   به  ورت زير آزمون مي

 شود: برآورد مي ميغيرهاي خارجي 

 

 
 



1. Conditional model (Conditional error correction model) 

2. Marginal model 

3. Soren Johansen 

4. Ingrid Harbo, Soren Johansen, Bent Nielsen, and Anders Rahbek 
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 iههاي بلودمهدت کشهور     ضرايب خطاهاي حا   از هتيرايهي  سپس ميواداري هتزمان

شهود. در  هورت    که توزيع اسياندارد خواهد داشت، آزمون مهي  F ر با اسيتاده از آمار)

برونهزاي ضهييف    i بهراي کشهور   ميغير خهارجي  رد فرض

 نيست.

 GVARههاي   داشيه باشد. در اليو 0جهانيبايد پايدار يا به ا طالح ثًات  GVARاليوي 

 3هاي بلودمدت در برابر تکانهه فراگيهر   اين مسئله با اسيتاده از توابع واکوش روابط هتيرايي

گيرد. اگر روابط هتيرايي بلودمدت در برابر يهک   ر انجام مي0112و پسران ) 2برگرفيه از لي

 ت خواهد بود.پذير باشود، اليو باثًا تکانه فراگير به ستت  تر برگشت

  شود. روية هاي اليوي از توابع واکوش به ضربه اسيتاده مي سرانجام براي بررسي پويايي

به  GVARهاي  است؛ مويها در اليو VARهاي ميتولي  کلي اسيخراا توابع واکوش شًيه اليو

شهود.   اسهيتاده مهي   5يافيه ر از خطاهاي تيتيم0111سيتز ) 4جاي اسيتاده از خطاهاي مييامد

ر مييشدند که خطاهاي مييامد دو عيب اساسي دارنهد. اوالا تهأثير   3102مائورو و استيت ) يد

شود و بوابراين خطاهاي ا لي اليوي مًوا نيسهيود. ثانيهاا    يک واحد خطاي مييامد بررسي مي

، ترتيب ميغيرها اهتيت دارد و تغيير ترتيب ميغيرها 1پذيري هاي بازگشت به دلي  محدوديت

که تيداد ميغيرها زياد  GVARهاي  دهد. در اليو وابع واکوش ميتاوتي را ارائه ميدر اليوي، ت

 دهد که انيخاش ميان آنها متکن نخواهد بود.  هاي بسيار مخيلتي رخ مي است، حالت

 GVARهاي الگوي  . يافته3

اليوي شام  سه ميغير درونزاي نرخ تورم داخلي، شکاف توليد داخلي و تغييرات نهرخ  

ه ميغير برونزاي ضييف نرخ تورم خارجي، تغييرات قيتت نتت و تغييهرات قيتهت   ارز و س

هاي تحشيق فصلي بوده و بوابراين حداکثر وقته، چههار در نظهر گرفيهه شهده      غذا است. داده



1. Globally stable 

2. System-wide shock 

3. Kevin C. Lee 
4. Orthogonalized 

5. Generalized 

6. Recursiveness 
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هاي ريشه واحهد   هاي بهيوه بر اساس مييار اطالعات آکائيک تييين شده و آزمون است. وقته

کشور انجام گرفيه است که در عتده کشورها وجود يک  24و هتيرايي بلودمدت براي هر 

 شود )نيايج به دلي  اخيصار آورده نشده استر.   رابطه هتيرايي بلودمدت تأييد مي

از حيه  برونزايهي ضهييف ميغيرههاي خهارجي       GVARاکوون  حت اليوي برآوردي 

، بيشهير اقيصهادها   کووهد  ر بيان مي3102مائورو و پسران ) هتان گونه که ديشود.  ارزيابي مي

رود کهه نهرخ تهورم     سهم کتي از اقيصاد جهاني را در اخييار دارند و در نييجهه انيظهار مهي   

هاي نتت و غذا برونزاي ضييف باشود. آزمون برونزايي ضييف ميغيرههاي   خارجي و قيتت

 013نشهان داده شهده اسهت. از ميهان      3خارجي و جهاني انجام گرفت که نيايج در جدول 

جام گرفيه، در دو مورد اين فرض )تورم خهارجي بهراي چهين و آرژانيهينر نشه       آزمون ان

شود که قاب  اغتاض است. هتنوين آزمون نًود هتًسهييي ميهان خطاهها بهراي تتهامي       مي

هاي کتکي انجام گرفهت. نيهايج حهاکي از برقهراري فهرض اسهيشالل خطاهها در         رگرسيون

 رگرسيون کتکير. 013مورد نش  از ميان  33هاي کتکي است ) رگرسيون
 هاي برونزايي ضعيف متغيرهاي خارجي و جهاني ( آزمون2جدول شمارة )

 آزمون
تورم 

 خارجي

تغييرات 

قيمت 

 نفت

تغييرات 

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

تورم   

 خارجي

تغييرات  

قيمت 

 نفت

تغييرات  

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

 
 اسپانيا اتريش

برونزايي 

 ضييف
1l204 1l331 0l420 2l151 

ر0و3)
 1l153 1l321 1l115 2l123 

ر0و4)
 

هتًسييي 

 خطاها
0l011 3l401 0l101 3l411 3l120 3l123 0l121 3l512 

 
 اندونزي اسيراليا

برونزايي 

 ضييف
1l114 1l211 1l112 2l151 

ر0و3)
 

1l141 0l254 1l110 2l123 

ر0و4)
 

هتًسييي 

 خطاها
3l210 3l *112  0l214 3l411 3l251 4l *313  1l124 3l512 
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 ( 2جدول شمارة )ادامة 

 آزمون
تورم 

 خارجي

تغييرات 

قيمت 

 نفت

تغييرات 

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

تورم   

 خارجي

تغييرات  

قيمت 

 نفت

تغييرات  

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

 
 ايياليا انيلسيان

برونزايي 

 ضييف
1l543 1l302 0l123 2l151 

ر0و3)
 

3l212 0l310 1l151 2l121 

ر3و2)
 

هتًسييي 

 خطاها
1l001 3l211 3l *511  3l411 3l411 3l112 0l424 3l510 

 
 آرژانيين ايران

برونزايي 

 ضييف
1l044 01l221 1l112 2l151 

ر0و3)
 

22l *232  1l121 1l312 2l151 

ر0و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
1l124 0l151 0l131 3l411 1l113 0l211 3l311 3l411 

 
 آلتان آفريشاي جووبي

برونزايي 

 ضييف
0l211 1l111 3l410 2l115 

ر4و2)
 

1l021 1l111 3l112 2l151 

ر0و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
1l314 0l113 1l542 3l505 1l224 2l *124  0l201 3l511 

 
 برزي  آمريکا

برونزايي 

 ضييف
0l311 1l032 1l215 2l124 

ر4و3)
 

3l421 0l033 1l314 2l123 

ر0و4)
 

ييي هتًس

 خطاها
1l015 3l *511  1l103 3l515 2l *213  3l221 0l104 3l512 

 
 پرو بلژيک

برونزايي 

 ضييف
1l421 1l111 1l204 2l151 

ر0و3)
 

1l201 1l322 1l111 2l123 

ر0و4)
 

هتًسييي 

 خطاها
1l211 3l *511  0l213 3l411 2l *011  0l155 1l542 3l512 

 
 ترکيه تايلود

برونزايي 

 ضييف
1l342 1l551 1l110 2l121 

ر2و3)
 

1l111 1l151 0l222 2l121 

ر2و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
3l144 0l111 0l421 3l510 3l *111  2l *513  0l104 3l510 
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 ( 2جدول شمارة )ادامة 

 آزمون
تورم 

 خارجي

تغييرات 

قيمت 

 نفت

تغييرات 

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

تورم   

 خارجي

تغييرات  

قيمت 

 نفت

تغييرات  

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

 
 ژاپن چين

برونزايي 

 ضييف
21l *411  0l101 2l402 2l121 

ر3و4)
 

0l313 1l151 1l001 2l112 

ر3و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
0l523 0l313 0l311 3l511 1l131 3l *111  2l *525  3l414 

 
 سوئد سوياپور

برونزايي 

 ضييف
3l200 1l441 3l132 2l151 

ر0و3)
 

1l112 1l021 1l100 2l151 

ر0و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
1l210 3l344 0l111 3l411 1l511 3l413 3l *140  3l411 

 
 شيلي سوئيس

برونزايي 

 ضييف
1l115 2l211 1l153 2l151 

ر0و3)
 

1l112 0l122 1l401 2l123 

ر0و4)
 

هتًسييي 

 خطاها
1l222 2l *213  3l351 3l411 2l *151  0l001 0l133 3l512 

 
 فرانسه عربسيان

زايي برون

 ضييف
1l141 3l125 1l521 2l110 

ر4و4)
 

1l110 1l522 1l410 2l151 

ر0و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
3l340 1l111 0l324 3l532 1l215 3l *524  3l440 3l411 

 
 فيليپين فوالند

برونزايي 

 ضييف
0l514 1l135 1l131 2l114 

ر4و2)
 

1l314 1l111 1l115 2l112 

ر3و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
0l211 3l403 0l432 3l505 2l214 2l *221  0l411 3l414 

 
 کانادا کره جووبي

برونزايي 

 ضييف
1l450 1l210 1l110 2l123 

ر0و4)
 

1l125 0l121 3l131 2l121 

ر3و2)
 

هتًسييي 

 خطاها
1l242 0l210 0l350 3l512 4l *413  3l *511  3l154 3l510 
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 ( 2جدول شمارة )ادامة 

 آزمون
تورم 

 خارجي

تغييرات 

قيمت 

 نفت

تغييرات 

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

تورم   

 خارجي

تغييرات  

قيمت 

 نفت

تغييرات  

قيمت 

 غذا

F 
بحراني 

5% (p
*
,q

*
)

 

 
 مکزيک مالزي

برونزايي 

 ضييف
0l103 0l010 1l111 2l121 

ر4و3)
 

1l210 0l503 0l211 2l151 

ر0و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
0l225 3l210 3l010 3l511 1l241 4l *112  1l121 3l411 

 
 نيوزلود نروژ

برونزايي 

 ضييف
0l044 2l010 1l025 2l123 

ر0و4)
 

1l132 1l115 1l125 2l151 

ر0و3)
 

هتًسييي 

 خطاها
4l *231  2l *215  1l111 3l512 1l111 3l215 0l511 3l411 

 
 هود هلود

برونزايي 

 ضييف
0l341 0l110 1l111 2l123 

ر0و4)
 

1l343 1l113 0l154 2l123 

ر0و4)
 

 هتًسييي

 خطاها
0l231 3l014 1l232 3l512 0l422 0l110 1l523 3l512 

 .در د است 5داري در سطح  دهوده ميوي نشان *: توضيحات

 محاسًات پژوهش: موًع

 

بايد ثًهات جههاني داشهيه باشهد، ييوهي روابهط        GVARهتان گونه که بيان شد، اليوي 

تهين راسهيا، واکهوش روابهط     پهذير باشهود. در ه   شان برگشت هتيرايي بلودمدت به ميانيين

آورده شده اسهت. بها    0هتيرايي بلودمدت در مواجهه با تکانه فراگير در نتودارهاي شتار  

داري  در د به شک  ميوا 15وقوع يک تکانه فراگير هته روابط بلودمدت در سطح اطتيوان 

کهه   شوند از محور افشي فا له گرفيه و سپس در کتير از يک سال به ستت  تر هتيرا مي

هها بهه جههت     دهد )فا له اطتيوان ها را نشان مي تيدي  سريع رابطه بلودمدت در برابر تکانه

 اندر. اخيصار و ادغام نتودارها نشان داده نشده
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 ( دوام روابط همگرايي بلندمدت در مقابل تکانه فراگير1نمودار شمارة )
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اي جوهوبي، برزيه ، پهرو، شهيلي،     الًيه کشورهاي اندونزي، ايران، ايياليا، آرژانيين، آفريش

تري دارند و حداق   عربسيان، سوئد، مالزي، کانادا، هود و مکزيک افق زماني تيدي  طوالني

دهد کهه   کشد تا به سطح بلودمدت خود نزديک شوند. اين شواهد نشان مي دو سال طول مي

دي  در پذيري بيشير، سهرعت تيه   در بيشير کشورهاي در حال توسيه و کشورهاي با آسيب

ها کتير است که با شواهد اقيصاد جهاني و نيايج آيود  تحشيق هتخواني دارد. در  برابر تکانه

رسد اليوي برآوردي بهه خهوبي تصهريح     دست آمده، به نظر ميمجتوع بر اساس شواهد به

 شده و  حت آن از نظر آماري مورد تأييد است.

 

 يرانهاي جهاني قيمت نفت بر تورم ا . تأثير تکانه1-2

تهرين آنهها   هاي قيتيي نتت، به چوهدين مهورد از مههم    ابيدا به موظور درک بهير از تکانه

، تشريًهاا  3101شود. ميانيين بهاي سًد نتيي اوپک در سهال   هاي اخير اشاره مي درخالل سال

دالر  هيود کهرده اسهت.     012بهه   ناگهان 3100دالر به ازاي هر بشکه بوده که در سال  22

واع نتت خام نيز تغييرات مشابهي داشيه است. بوابراين اقيصاد جهاني در سهال  بهاي ساير ان

 مخيلتهي  در دي قيتت نتت مواجهه شده است. عوامه   41با تکانه مثًت و شديد  3100

 ليًي، نتت ترين آنها عًارتود از: عدم عرضهاند که مهم در وقوع اين تکانه شديد دخي  بوده

 ههاي  سهي   اروپا، در سابشه بي سرماي و بارش برف ژاپن، يفوکوشيتا اتتي نيروگاه فاجيه

 احيتال قطهع  و غرش آسيا هايتوش يورو، برابر در دالر ارزش اسيراليا، کاهش در ويرانير

 .)خال ه تحوالت اقيصادي کشور، بانک مرکزيرايران  خام نتت  ادرات

تا مهاه ژوئهن )خهردادر    يک تکانه موتي قاب  توجه رخ داده است. قيتت نتت که  3104در سال 

 011در هد کهاهش از    1يافت، به يکًاره نزولي شد و ميانيين بهاي سًد نتيي اوپک بها   افزايش مي

 بازارههاي  در عرضهه نتهت   مهازاد  توليد نتت و دالر سشوط کرد. افزايش 11به  3102دالر در سال 

 اقيصهادي  رشهد  آهوه   کود شدن آمريکا، در خام نتت سازي ذخيره و توليد ميزان جهاني، افزايش

تهرين  ازجتله مههم  يورو برابر در دالر ارزش افزايش و و غرش ايران روابط در توش کاهش جهان،

 .رخال ه تحوالت اقيصادي کشور، بانک مرکزي)شوند دالي  اين تکانه موتي محسوش مي
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تجربه شد که بر اسهاس آن قيتهت نتهت خهام      3102تر در سال  يک تکانه موتي ختيف

 نتهت  توليد اروپا، افزايش در اقيصادي و مالي بحران در د کاهش يافت. تداوم 3/2اوپک 

 نتت بازار به ليًي غرش، بازگشت و ايران روابط در توش کاهش اوپک، غير کشورهاي خام

 قيتهت  کاهوهده  عوام  جتله از آمريکا، در خام سازي نتت ذخيره و توليد ميزان افزايش و

در د افزايش قيتت نتت خهام، سهال باثًهاتي     1/0با  3103اند. سال  در اين سال بوده نتت

 .رخال ه تحوالت اقيصادي کشور، بانک مرکزي)بوده است. 

هاي قيتت نتت و دالي  آنها ارائه شهد، بهه    هاي مخيصري که در مورد تکانه با توجه به نتونه

بلودمهدت تغييهرات    ضريب تهأثير پردازيم: مدت بر تورم ايران مي هاي کوتاه بررسي آثار اين تکانه

در هد   01در د برآورد شده است؛ بوابراين بهه ازاي ههر    -0/1قيتت نتت بر تورم ايران تشريًاا 

يابد و در مشاب  با يهک   کاهش دائتي قيتت نتت، تورم ايران در بلودمدت يک در د افزايش مي

د. تهأثير  در دي انيظار اين است که نرخ تورم بلودمدت يک در د کهاهش يابه   01تکانه مثًت 

آورده شهده اسهت.    2و  3هاي قيتت نتت بر اقيصاد ايران در نتودارهاي شتار   مدت تکانه کوتاه

ر، تهورم ايهران درخهالل دو سهال     3با وقوع يک تکانه مثًت در قيتت نتت خام )نتودار شهتار   

 ماند. يابد و سپس در هتان سطح باقي مي شروع به کاهش مي

 

 
 

 يافته تورم ايران به تکانه مثبت قيمت نفت اي تعميمه ( واکنش2نمودار شمارة )

 15ها فا له اطتيوهان   چين بوده است. خط 04/1توضيح: تکانه مثًت يک انحراف مييار قيتت نتت که برابر 

 در د است.
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 يافته تورم ايران به تکانه منفي قيمت نفت هاي تعميم ( واکنش2نمودار شمارة )

 15ها فا له اطتيوان  چين بوده است. خط -04/1مييار قيتت نتت که برابر توضيح: تکانه موتي يک انحراف 

 در د است.

واحهدي قيتهت نتهت، تهورم      05/1، به ازاي يهک تکانهه   2و  3طًق نتودارهاي شتار  

در د کاهش در قيتهت   01يابد. بر اين اساس،  واحد تغيير مي 115/1درخالل پوج فص  تا 

شهود   دهد. بوابراين نييجه گرفيه مي در د افزايش مي 22/1مدت  نتت خام تورم را در کوتاه

مدت تشريًاا يهک سهوم تهأثير بلودمهدت      هاي قيتت نتت خام در کوتاهکه تأثير تورمي تکانه

 شود. است. دالي  اين تتاوت در ادامه توضيح داده مي

 هاي قيتيي مثًهت/موتي آن موجهب   زا است، بوابراين تکانه نتت يک نهاده توليدي انرژي

مهدت امکهان    شود. بهه ههر حهال در ميهان     ها مي افزايش/کاهش هزيوه توليد و ميياقًاا قيتت

هاي نتيي خوثي شهده  اي تکانه زا وجود دارد و بوابراين آثار هزيوه هاي انرژي جاييزيوي نهاده

)بهه ويهژه در    کووهدگان  شود. براي مثهال، بها افهزايش قيتهت نتهت، مصهرف       تر مي يا ختيف

بهرداري از   تر و بههره هاي انرژي ارزان وده خالص نتتر به جاييزيوي نهادهواردکو کشورهاي

آورند؛ در نييجه با کاهش تشاضاي نتت از سهوي ايهن کشهورها،     تر روي ميموابع نتيي گران

موافع اثر تجارت خارجي نتت بهراي کشهورهاي  هادرکووده خهالص مانوهد ايهران کهاهش        

ههاي   هاي نتيهي در بلودمهدت کتيهر باشهد؛ امها يافيهه       رود تأثير تکانه يابد. پس انيظار مي مي

تر بودن ساير آثار نسهًت   دهود  قوي کود که نشان تر را تأييد ميتحشيق، تأثير بلودمدت بزرگ

 به اثر جاييزيوي انرژي است.
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شهوند کهه    هاي نتيهي مکهرر بها ايجهاد نااطتيوهاني بيشهير موجهب مهي         براي مثال، تکانه

هاي آن را به تيويق بيودازند و در نييجهه موهافع    تت و فرآوردهکوودگان نتت، خريد ن مصرف

اثر تجارت خارجي براي کشورهاي  ادرکووده نتت موقياا به تأخير افيد. به عًهارت دييهر،   

هاي مثًت، کشورهاي واردکووده پس از يک دوره تيويق ناچار به تشاضها و خريهد    در تکانه

 ادرکووده خالص نتت )از آن رو که اقيصهاد   هاي موتي، کشورهاي نتت هسيود، و در تکانه

ها وابسيه به نتت استر پس از قطع يا کاهش موقت  ادرات مجًهور بهه عرضهه نتهت      آن

خود هسيود. بوابراين تأثير نتت بر تورم از طريق اثر تجارت خارجي به تدريج در بلودمدت 

 پيوندد. به وقوع مي

مجراي طرف تشاضا تأثير مثًت بر تورم  الًيه انيظار نظري اين است که تکانه نتيي از

هاي مثًت قيتت نتت موجهر بهه افهزايش درآمهدهاي نتيهي شهود،       بيذارد. هرگاه تکانه

يابد. افزايش ذخاير بانک مرکزي  ميياقًاا حساش ذخاير خارجي بانک مرکزي افزايش مي

را افهزايش  افزايش پايه پولي و نشديويي را به هتراه دارد که آن نيز تشاضاي ک  اقيصاد 

هاي مثًهت نتهت از مجهراي طهرف تشاضها تهأثير       رود تکانه دهد. در نييجه انيظار مي مي

 تورمي داشيه باشد.

هاي داخلهي )هتانوهد تحشيهق حاضهرر بهه تهأثير ضهدتورمي افهزايش          اما برخي پژوهش

هاي نتيي از مجهاري مخيلتهي بهر     اند که تکانه اند. آنها بيان کرده هاي نتت دست يافيه قيتت

گذارند. بهراي مثهال، افهزايش درآمهدهاي نتيهي موجهب افهزايش         ها تأثير مي شاخص قيتت

شود، اما دولت با تکيه بر موهابع جديهد ارزي، بهه     تشاضاي ک  و ميياقًاا افزايش واردات مي

واردات  اخهيالف نهرخ ارز دوليهي و آزاد، تسههي      واپايش بيشير نرخ ارز، پايين نياه داشين

اي کهه  آورد، بهه گونهه   اي و پرداخهت سوبسهيدهاي غيرمسهيشيم روي مهي     و واسطه مصرفي

هاي نتيهي متکهن اسهت از برخهي مجهاري،       يابد. بوابراين تکانه مي کاهش تورمي فشارهاي

 . ر0210؛ مشدم و سزاوار، 0211)سرزعيم، هاي اوليه قيتت را خوثي کوود افزايش

يابد، از يکسو کسري بودجه دولهت افهزايش    در مشاب  هويامي که قيتت نتت کاهش مي

يابد که با افزايش نشديويي و تشاضاي ک  اقيصاد هتراه خواهد شد؛ از سوي ديير، موابع  مي
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شود و با محدوديت در واردات يک تکانهه   رو مي ارزي و درآمدي دولت با محدوديت روبه

؛ 0211)سهرزعيم،  يابد  افيد. در نييجه فشارهاي تورمي شروع و افزايش مي مي موتي عرضه اتتاق

 .ر0210مشدم و سزاوار، 

ر نيهز مؤيهد تهأثير موتهي     3102و  3111هتنوين اثر تجارت خارجي گالسي و المًورد )

قيتت نتت بر تورم در کشورهاي  ادرکووده خالص نتت است. طًق اين اثر، هويهامي کهه   

افيد، تجارت خهارجي و تشاضهاي کشهورهاي واردکووهده خهالص       تاق مييک تکانه مثًت ات

نتت کاهش و تجارت خارجي و تشاضا در کشهورهاي  هادرکووده خهالص نتهت افهزايش      

کوهد و   يابد. در نييجه توزيع درآمد حشيشي جهاني به نتع کشورهايي مانود ايران تغيير مهي  مي

س هويامي که تکانه موتهي در بازارههاي   رود تورم اين کشورها کاهش يابد. بر عک انيظار مي

دهد، توزيع به نتع کشورهاي واردکوود  خالص نتت تغيير کهرده و ايهن    جهاني نتت رخ مي

 کوود. کشورها کاهش نرخ تورم را تجربه مي

ر تها  0251) 0121افزون براين، رابطه مسيشيم تورم نتت درخهالل شهوک نتيهي اوايه  دههه      

د است؛ اما بايد توجه داشت که دوره مورد مطاليه پهژوهش حاضهر   اي مًرهن و قاب  اسيوااندازه

دهد. بر اساس آن چه در باال بيان شد، از لحها  نظهري    ر اين شوک را پوشش نتي0111-3102)

هاي نتيي در اقيصهادهاي  هادرکووده خهالص نتهت تهأثير موتهي بيذارنهد.         بييد نيست که تکانه

ر 0210ر مهدوي عادلي و هتکهاران ) 0210سزاوار ) ر، مشدم و0211هاي تجربي سرزعيم ) مطاليه

هاي خارجي اين يافيه را به ويژه براي اقيصادهاي  ادرکووده خهالص   و هتنوين برخي پژوهش

 اند.   نتت )ايران، نروژ، مالزي، مکزيک و عربسيان سيودير تأييد کرده

يهران تهأثير   هاي جهاني قيتت نتت چه ميزان بهر تهورم ا   در پاسخ به اين سؤال که تکانه

مهدت و   هاي مثًت قيتهت نتهت در کوتهاه    ر تکانه0شوند:  هاي زير ارائه مي گذارند، يافيه مي

هاي موتي نتهت،   شوند، در حالي که تکانه بلودمدت به شک  مسيشيم موجب کاهش تورم مي

دههد کهه نتهت در ايجهاد      نرخ تورم باالتر را به هتراه خواهود داشت. اين مسئله نشهان مهي  

شود که تأثير بلودمدت نتت بر تهورم   ر مشخص مي3اي طرف عرضه نيز نشش دارد؛ هتکانه

 مدت آن است. تر از تأثير کوتاهايران بزرگ
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 هاي غذا بر تورم ايران . تأثير مستقيم تکانه2-2

هاي قيتيي نتهت خهام تييهين شهد، بهه بررسهي تًيهات تهورمي و          اکوون که تأثير تکانه

ها، به چوهدين مهورد از    شود. قً  از تحلي  يافيه پرداخيه ميهاي قيتت غذا  ضدتورمي تکانه

 شود. هاي اخير اشاره مي هاي قيتيي غذا درخالل سال ترين تکانهمهم

به تدريج در حال افزايش بهود. رونهق اقيصهاد جههاني،      3111قيتت مواد غذايي تا سال 

ر و اسهيتاده از  افزايش روزافزون تشاضا در اقيصادهاي بزرگ در حال هههور )چهين و هوهد   

تهرين عوامه  ايهن افهزايش مهداوم      محصوالت کشاورزي براي توليد سوخت گياهي از مهم

در د نيشکر توليهدي  هرف توليهد سهوخت      51شوند. براي مثال در برزي ،  محسوش مي

در هد غهالت توليهد     51در د و  31شود. هتنوين در آمريکا و اروپا به ترتيب  گياهي مي

گيرد. ايهن مسهئله موجهب     وليد سوخت گياهي مورد اسيتاده قرار ميهاي ت شده در کارخانه

کاهش شديد عرضه محصوالت غذايي شده که افهزايش قيتهت مهواد غهذايي را بهه هتهراه       

 .)گزارش کتًود غذا در جهانرداشيه است 

گير شدن بحران مالي و کاهش تشاضهاي جههاني، قيتهت غهذا بهه       با هته 3111در سال 

بهه ترتيهب    3100و  3101ههاي   يافت. اين شاخص دوباره در سال در د کاهش 32يکًاره 

انهدکي   3104-3103در د افزايش يافهت، امها پهس از آن درخهالل دوره      31در د و  01

تر از انيظهار رشهد   شروع به کاهش کرد. رشد اقيصادي پايين جهاني و به ويژه کاهش سريع

ين، هوهد و کشهورهاي جوهوش    توليد در اقيصادهاي نوههور و در حال توسيه آسهيايي )چه  

انهد. قيتهت    ترين عوام  کاهش قيتت مواد اوليه و غذا در اين دوره بودهشرقر ازجتله مهم

در د کاهش پيدا کهرد کهه افهول بيشهير اقيصهاد       30به شک  ناگهاني  3105جهاني غذا در 

و کشهاورزي   سهازمان خواربهار   3105گزارش سال )اند  ترين دالي  آن بوده چين و افزايش عرضه عتده

 .  رمل  ميحد و گزارش خال ه تحوالت اقيصادي کشور بانک مرکزي

هاي جهاني غذا بر تورم ايران، ضريب تأثير تغييرات قيتهت   با تجزيه و تحلي  آثار تکانه

در د افزايش دائتهي قيتهت    01دست آمده، بوابراين به ازاي هر در د به 35/1جهاني غذا 

ههاي   يابهد. هتنوهين پويهايي    در هد افهزايش مهي    5/3ان جهاني غذا، تهورمِ بلودمهدت ايهر   
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 4هاي جهاني قيتت غذا در نتودارههاي شهتار     مدت اقيصاد ايران در مواجهه با تکانه کوتاه

شود. با وقوع يک تکانه مثًت، ابيدا تورم به مشهدار بسهيار نهاچيزي کهاهش      مشاهده مي 5و 

يابهد.   تها يکسهال ادامهه مهي     يابد، سپس درخالل يک فص  جهش کهرده و ايهن افهزايش    مي

شهود. در عهوض    درنهايت تورم بيد از پوج فص  در سطحي باالتر از قً  از تکانه تثًيت مي

مهدت بهه ازاي    در کوتهاه  يابهد.  با کاهش دائتي قيتت جهاني غذا، تورم شروع به کاهش مي

د واحه  112/1واحد در قيتت جهاني غذا، تورم درخالل يکسهال تها    15/1يک تکانه مثًت 

مهدت   در د جهش قيتت جهاني غذا، تورم را در کوتهاه  01يابد. بر اين اساس،  افزايش مي

ههاي غهذا در    شهود کهه تهأثير تکانهه     دهد. بوابراين نييجهه گرفيهه مهي    در د افزايش مي 4/0

 در در. 5/3در د در مشاب   4/0مدت حدود يک در د کتير از بلودمدت است ) کوتاه

 
 يافته تورم ايران به تکانه مثبت قيمت غذا هاي تعميم ( واکنش4نمودار شمارة )

 15ها فا هله اطتيوهان    چين بوده است. خط 15/1توضيح: تکانه مثًت يک انحراف مييار قيتت غذا که برابر 

 در د است.

 
 يافته تورم ايران به تکانه منفي قيمت غذا هاي تعميم ( واکنش5نمودار شمارة )

 15ها فا له اطتيوان  چين بوده است. خط -15/1مييار قيتت غذا که برابر  توضيح: تکانه مثًت يک انحراف

 در د است.
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مدت احيتاالا به دو دليه  زيهر    هاي غذا در بلودمدت در مشايسه با کوتاه تأثير بيشير تکانه

ههاي پهايين    شود: اوالا، غذا سهم قاب  توجهي در سًد کاال بهه ويهژه بهراي دههک     مربوط مي

شهود.   ابراين افزايش قيتت مواد غذايي موجب افزايش تورم غيرهسهيه مهي  درآمدي دارد. بو

دهي انيظارات تورمي و تشاضاي دسيتزدهاي باالتر موجب تداوم روند  افزايش تورم با شک 

 شود. مدت و بلودمدت مي  يودي تورم در ميان

ًتر يا عرضه هاي غذا موجب نااطتيواني و به تيويق انداخين تشاضا )تکانه مث ثانياا، تکانه

شوند. در شرايطي که قيتهت غهذا افهزايش     )تکانه موتير محصوالت کشاورزي و غذايي مي

اندازند تا از  کوودگان خريد محصوالت را به تيويق مي يابد، به اميد کاهش قيتت، مصرف مي

هاي غهذا فهرار کووهد. بهه ههر حهال در بلودمهدت، کشهورهاي          تًيات تورمي افزايش قيتت

ور به تأمين مواد غذايي مورد نياز کشهور بهوده و در نييجهه حيهي بها وقهوع       واردکووده مجً

ههاي قيتيهي    کوود. هتنوين در شرايطي که تکانهه  هاي شديد قيتيي، اقدام به خريد مي تکانه

دهود به اميد افزايش دوبهاره   دهد، کشورهاي  ادرکووده خالص غذا ترجيح مي موتي رخ مي

جهاني عرضه نکوود. به هر حهال امکهان فسهاد و هزيوهه     قيتت، محصوالت خود را به بازار 

دارد. بوابراين تأثير غهذا بهر    باالي نيهداري غذا، درنهايت آنها را به عرضه محصوالت وا مي

مسهئله دييهري کهه حهايز      افيهد.  تورم از طريق اثر تجارت خارجي با يک تأخير اتتهاق مهي  

جهيي  در سطح جهاني و ملي هم اهتيت است، اين است که بين تغييرات قيتت نتت و غذا

 به خوبي قاب  مشاهده است.   2و  1وجود دارد. اين ارتًاط در نتودارهاي شتار  

 
 هاي جهاني نفت و غذا ( نرخ تغييرات قيمت6نمودار شمارة )

 موًع: محاسًات پژوهش
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 ( نرخ تغييرات قيمت نفت ايران و قيمت مواد غذايي در ايران7نمودار شمارة )

 

ز دالي  آن، قابليت توليد انهرژي از محصهوالت کشهاورزي اسهت. بها توجهه بهه        يکي ا

پيشرفت و گسيرش فواوري توليد انرژي از محصوالت کشاورزي، هرگونه افهزايش قيتهت   

هاي جاييزين خواهد بود که با افزايش  نتت به ميواي افزايش تشاضاي توليد انرژي از روش

در هد نيشهکر    51براي مثهال، در برزيه ،    قيتت محصوالت کشاورزي هتراه خواهد شد.

 51در هد و در اروپها    31شود. هتنوين در آمريکا  توليدي  رف توليد سوخت گياهي مي

ههاي توليهد سهوخت گيهاهي مهورد اسهيتاده قهرار         در د غهالت توليهد شهده در کارخانهه    

 .ر0212، «کتًود غذا در جهان»گزارش )گيرد مي

هاي آمهاري نيهز انجهام     هاي نتت و غذا، آزمون قيتتبراي اطتيوان از رابطه آماري ميان 

گزارش شده است. بر اين اساس، فرضيه  هتر عهدم    2اند که نيايج در جدول شتار   گرفيه

شود. هتنوين در سطح  در د رد مي 11هاي نتت و غذا در سطح اطتيوان  هتًسييي قيتت

 ود.ش در د يک عليت دوطرفه بين اين دو ميغير تأييد مي 11اطتيوان 
 هاي نفت و غذا ( رابطه تغييرات جهاني قيمت2جدول شمارة )

 نتيجه آماره آزمون فرضيه صفر

 تغييرات قيتت نتت و غذا هتًسييي دارند. 11/2*** عدم همبستگي قيمت نفت و غذا

 تغييرات قيتت نتت علت تغييرات قيتت غذا است. 15/4*** قيمت غذا قيمت نفت 

 تغييرات قيتت غذا علت تغييرات قيتت نتت است. 20/1*** قيمت نفت قيمت غذا 

( انجام گرفته است. در آزمون عليتت  waldاستيودنت و آزمون عليت با آماره والد )-tتوضيحات: آزمون همبستگي با آماره 

 تعيين شده است. 2وقفه بر اساس معيا اطالعات آکائيک، 
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ههاي هتزمهان    يابهد کهه تکانهه    بيان شد، اين موضوع اهتيت ميبر اساس آننه در باال 

هاي نتت وغذا چه تهأثيري بهر تهورم ايهران خواههد گذاشهتق بها مشايسهه شهدت           قيتت

هاي غذا نسًت به  شود که تأثير تکانه هاي نتت و غذا بر تورم مشخص مي اثرگذاري تکانه

ت نتهت بهر تهورم تشريًهاا     ضريب تأثير تغييرات قيتدر بلودمدت نتت بسيار بيشير است. 

در هد اسهت، بوهابراين تهأثير خهالص       35/1در د و ضريب تهأثير تغييهرات غهذا     -0/1

است. ييوي بهه ازاي   05/1هاي هتزمان قيتت نتت و غذا بر تورم ايران ميزان مثًت  تکانه

در د  5/0هاي نتت و غذا، نرخ تورم ايران در بلودمدت  در د افزايش جهاني قيتت 01

 يابد.  يافزايش م

مهدت نيهز    هاي هتزمان قيتت نتت خام و غذا بر تورم ايران در کوتاه تأثير خالص تکانه

 22/1ههاي نتهت تهورم را    هاي جههاني، تکانهه   مثًت است. به ازاي ده در د افزايش قيتت

دههد. در نييجهه در    در د افزايش مهي  4/0هاي غذا تورم را در د کاهش و در مشاب  تکانه

 ر.5تا  3يابد )نتودارهاي شتار   در د افزايش مي 0/0مدت تشريًاا  کوتاهمجتوع تورم در 

ههاي   مدت و بلودمهدت تغييهرات ناشهي از تکانهه     شود که در کوتاه بوابراين مشخص مي

تواند باشد کهه غهذا    تر است. اين يافيه به اين دلي  ميقيتيي غذا نسًت به نتت بسيار بزرگ

تر از يکر درآمدي پايين )و به احيتال زياد کوچک يک کاالي ضروري و با کشش قيتيي و

است. پس ميزان تشاضاي غذا حساسيت چوداني به تغييرات قيتت و درآمد ندارد. هتنوهين  

ر حساسهيت  0213براي مثال، کرباسي و نشهوي ) کشش قيتيي عرضه نيز بسيار پايين است. 

دسهت آمهده   نيايج به عرضه محصوالت کشاورزي را در کشورهاي آسيايي برآورد کرده؛ که

تر از يهک اسهت )ذرت   دهد کشش قيتيي اين کاالها به شک  قاب  توجهي کوچک نشان مي

 ر.  13/1و گودم  03/1، برنج 52/1

بوابراين با وقوع هر تکانه در بازارهاي جهاني غذا، مشادير عرضه و تشاضا به نسًت کتير 

گيهرد. بهه عًهارت     رات قيتت انجهام مهي  کوود و در نييجه تسويه بازار بيشير با تغيي تغيير مي

ديير، براي هر تغيير مشخص در مشدار تيادلي بازار غذا الزم است تغييرات قيتت بيشهيري  

 ورت گيرد تا بازار به وضييت تيادلي باز گردد. افزون براين، امکان تغيير اليهوي غهذايي   
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اسهت. بهه هتهين دليه       ها و مواد اوليه کتيهر  نسًت به امکان جاييزيوي نتت با ساير انرژي

 تري دارند. هاي غذا بر تورم تأثير قاب  توجه تکانه

هاي جهاني قيتت غذا چه ميهزان بهر تهورم ايهران تهأثير       در پاسخ به اين سؤال که تکانه

 دست آمده است: به هاي زير گذارند، يافيه مي

فزايش مدت و بلودمدت به شک  مسيشيم موجب ا ر افزايش جهاني قيتت غذا در کوتاه0

 تري را به هتراه دارد؛  شود، در حالي که کاهش آن، نرخ تورم پايين تورم مي

 يابد؛   هاي قيتيي غذا در بلودمدت شدت مي ر تأثير تورمي تکانه3

تهر  هاي قيتت نتت بزرگ مدت و بلودمدت از تأثير تکانه هاي غذا در کوتاه ر تأثير تکانه2

ههاي نتهت و غهذا، تهورم      افزايش هتزمان قيتت در د 01اي که به ازاي هر است، به گونه

 يابد. در د افزايش مي 5/0تا  0ايران بين 

 

 هاي تورم ساير کشورها بر تورم ايران . تأثير مستقيم تکانه2-2

آورده شده   1کشور اليو بر تورم ايران در نتودارهاي شتار   22هاي تورمي  تأثير تکانه

يافيه و  وييي تأثيرهاي ميتهاوتي بهر تهورم ايهران      هاي تورمي کشورهاي توسيه است. تکانه

 دارند.  

تغييرات تورم در انيلسيان، آمريکا، آلتان، آفريشاي جووبي، ژاپن، فرانسه و هلود تأثيري بهر  

هاي اتريش و بلژيک درخالل يکسال بهه   نرخ تورم ايران ندارد. تأثيرپذيري تورم ايران از تکانه

يراليا، سوئد، سوياپور، سوئيس، فوالند، کانادا، کره جووبي و هاي تورمي اس رسد. تکانه  تر مي

هاي تورمي در اين کشهورها   نيوزلود تأثير ميکوسي بر تورم ايران دارند؛ به عًارت ديير، تکانه

هاي تورمي اسپانيا، ايياليا و نروژ تأثير مثًهت   آثار ضدتورمي به هتراه دارد. بوابراين  رفاا تکانه

گذارند. از ميان کشورهاي ياد شده، آلتان و سوئيس جهزو پهوج    ايران ميو محسوسي بر تورم 

اند. تورم آلتان تهأثير خا هي    شريک تجاري ايران در واردات کاال درخالل سه دهة اخير بوده

 گذارد. بر تورم ايران ندارد و تورم سوئيس نيز اثر ميکوس مي
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 GVARهاي تورمي کشورهاي الگوي به تکانه يافته تورم ايران هاي تعميم ( واکنش9نمودار شمارة )

 توضيح: تکانه، مثًت يک انحراف مييار تورم در نظر گرفيه شده است.
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ههاي تهورمي انهدونزي،     در مورد کشورهاي در حال توسيه نيهز نيهايج ميتهاوت اسهت. تکانهه     

تيهف  ههاي خ  آرژانيين، پرو، ترکيه، چين، شيلي و مکزيک در فصول اوليه موجب کاهش يا افزايش

يابهد. در مشابه     تورمِ ايران شده، اما تأثير آنها درخالل دو سال به مشدار قابه  تهوجهي افهزايش مهي    

 هاي تورمي کشورهاي تايلود، عربسيان، فيليپين، مالزي و هود تًيات ضدتورمي دارند. تکانه

 گيري نتيجه. 4

هاي نتهت و   تتهاي قي دهود که عتده کشورها در برابر تکانه هاي اخير نشان مي پژوهش

پذيري قاب  توجهي دارند. اين شواهد براي کشورهاي آسيايي و در حال توسهيه   غذا، آسيب

تر است. بر اين اساس، تورم توها يک ميغير اقيصادي مرتًط با ثًات اقيصاد کهالن   بسيار قوي

و تحت واپايش عوام  داخلي طرف تشاضا )پولي و مالير نيسهت، بلکهه متکهن اسهت بهه      

تأثير فشارهاي خارجي و عرضه محور باشد. اين مسئله بها افهزايش نارضهاييي    شدت تحت 

عتومي از يکسو و ضيف اقيصادِ ملي در مشاب  رقًاي خارجي از سهوي دييهر، تهديهدهاي    

 کود.   اموييي داخلي و خارجي را تشديد مي

گيري از اليوي خودبازگشت بهرداري جههاني    در هتين راسيا در پژوهش حاضر با بهره

(GVAR هاي قيتيي نتت و غذا بر تورم در اقيصاد ايران پرداخيه شهده   به بررسي تأثير تکانهر

شود کهه بهيش    شام  مي 3102تا  0111کشور را درخالل دوره زماني  24است. اين اليوي 

دهود. در ادامهه   در د واردات ايران را پوشش مي 11در د توليد جهاني و هتنوين  11از 

 شود. ئه ميهاي پژوهش ارا يافيه

مدت  هاي قيتت نتت خام در کوتاه تکانهپذيري مستقيم از تکانة قيمتي نفت:  ( آسيب1

گذارنهد. بها افهزايش     و بلودمدت تأثير ميکوس و به نسًت شديدي بر نرخ تورمِ ايهران مهي  

رود تورم شروع به کاهش يابد، چرا که توزيع درآمهد حشيشهي جههاني     قيتت نتت انيظار مي

کوهد، در نييجهه موهابع ارزي جديهد امکهان واپهايش بيشهير نهرخ ارز،          تغيير مي به نتع ايران

ههاي  رويهه و ارزان و پرداخهت يارانهه    اخيالف کتيهر نهرخ ارز دوليهي و آزاد، واردات بهي    

شود، اما  ها بيشير و تورم کتير مي اين ترتيب سرکوش قيتتآورد. به غيرمسيشيم را فراهم مي

يابد، با تغيير توزيع درآمد حشيشي جهاني به ضهرر ايهران،    هويامي که قيتت نتت کاهش مي
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تهورمِ  »هها محهدود شهده و در نييجهه      موابع ارزي و درآمدي دولهت بهراي واپهايش قيتهت    

 شوند. رها مي« شده هاي سرکوش شده و قيتت انًاشيه

ههاي قيتهت    پذيري تورمي از تکانه دهد که اقيصاد ايران از لحا  آسيب ها نشان مي يافيه

پهذيري مسهيشيم از نتهت در     ت در ميان کشورهاي اليو، رتًه دوم را دارد. هتنوين آسيبنت

 مدت است. بلودمدت، بسيار بيشير از کوتاه

ههاي مثًهت، کشهورهاي     کووهد. در تکانهه   هاي نتيي مکرر، نااطتيواني بيشيري ايجاد مي تکانه 

ههاي موتهي،    يود و در تکانهه واردکووده پس از يک دوره تيويق ناچار به تشاضا و خريد نتت هسه 

کشورهاي  ادرکووده خالص نتت )از آن رو که اقيصاد آنها وابسيه به نتت استر پهس از قطهع   

يا کاهش موقت  ادرات مجًور به عرضه نتت خود هسهيود. بوهابراين اثهر تجهارت خهارجي و      

 افيود. تًيات تورمي و ضدتورمي مربوط به آن، با وقته و در بلودمدت اتتاق مي

افهزايش جههاني قيتهت غهذا در     قيمتي غذا:   هايپذيري مستقيم از تکانه آسيب (2

شود. بهه عًهارت    مدت و بلودمدت به شک  مسيشيم موجب افزايش تورم ايران مي کوتاه

هاي مثًت قيتت غذا، توزيع درآمد را به ضرر کشورهاي واردکووده خالص  ديير، تکانه

دههد.   ر نييجه تورم اين کشهورها را افهزايش مهي   مواد غذايي مانود ايران تغيير داده و د

ههاي قيتيهي غهذا در مشايسهه بها سهاير        پذيري تورمي ايران در مواجهه بها تکانهه   آسيب

اي که در ميان کشورهاي نتونه چهارمين اقيصاد کشورها بسيار قاب  توجه است به گونه

 آيد.  پذير به حساش مي آسيب

يابد. غذا سههم   قيتت غذا در بلودمدت شدت مي هاي پذيري تورمي ايران از تکانه آسيب

ههاي پهايين درآمهدي دارد. بوهابراين افهزايش       قاب  توجهي در سًد کاال به ويژه براي دههک 

دهي انيظارات تورمي و تشاضاي دسيتزدهاي باالتر موجب تداوم  قيتت مواد غذايي با شک 

موجب نااطتيوهاني بيشهير   هاي غذا  شود. هتنوين تکانه روند  يودي تورم در بلودمدت مي

و به تيويق انداخين تشاضا )تکانه مثًتر يا عرضه )تکانهه موتهير محصهوالت کشهاورزي و     

 کود.   پذيري تورمي در بلودمدت کتک مي شوند که اين مسئله به تشديد آسيب غذايي مي
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کوودگان خريد محصوالت را بهه اميهد    يابد، مصرف در شرايطي که قيتت غذا افزايش مي

اندازند تا از تًيات تهورمي آن در امهان باشهود. بهه ههر حهال در        قيتت به تيويق ميکاهش 

بلودمدت، کشورهاي واردکووده مانود ايران مجًور به تأمين مواد غهذايي مهورد نيهاز بهوده و     

کووهد. در شهرايطي کهه  ههم کهه       هاي شديد قيتيي، اقدام به خريهد مهي   حيي با وقوع تکانه

دهوهد بهه    دهد، کشورهاي  ادرکووده خالص غذا تهرجيح مهي   مي هاي قيتيي موتي رخ تکانه

اميد افزايش دوباره قيتت، محصوالت خود را به بازار جهاني عرضه نکوود. اما امکان فسهاد  

دارد. بوابراين تأثير  و هزيوة باالي نيهداري غذا، درنهايت آنها را به عرضة محصوالت وا مي

 افيد. ر اتتاق ميهاي قيتيي غذا بر تورم با تأخي تکانه

ههاي تهورمي    پذيري آسيب هاي همزمان قيمت نفت و غذا: پذيري از تکانه ( آسيب2

افيوهد. امها در    هاي نتت و غذا مسيش  از يکديير اتتاق مهي  قًلي در شرايطي بود که تکانه

جهيي ميان قيتت نتهت و قيتهت غهذا در     حرکيي و هم روندي افزايشي، هم عت  يک هم

ي که تکانة مثًت يکي از کاالههاي جههاني، سهًب    اشود، به گونه هده ميدنياي واقيي مشا

شود که اقيصاد ايهران از لحها     شود. بر اين اساس، مشخص مي افزايش قيتت دييري مي

مهدت و بلودمهدت از    هاي غهذا در کوتهاه   پذيري تورمي دارد. تأثير تکانه سومي نيز آسيب

در هد افهزايش    01ه شکلي که بهه ازاي ههر   تر است، بهاي قيتت نتت بزرگ تأثير تکانه

در هد افهزايش    5/0تها   0هاي نتت و غذا، تورم ايران بهه شهک  خهالص     هتزمان قيتت

 يابد. مي

ههاي ناشهي از   در مجتوع شواهد نظري و تجربي پژوهش حاضر تأييد کرد که مخهاطره 

ال افزايش اسهت.  هاي نتت و غذا براي اقيصاد ايران بااهتيت بوده و به مرور نيز در ح تکانه

افزايش نارضاييي عتومي و هتنوهين ضهيف اقيصهادِ ملهي در مشابه  رقًهاي       اين مسئله با 

کوهد. بهر هتهين اسهاس تحشيهق       خارجي، تهديدهاي اموييي داخلي و خارجي را تشديد مهي 

اندرکاران دوليي را در ساماندهي سهازوکارهايي بهراي    تواند سياسييذاران و دست يحاضر م

هاي نتهت   سازي اقيصاد در برابر تکانه رود مشاوم يصاد راهوتايي کود. انيظار ميسازي اق مشاوم

ههاي اقيصهادي   و غذا موجب ثًات اقيصادي بيشير شده و احيتال وقوعِ تهديدها و مخاطره
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را کاهش دهد که در نييجه با افزايش قدرت جتهوري اسالمي ايهران در دو بيهد داخلهي و    

 خارجي هتراه خواهد شد.  

ن يک کشور  ادرکوود  خالص نتت و واردکوود  خالص غذا است. بر ايهن اسهاس،   ايرا

هاي ساخياري که در بلودمدت موجب بهًود تهوان بخهش کشهاورزي و      رفوظر از سياست

هايي  توان از سياست شوند، مي هاي خارجي مي آوري اقيصاد ايران در برابر تکانه قدرت تاش

نياز به تحهول در سهاخيارهاي اقيصهادي کشهور، آثهار      که به سرعت قاب  اجرا بوده و بدون 

 کوود، اسيتاده کرد. اي خوثي ميمدت تا اندازه هاي نتت و غذا را در کوتاه تکانه

هاي ميولي واپايش بهازار محصهوالت کشهاورزي و واردکووهدگان      براي مثال، به سازمان

ووده زمان مواسب براي ک هاي نتت به عووان يکي از عوام  تييين شود که به قيتت تو يه مي

بيوهي  هحيح    سهازي و پهيش   توانود با اليو ها مي واردات مواد غذايي توجه کوود. اين سازمان

ههاي ارزي قابه  تهوجهي را     جهويي  قيتت نتت و ميياقًاا واردات سريع و به موقهع،  هرفه  

ههاي   نصيب کشور کوود. در واقع، واردات نًايد  رفاا بر اساس کتًود عرضه داخلي و تکانه

ريهزي زمهاني بهراي واردات و توظهيم و      قيتيي بازارهاي داخلي انجهام گيهرد، بلکهه برنامهه    

اي  بيوي مجتوعهه  سازي آن براي تأمين يکوواخت تشاضاي داخ  بايسيي ميکي بر پيش ذخيره

 از ميغيرها از جتله قيتت جهاني نتت باشد.
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ر،  هادرات نتهت و اقيصهاد    0210ا تهاني و کاميار محدث، )پسران، محتدهاشم، هادي  الحي ر4)

 .03، شتار  هاي پولي و بانکي پژوهشايران، 

هاي قيتيهي نتهت و    ر، بررسي اثرات اقيصادي شوک0212بهار، استاعي  و مريم باغسياني، ) پيش ر5)

 .2، شتار  04  ، دورپژوهشهاي اقتصاديمواد غذايي بر ميغيرهاي اقيصاد کالن ايران، 

نتهت   قيتت شوک از ناشي هزيوه فشار و ثروت ر، اثر0212هتداني، هسيي و مهدي پدرام، )ربيع ر1)

 .21، شتار  33  ، دورهاي اقتصادي ها و سياست پژوهشنوکيوزي،  رويکرد ايران: يک داقيصا در

هاي قيتت نتت بر ميغيرهاي اقيصادي در يک اليوي  ر، بررسي اثر تکانه0211. سرزعيم، علي، )5 ر2)

VAR ،03، شتار  4  ، دورمطالعات انرژي. 

قيتت نتت بر شاخص قيتت  ر، بررسي تأثير نوسانات0213حسين و سجاد بهپور، ) تدي، علي ر1)

 .3، شتار  0  ، دورهاي اقتصادي کاربردي پژوهشمواد غذايي در ايران، 

 و آثهار  سياسهيي  ر، تحليه  0212ا غر بانويي، فرشاد مؤموي و حتيد آماده، )فريدزاد، علي، علي ر1)

 مهاتريس  ا هالح شهده   اليهوي  از اسهيتاده  با نتيي هايفرآورده محدوديت عرضه قيتيي تًيات

 .21، شتار  30  ، دورراهبرد و مجلسمحور، عرضه اجيتاعي داريحساب

ر، حساسيت عرضه به تغيير قيتت محصوالت کشهاورزي  0213کرباسي، عليرضا و ستيه نشوي، ) ر01)

 .0، شتار  2  ، دوراقتصاد کشاورزيدر کشورهاي مويخب آسيايي، 

ايهران )بها رويکهردي بهه     ر، بهرآورد موحوهي فيليهپس در    0211گرجي، ابراهيم و عليرضا اقًالي، ) ر00)

 .11، شتار  تحقيقات اقتصاديانيظارات تطًيشي و انيظارات عشاليير، 

 .0212، خرداد مجله اقتصاد ايرانهاي گران،  گزارش کتًود غذا در جهان: ستره ر03)
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 شهاخص  دولهت بهر   اقيصادي هاي سياست اثر ر، بررسي0213محتدزاده، اعظم و اکًر توکلي، ) ر02)

ديوهاميکي،   سيسهيم  بها رويکهرد   کشور اقيصادي ثًات شاخص ان يکعووبه  کووده مصرف قيتت

 .2، شتار  3  ، دورراهبرد اقتصادي

هاي جهاني نتت بر ميغيرهاي  ر، بررسي تأثير قيتت0210مشدم، محتدرضا و محتدرضا سزاوار، ) ر04)

 .42، شتار  03  ، دورپژوهشنامه اقتصاديکالن اقيصادي در ايران، 

ر، تأثير نوسانات قيتت نتت بر ميغيرههاي کهالن اقيصهادي    0210نيا، ) وک موظور، داوود و محتدرضا ت ر05)

 .01، شتار  فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق )ع(هاي خودرگرسيو برداري،  ايران: رويکرد اليو

ر، اثر تغييرات قيتت نتت بر 0210نيا، ) مهدوي عادلي، محتدحسين، اعظم قزلًاش و محتد دانش ر01)

 .2، شتار  0  ، دوراقتصاد محيط زيست و انرژياقيصاد ايران،  کالن  ميغيرهاي عتد

ر، بررسي عوام  تأثيرگذار بر تهورم در  0210نيا و جالل دهووي، ) مهرآرا، محسن، علي درخاللب ر02)

  ، دورتحقيقات اقتصتادي ، STRاقيصاد ايران با اسيتاده از اليوي سري زماني غير درخالل نوع 

 .4، شتار  42

ر، آيا قيتت نتت از نهرخ تهورم در   0212عليخاني و اشکان اميري، )ناديا گودلي نادري، استاعي ، ر01)

 .3، شتار  02  ، دورانرژي ايرانکودق  ايران عًور مي

هاي قيتت نتت، عرضهه و تشاضهاي    ر، شواسه تکانه0211هتيي، عًدالوا ر و عليرضا مًاشرپور، ) ر01)

 .32، شتار  ات انرژيمطالعساخياري،  VARک  در اقيصاد ايران با اسيتاده از 
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