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رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی
ابوالقاسم گل خندان

*6

تاريخ دريافت ،6931/80/80 :تاريخ بازنگری 6931/66/60 :تاريخ پذيرش6931/86/16 :

چکیده
روند افزايشي قیمتهای جهاني نفت و مواد غذايي در سالهای اخیر ،باعث عالقههمنهدی اقتصهاددانان بهه
بررسي ارتباط بین اين دو متغیر شده است .هدف اصلي مقاله حاضر ،تعیین تأثیر قیمت نفهت بهر شهاخ
قیمت مواد غذايي در ايران تحت شرايط نااطمیناني طي دوره زماني  6913-6938است .برای ايهن منوهور
نخست بر اساس مطالعه تجربي القلیت ( )1868و بنیانهای اقتصاد خرد ،يک الگو بین قیمتههای نفهت و
مواد غذايي تحت شرايط نااطمیناني برای اقتصاد ايران طراحي شهده اسهت .سهبا بها اسهتفاده از رهیافهت
اقتصادسنجي حداقل مربعات غیرخطي ) (NLSضرايب اين الگو برآورد شده اسهت .نتهايا ايهن تحقیه
حاکي از تأثیر مثبت اما اندک قیمتههای انتوهاری نفهت خهان و نااطمینهاني آن بهر روی شهاخ

قیمهت

انتواری مواد غذايي است که ميتواند ناشي از پرداخت يارانههای دولت به بخش انرژی باشد .به گونهای
که با افزايش (کاهش)  68واحدی (دالری) در قیمت انتواری نفت خان و نوسهانات آن ،شهاخ

قیمهت

انتواری مواد غذايي به ترتیب چیزی حدود  6/4و  8/0واحد افزايش (کاهش) مييابد .همچنین بر اسهاس
ساير نتايا اين تحقی  ،با افزايش عرضه و صادرات نفت خان ،قیمت انتواری مواد غذايي کاهش مييابد.

واژهای کلیدی :قیمت نفت ،قیمت غهذا ،نااطمینهاني ،مطلوبیهت انتوهاری ،حهداقل مربعهات غیرخطهي
).(NLS
طبقهبندی .Q43 ،L66 ،C22 :JEL
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1ـ مقدمه
تأمین مواد غذايي اساسيترين نیاز انسان بوده و افزايش قیمت آن ميتواند تأثیر منفي قابل مالحوههای بهر
وضعیت رفاهي جامعهه و بهه خصهوش قشهر فقیهر و کهمدرآمهد داشهته باشهد .از ايهنرو سیاسهتگهذاران
حساسیت زيادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذايي از خودشان نشان ميدهند (صمدی و بهبور.)6931 ،
در ارتباط با اين موضوع نگراني کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر اسهت ،چهرا کهه ايهن کشهورها
اغلب در دوران گذار اقتصادی بوده و وجود موجي از افزايش قیمتها منجر بهه بهروز مشه الت زيهادی
برای آنها ميشود .هرچند عوامل متعددی بر روی قیمت مواد غذايي تأثیرگهذار اسهت ،امها در سهالههای
اخیر روند افزايشي قیمتهای جهاني نفت و مواد غذايي باعث عالقهمندی محققان به بررسي ارتبهاط بهین
اين دو متغیر شده و مطالعات فراواني تالش نمودهاند که چگونگي رابطه بین اين دو متغیر را تبیین نماينهد
(بافا1880 ،6؛ هدی و فان 1880 ،1و القلیت.)1868 ،9
نااطمینههاني در شههرايطي ايجههاد مههيشههود کههه يهها رويههدادهای آينههده مشههخ
مشخ

نباشههند يهها بهها وجههود

بودن اين رويدادها ،احتمال وقوع آنها قابل پیشبیني نباشد .در چنین شرايطي ،تصمیمگیری برای

آينده پیچیده و دشوار مهيشهود و ايهن نااطمینهاني تصهمیمگیهری ،عهامالن اقتصهادی را متهأثر مهينمايهد.
نااطمیناني قیمت نفت خان (با توجه به نوسانات زياد آن) ،عرضه نفت خهان را تحهت تهأثیر قهرار داده و بها
توجه به استفاده از اين نهاده در تولید محصوالت کشاورزی و ساير تبعات اقتصهادی آن ،باعهث افهزايش
قیمت مواد غذايي و به طور کلي تورن ميشود .افزايش تورن نیز نااطمیناني تورمي را افزايش ميدهد .لهذا
هدف اصلي تحقی حاضر بررسي و مدلسازی تأثیر قیمت نفت خان بر روی شاخ

قیمت مهواد غهذايي

در ايههران ،تحههت تههأثیر نااطمینههاني ايههن دو متغیههر طههي دوره زمههاني  6913-6938اسههت .ايههران از جملههه
کشورهای در حال توسعهای است که برای سهالیان متمهادی بها نهر ههای تهورن دورقمهي مواجهه بهوده و
همواره بخش اعوم تالش دولتها به شناسايي ريشههای تهورن و رفهآ آن معطهوف شهده اسهت .بنهابراين
انجان مطالعات تجربي در زمینه تعیین عوامل مؤثر بر نر رشد قیمتها ضهروری بهوده و اهمیهت فراوانهي
دارد .اگرچه تعدادی از مطالعات داخلي به بررسي علل افزايش سطح قیمتها پرداختهاند ،بها ايهن وجهود
تعداد مطالعاتي که به بررسي عوامل مؤثر بر شاخ

قیمت مواد غذايي (به عنوان جز ،اصلي سبد کهااليي
)1- Baffes (2007
)2- Headey & Fan (2008
)3- Alghalith (2010
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قیمت نفت پرداخته باشند ،چنهدان قابهل توجهه نیسهت .همچنهین

هیچ يک از اين مطالعات به رشد جهاني قیمت نفت به عنوان يک عامل اثرگذار بر شهاخ

قیمهت مهواد

غذايي در شرايط نااطمیناني توجهي ن ردهاند .اين در حالیست که طي دهههههای گذشهته اقتصهاد کشهور
ت انههای نفتي متعددی را تجربه کرده است .ت انههای نفتي سالهای 6903 ،6910 ،6910 ،6919 ،6911
و  6900به علت افزايش قیمت نفت (ت انه مثبت) به وقوع پیوسته و ت انهی منفي سهالههای 6911-6911
به دلیل کاهش شديد قیمت نفت (ت انههی منفهي) ر داده اسهت .بهه دلیهل وابسهتگي عمهده درآمهدها و
بودجه های سالیانه به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت ،ت انههای نفتهي مثبهت و منفهي ،تهأثیر
قابل توجهي بر متغیرهای کالن اقتصادی در ايهران دارد کهه ي هي از ايهن متغیرههای متهأثر ،تهورن اسهت.
تغییرات قیمت مواد غذايي به دلیل سهم قابل توجه مواد غذايي در سبد مصرفي خانورها ،نقش اساسي در
تورن دارد و نتايا اغلب مطالعات تجربي پیشین ،حاکي از اثر نامطلوب ت انهههای قیمهت نفهت بهر قیمهت
مواد غذايي بوده است.

 -2پیشینه تحقیق
در اين قسمت از تحقی به بررسي مهمترين مطالعات تجربي انجانشده در زمینه موضوع تحقی  ،به ترتیب
مطالعات خارجي و داخلي پرداخته ميشود:
بافا ( )1880تأثیر قیمت نفت بر روی قیمت جهاني  91کهاالی اولیهه قابهل تجهارت از جملهه مهواد
غذايي را طي دوره زماني  6318-1881مورد بررسي قرار داده و نشهان داده اسهت کهه تهأثیر مثبهت تغییهر
قیمت نفت خان بر قیمت اغلب مواد غذايي از طري تغییر در قیمت کودهای شیمیايي است.
هدی و فان ( )1880به بررسي علل افزايش قیمت جهاني غهذا طهي دوره  6318-1880پرداختههانهد.
آنها نتیجه گرفتهاند که افزايش قیمت جهاني نفت و کاهش ارزش دالر عمدهترين داليل افهزايش قیمهت
مواد غذايي ميباشند.
يانگ و هم اران )1883( 6به بررسي تولید سوختهای زيستمحیطي و تهأثیر آن بهر عرضهه مهواد
غذايي در چین طي دوره زماني  1888-1880پرداختهاند .آنها نشان دادهاند که افزايش قیمت نفت باعهث
افزايش تقاضا برای سهوختههای جانشهین (سهوختههای زيسهتمحیطهي) مهيشهود و از آنجها کهه ايهن
)1- Yang et al. (2009
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سوختها از غالت (مثل ذرت) تهیه ميشوند ،اين افزايش تقاضای غالت ،باعث افزايش قیمت آنها شده
و در نهايت يک ارتباط مثبت بین قیمت نفت خان و مواد غذايي وجود دارد.
کالتيلهياوغلهو و سهويتاس ) 1883( 6بهه بررسهي تهأثیر قیمهت نفهت بهر روی قیمهت مهواد غهذايي و
محصوالت کشاورزی کشور ترکیه طي دوره زماني  6308-1880پرداختهاند .نتايا مطالعه آنها با استفاده
از روش چیونگ  -نگ 1نشان مي دهد که تغییهرات قیمهت نفهت علیهت گرنجهری تغییهر در قیمهت مهواد
غذايي و محصوالت کشاورزی نميباشد.
نههازیاوغلههو و سههويتاس )1868( 9بههه بررسههي ارتبههاط بههین قیمههت جهههاني نفههت و قیمههت کاالهههای
کشاورزی در کشور ترکیه طي دوره زماني  6304-1868پرداختهاند .آنها با به کهارگیری آزمهون علیهت
تودا و ياماموتو 4نتیجه گرفتهاند که تغییر در قیمت نفت تأثیری روی قیمت کاالهای کشاورزی ندارد.
القلیت ( ) 1868رابطه بهین قیمهت مهواد غهذايي و قیمهت نفهت را تحهت تهأثیر نااطمینهاني در کشهور
ترينیداد و توباگو طي دوره زماني  6304-1880بررسي نموده است .نتايا اين تحقی بها اسهتفاده از روش
حداقل مربعات غیرخطي (NLS) 1نشان مي دهد که افهزايش قیمهت نفهت موجهب افهزايش قیمهت مهواد
غذايي طي دوره مورد بررسي شده است.
اسماعیلي و ش وهي )1868( 1به ارزيابي اثرات قیمت نفت بر روی قیمتهای جههاني مهواد غهذايي
طي دوره  6316-1881پرداختهاند .نتايا اين مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری نشان ميدهد که
افزايش قیمت نفت منجر به افزايش استفاده از غالت در جهت تولید سوختهای زيسهتمحیطهي شهده و
باعث کاهش عرضه آن در مصارف خوراکي و در نتیجه افزايش قیمت آن به طور غیرمستقیم ميشود.
ادوه و اگواي یده )1861( 0به بررسي تأثیر قیمت نفت بهر روی قیمهت مهواد غهذايي در نیجريهه طهي
دوره زماني  6308-1880پرداختهاند .نتايا اين مطالعه نشان ميدهد کهه يهک رابطهه علهي مثبهت بهین دو
متغیر وجود داشته و افزايش قیمت نفت منجر به افزايش قیمت مواد غذايي ميشود.

)1- Kaltilioglu & Soytas (2009
2- Chiong-Neg
)3- Nazlioglu & Soytas (2010
4- Toda-Yamamoto
5- Non-linear Least Squares
)6- Esmaeili & Shokoohi (2010
)7- Udoh & Egwaikhide (2012
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بخت و ويوژبرگ )1869( 6تأثیر قیمت های جههاني نفهت را بهر روی قیمهت مهواد غهذايي در قالهب
تحلیلهای همانباشتگي غیرخطي و روش حد آستانه 1و با استفاده از دادههای ماهانهه دوره زمهاني -1866
 1888مورد بررسي قرار دادهاند .نتهايا بهه دسهت آمهده از تحقیه آنهها نشهان مهيدههد افهزايش مصهرف
سوخت زيستي سبب ايجاد روابط جديدی بین قیمت مواد غذايي و قیمت نفت ميشود؛ بهه خصهوش آن
دسته از مواد غذايي که برای تولید سوختزيستي به کار رفتهاند.
ابراهیم )1861( 9تأثیر قیمت نفت را بر روی قیمت مواد غهذايي در کشهور مهالزی طهي دوره زمهاني
 6306-1861مورد بررسهي قهرار داده اسهت .وی در مطالعهه خهود بها اسهتفاده از روش خودرگرسهیون بها
وقفه های توزيعي غیرخطي (NARDL) 4نشان داده است که تأثیر قیمت نفت بهر شهاخ

قیمهت مهواد

غذايي در اين کشور نامتقارن است؛ به گونهای که شوکهای مثبت قیمت نفت ،باعث افهزايش شهاخ
قیمت مواد غذايي ميشود ،در حاليکه تأثیر شوک منفي قیمت نفت بر شاخ

مواد غذايي بيمعناست.

در معدود مطالعات داخلهي انجهان شهده در زمینهه موضهوع تحقیه  ،صهمدی و بهبهور ( )6931تهأثیر
نوسانات قیمت نفت را بر روی شاخ

قیمت مواد غذايي در ايران طي بازه زمهاني  6913-6938بررسهي

کردهاند .به اين منوور از الگوی خودرگرسیون بهرداری ،(VAR) 1تهابآ ع هاالعمهل آنهي (IRF) 1و
روش خودرگرسیون با وقفههای تهوزيعي ) (ARDLاسهتفاده شهده اسهت .نتهايا ايهن تحقیه حهاکي از
آنست که نوسانات قیمت نفت تأثیر معناداری بر قیمت مواد غذايي در ايران نداشته است.
جاودان و هم اران ( )6934در مطالعهای به بررسي تأثیر عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذايي در ايهران
با تأکید بر ت انههای نفتي طي دوره زماني  6914-6900پرداختهاند .در ايهن مطالعهه بهه منوهور اسهتخرا
ت انه های مثبت و منفي قیمت نفت از فیلتر هودريک و پرسه ات و بهرای بهرآورد روابهط کوتهاهمهدت و
بلندمدت بین متغیرها ،الگوهای تصحیح خطا و جوهانسون -جوسیلیوس به کار گرفته شهده اسهت .نتهايا
نشان ميدهد که رابطه همجمعي بین متغیرهای الگوی برقرار است و ت انههای قیمت نفهت در بلندمهدت
به طور معنيداری قیمت مواد غذايي را تحت تأثیر قرار ميدهند.

)1- Bakht & Wurzburg (2013
2- Threshold
)3- Ibrahim (2015
4- Non-liner Autoregressive Distributed Lag
5- Vector Auto-Regression
6- Impulse Response Function
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هزاره و هم اران ( )6934به بررسي تأثیر متغیرههای اقتصهادی بهر شهاخ

قیمهت مهواد غهذايي در

کشههورهای صههادرکننده و واردکننههده نفههت در بههازه زمههاني  1888-1869و در قالههب دادههههای ماهانههه
پرداخته اند .برای اين منوور از الگوی خودرگرسیون برداری دادههای پانل اسهتفاده شهده اسهت .بهرآورد
ضرايب الگوی تحقی نشان ميدهد ،وقفه های قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشهترين تهأثیر
را بر قیمت مواد غذايي در مقايسه با کشورهای واردکننده نفت دارد .از سوی ديگر نتايا مربوط به توابهآ
ع ا العمل آني نشان ميدهد ،شوکهای مواد غذايي و نر بهره دارای اثر مهوقتي و شهوکههای نهر
ارز ،قیمت کود شیمیايي و قیمت نفت دارای اثرات دائمي بر قیمت مهواد غهذايي هسهتند .همچنهین نتهايا
تحقی نشان ميدهد ،شوکهای قیمت مهواد غهذايي در ههر دو گهروه از کشهورها بهیش از  38درصهد از
نوسانات قیمت مواد غذايي را توضیح ميدهد.
با توجه به اهمیت موضوع تحقی  ،لزون انجان مطالعات تجربي بیشتری در اين زمینه به نور ميرسهد.
از طرفي با توجه به اين ه هیچ مطالعه داخلي به بررسي چگونگي تأثیر قیمت نفت خان بر روی قیمت مواد
غذايي تحت تأثیر نااطمیناني اين دو متغیر نبرداخته است ،بنابراين مقاله حاضر ميتواند شه اف تحقیقهاتي
موجود در اين زمینه را رفآ نمايد .همچنین اين مقاله از لحاظ مدلسازی و روش انجان ،بهه طهور کلهي بها
مطالعات انجان شده فوق در اين زمینه متفاوت است .البته در زمینه تأثیر ساير متغیرهای اقتصهادی بهر روی
قیمت مواد غذايي در ايران مطالعات معدودی انجان شده است که مهمترين آنهها بهه صهورت مختصهر در
ادامه آمده است:
مقدسههي و هم ههاران ( )6903بهها اسههتفاده از الگههوی تصههحیح خطههای بههرداری ،(VECM) 6تههأثیر
ت انههای بهرهوری و ش اف تولید را بر قیمت مواد غذايي طي دوره زمهاني  6911-6901مهورد بررسهي
قرار دادهاند .نتايا اين مطالعه حاکي از آن است که شهوکههای بههرهوری دارای تهأثیر منفهي و شه اف
تولید دارای تأثیر مثبت بر روی قیمت مواد غذايي است.
اعومزاده شهورکي و خلیلیهان ( )6903بها اسهتفاده از الگهوی خودرگرسهیون بها وقفههههای تهوزيعي
) (ARDLبه بررسهي تهأثیر سیاسهت ههای پهولي بهر قیمهت مهواد غهذايي طهي بهازه زمهاني 6911-6901
پرداختهاند .نتايا اين مطالعه نشان ميدهد که يک رابطه بلندمدت بین سیاستهای پولي و شاخ

قیمت

1- Vector Error Correction Model
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مواد غذايي دارای يک رابطهه مثبهت بها نهر ارز ،نهر بههره و حجهم

نقدينگي است.
پیشبهار و هم اران ( )6931با استفاده از رهیافت خودرگرسیون بهرداری سهاختاری (SVAR) 6و
دادههای فصلي سالهای  6906تا  ،6938تأثیر عبور نر ارز بهه قیمهت مهواد غهذايي در ايهران را بررسهي
کردهاند .نتايا مطالعه آنها نشان ميدهد که عبور نر ارز به شهاخ

قیمهت مهواد غهذايي نهاق

بهوده و

کشش عبور نر ارز در کوتاهمدت حدود  9درصد و در بلندمدت حدود  1درصد ميباشد.

 -3مبانی نظری
تأمین مواد خوراکي به منوور بهبود امنیت غذايي همواره در همه کشورها به ويژه در کشورهای در حهال
توسعه ي ي از مهمتهرين دغدغههههای پهیش روی سیاسهتگهذاران بهوده اسهت .بهه طهوریکهه شناسهايي
عامل های تأثیرگذار بهر بهبهود عرضهه مهواد غهذايي متناسهب بها نیهاز مصهرفکننهدگان همهواره ي هي از
موضوعات مهم پیشروی اقتصاددانان تلقي ميشود و آنان از متغیر قیمت مواد غذايي به عنوان يک متغیر
مهم و اثرگذار بر عرضه و تقاضا مواد غذايي و محصوالت کشاورزی استفاده مهيکننهد .بهه همهین دلیهل
دولتها به منوور تأمین امنیت غذايي به دنبال شناسايي عاملهای تأثیرگذار بر قیمهتههای مهواد غهذايي
هستند تا با شناسايي اين عامل ها بتوانند وضعیت بها ثبهاتي بهرای کشهورهای خهود ايجهاد کننهد (ديتهون و
الرکوئه.)6331 ،1
قیمت مواد غذايي تحت تأثیر عوامل متعددی قرار ميگیرد که به طور کلي ميتهوان ايهن عوامهل را
ناشي از تغییر در عرضه يا تقاضای مواد غذايي دانست .عوامل سهمت عرضهه شهامل کمبهود قیمهت مهواد
غذايي است که مي تواند ناشي از کاهش تولیهد مهواد غهذايي ،بهه کهارگیری مهواد غهذايي در زمینههههای
غیرخوراکي و افزايش در هزينه نهادههايي که در تولید مواد غذايي به کار ميروند ،از قبیل نفهت خهان و
ساير منابآ انرژی باشد .عوامل طرف تقاضا نیز منجر به افزايش مصرف ميشوند که از جمله آنها ميتهوان
به افزايش رشد جمعیت ،بهبود قدرت خريد مردن و تغییر الگوی مصرف جوامآ درنتیجه تغییر در درآمهد

1- Structure Vector Auto-Regression
)2 -Deaton & Laroque (1996
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يا سلیقه آنها اشاره کرد .در اين راستا ،روند سرسانآور افزايش قیمت جهاني نفت و افزايش قیمهت مهواد
غذايي در سالهای اخیر ،توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده است (القلیت.)1868 ،
آلون و هم اران )1866( 6در مطالعه خود بیان ميکنند که به دلیل مصرف گسترده انرژی در بخهش
کشاورزی ،قیمت نفت ارتباط مستقیم با افزايش قیمت کاالهای کشهاورزی دارد .زمهانيکهه قیمهت نفهت
افزايش مييابد ،قیمت نهادههای کشهاورزی نیهز افهزايش مهييابهد و در نهايهت منجهر بهه افهزايش قیمهت
کاالهای کشاورزی ميشود .البته در اين باره نميتوان رفتار ي ساني بین همه مواد غهذايي و قیمهت نفهت
تعريف کرد .به عنوان مثال ،قیمت مواد غذايي که تولید آنها به طهور مسهتقیم وابسهته بهه نفهت بهوده و بها
افزايش قیمت نفت بار هزينهای به تولیدکنندگان وارد ميشهود ،در مقايسهه بها ديگهر محصهوالت غهذايي
تأثیر بیشتری از ت انههای نفتي دريافت مي کننهد .از سهويي ديگهر قیمهت محصهوالت کشهاورزی کهه در
تولید سوختهای استفاده ميشوند ،به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت نفت قرار ميگیرند .چون با افزايش
قیمت نفت ،تقاضا برای تولید سوختهای گیاهي افزايش مييابهد کهه ايهن موضهوع افهزايش قیمهت ايهن
محصوال را به دنبال خواهد داشت (آوالوس.)111 :1864 ،1
اين اعتقاد وجود دارد که قیمت مواد غذايي به طور قابل توجهي متأثر از قیمت نفت ميباشهد ،زيهرا
که کشاورزی به طور مرسون يک فعالیت تولیدی انرژیبر بوده و م انیزهشدن آن بر شدت به کهارگیری
انرژی در اين بخش افزوده است .بنابراين قیمت نفت ارتباط مستقیمي با قیمت کاالهای کشهاورزی دارد.
به عنوان مثال ،هنگاميکه قیمت نفت افزايش مييابد ،قیمت نهادههای کشاورزی (مثل کود شیمیايي) نیز
افزايش يافته و در نهايت باعث افزايش قیمت کاالهای کشاورزی ميشود (هانسون و هم هاران.)6339 ،9
عالوه بر اين ،موتورهای تأمین آب کشاورزی عموماً با استفاده از گازوئیل يا برق کار مهيکننهد و اغلهب
ماشینهای زراعي نیز با استفاده از سوختهای فسیلي کار مينمايند.
چگونگي تأثیر افزايش در قیمت نفت خان بر قیمت مواد غذايي را مهيتهوان بهه دو روش مسهتقیم و
غیرمستقیم دستهبندی کرد:

)1- Alom et al. (2011
)2- Avalos (2014
)3- Hanson et al. (1993
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الف) روش مستقیم (افزایش قیمت نهاده های تولید مواد غذایی):
افزايش در قیمت نفت خان ،قیمهت محصهوالت کشهاورزی (بهه عنهوان جهزا اساسهي مهواد غهذايي) را از
کانالهايي مانند افزايش قیمت کود و نهادههای شیمیايي مورد استفاده در کشاورزی ،افزايش در هزينه به
کارگیری ماشینآالت مورد نیاز کشاورزی و افزايش در هزينههای حمل و نقل افزايش ميدههد (دی يهو
و هم اران .)433 :1868 ،6بر اساس مطالعهای که توسط بانک جهاني در سهال  1880انجهان شهده اسهت،
هزينه های انرژی  61درصد هزينه تولید مواد غذايي را تش یل ميدهد (چانهد .)1880 ،1همچنهین مطالعهه
بافا ( )1880نشان ميدهد که  40درصد افزايش در قیمت مهواد غهذايي بهین سهالههای  1889-1880را
ميتوان ناشي از افزايش قیمت نفت در اين دوره دانست.
ب) روش غیر مستقیم:
افزايش در قیمت سوختهای فسیلي (به ويژه نفت خان) باعث شده است که بسیاری از کشورها به منوور
مقابله با اثرات منفي اين افزايش قیمت و برخورداری از امنیت انرژی ،بهه سهمت سهوختههای جهايگزين
حرکت کنند .سوختهای زيستمحیطي (تولید شده از غالت) ي ي از اصليترين جايگزينيههای اسهت
که ميتواند در اين راستا مورد استفاده قرار گیرد .به عنوان مثال ،نزديک به  11درصد کهل غهالت تولیهد
شده در آمري ا در سال  1880-1880برای تولید سوختهای زيستمحیطي 9مورد استفاده قهرار گرفتهه و
اين روند (استفاده غیرخوراکي از مواد غذايي) در سهاير کشهورهای صهنعتي نیهز در حهال افهزايش اسهت
(چاند .)1880 ،اين امر که ناشي از افزايش قیمت نفت خان است ،باعث کاهش عرضهه غهالت بهه منوهور
استفاده به عنوان مواد غذايي شده و افزايش قیمت غالت به عنوان ي ي از اجهزای اصهلي مهواد غهذايي را
به دنبال دارد.
همچنین افزايش قیمت اين غالت باعث ميشود که کشاورزان زمینهای بیشهتری را بهه کشهت ايهن
محصوالت اختصاش دهند؛ از آنجا که زمینهای قابل کشت در سهطح جههان محهدود مهيباشهد ،تولیهد
ساير محصوالت کشاورزی با کمبهود زمهین مواجهه مهيشهود کهه کهاهش تولیهد و افهزايش قیمهت سهاير
محصوالت را نیز در پي دارد .در پي اهمیت ايهن مهورد بايهد اشهاره کهرد کهه میهزان غهالت بهرای تولیهد

)1- Du et al. (2010
)2- Chand (2008
3- Bio Fuels
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سوختهای زيستمحیطي در آمري ا در حدود  68درصد کهل تقاضهای جههاني بهرای غهالت مهيباشهد
(همان).
از ديگر عوامل موثر بر قیمت مواد غذايي ميتوان به کهاهش تولیهد محصهوالت کشهاورزی بهر اثهر
شرايط نامساعد جوی ،افزايش روزافزون درآمد سرانه در چین و هند و افزايش مصرف مواد غذايي و نیز
تغییر الگوی مصرف در اين کشهورها و نیهز فعالیهتههای سهوداگرانه (سهفته بهازی) و ايجهاد کمبودههای
مصنوعي توسط برخي از بنگاه های تجاری اشاره کرد (آکبان.)1883 ،6
در کنار مواردی که در قسمتهای قبل به آن اشاره شد ،اثر افزايش قیمت نفت بهر مهواد غهذايي در
کشورهای صادرکننده نفهت را از جههات ديگهر نیهز مهيتهوان مهورد اشهاره قهرار داد .افهزايش قیمهت در
صورتيکه منجربه بروز بیماری هلندی 1در کشورهای صهادرکننده نفهت شهود ،باعهث بهروز يهک رونه
کههاذب در بخههش ايههن کشههورها و انتقههال سههرمايه و نیههروی کههار از سههاير بخههشهههای تولیههدی (از جملههه
کشاورزی) به اين بخش مي شود که اين امر کهاهش تولیهد و افهزايش قیمهت کاالههای تولیهدی در سهاير
بخش ها از جمله محصوالت کشاورزی را به دنبال خواهد داشت و واردات اين کاالها از سهاير کشهورها
را افزايش ميدهد؛ که اين امر نیز از آنجا که قیمت مواد غذايي در ساير کشورها با افهزايش مواجهه شهده
است ،باعث افزايش قیمت کاالهای وارداتي و افزايش قیمت مواد غذايي در اين کشورهای دارای منهافآ
نفتي ميشود (ادوه و اگواي یده.)4 :1861 ،
با توجه به مطالب فوق ،تأثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخ

قیمت مواد غذايي تا انهدازه زيهادی بهه

ساختار اقتصادی کشورها وابسته است .همچنین ،ن تهای که بايد مورد توجهه قهرار گیهرد ايهن اسهت کهه
گرچه ام ان دارد که شیوه اثرگذاری قیمت نفهت بهر قیمهت مهواد غهذايي در کشهورهای صهادرکننده و
واردکننده نفت متفاوت باشد ،اما در نهايت همه اين کشورها از اثرات منفي اين افزايش در امان نخواهند
بود.
 -4الگو و معرفی متغیرها
در اين قسمت از مقاله به الگوسازی رابطه قیمت نفت خان و مواد غذايي در ايران تحت شرايط نااطمیناني
و با بهرهگیری از مطالعه تجربي القلیت ( )1868در اين زمینه ،پرداخته ميشهود .بها توجهه بهه تأثیرگهذاری

)1- Akpan (2009
2- Dutch Disease
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اندک و ناچیز ايران بر روی قیمت های جهاني نفت و با توجه به اين ه تغییرات قیمت نفهت بهرای اقتصهاد
ايران بر اساس مطالعات تجربي گوناگوني (نویر مطالعه مهرآرا و نی ياس ويي ( ))6901درجه برونزايي
بااليي دارد و از کنترل سیاستگذاران اقتصادی خار است ،اقتصاد ايران را به عنوان گیرنهده قیمهت آن
درنور ميگیريم .بنابراين قیمت نفت خان برای اقتصاد ايران ثابت و برونزا اسهت .همچنهین ،از آنجها کهه
سبد مواد غذايي از محصوالت متمايز شامل محصوالت کشهاورزی و دامهي تشه یل شهده اسهت ،فهر
ميکنیم که بازار مواد غذايي رقابتي است .خال

درآمدهای نفتي ) (rکشور از طري رابطه زير محاسهبه

ميشود (القلیت:)6118 :1868 ،
() 6
در رابطههه فههوق q ،میههزان عرضههه و فههروش نفههت خههان و  pخههال

قیمههت آن بههوده کههه دارای ويژگههي

تصادفيبودن است و از طري رابطه زير به دست ميآيد:
̅

) (

()1

(

)

̅

بخشي از درآمدهای نفتي که به منوور مصارف غذايي خر ميشود با نماد  fxنشان نشان داده ميشهود؛
که  xمقدار مواد غذايي و  fقیمت آن است که تصادفي بهوده و از طريه رابطهه زيهر بهه دسهت مهيآيهد
(همان:)6118 :
() 9

)

(

) (

̅

)(

)

̅

(

بنابراين:
() 4
در رابطه ( c ،)4بخشي از درآمدهای نفتي است که صرف مواد غذايي نميشود .هدف اقتصهادی کشهور
از فروش و صادرات نفت خان ،حداکثرسازی مطلوبیت انتواری حاصل از درآمد (نسبت به میزان فروش)
در نور گرفته ميشود:
() 1
در رابطه ( U ،)1تابآ مطلوبیت انتواری درآمد است .فر

)) ( (
ميشود که میزان تولید نفهت خهان ) (qنسهبتاً

انعطاف پذير است؛ زيرا ضرورتي برای تولید کامل ظرفیت موجود نیست .با حل رابطه ( )1مهيتهوان تهابآ
مطلوبیت غیرمستقیم مورد انتوار را بر حسب ساير پارامترها و به صورت تابآ  Vنوشت (همان:)6118 :
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))

() 1

( (

( (

))

̅(

)

حال بر اساس اتحاد روی و با مشت گیری از تابآ مطلوبیت غیرمستقیم رابطه ( )1و با توجه به روابهط قبلهي
ميتوان به توابآ تقاضای موادغذايي و غیرغذايي به صورت زير رسید (القلیت:)6118 :1868 ،
)) ( ( ̅

( ( )) ξ

)) ( (
)) ( (

() 0

با توجه به روابط قبلي ،ميتوان قیمت انتواری مواد غذايي را از طري رابطه زير محاسبه کرد:
( ( ))ξ

̅

() 0
از آنجا که ش ل تابآ مطلوبیت نامشخ
نقطه دلخواه

است ،ميتوان آن را به وسهیله شهرايط اولیهه بسهط تیلهور حهول

تقريب زد .بنابراين تقريب زير در نور گرفته ميشود:
()̂(

)̂

() 3

) (

)̂(

با ضرب طرفین رابطه ( )3در  ξو گرفتن امید رياضي از طرفین خواهیم داشت:
()68

σ

که در رابطه ((̂) :)68

)(̂) ( ξ

()̂(

)̂

)) ( (

) ( )̂(

 ،بنابراين ميتوان رابطه ( )0را به صورت زير نشان داد:
̅

σ

()66

اکنههون V ،بههه وسههیله شههرايط ثانويههه بسههط سههری تیلههور در اطههراف يههک نقطههه اختیههاری بههه شهه ل
) ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂(

 ψتقريب زده شده ،سبا مشتقات جزئي  Vبه ترتیب نسبت بهه  xو  cمحاسهبه

شده است:
()61

̃

̃

̃

̃

̃

̃

̃̅

) (

̃

̃̅

) (

̃

̃ ) .بها

در روابط ( )61عالمت مد به معنهي انحهراف از نقطهه گسهترش اسهت (بهه طهور مثهال̂ :

جايگزيني دو رابطه فوق در رابطه ( ،)66معادله تخمیني نهايي ما به صورت زير شه ل مهيگیهرد (همهان:
:)6116
()69

̃

̃

σ
̃

̃

̃
̃

̃̅
̃̅

̃
̃

) (

̅
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 ψارزيابي ميشوند .مشت های
̅ ̅ قابهل

 Vو  βپارامترهايي هستند که بايستي تخمین زده شوند .درحهاليکهه دادهههای

مشاهده هستند .همچنین ،از آنجا که رابطه ( )69بر حسب تمان پارامترها همگن از درجه صهفر اسهت ،در
اين رابطه ) (

مساوی عدد  6درنور گرفته شده است (القلیت.)6116 :1868 ،

به منوور تولید دادههای سریزماني قیمتهای انتواری ،معادالت رگرسیوني رابطه ( )64تخمین زده شده
است .در واقآ فر

اساسي در ش لدهي انتوارات قیمتي طب اين رابطهها ،قیمتهای سال گذشته است.
̇

()64

̇
̇

مقادير برازششده رابطه ( )64به ترتیب دادهههای سهریزمهاني ̅ و ̅ هسهتند .بهه منوهور ايجهاد دادهههای
سریزماني

نیز به ترتیب از معادالت زير استفاده شده است (همان:)6116 :

()61
))

))

))
که مقدار وزنهای

(

())

(

(

∑√

(

(

∑√

(

(

∑

ρ

بر اساس مطالعه تجربي چهاواس و هلهت 8/99 ،8/1 ،)913-991 :6331( 6و 8/60

است.
حال ميتوان با استفاده از رابطه ( )69وجود رابطه بین نااطمیناني قیمهت نفهت و نااطمینهاني قیمهت غهذا را
آزمون کرد .در غیاب نااطمیناني قیمت نفت،
قیمت غذا،

و به طهور مشهابه در غیهاب نااطمینهاني

است .به منوور اندازه گیری تأثیر نهايي قیمت نفت بر روی قیمهت غهذا،

از رابطه ( )69نسبت به ̅ مشت ميگیريم:

)1- Chavas & Holt (1996
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̅

()61

̅

̅

̅

که در رابطه فوق  Dو  Nبه ترتیب مخر و صورت رابطه کسری ( )69است .در نقطه تقريهب،
و ̂ ̂̂ ̂

) (

ميباشد (القلیت ،)6116 :1868 ،پا:
)̂ ̂ ̂ ̂

()60

) (

̅

(̅

̅

̅

به طور مشابه ،تأثیر نااطمیناني قیمت نفت بر روی قیمت انتواری غذا از طري رابطه زير محاسبه ميشود:
)̂ ̂ ̂ ̂

()60

) ( (

̅

̂ ̂̂ ̂

همچنین ،میزان وابستگي بین قیمت نفت و قیمت غذا ميتواند از طري رابطهه زيهر محاسهبه شهود (همهان:
:)6116
̅

̂̂ ̂

()63

تأثیر نهايي میزان فروش نفت بر روی قیمت غذا نیز از طري رابطه زير به دست ميآيد:
̂̂

()18

̅

در جمآبندی اين قسمت ميتوان گفت که نخسهت بها اسهتفاده از دادهههای سهریزمهاني متغیرههای
تحقی و تولید دادههای سریزماني قیمتهای انتواری به وسیله معادالت رگرسیوني رابطه ( ،)64ضرايب
رابطه ( )69به وسیله روش های اقتصادسنجي تخمین زده شده است؛ سبا به منوور بررسهي تهأثیر قیمهت
نفت و نااطمیناني آن بر روی قیمت مواد غهذايي و همچنهین بررسهي میهزان وابسهتگي بهین قیمهت نفهت و
قیمت غذا و تأثیر نهايي میزان فروش نفت بر روی قیمت غذا ،ضرايب تخمیني در رابطههای (،)60( ،)61
( )60و ( )63قرار داده شده است و نتايا به دست مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته است.
در اين مقاله ،متغیرههای شهاخ
مصرفکننده ،به عنوان شاخ

قیمهت مهواد خهوراکي و آشهامیدني از زيرگهروه شهاخ

قیمهت

اندازه گیری قیمهت مهواد غهذايي و بهه قیمهت ثابهت سهال ،(FPI) 6909

قیمت حقیقي نفت خان ) (ROILPو میزان صادرات نفت خان (بر حسب هزار بش ه در روز) بهه عنهوان
شاخ

میزان فروش نفت ) ،(OILXبه کار گرفته شده است .اين دادهها به صورت سری زماني سهالیانه

از سال  6913تا سال  6938بوده ،که اطالعات مربوط به آمار دادههای  FPIو  OILXاز بانک مرکهزی
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.ا .ايههران و اطالعههات آمههاری دادههههای  OILPاز سههازمان کشههورهای صههادرکننده نفههت )(OPEC
جمآآوری شده است.
به منوور خار کردن آثار ناشي از تورن نیز ،قیمتهای نفت به صورت حقیقهي مهورد اسهتفاده قهرار
گرفتهاند که از نسبت قیمتهای نفت اسمي به دالر آمري ا به شاخ

قیمت مصرفکننده اين کشور بهه

دست آمده است:

در نمودارهای ( )1( ،)6و ( ) 9روند حرکتهي متغیرههای مهورد اسهتفاده در تحقیه حاضهر طهي دوره
مورد نور آمده است .بر اساس نمودار ( ،)6شاخ

قیمت مهواد غهذايي در ايهران طهي سهالههای -6938

 6913همواره در حال افزايش بوده است .بر اسهاس شه ل ( ،)1قیمهت حقیقهي نفهت خهان نیهز علهيرغهم
نوسانات آن طي سالهای  6908-6938روند صعودی داشته است (به جهز سهالههای  6900تها  6900کهه
روند نزولي داشته است) .میزان صادرات نفت خان نیز در هر سال بهر اسهاس شه ل ( ،)9طهي دوره مهورد
بررسي بین مقادير  1888تا ( 1188هزار بش ه در روز) بوده است که دارای روند تقريباً ثابتي بوده است.

300
200

100
0
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نمودار  .1روند شاخص قیمت مواد غذایی (خوراکی و آشامیدنی) در ایران ()1933-1931
مأخذ :محاسبات تحقی .
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دالر بازای هر بشکه
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نمودار  .2روند قیمت حقیقی نفت خام ()1933-1931
مأخذ :محاسبات تحقی .
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نمودار  .9روند صادرات نفت خام در ایران ()1933-1931
مأخذ :محاسبات تحقی .
در جدول ( )6نیز مهمترين شاخ

های آماری متغیرهای مورد استفاده در تحقی حاضر (طهي دوره

زماني مهورد بررسهي) شهامل میانهه ) ،(Meanمهاکزيمم ) ،(Maxمینهیمم ) ،(Minانحهراف اسهتاندارد
) ،(Std.Devضريب چولگي ) ،(Skewضريب کشیدگي ) (Kurtو آماره جارک ه بهرا )( (J-Bکهه
بر اساس مقدار اين آماره و سطوح احتمال به دست آمده ،فرضیه صهفر در تمهان متغیرهها را نمهيتهوان رد
کرد و وجود توزيآ نرمال در آنها پذيرفته ميشود) آمده است.
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جدول  .1شاخصهای مهم آماری متغیرهای مورد استفاده در تحقیق طی بازه زمانی 1933-1931
متغیر

FPI

ROILP

OILX

Mean

03/10

48/13

1981/66

Max

100/19

00/40

1181

Min

1/68

61/06

1816

Std. Dev

01/10

18/01

611/10

Skew

6/86

8/39

-8/11

Kurt

1/04

1/11

1/14

J-B

(9/08 )8/61

(9/49 )8/63

(8/01 )8/13

آماره

مأخذ :محاسبات تحقی

 -5برآورد مدل و تحلیل نتایج
به منوور تحلیل نتايا تجربي ،نخست پارامترهای رابطهه ( ،)69تخمهین زده شهده اسهت .از آنجها کهه ايهن
رابطه ،يک رابطه غیرخطي ميباشد ،بهه منوهور تخمهین آن از روش حهداقل مربعهات غیرخطهي )(NLS
استفاده شده است .نتايا اين تخمین با استفاده از نرنافزار  Shazamدر جدول ( )1آمده است .بر اسهاس
نتايا اين جدول کلیه ضرايب تخمیني در سطح اطمینان  38درصد معنادار و از اعتبهار آمهاری برخهوردار
هستند.
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جدول  .2نتایج تخمین پارامترهای رابطه ( )19به روش NLS
پارامتر

ضريب تخمیني
(0/01** )1/61
(6/61** )6/33

̅

(-8/03** )-1/14
(-8/94** )-6/03
(-4/46*** )-1/61
(-6/86*** )-9/13
(-8/60** )-1/61
(-8/66* )-6/11

̅

(-8/80*** )-4/61
(-1/11*** )-1/61
(-6/01* )-6/08
(8/34*** )0/38

8/11

F 614/60

مقادير داخل پرانتز نشاندهنده مقدار آماره  tاست و عالئم ***** ،و **به ترتیب معناداری در
سطوح  1 ،6و  68درصد هستند.
مأخذ :محاسبات تحقی .
حال به منوور به دستآوردن نتايا تجربي ،در مرحله بعد ضرايب تخمیني به دست آمده ،در روابط
( )63( ،)60( ،)60و ( )18جایگذاری شده است .نتايا نهايي اين جایگذاری در جدول ( )9آمده است.
نتايا سطر اول جدول ( )9تأثیر نهايي قیمت نفت را بر روی قیمت انتواری غذا نشان ميدهد .بر اين
اساس ،اثر تغییر در قیمت انتواری نفت خان بر روی قیمت انتواری مواد غذايي در ايهران ،مثبهت ارزيهابي
شده است .به گونهای که با افزايش (کاهش)  68واحدی (دالری) در قیمت انتواری نفت خهان ،شهاخ
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قیمت انتواری مواد غذايي چیزی حدود  6/4واحد افزايش (کاهش) مييابد .با توجه به اين هه بهر اسهاس
محاسبات اين تحقی در جدول ( ،)6میانگین شاخ

قیمت مواد غذايي در ايران طي دوره مورد بررسهي

 03/10محاسبه شده است ،بنابراين ميتوان گفت که تغییر در قیمت انتواری نفت ،تأثیر محسوس و قابهل
توجهي بر قیمت انتواری مواد غذايي نداشته است.

جدول  .9نتایج تجربی
مفهون
تأثیر نهايي قیمت نفت بر روی قیمت انتواری غذا
تأثیر نااطمیناني قیمت نفت بر روی قیمت انتواری غذا

متغیر
̅
̅
̅

میزان وابستگي بین قیمت نفت و قیمت غذا

̅

تأثیر نهايي میزان فروش نفت بر روی قیمت غذا

مقدار برآوردشده
8/6410
8/8061

̅

8/8881
-8/6814

مأخذ :محاسبات تحقی

نتايا سطر دون جدول ( )9تأثیر نااطمیناني قیمت نفت را بر روی قیمت انتواری غذا نشهان مهيدههد
که حاکي از آنست که نوسانات قیمت نفت خان ،اثر مثبتي بر قیمت انتواری مواد غذايي در ايهران داشهته
است .اما شدت اين اثرگذاری اندک بوده است؛ به گونهای که با افزايش  68واحدی در نوسانات قیمهت
نفت ،قیمت انتواری مواد غذايي فقط  8/0واحد افزايش مييابد .بهر اسهاس نتهايا بهه دسهت آمهده نحهوه
تأثیرگذاری قیمتهای انتواری نفت و عدن اطمینان آن بر قیمت انتواری مواد غذايي در ايهران مثبهت امها
اندک و نامحسوس است .همانطور که پیش از آن اشاره شد ،بر اساس مباني نوهری و مطالعهات تجربهي
شوکهای مثبت قیمت نفت از طريه تهأثیر بهر روی قیمهت ههای انهرژی بهه کهار رفتهه در فرآينهد تولیهد
محصوالت کشاورزی و نیز افزايش هزينه حمل و نقل ناشي از افزايش قیمت سوخت (که باعث باالرفتن
قیمت تمانشده اين محصوالت ميشود) ،قیمت مواد غذايي را افزايش ميدهد .بنهابراين نتیجهه بهه دسهت

690

رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذايي در ايران تحت شرايط نااطمیناني

آمده مطاب انتوار است؛ اما در توجیه تأثیرگذاری اندک به دست آمده بايستي گفت که اگرچه در ايران
نیز اکثر موتورهای مورد استفاده در بخش کشاورزی از گازوئیل و ال ترسهیته اسهتفاده مهيکننهد ،امها بهه
علت يارانه پرداختي دولت که به حاملهای انرژی تعل ميگیرد (در کنار ساير يارانههای اضهافي کهه بهه
بخش کشاورزی تعل دارد) اصوالً قیمت حاملهای انرژی تابآ انهدکي از نوسهانات قیمهت نفهت بهوده و
تعیین قیمت توسط دولت ايران اجازه اصابت شوکهای قیمت نفت به بخش کشاورزی و حمل و نقل را
نميدهد .ن ته ديگر اين ه در ايران همواره هدف دولتهها تهالش بهرای خودکفهايي در تهأمین کاالههای
اساسي کشاورزی ،مانند غالت بوده است و اين باعث عدن تأثیرپذيری قیمت اين کاالها از قیمت جهاني
آنها شده و در سالهايي هم که دولت به ناچار به واردات اين محصوالت روی آورده است ،با يارانههای
که به اين کاالها پرداخت کرده است ،مانآ از تغییرات قیمتي در آنها درنتیجه واردات شده است .ايهن دو
عامل ،به خصوش عامل اول ،را ميتوان به عنوان مهمترين داليلي کهه باعهث بهيتهأثیربودن شهوکههای
قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذايي در ايران شده است ،نان برد .اين نتايا همسهويي نزدي هي بها نتهايا
مطالعه صمدی و بهبور ( )6931در اين زمینه دارد.
سطر سون جدول ( )9نشان ميدهد که با افزايش وابستگي بین قیمتهای مواد غذايي و نفت ،قیمت
انتواری مواد غذايي افزايش مييابد .بر اساس نتايا سطر چهارن جدول ( )9نیز ،با افزايش عرضه و فروش
نفت خان ،قیمت انتواری مواد غذايي کاهش مييابد .نتیجه به دست آمهده مطهاب انتوهار و مبهاني نوهری
ارائه شده در اين زمینه است؛ چرا که با افزايش عرضه نفت خهان بهه عنهوان يهک نههاده اساسهي در تولیهد
محصوالت کشاورزی ،عرضه محصوالت کشاوری نیز افهزايش يافتهه و از طريه انتقهال منحنهي عرضهه،
قیمت مواد غذايي را کاهش خواهد داد.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف اصلي مقاله حاضر مدلسازی رابطه بین قیمتهای مواد غهذايي و نفهت در ايهران طهي دوره زمهاني
 6913-6938است .به اين منوور بر اساس مطالعه القلیت ( )1868و بنیانهای اقتصاد خهرد ،يهک الگهو بها
توجه به ساختار ايران طراحي شده است و سهبا بهه منوهور تخمهین پارامترهها از روش حهداقل مربعهات
غیرخطي ) (NLSاستفاده شده است .نتايا تجربهي مقالهه حهاکي از تهأثیر مثبهت امها انهدک قیمهتههای
انتواری نفت خان و نااطمیناني آن بر روی شاخ

قیمت انتواری مواد غذايي است که ميتواند ناشهي از
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پرداخت يارانههای دولت به بخش انرژی باشد .به گونهای که با افهزايش (کهاهش)  68واحهدی (دالری)
در قیمت انتواری نفت خان و نوسانات آن ،شاخ

قیمت انتواری مواد غذايي بهه ترتیهب چیهزی حهدود

 6/4و  8/0واحد افزايش (کاهش) مي يابد .بر اسهاس سهاير نتهايا ايهن تحقیه  ،بها افهزايش وابسهتگي بهین
قیمتهای مواد غذايي و نفت و همچنین عرضه و فروش نفت خان ،قیمت انتواری مهواد غهذايي در ايهران
افزايش خواهد يافت؛ که اين نتايا مطاب انتوار و بر اساس مباني نوری است .ن تهای که بايد مورد توجه
قرار داد اين است که با اجرای قانون هدفمندکردن يارانههها از سهال  6903در ايهران کهه ههدف آن قطهآ
يارانه های پرداختي مستقیم دولت به بسیاری از کاالها از جملهه انهواع انهرژی (از قبیهل :بنهزين ،گازوئیهل،
ال ترسیته و  )...و رساندن قیمت اين کاالها به سطح قیمتهای جهاني است ،ميتوان انتوار داشت کهه بها
اجرای کامل اين قانون و تأثیرپهذيری قیمهتههای داخلهي از قیمهتههای جههاني ،قیمهت مهواد غهذايي و
تأثیرپذيری قیمتهای داخلي از قیمتهای جهاني ،قیمت مواد غذايي و محصوالت کشاورزی نیز از ايهن
بعد متأثرتر از نوسانات قیمت نفت باشد و از اينرو سیاستگذاران اقتصادی که همواره به دنبهال کهاهش
نر تورن ميباشند ،بايد اين موضوع را در تصمیمات خود لحاظ کنند .در اين راستا پیشنهاد ميشهود کهه
در کوتاهمدت به منوور جلوگیری از کاهش دسترسي اقتصادی به مواد غهذايي از سیاسهتههای حمهايتي
استفاده شود و در بلندمدت نیز ميتوان با تخصی

بخشي از منابآ نفتي برای سرمايهگذاریهای زيربنايي

و به کارگیری فناوری نوين در بخش کشاورزی ،زمینهه را بهرای تولیهد پايهدار و باثبهات مهواد غهذايي در
کشور فراهم آورد.
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