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 .1مقدمه
نوسان قيمت نفت مدتها است که یکي از عوامل اساسي نوسانات چرخه تجاري به شمار
ميآید .براین اساس ادبيات وسيعي پيرامون مکانيسم اثرگذاري تکانههاي نفتي بر شاخصهاي
اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادي و اشتغال ایجاد شده است .در سالهاي اخير اثر تغييرات
قيمت جهاني نفت خام روي بازارهاي سهام و بازارهاي کاالیي مورد توجه محققين زیادي
قرار گرفته است .اهميت بخش نفت در اقتصاد کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت به
گونهاي است که صعود و نزول درآمدها و هزینههاي ناشي از آن ،رونق یا رکود نسبي به
همراه دارد(امامي و سایرین .)8932 ،به طوريکه تکانههاي قيمت نفت در این دو گروه از
کشورها ،آثار تقریباً متفاوتي بروز ميدهد(جيمنز و سانچز .8)0222 ،به اعتقاد بسياري از
اقتصاددانان ،افزایش شدید در قيمت نفت باعث پایين آمدن رشد اقتصادي و افزایش تورم
در کشورهاي وارد کننده نفت ميشود چرا که باعث کميابي انرژي به عنوان مواد اوليه توليد
شده و افزایش هزینه بنگاهها و کاهش سودآوري آنها را به دنبال دارد .این موضوع کاهش
تمایل بنگاهها براي خرید کاالهاي سرمایهاي جدید ،پایين آمدن ظرفيت توليد بنگاههاي
اقتصادي و کاهش حجم سرمایهگذاري در کشورهاي صنعتي را موجب ميشود(کولوني و
مانرا  .2)0222 ،همچنين اگر مصرفکنندگان انتظار افزایش موقتي در قيمت انرژي را داشته
باشند ،ممکن است تصميم بگيرند تا پسانداز کمتري داشته باشند که این موضوع ،افزایش
بيشتر قيمتها را به دنبال دارد .این در حالي است که افزایش قيمت نفت و صادرات بيرویه
آن توسط کشورهاي صادرکننده ،این کشورها را با بيماري هلندي مواجه ميکند .به عبارتي
دیگر افزایش درآمدهاي نفتي و سرازیرکردن این درآمدها در اقتصاد باعث افزایش تقاضا
و سطح عمومي قيمتها ميشود .شواهد تاریخي نشان ميدهد افزایش در تقاضاي مصرف-
کنندگان در کشورهاي صادرکننده نفت کمتر از کاهش در تقاضاي مصرفکنندگان در
کشورهاي واردکننده نفت است .بنابراین ،تقاضاي جهاني براي کاالهاي توليدي در

1. Jimenez,R. and Sanchez,M ,2004
2 .Cologni, A. and Manera, M, 2005
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کشورهاي واردکننده نفت کاهش ميیابد(کيليان .1)0223 ،با این حال کشورهاي
صادرکننده نفت به لحاظ شرایط حاکم بر وضعيت اقتصادي و اقتصاد سياسي آنها ،طيف
متنوعي را شامل ميشوند .به نظر ميرسد ميزان وابستگي اقتصاد این کشورها به درآمدهاي
نفتي معيار خوبي براي طيفبندي آنها باشد .همچنين عوامل دیگري مانند نرخ ارز و نرخ
بهره به طور غيرمستقيم رابطه بين قيمتهاي نفت خام و کاالهاي کشاورزي را توضيح ميدهند.
از آنجا که تجارت نفت اغلب با دالر آمریکا انجام ميشود ،تغيير قيمت نفت تاثير مستقيمي
بر ارز محلي کشورهایي که صادرات و واردات نفت بخش عمدهاي از تجارت خارجي آنها
را تشکيل ميدهد ،خواهد داشت .در مقابل ،کاهش/افزایش ارزش ارز محلي
صادرات/واردات محصوالت کشاورزي و قيمتهاي محلي این محصوالت را تحت تاثير قرار
ميدهد(هاري و همکاران.2)0223 ،
گيلتر و واتسون( 3)8331با بهرهگيري از یک مدل  VARاستاندارد دریافتند که بخش
مهمي از تاثير شوک قيمت نفت بر اقتصاد ناشي از تغييرات قيمت نفت نيست ،بلکه از
سياستهاي پولي در واکنش به افزایش تورم است .به عالوه ،یک رابطه معکوس تاریخي بين
قيمت کاالها و نرخهاي بهره وجود دارد .دليل این که نرخهاي بهره و قيمت مواد خام
همبستگي زیادي با هم دارند ،هزینه نگهداري موجودي انبار است .در یک محيط با نرخ
بهره پایين ،هزینه مالي ذخيرهسازي کمتر از زماني است که نرخ بهره باال است .به تعبير
روشنتر ،توليدکنندهاي که براي توليد خود نياز به فلزات ،مواد معدني یا انرژي دارد؛ اگر
قيمت پول کم شود ،هزینه انبارداري مواد اوليه توليد برایش ارزان تر ميشود(هچ.4)0283 ،
با توجه به مطالب فوق و اهميت بازارهاي کاالیي بهویژه نفت و محصوالت کشاورزي
در اقتصاد و نظر به تفاوت رفتار قيمت کاالها در واکنش به تکانههاي اقتصادي در کشورهاي
واردکننده و صادرکننده نفت ،پژوهشي که پویایيهاي ساختاري قيمت نفت و محصوالت
کشاورزي را در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت و در منظومهاي از متغيرهاي کالن
1. Kilian, 2009
2. Harri, et.al, 2009
3. Gelter and Watson, 1997
4. Hecht, 2019
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اقتصادي بررسي کرده باشد ،یافت نشد .مقاله حاضر اثر تکانههاي نفتي ،تقاضاي کل ،نرخ
بهره و نرخ ارز را روي قيمت چند محصول استراتژیک کشاورزي در دو پانل متشکل از 3
کشور صادرکننده و  89کشور واردکننده نفت ،بررسي و مقایسه ميکند .سپس براي نتيجه-
گيري دقيقتر و با توجه به تفاوتهاي نهادي و ساختاري ،مدل جداگانه براي اقتصاد ایران
برآورد ميشود .مقاله از مدل خود توضيح برداري پانلي ساختاري 1روي دادههاي ماهانه بعد
از بحران غذا ( )0222-0281استفاده نموده است.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
همزماني رشد سریع قيمت نفت خام و قيمت محصوالت کشاورزي طي سالهاي 0222
تا نيمه  0221موجب شد محققين زیادي به اثر افزایش قيمت جهاني نفت خام در جهش قيمت
کاالهاي کشاورزي -که به بحران غذا 2موسوم شد -مظنون شوند .3به نظر ميرسد این پدیده
عالوه بر اینکه با افزایش هزینه توليد محصوالت کشاورزي در اثر افزایش قيمت نفت ارتباط
دارد(ميشل ، 4)0221 ،با اثر جانشيني بين سوختهاي فسيلي و سوختهاي زیستي نيز قابل
توضيح باشد .افزایش قيمت نفت ،توسعه انرژيهاي جایگزین را به دنبال داشته به طوري که
اتانول و دیزل زیستي که به ترتيب از ذرت و سویا استحصال ميشوند به عنوان جانشينهاي
مناسبي براي نفت خام مورد توجه قرار گرفتهاند .بنابراین افزایش قيمت نفت خام ميتواند منجر
به افزایش قيمت ذرت و سویا شده و نهایتا به دليل محدود بودن سطح زیرکشت در زمان معين،
موجب افزایش قيمت سایر کاالهاي کشاورزي شود(بافز .5)0221 ،گروهي از محققين ،رشد
جهاني فعاليتهاي اقتصادي را عامل اصلي افزایش قيمت کاالهاي کشاورزي ميدانند .از جمله
رادزکي( 6)0222اشاره ميکند که افزایش تقاضاي اقتصادهاي شدیدا در حال رشد مانند چين

1. Panel SVAR
2. Crisis food
3. Du et al., 2011; Harri et al., 2009 Ji and Fan, 2012; Mitchell, 2008; Rosegrant et al.2008
4. Mitchell, 2008
5. Baffes,2007
6. Radetzki, 2006
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و هند دليل اصلي جهش قيمت کاالها بعد از سال  0229بوده است؛ چرا که این دو کشور
آسيایي در حال عبور از مرحلهاي از توسعه اقتصادي هستند که نسبت به کشورهاي در حال
توسعه ،وابستگي بيشتري به مصرف مواد اوليه دارند .بنابراین ممکن است حرکت هماهنگ
قيمت نفت و قيمت کاالهاي کشاورزي ،بيش از آنکه از سرریز قيمت نفت روي بازار
محصوالت کشاورزي ناشي شود ،به دليل افزایش تقاضاي حاصل از رشد اقتصاد جهاني باشد.
همچنين مطالعات موجود نشان ميدهد آثار کالن اقتصادي یک شوک قيمتي سمت تقاضا
اساسا با اختالالت سمت عرضه متفاوت بوده و غالبا روند صعودي بلندمدت قيمت کاالها
منعکس کننده رشد تقاضا و افزایشهاي کوتاه مدت ،ناشي از نوسانات عرضه است .براین
اساس کيليان( )0223و کاشين،محدث و رئيسي( 1)0282در مطالعه آثار شوکهاي نفتي روي
اقتصاد جهاني ،آنها را به دو گروه شوک عرضه نفت و شوک تقاضاي کل 2تفکيک نمودند.
سپس وانگ و همکاران( 3)0282در مطالعه اثر شوکهاي نفتي روي قيمت کاالها ،نوع سومي
را با عنوان شوک ویژه نفت ناشي از تقاضاي احتياطي و سفته بازي به آن اضافه کردند .نازي
اوغلو و سویتاس( 4)0280نشان دادند که عوامل دیگري مانند نرخ ارز و نرخ بهره ،رابطه بين
قيمتهاي نفت خام و کاالهاي کشاورزي را توضيح ميدهند .بهعالوه در شرایطي که سرمایه-
گذاران و سفتهبازان نگران نرخهاي تورم باال هستند به سرمایهگذاري در بازارهاي آتي
کاالهاي کشاورزي رو آورده و با افزایش تقاضا ،قيمتها باال ميروند .اوغلو و سویتاس رابطه
پویاي بين قيمتهاي جهاني نفت و قيمت  02کاالي کشاورزي را بررسي کردند .آنها با استفاده
از روشهاي هم انباشتگي پانلي و عليت گرنجري نشان دادند که قيمتهاي انرژي مي تواند به

1. kilian, 2009; Cashin, Mohaddes and Raissi, 2014

 .2يک شوک عرضه متفي عبارت است از يک شیفت برونزاي متحتي عرضه نفت به سمت چپ که موج کاهش
تولید و افزايش قیمت نفت مي شود .در مقابل يک شوک تقاضاي مثبت ناشي از رشد فعالیتهاي اقتصادي در جهان
که با شیفت متحتي تقاضا به سمت راست نشان داده مي شود ،شوکي است که موج افزايش تولید و قیمتهاي
نفت مي شود.
3. wang et.al, 2014
4. Nazlioglu and Soytas, 2012
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طور غيرمستقيم و از طریق نرخ ارز قيمت کاالهاي کشاورزي را تحت تاثير قرار دهد .یزداني
و شرافتمند( )8932به بررسي تأثير تکانههاي درآمد نفت بر بخش کشاورزي ایران در
سالهاي  8922تا  8912با در نظر گرفتن پدیده همزماني و با استفاده از روش کمترین مربعات
دومرحلهاي پرداختند .نتایج تحقيق نشان داد که تأثير تکانههاي درآمد نفت بر بخش
کشاورزي نامتقارن است بدین ترتيب که شوکهاي منفي بر سهم بخش کشاورزي در اقتصاد
ایران اثر معناداري ندارند در حالي که شوکهاي مثبت اثر منفي و معنيداري بر این سهم
داشته است .ابونوري و رجایي ( )8932با استفاده از الگوي تعادل عمومي پویاي تصادفي ،1به
ارزیابي تاثيرات شوک قيمت انرژي بر متغيرهاي کالن اقتصاد ایران پرداختند .نتایج حاصل از
برآورد مدل نشان داد که شوک ناشي از افزایش قيمت انرژي موجب انحراف متغيرهاي توليد،
سرمایه گذاري ،عرضه نيروي کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود شده ،تورم افزایش یافته
ولي سایر متغيرها کاهش ميیابند .شوالپور و دیگران( )8932سرایت شوکهاي نفتي بر بازار
محصوالت زراعي را با استفاده از مدلهاي تصحيح خطاي برداري و واریانس ناهمساني شرطي
تعميم یافته چندمتغيره مورد مطالعه قرار داده و نتيجه گرفتند بين بازارهاي مورد بررسي یک
رابطه بلند مدت برقرار بوده و بين بازارهاي نفت خام و محصوالت کشاورزي سرریز ریسک
مثبت و معنادار وجود دارد .حقيقت و پاسباني ( )8932به بررسي تأثير شوکهاي نفت و نرخ
ارز بر قيمت محصوالت کشاورزي در ایران پرداخته و دریافتند که قيمت نفت ميتواند اثر
مستقيم و بهدنبال آن از طریق نرخ ارز ،اثر غيرمستقيم بر قيمت محصوالت کشاورزي داشته
باشد .نتایج بهدستآمده از توابع واکنش-تکانه نشان داد که واکنش قيمت محصوالت
کشاورزي در مقابل شوکهاي قيمت نفت و نرخ ارز بسته به نوع محصول متفاوت است.
همچنين نتایج تجزیۀ واریانس نيز حاکي از تفاوت اهميت نسبي شوک نفت و ارز در توضيح
دهندگي مدل ،بسته به نوع محصول است.

)1. Daynamiz Stochastic General Eguilibrium Model(DSGE
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 .3روش تحقیق
در این مقاله از مدل خودتوضيح برداري ساختاري با استفاده از دادههاي پانلي براي بررسي
آثار شوکهاي نفتي ،ارزي و پولي روي قيمت محصوالت منتخب کشاورزي در کشورهاي
صادرکننده و واردکننده نفت استفاده گردید .این مدل که توسط پيتر پدروني()0282

1

معرفي شده است ،ترکيبي از دو رویکرد جدید خودتوضيح برداري ساختاري 2و خودتوضيح
برداري پانلي 3در اقتصادسنجي است که قيود جامعي روي روابط کوتاهمدت تحميل ميکند.
بنابراین در بلندمدت به همه متغيرها اجازه داده ميشود که نسبت به انواع شوکها واکنش
نشان دهند .اولين مدل خودتوضيحبرداري پانلي توسط هالتز،ایکين و دیگران( 4)8311معرفي
شد که بعدها سيگموند و فرستل( 5)0281مدل را با  pوقفه و  mمتغير درونزا با فرض اثرات
ثابت با تصریح زیر توسعه دادند:
𝑝

()8

𝑝

𝑡𝑦𝑖,𝑡 = [𝐼𝑚 − ∑ 𝐴𝑙 ] 𝜇𝑖 + ∑ 𝐴𝑙 𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,
𝑙=1

𝑖=1

𝑡 𝑦𝑖,یک بردار  m*1از متغيرهاي درونزاي  iامين مقطع در زمان  tاست.
در مدل برآوردي در این مقاله مطابق الگوي کيليان ،تغييرات قيمت نفت را به ترتيب به سه
شوک عرضه نفت ،تقاضاي کل و تقاضاي ویژه نفت تجزیه ميکنيم .سپس به تبعيت از
مطالعه کاشين و دیگران( )0282و پارسون و دیگران( ،6)0281به ترتيب متغيرهاي نرخ ارز
حقيقي مؤثر و نرخ بهره کوتاهمدت را بعد از شوکهاي نفتي وارد مدل ميکنيم و درنهایت
قيمت حقيقي محصوالت کشاورزي را به عنوان درونزاترین متغير که همزمان تحت تاثير

1. Peter Pedroni, 2014
2. SVAR
3. Panel VAR
4. Holtz-Eakin et al. ,1988
5. Sigmund and Ferstl, 2017
6. Parsun et al, 2018
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همه شوکهاي مورد بررسي است ،به مدل ميافزایيم(حقيقت و دیگران0282 ،؛ وانگ و
دیگران 0282 ،و جدیدزاده و دیگران .)0281 ،بردار 𝑡 𝑦𝑖,برابر است با:
()0

)) 𝑡𝑦𝑖,𝑡 = (𝑙𝑜𝑔𝑜𝑖𝑙𝑠𝑖,𝑡 , 𝑘𝑖𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑑𝑥𝑖,𝑡 , 𝑑(𝑜𝑖𝑙𝑟𝑝𝑖,𝑡 ), 𝑑(𝑟𝑒𝑒𝑟𝑖,𝑡 ), 𝑑(𝑟𝑠𝑖,𝑡 ), 𝑑(𝑙𝑜𝑔𝑎𝑔𝑟𝑖_𝑟𝑝𝑖,

براي شناسایي شوکها از شکل خالصه شده (معادله( ))8شروع و به شکل ساختاري
(𝜃𝑖,𝑡 𝑦𝑖,𝑡 = 𝛤0,𝑖 + 𝛤𝑖,𝑡 𝑦𝑡−1 + 𝑈𝑖,𝑡 )9
−1
−1
𝑡 𝜖𝑖,𝑡 = 𝜃𝑖,به
𝑡 𝜃𝑖,ضرب ميشود و از آنجا 𝑡𝑈𝑖,
ميرسند .براي این کار طرفين در

دست ميآید .اما مشکلي وجود دارد و آن اینکه تعداد پارامترهاي فرم خالصه شده کمتر
از پارامترهاي فرم ساختاري است و ناگزیر باید بعضي از ضرایب 𝑡 𝜃𝑖,صفر شده و یا الگو
مقيد شود .این کار به روشهاي گوناگوني انجام ميشود .در این مقاله از روش تجزیه
چولسکي استفاده شده است که حداقل قيدها را براي شناسایي  SVARبهکار ميگيرد و
صرفا برخي از ضرایب ماتریس 𝑡 𝜃𝑖,را برابر با صفر قرار ميدهد .براي تحميل قيود کوتاه-
−1
𝑡 𝜃𝑖,به شکل یک ماتریس
مدت از یک ساختار بازگشتي استفاده ميشود .براین اساس

پایين مثلثي به شرح زیر تصریح ميشود:
𝑘𝑐𝑜𝑂𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 𝑠ℎ

𝑡𝑢𝑖,

() 2

0
𝑘𝑐𝑜𝐴𝑔𝑔_𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ
𝑡𝑢𝑖,
0
𝑘𝑐𝑜𝑜𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ
𝑡𝑢𝑖,
0
𝑘𝑐𝑜𝐶𝑢𝑟𝑟𝑎𝑛𝑐𝑦 𝑠ℎ
0
𝑡𝑢𝑖,
0
𝑘𝑐𝑜𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑠ℎ
𝑡𝜃66 ] 𝑢𝑖,
𝑘𝑐𝑜𝑎𝑔𝑟𝑖_𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑠ℎ
𝑡[ 𝑢𝑖,
]

𝑠𝑙𝑖𝑜𝑔𝑜𝑙

0
0
0
0
𝜃55
𝜃65

0
0
0
𝜃44
𝜃54
𝜃64

0
0
𝜃33
𝜃43
𝜃53
𝜃63

0
𝜃22
𝜃32
𝜃42
𝜃52
𝜃62

𝑡𝜀

𝜃11
𝜃21
𝜃
= 31
𝜃41
𝜃51
[𝜃61

𝑥𝑑𝑛𝑖_𝑛𝑎𝑖𝑙𝑖𝑘𝑡𝜀
)𝑝𝑟𝑙𝑖𝑜(d

𝑡𝜀

= 𝑡𝜖𝑖,

)𝑟𝑒𝑒𝑟(d
)𝑠𝑟(d

𝑡𝜀

𝑡𝜀

]

) 𝑝𝑟𝑖𝑟𝑔𝑎𝑔𝑜𝑙(d

𝑡𝜀[

در مجموع پنج شوک را به نوسانات ساختاري ارتباط ميدهيم : 1شوک عرضه نفت که
نوسان عرضه جهاني نفت است .شوک تقاضاي کل که تغيير فعاليتهاي اقتصادي در سطح

1. McPhail, 2011
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جهان بوده و نميتواند توسط شوک عرضه نفت توضيح داده شود .شوک تقاضاي نفت که
عبارت از تغييرات قيمت نفت خام بوده و توسط شوکهاي عرضه نفت و تقاضاي کل توضيح
داده نميشود .شوک ارزي که عبارت از نوسانات نرخ ارز حقيقي مؤثر در هر کشور است
و توسط سه شوک قبلي توضيح داده نميشود .شوک پولي که عبارت از تغييرات نرخ بهره
کوتاهمدت در هر کشور است که شوکهاي فوقالذکر توان توضيح آن را ندارند و در نهایت
شوک قيمت محصوالت منتخب کشاورزي که عبارت از نوسان قيمت نقدي آنها در
کشورهاي مورد مطالعه است که توسط سایر شوکها توضيح داده نميشوند .این تجزیه
مبتنيبر چند فرض اقتصادي است .نخست اینکه در کوتاه مدت (طي یک دوره یکماهه)،
نوسانات عرضه نفت همزمان از تغييرات تقاضاي کل ،قيمت نفت ،نرخ ارز حقيقي مؤثر نرخ
بهره کوتاهمدت و قيمت محصوالت کشاورزي متاثر نميشود .صفر بودن پنج مؤلفه آخر
−1
𝑡 𝜃𝑖,داللت براین فرض دارد .وجود انحصار در بازار نفت خام ،زمانبر
اولين ردیف ماتریس

بودن راهاندازي پروژه هاي استخراج و پاالیش نفت خام ،سرمایهبر بودن آنها و پایين بودن
کشش قيمتي عرضه نفت در کوتاه مدت 1دالیل روایي این فرض است .فرض دوم این که
حجم فعاليتهاي اقتصادي جهان همزمان به شوک عرضه نفت واکنش نشان ميدهد ليکن
بيش از یک ماه طول مي کشد که از شوک بازارهاي کاالیي (شامل نفت و محصوالت
کشاورزي) و شوکهاي پولي و ارزي متاثر شود .2فرض سوم به این معناست که سه شوک
اول نسبت به تغييرات نرخ ارز ،نرخ بهره و قيمت محصوالت کشاورزي در کشورهاي مورد
مطالعه در خالل یک ماه برونزا هستند .این فرض معقول به نظر ميرسد زیرا احتمال بسيار
ضعيفي دارد که سياستهاي پولي و ارزي و قيمت محصوالت کشاورزي طي یک ماه اثر
معناداري روي عرضه نفت و رشد اقتصاد جهاني داشته باشد .فرض آخر بيانگر درونزا بودن
قيمت محصوالت کشاورزي نسبت به سایر متغيرهاي مدل است.

1. Mu&Ye, 2011
2. Kilian, 2009
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ذکر این نکته ضروري است که پس از گذشت یکماه ،به همه متغيرهاي مدل اجازه داده
ميشود نسبت به هم واکنش نشان دهند .لذا به صورت نظري ،بعد از گذشت یکماه مثال
تغييرات قيمت سویا ميتواند روي قيمت نفت تاثير بگذارد .در این مقاله براي جلوگيري از
طوالني شدن مقاله و پایبندي به موضوع پژوهش ،بر تاثير شوکهاي نفتي،ارزي و پولي روي
تغييرات قيمت محصوالت کشاورزي تمرکز شده است؛ هرچند خروجي مدل واکنش همه
متغيرها نسبت به یکدیگر را در برميگيرد .همچنين یکي از ویژگيهاي جذاب رویکرد
پدروني این است که اگر محقق صرفا عالقهمند به ارائه فواصل اطمينان براي توزیع پویایي-
هاي کليت پانل باشد ،به بوت استرپينگ متعارف که خطاي استاندارد و بازه اطمينان براي
تخمين زنندهها را محاسبه ميکند ،نيازي نيست؛ اگرچه این موضوع مانع از بهکارگيري
تکنيک بوت استرپينگ براي هر عضو پانل و سپس استفاده از آنها براي ساختن فاصله
اطمينان واکنشهاي شاخص ميانه پانل نيست(پدروني .)0289 ،بنابراین هرجا صحبت از
معناداري ميشود به مفهوم معرفي شده در رویکرد پدروني است.

 .4معرفی متغیرها و تحلیل توصیفی
در این مقاله ،پویایيهاي قيمت حقيقي سویا ،گندم و ذرت در کشورهاي صادرکننده و
واردکننده نفت در پاسخ به انواع تکانههاي نفتي ،تقاضاي کل ،ارزي و پولي طي مقطع زماني
ژوئن  0222تا ماه مي  0281بررسي و مقایسه شد .انتخاب این مبدا زماني براساس یافته کيليان
و بوميستر( 1)0289است .آنها دریافتند که ارتباط ميان قيمت نفت و کاالهاي کشاورزي بعد
از مي ( 0222شروع بحران غذا) تغيير پيدا کرده است .در انتخاب اعضاي هر پانل سعي شده
است از کشورهایي با ساختارهاي نهادي و درجه توسعهیافتگي متفاوت اقتصادي و سياسي
استفاده شود .پانل کشورهاي صادرکننده متشکل از  2کشور نفتي حوزه خليج فارس شامل
عربستان سعودي ،ایران ،امارات متحده عربي ،قطر ،کویت و بحرین و  9کشور اروپایي و

1. Baumister and Kilian, 2013
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آمریکاي شمالي شامل انگلستان ،نروژ و کانادا ميباشد .پانل کشورهاي واردکننده نفت را
 89کشور اتریش ،استراليا ،بلژیک ،برزیل ،چين ،شيلي ،آلمان ،اسپانيا ،فرانسه ،ایتاليا ،ژاپن،
کره جنوبي و ایاالت متحده آمریکا تشکيل ميدهد .قيمت نفت مورد استفاده در این مقاله،
ميانگين قيمت اسپات نفت برنت ،دبي و وست تکزاس اینترمدیت است که با وزن برابر
موزون شده و به صورت ماهانه گزارش شده است.این اطالعات از وب سایت ایندکس
ماندي 1استخراج شدهاند .داده هاي ماهانه توليد جهاني نفت از وبسایت مدیریت اطالعات
انرژي 2وابسته به وزارت انرژي ایاالت متحده ،به عنوان شاخصي از عرضه جهاني نفت ،گرفته
شده است .در بسياري از مطالعات پيشين ،فعاليت اقتصادي یک کشور خاص با شاخص توليد
ناخالص داخلي حقيقي و یا آمار توليدات صنعتي سنجيده شده است(هاميلتون8319،؛
رتنبرگ و وودفورد .3)8332،اما این کار به دليل در دسترس نبودن دادههاي ماهانه و حتي
فصلي ارزش افزوده بسياري از اقتصادهاي نوظهور و بعضي از اقتصادهاي کوچک صنعتي،
دشوار است .در این مقاله ،از شاخص ماهانه فعاليت حقيقي اقتصاد جهاني -که در سال 0223
توسط کيليان ارائه گردید -براي نشان دادن تغييرات تقاضاي جهاني کاالهاي صنعتي استفاده
شد .این شاخص از درصدهاي رشد بهدست آمده از یک پانل داده هاي نرخهاي کرایه حمل
و نقل دریایي محمولههاي خشک فلهاي و به دالر در هرتن استخراج ميشود .کاالهاي
منتخب کشاورزي که در این مقاله مورد بررسي قرار گرفتهاند عبارتند از ذرت ،سویا و گندم
که در زمره کاالهاي استراتژیک کشاورزي ميباشند .در این ميان ذرت و سویا که در توليد
سوختهاي زیستي نيز مورد استفاده قرار ميگيرند ،به نظر ميرسد پویایيهاي معنادارتري با
بازار نفت داشته باشند .قيمت اسمي مصرفکننده محصوالت کشاورزي منتخب که از وب-
سایت فوقالذکر و به پول محلي کشورهاي مورد مطالعه استخراج شدهاند ،توسط شاخص

1. www.indexmundi.com
)2. Energy Information Administration (EIA
3. Hamilton, 9002; Rotenberg & woodford, 1996
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قيمت مصرفکننده( )cpiهر کشور که از سایت فدرال رزرو استخراج شده ،حقيقي شدهاند.
نرخهاي بهره کوتاهمدت ،عبارتند از نرخ بهره وامهاي کوتاه مدت مؤسسات مالي یا اوراق
بدهي دولت .این نرخها معموال ميانگين نرخهاي روزانه هستند که به درصد بيان ميشوند.
در ادبيات اقتصادي این نرخها به «نرخ بازار پول» یا «نرخ اوراق خزانه» شناخته ميشوند.
شاخص نرخ ارز حقيقي مؤثر 1که یک افزایش در آن نشان دهنده افزایش ارزش پول ملي
یک کشور در مقابل سبدي از ارزهاي شرکاي تجاري آن است ،به صورت ماهانه از وب-
سایت بروگل 2استخراج شده است .بررسي و مقایسه شاخص انحراف معيار قيمتهاي
حقيقي محصوالت کشاورزي ،نرخ بهرهکوتاهمدت و نرخ ارز حقيقي مؤثر در دو پانل مورد
مطالعه نشان داد ،مقادیر همه متغيرها در کشورهاي صادرکننده نفت تالطم بيشتري دارند.
سویا در مجموع بيشترین نوسان قيمت را تجربه کرده است .همچنين فرضيه صفر نرمال بودن
توزیع با استفاده از آزمون جارک-برا 3براي همه سريهاي فوق رد شد.

 .5تخمین مدل و نتایج پژوهش
 .1-5آزمون ریشه واحد
آزمونهاي متنوعي براي بررسي ریشه واحد در دادههاي پانلي وجود دارند .این آزمونها به دو
دسته تقسيم ميشوند .آزمونهاي «لوین ،لين و چو» و «بریتونگ» وجود ریشه واحد مشترک
بين همه مقاطع پانل را در مقابل فرضيه جایگزین مانایي آزمون ميکنند و آزمونهاي«ایم ،پسران
و شين»« ،دیکي فولر تعميمیافته» و «پي.پي» وجود ریشه واحد در هر مقطع پانل را در مقابل
فرضيه جایگزین مانایي بعضي از مقاطع بررسي ميکنند .مطابق جدول ( ،)8درخصوص داده-
هاي اصلي و براي گروه واردکنندگان ،فرضيه صفر وجود ریشه واحد براي متغيرهاي عرضه
جهاني نفت ،شاخص کيليان ،نرخ بهره و قيمت سویا و گندم رد ميشود.

)1. Real Effective Exchange Rate (REER
2. www.brugle.org
3. Jarque-Bera
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این شرایط در گروه صادرکنندگان نفت ،براي متغيرهاي عرضه جهاني نفت ،شاخص کيليان و قيمت سویا و گندم مشاهده ميشود .این در حالي
است که دیفرانسيل مرتبه اول همه متغيرها در هر دو گروه در سطح اطمينان  33درصد (مطابق انواع آزمونها )مانا ميباشند.
جدول( .)1نتایج آزمون مانایي متغیرهاي مدل
PP
) (𝜒 2

ADF
) (𝜒 2

عرضه نفت

***

***

شاخص کیلیان

***

***

قیمتها به لگاريتم

Im,S&P

Breitung
)(t-stat

Levin,L
&chu

ADF
) (𝜒 2

PP
) (𝜒 2

داده هاي اصلي

قیمت نفت

55/2
13/4

21/00
042/0

***

-4/33

***
**

-2/2

واردکتتدگان نفت

83/05

38

-0/24

نرخ ارز

81/4

83/0

-1/5

نرخ بهره

82/3

قسويا

***

53

***

**

50/4

42

34/2

قذرت

32/2

قگتدم

58/2

نرخ ارز

05/5

***

صادرکتتدگان نفت

ترخ بهره

03/2

قسويا

30/1

***

21/1

80/8
83/3

***

***

43/2

***

-2/2

-0/82

-1/45

210/2

**

1/15

133/1

-5/2
-0/1

***

-3/1

***

***

***

-0/02

-1/13

-32

-32/2

528

-0/24

***

***

133/4

-0/11

-0/08

-33/2

-33/4

***

***

**

-3/4

***

***

***

208/2

-2/2

-2/2

***

***

-32/2

-35

***

***

-0/1

0001/3

***

***

***

***

***

***

*

***

-0

-3/3

Breitung
)(t-stat

ديفرانسیل مرتبه اول

-3/0

-8/2

Im,S&P

Levin, lin
&chu
)*(t

141/8

121/4

***
***

***

***

322

***

***

228/1

*

***

***

***

***

221

**

-1/1

442/2

**

-1/21

-8/3
-8/2

-4

-8/0
-0/1
-0/0

***

-3

414/2
213/5
228/2

***
***

252

-81/2
-33/2

***

-82/2
-80/0

-41/2

***

-43/2

***
***

***

-05

***

***

-33/4

***

***

***

***

-02/2
-32/2
-31/1

***

***

-31/2

***

-81/1
-50/5
-35/4

***

***

-02/2

***

-42/1

***

***

***

***

-02/1

***

-30/5

***

***

***

-08

***

***

***

-82/2

218/2
485/2
812/0
502/8

881/0
502/2

-31/2
-85/5
-04/2
-82/2

***
***

***

-02/4

***

-32/0

قذرت

*82/1

*82

**-0/21

-0/8

**-0/1

***532/3

***535/8

***-82/2

***-83/1

***-38/5

قگتدم

02/2

84/2

-0/28

***-3/24

-1/28

***508/2

***580

***-82/2

***-82/0

***-32/3

** و *** به ترتيب نشاندهنده مانایي در سطح اطمينان  32 ،32و  33درصد ميباشند؛ ماخذ :یافتههاي پژوش
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 .2-5آزمون همانباشتگي
جدول( )0نتایج آزمون هم انباشتگي پدروني را براي فرضيه عدم وجود هم انباشتگي بين قيمت
محصوالت کشاورزي و سایر متغيرها با فرض وجود روند و عرض از مبدا معين و براساس
وقفه بهينه شوارتز و پهناي باند نيوي_وست و کرنل بارتنت نشان ميدهد .این آزمون در
مجموع نمي تواند فرضيه عدم وجود همانباشتگي را رد کند.

 ..3-5تعیین وقفه بهینه
وقفه بهينه مدل با معيارهاي گوناگوني تعيين ميشود .در این مقاله از معيار شوارتز که براي
نمونههاي بزرگ مناسب است ،استفاده شده است .مدل جداگانه براي دو گروه صادرکنندگان
و واردکنندگان نفت و هربار براي یک محصول کشاورزي برآورد ميگردد .بنابراین در
مجموع  2مدل در این مقاله تخمين زده ميشود .وقفه بهينه مدل با حضور قيمت سویا ،ذرت و
گندم براي گروه صادرکنندگان به ترتيب 2،9و 9و براي واردکنندگان 9 ،12و 9ميباشد.
جدول( .)2نتایج آزمون همانباشتگي پدروني
صادرکتتدگان نفت

واردکتتدگان نفت
فرضیه جايگزين :ضراي  ARمشترک

ذرت

سويا

گتدم

ذرت

سويا

گتدم

Panel v-statistic

-0524

-0122

-0202

-1/01

-1/31

1/34

Panel rho- statistic

0/01

1/22

-1/3

1/014

1/5

-0/00

Panel PP- statistic

1/50

1/02

-0/12

-1/5

-1/12

-0/11

Panel ADF- statistic

1/23

-1/13

** -0/23

** -0/22

1/05

** -8/82

فرضیه جايگزين :ضراي  ARفردي
Group rho_statistic

-1/81

1/2

1/22

1/41

1/20

1/11

Group PP_statistic

-0/01

-1/111

-1/85

-1/05

1/38

1/05

Group ADF_statistic

***

-1/13

-1/15

-1/13

-1/35

-1/34

-8/55

عالمتهاي * *** ،** ،نشان دهنده رد فرضيه عدم وجود همانباشتگي در سطوح معناداري  %32 ،%32و %33
است؛ ماخذ :یافتههاي پژوهش
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 .4-5آزمون علیت گرنجری
عليت گرنجري اصطالحي از یک مفهوم خاص از عليت در تحليل سريهاي زماني است.
متغير  Xعلت گرنجري  Yاست اگر  Yبه کمک وقفههاي (سوابق) هر دو متغير  Xو  Yنسبت
به زماني که تنها از وقفههاي  Yاستفاده ميشود ،بهتر پيشبيني شود .جدول( )9نتایج آزمون
عليت گرنجري  8VARرا براي هر محصول در هر پانل نشان ميدهد .چنانچه مشاهده ميشود
عمده متغيرهاي مدل شامل تکانههاي نفتي ،پولي ،ارزي و بازارهاي کاالیي فرضيه صفر آزمون
مبنيبر اینکه تکانهها علت گرنجري یکطرفهي متغير وابسته (قيمت محصوالت) نيستند را رد
ميکنند .بعضي از متغيرها مانند شوکهاي ارزي و پولي ،بهطورمستقيم علت گرنجري قيمت
حقيقي ذرت و گندم نيستند اما نتایج آزمون نشان ميدهد این متغيرها به طور غيرمستقيم علت
گرنجري قيمت محصوالت کشاورزي ميباشند .بهطور مثال در کشورهاي واردکننده ،نرخ
بهره علت گرنجري شوک تقاضايکل و شوک تقاضايکل علت گرنجري قيمت گندم است.
همچنين نرخ ارز مؤثر علت گرنجري قيمت نفت و قيمت نفت علت گرنجري قيمت ذرت
است .رد فرضيه صفر آزمون براي "همه متغيرها" بيانگر این موضوع است.

1. VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
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جدول( .)3نتایج آزمون علیت گرنجري
قيمت حقيقي ذرت

قيمت حقيقي سویا

شوک عرضه نفت

*** 12/2

*** 83/2

شوک تقاضاي کل

**

88/0

***

20/0

شوک تقاضاي نفت

***

09/3

***

92/2

قيمت حقيقي
گندم

صادرکنندگان نفت

شوک ارزي

2/22

**

3 /8

2/02
***

90/2

2/21
9 /0

شوک پولي

1/11

*** 88/2

9 /2

همه متغیرها

*** 882/2

*** 820/1

*** 22/2

واردکنندگان نفت

شوک عرضه نفت

***

82/9

شوک تقاضاي کل

***

99/9

شوک تقاضاي نفت

***

92/2

***

802/1

***

022/2

***

822/2

شوک ارزي

2/82

***

21/2

شوک پولي

2/81

***

21/2

همه متغیرها

*** 12/9

*** 281/0

2 /9
***

22/1

*

1/22

0 /2
2/11
*** 29/3

عالمتهاي * *** ،** ،نشان دهنده رد فرضيه صفر عدم وجود عليت گرنجري یکطرفه در سطوح
معناداري  %32 ،%32و  %33است؛ ماخذ :یافتههاي پژوهش

 .5-5واکنش قیمت نفت به شوکهاي عرضه نفت و تقاضاي کل
توابع تکانه-واکنش 8رفتار پویاي متغيرهاي دستگاه را در طول زمان به تکانه واحد به هر یک
از متغيرها نشان ميدهد .این تکانه معموال به اندازه یک انحراف معيار انتخاب ميشود .قبل از
بررسي آثار شوکهاي نفتي ،پولي و ارزي روي تغييرات قيمت محصوالت کشاورزي در
کشورهاي منتخب صادرکننده و واردکننده نفت ،نخست پاسخ تغييرات قيمت نفت به
شوکهاي عرضه و تقاضايکل مورد مطالعه قرار گرفت چرا که این موضوع به درک پویایي-
هاي قيمت نفت کمک ميکند .همانطور که بوميستر و پيرسمن( 0)0289اشاره نمودهاند ،کشش

)1. Impulse_Response Functions(IRF
2. Baumeister & Peersman, 2013
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قيمت نفت وابسته به زمان بوده و واکنش قيمت نفت به شوکهاي عرضه و تقاضا در مقاطع
مختلف زماني پایدار نيست .واکنش انباشته تغييرات قيمت نفت به یک شوک مثبت عرضه
نفت ،منفي اما فاقد معناداري است(نمودار سمت چپ شکل( .))8این تا حدودي بدین علت
است که اختالل در عرضه نفت در یک منطقه ،موجب افزایش درونزاي توليد در سایر نقاط
جهان ميشود و عدم تعادل اوليه را جبران ميکند .8به تعبيري شوکهاي عرضه نفت قدرت
کمي در پيشبيني قيمت واقعي نفت دارند .واکنش انباشته تغييرات قيمت نفت به شوک مثبت
تقاضاي کل ،مثبت و معنادار است .این یافته مطابق نتایج مطالعات کيليان( )0223و وانگ و
دیگران( )0289ميباشد .پاسخ تغييرات قيمت نفت خام به شوک تقاضاي نفت نيز مثبت و
بسيار پایدار است.

شکل ( .)1واکنش قیمت نفت به شوکهاي عرضه نفت و تقاضاي کل

 .6-5واکنش قیمت کاالهای کشاورزی به شوکهای نفتی و تقاضای کل
نمودارهاي ردیف باال و پایين شکلهاي  9 ،0و ، 2به ترتيب واکنش قيمت محصوالت
کشاورزي را در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت نشان ميدهد .نمودارهاي تکانه-
واکنش در این شکلها از سمت چپ به راست شوک عرضه نفت ،شوک تقاضاي کل و
شوک تقاضاي نفت را مورد بررسي قرار ميدهند .مقادیر این متغيرها براي همه اعضاي دو
گروه مورد بررسي (کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت) یکسان است .از این رو اثر
مشترک و فردي این متغيرها روي قيمت کاالهاي کشاورزي تفاوتي ندارد.

1. Kilian, 2009
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شکل( .)2واکنش قیمت حقیقي ذرت به تکانههاي نفتي در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت

شکل( .)3واکنش قیمت حقیقي گندم به تکانههاي نفتي در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت

شکل( .)4واکنش قیمت حقیقي سویا به تکانههاي نفتي در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت
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چنانچه مشاهده ميشود واکنش قيمت حقيقي ذرت به یک شوک ساختاري مثبت عرضه نفت
در هر دو گروه کشورها ،در ماه اول صفر و سپس مثبت و معنادار است اما این اثر در مورد
سویا و در کشورهاي واردکننده شدت بيشتري دارد .پاسخ قيمت گندم به این شوک در
کشورهاي صادرکننده و واردکننده اندکي متفاوت است؛ به طوريکه درکشورهاي
صادرکننده ،واکنش ابتدا صفر و در ادامه منفي و بعد از  3ماه معنادار ميشود اما در کشورهاي
واردکننده ،پاسخ اگرچه از ماه دوم منفي است اما به سرعت خنثي ميشود .علت رفتار مشابه
سویا و ذرت ،استفاده از آنها براي توليد سوختهاي زیستي است.
پاسخ قيمت حقيقي ذرت ،سویا و گندم به شوک ساختاري تقاضاي کل هم به لحاظ
جهت و هم الگو ،در کشورهاي واردکننده و صادرکننده نفت مشابه است .اثر شوک در سویا
و ذرت پس از یک دوره  1تا  3ماهه خنثي شده و سپس در ادامه به صورت مثبت و معنادار
قيمت را تحت تاثير قرار ميدهد .درخصوص گندم پس از یک واکنش منفي ضعيف ،از ماه
چهارم به بعد ،مثبت و معنادار ميشود .به لحاظ بزرگي واکنش ،واکنش قيمت گندم در
کشورهاي صادرکننده نفت از بقيه بزرگتر است .علت را ميتوان اینگونه تفسير کرد که رشد
اقتصاد جهاني ،تقاضاي محصوالت کشاورزي را افزایش ميدهد .در کوتاه مدت پس از رشد
تقاضاي کل به دليل رونق جهاني اقتصاد که معموال با افزایش قيمت نفت همراه است ،تقاضاي
کاالهاي جانشين نفت مانند سویا و ذرت به سرعت رشد کرده و بورسبازان را ترغيب ميکند
که از بازارهاي موازي (مانند گندم) خارج شده و در این بازارها سرمایه گذاري کنند .این امر
موجب افزایش عرضه محصوالتي مانند گندم شده و قيمت را پایين ميآورد .در بلندمدت به
دليل تداوم رونق اقتصادي و افزایش تقاضاي جهاني ،قيمت سایر محصوالت کشاورزي نيز
افزایش ميیابد .مانند شوک تقاضاي کل ،پاسخ قيمت حقيقي ذرت ،سویا و گندم به شوک
ساختاري تقاضاي نفت ،مثبت و معنادار است که این واکنش به لحاظ الگو ،جهت و شدت،
در کشورهاي واردکننده و صادرکننده نفت مشابه است .شدت واکنش در ذرت و سویا بعد
از یکسال به حداکثر رسيده و بعد از آن به ثبات مي رسد .الگوي واکنش قيمت سویا به شوک
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قيمت نفت شبيه شوک تقاضاي کل است زیرا در کوتاه مدت پس از افزایش قيمت نفت به
دليل رشد تقاضاي نفت ،تقاضاي کاالهاي جانشين نفت مانند سویا به سرعت رشد کرده و
موجب جابهجایي سرمایه در بازارهاي موازي به دليل انگيزههاي سفتهبازي ميشود .در ميان-
مدت ابتدا افزایش عرضه نفت ،از شوک وارده به این محصوالت ميکاهد و سپس به دليل
تداوم رونق اقتصادي که همبستگي باالیي با رشد تقاضاي نفت خام دارد ،اثر این شوک در
جهت مثبت قيمت را تحت تاثير قرار ميدهد .این نتيجه رابطه جانشيني باالي سویا با نفت – به
عنوان محصوالت مورد استفاده در توليد سوختهاي زیستي -را تایيد ميکند.

 .7-5واکنش قیمت کاالهاي کشاورزي به شوکهاي غیرنفتي
با توجه به تفاوت مقادیر شاخص نرخ ارز ،نرخ بهره و قيمت کاالهاي کشاورزي در هرکشور،
در این بخش تکانههاي فردي اعضاي پانل نيز مورد بررسي قرار ميگيرد .نمودارهاي ردیف
اول و دوم شکلهاي  3 ،1 ،1 ،2 ،2و  82به ترتيب پاسخ قيمت حقيقي محصوالت کشاورزي
را به تکانههاي فردي و مشترک غيرنفتي نشان ميدهند .این تکانهها از سمت چپ به راست
شامل تکانههاي ارزي ،پولي و قيمتهاي کاالیي ميشوند.
متغير نرخ ارز حقيقي مؤثر در مدل با این فرض که قيمت نفت در کوتاه مدت نسبت به
متغيرهاي اقتصادي از پيش تعيين شده (برونزا) است ،بعد از قيمت نفت آورده شده است.8
واکنش قيمت حقيقي هرسه محصول مورد مطالعه در کشورهاي صادرکننده نفت به یک
شوک ساختاري مشترک در نرخ ارز حقيقي مؤثر  ،منفي و  2تا  1ماه معنادار است .به عبارتي
با افزایش نرخ ارز حقيقي مؤثر ،قيمت حقيقي محصوالت کشاورزي مورد مطالعه کاهش
معناداري یافته است .این در حالي است که اثر شوک فردي ارزي در این کشورها عموما فاقد
معناداري است .بسيار جالب توجه است که این وضعيت در کشورهاي واردکننده نفت عکس
ميباشد؛ به طوريکه اثر شوک ارزي مشترک در این کشورها عموما فاقد معناداري و اثر
1. Kilian&Park, 2009 ; Lee&Ni, 2002
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شوک ارزي فردي ،منفي و معنادار است .ميتوان نتيجه گرفت رفتار قيمت محصوالت
کشاورزي در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت ،در پاسخ به شوک ارزي تفاوت
معناداري دارد .برایناساس الزم است واکنش هر کشور جداگانه مورد تجزیه و تحليل قرار
گيرد که این مساله ميتواند موضوع یک مقاله دیگر باشد .در اینجا با توجه به تفاوتهاي نهادي
و ساختاري و با هدف نتيجهگيري دقيقتر و ارائه پيشنهادهاي سياستي ،مدل  SVARجداگانه
براي اقتصاد ایران برآورد گردید .نتایج نشان ميدهد شوک نرخ ارز اثر منفي و معناداري روي
قيمت محصوالت مورد بررسي دارد؛ درحاليکه اثر تکانه قيمت نفت بستگي به نوع محصول
دارد.

شکل( .)5واکنش قیمت حقیقي ذرت به تکانههاي فردي و مشترک غیرنفتي در کشورهاي صادرکننده نفت

شکل( .)6واکنش قیمت حقیقي ذرت به تکانههاي فردي و مشترک غیرنفتي در کشورهاي واردکننده نفت
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شکل( .)7واکنش قیمت حقیقي گندم به تکانههاي فردي و مشترک غیرنفتي در کشورهاي صادرکننده نفت

شکل( .)8واکنش قیمت حقیقي گندم به تکانههاي فردي و مشترک غیرنفتي در کشورهاي واردکننده نفت

شکل( .)9واکنش قیمت حقیقي سویا به تکانههاي فردي و مشترک غیرنفتي در کشورهاي صادرکننده نفت

آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه¬های نفتی بر قیمت محصوالت815 ...

شکل( .)11واکنش قیمت حقیقي سویا به تکانههاي فردي و مشترک غیرنفتي در کشورهاي واردکننده نفت

واکنش قيمت حقيقي محصوالت کشاورزي مورد مطالعه در هر دو گروه از کشورها به
یک شوک ساختاري فردي و مشترک نرخ بهره ،مشابه است .واکنش قيمت سویا و ذرت در
کشورهاي صادرکننده ،تا  1ماه منفي و معنادار و در کشورهاي واردکننده فاقد معناداري است.
جالب توجه است که واکنش قيمت گندم در هر دو گروه از کشورها از ماه  1به بعد مثبت و
معنادار ميشود .ميتوان نتيجه گرفت قيمت حقيقي سویا و ذرت در کشورهاي صادرکننده
نفت در کوتاهمدت یک کاالي سرمایهاي محسوب ميشود و با نرخ بهره رابطه معکوس دارد.
بهعالوه ميتوان اینگونه تفسير کرد که با افزایش تقاضاي جهاني و رشد اقتصادي ،به تدریج
تورم افزایش یافته و بانکهاي مرکزي سياستهاي انقباضي را پيش گرفته و از جمله ،نرخ بهره را
افزایش ميدهند که خود موجب کاهش سرمایه گذاري و تقاضاي کل و درنتيجه کاهش
قيمت نفت خام و جانشين هاي اصلي آن ميشود .گندم در همه کشورها ،کاالیي مصرفي است
که بعد از  1ماه به شوک پولي واکنش معنادار نشان ميدهد .واکنش قيمت حقيقي محصوالت
کشاورزي مورد مطالعه به سایر شوکهاي بازارهاي کاالیي چه فردي و چه مشترک و براي هر
دو گروه کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت ،مثبت و معنادار و از یک الگوي مشابه
پيروي ميکند .این واکنش بسته به نوع محصول و گروه کشورها پس از  0تا  1ماه به حداکثر
رسيده و سپس رو به کاهش ميگذارد .گندم ،ذرت و سویا به ترتيب بيشترین واکنش را به
این شوک ساختاري نشان دادهاند.
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 .8-5تحلیل تجزيه واريانس
براي کمي کردن سهم شوکهاي نفتي،پولي و ارزي در نوسانات قيمت محصوالت کشاورزي
از روش خطاي پيش بيني تجزیه واریانس 1استفاده ميشود .با تجزیه واریانس خطاي پيشبيني،
ميتوان سهم هر متغير را بر روي تغييرات متغيرهاي دیگر در طول زمان اندازهگيري نمود.
جدول( )2نتایج خطاي پيش بيني تجزیه واریانس در قيمت حقيقي محصوالت کشاورزي در
دورههاي پيشبيني یکماهه(کوتاه مدت) و  02ماهه (بلندمدت) و یا سهم توضيح دهندگي
شوکهاي مختلف از پویایيهاي قيمت حقيقي محصوالت کشاورزي در کشورهاي
صادرکننده و واردکننده نفت را گزارش ميکند.
جدول( .)4سهم توضیحدهندگي شوکهاي مختلف از تغییرات قیمت محصوالت کشاورزي
افق  8ماهه
ذرت

افق  02ماهه

صادرکنندگان نفت

سویا

گندم

ذرت

سویا

گندم

شوک عرضه نفت

2

8/ 1

2

2/ 2

2

2

شوک تقاضاي کل

8/ 2

0

2

9/ 9

9

0

شوک تقاضاي نفت

82

08

0

02

02

2

شوک ارزي

8

2/ 9

2/ 2

0/ 0

2/ 2

8

شوک نرخ بهره

2/ 2

2/ 2

2/ 2

2/ 1

8

8

سایر شوکهاي بازارهاي کاالیي

11

12/2

31

29/9

23/2

12

مجموع

822

822

822

822

822

822

شوک عرضه نفت

2

8

2/ 0

80

3

8

واردکنندگان نفت

شوک تقاضاي کل

0

8/ 2

2

9

9

2

شوک تقاضاي نفت

2

82

8

02

02

80

شوک ارزي

2/ 2

0/ 2

2/ 0

8

9

0

شوک نرخ بهره

2/ 2

8

2/ 9

9

8

0

سایر شوکهاي بازارهاي کاالیي

30

12

31/9

22

22

13

مجموع

111

111

111

111

111

111

ماخذ :یافتههاي پژوهش

1. forecasting error variance decomposition
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به طور کلي شوک بازارهاي کاالیي و تقاضاي نفت به ترتيب بيشترین قدرت توضيح-
دهندگي پویایيهاي قيمت محصوالت کشاورزي را دارند؛ با این تفاوت که نقش شوک
بازارهاي کاالیي طي زمان در حال کاهش و توان توضيحي شوک تقاضاي نفت طي زمان
رو به افزایش است .به تعبيري مقادیر باوقفه قيمت محصوالت کشاورزي ،بهترین توضيح-
دهنده تغييرات خود است .در مقایسه ،سهم توضيحدهندگي شوک بازارهاي کاالیي در
کوتاهمدت در کشورهاي واردکننده(بهطور ميانگين38درصد) بيشتر از کشورهاي
صادرکننده(بهطور ميانگين 12درصد)است .این روند در بلندمدت دو ساله کامال عکس مي-
شود( 22درصد نسبت به 10درصد) .توان توضيحي شوک عرضه نفت و تقاضاي کل براي
همه محصوالت و در هر دو گروه از کشورها طي زمان رو به افزایش است؛ بهطوريکه
شوک عرضه نفت در افق دو ساله ،سهم مهمي از تغييرات قيمت محصوالت کشاورزي به
ویژه سویا و ذرت را توضيح ميدهد .همچنين سهم شوکهاي نرخ ارز و نرخ بهره در تغييرات
قيمت محصوالت کشاورزي در کشورهاي واردکننده بيشتر است .این امرتا حدود زیادي به
دليل توسعهیافتگي بازارهاي مالي و بورس محصوالت کشاورزي و افزایش دسترسي فعاالن
این بازارها به دادهها و تحليلهاي مالي در این کشورها است.

 .6نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات سیاستی
با هدف درک بهتر پویایيهاي قيمت نفت ،نخست پاسخ تغييرات قيمت نفت به شوکهاي
عرضه و تقاضايکل برآورد گردید و نتيجه شد که عامل اصلي تغييرات قيمت نفت ،شوک
تقاضاي نفت است .به طوريکه تحليل تجزیه واریانس ،بيش از  31درصد تغييرات قيمت
نفت را به این شوک نسبت ميدهد .نتایج حاصل از برآورد تغييرات قيمت حقيقي ذرت،
سویا و گندم نشان داد که تکانههاي نفتي عالوه بر اثر مستقيم ،بهطور غيرمستقيم و از طریق
شوکهاي تقاضاي کل ،ارزي و پولي ،قيمت محصوالت کشاورزي را تحت تاثير قرار مي-
دهند .واکنش قيمت این محصوالت به شوکهاي نفتي ،تقاضاي کل و بازارهاي کاالیي به
لحاظ جهت ،شدت و الگو در دو گروه کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت مشابه و به
شکل معناداري مثبت است .با این تفاوت که قدرت توضيح دهندگي شوکهاي نفتي و
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تقاضاي کل ،طي زمان در حال افزایش و توان توضيحي شوک بازارهاي کاالیي رو به
کاهش است .واکنش به شوک نرخ بهره بسته به گروه کشورها و نوع محصول متفاوت است.
ميتوان نتيجه گرفت سویا و ذرت در کشورهاي صادرکننده نفت در کوتاهمدت یک کاالي
سرمایهاي محسوب ميشود و با نرخ بهره رابطه معکوس دارد .بهعالوه ميتوان اینگونه
تفسير کرد که با افزایش تقاضاي جهاني و رشد اقتصادي ،به تدریج تورم افزایش یافته و
بانکهاي مرکزي سياستهاي انقباضي را پيش گرفته و از جمله نرخ بهره را افزایش ميدهند
که خود موجب کاهش سرمایهگذاري ،تقاضاي کل و درنتيجه کاهش قيمت نفت خام و
جانشين هاي اصلي آن ميشود .سهم شوک ارزي و نرخ بهره در توضيح تغييرات قيمت ،در
کشورهاي واردکننده بيشتر از کشورهاي صادرکننده است که علت اصلي آن توسعه یافتگي
بازارهاي مالي در این کشورها است.
چنانچه اشاره شد ،تفاوت در واکنش قيمت محصوالت کشاورزي به نوع فردي و
مشترک شوکهاي مورد مطالعه ،تنها در شوک ارزي مشاهده گردید .این یافته ضرورت
مطالعه جداگانه هر عضو پانل در پاسخ به این شوک را نشان ميدهد .از اینرو با هدف
نتيجهگيري دقيقتر و ارائه پيشنهادهاي سياستي ،مدل  SVARجداگانه براي اقتصاد ایران
برآورد گردید .نتایج نشان ميدهد شوک نرخ ارز اثر منفي و معناداري روي قيمت
محصوالت مورد بررسي در کشور دارد اما اثر تکانه قيمت نفت بستگي به نوع محصول دارد؛
بهطوريکه واکنش ذرت و سویا به این شوک مثبت و معنادار و واکنش گندم فاقد معناداري
است .علت این تفاوت رفتار را عالوه بر رابطه جانشيني سویا و ذرت با سوختهاي فسيلي،
ميتوان در سياستهاي حمایتي تجاري و خرید و قيمت تضميني محصوالت کشاورزي و
سهم واردات از مصرف هر محصول در کشور جستجو کرد .طي سالهاي مورد بررسي ،عمده
نياز کشور به گندم در داخل کشور توليد ميشود؛ برخالف سویا و ذرت که از اقالم عمده
وارداتي محسوب ميشوند .مطابق آمار منتشره از تجارت خارجي ایران در سال  ،8932بعد
از قطعات منفصله اتومبيل« ،ذرت»و «سویا» به ترتيب به ارزش 8/2ميليارد دالر و  329ميليون
دالر ،اقالم عمده واردات کشور را نشان مي دهند .ارزش واردات گندم و فراورده هاي آن
با فاصله زیادي 82/1ميليون دالر گزارش شده است .بنابراین عامل اصلي تعيين کننده قيمت
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گندم در بازار ،نرخ خرید تضميني این محصول از کشاورزان است که هر ساله توسط هيات
دولت تعيين ميگردد .مبادي اصلي واردات ذرت و سویا کشورهاي سوئيس و هلند هستند
که هر دو واردکننده نفت ميباشند.
براین اساس ميتوان پيشنهادهاي زیر را براي سياست تجارت خارجي محصوالت کشاورزي
در کشورمان مطرح نمود:
 .8به دليل وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ،تکانههاي قيمت
نفت و نرخ ارز به ویژه در شرایط تحریم اقتصادي ،اثر قابل توجهي بر اقتصاد کشور به ویژه
بخش کشاورزي از منظر امنيت غذایي دارد .الزم است سياستگذاريها در این خصوص
در بلندمدت بر کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و در کوتاهمدت بر سياستهاي حمایتي
جهت افزایش دسترسي اقتصادي به مواد غذایي متمرکز شود.
 .0باتوجه به تاثيرپذیري باالي قيمت حقيقي محصوالت کشاورزي وارداتي از شوکهاي
نفتي ،الزم است خرید محصوالت کشاورزي عمده به ویژه اقالم مورد اشاره در این مقاله
(ذرت و سویا) براساس پيشبيني از عرضه و تقاضاي نفت خام صورت پذیرد .بهطوري که
با پيشبيني مازاد عرضه نفت ،خریدها حتياالمکان به آینده موکول شود و برعکس با پيش-
بيني رشد اقتصادجهاني و رشد تقاضاي نفت ،حتيالمقدور در خرید تعجيل شود.
 .9صادرکنندگان اصلي سویا و ذرت به کشورمان ،واردکننده نفت هستند .پيشنهاد ميشود با
پيش بيني یک شوک مثبت ارزي در کشورهاي صادرکننده این محصوالت به کشورمان،
خرید حتياالمکان با تاخير انجام شود .مدت این تاخير نيازمند مطالعه دقيقتر وضعيت کشور
مبدا ميباشد.
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