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چکیده
با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاستهای پولی و ارزی ،مطالعه پیشروی با
هدف بررسیی اثر ویو های نرخ ارز و سیاست پولی بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفههای
گسترده غیرخطی و دادههای فصلی دوره  8811تا  8831در ایران انجام ودهاست .مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون کرانهای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (همانباوتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان
متغیرهای مدل وجود دارد .برآورد مدل غیرخطی نشیان میدهد در کوتاهمدت ،ویو مببت نرخ ارز موثر واقعی اثر مببت و معنیداری بر واخص قیمت
تولیدکننده محصیوالت کشیاورزی داوتهاست .در بلندمدت وو های مببت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مببت و منفی معنیدار بر واخص قیمت
محصییوالت کشییاورزی میباوییند .در بلندمدت همینین و یو های مببت و منفی حجم پول دارای اثر مببت و معنیدار بر وییاخص قیمت محصییوالت
کشییاورزی بودهاند .همینین وییاخص قیمت مصییرفکننده با یک وقفه زمانی و در کوتاهمدت دارای اثر مببت و معنیدار بر وییاخص قیمت تولیدکننده
محصیییوالت کشیییاورزی بوده اسیییت .بیهعالوه هم در کوتیاهمدت و هم در بلندمدت ،تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنیداری بر قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی داویتهاسیت .نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاهمدت ،اثر وو های نرخ ارز و حجم پول بر واخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی مترارن و در بلندمدت نامترارن است .افیایش قدرت رقابت پذیری محصوالت کشاورزی مستلیم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش
پول ملی کشور و نیی اعمال سیاستهای پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها میباود.
واژههای کلیدی :اثرات نامترارن ،بخش کشاورزی ،سیاست پولی ،واخص قیمت ،نرخ ارز
طبقهبندی F31, F14, Q17:JEL

مقدمه

21

نرخ ارز از جملیه متغیرهایی اسیییت که به صیییورت مسیییتریم یا
غیرمستریم بخش کشاورزی را متاثر میسازد ( .)8به عنوان مبال ،نرخ
ارز صییادرات و واردات محصییوالت و نهادههای کشییاورزی را به رور
مسیییتریم و تولیید ،درآمد ،هیینه ،سیییود و سیییرمایهگذاری در بخش
کشاورزی را به رور غیرمستریم تحت تاثیر قرار میدهد .بدین ترتیب،
نرخ ارز به واسییطه اثر بر عر ییه و ترا ییای محصییوالت و نهادههای
بخش کشاورزی ،واخص قیمت را در این بخش متاثر خواهد کرد (.)2
عوامیل متعددی بر قیمت مواد غذایی و محصیییوالت کشیییاورزی اثر
گیذارند .از جمله متغیرهای اقتصیییادی که در مطالعات مختلف به آن
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پرداخته ودهاست ،سیاستهای پولی را میتوان نام برد .یکی از اهداف
اصلی سیاستهای پولی ،تببیت سطح عمومی قیمتها در اقتصاد است
( .)4در ویرایطی که جامعه در معر فشارهای تورمی و روند فیاینده
سییطح عمومی قیمتها قرار گرفته ،بهکارگیری یک سیییاسییت پولی
انربا ی میتواند نرش مهمی را در کنترل تورم قیمتها ایفا نماید (.)8
براسییات تئوری تعادل عمومی تجاری ،8اثر اولیه تغییر نرخ ارز بر
قیمتهای نسیبی منجر به تغییر نسبت قیمت کاالهای قابل مبادله به
کاالهای غیرقابل مبادله میویییود .اگر عه عموما قیمتهای واقعی با
تغییر نرخ ارز تعدیل نمی ووند ولی با افیایش نرخ تورم ،سطح عمومی
قیمیتهیا تیا نیدیکی تعدیل نرخ ارز افیایش مییابد .از اینرو ،تمرکی
مدلهای کشییاورزی بر اثرات قیمتی نرخ ارز نیازمند اسیییتفاده از یک
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الگوی قیمتهای نسییبی واقعی اسییت که به رور مداوم در حال تغییر
است (.)1
کاهش (تضییعیف) ارزش پول ملی دارای پیامدهای مببت و منفی
اسیت .کاهش ارزش پول ملی ،صیادرات کشور را ارزان تر و رقابتیتر
برای خارجیها خواهد کرد و در نتیجه ترا یا برای کاالهای صادراتی
بیشیتر خواهد وید و بخشهای صیادراتی اقتصاد رون خواهند یافت.
همینین داراییهای کشور برای خارجیان جذاب وده و سرمایهگذاری
توسط خارجیان در کشور افیایش یافته و این امر رود بیشتر اقتصادی
را در پی خواهد داوییت .از سییوی دیگر ،با کاهش ارزش پول ملی به
دلیل گرانتر ودن کاالهای وارداتی ،واردات کاهش یافته و بخشهای
مرتبط با واردات دعار آسیییب میوییوند .این مسییئله خود باعا فشییار
بیشیییتر تورمی ویییده و تولییدکننیدگیان انگییه کیافی برای کییاهش
هیینیههیای تولیید نخواهند داویییت .لذا هیینهها به مرور زمان رو به
فیونی خواهند گذاوت (.)8
به عریده بسیییاری از اقتصییاددانان ،سییرمایهگذاری خصییوصییی در
بخش کشییاورزی میتواند نرش موثری در رویید و توسییعه این بخش
داویته باود .بدیهی است که بخش کشاورزی همانند سایر بخشهای
اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان خواهد داد .به عنوان
مبیال ،افیایش نرخ ارز و بیه دنبیال آن افیایش هیینیههیای کاالهای
سیرمایهای وارداتی منجر به کاهش سرمایهگذاری خصوصی در بخش
کشیاورزی خواهد ود ( .)84کاهش سرمایهگذاری خصوصی در بخش
کشاورزی؛ کاهش تولید ،کاهش ارزشافیوده ،کاهش اوتغال و افیایش
قیمت مواد غذایی را در پی دارد.
در مورد اثر نوسانات نرخ ارز و حجم پول بر واخصهای قیمت به
رور عام و ویاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی به صورت
جداگانه ،هم در داخل کشییور و هم در خارا از کشییور و با اسییتفاده از
مدلهای مختلف از جمله روش خود رگرسیییون با وقفههای گسییترده
غیرخطی ( )NARDLمطالعاتی انجام ودهاست .پیشبهار و همکاران
( )81در مطالعهای آثار متغیرهای کالن اقتصادی مانند حجم نردینگی،
نرخ بهره ،نرخ ارز واقعی بازار آزاد و قیمت محصوالت صنعتی بر قیمت
محصییوالت کشییاورزی ایران را با رویکرد الگوی خود تو یییحبرداری
سییاختاری و گرافهای غیرعرخشییی سییودار بر قیمت محصییوالت
کشیاورزی مورد بررسیی قرارداده و نشان دادند که نرخ ارز واقعی بازار
آزاد در بلندمدت و قیمت محصییوالت صیینعتی هم در کوتاهمدت و هم
در بلندمدت مهمترین عوامل موثر بر قیمت محصیییوالت کشیییاورزی
هستند .سرابی و همکاران ( )88در تحلیل اثر افیایش نرخ ارز بر قیمت
تمام وییده محصییوالت کشییاورزی با اسییتفاده از ماتریر حسییابداری
اجتماعی در سییال  8831نشییان دادند که محصییوالت زیربخش دام و
ریور بیشیتر از سیایر بخشهای کشاورزی تحت تاثیر افیایش نرخ ارز

قرار میگیرد .نتایج تجییه مسیییر نیی بیانگر آن اسییت که افیایش نرخ
ارز در واردات بخش مواد و محصییوالت ویییمیایی سییهم عمدهای در
انتریال اثر افیایش نرخ ارز بیه قیمت محصیییوالت کشیییاورزی دارد.
همینین اثر افیایش نرخ ارز در بخشهای مختلف از رری مسیرهای
متفاوتی به قیمت محصوالت کشاورزی منترل میوود .کیاسنگوانگ
و وییمرالدین )3(8با اسییتفاده از دادههای فصییلی سییالهای -2182
 2111و به کمک روش  NARDLنشییان دادند که در بلندمدت تنها
قیمیت نفت خام اثر مترارن بر نوسیییانات قیمت مواد غذایی دارد ولی
تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز اثر نامترارنی بر نوسییانات قیمت
مواد غذایی داوییتهاسییت .هم عنین در کوتاهمدت ،قیمت نفت خام اثر
معنیداری بر قیمیت مواد غیذایی نداویییته در حالی که تولید ناخالص
داخلی واقعی و نرخ ارز اثر معنی داری بر تغییرات قیمییت مواد غیذایی
داوتهاست .کیم و کیم )81(2به بررسی اثر وو های سیاست پولی بر
قیمتهای محصییوالت کشییاورزی و نرخ ارز با اسییتفاده از مدل خود
رگرسیون برداری پرداختند .نتایج کاربردی به دست آمده از این مطالعه
بیانگر آن اسییت که وییو های انربا ییی سیییاسییت پولی اثر منفی و
معنیداری بر قیمت های محصیییوالت کشیییاورزی دارد .همینین اثر
وو های سیاست پولی بر قیمتهای محصوالت کشاورزی بیرگتر از
اثر این وو ها بر نرخ ارز میباود.
بخش کشییاورزی یکی از بخشهای مهم نظام اقتصییادی کشییور
محسیییوب میویییود به گونهای که این بخش حدود  1درصییید تولید
ناخالص داخلی کشیور را تشیکیل میدهد ( ،)7حدود  81درصد ارزش
صییادرات غیرنفتی و حدود  87درصیید کل واردات کشییور از آن بخش
کشیاورزی است ( .)81همینین حدود  21درصد اوتغال کشور در این
بخش اتفاق افتاده ،بیش از  31درصد تولید مواد غذایی کشور در بخش
کشاورزی صورت میگیرد ،بیش از  31درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی
کشییاورزی در این بخش تامین میوییود و کمترین هیینه ایجاد یک
فرصت وغلی تمام وقت مربوط به بخش کشاورزی است ( .)7بهعالوه،
کشیور ما در تولید  22محصول کشاورزی جیء پنج کشور اول جهان و
در تولید  12محصول جیء  81کشور اول جهان می باود .من آن که
از نظر تنوع تولید محصیوالت باغی ،کشور ایران بعد از عین و آمریکا،
به رور مشیتر با کشیور ترکیه در رتبه سوم جهان قرار دارد ( .)2به
دلییل وارداتی بودن بخشیییی از نهیادههیای تولید در همه بخشهای
اقتصیادی از جمله بخش کشاورزی ،کاهش یا افیایش ارزش پول ملی
در ابتیدا تولیید (ارزشافیوده) بخش کشیییاورزی را تحیت تیاثیر قرار
میدهد .همینین نوسیانات نرخ ارز باعا ناارمینانی برای سرمایهگذار
و تولیدکننده در بخش وده و به دنبال آن متغیرهای کالن این بخش
از جمله وییاخص قیمت تولیدکننده محصیییوالت کشیییاورزی را متاثر
خواهیدکرد .بییه عالوه نرش نوسیییانیات حجم پول بییه عنوان یکی از
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ابیارهای سیییاسییت پولی در تغییرات سییطح عمومی قیمتها حریرتی
است که در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم سیاست پولی

بنابر تعریف ،سییاست پولی به مجموعه اقداماتی گفته میوود که
بانک مرکیی (مرامات پولی) کشیییور در راسیییتای کنترل فعالیتهای
اقتصادی به کار میبندند .سیاست پولی یکی از ابیارهای سیاستی مهم
جهت مدیریت ررف ترا ا در سطح کالن اقتصادی محسوب میوود.
تسیریع روید اقتصادی ،ایجاد اوتغال کامل عوامل تولید ،تببیت سطح
عمومی قیمیتهیا و ایجاد تعادل در تراز پرداختهای خارجی از جمله
مهمترین اهداف سییاسیتهای پولی محسیوب میویوند.سیاستهای
پولی به دو دسییته سیییاسییتهای پولی انربا ییی و انبسییاری ترسیییم
میووند .در سیاست پولی انربا ی ،بانک مرکیی با محدود کردن پایه
پولی و یا کاهش یریب فیاینده پولی ،حجم پول و در نتیجه ترا ای
کل را در اقتصییاد کاهش میدهد .در سیییاسییت پولی انبسییاری ،بانک
مرکیی بییا افیایش حجم پول و یییا کیاهش نرخ بهره بیاعییا افیایش
ترا یای کل در اقتصاد میوود ( .)4در میدان عمل ،ابیارهای سیاست
پولی به دو گروه ابیارهای کمی و کیفی دستهبندی میووند .ابیارهای
کمی آن گروه از ابیارهیایی هسیییتند که منجر به تغییر حجم پول در
اقتصییاد میوییوند .از جمله این ابیارها میتوان به نرخ ذخیره قانونی،
نرخ تنیییل مجیدد ،عملییات بیازار بیاز و تغییر در نسیییبیتهای مالی
(نسیبتهای نردینگی و سرمایه) بانکها اواره کرد .ابیارهای کیفی به
ابیارهایی گفته میوود که بانک مرکیی به کمک این ابیارها عگونگی
مصیییرف پول را در اقتصیییاد کنترل میکنیید .اولویییتگییذاری ،تعیین
ارجحیتها و سیییرف اعتباری برای هر یک از بخشهای اقتصیییادی،
محدودیتهای وامهای اقساری و رهنی و و ع نرخهای ترجیحی در
دسته ابیارهای کیفی قرار میگیرند (.)1
اثر نرخ ارز بر قیمت محصوالت کشاورزی

یکی از مهمترین متغیرهییای تییاثیرگییذار بر قیمییت محصیییوالت
کشییاورزی ،متغیر نرخ ارز میباویید .زیرا با تغییر نرخ ارز قیمت نسییبی
صیییادرات و واردات تغییر کرده و با توجه به این که بخش عمدهای از
واردات بخش کشاورزی را نهادههای مورد نیاز تولید این بخش تشکیل
میدهید ،این امر منجر بیه تغییر در قیمت تمام ویییده محصیییوالت
کشاورزی خواهد ود.بررسی آثار تغییرات نرخ ارز بر بخشهای مختلف
اقتصادی بیانگر آن است که ابتدا سطح قیمتها در بخش خدمات و به
دنبال آن سییطح قیمتها در بخش کشییاورزی تحت تاثیر این تغییرات
قرار گرفتهاسییت ( .)8نتایج مطالعات انجام وییده در مورد اثر نوسییانات
نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی بیانگر آن اسیییت که افیایش نرخ ارز اثر
مببت و معنیداری بر قیمت مواد غذایی داویتهاست ( 8و .)2همینین

پژوهش هایی در مورد رابطه نرخ ارز و قیمت محصوالت کشاورزی در
ایران صییورت گرفته و خروجیهای این پژوهشها حکایت از آن دارد
که افیایش نرخ ارز دارای اثر مببت و معنیداری بر قیمت محصییوالت
کشاورزی بودهاست ( 81و .)88
اثر سیاست پولی بر قیمت محصوالت کشاورزی

از آن جایی که سییاسیت پولی یک سیاست ررف ترا ا محسوب
میویود ،بنابراین انتظار میرود با اجرای آن ،تنها منحنی ترا ای کل
اقتصییاد ( )ADجابه جا وییود و تاثیری بر منحنی عر ییه کل ()AS
اقتصیاد نخواهد داویت .از این رو ،اجرای یک سیاست پولی انبساری،
تابع ترا یای کل اقتصاد را به سمت راست و باال منترل خواهد کرد و
با فر ثابت بودن منحنی عر ه کل اقتصاد ،منجر به افیایش سطح
عمومی قیمتها و نیی درآمد ملی (ترا ییای کل) خواهد ویید .حال اگر
منحنی عر ییه کل اقتصیییاد همیمان با انترال منحنی ترا یییای کل
جابهجا وییود ،در این وییرایط پیش بینی جهت حرکت سییطح عمومی
قیمتها به سیادگی امکانپذیر نخواهد بود .نتایج مطالعات انجام وده
در بخش کشییاورزی بیانگر نامشییخص بودن جهت حرکت وییاخص
قیمت محصییوالت کشییاورزی در نتیجه اجرای یک سیییاسییت پولی
انبسییاری یا انربا ییی اسییت .نتیجه برخی از مطالعات مرتبط با بخش
کشاورزی نشان میدهد که یک سیاست پولی انبساری باعا افیایش
قیمت محصوالت کشاورزی در بلندمدت گردیدهاست ( 8و  .)8خروجی
مطالعات دیگری در این زمینه بیانگر آن اسیییت که سییییاسیییت پولی
انبسیییاری در بلنییدمییدت اثر منفی و معنی دار و در کوتییاه مییدت اثر
غیرمعنیداری بر قیمتهای محصوالت کشاورزی داوتهاست (.)88
این که نوسیانات نرخ ارز و ویو های سیاست پولی بر واخص
قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی به عنوان یکی از متغیرهای
کالن بخش کشیاورزی به صیورت مسیتریم یا غیرمستریم تاثیر دارد،
این تیاثیرات معنیدار و ییا غیرمعنیدار هسیییتنید ،ارتباط این متغیر با
نوسانات نرخ ارز و وو های سیاست پولی مربوط به کوتاهمدت است
ییا بلنیدمدت و آثار احتمالی آنها مترارن اسیییت یا نامترارن؛ جنبههای
مجهول و مبهمی هستند که در این تحری به آنها پرداخته خواهد ود.

روش پژوهش
اطالعات و دادههای آماری

روش تیحری مورد اسیییتفییاده در این مطییالعییه از نوع روش
اقتصیییادسییینجی اسیییت که در آن معادله مربوط به قیمت تولیدکننده
محصییوالت کشییاورزی تصییریح و به کمک روش خود رگرسیییون با
وقفیههیای گسیییترده غیرخطی ( )NARDLبیا اسیییتفاده از نرمافیار
 Eveiws12تخمین زده ود .دادههای مورد نیاز این مطالعه مربوط به

49نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،35شماره ،1بهار 1400

دوره زمانی ( 8811فصیل عهارم) تا ( 8831فصل عهارم) میباود که
عمدتا از منابع کتابخانهای داخل کشیور وامل مرکی آمار ایران ،وزارت
جهیادکشیییاورزی ،بیانیک مرکیی و وزارت امور اقتصیییادی و دارایی
گردآوری ویدهاسیت .ارالعات مربوط به نرخ ارز موثر واقعی از سایت
صندوق بینالمللی پول استخراا گردیدهاست.
مفهوم نرخ ارز موثر واقعی

اقتصاددانان از واخصهای مختلفی بری اندازهگیری نرخ ارز موثر
واقعی اسیییتفاده میکنند که از آن جمله میتوان به ویییاخص نرخ ارز
مبتنی بر قیمیت نسیییبی کیاالهیای تجیاری به کاالهای غیرتجاری،
ویاخص نرخ ارز مبتنی بر قیمتهای مصیرف کننده ،واخص نرخ ارز
واقعی مبتنی بر ارزش واحد صیادرات ،واخص نرخ ارز واقعی مبتنی بر
هیینه های نرمال وده واحد کار در صنعت و واخص نرخ ارز مبتنی بر
سیییودآوری کیاالهییای تجیاری اویییاره کرد ( .)8نرخ ارز موثر واقعی
( )REERمیانگین وزنی نرخهای ارز دو جانبه عند کشور بوده و بیانگر
تغییر در ارزش پول داخلی آن کشیییورهیاسیییت .از آنجایی که در این
پژوهش از ارالعات صییندوق بینالمللی پول ( )IMFاسییتفاده وییده و
این نهاد بینالمللی صییرفا وییاخص نرخ ارز واقعی موثر را براسییات
قیمتهای مصرف کننده برای ایران محاسبه کرده است ،لذا به صورت
مختصر در این قسمت به نحوه محاسبه واخص مذکور اواره میگردد.
یکی از برتریهای مهم این ویاخص این اسیت که این واخص برای
همه کشییورهایی که وییاخص قیمت مصیییرف کننده آنها در اختیار
صندوق بینالمللی پول میباود ،قابل محاسبه است (.)2
𝑗𝑃𝐶 𝑖𝐸
.
𝑗𝑖𝑊 ) .
𝑖𝑃𝐶 𝑗𝐸
 :REERنرخ ارز موثر واقعی:Ei ،

( 𝑗≠𝑖𝑅𝐸𝐸𝑅𝐶𝑃𝐼 = Π

نرخ ارز اسیییمی
در رابطه فوق؛
کشیور ایران (یک دالر آمریکا بر حسییب واحد پول ایران) :Ej ،نرخ ارز
اسمی برای کشورهای عمده وریک تجاری ایران (یک دالر آمریکا بر
حسیییب واحدهای پول کشیییورهای خارجی) :CPj ،ویییاخص قیمت
مصیرفکننده در کشورهای عمده وریک تجاری ایران :CPi ،واخص
قیمت مصیرفکننده کشیور ایران و  :Wijسیهم نسییبی ورکای عمده
تجاری ایران
معرفی الگوی تحقیق در قالب روش NARDL

براسات مبانی تئوریک موجود و مطالعات انجام وده در این زمینه
نظیر کیاسنگوانگ و ومرالدین ( ،)3اسماعیلمردم ( ،)1پیشبهار و
همکاران ( )81و اعظمزاده وورکی و همکاران ( )8رابطه بلندمدت بین
قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی و متغیرهای تو یحی در این
مطالعه به صورت زیر در نظر گرفته ودهاست.
1- Pesaran & Shin

𝐴𝐺𝑃𝑡 = ∝0 + ∝1 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 + ∝2 𝐺𝐷𝑃𝑡 + ∝3 𝐶𝑃𝐼𝑡 +
(∝4 𝑀𝑡 + 𝜖𝑡 )8

در رابطه فوق؛  :AGPویییاخص قیمت تولیدکننده محصیییوالت
کشاورزی :REER ،نرخ ارز موثر واقعی :GDP ،تولید ناخالص داخلی،
 :CPIویاخص قیمت مصیرفکننده و  :Mحجم پول (سییاست پولی)
خواهد بود .همه متغیرهای موجود در مدل به صیییورت لگاریتم ربیعی
تعریف ویییدهانید و در نتیجه یییرایب متغیرهای تو ییییحی ،همان
کششهای مربوره خواهند بود .انتظار میرود که ریب نرخ ارز موثر
واقعی ( )REERدر بلندمدت مببت باود .زیرا افیایش نرخ ارز (کاهش
ارزش پول ملی) در بلندمدت منجر به گرانتر ودن نهادههای وارداتی
بخش کشیییاورزی ویییده و در نتیجه قیمت تمام ویییده محصیییوالت
کشیییاورزی رو به افیایش خواهد گذاویییت ( .)∝1 > 0افیایش تولید
ناخالص داخلی به دلیل آن که معموال با تولید بیشییتر کاالها در داخل
اتفاق میافتد ،بنابراین با افیایش عر یه محصوالت کشاورزی ،قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی کاهش یافته و در نتیجه ریب تولید
ناخالص داخلی منفی خواهد بود ( .)∝2 < 0با افیایش وییاخص قیمت
مصیرف کننده ،دسیتمید نیروی کار و هیینه سایر خدمات و نهادههای
داخلی مورد نیاز برای تولید در بخش کشاورزی افیایش مییابد .از این
رو ،پیشبینی میوود که ریب این متغیر نیی مببت باود (.)∝3 > 0
در صیورتی که مییان تولید در کشیور ثابت باود و حجم پول افیایش
یابد ،در این ویرایط به دلیل افیایش ترا ا ،واخص قیمت تولیدکننده
رو به فیونی میگذارد .همینین اگر سیرعت افیایش حجم پول بیشتر
از سیییرعت افیایش مییان تولید داخلی باوییید ،باز هم انتظار افیایش
ویاخص قیمت تولیدکننده محصیوالت داخلی منطری به نظر میرسد.
بنابراین پیشبینی میوییود که ییریب حجم پول (  )∝4در معادله ،8
مببیت خواهید بود .معیادله  8با اسیییتفاده از فرم تابعی (ARDL)p,q
پیشینهاد وده توسط پسران 8و وین ( )3به صورت یک مدل تصحیح
خطای نامرید ( )UECMبه وکل معادله  2قابل تبدیل میباود.
هر دو معادله  8و  2اثر خطی (مترارن) نرخ ارز و سییایر متغیرهای
تو ییحی را بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی نشان
میدهند .این در حالی است که کاهش و افیایش ارزش پول ملی و نیی
کاهش و افیایش حجم پول دارای آثار متفاوتی بر قیمت محصیییوالت
کشیاورزی است .وین و همکاران ( )82رابطه زیر را برای بررسی آثار
نامترارن متغیرهای مسییترل (نرخ ارز و حجم پول) بر وییاخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی پیشنهاد کردهاند:
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∆𝐴𝐺𝑃t = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐺𝑃𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−1 + 𝛽3 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽4 𝐶𝑃𝐼𝑡−1 + 𝛽5 𝑀𝑡−1 + ∑𝑝−1
𝑖=1 𝜃𝑖 ∆𝐴𝐺𝑃t−i +
𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

1
2
3
4
∑𝑗=0
𝜋𝑗 ∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0
𝜌𝑗 𝛥 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + ∑𝑗=0
µ𝑗 𝛥𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0
(𝛾𝑗 𝛥 𝑀𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡 )2

∆𝐴𝐺𝑃t = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐺𝑃𝑡−1 + 𝛽+2 𝑅𝐸𝐸𝑅+𝑡−1 + 𝛽2− 𝑅𝐸𝐸𝑅−𝑡−1 + 𝛽+3 𝑀+𝑡−1 + 𝛽−3 𝑀−𝑡−1 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽5 𝐶𝑃𝐼𝑡−1 +
𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

1
+
+
2
−
3
+
4
−
−
+
−
∑𝑝−1
𝑖=1 𝜃𝑖 ∆𝐴𝐺𝑃t−i + ∑𝑗=0 𝜋𝑗 𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝜋𝑗 𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝜇𝑗 𝛥𝑀𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝜇𝑗 𝛥𝑀𝑡−𝑗 +

𝑞 −1

𝑞 −1

5
6
∑𝑗=0
𝛾𝑗 𝛥 𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0
(𝜎𝑗 𝛥 𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡 )8

()4

)𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡+ = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖+ = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑎𝑥(∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖 , 0

()1

)𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡− = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖− = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑖𝑛(∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖 , 0

()2

)𝑀𝑡+ = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑀𝑖+ = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑎𝑥(∆𝑀𝑖 , 0

()7

)𝑀𝑡− = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑀𝑖− = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑖𝑛(∆𝑀𝑖 , 0

جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF
سطح ایستایی

Table 1- Results of ADF unit root test
آماره ADF
آماره ADF

(تفاضل مرتبه اول)

(در سطح)

)ADF stat.(1st Difference

)ADF stat.(Level

)I(1

***-6.86

-2

)I(1

***-5.86

-2.15

)I(1

***-17.9

-1.79

)I(1

***-9.74

-1.87

)I(1

***-5.83

-2.22

Stationary

متغیر
Variable

واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
PPI for agricultural products

واخص قیمت مصرفکننده
Consumer price index

تولید ناخالص داخلی
Gross domestic product

حجم پول(سیاست پولی)
)Money supply(Monetary policy

نرخ ارز موثر واقعی
Reel effective exchange rate

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

رابطه  8با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSتخمین
زده ویییده و تعداد وقفه بهینه براسیییات یکی از معیارهای آکا یک یا
ویوارتی-بیین برآورد می ویود .به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت
(همانباوییتگی) بین متغیرهای مسییترل و وابسییته از آزمون کرانهای
( )Bounds Testو برای بررسیییی آثیار مترارن یا نامترارن متغیرهای
مسیییترل (نرخ ارز و حجم پول) بر متغیر وابسیییته (ویییاخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی) از آزمون والد استفاده خواهد ود.
1- spurious regression

نتایج و بحث
یکی از ویژگیهای اغلب دادههای سری زمانی ،ناایستایی آنها در
ری زمان اسیت .از آنجایی که دادههای این تحری نیی از نوع سری
زمانی فصلی میباود و احتمال بروز رگرسیون ساختگی 8در این گونه
دادهها دور از انتظار نیسییت ،لذا در اولین گام مبادرت به آزمون ریشییه
واحید خواهید وییید .نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( )ADFدر
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جدول  8ارا ه وییدهاسییت .براسییات ارالعات به دسییت آمده ،همه
متغیرهای مدل در سیطح ناایسیتا بوده و با یک بار تفا لگیری ایستا
میویوند .به عبارت دیگر ،متغیرهای مورد بررسی همانباوته از درجه
ییک بوده و در این پژوهش میتوان از رهیافت  NARDLاسیییتفاده
کرد.
دراین تحری جهت بررسییی رابطه بلندمدت (همانباوییتگی) میان
متغیرها از آزمون کرانهای ( )Bounds testبهره گرفته وییدهاسییت .در
این آزمون ،اگر  Fمحاسیبه وده کمتر از مردار بحرانی کرانه پایین در
هر سیطح معنیداری باوید ،بین متغیرها همانباوییتگی وجود ندارد .در

حالی که اگر  Fمحاسیبه وده بیرگتر از مردار بحرانی کرانه باال در هر
سیطح معنیداری باوید ،بین متغیرها همانباوتگی وجود خواهد داوت
(وجود رابطیه بلنیدمدت بین متغیرها) .نتایج به دسیییت آمده از آزمون
کرانهای بیانگر آن است که هم در مدل مترارن خطی ( )ARDLو هم
در مدل نامترارن غیرخطی ( ،)NARDLآماره  Fمحاسیییبه ویییده از
مرادیر بحرانی کرانه باال حتی در سیییطح معنیداری یک درصییید هم
بیرگتر بوده و لیذا وجود رابطیه تعیادلی بلندمدت بین متغیرهای هر دو
مدل با ارمینان  33درصد هم پذیرفته میوود (جدول .)2

جدول  -2نتایج آزمون کرانهای( )Bounds Testبرای دو مدل خطی و غیرخطی
Table 2- Results of Bounds test for ARDL and NARDL models

سطح معنیداری
 Fآزمون کرانهای
F stat. of bounds test

Significant level

 1درصد

 2/5درصد

 5درصد

 11درصد

1 percent

2.5 percent

5 percent

10 percent

4.37

3.87

3.49

3.09

کران باال (پایین)

مدل

Up (Low) bound

Model

کران باال
Up bound

***5.97
3.29

2.88

2.56

2.2

5

4.38

3.87

3.35

کران پایین
Low bound

کران باال
Up bound

***7.42
4.13

3.55

3.1

2.63

ARDL

کران پایین

NARDL

Low bound

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

نتیایج تخمین مدل خطی ( )ARDLدر جدول  8قابل مشیییاهده
اسیییت .براسیییات ارالعات این جدول و در مدل خطی در نظر گرفته
وده ،مالحظه میگردد که نرخ ارز موثر واقعی با یک وقفه زمانی و در
کوتاهمدت اثر مببت و معنیداری در سطح  81درصد بر واخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی ایران دارد .تولید ناخالص داخلی فرط
در بلندمدت دارای اثر منفی و معنیدار در سطح یک درصد بر واخص
قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی است .بهعالوه ،واخص قیمت
مصیییرف کننده در کوتاه مدت با یک وقفه زمانی و در بلندمدت بدون
وقفه زمانی دارای اثر مببت و معنیدار در سیطح پنج درصد بر واخص
قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی میباویید .همینین در مدل
خطی ،حجم پول (سیییییاسیییت پولی) فرط در بلنیدمیدت اثر مببت و
معنیداری در سیییطح پنج درصییید بر ویییاخص قیمیت تولییدکننییده
محصوالت کشاورزی داوته است.
نتایج تخمین مدل مورد نظر با اسیییتفاده از رهیافت  NARDLدر
جدول  4ارا ه ویدهاسیت .برایناسیات و در کوتاهمدت ،صییرفا وو

مببیت نرخ ارز موثر واقعییدارای اثری مببت و معنیدار در سیییطح 81
درصد بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی میباود .لذا
یک درصیید افیایش در نرخ ارز موثر واقعی منجر به افیایش وییاخص
قیمت تولیدکننده محصی یوالت کشیییاورزی به مییان  8/2درصییید در
کوتیاهمیدت خواهد وییید .در کوتاه مدت و با کاهش ارزش پول ملی،
واردات نهاده های کشاورزی گرانتر وده و با توجه به وابستگی بخشی
از تولید محصوالت کشاورزی به واردات این نهادهها ،قیمت تمام وده
محصیوالت کشاورزی افیایش مییابد .اعظمزاده وورکی ( )8و بابایی
هوالری ( )4به نتیجه مشیابهی با این نتیجه دست یافتند ولی حریرت
و پییاسیییبییانمیر ( )2خالف این نتیجییه را بییه دسیییت آوردهانیید.
برهمیناسیییات ،متغیر تولیید ناخالص داخلی در کوتاهمدت دارای اثر
منفی و معنیدار بر قیمت تولیدکننده محصیوالت کشیاورزی در سطح
پنج صییید بوده و یک درصییید افیایش در این متغیر ،منجر به کاهش
واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی به اندازه  1/33درصد
خواهد ود.
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جدول  -3نتایج تخمین مدل  ARDLبرای معادله شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
Table 3- Results of ARDL estimation for PPI of agricultural products
متغیر
ضریب
سطح معنیداری آماره t
Period
Variable
Coefficient T stat.
Sig. level

دوره زمانی

0.31

1.08

1.45

0.05

2.34

**2.87

0.11

-1.76

0.96

0.14

-1.64

-0.31

.0008

-3.37

***-4.8

0.02

2.82

**1.91

0.02

2.72

**1.8

R2
0.87

تفا ل لگاریتم وقفه اول نرخ ارز موثر واقعی
)Difference log of REER(1st lag

تفا ل لگاریتم تولید ناخالص داخلی
Difference log of GDP

تفا ل لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده

کوتاه مدت

0.57

-0.58

-0.3

Difference log of REER

Short run

0.07

2.1

*0.62

تفا ل لگاریتم نرخ ارز موثر واقعی

Difference log of CPI

تفا ل لگاریتم وقفه اول واخص قیمت مصرفکننده
)Difference log of CPI(1st lag

تفا ل لگاریتم حجم پول(سیاست پولی)
Difference log of money supply

لگاریتم نرخ ارز موثر واقعی
Log of REER

لگاریتم تولید ناخالص داخلی
Log of GDP

لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده
Log of CPI

بلندمدت

0.55

-0.62

-0.09

Difference log of PPI

Long run

0.05

2.26

*1.62

تفا ل لگاریتم واخص قیمت تولیدکننده

لگاریتم حجم پول(سیاست پولی)
Log of money supply
)ECM(-1
LM
***-0.89
0.24

F st.
3.18

RESET
0.85

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

این مو ییوع بیانگر این حریرت اسییت که افیایش تولید ناخالص
داخلی در کوتاه مدت به واسطه افیایش بیشتر تولید در همه بخشهای
اقتصیادی کشیور از جمله بخش کشاورزی میباود .کاراملیکلی ( )1و
نظیری و فرویییادی ( )88نیی در مطالعات خود عنین نتیجهای را مورد
تیاییید قرار دادهانید .همیانگونه که مالحظه میویییود در کوتاه مدت،
ویییاخص قیمت مصیییرفکننده ( )CPIبا یک وقفه زمانی اثر مببت و
معنیداری در سیییطح ییک درصییید بر ویییاخص قیمیت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی دارد.در نتیجه یک درصیید افیایش در واخص
قیمت مصیییرفکننده منجر به افیایش قیمت تولیدکننده محصیییوالت
کشییاورزی به اندازه  8/8درصیید در کوتاهمدت میوییود .بهعالوه در
کوتاهمدت ،وو های مببت و منفی حجم پول به عنوان یک سیاست
پولی اثر معنیداری بر قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی نداوته
است.
براسیات ارالعات موجود در جدول  ،1وو مببت نرخ ارز موثر
واقعی اثر مببیت و معنیداری در سیییطح پنج درصییید در بلندمدت بر

وییاخص قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی دارد .بنابراین یک
درصییید افیایش در نرخ ارز موثر واقعی در بلنیدمییدت ،افیایش 8/17
درصیدی را برای ویاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی در
پی دارد .این نتیجه با نتایج ( 2 ،4و  )81مطابرت دارد .بهعالوه وو
منفی نرخ ارز موثر واقعی در بلنییدمییدت دارای اثر منفی و معنیدار در
سیطح پنج درصید بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
است .در نتیجه یک درصد کاهش در نرخ ارز موثر واقعی باعا کاهش
قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی به مییان  1/18درصد خواهد
وید .اعظمزاده ویورکی ( ،)8حریرت و پاسبانمیر ( )2و کیم و کیم
( )81نتیجه مشیییابهی را در این ارتباط به دسیییت آوردهاند .همینین
وییو های مببت حجم پول (سیییاسییت پولی) در بلندمدت دارای اثر
مببت و معنیدار در سییطح یک درصیید بر وییاخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی میباود .به گونهای که یک درصد افیایش در
حجم پول منجر به افیایش ویییاخص قیمت تولیدکننده محصیییوالت
کشیاورزی به اندازه  8/32درصید خواهد ود .اعظمزاده وورکی ( )8و

011نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،35شماره ،1بهار 1400

عدنان و مسیییح ( )8به نتیجه مشییابهی در این زمینه دسییت یافتهاند.
وییو های منفی حجم پول (سیییاسییت پولی) در بلندمدت دارای اثر
مببت و معنیدار در سییطح یک درصیید بر وییاخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی میباود .به گونه ای که یک درصد کاهش در
حجم پول افیایش  8/2درصیییدی را در ویییاخص قیمیت تولیدکننده
محصیوالت کشاورزی موجب خواهد ود .این یافته با نتیجه کیاسنگ
وانگ و ویییمر الدین ( )3هماهنگ ولی بر خالف نتیجه اسیییماعیل
مردم ( )7میباود .سیاست های پولی در دوره مورد بررسی هم از نوع
انبسیییاری و هم از نوع انربا یییی باعا افیایش قیمت محصیییوالت
کشییاورزی وییده اند .سیییاسییت های پولی انبسییاری از منظر افیایش

نردینگی و سییاست های پولی انربا ی به دلیل افیایش هیینه تامین
سیییرمیاییه در گردش بخش کشیییاورزی ،افیایش قیمت تولید کننده
محصیوالت کشاورزی را در پی داوته اند .تولید ناخالص داخلی نیی در
بلنیدمدت دارای اثر منفی و معنیداری بر ویییاخص قیمت تولیدکننده
محصوالت کشاورزی بوده و یک درصد افیایش در آن منجر به کاهش
واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی به مییان  1/47درصد
میگردد .کاراملیکلی و کرکمی ( ،)1کیاسینگوانگ و ومر الدین ()3
و نظیری و فروییادی ( )88نیی به نتیجه مشییابهی در این مورد دسییت
یافتند.

جدول  -4نتایج تخمین مدل  NARDLبرای معادله شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
Table 4- Results of NARDL estimation for PPI of agricultural products

سطح
معنیداری Sig.

آماره t
T stat.

Coefficient

0.08

1.82

*1.6

0.75

-0.32

-0.07

0.91

0.11

-1.78

0.44

-0.8

0.08

0.03

-2.52

**-0.99

0.18

1.42

1.4

0.005

3.35

***3.1

0.013

2.7

**1.57

0.03

-2.28

**-0.51

0.007

3.28

***1.92

0.004

3.55

***3.2

0.08

-1.82

*-0.47

0.86

0.18

0.23

level

Variable

تفا ل افیایش نرخ ارز موثر واقعی

Period

Difference of REER appreciation

تفا ل کاهش نرخ ارز موثر واقعی
Difference of REER depreciation

تفا ل افیایش حجم پول(وو مببت سیاست پولی)

Difference decrease of money supply

تفا ل لگاریتم تولید ناخالص داخلی

Short run

تفا ل کاهش حجم پول(وو منفی سیاست پولی)

کوتاه مدت

Difference increase of money supply

Difference log of GDP

تفا ل لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده
Difference log of CPI

تفا ل لگاریتم وقفه اول واخص قیمت مصرفکننده
)Difference log of CPI(1st lag

لگاریتم افیایش نرخ ارز موثر واقعی
Log of REER appreciation

لگاریتم کاهش نرخ ارز موثر واقعی
Log of REER depreciation
Increase log of money supply

لگاریتم کاهش حجم پول(وو منفی سیاست پولی)
Decrease log of money supply

Long run

لگاریتم افیایش حجم پول(وو مببت سیاست پولی)

لگاریتم تولید ناخالص داخلی
Log of GDP

لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده

F st.
12.6

LM
0.22

Log of CPI
)ECM(-1
***-0.8

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

RESET
0.49

بلندمدت

R2
0.93

ضریب

متغیر

دوره
زمانی
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براسییات نتایج به دسییت آمده ،وییو های مببت و منفی نرخ ارز
موثر واقعی در کوتیاه مدت اثر مترارنی بر ویییاخص قیمت تولیدکننده
محصییوالت کشییاورزی دارند (جدول  .)1برهمیناسییات ،تسییاوی اثر
ویییو هیای مببیت و منفی نرخ ارز موثر واقعی بر ویییاخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی در بلندمدت بر مبنای آمارههای F ،t
و کایاسییکور حتی در سییطح یک درصیید هم رد وییده و در نتیجه در

بلندمدت ،اثر این وییو ها بر وییاخص قیمت تولیدکننده محصییوالت
کشییاورزی نامترارن خواهد بود .همینرور اثر وییو های حجم پول
(سییاست پولی) بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی در
کوتاهمدت مترارن ولی در بلندمدت اثر این ویییو ها در سیییطح پنج
درصد نامترارن میباود.

جدول  -5نتایج آزمون والد جهت بررسی اثر نامتقارن شوکهای نرخ ارز و حجم پول (سیاست پولی)
Table 5- Results of Wald test for asymmetric effect of exchange rate andmonetary policy shocks
شرح
مقدار آماره کای اسکور مقدار آماره  Fمقدار آماره t
Description
T statistics F statistics
χ2 statistics
1.72

1.72

-1.31

***9.16

***9.16

***-3.03

0.53

0.53

-0.72

**5.7

**5.7

**2.39

کوتاهمدت
Short run

نرخ ارز موثر واقعی

بلندمدت

REER

Long run

کوتاه مدت
Short run

بلندمدت
Long run

حجم پول
(سیاست پولی)
Money supply

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

بهعالوه هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ،اثر وو های مببت
نرخ ارز موثر واقعی بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
بیرگتر از اثر ویو های منفی آن میباود .این در حالی است که هم
در کوتیاهمیدت و هم در بلنیدمدت ،اثر ویییو های منفی حجم پول
(سییاسیت پولی) بر ویاخص قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی
بیرگتر از اثر وو های مببت سیاست پولی بوده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
کیاهش ارزش پول ملی (افیایش نرخ ارز) عه در کوتاهمدت و عه
در بلندمدت دارای آثار متفاوتی بر سیطح قیمت تولیدکننده محصوالت
کشیاورزی میباوید .محررین در مطالعات مختلف نشان دادند که نرخ
ارز می توانید اثر مببیت ،خنبی ییا منفی بر این متغیر داویییته باوییید.
همینین بررسییی رفتار قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی در
پاسییب به تغییرات حجم پول (سیییاسییت پولی) ،بیانگر آن اسییت که
سیییاسییتهای انبسییاری و انربا ییی پولی در کوتاهمدت و بلندمدت
میتواننید منشیییا تغییرات متفاوتی در ویییاخص قیمت محصیییوالت
کشیاورزی گردند .این پژوهش با هدف بررسی آثار نامترارن نرخ ارز و
حجم پول بر ویاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی ایران با
اسییتفاده از دادههای فصییلی سییالهای  8811 -31در قالب مدل خود
رگرسیون با وقفههای گسترده غیرخطی ( )NARDLانجام ودهاست.

نتایج به دست آمده از تخمین مدل  NARDLحکایت از آن دارد
کیه ویییو مببییت نرخ ارز موثر واقعی هم در کوتیاه میدت و هم در
بلنیدمیدت ،اثر مببییت و معنیداری بر ویییاخص قیمییت تولییدکننییده
محصیوالت کشاورزی دارد ولی وو منفی نرخ ارز موثر واقعی صرفا
در بلندمدت دارای اثر منفی و معنیدار بر ویییاخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشاورزی بودهاست .براین اسات ،کاهش ارزش پول ملی
همواره باعا افیایش سییطح قیمت محصییوالت کشییاورزی میوییود.
بنابراین مهمترین اقدام پیشروی سییاستگیاران و برنامهرییان کشور
برای کنترل روند افیایشیی قیمتها آن است که از کاهش ارزش پول
ملی جلوگیری نمایند .براسات نتایج حاصله ،وو های مببت و منفی
حجم پول (سییاسیتهای پولی انبساری و انربا ی) فرط در بلندمدت
دارای اثر مببت و معنیدار بر وییاخص قیمت تولیدکننده محصییوالت
کشاورزی میباوند .بنابراین ،نتیجه اعمال سیاستهای پولی در بخش
کشییاورزی همانند یک تیغ دولبه بوده و اسییتفاده از این ابیار توسییط
مرامات پولی نیازمند در نظر گرفتن همه جوانب امر اسیییت .همینین
تولید ناخالص داخلی کشیییور هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ،اثر
منفی و معنی داری بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
داویتهاسیت .بدیهی است عنانیه افیایش تولید ناخالص داخلی کشور
منجر به تولید کاالها و خدمات بیشتری گردد ،یکی از پیامدهای مببت
این اقدام همانا کاهش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
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 ممانعت از افیایش افسار گسیخته واخص قیمت،مواد غذایی مورد نیاز
.مصرف کننده و به دنبال آن تورم پایینتر در کل اقتصاد میباود

 ویاخص قیمت مصرف کننده با یک وقفه زمانی دارای،به عالوه
اثر مببت و معنیدار بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
 براین اسییات یکی از راههای جلوگیری از افیایش قیمت.بوده اسییت
محصوالت کشاورزی و فراهم نمودن دسترسی ارزانتر افراد جامعه به
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Introduction: One of the most important variables effective on the PPI of agricultural products is the exchange
rate. With the change in the exchange rate, the relative prices of exports and imports have changed, and given that
the major part of the imports in agricultural sector is the inputs required for the production of this sector, this will
change the cost of agricultural products. The exchange rate directly affects the export and import of agricultural
products and agricultural inputs and indirectly affects production, income, costs, profits and investment in the
agricultural sector. Thus, the exchange rate affects the price index in this sector due to its effect on the supply and
demand of products and inputs in the agricultural sector. Monetary policy is one of the factors that can affect the
price of food and agricultural products. One of the main goals of monetary policy is to stabilize the general level
of prices in the economy. In a situation where society is exposed to inflationary pressures and the CPI is rising,
the application of a contractionary monetary policy can play an important role in inflation control.
Materials and Methods: In this study is used the nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) method
for estimating of PPI agricultural products equation using Eveiws12 software. The data required for this study are
related to the period 2009 (Chapter 4) to 2019 (Chapter 4), which is mainly collected from domestic library sources,
including the Statistical Center of Iran, the Ministry of Agriculture-Jihad, the Central Bank of Iran and the Ministry
of Economic Affairs and Finance. The data on the effective real exchange rate has been extracted from the IMF
web site. Based on the theoretical foundations and fulfilled studies, the long-run relationship exists between the
PPI of agricultural products and the explanatory variables such as real effective exchange rate, GDP, CPI and
money supply. This equation is transformed into an unbound error correction model (UECM) using the functional
form ARDL (p, q) and is estimated using the ordinary least squares (OLS) method. In this study, the Bounds test
has used for investigating the existence of a long-term relationship (co-integration) between independent and
dependent variables. Also the Wald test has used for investigating the symmetric or asymmetric effects of
independent variables (exchange rate and money supply) on the dependent variable.
Results and Discussion: The results of the augmented Dickey-Fuller (ADF) test show that all variables are
stationary in first difference. In other words, the variables are integrated from the first degree and in this research,
the NARDL approach can be used. The results of Bounds test indicate that in both the linear symmetric model
(ARDL) and the nonlinear asymmetric model (NARDL), the calculated F-statistic is greater than the critical values
of the upper bound. Thus, the long-run equilibrium relationship between the variables of both models is accepted
with 99% confidence. The results of linear model (ARDL) indicate that the real effective exchange rate with a
time lag, in the short term has a positive and significant effect on the PPI of agricultural products. The GDP variable
only in the long run has a negative and significant effect on the PPI of agricultural products. In addition, the CPI
in the short term with a time lag and in the long term has a positive and significant effect on the PPI of agricultural
products. Also, in the linear model, money supply (monetary policy) has had a positive and significant effect on
the PPI of agricultural products only in the long run. The results of the NARDL model show that in the short run,
only the positive shock of real effective exchange rate has a positive and significant effect on the PPI of agricultural
products. Accordingly, the GDP variable in the short run has a negative and significant effect on the PPI of
agricultural products. In the short run, the CPI with a time lag has a positive and significant effect on the PPI of
agricultural products. In addition, in the short run, the positive and negative shocks of money supply have not had
a significant effect on the PPI of agricultural products. In the long run, the positive shock of real effective exchange
rate has a positive and significant effect on the PPI of agricultural products. In addition, the negative shock of the
real effective exchange rate in the long run has a negative and significant effect on the PPI of agricultural products.
Also, positive shocks of money supply (monetary policy) in the long run have a positive and significant effect on
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the PPI of agricultural products. Negative shocks of money supply (monetary policy) in the long run have a positive
and significant effect on the PPI of agricultural products. In the long run, GDP has had a negative and significant
effect on the PPI of agricultural products.
Conclusion: The results indicate that the positive shock of the real effective exchange rate, both in the short
run and in the long run, has a positive and significant effect on the PPI of agricultural products. Therefore, the
depreciation of national currency always increases the PPI of agricultural products. Therefore, the most important
step forward for the policymakers and planners to control the rising trend of prices is to prevent the depreciation
of the national currency. Based on these results, positive and negative shocks of money supply (expansionary and
contractionary monetary policies) have a positive and significant effect on the PPI of agricultural products only in
the long run. Therefore, application of monetary policy in the agricultural sector is like a double-edged sword, and
the use of these instruments by monetary authorities requires consideration of all aspects.
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