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لیال تشکی ،*1احوذفلی سضایی ،2ؿکَفِ ًاقلی
 -1اػتادیاس گشٍُ اقتلاد داًـگاُ اكفْاى
 -2کاسؿٌاع اسؿذ فلَم اقتلادی داًـگاُ اكفْاى

 -3کاسؿٌاع اسؿذ فلَم اقتلادی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خویٌی ؿْش

چکيدٌ
ایي هغالقِ بِ اسائِ یک هذل ػاختاسی ؿاهل سابغِ قیوت ٍ حاؿیِ باصاسیابی بیي الوللی هیپشداصد کِ باا ٍسٍد ًاشا اسص
دس هذل ،چاسچَبی فشاّن هیؿَد کِ کاالّای قابل هبادلِ دس اسصّای هختلف سا ًیض دس بش هیگیشد .ایي اهش ،ایاي اهکااى سا
فشاّن هیکٌذ تا بشسػی گشدد کِ چگًَِ اثش تغییش دس قیوتّای داخلیً ،شا اسص ٍ ّضیٌاِّاای ٍاػاغِ ای ،باِ قیواتّاای
خشدُ فشٍؿی خاسخی ٍ حاؿیِ باصاسیابی بیي الوللی هٌتقل هیگشدد .بذیي هٌؾَس باا اػاتفادُ اص دادُّاای هاّاًاِ عای دٍسُ
 ٍ ،1380-1390بْشُ گیشی اص سّیافت اقتلاد ػٌدی سگشػیَىّای بِ ؽاّش ًاهشتبظ ) ،(SURبشسػی هیؿَد کاِ چگًَاِ
قیوت كادساتیً ،شا اسص ٍ ّضیٌِّای ٍاػغِ ای کـَس ایشاى بش قیوت فوذُ فشٍؿی ٍ حاؿیِ باصاسیابی هحلاَل ػاید دس
کـَس تشکیِ اثش گزاس اػتً .تایح هغالقِ ًـاى هیدّذ کِ باصاسّا ،اص عشیق قیوتّای کاهل ٍ تغییش ًاشا اسص ،تٌْاا صهااًی
کِ ّضیٌِّای خذهاتی باصاسیابی افضایؾ یابذ؛ حاؿیِ باصایابی سا افضایؾ هیدّذ.
ياژٌَای کليدی :حاؿیِ باصاسیابی ،سابغِ قیوتی ،تفکیک قیوتی ،اًتقال قیوت.

* ًَیؼٌذُ هؼؤٍل

l.torki@ase.ui.ac.ir
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مقدمٍ

خاسخی بذٍى تغییش باقی بواًذ .بٌابشایي غیش هوکي اػات

بشسػی ایي اهاش کاِ چاشا حاؿایِ باصاسیاابی دس عاَل

هـخق کشد کِ آیا تغییش دس قیوت خشدُ فشٍؿی اًذاصُ

صهاى تغییاش هاییاباذ ،یکای اص هحَسّاای کلیاذی باشای

گیشی ؿذُ باِ ٍاحاذ پاَل خااسخی ،دس ًتیداِ تغییاش دس

هغالقِ ٍ بشسػی کـؾ اًتقال قیوت ) 1(EPTاػت (هایش

قیوت داخلی ػش هضسفِ سا دادُ اػت یاا تغییاش دس ًاشا

ٍ فَى کاسهَى ،2004 2فشی ٍ هاًشاَّ ،2007 3لگٌاًات

4

 ،2001تَهک ٍ سابیٌؼَى .)2003 5بِ فٌَاى هثال اًتؾااس

اسص ،هگش ایٌکِ ًشا اسص ًیض دس سابغِ بیي قیوات ٍ قیوات
خشدُ فشٍؿی خاسخی ٍاسد ؿَد.

هیسٍد تحت سفتااس  EPTکاهال ،یاک تغییاش دس قیوات

با ٍاسد کشدى ًشا اسص دس فشهاَل بٌاذی قیوات ،ایاي

هضسفااِ اص عشیااق هؼاایشّااای باصاسیااابی بااِ قیواات خااشدُ

اهکاى فشاّن هیؿَد تا اثشات تغییاش ًاشا اسص باش حاؿایِ

فشٍؿی هٌتقل ؿَد .باِ فبااست دیگاش ،صهااًی کاِ EPT

باصاسیابی هـخق ٍ ؿٌاػایی ؿَد .یاک ساُ حال باشای

بشابش كفش اػتّ ،یچ گًَِ تغییشی دس قیوات هضسفاِ باِ

ایي کاس هیتَاًذ تقشیف فشهَل بٌذی حاؿیِ باصاسیابی بِ

قیوت خشدُ فشٍؿای هٌتقال ًوای ؿاَد .بٌاابشایي اًتؾااس

ایي كَست باؿذ کِ حاؿیِ باصاس اًذاصُ گیاشی ؿاذُ باش

هیسٍد ٍاػغِّا یا ػَد بذػت آٍسًذ ٍ یا ضشس کٌٌاذ ٍ

حؼد پَل خاسخی دس ػوت چپ سابغاِ ٍ قیواتّاای

حاؿیِ باصاسیابی ًیض افضایؾ یا کاّؾ یابذ.

داخلاای ػااش هضسفااِ ٍ ًااشا اسص ٍ ّضیٌااِّااای خااذهات

اقتلاد خْاًی ٍابؼتِ بِ كادسات کاالػات .بٌاابشایي

باصاسیابی دس ػوت ساػت آى تقشیف ؿَد (َّلگٌاًت ٍ

هؼیشّای بیي الوللی باصاسیابی هیتَاًذ ؿاهل قیوات ػاش

هَلي .)1987،9ػپغ اثشات ّشگًَِ تغییش دس قیوتّاای

هضسفِ اًذاصُ گیشی ؿذُ بِ ٍاحذ پاَل داخلای ٍ قیوات

داخلی ػش هضسفِ ٍ ًشا اسص بش حاؿیِ باصاسیابی هیتَاًاذ

خشدُ فشٍؿی اًذاصُ گیشی ؿذُ بِ ٍاحاذ پاَل خااسخی

هـخق ؿَد .حاؿیِ باصاسیابی هیتَاًذ صیااد ،کان ٍ یاا

باؿذ .تحت ؿشایظ تقاذیل کاهال ًاشا اسص ٍ (ERPT)6

بذٍى تغییش دس اثش تغییش دس ًاشا اسص باؿاذ .باا ایاي حاال،

 EPTکاهل ،یک تغییش دس قیوت ػش هضسفِ اًذاصُ گیشی

فشهَل بٌذی حاؿیِ باصاسیابی ًوی تَاًذ اثاشات تغییاش دس

ؿذُ بِ ٍاحذ پَل داخلی بِ عَس کاهل باِ قیوات خاشدُ

ًااشا اسص سا فشاتااش اص حاؿاایِ باصاسیااابی سدیااابی کٌااذ ٍ

فشٍؿی اًذاصُ گیشی ؿذُ بِ ٍاحذ پاَل خااسخی هٌتقال

ّوچٌیي ًوی تَاًذ هـخق کٌذ کاِ قیواتّاای خاشدُ

هیگشدد (هٌَى ،1995 7گلذبشگ ٍ کٌتش .)1997 8با ایي

فشٍؿی ٍ یا قیوتّای ػش هضسفِ بِ تٌْایی چگًَِ تغییاش

حال ،تحت ً ERPTاقق ،تغییش دس قیوت هضسفِ اًاذاصُ

هییابٌذ .حاؿیِ باصاسیابی حتی هایتَاًاذ دس هاَاسدی باا

گیشی ؿذُ بِ ٍاحذ پَل داخلی هیتَاًذ بِ عاَس خضئای

تغییش قیوتّای داخلی ػش هضسفِ ٍ یا قیوتّاای خاشدُ

یا کلی بَػیلِ تغییش دس ًاشا اسص خازش ؿاَد ٍ بٌاابشایي

فشٍؿی خاسخی کِ دس ًتیدِ تغییاش دس ًاشا اسص سا دادُ

قیوت خشدُ فشٍؿی اًاذاصُ گیاشی ؿاذُ باِ ٍاحاذ پاَل

اػت ،بذٍى تغییش بااقی بواًاذ .سفتااس قیوات گازاسی دس
چٌیي باصاسّایی تٌْا هیتَاًذ دس چاسچَش فشهَل بٌاذی

)1 Elasticity of Price Transmission (EPT
2 Meyer and von Cramon
3 Frey and Manera
4 Wohlgenant
5 Tomek and Robinson
)6 Exchange Rate Pass Through (ERPT
7 Menon
8 Goldberg and Knetter

حاؿیِ باصاسیابی هشتبظ با قیوت ،هَسد هغالقِ قشاس گیشد.
دس ّواایي ساػااتا ،ایااي هغالقااِ ًیااض بااا تشکیااد فشهااَل
بٌااذیّااای قبلاای ٍ ترااَسیّااای پزیشفتااِ اقتلااادی ،بااِ
9 Wohlgenant and Mullen
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بشسػاای سفتاااس قیواات گاازاسی تااا باااصاس دس هؼاایشّای

بالقکغ .هـکلی کِ دس سابغِ با ایي تقشیف اًتقال کاهل

باصاسیابی بیي الوللی هحلَل ػاید بایي کـاَس ایاشاى ٍ

قیوت ٍخَد داسد ایي اػت کِ افاضایؾ یاک ٍاحاذ دس

تشکیااِ عاای ػااالّااای 1380-1390پشداختااِ اػاات.

قیوت هضسفِ ) (Pfبافث هیؿاَد قیوات خاشدُ فشٍؿای

چاسچَش هَسد ًؾاش ایاي اهکااى سا فاشاّن هایػااصد تاا

) (Prبیؾ اص یک ٍاحذ افضایؾ هییابذ .باِ فٌاَاى هثاال

اعالفات هشبَط باِ استبااط بایي قیوات ٍ فشهاَل بٌاذی

 EPT=1ایداش هیکٌذ کِ:

باصاسیابی اػتخشاج گشدد.
ّذف اص ایي هغالقِ ایي اػت کِ ًـاى دّذ کِ تغییش
دس ًااشا اسص بااِ چااِ هیااضاى بااش حاؿاایِ باصاسیااابی اثااش
هیگزاسدّ .وچٌیي ایي هغالقِ باِ دًباال ایاي اػات کاِ
ًـاى دّذ کِ چگًَاِ تغییاش دس قیواتّاای ػاش هضسفاِ
هیتَاًذ بش حاؿیِ باصاسیابی اثاش گازاسد ٍ تغییاش دس ًاشا
اسص ٍ قیوتّای ػش هضسفِ چگًَِ بش قیواتّاای خاشدُ
فشٍؿی خاسخی اثش هیگزاسد .باذیي هٌؾاَس باِ بشسػای
سابغِ بیي قیوت ٍ حاؿیِ باصاسیابی پشداختِ هایؿاَد .دس
ّویي ساػتا دس قؼاوت بقاذ هفْاَم اًتقاال کاهال قیوات
تَضیح دادُ هیؿاَد ،ػاپغ سٍؽ تحقیاق بیااى ؿاذُ ٍ
ًتایح بشآٍسد الگاَ آٍسدُ هایؿاَد ٍ دس ًْایات ًیاض باِ
خوـ بٌذی ٍ ًتیدِ گیشی پشداختِ هیؿَد.

اگش باصاسّا کاهال سقابتی باؿٌذ ٍ ّضیٌِّای باصاسیابی
ثابت دس ًؾش گشفتِ ؿَد ،یک ٍاحاذ افاضایؾ دس قیوات
ػش هضسفِ بایذ هٌدش بِ یک ٍاحذ افضایؾ دس قیوتّای
خااشدُ فشٍؿاای گااشدد .اگااش افااضایؾ دس قیواات خااشدُ
فشٍؿی بیؾ اص افضایؾ دس قیوت ػش هضسفاِ باؿاذ ،ایاي
اهش حاکی اص آى اػت کِ ٍاػغِّا اص افضایؾ قیوت ػاش
هضسفااِ بااشای گؼااتشؽ حاؿاایِ ػَدؿاااى بْااشُ خااَیی
کشدُاًذ کِ ایي اهش هخالف هفَْم اًتقاال کاهال قیوات
اػت.
تَخِ داؿتِ باؿیذ کِ هْان اػات کاِ یاک تقشیاف
هٌؼدن اص اًتقال کاهل قیوت دس چاسچَش باِ کااس سفتاِ
دس پااظٍّؾ هقشفاای گااشدد .دس اداهااِ ،بااِ هٌؾااَس اًدااام
تدضیِ ٍ تحلیلّا اص ترَسی دٍگاًگی اًتقال کاهل قیوت

اوتقال کامل قيمت
بِ عاَس گؼاتشدُای پزیشفتاِ ؿاذُ اػات کاِ اًتقاال
کاهل قیوت بذیي هقٌی اػت کِ  EPTبشابش یک اػات.
بِ فٌاَاى هثاال ،آػاچِ ٍ ّوکااساى )101 :2002( 1بیااى
کشدُ اًذ کِ "ٌّگاهی کاِ تٌْاا یاک فَاهال هتغیاش ،دس
تکٌَلااَطی تَلیااذ ٍاػااغِّااا ٍخااَد داسد ،قیوااتّااا دس
ػغَح هختلاف هتٌاػاد باا یکاذیگش حشکات خَاٌّاذ
کشد" .ایي تٌْا ؿشط فوَهی اػت کِ تحت آى کـاؾ
اًتقال قیوت بشابش یک هایؿاَد ،باِ عاَسی کاِ فالئان
دسیافتی اص قیوتّای خاشدُ فشٍؿای باِ عاَس کاهال باِ

دس هذل گااسدًش( )1975( 2کاِ اػااع هغالقاِ آػاچِ ٍ
ّوکاساًؾ ّؼت) ،اػتفادُ ؿذُ اػت کِ ًـاى هیدّاذ
1

Sa

 ،EPTکِ  Saػْن کـاٍسص اص ٍخِ پشداختی

تَػظ هلشف کٌٌذگاى اػت.
دس ایااي پااظٍّؾ هفشٍضااات اػاػاای هااذل گاااسدًش
( )1975حفؼ ؿذُ اػت .ایي پیؾ فشمّا بیاى هیکٌٌذ
کِ ٍاػغِ ّاا گیشًاذگاى قیوات ّؼاتٌذ کاِ تاابـ تَلیاذ
ٍاػغِّا ؿاهل دٍ هتغیاش ٍسٍدی اػات؛ ٍسٍدی هضسفاِ
کِ ً aاهیذُ هیؿاَد ٍ خاذهات باصاسیاابی کاِ ً bاهیاذُ

تَلیااذ کٌٌااذگاى هحلااَالت اٍلیااِ هٌتقاال هاایؿااَد ٍ
1 Asche et al

2 Gardner’s
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هی ؿَد ٍ تاابـ تَلیاذ ًیاض داسای بااصدُ ثابات باِ هقیااع

هقادلِ ؿواسُ (ً )5ـاى دٌّذُ هقادلِ اًتقال قیوات اص

 (CRT)1دس ًؾش گشفتِ هیؿَد.

ػش هضسفِ تاا خاشدُ فشٍؿای اػات کاِ تَػاظ گااسدًش

با ایاي هفشٍضاات ،تاابـ ّضیٌاِ ٍاػاغِ باِ كاَست صیاش

( )1975بِ کاس گشفتِ ؿذُ ٍ صهاًی اػتفادُ هیؿاَد کاِ

اػت:

قیوت خذهات باصاسیابی بشًٍضا دس ًؾش گشفتِ ؿَد .هتغیش

( )1

ً Saیض بِ فٌَاى  EPTتفؼایش هایؿاَد ٍ اسصؽ آى بشاباش
(C = c

کِ )ّ c(0ضیٌِ یک ٍاحذ،
هضسفِ،

قیوات باش اػااع ٍسٍدی

قیوت خذهات باصاسیابی ٍ ً xیض ًـاى دٌّاذُ

هقذاس خشدُ فشٍؿی اػت .ؿشط بشابشی قیوات باا ّضیٌاِ
ًْایی حاکی اص آى اػت کِ:

ػااْن کـاااٍسصاى اص ّضیٌااِ پشداختاای تَػااظ هلااشف
کٌٌذگاى ،تحت هفشٍضات بیاى ؿذُ اػت .اگاش باصاسّاا
کاهال سقابتی باؿٌذ ،تابـ تَلیذ ٍاػاغِّاا داسای بااصدّی
ثابت ًؼبت بِ هقیاع اػات ٍ ّضیٌاِ خاذهات باصاسیاابی
ثابت فشم هیؿَد (فشضِ خاذهات باصاسیاابی باِ عاَس

( )2

کاهل کـؾ پزیش اػت) .دس تقادل بلٌاذ هاذت = EPT

کِ

(اص لحاػ فٌی هقادلِ ؿواسُ (ً )5ـاى هایدّاذ

قیوت خشدُ فشٍؿی اػت .اگاش اص هقادلاِ ؿاواسُ

( )2دیفشاًؼل کاهل گشفتِ ؿَد:

 ،کِ ایي ًؼبت هیتَاًذ با بیاى کشدى هقادیش ػش
هضسفِ دس ٍاحذّای خاشدُ فشٍؿای بشاباش ٍاحاذ گاشدد

( )3

(آلتؼااااَى ٍ اػااااکَبیّ .))1983،واااااى عااااَس کااااِ
اػت ،باا ًضدیاک ؿاذى ایاي ًؼابت باِ

هـتقات خضئی دس هقادلِ ( )3هیتَاًذ با اػتفادُ اص قضیِ

كاافشّ ،ضیٌااِّااای باصاسیااابی دس کاال ّضیٌااِّااای خااشدُ

لن ؿفاسد بِ فشم صیش تبذیل ؿَد:

فشٍؿی بضسگتش هیؿاَد .ایاي هاَسد هْان اػات ٍ ًـااى

( 4الف)

هاایدّااذ کااِ  EPTکااَچکتش بااا اًتقااال کاهاال قیواات
=a

ػاصگاستش اػت ٍ سیؼک هشبَط بِ تقشیف ثابات ٍغیاش
هٌقغف اص اًتقال کاهل قیوت کِ دس آى هقذاس یاک ،باِ

(4ش)
=b

با خایگضیٌی هقادلِ ؿواسُ ( )4دس هقادلِ ؿاواسُ ()3

فٌَاى هقیاسی بشای کـؾ اػت سا بشخؼتِ تش هیکٌذ.
پاساهتش

دس هقادلِ ؿاواسُ (ً )5ـااى دٌّاذُ اثاش یاک

ٍ تبذیل قیوتّای هغلق باِ قیواتّاای ًؼابی ،بذػات

دسكذ افضایؾ دس قیوت ػش هضسفِ بش قیوتّاای خاشدُ

خَاّذ آهذ:

فشٍؿی اػت ،صهاًی کِ ّضیٌِ خاذهات باصاسیاابی ثابات
دس ًؾااش گشفتااِ هاایؿااَد .آػااچِ ٍ ّوکاااساى (،)2002
تدضیِ ٍتحلیل سا بش هبٌای ایي فشم اًداام دادُ اًاذ کاِ

یا بِ كَست ػادُ تش:

هقذاس خذهات باصاسیاابی ثابات اػات .دس ایاي پاظٍّؾ

( )5
d ln

بیـتش سفتاس حاؿیِ باصاسیابی دس کَتاُ هذت هاَسد بحاث
اػت ٍ فشضِ خذهات باصاسیابی باِ عاَس کاهال کـاؾ

)1 constant returns to scale (CRTS

پزیش دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت.
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ريش پژيَص

بش اػاع ایي فشضیِّا ،حاؿیِ باصاسیاابی باِ كاَست

چارچًب تجرتي پژيَص

تفاٍت بیي قیوت خشدُ فشٍؿی اص قیوت ػش هضسفِ ٍ دس

فشم ؿذُ اػت کِ سابغِ قیوتای باِ تٌاػاد قاَاًیي

ًتیدِ بشابش قیوت خذهات باصاسیاابی اػات .ایاي باِ ایاي

آ  ،1تحات هفشٍضاات ؿاشایظ

هقٌی اػت کِ تغییاشات دس حاؿایِ باصاسیاابی باِ ٍاػاغِ

سقابت کاهل ٍ تکٌَلَطی با باصدُ ثابت ًؼبت بِ هقیااع

تغییش دس خذهات باصاسیابی ایداد هایؿاَد کاِ تغییاش دس

دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت .بااصدُ ثابات ًؼابت باِ هقیااع

هقااذاس خااذهات باصاسیااابی هتٌاػااد بااا هقااذاس هحلااَل

هقادل ّضیٌِ ًْایی ثابت اػت کاِ ایدااش هایکٌاذ کاِ

خشٍخی اص هضسفِ تغییش هییابذ.

هقذاس یک هتغیش هاشتبظ دس هقادلاِ قیوتای ًباؿاذً .تاایح

الگَی اٍلیِ پظٍّؾ هتـکل اص ػِ هقادلِ اػات کاِ ّاش

اٍلیِ تدضیِ ٍ تحلیل قیوات ٍ هقاذاس ًیاض اص ایاي فشضایِ

کذام تقادل دس یک هؼیش باصاسیابی بایي الوللای سا ًـااى

حوایات هایکٌاذ .فااشم تکٌَلاَطی ثابات ًیاض ایداااش

هیدّذ .هقادالت بِ كَست صیش تقشیف ؿذُ اًذ:

هیکٌذ کِ کـؾ خاًـیٌی بایي ًْاادُ ٍسٍدی هضسفاِ ٍ

( )6

داد کِ ایي کـؾ بشای اغلاد هاَاد غازایی کـااٍسصی

( )7

قیوت گزاسی هااس

ٍسٍدی باصاس بشابش كفش باؿذَّ .لگٌاًتً ،)1989( 2ـاى
ًیض بشابش كفش اػت کِ ایي یافتِ تَػظّاالٍَی)1991( 3
ًیض تأییذ ؿذُ اػت.

(سٍابظ قیوتی بیي الوللی)
(َّیت ًشا اسص)
( )8

خْت فلیت قیوت بؼتگی بِ هحلَل خاف ٍ باصاس
داسدّ .یااایي ،)1980( 4دس ٌّگاااام بشسػااای تقاااذادی اص

= َّ(Mیت حاؿیِ باصاسیابی)
کِ

قیوت خشدُ فشٍؿی هحلاَالت هاَسد ًؾاش

هحلَالت کـاٍسصی دس کـَس ایاالت هتحاذُ آهشیکاا

دس باصاسّای خاسخی اػت کاِ باِ ٍاحاذ پاَل خااسخی

دسیافت کِ تغییش دس قیوتّای خشدُ فشٍؿی باِ ٍاػاغِ

اًااذاصُ گیااشی ؿااذُ اػاات،

قیواات ػااش هضسفااِ دس

تغییش دس قیوتّا دس ػغَح پاییي تش هؼیشّای باصاسیاابی

باصاسّای داخلی اػت کِ بِ ٍاحذ پاَل خااسخی اًاذاصُ

ایداد هیؿاَد .گیلاَتشا ٍ ّوکااساى ،)2005( 5دسیافتٌاذ

گیشی ؿذُ اػت،

کِ یاک تغییاش ّوضهااى دس قیوات حوال ٍ ًقال کـاَس

هحلَل هضسفِ بِ هحلَل خشدُ فشٍؿای اػات کاِ باِ

ًشٍط ،هَخد یک ٍاکٌؾ قابل تَخْی دس قیوت خاشدُ

ٍاحذ پَل خاسخی اًذاصُ گیاشی ؿاذُ اػات (باِ فٌاَاى

فشٍؿی دس کـَس فشاًؼِ هی گشدد ،اها فکغ ایي سابغاِ

هثال ،خذهات باصاسیابیّ ،ضیٌِّای حول ٍ ًقل ٍ غیشُ).

دسػت ًوی باؿاذ .دس ایاي هغالقاِ فاشم هایؿاَد کاِ

قیوت ػش هضسفِ دس باصاسّاای داخلای اػات کاِ باِ

فالئن قیوتی اص قیوت ػش هضسفِ بِ قیوت خشدُ فشٍؿای

ٍاحذ پَل داخلی اًذاصُ گیشی ؿذُ اػاتٍ Z ،احاذ اسص

هٌتقل ؿذُ اػت.

خاسخی ٍ /احذ پَل داخلای دس ًاشا اسص دٍ خاًباِ ٍ M

قیوت ّضیٌِ ّای الصم بشای تبذیل

حاؿیِ باصاسیابی اػت.
1 Markup Pricing
2 Wohlgenant
3 Holloway
4 Heien
5 Guillotreau et al.

الگاااَی پاااظٍّؾ ؿااااهل چْااااس هتغیاااش دسًٍاااضا
( ٍ ػِ هقادلاِ اػاتّ .وچٌایي فاشم
هیؿَد حاؿیِ باصاسیابی (قیوت گزاسی) ًؼبتی اص قیوت
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ػاش هضسفاِ اػات ،باِ فٌاَاى هثاال،

ٍخَد هـکالت هغالقاات قبلای دس اثباات کاهال باَدى

=  Mکاِ

پاساهتش ثابت بضسگتش اص كفش اػت.

 ،ERPTاًتؾاس بش ایي اػت کِ ایاي فشضایِ سد هایؿاَد

بشای سػیذى بِ اّذاف پظٍّؾ ،ابتذا اص هقادالت ؿواسُ

(هٌَى  ،1995گلذبشگ ٍ کٌتش.)1997
سابغِ حاؿایِ باصاسیاابی باا لحااػ کاشدى ًاشا اسص ٍ

( )8( ٍ )6لگاسیتن ٍ دیفشاًؼیل گشفتِ هیؿَد:

قیوتّای داخلی ػش هضسفِ ،اص عشیق خایگضیٌی هقادلاِ

d ln

( )9

ؿواسُ ( )12( ٍ )10دس هقادلاِ ؿاواسُ ( )11باِ كاَست
d ln

صیش هحاػبِ هیؿَد:

()10

()13
= d lnM

= d ln M

()11
کـؾ اًتقال قیوتی بیي الوللی اص قیوت هضسفِ بِ

کِ

قیوت خشدُ فشٍؿی اػات کاِ ّاش دٍ قیوات دس ٍاحاذ
یکؼاًی اًذاصُ گیشی ؿذُ اًذ ٍ

کـؾ اًتقال قیوات

ّضیٌِّا اػت؛ صهاًی کِ ّضیٌِّا بِ ٍاحاذ پاَل خااسخی
قیوت گزاسی ؿذُ اًذ .با تَخِ بِ هقادلِ ؿاواسُ (ٍ )11
تَخِ بِ ایي ًکتِ کاِ

یا بِ كَست ػادُ تش:
( 13الف)
= d ln M

کِ دس آى با خضٍ داخال پشاًتاض دس هقادلاِ ؿاواسُ
( )13هغابقت داسد .هقایؼِ هقادالت ؿاواسُ (13( ٍ )12
الف) ًـاى هی دّذ کِ باصاس کااسا ایدااش هایکٌاذ کاِ

ٍ

ضااشاید قیواات داخلاای ػااش هضسفااِ ٍ ًااشا اسص یکؼاااى

 ،افضایؾ یک دسكذ دس قیوت خشدُ فشٍؿی

 .اگش اًتقال قیوت ٍ اًتقال

باؿذ ،بِ عَسی کِ

ّوَاسُ اثش بضسگتش اص یک دسكذ افضایؾ دس قیوات ػاش

ًشا اسص کاهال باؿاذ ،پاغ

هضسفِ بش حاؿیِ باصاسیابی خَاّذ داؿت .بِ بیااى دیگاش،

ؿواسُ ( 13الف) بِ كَست صیش تبذیل هیؿَد:

افاضایؾ ّوضهااى دس قیوات ػااش هضسفاِ ٍ قیوات خااشدُ
فشٍؿی بِ هیاضاى یاک دسكاذ ،بافاث خَاّاذ ؿاذ کاِ

ٍ هقادلاِ

(13ش)
= d lnM

هقادلِ ؿواسُ (13ش) ،با هذل حاؿیِ بااصاس تَهاک ٍ

حاؿیِ باصاسیابی بیؾ اص یک دسكذ افضایؾ پیذا کٌذ.
هقادلِ اًتقال قیوات ،کاِ باش اػااع ٍاحاذ پاَل داخلای

سابیٌؼَى )120 :2003( 1ػاصگاس اػت .ایي ًـاى هیدّذ

باؿذ ،با خایگضیٌی هقادلِ ؿواسُ ( )10دس هقادلاِ ؿاواسُ

کِ تغییش دس تقاضای خشدُ فشٍؿی ٍ فشضِ هحلاَالت

( )9بِ كَست صیش بِ دػت هیآیذ:

هضسفِّ ،یچ تأثیشی باش حاؿایِ باصاسیاابی ًاذاسد .حاؿایِ
d

ln

تغییشات خاسخی کِ تقییي کٌٌاذُ ّضیٌاِ قیوات ّؼاتٌذ،

()12
با تَخِ بِ هقادلِ ؿواسُ ( ،)12اگاش بااصاس باِ ًحاَی
کاااسا باؿااذ کااِ تغییااش دس ًااشا اسص بااِ عااَس کاهاال دس
قیوتّای خااسخی هاٌقکغ ؿاَد؛ پاغ

باصاسیابی چؼبٌذُ اػت ،بِ ایي هقٌا کِ تٌْا دس پاػاخ باِ
تغییااااش پیااااذا هاااایکٌااااذ .بااااا تَخااااِ بااااِ ایٌکااااِ
 ،ضشاید ّضیٌِ دس هقادلاِ ؿاواسُ

 .باا
1 Tomek and Robinson
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( )13بضسگتش اص ضشاید هشبَعاِ دس هقادلاِ ؿاواسُ ()12

()15
d ln

خَاّااذ بااَد .فااالٍُ بااش ایااي ،پاااساهتش بااا تقؼااین ایااي
ضشاید بِ دػت آهذُ اػت.
اص ّوِ هْن تش ایٌکِ ،اگش اًتقال قیوت ٍ ًاشا اسص باِ
كااااَست ًاکاهاااال سا دّااااذ بااااِ ایااااي هقٌااااا کااااِ

d ln

کااِ ً t-1 ٍ tـاااى دٌّااذُ دٍ ًقغااِ هتااَالی اص صهاااى
اػت .حشٍف کَچک ًـاى دٌّذُ ػغَح هـاّذُ ؿذُ
هتغیشّا اػت کِ باِ ػاَی تقاادل دس عای صهااى تقاذیل

 ،پااغ ضااشاید قیواات داخلاای ػااش

هی ؿًَذ ،حشٍف بضسگ ًـاى دٌّذُ تقادل ػغح هتغیاش

هضسفِ ٍ ًشا اسص دس هقادلِ ؿواسُ (13ش) هٌفی خَاّاذ

ٍ  M ٍ Pپاسهتشّای ثابت بایي كافش ٍ یاک ّؼاتٌذ کاِ

بَد .بِ خاعش ایي اػت کِ افاضایؾ ًاشا اسص یاا افاضایؾ

ًـاًذ دٌّذُ تقاذیل خضیای ّؼاتٌذ .بٌاابشایي دس الگاَی

قیوااتّااای داخلاای ػااش هضسفااِ بافااث کاااّؾ حاؿاایِ

پظٍّؾ فشم بش ایي اػت کِ دس ّش ًقغِ اص صهااى تٌْاا

باصاسیابی هیگشدد.

کؼشی اص تقاذیل كاَست های گیاشد کاِ دلیال آى ّان
ّضیٌِّای فیضیکی ٍ یا سٍاًی تقذیل اػت (ًشلَ ٍ 1958

يريد پًيايي در الگًی پژيَص

گشلیچ  .)1967حل هقادالت ؿاواسُ ( )15( ٍ )14باشای

اکثش هغالقات تدشبی كَست گشفتِ ًـااى هایدّاذ
کِ بیـتش اص یک هاُ عَل هیکـذ تا قیواتّاای خاشدُ

تغییشات هـاّذ ؿذُ دس صهاى خاسی ًـاى هیدّذ کِ:
(16الف)

فشٍؿی بِ عَس کاهل با تغییشات دس قیوت ػش هضسفاِ یاا
قیوت ّای فوذُ فشٍؿی تغبیق پیذا کشدُ ٍ تقذیل ؿاَد
(هیش ٍ ٍى کشاهَى ،2004 1فشی ٍ هاًشا .)2007 2بٌابشایي
هْن اػت دس هغالقات اص دادُّای هاّاًِ اػاتفادُ گاشدد
تا بتَاى پَیایی سا دس چاسچَش الگاَی هاَسد ًؾاش ٍاسد
کشد .دس ایي پظٍّؾٍ ،اکٌؾ قیوتّای خشدُ فشٍؿای
دس باصاسّااای خاااسخی ٍحاؿاایِ باصاسیااابی بااِ ؿااَ

دس

ػغَح تقادلی خذیاذ باِ ؿایَُ ای تاذسیدی ،باِ فٌاَاى
هااذل تقااذیل خضئاای تقشیااف ؿااذُ اػاات .هااذل تقااذیل
خضئی ،کِ ػابقِ آى بِ هغالقِ ًشلَ ٍ )1985( 3گاشیلیچ

(17الف)
d ln

()14
d ln

ًشا هـاّذُ تغییشات دس هتغیشّای بشًٍضا ،بیي ًشا هَسد
ًؾش تغییش ٍ هیضاى هـاّذُ ؿذُ تغییاش دس دٍسُّاای قبلای
قااشاس داسد .اگااش ّضیٌااِ تقااذیل بشابااش كاافش باؿااذ ،پااغ
ٍ هقادلِ ( 16الف) ٍ (17الف) باِ فاشم
ریل تغییش هیکٌذ:
d ln

(16ش)
d ln

(17ش)
دس ایااي هااَسد ،تقااذیالت كااَست گشفتااِ دس دٍسُ
خاسی ًؼبت بِ ؿَ

1 Meyer and von Cramon-Taubadel
2 Frey and Manera
3 Nerlove
4 Griliche

d ln

هقادالت (16الف) ٍ (17الاف) ًـااى هایدٌّاذ کاِ

4

( )1967بشهی گشدد ،هیتَاًذ بِ كَست صیش بیاى ؿَد:
d ln

d ln

d ln

بِ تقادل سػایذُ اػات ٍ الگاَی

پااظٍّؾ (هقادلااِ ؿااواسُ ( ))13( ٍ )12بااا خلَكاایات
اػتاتیک کاّؾ یافتِ اػتّ .ضیٌِّای تقذیل غیاش كافش
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بِ عَس کلی بذیي هقٌا اػت کِ هـخلات پَیاا تاشخیح

هؼألِ باقی هاًذُ هتغیش قیوت ػش هضسفِ دس هقاادالت

دادُ هیؿَد .دس ایي چاسچَش ،ایي اهش با اضاافِ کاشدى

ؿواسُ ( )19( ٍ )18اػت کاِ باِ دلیال ایٌکاِ دس هقاذاس

اًااذیغ صهاااى بااِ هتغیشّااا دس هقااادالت ؿااواسُ (ٍ )12

تقادلی اػت غیش قابل هـاّذُ اػت .یاک سّیافات ایاي

(13الااف) ٍ ػااپغ خااایگضیٌی آىّااا دس هقادلااِ ؿااواسُ

اػت کِ سفتاس ایي هتغیاش ّواًٌاذ هتغیشّاای ٍابؼاتِ ٍ اص

(16الف) ٍ (17الف) بِ كَست صیش بِ دػت هیآیذ:

عشیق هکاًیؼن تقذیل خضئی سفاـ ؿاَد .سٍؽ ػاادُ تاش

()18

کِ دس ایي پظٍّؾ ًیاض اص ایاي سٍؽ بْاشُ گیاشی ؿاذُ
dln

dln

dln
dln

صهاى  tتقبیش ؿَد (کِ بِ ٍاحذ پَل داخلی اًذاصُ گیاشی

()19
dln

dln

اػت ایي اػت کِ

بِ فٌاَاى قیوات ػاش هضسفاِ دس

dln
dln

کااِ دس آى دٍسُ تقااذیل بااشای هثااال بااِ كااَست
دادُ ؿااااذُ اػاااات ٍ  Nتقااااذاد
دٍسُّای صهااًی هاَسد ًیااص اػات کاِ باِ  99دسكاذ اص
تقذیل هَسد ًیاص دس تقادل خذیذ سػیذُ باؿذ .هقاادالت
ؿواسُ ( )19( ٍ )18با هقادالت ؿواسُ (13( ٍ )12الاف)
یکؼاى ّؼتٌذ بِ خض ایٌکِ هتغیشّای ٍابؼاتِ ،اسصؽّاای
هـاّذُ ؿذُ ّؼتٌذ کِ ّش هقادلِ ؿاهل هتغیاش ٍابؼاتِ باا
یک ٍقفِ اػت ٍ ضشاید هتغیشّای باقی هاًذُ بِ فٌاَاى
پاساهتشّای تقذیل دس ًؾش گشفتِ هیؿاًَذ ٍ بٌاابشایي باِ
فٌَاى کـؾّای کَتاُ هذت تفؼیش هیؿاًَذ .ضاشاید

هی ؿَد) ٍ اًتؾاس باش ایاي اػات کاِ قیوات اًتؾااسی دس
صهاى  ،tبِ ػادگی قیوتّاا دس دٍسُّاای قبلای هـااّذُ
ؿَد ،بِ فٌَاى هثاال،

 .یکای اص هضایاای

ایااي سٍؽ ،فااالٍُ بااش ػااادُ بااَدى آى ،ایااي اػاات کااِ
هتغیشّای ػوت ساػت هذل ًْایی اص پیؾ تقییي ؿاذُ ٍ
یا بشٍى صا ّؼتٌذ.
با خایگضیٌی اًتؾاست ػادُ بِ هقادالت ؿاواسُ ()18
ٍ ( ،)19اضافِ کشدى خضء فشم اص هبذأ ٍ خضٍ اخاالل،
بِ تشتید هوکي اػت باش هتغیاش ٍابؼاتِ اثاش گازاسد ٍ باا
خاایگضیٌی تغییاشات هاذاٍم باِ خاای تغییاشات گؼؼااتِ،
بذػت خَاّذ آهذ:
()20

هشبَط بِ کـؾّای بلٌذ هذت اص تقؼین کـاؾ کَتااُ
هذت بش ،یک هٌْای ضشاید تخویي صدُ ؿذُ هشبَط بِ
هتغیش ٍابؼتِ با یک ٍقفِ بِ دػت هیآیاذ .تَخاِ داؿاتِ

()21

باؿیذ کِ پیچیذگیّای هشباَط باِ پاساهتشّاای تقاذیل،
قبال تَضیح دادُ ؿذُ اػات .البتاِ ایاي پیچیاذگیّاا دس

کِ

ٍ  tؿااخق صهااى

حالت هقوَل هقتبش ًوی باؿذ ،هگش ایٌکِ  .P=Mباِ ّاش

اػت .ایي تلشیح هذل دس حالت کلی اػت ٍ هایتَاًاذ

حال ایي هحذٍدیتّا دس هقادلِ دس ًؾش گشفتِ هیؿاَد.

بشای یاک ًاَؿ هحلاَل خااف ٍ ّاش هؼایش باصاسیاابی

بِ عَس خاف ،ضشاید هشبَط بِ ًاشا اسص ٍ قیوات ػاش

خا ف اػتفادُ ؿاَد .باِ عاَس خالكاِ ،باا فاشم اًتقاال

هضسفااِ دس ّااش یااک اص هقااادالت ،تحاات فشضاایِ باااصاس

قیواات ٍ باااصاس سقااابتی دس هقادلااِ ؿااواسُ (،)21( ٍ )20

کاسآهذ بشابش ّؼتٌذ.

فشضیِّای صیش سا خَاّین داؿت:
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کـااَس ایااشاى بااِ کـااَس تشکیااِ اػاات (هٌبااـ :اعالفااات

(22الف)
(اًتقال کاهل قیوت ٍ ًشا اسص)
(22ش)

آهاسی ػاصهاى خْاد کـاٍسصی ایاشاى.)1391 ،

ًاشا

اسص دٍخاًبِ اػتً .شا اسص دٍخاًبِ بِ كَست Z = e +

(اًتقال کاهل ّضیٌِ باصاسیابی)
(22ج)

* p – pتقشیف ٍ هحاػبِ هیگشدد کاِ  e ٍ qباِ تشتیاد
لگاسیتن ًشا حقیقای اسص ٍ ًاشا اػاوی اسص اػات ٍ ٍ p
* pلگاسیتن ؿاخق قیوت هلشف کٌٌذُ کـَس داخلای

(حاؿیِ باصاسیابی چؼبٌذُ)

ٍ خاسخی اػت.

(22د)
(حاؿیِ باصاسیابی چؼبٌذُ)

ّضیٌاِ حوال ٍ ًقال اػات کاِ باش

حؼد ؿاخق قیوت خشدُ فشٍؿای دس کـاَس ایاشاى ٍ
تشکیاااِ اًاااذاصُ گیاااشی ؿاااذُ اػااات (هٌباااـ :باًاااک

()ّ22
(تقذیل کاهل دس دٍسُ خاسی)

خْاااًی.)2012،

حاؿاایِ باصاسیااابی ّااش کیلااَگشم

فشضیِ ( )ُ22بِ پَیایی سٍابظ بش هیگشدد ٍ ایدااش

هحلَل اػت .دادُ ّا بِ كَست هاّیاًِ اص هْش هاُ ػاال

ّای قیوتی دس دٍسُ خااسی باِ

 1380تا ؿْشیَس هااُ ػاال  1390اػات کاِ ؿااهل 120

هی کٌذ کِ تقذیل ؿَ

عااَس کاهاال اًدااام ؿااَد ٍ ؿااشط هقااادالت (16ش) ٍ

هـاّذُ اػت.

(17ش) حفؼ ؿَد.
خضٍ فشم اص هبذأ دس هقادالت ؿواسُ ()21( ٍ )20

وتايج ترآيرد الگً ي تحليل وتايج

بیاًگش تغییش دس هتغیش ٍابؼتِ دس عی صهااى ،باا ثابات ًگاِ

تررسييي ماوييايي متايرَييای تييٍ کييار رفتييٍ در

داؿتي ػایش هتغیشّای هؼتقل اػت (با فشم ایٌکاِ خاضء

پژيَص

اخالل بشابش كفش دس ًؾش گشفتِ ؿَد) .بٌابشایي باِ فٌاَاى

پاایؾ اص باااشآٍسد هاااذل الصم اػااات هاًاااایی تواااام

 ،Mپغ ایي ایداش هیکٌذ کاِ حاؿایِ

هتغیشّای هَسد اػتفادُ دس تخویيّا هاَسد آصهاَى قاشاس

باصاسیابی دس عَل صهاى افضایؾ یاباذ ،کاِ هوکاي اػات

گیااشد .صیااشا ًاهاًااایی هتغیشّااا دس هااَسد دادُّااای ػااشی

ً ،Mـاى

صهاًی بافث بشٍص هـاکل سگشػایَى کاارش های ؿاَد.

هی دّذ کِ حاؿیِ باصاسیابی دس عی صهاى کاّؾ هییابذ

آصهَى سیـِ ٍاحذ اص سایحتشیي آصهاَىّاایی اػات کاِ

کِ هوکي اػت بِ دلیل تغییش دس فشآیٌذ تَلیذ باؿاذ کاِ

اهشٍصُ بشای تـخیق هاًایی یاک فشآیٌاذ ػاشی صهااًی

بِ کاّؾ ّضیٌِّای ّش ٍاحذ تَلیذ هٌدش گشدیذُ اػت.

هَسد اػتفادُ قشاس هیگیشد .آصهاَى دیکای فاَلش تقواین

هثال ،اگش

دلیل آى قذست باصاس باؿذ .بش فکغ اگش 0

یافتِ باا اػاتفادُ اص ًاشم افاضاس  Eviews7دس ایاي هغالقاِ
دادٌَای تٍ کار رفتٍ در پژيَص

اخااشا ؿااذُ اػاات .ایااي آصهااَى ،فشضاایِ سیـااِ ٍاحااذ

چاسچَش اسائِ ؿذُ بشای كاادسات هحلاَل ػاید

(ًاهاًایی) سا دس هقابال هاًاایی هتغیاش هاَسد ًؾاش آصهاَى

اص کـَس ایشاى بِ کـَس تشکیِ بِ کاس گشفتِ ؿاذُ اػات.

هاایکٌااذ ،دسكااَستی کااِ قااذسهغلق آهاااسُ آصهااَى

هیاًگیي قیوت فواذُ فشٍؿای (ّاش کیلاَ گاشم) دس
باصاس فواذُ فشٍؿای کـاَس تشکیاِ اػات (هٌباـ،FAO :
.)2012

قیواات كااادساتی هحلااَل ػااید تاااصُ اص

( هحاػااباتی) بضسگتااش اص قااذسهغلق هقااادیش بحشاًاای
باؿذ ،فشضیِ  H0سد هیؿَد ٍ ػشی صهاًی ایؼتا خَاّاذ
بَدً ،تایح هغابق خذٍل ؿواسُ ( )1اػت.
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جديل ( .)0وتايج آزمًن ايستايي متايرَا

هتغیش

)ADF(t-Statistic

احتوال

ًتیدِ

-4/8284
-16/4332
-3/4095
-3/0270
-2/6823

0/0002
0/0000
0/0142
0/0378
0/0827

هاًا)I(1
هاًا)I(1
هاًا)I(1
هاًا)I(1
هاًا)I(1

هٌبـ :یافتِّای پظٍّؾ

هتغیش

ّواًغَس کِ دس خاذٍل (ً )1ـااى دادُ ؿاذُ اػات،

ٍاسد هذل ؿذُ اػات ٍ ًاشا اسص اص

تواهی هتغیشّا با یک هشتبِ تفاضل گیشی هاًا ؿاذُ اًاذ.

هقادلااِ حاازف ؿااذُ اػاات .توااام دادُّااا بااِ كااَست

دس اداهِ بِ بشآٍسد الگَّای پظٍّؾ پشداختِ هیؿَد.

لگاسیتوی باَدُ کاِ باا یاک هشتباِ تفاضال گیاشی هاًاا
هیؿًَذّ .ش ػِ هذل بِ عَس خذاگاًِ بشآٍسد ؿاذُ اًاذ.

 .2-4ترآيرد الگًَای پژيَص

بِ هٌؾَس بشآٍسد الگَّاای پاظٍّؾ اص سّیافات اقتلااد

ػِ الگَی هَسد هغالقِ دس ایاي پاظٍّؾ باِ تشتیاد

ػٌدی سگشػیَىّای بِ ؽاّش ًاهشتبظ ) (SURبا اػتفادُ

ریال باشآٍسد ؿاذُ اًاذ .اٍل ،یاک هاذل ًاهقیاذ کاِ بااِ

اص ًشم افضاس اقتلاد ػٌدی  Shazam10بْشُ گیشی ؿاذُ

كَست هقادلاِ ؿاواسُ ( )21( ٍ )20تلاشیح ؿاذ ،دٍم،

اػتً .تایح حاكل اص بشآٍسد کـؾّاای کَتااُ هاذت

یک هذل هقیذ کِ دس آى ًشا اسص ٍ اًتقاال قیوات بشاباش

دس خذٍل ؿواسُ ( )2آٍسدُ ؿذُ اػت.

با یکذیگش ّؼتٌذ (

ٍ

) ٍ ػَم ،یک

هااذل خااایگضیي بااشای قؼااوت اٍل کااِ دس آى بااِ خااای
جديل ( )2ترآيرد راتطٍ کًتاٌ مدت تيه قيمت ي حاضيٍ تازارياتي ترای محصًل سية طي ديرٌ -0931
الگَی غیشهقیذ اٍل
Coeff

S.E.

0931
الگَی هقیذ دٍم
Coeff

S.E.

هذل خایگضیي ػَم
Coeff

S.E.

استباط قیوتی

(1آهاسُ DW

0/003
0/510A
0/437
0/321
0/048
-0/32C
0/37

0/009
0/721B
0/423
0/178
0/063
-

0/001
0/582
0/580
0/420
0/048
-0/45
0/37

0/004
0/123
0/118
0/187
0/063
-

0/007
0/532
0/580
0/310
0/048
0/54
0/37

0/003
0/119
0/119
0/178
0/063
-

حاؿیِ باصاسیابی
0/007
-0/423

0/031
0/478

0/007
-0/512

0/001
0/462

0/007
-0/508

0/001
0/462
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-1/213
1/399
0/083
0/253
0/04

(1آهاسُ DW

1/564
0/736
0/050
0/78D

0/426
0/736
0/050
0/78

-0/406
1/410
0/083
0/391
0/04

 :aکـؾ  :bخغای اػتاًذاسد  :DWآهاسُ دٍسبیي ٍاتؼَى

1/410
0/083
0/391
0/04

0/736
0/050
0/78

 :هدزٍس هشبقات خغا

هٌبـ :یافتِّای پظٍّؾ

آصهَى فشضیِّا دس ػغح هقٌاداسی  95دسكذ هاَسد

الف) کِ ًـاى هیدّذ حاؿیِ باصاسیابی باِ ٍاػاغِ تغییاش

آصهَى قشاس گشفتِ اػت .یافتِّای پظٍّؾ ًـاى هیدّذ

دس قیواتّاای كااادساتی داخال ٍ ًااشا اسص ،تغییاش پیااذا

باشای

ًویکٌذّ .وچٌیي فالهت ضاشاید هقادلاِ (22ج) عباق

کِ فشضیِ بشابشی پاساهتشّاای تقاذیل

ّش هاذل دس ػاغح  95دسكاذ سد ًـاذُ اػات .فاذم سد
فشضیِ ( ،P=M=0 )ُ22حااکی اص آى اػات کاِ قیوات

اًتؾاس هٌفی بَدُ ٍ اص لحاػ آهاسی ًیض بی هقٌی اػت.
تغییش دس ّضیٌِّای حول ٍ ًقل

ّاش دٍی قیوات

فوذُ فشٍؿی دس کـَس تشکیِ بِ عاَس کاهال ًؼابت باِ

فوذُ فشٍؿی ٍ حاؿیِ باصاسیابی سا افضایؾ هیدّاذ کاِ

دس هتغیشّاای تَضایحی دس دٍسُ خااسی تقاذیل

هغابق با اًتؾاسات اػتّ .یچ یک اص دٍ فشضایِ (22ش)

هی ؿَد .خضء فشم اص هباذأ دس توااهی هاذلّاا اص ًؾاش

ٍ (22د)

سا ًواای تااَاى

آهاسی بشابش كافش باَدُ اػات کاِ ًـااى هایدّاذ ّایچ

سد کشد کاِ ًتاایح الگاَی گااسدًش دس سابغاِ باا فقالیات

سًٍذی دس قیوت فوذُ فشٍؿی ٍ حاؿیِ ثابت باصاسیاابی

ٍاػغِّای قیوت پزیش ،هؤیذ آى اػتً .تاایح حاكال اص

دس عااَل صهاااى ٍخااَد ًااذاسد .هتغیااش داهاای ػاااالًِ دس

آصهَى فشضیِ ّا با اػتفادُ اص الگَی دٍم ٍ الگَی ػاَم

هقادالت ؿاواسُ ( )21( ٍ )20باِ هٌؾاَس آصهاَى کاشدى

هـابِ ًتایح الگَی اٍل اػت ،بِ خاض ایٌکاِ فشضایِّاای

فشضیِ ؿکؼت ػاختاسی ٍاسد هاذل ؿاذُ اػات کاِ دس

(22الف) ٍ (22ج) تبذیل بِ یک فشضیِ ؿذًذ.

ؿَ

تواهی الگَّاا اص لحااػ آهااسی بای هقٌای ؿاذُ اػات.
بٌابشایي هتغیشّای داهی دس باشآٍسد ًْاایی الگاَ اص هاذل

جمع تىدی ي وتيجٍ گيری
هْوتشیي دػتاٍسد پظٍّؾ ایي اػت کاِ بایي ًؾشیاِ

حزف ؿذُ اًذ.
(22الااااف)

قیوت گزاسی تا باصاس با حاؿایِ باصاسیاابی ٍ اثاشات ًاشا

دس ػاااغح هقٌااااداسی  95دسكاااذ سد

اسص استباط بشقشاس هیکٌذ .سٍؽ بشآٍسد اسائِ ؿذُ ػاادُ

ًویؿَد کِ ًـاى هیدّاذ  EPRT ٍ EPTدس هؼایشّای

اػت کِ هیتَاًذ ّن باِ فٌاَاى ًقغاِ قاَت ٍ ّوچٌایي

باصاسیابی کاهال اػات .بایاذ تَخاِ داؿات کاِ ضاشاید

ًقغِ ضاقف پاظٍّؾ تلقای گاشدد .دس ّاش ػاِ الگاَی

بشآٍسدی اص ًشا اسص دس هذل اٍل ،اص لحاػ آهاسی بشاباش

پظٍّؾ  EPTدس باصُ  0/46تا  0/59بشآٍسد گشدیاذ کاِ

 .فشضااااایِ (22ج)

اص ًؾش اقتلادی ًـاى هیدّذ کِ حذٍدا بشابش  53دسكذ

ّواًغَس کِ اًتؾااس هایسفات دس ػاغح

اص ّضیٌِ پشداختی هلشف کٌٌذُ اػت .دسكذ ػاْن بااال

هقٌاداسی  95دسكذ سد ًـذُ اػات (ّواًٌاذ فشضایِ 22

ٍ ّوچٌاایي  EPTکاهاال بااِ فٌااَاى دٍ ًقغااِ دس هؼاایش

دس الگااااَی اٍل ،فشضاااایِ هـااااتش

كااااافش اػااااات یاااااا

1392 ) صهؼتاى11(  ؿواسُ پیاپی، ؿواسُ چْاسم، ػال ػَم، تحقیقات باصاسیابی ًَیي/ 180

pricing-to-market. American Economic
Review, 98(2), 423– 429.
8- Goldberg, P.K. & Knetter, M.M. (1997)
Goods prices and exchange rates: what
have we learned?. Journal of Economic
Literature, 35(3), 1243–1272.
9- Guillotreau, P., Le Grel, L., & Simioni, M.
(2005) Price-cost margins and structural
change: Subcontracting within the salmon
marketing chain. Review of Development
Economics, 9(4), 581–597.
10- Griliche, Z. (1967) Distributed lags—A
survey. Econometrica, 35(1), 16–49.
11- Heien, D.M. (1980) Markup pricing in a
dynamic-model of the food-industry.
American
Journal
of Agricultural
Economics, 62(1), 10–18.
12- Holloway, G.J. (1991) The farm-retail
price spread in an imperfectly competitive
food-industry.
13- American
Journal
of
Agricultural
Economics, 73(4), 979–989.
14- Menon, J. (1995) Exchange rate passthrough. Journal of Economic Surveys,
9(2), 197–231.
15- Meyer, J. & von Cramon-Taubadel, S.
(2004) Asymmetric price transmission: A
survey. Journal of Agricultural Economics,
55(3), 581–611.
16- Nerlove, M. (1958) Distributed lags and
estimation of long-run supply and demand
elasticities—
17- theoretical considerations. Journal of Farm
Economics, 40(2), 301–311.
18- Tomek, W.G. & Robinson, K.L. (2003)
Agricultural Product Prices. 4th ed.
Cornell University Press, Ithaca and
London.
19- Wohlgenant, M.K. (1989) Demand for
farm output in a complete system of
demand-functions.
20- American
Journal
of
Agricultural
Economics, 71(2), 241–252.
21- Wohlgenant, M.K. (1993) Distribution of
gains from research and promotion in
multistage production systems-the case of
the United-States beef and pork industries.
American
Journal
of Agricultural
Economics, 75(3), 642–651.

 ًتاایح تدشبای دس ؿٌاػاایی.باصاسیابی هغابق اًتؾااس باَد
 کاهل دس استبااط قیوتای هشباَط باِ الگاَی اٍلERPT
ِ کاهال ٍ حاؿایEPT  اها هَفق بِ ؿٌاػایی،ًُاهَفق بَد
 ًااقق یکای اصERPT ِباصاسیابی چؼبٌذُ ؿذُ اػت کا
، بِ هٌؾَس تَضیح فشآیٌاذ تقاذیل،یافتِ ّای هَسد اًتؾاس
 اص آى.ّن دس ػغح كٌقت ٍ ّان دس ػاغح بٌگااُ اػات
ٍ خایی کِ ًشا اسص ّیچ تأثیشی بش قیوت فوذُ فشٍؿای
 اًتؾااس باش ایاي اػات کاِ كاادس،حاؿیِ باصاسیابی ًذاسد
کٌٌذُ بِ دلیل سیؼاک ًاؿای اص ثباات ًاشا اسص هتحوال
ِ اػتفادُ اص اػتشاتظیّای هاالی کا.خغشات صیادی ؿَد
هی تَاًذ سیؼک هشبَط بِ ثباات ًاشا اسص سا باِ حاذاقل
 یکی اص دالیلی اػت کِ ًـاى هیدّاذ چاشا اثاش،بشػاًذ
ًااشا اسص دس ایااي كااٌقت خذاػاااصی ؿااذُ ٍ ایااي هؼاایش
.باصاسیابی بِ ػختی قابل دػتشػی اػت
مىاتع
 اعالفات آهاسی هشبَط بِ ػاصهاى خْاد کـاٍسصی-1
.)1391( ایشاى
2- Alston, J.M. & Scobie, G.M. (1983)
Distribution of research gains in multistage
production systems Comment. American
Journal of Agricultural Economics, 65(2),
353–356.
3- Asche, F., Flaaten, O., Isaksen, J.R., &
Vassdal, T. (2002) Derived demand and
relationships between prices at different
levels in the value chain: A note. Journal
of Agricultural Economics, 53(1),101–107.
4- Frey, G. & Manera, M. (2007)
Econometric models of asymmetric price
transmission. Journal of
5- Economic Surveys, 21(2), 349–415.
6- Gardner, B.L. (1975) Farm-retail price
spread in a competitive food-industry.
American
Journal
of Agricultural
Economics, 57(3), 399–409.
7- Goldberg, P.K. & Hellerstein, R. (2008) A
structural
approach
to
explaining
incomplete exchangerate pass-through and

