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تکتم محتطمی ، 1حجیت اهلل سالمی*

ایه مغبلؼٍ ثب ثکبرگیزی دادٌ َبی سبالوٍ مزثًط ثٍ مصزف کل اوًاع گًضت ضبمل گًضت
قزمش ،مزؽ ي مبَی در مىبعق ضُزی کطًر ثزای سبلُبی  ،1353-1386ثٍ ارسیبثی دقت پیص ثیىیی
الگًَبی تصحیح خغبی ثزداری در پیص ثیىی مصزف ایه محصًالت در ضزایظ اػمبل قیذ َمگىیی
ي ثذين اػمبل ایه قیذ در فضبی َمگزایی می پزداسد .در ایه ارتجبط ثب اسیتابدٌ اس الگًَیبی ثیزديرد
ضذٌ ،پیص ثیىی َبی خبرج اس ومًوٍ ای اوجیب ي دقیت پییص ثیىیی ثیب اسیتابدٌ اس مؼییبر مییبوگیه
مجذيرخغب ( )MSEمًرد مقبیسٍ قزار گزفتٍ است .وتبیج ثذست دمذٌ ثییبوگز مؼىیی داری اخیتالف
خغبی پیص ثیىی الگًَبی مقیذ ي غیزمقیذ در َز سٍ مًرد ثًدٌ ي حبکی اس دن است کٍ در سمبویکٍ
ثزقزاری قیذ َمگىی در الگً رد ومی ضًد ،اػمبل ایه قیذ ثٍ ثُجًد دقیت پییص ثیىیی در الگًَیبی
 VECMمىجز می ضًد.
الگًی تصحیح خغبی ثزداری( ،)VECMقیذ َمگىی ،مصزف گًضت
طبقٍ بىدي C01,C53, E27, Q19 : JEL

پیص ثیىی مصزف محصًالت مختلف ي ثًیژٌ کبالَبی دارای اَمیت درسجذ مصزفی خیبوًار،
اعالػبت ثب ارسضی را در سمیىٍ سیبستگذاریُبی غذایی ارائیٍ میی دَیذ ي میی تًاویذ اس بىجیٍ َیبی
مختلف ثٍ ثزوبمٍ ریشان در ضىبخت ثُتز يضؼیت مًبًد ي رسیذن ثٍ يضغ مغلیًة کمیک کىیذ .اس
ایه ري پیصثیىی دقیقتز اس عزیق ثٍ کبرگیزی تئًریَبی اقتصبدی ي الگًَیبی پیطیزفتٍ ثسییبر ثیب
 -1ثٍ تزتیت داوطجًی دکتزی ي استبد گزيٌ اقتصبد کطبيرسی ،داوطکذٌ اقتصبد ي تًسؼٍ کطبيرسی ،داوطگبٌ تُزان.
* وًیسىذٌ مسئًل مقبلٍhsalami@ut.ac.ir ،

اَمیت است .ایه ثحث ثبػث ضذٌ است کٍ در دٍََبی اخیز ،الگًَیبی مختلایی ثیزای پییصثیىیی
تقبضب مؼزفی ي تًسؼٍ یبثىیذ .اس یکسیً الگًَیبی سیبختبری مبوىیذ سیسیتمُبی تقبضیبی  AIDSي
ريتزدا در مغبلؼبت کبرثزدی مًرد تًبٍ قزارگزفتٍ کٍ ثزاسبس وظزیٍ َیبی اقتصیبدی تصیزیح میی
ضًد ي اس سًی دیگز الگًَبی غیزسبختبری سزی سمبوی مغزح ضذٌ کٍ اغلت رفتبرگذضیتٍ متیییز را
مجىبی پیص ثیىی دیىذٌ قزار می دَىذ(ثسلزيثزاوت.)1979،1
ثز مجىبی وظز ثسلزي ياوگ ،)2002( 2ثٍ مىظًر سبسگبری تًاثغ استخزاج ضذٌ ثب وظزیٍ تقبضب ي
ثُجًد قذرت پییص ثیىیی الگیً ،قییًدی ثبییذ در الگیً مىظیًر گیزدد .در اییه ارتجیبط ،کبسیتىش 3ي
ثزستز( )1996ثب ثکبرگیزی سیستمُبی رایج تقبضب ريی دادٌ َبی مصزف اویًاع گًضیت در دمزیکیب،
وطبن دادوذ کٍ الگًَبیی کٍ در دوُب فزيض تئًریکی مصزف کىىذٌ اػمبل ضیذٌ اسیت دارای قبثلییت
پیص ثیىی ثُتزی وسجت ثٍ الگًَیبیی َسیتىذ کیٍ اػمیبل فیزيض در دوُیب وجیًدٌ اسیت .میًرفی ي
َمکبران )2003( 4ثب مغزح کزدن ایه سًال کٍ دیب ثُجًد پیص ثیىی در الگًَبی کبسیتىش ي ثزسیتز
حبصل اػمبل درست تئًریُبی اقتصبدی است ي ییب حبصیل دربیٍ دسادی ثیبالتز در الگًَیبی مقییذ
می ثبضذ؛ الگًَبی فًق را مجذدأ ي ثب اػمبل قیًدی غیزتئًریک ي اختیبری ثزديرد کزدوذ .وتبیج اییه
مغبلؼٍ وطبن داد کٍ اػمبل ایه قیًد اختیبری ثب يبًد افشایص دربٍ دسادی ،پیص ثیىی را وسجت ثیٍ
حبلت ثذين قیذ ثُجًد ومی ثخطذ .ثىبثزایه ،ایه اػمبل قیًد تئًریکی است کٍ مًبیت پییص ثیىیی
َبی دقیقتزی وسجت ثٍ الگًَیبی غیزمقییذ میی ضیًد .اییه وتیبیج ثییبوگز دن اسیت کیٍ اعالػیبت
ارسضمىذی در فزيض تئًریک يبًد دارد کٍ می تًاوذ ثٍ ثُجًد قبثلیت پیص ثیىیی الگًَیبی میًرد
مغبلؼٍ کمک کىذ .الجتٍ پیص ثیىیَبی اوجب گزفتٍ در مغبلؼبت فًق َمگی ثب استابدٌ اس الگًَبی
سبختبری ريتزدا ي  AIDSثًدٌ است.
در عی سبلُبی اخیز ،الگًَبی سزی سمبوی ثٍ ػىًان اثشاری قذرتمىیذ در ػزصیٍ پییصثیىیی
تکبمل پیذا کزدٌ ي ثٍ صًرت گستزدٌای در پیصثیىی مصزف کبالَبی خًراکی ي ػًامل مًثز ثیز دن
مًرد استابدٌ قزار گزفتٍ اوذ .ثسیبری ویش تالش ومًدٌ اوذ تب ثب ثکبرگیزی ایه الگًَب در پییص ثیىیی
مصزف ،چگًوگی اثز اػمبل فزيض تئًریک مطبثٍ دوچیٍ در الگًَیبی سیبختبری  AIDSي ريتیزدا
مغزح است مًرد دسمًن قزار دَىذ (ثسلزي ياوگ .)2002 ،در چبرچًة ایه فزيض ،فزض َمگىی ثٍ
مؼىی ایىکٍ افشایص م تىبست در قیمتُب ي دردمذ تصمیم مصزف کىىذگبن ثٍ مصیزف را تییییز ومیی
دَذ ،یک فزض مُم در تحلیل رفتبر مصزفی است .مشیت اػمبل ایه قییذ ثیز سیسیتمُبی تقبضیبی
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مجتىی ثزالگًَبی سزی سمبوی ایه است کٍ پیص ثیىیَبی خبرج اس ومًوٍای مصزف را میی تیًان ثیب
اػمبل َمگىی يلی ثذين اػمیبل ثزيوشاییی صیزیح قیمتُیب ي دردمیذ ،اوجیب داد .ثیب وًضیته الگیًی
خًدتًضیح ثزداری ثصًرت یک مذل تصحیح خغبی ثزداری( ،)VECMضزط َمگىیی میی تًاویذ
ثصًرت یک قیذ ريی فضبی َمجمؼی ثٍ کبر گزفتٍ ضًد (دکزيمجزيگل 1ي َمکبران  .)1997سیًال
ایه است کٍ دیب اػمبل قیذ َمگىی ،دقت پیص ثیىی َبی صًرت گزفتٍ تًسظ الگیًی  VECMرا
می ثخطذ یب خیز؟ در مغبلؼبت مختلایی کیٍ الگًَیبی خًدتًضییح ثیزداری ( )VARي
ثُجًد
تصحیح خغبی ثزداری را در ثزديرد ي پیص ثیىی مصزف ثٍ کبر ثزدٌ اوذ مغبلؼٍ ای کیٍ ثیٍ ثزرسیی
ایه سًال ثپزداسد کمتز دیذٌ ضذٌ است .تىُب يوگ ي ثسلز ( )2003ثب مقبیسٍ خغبی چُیبر سیسیتم
تقبضبی ایستب ي یک مذل  VECMدر پیص ثیىی کًتبٌ مذت مصزف اوًاع گًضت در دمزیکب وطیبن
دادوذ کٍ الگًَبی  VECMوتبیج ثُتزی را اس وظز دقت پییص ثیىیی وطیبن میی دَىیذ ي در اییه
الگًَب ویش اػمبل قیذ َمگىی ثز فضبی َمگزایی می تًاوذ ثٍ ثُجًد دقت پیص ثیىی الگً مىجز ضًد.
اس ایه ري دسمًن ایه قیًد ثب استابدٌ اس اعالػبت ي دمبر مصزف گًضت در ایزان می تًاوذ راٌ را ثیزای
مغبلؼبت تجزثی ثیطتز ي دقیق تز در کطًر َمًار ومبیذ.
در ایزان اوًاع گًضت ثٍ ػىًان یکی اس مُمتزیه کبالَبی خًراکی خبوًارَبی ضُزی محسًة
می ضًد .ثزرسی َشیىٍَبی خًراکی کل خبوًار ضیُزی در سیبل  ،1387وطیبن میی دَیذ کیٍ کیٍ
ثیطتزیه سُم َشیىٍ ای در ایه گزيٌ متؼلق ثٍ اوًاع گًضت ( 24/1درصذ) ثًدٌ است .لذا دستزسی
ثٍ اعالػبت درست اس میشان مصزف ایه گزيٌ کبالَب در عًل سمبن ثزای تذيیه اسیتزاتژَبی صیحیح
تًسؼٍ در سیزثخص دا ضزيری ثٍ وظز میرسذ .در اییه راسیتب ثزرسیی تقبضیبی گًضیت در کطیًر
مًضًع ثسیبری اس مغبلؼبت تجزثی ثًدٌ است .ػمذٌ مغبلؼبت صًرت گزفتٍ در ایه سمیىٍ ثٍ ثیزديرد
تًاثغ تقبضب ي تحلیل کططُبی دردمذی ي قیمتیی اییه محصیًالت پزداختیٍ اویذ .ومًویٍ ای اس اییه
مغبلؼبت ضبمل مغبلؼٍ صاًی( ،)1370قىجزی ػذیًی( ،)1372سیبلم( ،)1374سراع ویژاد ي سیؼبدت
مُز( ،)1386صمذی( )1386است .ثزرسی تییییز الگیًی مصیزفی خبوًارَیبی ضیُزی ي ريسیتبیی
گزيَی دیگز اس مغبلؼبت را تطکیل میی دَىیذ ]ثیزای مایبل :مغبلؼیبت خمسیٍ( ،)1375ػشییشی ي
تزکمبوی( ،)1380اثُزی ي صذراالضزافی( .[)1384ثزديرد َمشمیبن تقبضیب ي ػزضیٍ گًضیت وییش در
مًاردی چىذ مًرد ثزرسی قزار گزفتٍ است ]ثزای مابل :مغبلؼبت اثُزی ي ثیزیم ویژاد( ،)1384ثیزیم
وژاد ي ضًضیتزیبن( .[)1387ثیب ایىحیبل مغبلؼیبت کمیی ثیٍ پییص ثیىیی مصیزف اییه محصیًالت
پزداختٍ اوذ .در ایه میبن مغبلؼٍ بُبوگزد( )1387ومًوٍ ای است کٍ ثب مقبیسٍ ػملکزد پیص ثیىیی
الگًَبی مختلف سزی سمبوی تک متییزٌ ي چىذ متییزٌ در پیص ثیىی مصزف گًضت قزمش ي گًضت
. De Crombrugghe
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مزؽ ي اوتخبة مىبسجتزیه الگً ،ثٍ ثزديرد مصزف سزاوٍ ایه کبالَب در کطًر تب سیبل  1395پزداختیٍ
است .گزچٍ در ایه مغبلؼٍ وطبن دادٌ ضذ کٍ درمًرد مصیزف گًضیت میزؽ ،الگًَیبی چىیذمتییزٌ
 VECMاس دقت پیص ثیىی ثیطتزی وسجت ثٍ سبیز الگًَب ثزخًردار است؛ لیکه در اییه مغبلؼیٍ،
دقت پیص ثیىی ایه الگًَب در سبختبر مقییذ ثیٍ فیزيض تئیًریکی تقبضیب ي مقبیسیٍ دن ثیب الگیًی
غیزمقیذ مًرد تًبٍ قزار وگزفتٍ است .اس ایه ري َذف مغبلؼٍ حبضز فیزاَم ومیًدن پبسیه ثیٍ اییه
سًال است کٍ دیب اػمبل فزض تئًریکی َمگىی می تًاوذ ثٍ ثُجًد ػملکیزد الگًَیبی  VECMدر
پیص ثیىی مصزف اوًاع گًضت در مىبعق ضُزی کطًر ثیبوجبمذ؟

تئًری تقبضب ،مصزف یک کبال (  ) q iرا تبثؼی اس قیمت خًد دن کبال ،قیمت کبالَبی ببوطیه ي
x
p s
مکمل (  ) jي دردمذ (یب مخبرج مصزفی) کل (  ) jمی داوذ .ایه تبثغ در چیبرچًة ییک الگیًی
سبختبری ثٍ ضکل سیز قبثل ثیبن است.
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کٍ در دن  ي  پبرامتزَب ي  uبشء خغبست .فزض تئًریکی َمگىیی در قیمتُیب ي دردمیذ ثیٍ
مؼىی اػمبل محذيدیت سیز ريی پبرامتزَب در راثغٍ ( )1می ثبضذ:
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اس بىجٍ اقتصبد سىجی سزیُبی سمبوی ،اگز َمٍ متییزَب ریطٍ ياحذ داضتٍ ثبضىذ ي اگیز بیشء
خغب ایستب ثبضذ ،راثغٍ ( )1می تًاوذ ثیبوگز یک راثغٍ َمگزایی ویش ثبضذ .در چىیه ضیزایغی اسیت
کٍ رفتبر خًد تًضیح ثزداری ( )VARایه سزی َب ي ثحث َمگزایی ایه دادٌ َبی اقتصبدی مؼىی
پیذا می کىذ .در ایه حبلت می تًان مقذار کبالی مصزف ضذٌ ،قیمت کبالَب ي مخبرج در قبلت ییک
الگًی خًد تًضیح ثزداری ثٍ ضکل کلی سیز تحلیل ومًد:
yt  A1 yt 1  ......  AP yt  p  ut
()3
کییٍ در دن  yt  (qit , p1t ,....., pnt , xt ) /ي  pمزتجییٍ يقاییٍ الگییً  A1,......, APمبتزیسییُبی
ضزایت ي  uثزدار ابشای اخالل است.

ثز اسبس قضیٍ گزاوجزی 1ثزای َزالگًی ) VAR(pمال الگًی ( ،)3یک الگًی تصحیح خغبی
ثزداری ثصًرت سیز يبًد دارد (کزیچگبسىز ي يالتزس:)2007 ،2
p 1

()4

yt  yt 1    j yt  j  U t
j 1

کٍ در دن  ي  مبتزیس ضزایت َستىذ کٍ ثبییذ تخمییه سدٌ ضیًوذ ي  Uثیزدار ابیشای

اخالل است .مبتزیسُبی   jپًیبییُبی کًتبٌ مذت در الگً ي  رياثظ ثلىذمیذت مییبن متییزَیبی
الگً را وطبن می دَذ .در ایه صًرت ثب فزض ایىکٍ روک مبتزیس پیبرامتز  r ، ي  r  kثبضیذ،

دوگبٌ مبتزیس  ثصًرت حبصلضزة دي مبتزیس ثب روک کبمل  ثٍ ویب میبتزیس ضیزایت تؼیذیل
رياثظ کًتبٌ مذت ثٍ ثلىذمذت ثب اثؼبد  k*rي  ثزدار َمگزایی میبن متیییزٌ ثیب اثؼیبد  r*kثیٍ
صًرت     /قبثل تجشیٍ است .ایه تجشیٍ سمیىٍ را ثزای اػمبل قیذ َمگىی فزاَم می ديرد چیزا
کٍ ایه قیذ می تًاوذ ثز ایه ثزدار اػمبل ي مًرد دسمًن قزار گیزد (کزیچگبسىز ي يالتزس .)2007 ،ثیٍ
ػجبرت دیگز ،قیذ ( )2کٍ ثٍ ماًُ صاز ثًدن حبصل بمغ پبرامتزَبی ثزديرد ضذٌ قیمتُب ي مخبرج
مصزفی در  می ثبضذ می تًاوذ ثز الگً اػمبل ضًد ي ثب حبلت ثذين قیذ میًرد مقبیسیٍ ي دسمیًن
دمبری قزار گیزد.
مغبثق ريش بًَبوسًن ( ،)1988دسمًن اػمبل قییذ ريی ثیزدار َمگزاییی  میی تًاویذ اس
عزیق تجشیٍ  ثٍ دي مبتزیس  Hي  ثصًرت سیز اوجب ضًد:
()5
H 0 :   H

کٍ در دن  Hیک مبتزیس  k*sاس محذيدیتُب ريی ثزدارَمگزایی ثیب رویک  )s<k( sي ییک
مبتزیس  s*rاس پبرامتزَبی ویبمؼلً اسیت کیٍ تؼیذاد سیتًوُب در دن مىغجیق ثیب تؼیذاد ثزدارَیبی
َمگزایی در سیستم است .ثزديرد الگًی تصحیح خغبی ثزداری تحیت قییذ ( )5مىجیز ثیٍ  rثیزدار
*
*
*
مطخصٍ ماجت  1  2  ...  rمی ضًد .مىغجق ثب ایه ثیزديرد دمیبرٌ "وسیجت احتمیبل"
ثصًرت سیز تؼییه می ضًد:
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کٍ دارای تًسیغ   2ثب دربٍ دسادی ) r(k-sمی ثبضذ.
1

. Granger Representation Theorem
. Kirchgassner & Wolters
3
. Likelihood Ratio
2

در ایه مغبلؼٍ ثزای دسمًن اثز اػمبل قیذ َمگىی ثز دقت پییص ثیىیی الگیًی خیًد تًضییح
ثزداری ( ، )VARسٍ سیستم تقبضبی مجشا ثزای گًضت قزمش ،گًضت مزؽ ي گًضت مبَی در وظز
گزفتٍ ضذٌ است .در الگًی مصزف گًضت قزمش ،پىج متییز دريوشای مصزف کیل گًضیت قزمیش در
مىبعق ضُزی کطًر (ته) ،قیمت خزدٌ فزيضی گًضت قزمش(ریبل) ،قیمت خیزدٌ فزيضیی گًضیت
مزؽ (ریبل) ،قیمت خزدٌ فزيضی گًضت مبَی (ریبل) ،دردمذکل (میلیًن ریبل) ي دي متییز ثزيوشای
بمؼیت ضُزی ي ػزض اس مجذأ لحبػ ضذٌ است .الگًَبی مصزف گًضت مزؽ ي گًضت میبَی وییش
ثٍ عزیق مطبثٍ تؼییه ضذٌ اوذ .اعالػبت مزثًط ثٍ میشان مصزف اوًاع گًضت در مىیبعق ضیُزی ي
ویش دردمذ ثزای سبلُبی  ،1353-86اس مغبلؼیبت دمیبرگیزی َشیىیٍ ي دردمیذ خبوًارَیبی ضیُزی ي
ريستبیی کٍ تًسظ مزکش دمبر اوتطبر می یبثذ ،استخزاج ضذٌ است .ثخطی دیگیز اس دمبرَیبی میًرد
ویبس مزثًط ثٍ قیمت خزدٌ فزيضی اقیال میًرد مغبلؼیٍ میی ثبضیذ کیٍ ثیزای اییه مىظیًر وییش اس
ضبخصُبی قیمت خزدٌ فزيضی ثبوک مزکشی استابدٌ ضذٌ است.
در ايلیه مزحلٍ يضؼیت ایستبیی سزیُبی مًرد استابدٌ در الگًَب ثزرسیی ضیذ .وتیبیج ثزرسیی
ایستبیی ثب استابدٌ اس دسمًن دیکیفًلز تؼمیم یبفتٍ کٍ ثز ريی لگیبریتم سیزیُب صیًرت گزفیت؛ در
بذيل  1ديردٌ ضذٌ است .وتبیج دسمًن وطبن می دَذ کٍ در سغح  5درصیذ ،فیزض يبیًد ریطیٍ
ياحذ در تمبمی سزیُبی مًرد مغبلؼٍ ومی تًاوذ رد ضًد .ثىبثزایه تابضل ايل دوُب مًرد دسمًن قیزار
گزفت کٍ ثز ایه اسبس مطخص ضذ ،تابضیل مزتجیٍ ايل تمیبمی متییزَیب ایسیتب اسیت .اس اییه ري
می تًان گات کٍ متییزَبی مًرد استابدٌ در َز سٍ الگً ،اوجبضتٍ اسمزتجٍ یک ()َ )I(1ستىذ.
ثزای تصزیح الگًی  VECMاثتذا تؼذاد يقاٍ ثُیىٍ الگًی  VARثزاسبس دمیبرٌ ضیًارتش ثیٍ
دلیل تؼذاد وسجتب محذيد مطبَذات تؼییه ضذ .سپس تؼذاد ثزدارَبی َمگزایی ییب رویک میبتزیس
 ثز اسبس دسمًن "حذاکاز مقذار يیژٌ" تؼییه گزدیذ .بذيل  2وتبیج مزثیًط ثیٍ اوتخیبة عیًل
يقاٍ ثُیىٍ در الگًی  VARرا در مًرد َزیک اس الگًَبی مًرد ثزرسی وطبن می دَیذ ي بیذيل 3
وتبیج دسمًن تؼییه تؼذاد ثزدار َبی َمگزایی را گشارش می کىذ.
ثز اسبس اعالػبت بذيل  ،2دمبرٌ ضًارتش ثزای تمبمی الگًَب ،حذاقل مقذار را در يقاٍ یک وطبن
می دَذ .لذا َز سٍ الگً اس وًع خًدتًضیح ثزداری دربٍ یک می ثبضىذ.
وتبیج دسمًن تؼییه تؼذاد ثزدارَبی َمگزایی ثب استابدٌ اس ريش بًَبوسًن ي دسمًن حیذاکاز
مقذار يیژٌ در بذيل  ،3ویش يبًد یک راثغٍ ثلىذمذت ثیه متییزَب در سیغح  ٪95اعمیىیبن را در
َز سٍ الگً تبییذ میومبیىذ .ثزایه اسبس َز سٍ الگًی مصزف گًضت قزمش ،مبَی ي مزؽ ثب در وظیز
گزفته یک يقاٍ ثٍ ػىًان يقاٍ ثُیىٍ ثزديرد ضذٌ اوذ.

امب سًال ایه است کٍ دیب بمیغ ثزديردَیبی پبرامتزَیبی قیمتُیب ي دردمیذ در ثیزدار َمگزاییی
الگًَبی مًرد ثزرسی صاز می ضًد یب خیز؟ تزتیت متییزَب در ثیزدار َمگزاییی(  ) ػجبرتسیت اس:
مصزف کل گًضت قزمش ،گًضت مزؽ ،گًضت مبَی ،قیمت خزدٌ فزيضی گًضت قزمش ،قیمت خزدٌ
فزيضی گًضت مزؽ ،قیمت خزدٌ فزيضی گًضت مبَی ي دردمذ کل کٍ َمگی ثیٍ صیًرت لگیبریتم
می ثبضىذ .بذيل  4وتبیج دسمًن دسمًن وسجت احتمبل( )LRثزای قیذ َمگىی را کٍ در ویز افیشار
میکزيفیت اوجب گزفتٍ است؛ وطبن می دَذ.
ثزاسبس اعالػبت ایه بذيل ،قیذ َمگىی در الگیًی مصیزف گًضیت قزمیش ي گًضیت میزؽ رد
ومی ضًد؛ لیکه در سغح کمتز اس  5درصذ ،الگًی مصزف گًضت مبَی رد می ضًد.
ثز اسبس الگًَبی ثزديرد ضذٌ  5ديرٌ پیص ثیىی خبرج اس ومًوٍ ای ( ،)1382-86ثب اػمیبل ي
ثذين اػمبل قیذ َمگىی در ثزدار َمگزایی ابزا ي خغبی پیص ثیىی در َز مًرد ثٍ صًرت اختالف
میبن مصزف پیص ثیىی ضذٌ ي مصزف ياقؼی ،محبسجٍ ضذ .ثٍ ػىًان مؼیبر ارسیبثی دقت پیص ثیىی
اس دمبرٌ میبوگیه مجذير خغب ( )MSEاستابدٌ ضذ .ػملکزد پییص ثیىیی الگًَیبی مقییذ ثیٍ قییذ
َمگىی ي الگًَبی غیزمقیذ در بذيل  5ديردٌ ضذٌ است .ثغًری کٍ مالحظیٍ میی ضیًد در میًرد
پیص ثیىی مصزف گًضت قزمش ،میشان خغبی الگًی  VECMمقیذ  0/0098اسیت کیٍ کمتیز اس
خغبی پیص ثیىی در الگًی غیز مقیذ ( )0/02است .در الگًی مصزف گًضت میزؽ وییش کیٍ وتیبیج
دسمًن  LRثزقزاری قیذ َمگىی در فضبی َمگزایی را تأییذ می کزد؛ میشان خغبی پیص ثیىیی در
الگًی مقیذ کبَص یبفتٍ است .ثب ایىحبل در مًرد مصزف گًضیت میبَی ،پییص ثیىیی َیبی میذل
غیزمقیذ ثزاسبس مؼیبر  MSEثُتز اس مذل مقیذ میی ثبضیىذ .ثیذان مؼىیب کیٍ  MSEثیزای میذل
غیزمقیذ  0/0045ي ثزای مذل مقیذ  0/018می ثبضذ.
اس دوجب کٍ ایه امکبن يبًد دارد کٍ دي مجمًػٍ اس پیص ثیىی َب ثٍ لحیبػ ایبَزی اس یکیذیگز
متابيت ثبضىذ يلی اس وظز دمبری تابيت مؼىب داری ثب َم وذاضتٍ ثبضىذ؛ لذا اوجب یک دسمًن دمیبری
ویش ثزای اعمیىبن اس وتبیج صًرت گزفت .ثزای ایه کبر ثزاثیزی خغیبی پییص ثیىییَیبی خیبرج اس
ومًوٍ ای در دي الگًی مقیذ ي غیزمقیذ ثب استابدٌ اس دمبرٌ مبریبوً ي دیجًلذ )1995(1کٍ ثیٍ صیًرت
سیز تؼزیف می ضًد (َبريی )1997 ،مًرد دسمًن گزفت.
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) DM  Vˆ (d
d
در ایه دمبرٌ  dمتًسظ  d tاست کٍ ثصًرت اختالف ثیه سزیُبی خغیبی پییص ثیىیی در دي
الگًی مقیذ ي غیزمقیذ تؼزیف می ضًد ي )  Vˆ (dياریبوس ومًوٍ ای  ، dاست .تحیت فیزض صیاز
t

ثزاثزی خغبی پیص ثیىی ،ایه دمبرٌ اس تًسیغ وزمبل تقزیجیأ اسیتبوذارد ثزخیًردار اسیت .وتیبیج اییه
). Mariano & Diebold (1995

دسمًن در بذيل  6ديردٌ ضذٌ استَ .مبوگًوٍ کٍ مطبَذٌ می ضًد فیزض ثزاثیزی خغبَیبی پییص
ثیىی مذلُبی مقیذ ي غیزمقیذ ومی تًاوذ در َمٍ الگًَب در سغح مؼىی داری  0/10پذیزفتیٍ ضیًد.
ثىبثزایه می تًان وتیجٍ گزفت کٍ اػمبل قیذ َمگىی ثٍ ثُجًد دقت پیص ثیىیی در الگًَیبی پییص
ثیىی مصزف گًضت مزؽ ي گًضت قزمش دارد .ثب ایىحبل ایه وتبیج در مًرد مصزف میبَی کیٍ در دن
قیذ َمگىی رد می ضًد؛ ثٍ پبییه دمذن دقت پیص ثیىی مىجز می ضًد.

در ایه مغبلؼٍ ثب استابدٌ اس اعالػبت سبالوٍ مزثًط ثٍ مصزف کل اوًاع گًضت قزمش ،مزؽ ي
مبَی در مىبعق ضُزی کطًر ،ایه مسئلٍ مًرد ثزرسی قزار گزفت کٍ دیب اػمبل قیذ َمگىی می
تًاوذ ػملکزد پیص ثیىی سیستمُبی تقبضبی مجتىی ثز الگًَبی تصحیح خغبی ثزداری()VECM
را ثُجًد ثخطذ یب خیز .در ایه راٌ یک الگًی  VECMثزای مصزف کل َزیک اس اوًاع گًضت در
مىبعق ضُزی ،ثب اوتخبة یک يقاٍ ثزای الگًی  VARي تؼییه یک ثزدار َمگزایی ثزديرد ضذ.
سپس فزض َمگىی در راثغٍ ثلىذمذت ثب استابدٌ اس دسمًن وسجت احتمبل ( )LRدسمًن ضذ .وتبیج
ایه دسمًن ثزقزاری قیذ َمگىی را در مًرد الگًی مصزف گًضت مزؽ ي گًضت قزمش پذیزفتٍ ي در
مًرد مصزف گًضت مبَی رد کزد .در مزحلٍ ثؼذ ثب استابدٌ اس الگًَبی غیزمقیذ ثزديرد ضذٌ ي ویش
الگًَبی مقیذ ثٍ قیذ َمگىی ،پیص ثیىی َبی خبرج اس ومًوٍای اوجب ي دقت خغبی پیص ثیىی در
َز مًرد ثب استابدٌ اس مؼیبر  MSEمًرد مقبیسٍ قزار گزفت .وتبیج ثذست دمذٌ حبکی اس افشایص
دقت پیص ثیىی در الگًَبی گًضت قزمش ي مزؽ است کٍ يبًد قیذ َمگىی در دوُب پذیزفتٍ ضذٌ
ثًد .ثب ایه حبل در الگًی گًضت مبَی کٍ وتبیج دسمًن ،ثزقزاری قیذ َمگىی را در دن رد می کزد؛
اػمبل ایه قیذ ثٍ افشایص خغبی پیص ثیىی اوجبمیذٌ است .وتبیج دسمًن ثزاثزی خغبی پیص ثیىی
ویش ثیبوگز مؼىب داری اختالف میبن خغبَبی پیص ثیىی الگًَبی مقیذ ي غیزمقیذ در َز سٍ الگًی
مصزف گًضت قزمش ،گًضت مزؽ ي مبَی دارد.
وتبیج ایه مغبلؼٍ ثیبوگز وقص اعالػبت اقتصبدی ارائٍ ضذٌ تًسظ فزض تئًریک َمگىی در
ثُجًد قبثلیت پیص ثیىی سیستمُبی تقبضبی مجتىی ثز الگًَبی سزی سمبوی  VECMاست ثٍ
گًوٍ ای کٍ در سمبویکٍ وتبیج دسمًن ،ثزقزاری قیذ َمگىی در الگً را رد ومی کىذ .اػمبل ایه قیذ ثٍ
ثُجًد دقت پیص ثیىی در الگًَبی فًق می اوجبمذ .اس ایه ري تًبٍ ثٍ اعالػبت تئًریک حتی در
الگًَبی سزی سمبوی ي اػمبل دن در ایه الگًَب در تحقیقبت تجزثی ثسیبر ثب اَمیت است ي تًصیٍ
می ضًد.
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جديل -1وتایج آزمًن ایستایی متغیرَاي مًرد استفادٌ در الگًَا
تابضل مزتجٍ ايل

در سغح
متییز

ضزح

مقذارمحبسجبتی
دمبرٌدیکیفًلز*

يضؼیت
ایستبیی

مقذارمحبسجبتی
دمبرٌدیکیفًلز

يضؼیت
ایستبیی

Ltuch

لگبریتم مصزف کل گًضت مزؽ

-2/42

غیزایستب

-6/37

ایستب

Ltucrm

لگبریتم مصزف کل گًضت قزمش

-2/45

غیزایستب

-5/6

ایستب

Ltucf

لگبریتم مصزف کل گًضت مبَی

-1/34

غیزایستب

-7/9

ایستب

Lprm

لگبریتم قیمت خزدٌ فزيضی گًضت
لگبریتم قیمت قزمش
خزدٌ فزيضی گًضت

-2/31

غیزایستب

-5

ایستب

-1/98

غیزایستب

-5/5

ایستب

Lpf

لگبریتم قیمت مزؽ
خزدٌ فزيضی گًضت
مبَیدردمذ
لگبریتم

-1/11

غیزایستب

-4/48

ایستب

-1/33

غیزایستب

-7/1

ایستب

Lph

Ltui

* آماره بحزانی در سطح معنی داری 5درصد -3/55 ،می باشد.
جديل  -2وتایج آزمًن تعییه يقفٍ بُیىٍ الگًي VAR
الگًی گًضت قزمش

الگًی گًضت مزؽ

الگًی گًضت مبَی

تؼذاد يقاٍ

SBC

SBC

SBC

0

-2/16

-2/11

-1/32

1

*-6/57

*-6/7

* -5/5

2

-6/36

-6/2

-5/24

مأخذ :یافته های تحقیق

جديل -3وتایج آزمًن تعییه تعداد ريابط بلىدمدت براساس آمارٌ حداکثر مقدار يیژٌ
الگًی مصزف گًضت مزؽ

الگًی مصزف گًضت مبَی

الگًی مصزف گًضت قزمش
H

مقذار
دمبرٌ

مقذارثحزاوی
(سغح)0/5

مقذار
دمبرٌ

مقذارثحزاوی

مقذار دمبرٌ

مقذارثحزاوی

R=0

R>=1

33/14

31/02

46/5

34/4

34/62

33/6

R<=1

R=2

23/42

24/99

26/92

28/3

22/18

27/4

R<=2

R=3

10/97

19/02

18/8

22/04

12/33

21/12

فزض H

1

0

مأخذ :یافته های تحقیق
جديل .4وتایج مربًط بٍ آزمًن قید َمگىی در َریک از الگًَاي مًرد بررسی
الگًی گًضت قزمش

الگًی گًضت مزؽ

الگًی گًضت مبَی

مقذار دمبرٌ

1/8

0/27

5/7

ارسش احتمبل

0/117

0/59

0/017

جديل .5وتایج مربًط بٍ دقت پیشبیىی برين ومًوٍاي الگًَاي  VECMبراساس معیار MSE
گًضت قزمش

گًضت مزؽ

گًضت مبَی

الگًی  VECMغیزمقیذ

0/02

0/014

0/0045

الگًی  VECMمقیذ

0/0098

0/011

0/018

مأخذ :یافته های تحقیق
جدول .6نتایج آسمون بزابزی خطای پیش بینی در الگوهای مورد بزرسی

p-value
مأخذ :یافته های تحقیق

گوشت قزمش

گوشت مزغ

گوشت ماهی

0/03

0/00

0/001

