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 مقدمه -1

 نماگرهتای  از استتفاده  اقتصتادی،  هتای سیاست اثرات تعیین منظور به متداول ابزارهای از یکی

 بهتای  شتاخص  نظیتر  قیمتت  هتای شتاخص  اقتصتادی،  مطالعتات  دراین میان  در باشد.می اقتصادی

 قترار  بیشتتری  توجته  متورد  1(PPI) تولیدکننتده  بهتای  شاخص و 4(CPI)مصرفی خدمات و کاالها

ایتن   از یتک  هتر  در قیمت تغییرات  متفاوت دهنده نشان هاشاخص این متفاوت گیرند. تغییراتمی
باشتد   داشتته  ها وجودقیمت انتقال در ارتااطی مختلف، بازارهای بین که صورتی بوده  و در بازارها
آنها را بتر   آثار و زده تخمین دیگر هایشاخص روند به توجه با را شاخص یک روند آتی توانمی

 هایسیاست نتایج و آثار بررسی در توانمی محاساات این نمود. از بررسی زمان طول در یکدیگر

 . (Shams Fakhr, 2009) اقداماتی نظیر تنظی  بازار بهره بردآتی و  هایریزیو برنامه اقتصادی

 ایتن  و بته د دهنمی نشان معین زمانی یهدور یک طی را کاالها قیمت تغییرات ،هاشاخص این
 کننده اطالعتات  منعکس اشتغال، و تولید مانند کالن اقتصاد هایسایر شاخص با مقایسه دلیل که در

ای برختوردار  باشتد از اهمیتت ویتژه   می اتقاض و عرضه بازار بین روابط در تغییرات بیشتری همچون

 است.  
 در تتورم  یتا  اهت قیمتت  عمتومی  سطح افزایش گیریندازهقیمت ا هایشاخص کاربرد ترینمه 

 چنین ه  و اقتصادی ریزانبرنامه و گذارانسیاستمسایل  ترینمه یکی از  تورم ت.اس جامعه یک

 مستتقی   طتور  به که پدیده این تحوالت به جوامع حساسیت و  است بوده امروز تا گذشته از مردم

 بته هتا  قیمتت  شتاخص  تولید دالیل ترینمه  از یکی ماید،نیم تغییرات دستخوش را افراد زندگی

ها حذ  تغییرات قیمت از متغیرهتای استمی و دستتیابی بته     کاربرد دیگر این شاخص .رودمی شمار
 ارزش از اجتمتاعی  و اقتصتادی  هتای گتذاری سیاست و هاریزیهبرنام درمقادیر حقیقی است. زیرا 

 شود.می استفاده نماگرها و متغیرها واقعی
کاال اع  از  مختلف بازارهای در قیمتهای شاخص بین ارتااط متقابل  بر اقتصادی هایتئوری 

 دارد داللت نهایی بازار به اولیه بازار قیمت بین  انتقال و فروشی خرده و تولیدکننده، عمده فروشی

________________________________________________________________ 

4- consumer price index 

1- producer price index 
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(Shams Fakhr, 2009)  ،هتا و  طرح هدفمندستازی یارانته  هر مرحله از با اجرای  رودلذا انتظار می
هتای  بر بخش عرضه وارد شتود و بته تاتع آن بختش    شوکی  ،های انرژیدر اثر افزایش قیمت حامل

 تولیدکننده، فروشنده، رفتار دلیل به هاپژوهش از بعضی با این حال. شوندمتاثر   نیزدیگر اقتصادی 

 داند.می ضعیف را کشورها این ارتااط اقتصادی ساختار و یا خریدار
گیترد.  ادبیات موضوع در بخش دوم مورد بررسی قرار متی  دهی مقاله نیز چنین است کهسازمان

تته  خارجی صورت گرف شود که شامل مطالعات داخلی ودر بخش سوم به پیشینه تحقیق پرداخته می
معرفی متدل   در این زمینه است. بخش چهارم به آمارهای مورد استفاده قرارگرفته اختصاص یافته و

-گیرد. برآورد و تخمین مدل در بخش شش  انجتام متی  و الگوی نظری در بخش پنج  صورت می

  پردازد.گیری میشود و بخش پایانی به نتیجه
 

 ادبيات موضوع-2

 در یتا  مختلتف  بازارهتای  در عرضته شتده   ختدمات  و کاال قیمت تغییرات قیمت، هایشاخص

 بته  توجته  بتا . دهنتد می نشان ،پایه سال یک به نسات معین زمانی دوره در را تولید مختلف مراحل

 تعریتف  بتازار  آن کاالهتای  دادن قترار  پوشتش  تحتت  بترای هتا  شتاخص  که بازاری نوع و کاربرد

 معمتوالا هتای آمتاری کشتورها،    ستازمان دارد.  وجتود  متفتاوتی  قیمتت هتای  شتاخص  شتوند، متی 
(، PPIقیمتت تولیتد کننتده )    (، شاخصCPIهای قیمت نظیر شاخص قیمت مصر  کننده )شاخص

قیمتت   هتای شتاخص  در ایتن میتان   کنند  که( و غیره را تهیه می WPIشاخص قیمت عمده فروشی)

  .داردکاربرد را  ( بیشترینPPIقیمت تولید کننده ) و شاخص  (CPIمصر  کننده )
کننتدگان  کننده، قیمت متوسط یک ساد نوعی کاالها که توسط مصر شاخص قیمت مصر 

گیتری  قیمتت تولیتد کننتده بته جتای انتدازه       و شتاخص  کنتد گیری متی شود را اندازهخریداری می
شود، وضعیت و تغییتر  کنندگان برای کاال پرداخت میهایی که عمال توسط مصر وضعیت قیمت

گیتری  شتود را انتدازه  مراحل مختلف فرایند تولید توسط تولیدکنندگان وضع می هایی که درقیمت
 را انتدازه  ختدمات  و کاالهتا  از ثتابتی  ستاد  قیمتت  تغییرات ها،شاخص از یک هر چند نماید. هرمی

 و کاالهتا . هستتند  متفتاوت  هتا شتاخص  از یتک  هر در مشمول خدمات و کاالهااما  کنند،می گیری

 ختدماتی  و کاالهتا  کلیته  به عاتارتی . باشدمی تولیدکننده بخش ستانده کل PPIدر  مشمول خدمات
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 و شودمی خریداری تولید ایواسطه کاالهای یا اولیه عنوان مواد به تولیدکنندگان سایر وسیله به که
-انتدازه  شتود، متی  خریتداری  از تولیدکننتده  کننتده  مصر  وسیلههب که نهایی خدمات و کاالها نیز

 توستط  مشتخص  مصتار   بترای  کته  ختدماتی  و کاالهتا  تنهتا  CPIشتاخص   در امتا  شتود گیری می
  .(Shakeri, 2008) گیردمی قرار نظر مد ،شودمی خریداری خانوارها
 

 قيمت انتقال سازوکار -2-1

بته یکتی از دو راه    قیمتت  انتقتال  مکتانیزم  ،کشورها گرید درصورت گرفته های پژوهشبر پایه 

  گیرد:زیر صورت می
که به بررستی رابطته بتین تغییترات       CPI به  و سرانجام به داخل خارجي بازارهاي انتقال از ،نخست

-دیتدگاه  بیشتتر پردازد. مطتابق  در نرخ ارز و سطح قیمت داخلی یک کشور در یک دوره معین می

ستنتی، تغییتر در نترخ ارز کشتورها در یتک دوره معتین در تغییتر در ستطح متناست  واردات           های
در تغییر ستطوح متناست  قیمتت داخلتی      شد و تغییر در سطح قیمت واردات تقریااا منعکس خواهد

تغییرات نرخ ارز تغییرات متناس  و متناظری با سطح قیمتت داخلتی    ،خواهد یافت. بنابراین انعکاس
های اخیر نتتایج بستیاری از تحقیقتات نشتان داده استت کته ایتن رابطته متنتاظر در          دارد. اما در سال

 (. Ihrig, Marazzi and Rothenberg ,2006های مختلف، متفاوت خواهد بود )ا زماناقتصادها ی
 مواجته  تولیتد  هایهزینه افزایش با تولیدکنندگان وقتی توليد  مختلف مراحل در قيمت دوم، انتقال

 انتقتال  کننتدگان  مصتر   بته  نهتایی  خدمات و کاالها قیمت افزایش با را این فشار معموالا شوندمی

. استت  همتراه  وقفته  بتا  قیمت انتقال این معموالا الاته.  کنند را حفظ خود سود قالی سطح تا دهندمی
 شترایط  و بنگتاه  گتذاری قیمت استراتژی به بسته زمانی مختلف فواصل در کننده مصر های قیمت

یابتد، ست س بعتد از یتک دوره زمتانی      افتزایش متی   PPIشود. بدین گونه کته ابتتدا   می تعدیل بازار
عمتوم متردم از آن آگتاه     در این مرحله تتورم آشتکار شتده و   شود و منتقل می CPIبه  PPIافزایش 

یابتد  افتزایش متی   CPIگردند. این بدان معنی است که سطح قیمت تولید کننده نه تنها زودتر از می
 بتر  اقتصادی هایتئوری . هر چند (Shams Fakhr, 2009) باشدنیز می CPIبلکه محرک افزایش 

 خرده و کاال اع  از تولیدکننده، عمده فروشی مختلف بازارهای در قیمتهای شاخص بین ارتااط

 به را این ارتااطها کاوش از برخی دارد، داللت نهایی بازار به اولیه بازار از قیمت انتقال و فروشی
 Shams) داندمی کشورها ضعیف اقتصادی ساختار و یا خریدار تولیدکننده، فروشنده، رفتار دلیل
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Fakhr, 2009)  . 
 

 CPI و PPIرابطه متقابل بين  -2-2

 و بلندمتدت  صتورت  دو بته  علیتت  رابطته  در قالت   CPI و PPI بتین  ارتااط اقتصادی ادبیات در

دهتد  متی  نشتان  سایرکشورها در شده انجام هایپژوهش. قرار گرفته استبررسی  مورد مدتکوتاه
حالتت نخستت آن استت کته رابطته        ؛ارتااط بین این دو شاخص از چهار حالتت ختارن نیستت   که 

باشتد، حالتت دوم عکتس    علیت از شاخص قیمت مصر  کننده به شاخص قیمت تولید کننده متی 

در حالتت   ؛باشتد حالت نخست  و علیت از شاخص قیمت تولیدکننده به شاخص مصر  کننده متی 
و سترانجام   گذارندتاثیر می یکدیگر بر مختلف جهات در قل ومست طور به قیمت شاخص دوبعدی 

 یوستیدا ) دهندجهت مشابه واکنش نشان می یک و در سوم عامل به یک قیمت شاخص دوکه این
 و PPI ارتااط متقابتل بتین   حاالت مختلف در ادامه به تفصیل (. Sidaoui et al, 2009و همکاران ،

CP 4مورد بحث قرار گرفته است:  

 
 انرژيهاي حامل قيمت  است CPI محرك PPIالف( 

 خارجی های شوک یا و شوک عرضه در اثر انرژیهای حامل قیمت خاص، یک دوره در اگر
 PPI افتزایش  عنتوان  بته  ابتتدا  در معمتوالا  امتر  این یابد، افزایش هانظیر اجرای طرح هدفمندی یارانه

 اگتر  .خواهد شد خام مواد و معدنی تولیدات قیمت شاخص افزایش منجر به  ویژه به شود،ظاهر می
 زنجیتره  بته  تولیتد  زنجیتره  از قیمتتی  تغییترات  به سرعت محدود نااشد، بازاریابی و توزیع هایکانال
 کننتده  مصتر   قیمتت  تغییتر  بته  ستوختی  متواد  قیمتت  تغییر که طوری به شد، خواهد منتقل فروش

 PPIای از اثتر  قیمت سوخت نمونهتغییر بنابراین  ،شود. اگر این تحلیل صحیح باشدمتناظر منتقل می
 .شودمحسوب می CPIبر 

 
 غذایي محصوالت   PPIمحرك  CPIب( 

 مستتقی   طریتق فتروش   از یکی:  شودمی توزیع کانال دو محصوالت مورد نیاز جامعه از معموالا

________________________________________________________________ 

4- Fan Gang et al, 2009 
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 نهایتتا و  تولیدکننتدگان داران و کارخانته  بته  فتروش  دیگتری از طریتق   و نهایی کنندگان مصر  به
 توستط ( فروشتی  خترده  قیمتت ) انتقتال قیمتت   شکل .هاآن توسط نهایی کنندگانمصر  به فروش

 بتا ( فروشتی  عمتده  قیمتت ) انتقتال قیمتت   شکل و کننده مصر  تورم شاخص آمار وارد اول کانال
 فرعی محصوالت سایر و غذایی مواد فروشی عمده قیمت ظاهراا .شودمی PPI آمار وارد دوم کانال

 بترای  کتامال آزاد  بتازار  شترایط  در. دارد آنها فروشی خرده هایقیمت با نزدیک ارتااط کشاورزی

 بته  تمایتل  کشتاورزی،  فرعتی  تولیدکنندگان محصوالت بازار، دو در کشاورزی، فرعی محصوالت
 کشتاورزی  محصتوالت  و غتذایی  مواد وزنکه علت اینبه  حال، این با. قیمت دارند یک تنها قاول

 در متواد  تغییتر  است، PPI شاخص در آنها وزن از باالتر توجهی قابل طورهب  CPIشاخص در فرعی
 نسات کننده مصر  تورم شاخص در بیشتر تغییرات به منجر فرعی کشاورزی محصوالت و غذایی

 محرک یا علتت  کننده مصر  تورم شاخص که گفت سادگی به تواننمی چه اگر .شودمی PPI به

PPI ،مثات رسید. نتیجه یک توان بهمطمئنا می ، آماری هایداده  تحلیل و تجزیه اما در  است 
 

 خدمات قيمت   CPI و PPI در مستقل ج( تغييرات

وجتود   CPI در ختدمات  استت، یعنتی   CPI و PPI هتای آماره بین اصلی تفاوت عامل خدمات،

 چتون هت   ختدمات  قیمتت  ستطح  واقعتی  اقتصتاد  در معین زمان یک در اگر .نیست PPI در اما دارد
 ایتن  ارتااطی تغییر کنتد،  و پستی خدمات پرورش، و آموزش خدمات بهداشتی، و پزشکی خدمات
 در تغییترات  شترایط،  سایر با ثاات بنابراین، منعکس خواهد شد. CPI آماره در بیشتر قیمت تغییرات

PPI و CPI که گفت توانمی در این حالت .است ناسازگار توجهی قابل میزان به CPI و PPI  نستاتاا 
 .هستند مستقل

 
 ارز نرخ اثرات و دستمزد   CPI و PPI در 1افزایي د( هم

 طتور  بته  (ارز نترخ  و کار نیروی دستمزدچون )ه  عوامل از برخی قیمت مالحظه شده است که
 .شتوند متی  جهتت  یتک  در PPI یتا  CPI در تغییرات موج  اما شوندنمی PPI یا CPI وارد مستقی 

________________________________________________________________ 

4- Synergistic 



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   912

 در تغییتر  موجت   ستو  یتک  از یک کشور ساکنان درآمد سطوح یا کار نیروی دستمزد در تغییرات
 و (CPI در تغییتر  شود )یعنیمی یمصرف بازار درها قیمت بر سطح نهایتا اثر و کنندهمصر  تقاضای

 در )یعنتی تغییتر  شود می وری ثاات بهره شرایط در تولید هایهزینه در تغییر موج  دیگر، سوی از
(PPI. در موجت  تغییترات    ارز نترخ  توجته  قابتل  تغییترات  مشتخص،  زمان یک در و باز اقتصاد در 
 و کاالهتای مصترفی   واردات واکتنش  کته بتا فترا ایتن    .شتود  می کاال واردات داخلی های قیمت

 .گرفتت  قترار خواهتد   تتاثیر  تحت قطعاا PPI و داخلی CPI مشابه باشند، ایکاالهای واسطه واردات
 کاالهتای  و داخلی مصرفی کاالهای کل ارزش در وارداتی به سه  کاالهای بستگی تاثیر این میزان

 .دارد متوسط

متوستط   عرضه از انعکاسی PPI نهایی و شاخص تقاضای از انعکاسی CPI دانی  که شاخصمی
 عمتده  قیمتت  شتاخص  از )یعنتی  تقاضتا  بته  عرضه از تواندمی انتقال رابطه نظری، لحاظ به لذا است

 خترده  قیمتت  شتاخص  از )یعنتی  عرضته  بته  تقاضتا  از و یتا  فروشی( خرده قیمت شاخص به فروشی
از  .طرفته باشتد   ممکتن استت رابطته علیتت یتک     لذا  .باشد فروشی( عمده قیمت شاخص به فروشی

 طتور  بته . رابطه علی وجود نداشته باشد که اصالاممکن است این رابطه نامتقارن باشد و یا اینسویی 
 دو استت  ممکتن  انتقتال  ایتن  پتس  وجود داشته باشتد،  CPI و PPI بین علی رابطه یک اگر خالصه،

انتقتالی   هتیچ  پس ندارد، وجود دو این بین معلولی و علت رابطه هیچ اگر باشد و نامتقارن طرفه و یا
 .گیرده  صورت نمی

 

 پيشينه تحقيق-3

 مطالعات خارجي.3-1

را متورد بررستی   PPI و  CPI بتین  ارتاتاط  صورت نظتری و تجربتی  ه( بClark, 1995) کالرک
شتود. امتا   را موج  متی  PPIبه  CPIزنجیره تولید ارتااط ضعیفی از  وی مطالعات قرار داد. براساس

بینتی  کنتد، امتا قتادر بته پتیش     کمتک متی   CPIبینتی تغییترات   برخی اوقتات بته پتیش    PPIیرات یتغ
 CPIای از افتزایش تتورم   تتوان نشتانه  را نمی PPIسیستماتیک آن نیست. از نظر وی هر افزایشی در 

 دانست. 

( برای ایالت متحده نشتان  Blomberg and Harris, 1995) همچنین مطالعه بلومارگ و هریس
 را ندارد.   CPIبینی قدرت پیش PPIداد که 
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 مکانیزم ،VARو  روش  4981-1114 ماهانه آمارهای از استفاده ( با 1111) 4وینهاگن جاناتان

پتژوهش وی   را متورد بررستی قترار داد.    CPIبته   آن انتقال تا تولید مختلف مراحل در قیمتانتقال 

دارد. وی نشان داد که تنها در  وجودCPI به شاخص  تولید اولیه مراحل از تورم انتقال نشان داد که
 یهتا قیمتت  رونتد  های دیگتر شود. ولی در سالمی CPIموج  تغییر در   PPI،4991-1114دوره 
 شوند.می منتقلCPI به  نهایی و ایواسطه اولیه، مواد

 و مطمتئن  استت، ارتاتاط   شده انجام لوئیس سنت رزرو فدرال بانک در که ایمطالعه براساس 
 وجتود  فروشی خرده قیمت و تولید اولیه مراحل در کاالها یا اولیه مواد قیمت در بین تورم منظمی

 توضیحی متغیر گروه دو که مدلی و CPIو PPI ماهانههای داده استفاده از بامذکور  مطالعه ندارد.

 41 در CPIتورم  یعنی اول گروه متغیرهای تاثیر چگونگی مدل است. این شده انجام بردارد، در را

 متاه  41 نهایی در کاالهای تولیدکننده قیمت شاخص تورم یعنی دوم گروه متغیرهای و گذشته ماه

 در تتاثیر  بیشتترین  دهتد کته  متی  نشتان  نتتایج  کندمی بررسی  .CPI تغییرات  بر را جاری و گذشته

 باشتد و متی  باوقفته  هتای PPI و CPI جتاری  دوره تتورم  ستوی  از جتاری  دوره در CPI  تغییترات 

 حاصل نتایج دیگر، عاارت به. کندمی توجیه راCPI تغییرات درصد 44 تنها PPI باوقفه  متغیرهای

 هتای شوک نتیجه , همزمان حرکت این .باشدمیCPI و  PPI تورم نرخ دو حرکت همزمانی مؤید

 قترار  تتاثیر  تحتت  پتردازش  مختلتف  مراحتل  در راهتا  قیمتت  کلیته  زمتان  یک که در است تورمی

 شتده  پرداختته  تولیتد  مختلتف  مراحتل  در قیمت ارتااط به بررسی همچنین مطالعه این در .دهدمی

 شتاخص  تتورم  از استتفاده  بتا  نهتایی  کاالهتای قیمت تولیدکننده  شاخص تورم منظور بدین . است

 41 در نهایی کاالهای و  تورم جاری ماه و گذشته ماه 41 در ایواسطه کاالهای تولیدکننده قیمت

 به نیز ایکاالهای واسطه تورم بررسی برای روش همین . است گرفته قرار بررسی مورد گذشته ماه

 هتا تورم قیمت بین نگر پیش یا تاخیری مذکور تحقیق اینهای یافته است. براساس شده گرفته کار

 اگتر  است. یعنی PPI و CPI تورم بین ارتااط نوع این از تر ضعیف تولید، حتی مختلف مراحل در
 کاالهتای  قیمتت  افزایش به منجر نفتی مواد مانند خام مواد قیمت در افزایش که است منطقی  چه

 بتازار  خاص شرایط به بسته و شود نمی انجام طریق این به تورم فرآیند در حقیقت اما شود، نهایی

________________________________________________________________ 

4- Jonathan Weinhagen 
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 نتیجته  چنتین  راحتتی  بته  تتوان  نمی پس رود،می عق  سمت گاهی به و جلو سمت به تورم گاهی

 Shams) شتود متی  منجتر  نهتایی  کاالهتای  تورم فتردای  به خام، مواد قیمت امروز تورم که گرفت

Fakhr, 2009.) 

 91 ( در پژوهشتی راجتع بته   Bhattacharya and Thomakos, 2008) تومتاکس  بهاتاچاریتا و 
 PPIو  CPI ژاپن به بررسی تاثیر نرخ ارز بتر تتورم   و انگلیس آمریکا، کشور سهصنعت منتخ  در 

و سیستت  چنتد متغیتره شتامل      VARهای ماهانه و استفاده از متدل  پرداختند. مطالعه آنها بر پایه داده
-مطالعه آنها نشان داد که نرخ ارز از طریتق کانتال   تورم داخلی، قیمت های واردات و نرخ ارز بود.

بینتی تتورم   های مختلف همچون شاخص قیمتت مصتر  کننتده، تولیتد کننتده و واردات بته پتیش       
ای داخلتی وجتود   هکند. همچنین یک رابطه علیت یک طرفه از نرخ ارز به قیمتصنعت کمک می

 دارد. 

 4971های ماهانه متالزی از ژانویته   ( با استفاده از دادهGhazali et al, 2008غزالی و همکاران )
های علیت گرنجر و علیت یاماموتو نشان دادنتد کته علیتت یتک طرفته از      و آزمون 1118تا آوریل 

PPI  به CPI.وجود دارد 
 توضتیحی  خود روش( با استفاده از Shahbaz, Awan and Nasir, 2009) شهااز، آوان و نصیر

بته بررستی    4998:11تتا   4991:14های ماهانه پاکستان بترای دوره  و داده( ARDL) توزیعی وقفه با
 رابطه علیت بین شاخص قیمت مصر  کننده و شاخص قیمت تولیدکننتده پرداختنتد. مطالعته آنهتا    

 PPIپایه مطالعه مذکور رابطه علیتت از   است. بر CPIو  PPIگویای وجود رابطه علیت دوطرفه بین 

 است. PPIبه  CPIتر از رابطه علیت از بسیار قوی CPIبه 
بترای  ( در مطالعته دیگتری   Shahbaz, Wahid and Haider, 2010 ) وحیتد و حیتدر   شتهااز، 

رابطته علیتت    4998:11تتا   4991:14طی دوره  و دادهای ماهانه ARDLبا استفاده از روش پاکستان 
طرفته وجتود    ها به این نتیجه رستیدند کته علیتت دو   را مورد آزمون قرار دادند. آن CPIو WPIبین 

 به مرات  قوی تر است. CPIبه  WPIدارد و علیت از 

ای به بررسی رابطه علیتت بتین شتاخص    ( در مطالعهSidaoui et al, 2009سیداوی و همکاران )
( در کشور مکزیک پرداختند. نتایج CPI( و شاخص قیمت مصر  کننده )PPIقیمت تولیدکننده )

داد داشتتن  آنها که با استفاده از آزمون علیت گرنجر و مدل تصحیح خطتا صتورت گرفتت، نشتان     
کننتده، مفیتد   تر شاخص قیمتت مصتر   بینی دقیقتواند برای  پیشمی PPIاطالعات کافی در مورد 
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وجتود نتدارد ولتی در     PPIبته   CPIز واقع شود. مطالعه آنها نشان داد که رابط علیت کوتاه متدت ا 
 شود.و نهایتاا تورم می CPIموج  تغییر  PPIهای بلندمدت تکانه

در چتین   PPIو  CPIرابطه علیت  ( به بررسیGang et al, 2009 anF) فان گانگ و همکاران  
های با استفاده از آزمون علیت گرنجر پرداختند. یافته 1117لغایت آگوست  1114طی دوره ژانویه 

ماهته ایتن تتاثیرات رخ     4-9بوده و با یک تاخیر   PPIعلیت گرنجری تغییر  CPIنشان داد که   آنها

تتری نستات بته عوامتل ستمت      رنتگ  می دهد. بر این اساس عوامل سمت تقاضای اقتصاد نقتش پتر  
تعیتین متی     CPIچه هر دو طر  بر روند تورم آن کشور که با استفاده از  عرضه ایفا می کنند. اگر

 شود، اثرگذارند.
به بررستی رابطته    1کارگیری روش دامنه فرکانسه( با ب2012Aviral Kumar ,) 4آویرال کومار

( بتا  PPIو شتاخص قیمتت تولیتد کننتده )     (CPIعلیت گرنجر بین شاخص قیمتت مصتر  کننتده )   

ه وی نشتان داد کته   پرداختت. نتیجته مطالعت    1141:1تا  4919:9های فصلی استرالیا از استفاده از داده
بترای   PPIکند، در حتالی کته   کمک می PPIبینی تورم به بهاود پیش CPIاطالعات جدید راجع به 

 چندان مفید نیست. CPIبینی پیش
 

 مطالعات داخلي.3-2

 متقابتل  ارتاتاط  بررستی "ای بتا عنتوان   ( در مطالعته Baz mohammadi, 2001بازمحمتدی ) 

و روش 4919-4979استتفاده از آمارهتای ماهانته     و بتا  PPI ، "CPI و  WPIقیمتت   هتای شتاخص 

قترار داده   هتای قیمتتی را متورد مطالعته    ارتااط بین شتاخص  (VARبرداری ) توضیحی الگوی خود
استت و   WPIو  PPIبه CPI از هاقیمت روند تاثیرگذاری بلندمدت، بر اساس مطالعه وی، در است.

 تکانته  یتک  شود. اثرمی منتقل CPI به ماه 41 و ٥ از پس ترتی  به WPI و PPI در تکانه  یک اثر

 بتر  زمتان  طتول  در CPIمتغیتر   چند تتاثیر  هر کند،می نفوذ دیگر شاخص دو در سرعت به  CPIبر

 CPI متغیتر   بتر  تتورمی  انتظتارات  و CPI  متغیر بازخور یعنی است دیگر متغیر دو از بیشتر خودش

________________________________________________________________ 

4- Aviral Kumar Tiwari 

1- frequency domain 
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  .است دیگر عامل دو از بیشتر بسیار
 سته  الگوی یک استفاده از با تورم نرخ برآورد" عنوان پژوهشی با در (Fakhri, 2004فخری )

-مرحلته  دو مربعات حداقل روش و 4919-4989 فصلی هایداده از استفاده با  "همزمان ای معادله

مطالعته   پرداخته استت.   WPIو  CPI،PPI های شاخص بین سیستمی ارتااط بررسی به (2SLS) ای
 فروشتی  عمده تورم و فروشی عمده بازار به ماهه 9 وقفه یک با تورم تولیدکننده کهوی نشان داد 

 نیتز بته  CPI افتزایش   شتود. وی نشتان داد کته   متی  منتقل فروشی خرده بازار به ماهه 9 وقفه با یک

 شود.  را موج  می PPIبازخور افزایش  صورت

موثر بر تتورم کشتور طتی     بررسی عوامل به (Tavakoli and karimi, 2008) توکلی و کریمی
-برداری، تجزیه واریانس و توابع واکنش ضربه توضیحی الگوی خود از استفاده با 4997-8٥دوره 

کننده، نقدینگی، شتاخص  پرداختند. متغیرهای مورد استفاده آنها در مدل شاخص قیمت مصر  ای

ص قیمتت واردات  کاالهای وارداتی و مخارن دولت بوده استت. مطالعته آنهتا نشتان داد کته شتاخ      
ترین متغیر تاثیرگذار بر تغییرات سطح تورم طی دوره مورد بررسی است و شتدت تتاثیرات آن   مه 

 در مقایسه با عرضه پول و مخارن دولت در نوسان شاخص قیمت به مرات  بیشتر است.

ای بتته بررستتی رابطتته بتتین (، در مطالعتتهFotros and torkamani, 2008فطتترس و ترکمنتتی )

( در اقتصتاد  CPI) ( و مصتر  کننتده  WPI) (، عمده فروشی PPIی قیمتی تولیدکننده )شاخص ها
( VAR) بترداری  توضتیحی با استفاده از روش ختود   4971تا اسفند  4919ایران طی دوره فروردین 

از  CPIو   WPIباعتث افتزایش     PPIنشتان داد بتروز تکانته در   متذکور  نتایج این مطالعه   پرداختند.

ستال ادامته دارد، امتا بتا     همان آغاز وقوع تکانه می شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک
از همتان دوره اول بتا    CPIباعتث متی شتود کته      WPIگذشت زمان از بین می رود. وقوع تکانه در 

را بته   CPIتغییترات   PPIهمچنین  ماه از بین می رود. 1افزایش مواجه شود، اما این تاثیر در کمتر از 
 دارد.   WPIخوبی توضیح می دهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات

 CPI   و WPI ,PPI هتای شاخص متقابل ارتااط بررسی( به Shams Fakhr, 2009)شمس فخر 

 دوره ( طتی VARبترداری )  توضتیحی  رهیافت ختود  و اقتصادسنجی الگوی از استفاده با در ایران

 تاثیرگذاری روند بلندمدت و مدت کوتاه در نشان داد که مطالعه وینتایج  پرداخت. 4971-4919

 هزینته  فشتار  از ناشتی  تتورم  عاارت دیگتر،  باشد. بهقیمت می هایشاخص سایر بهPPI از ها قیمت

 در شتود. بتر پایته مطالعته وی،    متی  منتقتل  خترده فروشتی(   و بازارها )عمتده فروشتی   سایر به تولید
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 تتورم  وجتود  بتر  شود که شاهدیمی منتقل بازارها سایر به تولیدهای هناحیه هزین از تورم بلندمدت

 .باشدمی کشور در هزینه فشار از ناشی
 

 هاي تحقيقآمار و داده-4

هد  تفکیک اثرات کوتتاه متدت و بلندمتدت و     VECM4از آنجا که درچارچوب یک مدل 

-دادهاز پتژوهش   ایتن مدت و بلندمدت اقتصادی است، برای انجتام  های کوتاهنیز محاساات کشش

تتا    4987:14 از  PPIو CPIهتای  شاخص آمارهای ماهانه بر این پایه .استفاده شده است ماهانه های

 ترسی  شده است. 4ها در نموداراین شاخص مسیر زمانی. آوری شده استجمع 4991:14
 

 
 کننده و توليد کنندههاي قيمت مصرف. روند  شاخص( 1) نمودار

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ماخذ:

________________________________________________________________ 

4- Vector Error Correction Model (VECM) 

 

40 

80 

120 

160 

200 

240 

280 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

CPI PPI 



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   990

 

 شناسي تحقيقروش-5

یعنتی  )کمتک کنتد    CPI بینیپیش به تواندمی PPI برای بررسی این سوال که آیا مقاله، این در
و  (Granger 1969) گرنجتر  توستط  شتده  پیشتنهاد  از روش (استت  CPI علیتت گرنجتری   PPI آیا

 است. شده استفاده( Sims, 1972) روش مشهور سیمز

هتای اقتصتادی و نترم افتزار بته      علیت گرنجر که در کتتاب  آزمونمورد استفاده از  ترینمتداول
( دو VARبترداری)  توضتیحی ختود   شناخته شتده استت، تحتت یتک متدل     « گرنجر آزمون»عنوان 

بته صتورت    CPIبرای  PPI بینی تورم به منظور بررسی قدرت پیش VAR باشد. معادله می 4طرفه
 باشد:زیر می

πt
CPI = μ0 + ∑ αjπt−1

CPIp
j=1 + ∑ βjπt−j

PPIP
j=1 + ε𝑡    (4)  

( تخمتین زده  OLSبا حداقل مربعات معمولی) معموالا VARهای مدل است. 1نوفه سفید ε𝑡که 
بتا استتفاده از    معمتوالا  کنتد متی  تعیتین  را متدل  پویتایی  خصوصتیات  ، کهpها، شود و تعداد وقفهمی

فرضتیه صتفر    شود. مشخص می 1یا معیار شوارتز 9چون معیار اطالعات بیزینمعیارهای اطالعاتی ه 

 :باشدمیبه صورت زیر نیز 
𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽2 = 0 

-توان استفاده نمود. اگر فرضتیه صتفر رد شتود متی    و ه  تابع آزمون والد می Fکه ه  از تست 

 (.Clark, 1995، کالرک) است CPIعلت گرنجری تورم  PPIتوان نتیجه گرفت که تورم 
 I(1)( نشان دادند که اگر متغیرهای متورد بررستی   Engle and granger, 1987انگل و گرنجر)

ند(، بنتابراین ستری بتا یتک متدل      باشد، )یعنی اگر هت  انااشتته باشت    I(0)باشند و ترکی  خطی آنها 
زده ( تخمتین  VECMصورت برداری آن مدل تصحیح خطای بترداری) ه( یا بECM) تصحیح خطا
𝑝𝑃𝑃𝐼) هتتای قیمتتتبتتا در نظتتر گتترفتن لگتتاریت  شتتاخص   .متتی شتتود = log(𝑃𝑃𝐼)  و𝑝𝐶𝑃𝐼 =

________________________________________________________________ 

4- bivariate vector autoregression (VAR) 

1- white noise 

9- Bayesian information criterion (BIC) 

1- Schwarz Criterion 
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log(𝐶𝑃𝐼)      آنگاه دیفرانسیل مرتاه اول تتورم خواهتد بتود. معادلته اولیته )VECM  صتورت زیتر   هبت
 شود:نمایش داده می

𝜋𝑡
𝐶𝑃𝐼 = 𝜇0 + 𝛾1(𝑧𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑗𝜋𝑡−𝑗

𝐶𝑃𝐼𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝛽𝑗𝜋𝑡−𝑗

𝑃𝑃𝐼𝑝
𝑗=1 + 𝜇𝑡  (1)  

𝑧𝑡−1 = 𝑝𝑡−1
𝐶𝑃𝐼 − 𝜑0 − 𝜑1𝑝𝑡−1

𝑃𝑃𝐼𝑧𝑡−1 = 𝑝𝑡−1
𝐶𝑃𝐼 − 𝜑0 − 𝜑1𝑝𝑡−1

𝑃𝑃𝐼 
𝜑سرعت تعدیل و  𝛾1جمله تصحیح خطا  𝑧𝑡−1،  نوفه سفید 𝜇t که

1
-متی ضری  ه  انااشتگی  

 . ( Sidaoui et al, 2009و همکاران ، یوسیدا)باشد
خطتا   حیدر متدل تصتح   تیت عل ی( دو مناتع مهت  بترا   Granger and line, 1995) نیگرنجر و ل

 𝛾1ناشی از اثر جمله تصحیح خطا )یعنی از رابطه بلندمتدت( اگتر    نخست ( نشان دادند.ری)معادله اخ
 از متفتاوت هتا  β)یعنی رابطه کوتتاه متدت( اگتر     PPIاز وقفه تورم  یمتفاوت از صفر باشد و دیگر

. بر این اساس، اولی را علیت گرنجر بلندمدت و دومتی را علیتت گرنجتر کوتتاه متدت      باشند صفر
بته   PPIعلیت کوتاه مدت، بلندمدت و یتا هتر دو از   امکان ه  انااشته باشند،  PPIو  CPIنامند. اگر 

CPI  الاته این امکتان نیتز وجتود دارد کته رابطته علتی از        .داردوجودPPI   بتهCPI   موجتود نااشتد 

 .( Sidaoui et al, 2009و همکاران ، یوسیدا)
 

 برآورد و تخمين مدل-6

 بررسي مانایي.6-1

 PPIو  CPIهتای  شد به منظور دستیابی به نتایج مطلتوب از لگتاریت  ستری   عنوان گونه که همان
شتان  ، اولین مرحله شناسایی ویژگی سری زمتانی CPIو  PPIبررسی مانایی  برایاستفاده شده است. 

-هستند یا خیر. زیرا اگتر نترخ   I(0)مانای  CPIو  PPIهای تورم که آیا نرخ شوداست. باید ارزیابی 

زیه و تحلیتل بته   بوده و بنابراین تج I(2)ها سطح قیمت هباشد، آنگا I(1)های تورم غیرایستا و فرایند 
تتر خواهتد شتد.    کننتده پیچیتده  هتا مصتر   های قیمت تولیدکننده بته قیمتت  منظور شناسایی شوک

دهنتد کته تتورم    پرون نشان می فولر و فلی س وشین، دیکی پسران-چو، ای  و لین های لوین،آزمون
CPI  وPPI به عاتارتی . در سطح مانا هستند CPI  وPPI، I(1)  هتا در  آزمتون باشتند. نتتایج ایتن    متی

 جدول زیر خالصه شده است:
 شود که همان مفهوم تورم است.با تفاضل مانا می PPIو  CPIهای توجه: شاخص
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 جوسليوس -آزمون هم انباشتگي یوهانسن.6-2

در دوره  PPIو  CPI قیمتت  هتای نتایج به دست آمده در بخش قالی نشان می دهد که شتاخص 

بترای بررستی    VECM بنتابراین بررستی متدل    .هستتند(  I(0)هتا  )یا تورم هستند، I(1) مورد بررسی
هتا  بایست هت  انااشتتگی ستری   در ابتدا می از این رومناس  خواهد بود.  CPIو  PPIرابطه علی بین 

-تخمتین زده متی   ستوم محرز بود، معادله ها مورد بررسی قرار گیرد. اگر شواهد ه  انااشتگی سری

 شود.  ها برای ارزیابی علیت انجام میβو   𝛾1 روی  داریمعنی ازمونشود و در گام آخر 
 

 هاپایایي سري آزمون ( 1) جدول 

 CPI PPI آزمون ریشه واحد

 سطح احتمال آماره سطح احتمال آماره 

 0.0000 8.09450- 0.0000 10.7721- چو و لین لوین،

 0.0000 8.04004- 0.0000 9.31727- وشین پسران-ای 

 61.9317 0.0000 51.7413 0.0000 (ADPدیکی فولر)

 64.5463 0.0000 53.1287 0.0000 (PPفلی س پرون)

 پژوهشهای یافتهماخذ : 

 آزمتون  آمتاره  جوستلیوس، از دو -یوهانستن  روش از هت  انااشتته   بردارهتای  تعتداد  یتافتن  برای
 مقتدار  حداکثر آزمون است. در شده استفاده )(اثر آزمون ( و) ویژه مقدار حداکثر

« هت  انااشتته   رابطته  یتک  وجتود  مقابتل  در ه  انااشته رابطه وجود عدم صفر فرضیه»ترتی   به ویژه
 .شتود  متی  آزمتون ...و« ه  انااشتته  رابطه دو مقابل در ه  انااشته رابطه یک از کمتر یا یک وجود»و

 دو از بیشتتر  یتا  یتک  وجتود  مقابتل  در ه  انااشتته  رابطه وجود عدم فرضیه» ترتی  به نیز اثر آزمون

 بحرانی مقادیر از متغیرها این به مربوط آزمون های آماره اگر .شود می آزمون...و «ه  انااشته رابطه
هت    بردارهتای  تعتداد  استاس  ایتن  بر و شود می پذیرفته مقابل فرضیه باشد، بیشتر درصد ٥ سطح در

  .آید می دستهب انااشته
آورده شتده استت گویتای وجتود یتک بتردار هت          1نتایج خالصه شده نرم افزار که در جدول

 باشد.انااشته می

 
 انباشتهتعيين تعداد بردارهاي هم ( 2) جدول

 نوع آزمون
عدم عرض از مبدا 

 و عدم روند

وجود عرض از 

 مبدا و عدم روند

وجود عرض از 

 مبدا و عدم روند

وجود عرض از 

 مبدا و روند

وجود عرض از مبدا و 

 روند درجه دو
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Trace 1 1 0 0 0 

Max-Eig 1 1 0 0 0 

 پژوهشهای یافتهماخذ : 

پس از تشخیص تعداد بردارهای ه  انااشتگی، رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد نظر حاصتل  
شتود، در  گونه که مالحظه متی دهد. همانشود. جدول فوق نتایج حاصل از انااشتگی را نشان میمی

( از مقتدار بحرانتی   r≥0ویتژه  بترای )   مقتدار  درصد، آماره آزمون اثر و حداکثر ٥داری سطح معنی
-متناظر بزرگتر است و بر این اساس از نظر تعداد بردارهای ه  انااشتگی، یک بتردار شناستایی متی   

 گردد.

 
 تعيين مرتبه هم انباشتگي الگو.6-3

 اطمینتان  بتتوان  تتا  گتردد  مشتخص  متدل  در شده وارد هایوقفه طول تا است الزم برآود از قال
 بتوده،  دارا را کالستیک  خصوصتیات  VECM الگتوی  بته  مربتوط  خطتای  جمالت که کرد حاصل

 از مستتقل  و هستتند  2واریتانس  و صتفر  میتانگین  نرمتال،  توزیتع  دارای و ندارنتد  پیاپی هماستگی
بهینه معیارهتای مختلفتی وجتود دارد. نتتایج بدستت       وقفه تعداد تعیین برای .اندشده توزیع یکدیگر

 (.9)جدول  کنندراپیشنهاد می 1آمده از تخمین مدل بیانگر این است که اکثر معیارها وقفه 

 
 الگو وقفه بهينه تعيين ( 3) جدول 

 LogL LR FPE AIC SC HQ وقفه 

0  212.0385 NA   0.000171 -3.000550 -2.958527 -2.983473 

1  886.0310  1319.100  1.19e-08 -12.57187 -12.44580 -12.52064 

2  896.1184  19.45422  1.09e-08 -12.65883  -12.44872* -12.57345 

3  898.6893  4.884629  1.11e-08 -12.63842 -12.34425 -12.51888 

4  909.6467   20.50611*   1.01e-08*  -12.73781* -12.35960  -12.58412* 

5  911.4419  3.308286  1.04e-08 -12.70631 -12.24406 -12.51847 

 های پژوهشماخذ: یافته  

 
   متغيرها تمدهکوتا بطهرا و گرنجر عليت آزمون.6-4

جهت اطمینان از وجتود رابطته بتین متغیرهتای موجتود در       ه ، بر متغیرها نمودن رگرس از قال
های تحقیتق، در ایتن بختش از آزمتون علیتت      بررسی درستی یا نادرستی فرضیهمدل معرفی شده و 

شتاخص قیمتت تولیتد کننتده      بینتی پتیش  گرنجر استفاده شده است. برای بررسی رابطه علیت بترای 
(PPI( و شاخص قیمت مصر  کننده )CPI )   بترداری استتفاده شتده     توضتیحی از یک متدل ختود
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است. فرضیه مورد نظر عاارت است از صفر بودن ضرای  مقادیر با وقفه متغار علیت و تابع آزمتون  
 مورد نظر چون با یک سیست  از معادالت مواجه هستی ، تابع آزمون والد است که دارای توزیتع 

 است.
شتاخص  و ( CPIه )شاخص قیمت مصر  کننتد  بینیپیشآزمون علیت گرنجر برای متغیرهای 

در ناحیه بحرانتی   در جدول زیر خالصه شده است. اگر  مقدار عددی ( PPIقیمت تولید کننده )

باشد فرضیه %٥زیر  Probقرار گیرد یا 
 

شتود و  مانی بر بی اثر بودن مقادیر با وقفه علیتت رد متی   
 شود.ته و علیت گرنجری آن محسوب میلذا متغیر علیت واقعا بر معلول اثر با وقفه داش

 
 CPIو  CPI(  آزمون عليت گرنجر براي 4جدول )

 D(LOG(CPI) متغير وابسته  

 Chi-sq Prob متغبر مستقل

D(LOG(PPI) 17.05616 0.0019 

 D(LOG(PPI) متغیر وابسته: 

 Chi-sq Prob متغار مستقل

D(LOG(CPI) 1.973662 0.7406 

 پژوهشهای یافتهماخذ: 

 

تتوان  بدست آمده از تخمتین متی    Probبنابراین با توجه به مطال  ذکر شده و با توجه به میزان 
تتاثیری   PPIبر روی  CPIکه گذارد، حال آناثر می CPIبر روی  PPIگیری کرد که تغییرات نتیجه
 ندارد. 

 
 (VECM)تخمين الگوي تصحيح خطاي برداري.6-5

 خطتای  صتحیح ت الگتوی  توانمی انااشته، ه  بردارهای تعداد مورد در حاصله نتایج از استفاده با
وجتود رابطته بلندمتدت تعتادلی را     برآورد معادله مورد نظتر نیتز   . نمود استخرانرا  (VECM) برداری

انااشتتگی  ضتری  هت    افزار بدست آمتده استت،  که از خروجی نرم ٥مطابق با جدول .  کندتائید می
 . و متفاوت از صفر است -4/4

 بترای   ٪ ٥ ستطح  در تتوجهی  قابتل  طتور  بته  خطتا  تصحیح جمله رفت،گونه که انتظار میهمان

 CPIبته   PPIاز این رو شواهد علیتت گرنجتر بلندمتدت از     .است صفر از متفاوت CPI تورم معادله
 وجود دارد. 
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 (  وجود رابطه هم انباشتگي بلندمدت 5) جدول

C LOG(PPI(-1)) LOG(CPI(-1)) Cointegrating Eq: 
0.302865 

[ 1.53944] 

-1.109637 

[-26.3090] 
1.000000 CointEq1 

 پژوهشهای یافتهماخذ: 

 

و در آن متغیتر وابستته    شودمحسوب میمدت یک الگوی بازخور کوتاه الگوی تصحیح خطای

بته   رستیدن گردد. در حقیقت وجود ایتن ستازوکار بتازخور،    میدستگاه تعدیل  یتعادل بینسات به 
رابطتته  بیتتانگر وجتتودکنتتد. در ایتتن الگتتو ضتری  تعتتدیل  متتدت را تضتمین متتی رابطته تعتتادلی بلنتتد 

  .باشدمیمدت مدت بین متغیرها در راستای یک رابطه بلندکوتاه
ضری  جمله تصحیح خطا کته بیتانگر سترعت تعتدیل     دهد که برآوردهای این مطالعه نشان می

بدین معنی که اگر شوکی به رابطه تعادلی وارد شتود،  (. ECT=0/036)باشد می 191/1است تقریاا 
-ماه نیتاز متی   17که اثر کل ناپدید شود تقریاا  گردد و برای اینتصحیح می 191/1هر ماه به اندازه 

 باشد.

 
 (VECMضرایب برآورد شده الگوي تصحيح خطاي برداري) تخمين ( 6) جدول
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D(LOG(CPI)) 
-0.036 

[-4.01] 

0.331 

[ 3.73] 

-0.034 

[-0.397] 

0.199 

[ 2.31] 

-0.130 

[-1.50] 

0.039 

[ 0.75] 

0.108 

[ 2.07] 

-0.176 

[-3.31] 

0.123 

[ 1.27] 
5.57 

D(LOG(PPI)) 
-0.020 

[-1.31] 

0.241 

[ 1.53] 

0.059 

[ 0.38] 

0.192 

[ 1.26] 

-0.0008 

[-0.005] 

0.117 

[ 1.25] 

0.004675 

[ 0.05056] 

0.123 

[ 1.31] 

-0.051 

[-0.304] 
1.81 

 پژوهشهای یافتهماخذ: 

 

شتود  گونته کته مالحظته متی    همان دهد.را نشان می tارقام درون کروشه مقادیر  در جدول فوق

بیانگر این است که علیت گرنجر کوتاه مدت نیتز وجتود دارد کته نتتایج      PPIضرای  با وقفه متغیر 
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 نماید.را نیز تایید می 1-1بدست آمده در قسمت 
که الزامی ندارد در ناحیه بحرانی قرار گیرند )بته ختاطر احتمتال هت  خطتی در       tبرخال  ارقام 

که در واقع چنین استت. بتا ایتن حتال      .دار باشدباید معنی Fزا( مقدار مقادیر با وقفه متغیرهای دورن
مانتا استت، در     VARزیاد باشد، بخصوص اینکه در اینجتا بحتث روی     �̅�2یا  𝑅2 الزامی ندارد که

انتد، دامنته تغییترات انتدک داشتته      نتظار داری  متغیرها به دلیل اینکه تفاضل و نرخ رشد بتوده نتیجه ا

باشتد و صتر  معنتی دار    ذاتا ک  است و به معنی بدی مدل نمی �̅�2یا  𝑅2صورت باشند که در آن
 کند.در اینجا بسنده می Fبودن 

 

 نتيجه گيري جمع بندي و  -7

( بتا شتاخص قیمتت    CPI) کنندهمیان شاخص قیمت مصر علیت این پژوهش به بررسی رابطه 
 تتا  4987:14هتای ماهانته بترای دوره    پردازد. بترای ایتن منظتور داده   ( در ایران میPPI) تولیدکننده
هتای اقتصتاد ستنجی    مورد بررسی قرار گرفته است. روش Eviewsبا استفاده از نرم افزار  4991:14

 باشد. می (VECM) خطا تصحیح جر و مدلکار گرفته شده نیز، آزمون علیت گرنهب

 تولیتد  قیمتت  شاخص از طرفه یک علّی رابطه یک که دهدمی نشان گرنجر علیت آزموننتیجه 

 ایتن  ماهته  4-1 تتاخیر  یتک  بتا  دارد و وجتود ( CPI) کننتده  مصر  قیمت شاخص به( PPI) کننده
متورد استتفاده    CPIبینی برای پیشتواند می PPIدهد. بدین معنی که مقادیر با وقفه  می رخ تاثیرات

  ندارد. PPIبینی نقشی در پیش CPIقرار گیرد، در حالی که 

بر اساس این نتتایج، اگتر    کند.را تایید می آزمون این نتایج نیز خطا تصحیح مدل چنین نتایجه 
اثتر کتل   کته  گردد و برای اینتصحیح می 191/1شوکی به رابطه تعادلی وارد شود، هر ماه به اندازه 

 باشد.ماه نیاز می 17 ناپدید شود تقریااا

 از جتاری ناشتی   دوره درCPI تغییترات   در تتاثیر  بیشتترین  دهد کهنتایج بدست آمده نشان می

ولتی میتزان    ،گتذارد تتاثیر متی   CPIبتر   PPI باشد. گرچه متغیرهای با وقفه می CPI دوره قال تورم
 PPIدهد که بیشتترین تتاثیر   ت. محاساات نشان میهای مختلف متفاوت اساثرگذاری آن برای وقفه

 باشد. درصد می 41مربوط به وقفه چهارم و به میزان CPIبر 

کننتده  متنعکس  عمتدتاا  PPIکننتده و  متنعکس کننتده تقاضتای مصتر      عمدتاا CPIاز آنجا که 
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صتورت  تتوان بته ایتن    دست آمده را متی هعرضه برای مواد خام صنعتی است، نتایج اقتصاد سنجی ب
های اخیر در مقایسته بتا   تفسیر نمود که با توجه به روند متغیرها در طول دوره مورد بررسی، در سال

 CPIدارتری بر روند تورم داخلتی کته بوستیله    طر  تقاضا، اثرات معنا عواملطر  عرضه،  عوامل
ه دلیتل آنکته   شود، داشته است. بنابراین برای کنترل نوسانات نترخ تتورم داخلتی، بت    گیری میاندازه

هتای طتر    دوره قال است، تمرکز بیشتر بر سیاستت  CPIناشی از  CPIدرصدی زیادی از تغییرات 

هتای  تر از تمرکتز بتر سیاستت   های پولی و مالی( به طور قابل توجهی اثر بخشتقاضا )مانند سیاست
را کته   CPI رم باشد. در عین حال نااید اثرات قابل توجه افزایش هزینه تولید در توطر  عرضه می

های مناس  در جهت کتاهش  رسد، نادیده گرفت و لذا اتخاذ سیاستدرصد نیز می 41میزان آن تا 
 رسد.اثر طر  عرضه، ضروری به نظر می

 عنایتت  انرژی و بتا های و افزایش در قیمت حاملها با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

 مصتر   قیمتت  شتاخص  و کننده تولید قیمت شاخص یانم مدت بلند و مدت کوتاه رابطه وجود به
ای یتک التی چهتار ماهته     بوده و با وفقه CPI گرنجری علیت PPI کهچنین توجه به اینه  و کننده

اثر شوک  در شاخص تولید کننده به صورت افزایش در نرخ تورم بروز خواهتدکرد و بتیش از دو   
 افتزایش  اقدامات، برخی انجام با است د، الزمسال برای برطر  شدن کامل آن زمان نیاز خواهد بو

 .رساند حداقل به شده تمام قیمت در را آن آثار و تولیدی هایهزینه در
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، از جمله موضوعاتی که مناست  استت در مراحتل بعتدی     

پرداخت سته  تولیتد از محتل    ها مورد توجه قرار گیرد، التزام عملی به هدفمندی یارانهاجرای قانون

 اصتالح  و آالتماشتین  ستازی نتوین  باشتد ایتن امتر منجتر بته      منابع حاصل از اجرای این قانون متی 
شده و بته ایتن ترتیت  آثتار منفتی شتوک        وریبهره ارتقای هایاجرای برنامه همچنین و تکنولوژی

بتر    PPIناحیته شتاخص   های انرژی کاسته شده و به طاتع آن تغییتر کمتتری از    افزایش قیمت حامل
CPI .وارد خواهد شد 

 دهتد متی  نشتان  کشتورها  از برختی  مطالعه و هاقیمت انتقال سازوکار که، بررسینکته پایانی این

 واسطه، کاالهای خام، مواد) تولید مختلف مراحل در تولیدکننده قیمت شاخصبه  مربوط آمارهای
 دو بتین  ارتاتاط  صتحیح  بررستی  جهتت  استت  مناس  شود،می منتشر و محاساه نیز (نهایی کاالهای

 .شود منتشر و تهیه نیز شده یاد آمارهای کشورمان، در شاخص
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