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چکيده
شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی بسیار حائز
اهمیت است .بنابراین ،مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید كننده ( )PPIو شاخص قیمت
مصرفكننده ( )CPIرا برای اقتصاد ایران بررسی میكند .از نقطه نظر سیاستی ،نتایج مطالعه می توانند
سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای مؤثر ضد تورمی آگاه سازند .برای این منظور ،دادههای ماهانه
دوره زمانی  1331تا  1311به كار گرفته شده اند .نتایج آزمون همانباشتگی نشان می دهد كه ارتباط تعادلی
بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد .بر اساس آزمون هسیائو ،در هر دو افق زمانی كوتاه مدت و بلندمدت،
علیت دوطرفه میان  CPIو  PPIوجود دارد .آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها
داللت دارد .با این حال ،به نظر می رسد كه علیت از  PPIبه  CPIقویتر از  CPIبه  PPIاست كه فرضیه
كاشینگ و ام .سی .گاروی ( )1111را تأیید می كند.
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 .5مقدمه
پیشبینی دقیق متغیرهای اقتصادی ،نقش مؤثری در موفقیت سیاستهای اقتصادی دارد؛ چراكه،
سیاستهای دولت نه صرفاً بر مبنای وضع موجود ،بلکه بر مبنای پیشبینیهای كوتاهمدت و بلندمدت
از متغیرهای كلیدی تدوین و اجرا می شوند .در دهههای اخیر ،روشهای مختلفی برای پیشبینی
متغیرها معرفی شده اند .یکی از این روشها ،مبتنی بر بررسی علیت گرنجری میان متغیرها است.
چنانچه متغیر  xعلت گرنجری متغیر  yباشد؛ این مفهوم را دارد كه می توان با استفاده از مقادیر
گذشته ،متغیرهای  xو  yبه پیشبینی مقادیر آتی متغیر  yپرداخت .در این صورت ،متغیر  xرا متغیر
پیشرو می نامند.
بنابراین ،تعیین جهت و ماهیت علّی میان متغیرهای اقتصادی به لحاظ كاربردهای سیاستی برای
سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد.
در بررسیهای اقتصادی ،به منظور تعیین آثار و عملکرد سیاستهای اقتصادی ،استفاده از
نماگرهای اقتصادی ،یکی از ابزارهای ضروری به حساب می آید .در این میان ،شاخص قیمت مصرف-
كننده )CPI( 1و شاخص قیمت تولید كننده )PPI( 2در ارزیابی سیاستهای پولی و مالی مورد توجه
بسیار قرار می گیرند .از اهداف اصلی محاسبه و انتشار شاخصهای قیمت ،كاربرد آنها در محاسبه
تغییرات هزینه زندگی ،تغییرات هزینه تولید و تعدیل متغیرهای اقتصادی اسمی به متغیرهای حقیقی
است .اگرچه این شاخصها میانگین وزنی قیمت سبد ثابتی از كاالها و خدمات بر مبنای سال پایه
مشخصی اندازه گیری می كنند ،كاالها و خدمات مشمول در هر یک از آنها و سطح قیمتها متفاوت اند.
كاالها و خدمات مشمول در  PPIكل ستانده بخش تولید كننده است؛ یعنی كلیه كاالها و خدماتی
كه به وسیله تولید كننده به عنوان مواد اولیه ،كاالهای واسطهای و سرمایهای و یا كاالهای نهایی به
فروش می رسد ،در این شاخص گنجانده می شود .اما در شاخص  CPIتنها كاالها و خدماتی كه برای
مصارف مشخص توسط خانوارها خریداری می شود ،مد نظر قرار می گیرند .این شاخص وسیلهای
است برای اندازه گیری سطح عمومی قیمتها و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت
خرید پول كشور می باشد .لذا ،همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است.
به لحاظ نظری ،ارتباط تنگاتنگی میان  PPIو  CPIوجود داشته و ممکن است از طریق مکانیسم
انتقال قیمت ،اثرات متقابلی بر روی یکد یگر داشته باشند .در چند دهه اخیر ،این اثرات متقابل در
چارچوب روابط علت و معلولی گرنجری برای كشورها و دورههای زمانی مختلف ،هدف مطالعات تجربی
بسیاری قرار گرفته است .شناخت ماهیت رابطه علّی میان این دو متغیر می تواند راهنمای مناسبی
1. Consumer Price Index
2. Producer Price Index
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برای سیاستگذاران اقتصادی در پیش بینی و كنترل تورم باشد .این مساله بویژه برای اقتصاد ایران
كه در شرایط تورمی نابسامانی قرار دارد ،از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
بنابراین ،هدف اصلی مطالعه حاضر ،آزمون تجربی علیت گرنجری میان شاخصهای  CPIو PPI
برای اقتصاد ایران است .فرایند مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است.
پس از بیان مقدمه ،در بخش دوم ،مبانی نظری تحقیق ارائه می شود .بخش سوم ،به پیشینه
تجربی تحقیق می پردازد .روششناسی تحقیق در بخش چهارم ،مورد بحث قرار گرفته است .در بخش
پنجم مطالعه ،به معرفی متغیرها و دادهها پرداخته می شود .نهایتاً ،در بخش ششم ،خالصه و نتیجهگیری
ارائه می شود.
 .2مبانی نظري
در این بخش از مطالعه ،به مبانی نظری ارتباط میان شاخص قیمت مصرفكننده و شاخص قیمت
تولید كننده پرداخته می شود .به لحاظ نظری ،در هر بخش اقتصادی ،قیمتها توسط نیروهای عرضه
و تقاضا تعیین می شوند .بنابراین ،در ادبیات اقتصادی ،دو رویکرد در خصوص ارتباط علّی میان PPI
و  CPIوجود دارد؛ رویکرد طرف عرضه و رویکرد طرف تقاضا .با توجه به رویکرد طرف عرضه ،این دو
شاخص توسط زنجیره تولید به هم مرتبط می شوند.
كالرك ( )Clark, 1995در مقاله خود ،مکانیسم انتقال قیمت از طرف عرضه یا فرایند تولید به
طرف تقاضا یا رفتار مصرفكننده این گونه بحث میكند :منطق اقتصادی داللت دارد كه زنجیره تولید
می تواند روند قیمتهای تولید كننده را با روند متوالی قیمتهای مصرفكننده مرتبط سازد؛ به
طوری كه ،تغییرات قیمتهای تولیدكننده منجر به تغییرات قیمتهای مصرفكننده می شود .با این
وجود ،چنین تجزیه و تحلیلی با پیچیدگی تصمیمات قیمتگذاری بنگاهها و چگونگی محاسبه شاخص-
های قیمتی مصرفكننده و تولید كننده همراه است.
قیمتهای مصرفكننده و تولید كننده به ترتیب ،با استفاده از شاخص قیمتی مصرفكننده ()CPI
و شاخص قیمتی تولیدكننده ( )PPIاندازه گیری می شوند .به طور كلی PPI ،به سه شاخص مختلف
مواد خام ،1كاالهای واسطهای ،2و كاالهای تمام شده 3مربوط می شود؛ در حالیكه CPI ،به شاخص
واحدی كه قیمتهای سبد معینی از كاالها و خدماتی كه توسط یک مصرفكننده نوعی خریداری
می شوند ،اشاره دارد.

1. Crude Materials
2. Intermediate Goods
3. Finished Goods
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شاخصهای قیمتی مصرفكننده و تولید كننده اغلب به عنوان قیمت كاالهای مختلف در طول
زنجیره تولید تلقی می شوند .به طور معمول ،قیمتهای تولید كننده به عنوان قیمتهای كاالهای
دادهای 1كه در تولید كاالهای نهایی 2به كار گرفته می شوند ،تعبیر می شوند .قیمتهای مصرف
كننده نیز به عنوان قیمتهای كاالهای نهایی كه به مصرفكنندگان فروخته می شوند ،مورد مالحظه
قرار می گیرند .در این رویکرد ساده ،شاخص  PPIبه قیمت كاالهای دادهای مشتمل بر مواد خام،
كاالهای واسطهای و كاالهای تمام شده موقعیتهای مختلف زنجیره تولید قرار دارند ،مربوط می شود.
مواد خام به عنوان "دادهها" 3برای تولید كاالهای واسطهای به كار گرفته می شوند و این كاالها به
نوبه خود به عنوان "دادهها" در تولید كاالهای تمام شده به كار گرفته می شوند.
شاخصسازی قیمتهای مصرفكننده از بسیاری جهات با این رویکرد سازگاری دارد .برای مثال،
در فرایند تولید مته دستی ،آهن به عنوان مواد خام در تولید محصوالت فوالدی به عنوان كاالهای
واسطه ای به كار گرفته می شود .همچنین ،محصوالت فوالدی نیز در تولید ماشینآالت ،كه یک نوع
كاالی ساخته شده است ،كاربرد دارند .نهایتاً ،ماشینآالت در تولید كاالهای نهایی از قبیل مته دستی
كه توسط مصرفكنندگان خریداری می شود ،به كار گرفته می شوند .بنابراین ،قیمت آهن ،محصوالت
فوالدی و ماشین آالت در محاسبه شاخص  PPIو نیز قیمت پرداختی توسط مصرفكنندگان برای مته در
محاسبه شاخص  CPIمنظور می شوند .همان طور كه این مثال نشان می دهد ،غالب ًا شاخصهای قیمتی
مصرفكننده و تولیدكننده ،قیمت كاالهای دادهای و نهایی متوالی را بازنمایی می كنند.
همچنین ،منطق اقتصادی داللت دارد كه روابط مهمی میان قیمتهای كاالهای مختلف در طول
زنجیره تولید وجود دارد .به لحاظ نظری ،یک بنگاه ،قیمت محصول خود را به عنوان یک مارك-آپ4
روی هزینه قرار می دهد .هزینه تولید از منظر اقتصاددانان شامل بازده نرمال یا سود سرمایهگذاران
یا مالکان بنگاه می شود .برای مثال ،یک بنگاه در صنعت با رقابتپذیری باال ممکن است مارك-آپ
 1برابر هزینه تولید را به كار گیرد؛ و این بدین معناست كه بنگاه قیمت را معادل هزینه تولید قرار
داده است .بنگاه دیگری در صنعت با رقابتپذیری كمتر ،ممکن است قیمت را  1/2برابر هزینه تولید
وضع كند .به منظور مطالعه بیشتر در خصوص قیمتگذاری به روش مارك-آپ می توان به لیو و دیگران
( ،)Liu et al. 2009مولر ( ،)Muler 2006خان ( ،)Khan 2005و چاتالین ( )Chatelain 2001مراجعه
كرد.
با توجه قیمتگذاری به روش مارك-آپ ،تغییر هزینه تولید منجر به تغییر قیمت محصول میشود.
1. Input Goods
2. Final Goods
3. Inputs
4. Markup
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برای مثال ،اگر یک سازنده مته دستی با افزایش هزینه تولید مواجه گردد ،این افزایش هزینه را به
قیمت مته منتقل می كند .در نتیجه ،افزایش قیمت مواد اولیه باعث فشار هزینه شده و این به نوبه
خود موجب می شود كه بنگاه قیمت محصول را افزایش دهد .این تئوری ساده اشاره دارد كه تغییرات
قیمتهای تولیدكننده در مراحل اولیه زنجیره تولید ،به قیمتهای تولیدكننده در مراحل پایانی
زنجیره تولید و نهایتاً ،به قیمتهای مصرفكننده منتقل می شود.
بنابراین ،ممکن است ارتباط علّی از  PPIبه  CPIپدید آید كه روگرس ( )Rogers 1998آن را
به صورت زیر بیان می كند:
قیمتهای تولیدكننده برای مواد خام ↑ ← قیمت كاالهای واسطهای ↑ ← قیمتهای تولیدكننده
برای كاالهای تمام شده ↑ ← قیمتهای مصرفكننده.
اگرچه تئوری اقتصادی داللت دارد كه قیمتهای تولیدكننده محرك قیمتهای مصرفكننده
هستند ،بررسی دقیق ایجاد شاخصهای  PPIو  CPIو به كارگیری منطق اقتصادی پیچیدهتر ،نشان
می دهد كه این ارتباط ممکن است به  2دلیل ضعیف باشد -1 :فرایند تولید كاالها همیشه از یک
زنجیره ساده تولید تبعیت نمی كند -2 .تعاریف  PPIو  CPIبسیار متفاوتند (.)Clark 1995
كاشینگ و گاروی ( )Cushing and McGarvey 1990مبانی نظری ارتباط علّی میان قیمتهای
تولیدكننده و قیمتهای مصرفكننده را توسعه داده اند .آنها بحث می كنند كه قیمتهای تولیدكننده،
مستقالً علت گرنجری قیمتهای مصرفكننده می باشند؛ زیرا كاالها و خدمات اولیه 1به عنوان نهاده
و با یک دوره وقفه در فرایند تولید كاالهای مصرفی به كار گرفته می شوند .همچنین ،فرض می كنند
كه تقاضا برای كاالهای اولیه بستگی به قیمت انتظاری كاالهای مصرفی در آینده دارد .از طرفی دیگر،
تقاضای جاری و انتظارات گذشته در خصوص تقاضای جاری ،تعیین كننده قیمتهای مصرفكننده
می باشند و تقاضای انتظاری برای آینده ،تعیین كننده قیمتهای تولید كننده است .لذا ،تقاضا برای
كاالهای نهایی ،اثر مهمی روی قیمت نهادهها دارد .با این تعبیر CPI ،علت گرنجری  PPIاست .این
محققان متذكر می شوند كه اگرچه ارتباط علّی میان این دو شاخص قیمتی دوطرفه است ،اما علیت
از  PPIبه  CPIقویتر از جهت مخالف می باشد .برخی از محققان ،ماهیت علّی میان شاخصهای
قیمتی را از جنبه تقاضا بررسی می كنند.
كلکلوق و النگ ( )Colclough and Lange 1982اظهار داشته اند كه رابطه علّی از قیمتهای
مصرفكننده به قیمتهای تولید كننده خیلی مورد توجه ادبیات اقتصادی قرار نگرفته است .آنها یک
تئوری مبتنی بر تجزیه و تحلیل تقاضای مشتق شده را توسعه داده و بحث می كنند كه تقاضا برای
كاالها و خدمات نهایی تعیین كننده تقاضا برای نهادهها توسط تولیدكنندگان رقیب بوده و در این
1. Primary Goods and Services
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چارچوب ،هزینه تولید ،انعکاس دهنده هزینه فرصت منابع و كاالهای واسطهای است؛ كه به نوبه خود،
تقاضا برای كاالها و خدمات نهایی را منعکس می كند .بنابراین ،بر اساس این استدالل ،قیمتهای
مصرفكننده می باید قیمتهای تولیدكننده را تحت تأثیر قرار دهند.
كاپورال و همکاران ( )Caporale 2002استدالل می كنند كه  CPIممکن است از طریق كانال
عرضه نیروی كار ،علت گرنجری  PPIباشد .آنها بحث می كنند كه دستمزدبگیران بخش تولید سعی
دارند كه قدرت خرید درآمدشان را حفظ كنند .لذا ،افزایش سطح قیمتهای مصرفكننده موجب
می شود كه آنها دستمزد بیشتری را طلب كنند .این واكنش با یک دوره تأخیر رخ داده و احتماالً به
ماهیت فرایند تعیین دستمزد و مکانیسم شکلگیری انتظارات بستگی دارد.
مهرا ( )Mehra 1991و هاه و ترهان ( )Huh and trehan 1995اذعان دارند كه افزایش شاخص
قیمتی مصرفكننده منجر به افزایش هزینه نیروی كار می شود .از طرفی دیگر ،هزینه نیروی كار
بخش عمدهای از شاخص قیمتی تولیدكننده را تشکیل می دهد.
شهباز و همکاران ( )Shahbaz et al. 2009استدالل می كنند كه كاالهای اولیه تولید شده در
دورههای گذشته ،در تولید كاالهای نهایی دوره جاری به كار می روند كه نشان می دهد كه قیمتهای
عمده فروشی و مصرفكننده در دوره آتی متأثر از نوسانات طرف عرضه بازار كاالهای اولیه می باشند.
تیواری ( )Tiwari 2012بحث می كند كه معموالً قیمتهای تولیدكننده به عنوان یک مارك-
آپ روی هزینههای دستمزد وضع می شوند .از آنجایی كه مارك-آپ به وسیله فشار تقاضا تعیین می
شود ،افزایش مارك-آپ می باید روی هزینه دستمزد نیز تأثیر بگذارد؛ زیرا نرخ دستمزد بستگی به
قیمت مصرفكننده دارد .بنابراین ،رابطه علّی از قیمتهای مصرفكننده به قیمتهای تولیدكننده،
برقرار می گردد.
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 .9پيشينه تجربی
آزمون تجربی علیت گرنجری میان شاخص قیمتی مصرف كننده و شاخص قیمتی تولید كننده در
چند دهه اخیر به طور قابل مالحظهای مورد استقبال محققان این حوزه قرار گرفته است .مطالعات
مختلف برای كشورها و دورههای زمانی مختلف ،نتایج متفاوتی ارائه داده اند؛ به طوری كه ،در برخی
مطالعات تجربی ،علیت دوطرفه میان این متغیرها و در برخی دیگر ،علیت یکطرفه میان آنها نتیجه
شده و در تعداد محدودی از مطالعات نیز ارتباط میان این دو شاخص بسیار ضعیف بوده یا به لحاظ
آماری معنیدار نبوده است.
در خصوص كشور ایران ،تاكنون ارتباط علّی میان این دو متغیر بررسی نشده است؛ اما ،با این
حال در چند مطالعه ،روابط میان شاخصهای قیمتی مورد بررسی قرار گرفته است:
فطرس و تركمنی ( )1331در مطالعه خود به بررسی چگونگی انتقال تغییرات قیمتی از شاخص
قیمتی عمده فروشی به شاخص قیمتی خرده فروشی در ایران پرداختند .آنها با استفاده از 112
مشاهده ماهانه از فروردین  1331تا اسفند  1334و با به كارگیری الگوی خودرگرسیونی برداری،
نتیجه می گیرند كه بروز تکانه در  PPIباعث افزایش  WPIو  CPIاز همان وقوع تکانه می شود .این
افزایش در هر دو شاخص ،بیش از یک سال ادامه دارد.
محدث ( )1331در مطالعهای اثرهای متقابل شاخصهای قیمتی مختلف را تجزیه و تحلیل كرد.
وی با استفاده از دادههای ماهانه مربوط به بازه زمانی فروردین  1331تا اسفند  1333و با به كارگیری
الگوی خودرگرسیونی برداری نشان می دهد كه یک تکانه در شاخص قیمت تولیدكننده و شاخص
قیمت عمده فروشی پس از  3تا  3ماه به شاخص قیمت مصرفكننده نفوذ كرده و باعث افزایش
تدریجی  CPIمی شود .این اثر پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم به یک عدد ثابت رسیده و به
روند خود ادامه می دهد .نتایج مؤید این مطلب است كه در بلندمدت ،یک روند برگشت به عقب در
قیمتها وجود داشته و حركت قیمت از سمت  CPIبه  PPIاست و حتی در كوتاه مدت هم اگر روند
رو به جلو تأیید شود ،روند رو به عقب قیمتها همچنان ادامه دارد.
دامنه مطالعات خارجی در خصوص ارتباط علّی میان شاخصهای قیمتی گسترده است و این
نشان از اهمیت موضوع دارد كه می توان به برخی از آنها اشاره نمود.
تیواری ( )Tiwari 2012علیت گرنجری میان شاخص قیمتی مصرفكننده و شاخص قیمتی
تولید كننده را در چارچوب رویکرد دامنه نوسان 1برای كشور استرالیا آزمون كرد .وی با استفاده از
دادههای فصلی مربوط به دوره زمانی  1131-3تا  2111-4نتیجه می گیرد كه در یک سطح متوسط
از فركانس ،شاخص قیمتی مصرفكننده علت گرنجری شاخص قیمتی تولید كننده است؛ در صورتی
1. Frequency Domain
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كه ،این ارتباط علّی در جهت عکس برای هیچ سطحی از فركانس مصداق تجربی ندارد.
تیواری ( )Tiwari 2012با استفاده از دادههای ماهانه دوره زمانی ژانویه  1191تا فوریه 2111
علیت گرنجری میان شاخص قیمتی مصرفكننده و شاخص قیمتی تولید كننده را برای هندوستان
ت جزیه و تحلیل كرد .وی با استفاده از رویکرد یوهانسن و جوسلیوس و در چارچوب رویکرد دامنه
نوسان نشان می دهد كه در سطوح نوسان پائینتر ،متوسط و باالتر ،شاخص قیمتی مصرفكننده،
علت گرنجری شاخص قیمتی تولید كننده است؛ در صورتی كه ،شاخص قیمتی تولید كننده در سطح
فركانس متوسط ،علت گرنجری شاخص قیمتی مصرفكننده می باشد.
1
آلمو ( )Alemu 2011با استفاده از مدل خودرگرسیونی آستانهای و نیز دادههای دوره زمانی
ژانویه  1111تا دسامبر  ،2113ارتباط علّی میان  PPIو  CPIرا برای آفریقای جنوبی بررسی كرد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد كه اوالً  ،ارتباط پویایی بین این دو متغیر وجود دارد و ثانیاً ،علیت
گرنجری یکطرفه از  PPIبه  CPIوجود دارد.
اكسای ( )Akcay 2011با استفاده از دادههای ماهانه دوره زمانی آگوست  1119تا دسامبر
 ،2111ارتباط علّی میان  CPIو  PPIرا برای پنج كشور منتخب اروپایی مطالعه كرد .وی با به
كارگیری آزمون تودا و یاماموتو ( )1995نشان می دهد كه برای كشورهای فنالند و فرانسه ،علیت
یکطرفه از  PPIبه  CPIو برای كشور آلمان علیت دو طرفه میان این دو متغیر وجود دارد .برای
كشورهای هلند و سوئد نیز هیچگونه ارتباط علّی معنیداری تشخیص داده نشده است.
شهباز و همکاران ( )2009با استفاده از دادههای ماهانه دوره زمانی  1112-2111ارتباط میان
شاخص قیمتی مصرفكننده و شاخص قیمتی عمده فروشی را برای پاكستان تحقیق كردند .آنها با
به كارگیری آزمونهای همانباشتگی جوهانسن و  ARDLنشان دادند كه یک ارتباط بلندمدت میان
این دو متغیر وجود دارد .نتایج آزمون علیت تودا و یاماموتو در این مطالعه نیز حاكی از علیت دو طرفه
میان این دو متغیر می باشد ،به طوری كه شدت علیت از شاخص قیمتی عمده فروشی به شاخص
قیمتی مصرفكننده قویتر است.
گانگ و دیگران ( )Gang et al. 2009در مطالعهای به بررسی ارتباط میان شاخص قیمتی
مصرف كننده و شاخص قیمتی تولید كننده برای چین پرداختند .آنها با استفاده از دادههای ماهانه
دوره زمانی ژانویه  2111تا آگوست  2113و با به كارگیری چارچوب  VARنشان می دهند كه CPI
علت گرنجری  PPIمی باشد و می تواند با یک وقفه  1-3ماهه در پیشبینی آن به كار گرفته شود.
غزالی و همکاران ( )Ghazali et al. 2008در مطالعه خود به بررسی ارتباط میان شاخص قیمتی
مصرف كننده ( )CPIو شاخص قیمتی تولید كننده ( )PPIبا استفاده از دادههای ماهانه دوره زمانی
1. Threshold Autoregressive Model
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ژانویه  1133تا آوریل  2111برای مالزی پرداختند .آنها با استفاده از روش جوهانسن نشان دادند كه
یک ارتباط تعادلی بلندمدت میان این دو متغیر وجود دارد .همچنین ،نتایج آزمونهای علیت انگل-
گرنجر و نیز تودا و یاماموتو ،شواهدی دال بر علیت یکطرفه از  PPIبه  CPIرا ارائه می دهند.
اكدی و همکاران ( )Akdi et al. 2006در تحقیق خود ارتباط كوتاه مدت و بلندمدت میان
شاخص قیمتی مصرف كننده و شاخص قیمتی تولیدكننده را برای تركیه تجزیه و تحلیل كردند .آنها
با استفاده از دادههای ماهانه مربوط به دوره زمانی ژانویه  1131تا آگوست  2114و با به كارگیری
روش پریودوگرام 1نشان می دهند كه هیچگونه ارتباط بلندمدتی میان شاخص قیمتی مصرفكننده
و شاخص قیمتی تولیدكننده وجود ندارد؛ در صورتی كه ،یک رابطه كوتاه مدت میان این دو متغیر
وجود دارد و این رابطه ،یک به یک نیست.
كاپورال و همکاران ( )2002با استفاده از روش تودا و یاماموتو ( )1995علیت میان  CPIو PPI
برای كشورهای  G7در خالل دوره زمانی ژانویه  1113تا آوریل  1111را در چارچوب مدلهای دو
متغیره و پنج متغیره تحقیق كردند .نتایج مدل دو متغیره نشان می دهد كه برای كشورهای فرانسه
و آلمان علیت یکطرفه از  PPIبه  CPIو برای كشورهای ایتالیا ،ژاپن ،انگلستان و ایاالت متحده،
علیت دو طرفه میان این دو متغیر وجود دارد .در خصوص كشور كانادا نیز هیچگونه ارتباط علّی
مشاهده نشده است .نتایج مدل پنج متغیره نیز اشاره بر علیت یکطرفه از  PPIبه  CPIدارد.
كالرك ( )1995با استفاده از مدلهای پیشبینی  VARارتباط بین  CPIو  PPIرا برای آمریکا
در خالل دوره زمانی  1191تا  1114مطالعه كرد .نتایج این مطالعه نشان می دهد كه تغییرات PPI
قادر به پیشبینی سیستماتیک تغییرات  CPIنیست؛ با این وجود ،علیت گرنجری یکطرفه از PPI
به  CPIوجود دارد.
كاشینگ و گاروی ( )1990در مطالعه خود نشان دادند كه برای ایاالت متحده در خالل دوره
زمانی ژانویه  1192تا دسامبر  ،1131اثر علّی  PPIبر  CPIقویتر از اثر علّی  CPIبر  PPIمیباشد.
جونز ( )Jonse 1986با استفاده دادههای ماهانه دوره زمانی ژانویه  1141تا دسامبر  1133زنجیره
علّی میان  CPIو  PPIرا برای ایاالت متحده تحقیق كرد .یافتههای این مطالعه حاكی از علیت دوطرفه
میان این دو متغیر است.
كولکلوق و النگ ( )1982جهت علّی میان  CPIو  PPIرا با استفاده از آزمونهای سیمس و
گرنجر را برای ایاالت متحده بررسی كردند .آنها نتیجه می گیرند كه بر اساس هر دو آزمون ،علیت
یکطرفه از  CPIبه  PPIوجود دارد.

1. Periodogram
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تعدادی دیگر از محققان نتیجه می گیرند كه ارتباط علّی دو طرفه و همزمان میان قیمتهای مصرف-
كننده و تولیدكننده برقرار است ( ;Sims 1972 ; Engle 1978; Silver and Wallace 1980
 Guthrice 1981را ببینید).
 .1روششناسی تحقيق
مفهوم علیت میان متغیرهای اقتصادی ،نخستین بار توسط گرنجر ( )Granger 1969به ادبیات
اقتصادسنجی معرفی شد .آزمون سنتی علیت گرنجری میان متغیرهای  yو  xمبتنی بر تخمین الگوی
 VARزیر به روش  OLSاست:
p
p
yt = α1 + ∑i=1 β1i yt−i + ∑i=1 λ1i xt−1 + ε1t
()1
p
p
xt = α2 + ∑i=1 β2i yt−i + ∑i=1 λ2i xt−1 + ε2t
()2
كه  pتعداد وقفه ها را نشان می دهد .روش گرنجر برای آزمون علیت میان متغیرهای  yو  xاهمیت
آماری  λ1iو  β2iرا مورد بررسی قرار می دهد .پس از ظهور ادبیات ریشه واحد 1در اقتصاد سنجی،
این روش مورد تردید واقع شد؛ چرا كه مدل  VARبدون توجه به درجه انباشتگی متغیرها و ماهیت
ارتباط بلندمدت میان آنها برآورد می شود و امکان به دست آمدن نتایج ساختگی یا شک برانگیز
وجود دارد.
مشکل دیگری كه آزمون سنتی علیت گرنجری با آن مواجه است ،انتخاب تعداد وقفهها در فرایند
خودرگرسیونی است .نتایج این آزمون نسبت به انتخاب طول وقفه بسیار حساس است .اگر طول وقفه
انتخابی ،كمتر از طول وقفه واقعی باشد ،حذف وقفههای صحیح باعث به وجود آمدن اریب در نتایج
خواهد شد و اگر طول وقفه انتخابی بیشتر از طول وقفه واقعی باشد ،وقفه های اضافی در مدل خود
رگرسیون برداری ،باعث ناكارآیی تخمین ها می شوند (.)Cheng and Lai 1997
به همین دالیل ،در چند دهه اخیر ،نسخههای (اصالح شده) متفاوتی از آزمون علیت گرنجری
پیشنهاد شده اند؛ كه در جهت رفع هر دو نواقص شکل اولیه این آزمون ،یعنی مساله همانباشتگی
میان متغیرها و مساله انتخاب بهینه تعداد وقفهها ،تالش دارند .در این مطالعه ،برای آزمون علیت
گرنجری میان متغیرهای تحقیق ،روش تودا و یاماموتو و نیز مدل تصحیح خطای برداری)VECM( 2
با رویکرد هسیائو به كار گرفته شده اند.
در این بخش ،فرایند به كارگیری این روشها تشریح می شود.

1. Unit Root
2. Vector Error Correction Model
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 .1-5آزمون عليت گرنجري با رويکرد تودا و ياماموتو
تودا و یاماموتو ( )Toda and Yamamoto 1995یک روش مبتنی بر الگوی  VARمعرفی كردند
كه نسبت به سایر روشها از طاقت فرسایی كمتری برخوردار است .مزیت اصلی روش تودا و یاماموتو
این است كه به متغیرها اجازه داده می شود كه در مدل  ،VARغیر ساكن یا حتی همانباشته باشند؛
لذا ،این آزمون به شرایط خاص مربوط به انباشتگی و همانباشتگی متغیرهای مدل مقید نمی شود.
برای انجام آزمون تودا و یاماموتو دو گام برداشته می شود:
درگام نخست ،حداكثر درجه انباشتگی سریهای زمانی ( )dmaxشناسایی و وقفه بهینه مدل
 )k( VARرا تعیین و سپس یک مدل  VARبا درجه  p = k + dmaxبرآورد می شود.
گام دوم ،به كارگیری آزمونهای استاندارد والد برای تشخیص معنیداری ضرایب  kوقفه نخست
مدل  VARبا درجه  pاست .تودا و یاماموتو برای برای برآورد این مدل ،روش رگرسیون به ظاهر
نامرتبط )SUR( 1را به كار گرفتند .آنها نشان دادند كه آماره والد دارای توزیع مجانبی  χ2با درجه
آزادی ( kتعداد ضرایبی كه تحت فرضیه صفر برابر صفر می باشند ).است .رامبالدی و دوران
( )Rambaldi and Doran 1996نیز نشان دادند كه در صورت استفاده از برآوردگرهای SUR
كارآیی آزمون والد بهبود می یابد.
بنابراین ،در روش تودا و یاماموتو برای آزمون علیت میان  yو  xتصریحهای ( )3و ( )4به روش
 SURبرآورد می شوند:
k+dmax

)(3

yt = α1 + ∑ β1i yt−i + ∑ λ1i xt−1 + ε1t
i=1
k+dmax

)(4

k+dmax

i=1
k+dmax

xt = α2 + ∑ β2i yt−i + ∑ λ2i xt−1 + ε2t
i=1

i=1

چنانچه فرضیه صفر  H0 : λ11 = λ12 = ⋯ = λ1k = 0نتواند رد شود x ،علت  yنیست و
درصورتی كه این فرضیه رد شود و فرضیه مقابل پذیرفته شود ،آنگاه  xعلت  yاست .همچنین ،اگر
فرضیه صفر  H0 : β21 = β22 = ⋯ = β2k = 0نتواند رد شود y ،علت  xنیست و درصورتی كه
فرضیه مقابل پذیرفته شود y ،علت  xاست.
 .1-2آزمون عليت گرنجري با رويکرد هسيائو
امروزه ،برای رفع نواقص آزمون سنتی علیت گرنجری كه به آنها اشاره شد ،روش پیشنهادی هسیائو
1. Seemingly Unrelated Regression
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( )Hsiao 1981به شکل گسترده ای در مطالعات تجربی به كار گرفته می شود .این روش مبتنی بر
معیار خطای پیش بینی نهایی )FPE( 1آكائیک ( )Akaike 1369می باشد.
در این بخش ،فرایند آزمون هسیائو در چارچوب مدل تصحیح خطای برداری برای تشخیص علیت
گرنجری میان متغیرهای فرضی  xو  yتشریح می شود.
ابتدا ،ایستایی متغیرهای مدل بررسی می شود .چنانچه متغیرها دارای یک ریشه واحد یا )I(1
باشند ،ارتباط همانباشتگی میان آنها آزمون می شود .در صورتی كه این متغیرها همانباشته باشند،
برای تشخیص اینکه متغیر  xعلت گرنجری متغیر  yاست یا خیر ،گامهای زیر برداشته می شود:
در گام نخست ،معادله رگرسیونی ( )9برای  m = 1برآورد می شود.
∆yt = α +
+ δzt−1 + ut
()9
دراین معادله zt−1 ،وقفه اول عبارت تصحیح خطا است كه با استفاده از بردار همانباشتگی میان
متغیرها به دست می آید .ضریب عبارت تصحیح خطا ،δ ،بیانگر سرعت تعدیل انحراف از تعادل
بلندمدت میباشد .سپس ،معیار  FPEبه صورت زیر برای آن محاسبه می شود:
∑m
i=1 βi ∆yt−i

)SSE(m,0

T+m+1

⨉ FPE(m, 0) = T−m−1

()3
در این معادله T ،تعداد دوره های زمانی m ،تعداد وقفه و  SSEمجموع مربعات باقیمانده می
باشند .در رگرسیونهای بعدی ،به ترتیب یک وقفه اضافه خواهد شد و معیار  FPEبرای آنها محاسبه
می شود و هر رگرسیونی كه دارای كمترین مقدار ) FPE(m, 0باشد ،طول وقفه بهینه متغیر ∆yt
( ∗ )mرا تعیین می كند.
در گام دوم ،برای تعیین تعداد وقفه بهینه متغیر  ،∆xtبا در نظر گرفتن تعداد وقفه بهینه به دست
T

ها2

آمده در مرحله اول ،معادله رگرسیونی ( )1با  n = 1,2,3, . ..تخمین زده می شود:
∗
n
Δyt = α + ∑m
()1
i=1 βi Δyt−i + ∑j=1 γj Δxt−j + δzt−1 + vt
سپس ،معیار  FPEبرای هر معادله رگرسیون به روش زیر محاسبه می شود:
)SSE(m∗ ,n

T+m∗+n+1

⨉ FPE(m∗ , n) = T−m∗−n−1

()3
طول وقفه بهینه متغیر ،)n ( ∆xtتعداد وقفههایی است كه) FPE(m , nدرآن حداقل میشود.
حال چنانچه ) ∗ FPE(m∗ , n∗ ) < FPE(mباشد ،آنگاه متغیر  xعلت گرنجری كوتاه مدت متغیر
 yاست؛ و اگر نا مساوی در جهت عکس باشد ،آنگاه متغیر  xعلت گرنجری كوتاه مدت متغیر y
نیست .برای بررسی علیت بلندمدت نیز اهمیت آماری ضریب عبارت تصحیح در معادله رگرسیونی
( )3كه در آن ∗ n = nاست ،آزمون می شود .اگر نتوان فرضیه  H0 : δ = 0را رد كرد ،آنگاه متغیر
T

∗

∗

1. Final prediction Error Criterion
2. Sum of Squared Error
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 xعلت گرنجری بلند مدت متغیر  yنیست .اگر این فرضیه رد و فرضیه مقابل پذیرفته شود ،نتیجه
می شود كه متغیر  xعلت گرنجری بلند مدت متغیر  yاست.
به منظور تشخیص اینکه متغیر  yعلت گرنجری  xمی باشد یا خیر ،به همین شیوه عمل می شود؛
یعنی ،در مرحله اول ،تعداد وقفههای بهینه متغیر  Δxتعیین می شود؛ در مرحله دوم ،تعداد وقفههای
بهینه متغیر  Δyبه دست می آید؛ نهایتاً ،برای تشخیص علیت كوتاه مدت ،حداقل میزان  FPEدر
مرحله اول و دوم با یکدیگر مقایسه می شوند .برای بررسی علیت بلندمدت نیز اهمیت آماری ضریب
عبارت تصحیح در معادله رگرسیونی نهایی آزمون می شود.
این فرایند برای حالتی به كار گرفته می شود كه متغیرهای مورد نظر دارای یک ریشه واحد و
همانباشته باشند .با این حال ،می توان آزمون هسیائو را برای دو حالت دیگر كه متغیرهای مدل دارای
یک ریشه واحد بوده ولی همانباشته نباشند یا متغیرها در سطح ایستا باشند را به كار گرفت .در حالت
نخست ،فرایند فوق تکرار می شود با این تفاوت كه متغیر  zt−1از معادالت حذف شده و صرفاً علیت
كوتاه مدت میان متغیرها بررسی می شود .در حالت دوم ،می توان فرایند آزمون هسیائو را برای سطح
متغیرها با حذف  zt−1به كار گرفت.
همانطور كه افرون ( )Efron 1979بیان می كند ،توزیع آماره آزمونهای آماری كه مورد استفاده قرار
میگیرند ،عموماً ،فقط به صورت حدی شناخته شده میباشند .بنابراین ،ممکن است چنین آزمونهایی
دارای اندازه صحیح نبوده و استنباط های آماری مبتنی بر آنها گمراه كننده باشد .با این حال ،برخی
مطالعات تجربی از قبیل هورویتز ( )Horovitz 1994و مانتالوس و شوكور ( Mantalos and
 )Shukur 1998قدرت مقادیر بحرانی بوت استرپ 1را نشان داده اند (.)Salman et al. 2004
از آن جهت كه آزمونهای علیت گرنجری مبتنی بر آزمون فرضیه و استنباط آماری در خصوص
پارامترهای برآورد شده می باشند ،شناسایی توزیع آماری آمارهها و دقت در محاسبه مقادیر بحرانی
بسیار حائز اهمیت است .بنابراین ،در این مطالعه ،مقادیر بحرانی و در نتیجه مقدار  p-valueبر اساس
روش بوت استرپ محاسبه می شوند.
 .1-9آزمونهاي تشخيصی
در بررسیهای علّی میان متغیرهای اقتصادی ،عمدتاً ،دو آزمون تشخیصی نرمالیتی و ثبات پارامترها
مورد توجه محققان می باشند .در این مطالعه ،آزمون برا -جارك 2برای بررسی نرمال بودن توزیع
خطاها به كار گرفته می شوند .آماره این آزمون از یک توزیع  χ2با درجه آزادی  2و فرضیه صفر مبنی
1. Bootstrap
2. Bera-Jarque
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بر نرمالیتی توزیع خطاها تبعیت می كند .برای بررسی ثبات پارامترها ،معموالً آزمونهای تحلیل
واریانس 1چاو 2و خطای پیشبینی 3مورد استفاده قرار می گیرند .آزمون خطای پیشبینی در صورتی
توصیه می شود كه تعداد مشاهدات اندك باشند .بنابراین ،در این مطالعه به جهت آنکه تعداد مشاهدات
نسبتاً زیاد است ،آزمون چاو به كار گرفته می شود .در این آزمون ،تعداد دادهها به دو زیر دوره تفکیک
می شوند .در مرحله بعد ،مدل رگرسیونی بر اساس دادههای هر دو زیر دوره و كل دادهها برآورد شده
و سپس آماره  Fبه صورت زیر محاسبه می شود:
𝐾𝑅𝑆𝑆 − (𝑅𝑆𝑆1 + 𝑅𝑆𝑆2 ) 𝑇 − 2
˟
𝑅𝑆𝑆1 + 𝑅𝑆𝑆2
𝐾
كه 𝑇 و 𝐾 به ترتیب ،تعداد مشاهدات و تعداد پارامترها را نشان می دهند .همچنین 𝑅𝑆𝑆1 ،𝑅𝑆𝑆 ،و  𝑅𝑆𝑆2به

=𝐹

ترتیب مجموع مربعات پسماندها برای كل نمونه ،زیر نمونه  1و زیر نمونه  2را نشان می دهند .چنانچه مقدار
آماره آزمون بیشتر از مقدار بحرانی توزیع  Fباشد ،فرضیه صفر مبنی بر ثبات پارامترها رد خواهد شد.
 .1معرفی متغيرها و دادهها
در این مطالعه ،متغیرهای  LCPIو  LPPIبه ترتیب ،بیانگر لگاریتم طبیعی شاخص كل قیمتی
مصرف كننده و لگاریتم طبیعی شاخص كل قیمتی تولید كننده در ایران می باشند .این شاخصها،
به صورت ماهانه و بر اساس سال پایه  1333محاسبه شده اند و دوره زمانی  234ماهه از فروردین
 1331تا اسفند  1311را پوشش می دهند .اعداد شاخصها به تفکیک ماه از بانک مركزی جمهوری
اسالمی ایران به دست آمدهاند .روند زمانی این شاخصها در نمودار ( )1گزارش شده است.

1. Analysis of Variance
2. Chow
3. Predictive Failure
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نمودار  .5روند زمانی لگاريتم طبيعی شاخص قيمت مصرفكننده ( )LCPIو لگاريتم
طبيعی شاخص توليد كننده ()LPPI

 .6نتايج تجربی
 .6-5نتايج آزمون ريشه واحد
در این مطالعه ،آزمونهای ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته )1131( 1و فیلیپس-پرون)1133( 2
برای مقادیر سطح و تفاضل مرتبه اول متغیرهای  LCPIو  LPPIبه كار گرفته شده اند .نتایج این
آزمونها در جدول ( )1گزارش شده است .بر اساس این نتایج ،متغیرهای مورد بررسی در مقادیر
سطح ناایستا ،درصورتی كه تفاضل مرتبه اول آنها در سطح معنیداری  1درصد ایستا است.

1. Augmented Dickey-Fuller
2. Phillips and Perron
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جدول  .5نتايج آزمون ريشه واحد
متغیرها

آزمون
ADF

LCPI
PP

ADF
LPPI
PP

آماره آزمون

نوع تصریح

سطح

تفاضل مرتبه اول

C

-2/213232

*-11/41313

C+T

-1/411323

*-11/31391

C

-2/113233

*-11/44333

C+T

-1/132133

*-11/31391

C

-2/413211

*-12/23211

C+T

-1/913431

*-12/99113

C

-2/113132

*-12/31131

C+T

-1/319121

*-12/19139

مأخذ :یافتههای تحقیق
 ADFو  PPبه ترتیب آزمونهای دیکی -فولر تعمیم یافته و فیلیپس -پرون را نشان می دهند؛  Cو  C+Tبه
ترتیب ،تصریحهای با عرض از مبدأ  -بدون روند زمانی و با عرض از مبدأ -با روند زمانی را بیان می كنند .عالمت *
رد فرضیه صفر در سطح معنی داری یک درصد را نشان می دهد .تعداد وقفهها بر اساس معیار شوارتز تعیین شده
اند.

 .6-2نتايج آزمون همانباشتگی يوهانسن -جوسيليوس
پس از آنکه درجه انباشتگی متغیرها تعیین شد ،گام بعد به كارگیری آزمونهای همانباشتگی جهت
شناسایی ارتباط بلندمدت میان آنها است .در این مطالعه ،به منظور تشخیص ارتباط همانباشتگی
میان متغیرهای مدل و استخراج بردارهای هم انباشتگی ،روش حداكثر درستنمایی 1به كار گرفته
شده است .این روش توسط یوهانسن ( )Johansen 1988و یوهانسن و جوسیلیوس ( Johansen
 )and Juselius 1990پیشنهاد شده است و بر اساس آن ،حداكثر  n − 1بردار همانباشتگی میان n

متغیر وجود دارد .آنها در روش خود ،دو آماره اثر )λTrace( 2و حداكثر مقدار ویژه )λMax( 3را برای
تشخیص تعداد بردارهای هم انباشتگی میان متغیرها معرفی كرده اند .مقادیر بحرانی مربوط به این
آمارهها نیز توسط یوهانسن و جوسیلیوس ( )1111به دست آمده است.
نتایج آزمون همانباشتگی میان متغیرهای  LCPIو  LPPIبا روش حداكثر درست نمایی ،در
جدول شماره ( )2ارائه شده اند .با توجه به قسمت فوقانی این جدول ،بر اساس هر دو آماره اثر و

1. Maximum Likelihood
2. Trace
3. Maximum Eigenvalue
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حداكثر مقدار ویژه ،در سطح معنیداری یک درصد فرضیه صفر  𝑟 = 0رد شده ،اما فرضیه صفر ≤ 𝑟

 0نمی تواند رد شود .به عبارت دیگر ،یک بردار همانباشتگی میان متغیرها وجود دارد .بردار موجود
در قسمت تحتانی جدول گزارش شده كه بر اساس هر دو متغیر  LCPIو  LPPIیکه شده است .وقفه
اول پسماندههای این مع ادالت به عنوان جزء تصحیح خطای مربوط به معادالت  ∆LCPIو ∆LPPI
در مرحله بعد ،نقش ایفا می كنند.
جدول  .2نتايج آزمون هم انباشتگی يوهانسن -جوسيليوس
مقادیر بحرانی
در سطح 9
درصد

مقدار آماره
λTrace

فرضیه
صفر

P-Value

مقادیر بحرانی
در سطح 9
درصد

مقدار آماره
λMax

P-Value

*43/14314

r=1

1/1111

11/33114

*34/11212

1/1111

29/31211

3/133432

r≤1

1/1913

12/91113

3/133432

1/1913

12/91113

تخمین بردار بلند مدت
معادله

متغیر وابسته

LCPI= -1/131491 + 1/111333 LPPI
()4/13493

LCPI

LPPI= 1/133113 + 1/131132 LCPI
()3/11493

LPPI

مأخذ :یافتههای تحقیق
 rتعداد بردارهای همانباشتگی را نشان می دهد .نماد * رد فرضیه صفر در سطح معنی داری  9درصد را گزارش می
كند .مقادیر داخل پرانتز ،آماره  tرا نشان می دهند.

 .6-9نتايج آزمون عليت گرنجري
 .6-9-5نتايج آزمون عليت هسيائو
نتایج آزمون علیت هسیائو در جدول ( )3تلخیص شده اند .بر اساس معیار  ،FPEتعداد وقفههای بهینه
برای هردو متغیر  ∆LCPIو  ∆LPPIدر معادله  ∆LCPIمعادل  4انتخاب شده است .از آنجایی كه
) FPE(4,4)<FPE(4,0است LPPI ،علت گرنجری كوتاه مدت  LCPIاست .همچنین ،تعداد وقفه-
های بهینه برای هردو متغیر  ∆LCPIو  ∆LPPIدر معادله  ∆LPPIمعادل  3انتخاب شده است .از
آنجایی كه ) FPE(3,3) < FPE(3,0است LCPI ،علت گرنجری كوتاه مدت  LPPIمی باشد .نتایج
علیت گرنجری بلند مدت نیز در این جدول گزارش شده است .با توجه به معنیداری آماری ،ضریب
عبارت تصحیح خطا در معادله  LCPI ،∆LPPIعلت گرنجری بلندمدت  LPPIمی باشد .معنیداری
این ضریب در معادله  ∆LCPIنیز داللت بر این دارد كه در بلندمدت  LPPIعلت گرنجری  LCPIاست.
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جدول  .9نتايج آزمون عليت هسيائو
تعداد وقفه هاي بهينه بر اساس روش
هسيائو

FPE

)∆LPPI (n=1

)∆LCPI (m*=4

1/111233331

)∆LPPI (n*=4

)∆LCPI (m*=4

1/111221141

)∆LCPI (n=1

)∆LPPI (m*=3

1/111213391

)∆LCPI (n*=3

)∆LPPI (m*=3

1/111239141

نتيجه عليت كوتاه مدت
LCPI

LPPI

LPPI

LCPI

متغیر وابسته

ضریب عبارت تصحیح خطا

∆LCPI

)-1/133433* (1/1119

LCPI

LPPI

نتیجه علیت بلند مدت

∆LPPI

)-1/191323* (1/1131

LPPI

LCPI

مأخذ :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز ( ) كمترین مقدار خطای نوع اول كه منجر به رد فرضیه صفر می شود ( ،)p-valueرا گزارش
می كنند .نماد * رد فرضیه صفر در سطح معنیداری  9درصد را گزارش می كند .مقادیر  p-valueبا استفاده از
روش بوت استرپ محاسبه شده است.

 .6-9-2نتايج آزمون عليت تودا و ياماموتو
به منظور اطمینان بیشتر در خصوص نتایج تحقیق ،تجزیه و تحلیل تودا و یاماموتو نیز در ارتباط با
علیت گرنجری متغیرهای مورد نظر به كار گرفته شده است .بر اساس معیار شوارتز ،تعداد وقفههای
سیستم  VARمعادل  4انتخاب شده اند .از آنجایی كه بر اساس آزمونهای ریشه واحد حداكثر درجه
انباشتگی متغیرها معادل  1انتخاب شد ،لذا با استفاده از روش  SURیک سیستم  VARبا k =( 9
 )4 , dmax = 1وقفه برآورد شده و سپس به منظور تشخیص جهت علیت میان متغیرها ،آزمون
والد در خصوص معنیداری پارامترها به كار گرفته شده و نتایج در جدول ( )4گزارش شده اند .با
توجه به جدول ،علیت دوطرفه میان متغیرها وجود دارد كه این نتیجه با یافتههای آزمون هسیائو
سازگاری دارد .با مقایسه مقادیر آماره  χ2در دو معادله سیستم ،به نظر می رسد كه اثر علّی LPPI
بر  LCPIقویتر از جهت معکوس آن باشد.
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جدول  .1نتايج عليت تودا و ياماموتو ميان  LCPIو LPPI
منشأ علیت (متغیرهای مستقل)

متغیر وابسته

LCPI
─

LCPI
LPPI

**][33/31321

()1/111
─

*][11/13111

()1/1291
LPPI

جهت علیت

LPPI

LCPI

LCPI

LPPI

مأخذ :یافتههای تحقیق.پ
اعداد داخل كروشه ] [ مقدار آماره  χو اعداد داخل پرانتز ( ) كمترین مقدار خطای نوع اول كه منجر به رد فرضیه
صفر می شود ( ،)p-valueرا گزارش می كنند .نمادهای ** و * به ترتیب ،رد فرضیه صفر در سطح معنیداری 1
و  9درصد را نشان می دهند .مقادیر آماره  χ2و  p-valueبا استفاده از روش بوت استرپ محاسبه شده اند.
2

 .1-6نتايج آزمونهاي تشخيصی
در این بخش از مطالعه ،نتایج آزمونهای تشخیصی نرمالیتی و ثبات پارامترها ارائه می شوند .در
آزمون علیت هسیائو ،در مراحل مختلف آزمون ،مدلهای مختلفی برآورد می شوند .لذا ،آزمونهای
نرمالیتی و ثبات پارامترها برای مدلهای نهایی انجام و نتایج این آزمونها در جدول ( )9گزارش شده
اند.
جدول  .1نتايج آزمونهاي تشخيصی در روش هسيائو
آزمون ثبات پارامترها

آزمون نرمالیتی
p-value

p-value

آماره آزمون

1/1141

1/913139

1/2233

1/1431

1/413191

1/2111

1/3414

1/333111

1/1222

1/2933

1/213432

1/1114

تعداد وقفههای

تعداد وقفههای

آماره آزمون

𝐼𝑃𝑃𝐿Δ

𝐼𝑃𝐶𝐿Δ

متغیر
وابسته

2/191913

1

4

𝐼𝑃𝐶𝐿Δ

3/122143

4

4

4/213943

1

3

4/331339

3

3

𝐼𝑃𝑃𝐿Δ

مأخذ :یافتههای تحقیق

همان طور كه نتایج جدول نشان می دهند ،مقادیر  p-valueآزمون نرمالیتی برای همه مدلها
بیشتر از  1/19است .این بدین معناست كه فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع خطاها در سطح
اطمینان  19درصد نمی تواند رد شود .قابل ذكر است كه برای انجام آزمون نرمالیتی ،نخست با
استفاده از متغیرهای مجازی به صورت اثربخشی مشاهداتی كه منطبق بر الگوی پسماندههای دادهها
نبوده و به عنوان داده های دور افتاده شناخته می شوند ،حذف شده اند .سپس ،آماره آزمون برای
پسماندهای تعدیل شده محاسبه شده و همچنین ،جدول ( )9نتایج آزمون چاو ،ثبات پارامترها را
گزارش كرده است .با توجه به نتایج ،مقادیر  p-valueمربوط به همه مدلها بزرگتر از  1/19است.

211

بررسی رابطه علی ميان شاخص قيمت توليد كننده /...محب اله مطهري ،محمدرضا لطفعلیپور و شهاب متين

بنابراین ،فرضیه صفر ثبات پارامترها در سطح اطمینان  19درصد ،نمی تواند رد شود.
جدول ( )3نیز نتایج آزمونهای تشخیصی مربوط به روش تودا و یاماموتو را تلخیص می كند.
جدول  .6نتايج آزمونهاي تشخيصی در روش تودا و ياماموتو
آزمون ثبات پارامترها

تعداد وقفههای

تعداد وقفههای

آماره آزمون

p-value

آماره آزمون

𝐼𝑃𝑃𝐿

𝐼𝑃𝐶𝐿

1/3143

1/339341

1/2339

2/921133

9

9

𝐼𝑃𝐶𝐿

1/2212

1/213311

1/1311

3/391331

9

9

𝐼𝑃𝑃𝐿

p-value

آزمون نرمالیتی

متغیر وابسته

مأخذ :یافتههای تحقیق

همان طور كه اطالعات جدول نشان می دهند ،مقادیر  p-valueآزمون نرمالیتی برای هر دو مدل
رگرسیونی سیستم  VARبیشتر از  1/19است .این بدین معناست كه فرضیه صفر مبنی بر نرمال
بودن توزیع خطاها در سطح اطمینان  19درصد نمی تواند رد شود .مقادیر  p-valueمربوط به آزمون
چاو نیز برای هر دو مدل بزرگتر از  1/19است .بنابراین ،فرضیه صفر ثبات پارامترها در سطح اطمینان
 19درصد نمی تواند رد شود.
 .7خالصه و نتيجهگيري
شناسایی جهت و ماهیت علّی میان متغیرهای اقتصادی به لحاظ كاربردهای سیاستی برای
سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد؛ زیرا اگر متغیری علت گرنجری
متغیری دیگر باشد ،به این مفهوم است كه می توان با استفاده از مقادیر گذشته متغیر اول ،به
پیش بینی مقادیر آتی متغیر دوم پرداخت .به لحاظ نظری ،ارتباط علت و معلولی تنگاتنگی میان
شاخص قیمت تولیدكننده ( )PPIو شاخص قیمت مصرفكننده ( )CPIوجود داشته و ممکن است
از طریق مکانیسم انتقال قیمت ،اثرات متقابلی بر روی یکدیگر داشته باشند .به لحاظ تجربی ،مطالعات
مختلف نتایج یکسانی ارائه نداده اند :برخی از مطالعات نشان داده اند كه علیت دوطرفه میان این دو
متغیر وجود دارد .مطالعات دیگر نیز علیت یکطرفه در هر دو جهت نتیجه داده اند .با توجه به شرایط
نابسامان تورمی اقتصاد ایران ،مطالعه حاضر به بررسی ارتباط علّی میان  PPIو  CPIبرای ایران با
استفاده از دادههای ماهانه دوره زمانی  1331:11تا  1311:12پرداخته است.
بدین منظور ،رویکردهای اقتصاد سنجی مبتنی بر دادههای سری زمانی مشتمل بر آزمونهای
ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته و فیلیپس -پرون ،آزمون همانباشتگی یوهانسن و جوسلیوس
( ،)1111و آزمونهای علیت گرنجری پیشنهادی هسیائو ( )1131و تودا و یاماموتو ( )1119به كار
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گرفته شده اند .نتایج مطالعه نشان می دهند كه متغیرها در تفاضل مرتبه اول ایستا بوده و ارتباط
تعادلی بلند مدتی میان آنها وجود دارد .بر اساس آزمون هسیائو ،در هر دو افق زمانی كوتاه مدت و
بلندمدت ،علیت دوطرفه میان  CPIو  PPIوجود دارد .آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی
دوطرفه میان متغیرها داللت دارد .با این حال ،به نظر می رسد كه علیت از  PPIبه  CPIقویتر از
 CPIبه  PPIاست كه فرضیه كاشینگ و گاروی ( )1111را تأیید می كند.
با توجه به نتایج مطالعه ،مقادیر گذشته هر دو متغیر  CPIو  PPIقادر به پیشبینی تورم آتی می
باشند .لذا ،این نتایج راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان اقتصادی و سیاستگذاران پولی و مالی در
جهت پیشبینی ،هدفگذاری و كنترل تورم محسوب می شوند.
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