
Spring 2019, Volume 7, Number 1

46

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

Research Paper
The Effect of Economic Globalization on Inflation in Asian 
Developing Countries

1. PhD. Student of Economics, Department of Economics, Management & Accounting, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yazd 
University, Yazd, Iran. 

*Elahe Mahmoodi1 

With the spread of globalization in different aspects, especially the economic aspect, econ-
omists started to study the effects of globalization on the economic indexes. Also, the 
available information and statistics indicate that global inflation has reduced during the last 
few decades. At the same time, countries’ emergence in the global economy has speeded 
up. Thus, as inflation and its control are one of the economic problems in many coun-
tries, especially developing countries, the current article studies the positive and probably 
negative effects of economic globalization on the inflation rate in 22 developing Asian 
countries in the 1994-2014 period. By using the economic dimension of KOF index as 
the substitute variable for economic globalization as well as the random effects method 
for estimation, the results indicate a significant negative relationship between economic 
globalization and inflation in the studied countries. In other words, with one unit increase 
in globalization index, the inflation rate falls 0.39 unit. Therefore, it seems that countries’ 
struggle to join the economic globalization and waiving the trade restrictions and obstacles 
is effective in lowering the inflation rate.
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 با فراگیر شدن پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف، به ویژه در بُعد اقتصادی، اقتصاددانان آثار آن را بر 
متغیرهای اقتصادی بررسی کرده اند. آمار و اطالعات در دسترس نشان دهنده این است که طی چند دهه 
اخیر تورم جهانی کاهش یافته است. در حالی که ادغام کشورها در اقتصاد جهانی روندی فزاینده داشته 
است. بنابراین از آنجایی که تورم و راه های مقابله با آن یکی از مشکالت اقتصادی در بسیاری از کشورها، 
به ویژه کشورهای در حال توسعه است، مقاله حاضر اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم را در 22 کشور در حال 
توسعه آسیایی و در دوره زمانی 2014- 1994 مطالعه کرده است تا اثرات مثبت و شاید منفی این پدیده 
بر تورم مشخص شود. با استفاده از بُعد اقتصادی شاخص KOF به عنوان متغیر جانشین برای جهانی شدن 
اقتصادی و استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد، نتایج نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنی دار 
بین جهانی شدن اقتصاد و تورم در کشورهای بررسی شده است. به طور دقیق تر یک واحد افزایش در درجه 
جهانی شدن اقتصاد، تورم را به میزان 0/39 واحد کاهش می دهد، بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر 
به نظر می رسد تالش کشورها برای پیوستن به موج جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع و محدودیت های 

تجاری می تواند در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد.
C23, E31, F41 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

در سال های اخیر به آثار جهاني شدن در جنبه هاي مختلف اقتصاد توجه زیادي شده است. در منابع مختلف 
تعاریف متفاوتی برای جهانی شدن اقتصاد ذکر شده است که در جامع ترین تعریف، جهاني شدن اقتصاد را مي توان 
فرایندي در نظر گرفت که در آن مرزهاي اقتصادي میان کشورها هر روز کم رنگ مي شود و تحرك روز افزون 

منابع، تکنولوژي، کاال و خدمات، سرمایه و حتي نیروي انساني در ماورای مرزها سهل تر صورت می گیرد.

از جمله آثار جهاني شدن بر اقتصاد کشورها تأثیر آن بر تورم است. تورم یکی از مشکالت جدی در اقتصاد 
بسیاری از کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود و از سوی دیگر روند جهانی شدن و ادغام 
رو به افزایش اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی که دولت ها را تشویق به کاهش موانع و آزادسازی تجاری می کند 
مبین ضرورت شناخت اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم است. نرخ تورم در کشورهای صنعتی از دهه 1990 به 
بعد نسبت به دهه 70 و اوایل دهه 80 میالدی کاهش درخور توجهی داشته است؛ به طوری که نرخ تورم در 
بیشتر سال های دهه 90 در حدود 2 تا 3 درصد در نوسان، اما متوسط آن در اوایل دهه 80 حدود 9 درصد بوده 
است. این تحول به کشورهای پیشرفته محدود نشده است و کشورهای در حال توسعه هم (هرچند با چند سال 
تأخیر) این تحول را تجربه کرده اند. برای تبیین این واقعیت ها تحلیل گران دالیل مختلفی ارائه کرده اند که یکی 
از مهم ترین آن ها اثرپذیری تورم کشورها از فرایند جهانی شدن است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است 
تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشورهای در حال توسعه که تورم بیشتری نسبت به کشورهای صنعتی 
و پیشرفته دارند، مطالعه شود. همچنین از آنجایی که کشورهای در حال توسعه آسیایی از لحاظ جغرافیایی 
و ویژگی های ساختاری شباهت بیشتری با اقتصاد ایران دارند، از اطالعات این کشورها بهره گرفته شده است. 

کشور ایران از جمله کشورهایی است که همواره نرخ تورم زیادی را تجربه کرده است؛ به طوری که متوسط 
نرخ تورم از سال 1990 به بعد تقریباً 19 درصد بوده است، درنتیجه مقابله با تورم همواره از چالش های اساسی 
برای سیاست گذاران و اقتصاددانان به حساب می آید. بنابراین به نظر می رسد آگاهی و آشنایی سیاست گذاران 
کشور با پیامدهای مثبت (و احتماالً منفی) پدیده جهانی شدن، آن ها را در گرفتن تصمیمات مناسب برای 
بهره گیری از منافع جهانی شدن و جلوگیری از ناهنجاری ها و مشکالت ناشی از تورم یاری می رساند، اما به رغم 
اهمیت این موضوع، کمتر مطالعه ای آن را بررسی کرده است. از این رو در این مطالعه سعی شده است تا 
در منتخبی از کشورهای در حال توسعه اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم و این موضوع که آیا افزایش درجه 

جهانی شدن باعث کاهش تورم می شود یا خیر بررسی شود.

 1- ادبیات موضوع

1-1- جهانی شدن اقتصاد

 امروزه در بحث از جهانی شدن، به ویژه بُعد اقتصادی آن مصادیقی خاص برداشت می شود. به طور مشخص، آغاز فرایندی 
که امروزه از آن به عنوان جهانی شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میالدی، یعنی حدود سال 1870 بازمی گردد.
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صندوق بین المللی پول1 جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق 
افزایش حجم و تنوع مبادالت کاال و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش 

گسترده تر و وسیع تر تکنولوژی تعریف می کند.

سیموز2 تعریف جامع تری از جهانی شدن را با ویژگی های مختلف از قبیل کمرنگ شدن اهمیت مرزهای ملی برای 
جداسازی بازارها، تخصصی شدن تولید فرامرزی و شکل گیری شبکه های تولیدی چند ملیتی، تشکیل قدرت های چند پایه 
تکنولوژیک و همکاری بیشتر بنگاه های بین المللی، گسترش شبکه های اطالعاتی و همبستگی باالتر در مراکز مالی دنیا 
ارائه داده است. فرانکل3 این پدیده را به صورت افزایش ادغام بین المللی بازارهای ملی شامل بازار کاال، خدمات، سرمایه 

و نیروی کار معرفی می کند (سلمان پور، تقی سلطانی و شافعی، 2002).

 با تعاریفی که از جهانی شدن اقتصاد بیان شد به عنوان یک تعریف جامع، جهانی شدن اقتصاد را می توان 
فرایند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی در نظر گرفت که در آن عوامل تولید شامل نیروی 
کار و سرمایه، تکنولوژی و اطالعات آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می کند و محصوالت تولیدی (اعم از 
کاالها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می شود. از مشخصه های اصلی این فرایند اتکای 
بیشتر به نظام بازار، خصوصی سازی و آزاد سازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی است (ناجی میدانی، 1382).

1-2- شاخص جهانی شدن اقتصاد

در این مقاله برای بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم از این شاخص استفاده می شود؛ زیرا شاخص مؤسسه 
فریزر هر 5 سال منتشر می شود و شاخص بنیاد هریتیج نیز بازه زمانی بررسی شده در این مطالعه را پوشش 

نمی دهد. بنابراین شاخص جهانی شدن اقتصادی4 مناسب تر به نظر می رسد.

این شاخص را که در سال 2002 مؤسسه سوئیسی KOF 5 (مؤسسه تحقیقات سیکل های تجاری)6 ارائه داد، 
سه بُعد جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد که به ترتیب هریک 8، 12 و 3 شاخص فرعی دارند.به 
این ترتیب شاخص KOF، 23 زیر شاخص فرعی با وزن های متفاوت دارد و بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
جهانی شدن هریک تقریباً به ترتیب وزنی معادل 36، 38 و 26 درصد در شاخص جهانی شدن KOF دارند که 

جزئیات بُعد اقتصادی این شاخص به شرح زیر است:

 الف) جریانات حقیقی: درصد تجارت از تولید ناخالص داخلی، 21 درصد؛ درصد سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی از تولید ناخالص داخلی، 28 درصد؛ سرمایه گذاری پرتفوی (اوراق بهادار)، 24 درصد و درصد پرداخت های 

1. International Monetary Fund (IMF)
2. Simos
3. Frankel
4. Economic globalization
5. Konjunkturforschungsstelle
6. Business Cycles Research Institute
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درآمدی به کشورخارجی از تولید ناخالص داخلی، 27 درصد.

 ب) محدودیت ها: موانع پنهان واردات، 24 درصد؛ نرخ متوسط تعرفه، 27 درصد؛ مالیات تجارت بین المللی، 
26 درصد و محدودیت های حساب سرمایه، 23 درصد.

 این شاخص جهانی شدن، برای سال های 1970 به بعد و برای اکثر کشورها محاسبه و ارائه شده است و ضمن 
جامع بودن می تواند بازه زمانی گسترده ای را پوشش دهد.

1-3- پیشینه پژوهش

بادینگر (2009) طی بررسی رابطه جهانی شدن و تورم، همچنین جهانی شدن و جانشینی تولید تورم با 
داده های مقطعی 91 کشور در بازه زمانی 2004-1985، از دو شاخص باز بودن  تجاری و باز بودن مالی برای 
اندازه گیری میزان جهانی شدن استفاده کرده است. او برای سنجش بازبودن تجاری از شاخص نسبت تجارت 
به تولید و برای سنجش بازبودن مالی از شاخص نسبت مجموع دارایی های خارجی و بدهی ها به تولید 
ناخالص داخلی بهره و نتیجه گرفته است هرچه باز بودن تجاری و مالی بیشتر باشد، متوسط نرخ تورم کمتر 
و جانشینی تولید تورم بیشتر خواهد بود. کوریهارا (2013) این موضوع را بررسی کرد که آیا باز بودن تجاری 
با تورم کمتر در ارتباط است یا خیر؟ او برای پاسخ به این پرسش از داده های پانل برای کشورهای آسیایی 
و کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی7 بهره گرفت. نتایج نشان دهنده این بود که ارتباط معکوس 
بین بازبودن تجاری و تورم در کشورهای آسیایی قوی تر است. ییهیس (2013) بازبودن تجاری و تورم را 
در کشورهای آفریقایی مطالعه کرد و نتیجه گرفت ارتباط مشهودی بین این دو متغیر برقرار نیست. قوش 
(2014) اثر بازبودن تجاری و رژیم ارزی را بر تورم در 137 کشور طی دوره2012-1999 بررسی کرد. نتایج 
این مطالعه نشان داد بازبودن بیشتر تجاری و مالی و رژیم ثابت نرخ ارز باعث تورم کمتر می شود؛ مخصوصاً 

در کشورهای با درجه بازبودن تجاری و مالی کم و تورم باالتر.

بیانچی و سیولی (2015) در بررسی ارتباط بین جهانی شدن و تورم با رهیافت 8TV-VAR در 50 کشور 
شامل کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصادهای مهم آسیایی و بعضی از کشورهای نوظهور 
بررسی کرده اند. دوره زمانی این مطالعه 2006-1971 و داده ها به صورت فصلی هستند. نتایج این مطالعه 
نشان داد نوسانات اقتصادی جهانی روی پویایی های تورم داخلی تأثیرگذار است و این نتیجه برای تمام 
کشورها و در طول دوره زمانی مطالعه شده صادق است. همچنین به رغم اهمیت جهانی شدن، اثر آن روی 
تورم روند زمانی روشنی را نشان نمی دهد و درنهایت آن ها نتیجه گرفتند بُعد سری زمانی اثر جهانی شدن 
را به روشنی تبیین نمی کند، اما با اضافه کردن بُعد مقطعی به تحلیل، نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت بین 

بازبودن تجاری و اثر فضای جهانی بر تورم است.

7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
8. Time Varying-Vector Auto Regressive
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ژانگ و همکاران (2015) ارتباط بین جهانی شدن و تورم در کشور چین را با استفاده از داده های فصلی 
2012-1995بررسی کردند. با استفاده از مدل پویای چندمتغیره، نتایج نشان داد عواملی مانند شکاف تولید 
جهانی، تأثیر معناداری بر تورم در چین دارد. لین، می، وانگ، و یو (2017) فرضیه رومر (1993) را مبنی بر 
ارتباط منفی بین بازبودن تجاری و تورم برای کشورهای آفریقایی و با تکنیک متغیر ابزاری9 آزمودند و نتیجه 

گرفتند با افزایش درجه بازبودن تجاری، تورم در این کشورها کاهش می یابد.

بودلر و ملک (2017) در مطالعه خود توضیح می دهند بازبودن تجاری می تواند بر نوسانات تورم تأثیرگذار 
باشد، اما نوع این تأثیر مبهم است. آن ها با استفاده از مدل پانل پویا در 96 کشور و برای بازه زمانی 1961-2000 
نشان دادند کاهش در نوسانات تورم در سال های اخیر در بسیاری از کشورها، به دلیل افزایش بازبودن تجاری 

و گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد است و این تأثیر در کشورهای در حال توسعه و نوظهور شدیدتر است. 

طیب نیا و زندیه (2009) در مطالعه اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران نتیجه گرفتند هرچه اقتصاد 
ایران بازتر باشد اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر می شود و درواقع نوسانات تورم کاهش می یابد. 
سلمان پور و همکاران (2009) در بررسی پیامد جهانی شدن بر تورم داخلی در ایران بر اساس تجزیه واریانس 
داده ها نتیجه گرفتند سهم عمده ای از تورم داخلی در کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از تورم وارداتی است و افزایش 
درجه بازبودن اقتصاد در ایران موجب تأثیر پذیری بیشتر اقتصاد ملی از عوامل خارجی می شود و با توجه به وجود 
تورم جهانی تورم را افزایش می دهد. جعفری صمیمی و شادابی (2009) در بررسی اثر آزادسازی اقتصادی 
بر تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006-1996 به روش داده های تلفیقی 

نتیجه گرفتند آزادسازی اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر تورم در منطقه مدنظر نداشته است.

1-4- مبانی نظری

اثرگذاری فرایند جهانی شدن اقتصاد بر تورم موضوع تقریباً جدیدی است و در مطالعات مختلف برای آن دالیل 
متفاوتی ذکر شده که در ادامه به طورخالصه به آن ها اشاره می شود.

مشهورترین تحلیل در این چارچوب، تحلیل راگاف10 است. راگاف بیان می کند جهانی شدن، مقررات زدایی11 
و کاهش نقش دولت در اقتصاد با آثار متقابل و تقویت کننده بر هم، باعث افزایش شدید رقابت می شود و شبه رانت های12 
بنگاه ها و اتحادیه های انحصارگر را کاهش می دهد. در کشورهای در حال توسعه بازشدن مرزهای ملی به روی تجارت 
خارجی، رانت های شرکت های انحصاری داخلی را که عموماً از مخالفان جدی آزادسازی تجاری هستند، کاهش می دهد 
و کاهش قدرت قیمت گذاری انحصاری این شرکت ها در پی افزایش رقابت، قیمت های نسبی کاالهای انحصاری را کاهش 
خواهد داد. در این حالت مقامات پولی می توانند با تنظیم سیاست های پولی کشور، این کاهش در قیمت های نسبی را به 

9. Instrumental Variable
10. Rogoff
11. Deregulation
12. Quasi-rent
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سطح عمومی قیمت ها منتقل کنند. (رگاف، 2003).

جهانی شدن عالوه بر اثر غیرمستقیم خود که باعث کاهش قدرت انحصاری شرکت های داخلی می شود، به 
طور مستقیم نیز می تواند باعث کاهش قیمت های نسبی شود. راگاف در تحلیل این اثر معتقد است افزایش 
تجارت با اقتصادهای نوظهور می تواند با کاهش قیمت کاالهای واسطه ای، قیمت تمام شده کاالها را کاهش دهد، 

زیرا بسیاری از کاالهای تجاری، کاالهای واسطه ای در تولیِد دیگر کاالها به شمار می روند.

طبق تئوری های جدید رشد13 بازبودن یک کشور برای تجارت جهانی باعث بهبود تکنولوژی و موجب می شود 
تا اقتصادهای باز با سرعت بیشتری نسبت به اقتصادهای بسته رشد کنند. بنابراین گفته می شود بازبودن از طریق 
تأثیری که روی تولید دارد، می تواند بر تورم اثرگذار باشد. این تأثیر می تواند از طریق چهار مکانیسم عمل کند: 
افزایش کارایی که به احتمال زیاد از طریق تغییر در ترکیب نهاده هایی که در داخل کشور یا به صورت بین المللی 
تولید می شوند، موجب کاهش هزینه ها می شود؛ تخصیص بهتر منابع؛ افزایش بهره برداری از ظرفیت ها و افزایش 

در سرمایه گذاری خارجی که موجب تحریک رشد تولید و کاهش قیمت ها می شود (آشرا، 2002).

رومر14 نیز در مقاله خود با عنوان «بازبودن [اقتصاد] و تورم« ضمن ارائه یک الگوی اقتصاد کالن باز با فرض 
رقابت ناقص و انعطاف ناپذیری قیمت ها، در تشریح نحوه اثر گذاری باز بودن اقتصاد بر تورم داخلی یک کشور 
معتقد است منافع حاصل از یک انبساط پولی غیرمنتظره15 در اقتصادهای باز کمتر است. بنابراین انگیزه مقامات 
پولی برای ایجاد تورم در اقتصادهای بازتر کمتر خواهد بود. او همچنین معتقد است اثر افزایش در رشد نقدینگی 
روی نرخ ارز حقیقی مستقل از درجه باز بودن است، اما چون هزینه رفاهی ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی ـ 
در اثر سیاست پولی انبساطیـ  با افزایش درجه بازبودن افزایش می یابد، باز هم موجب بازدارندگی برای اعمال 

سیاست های پولی انبساطی در اقتصادهای بازتر می شود (رومر، 1993). 

رومر (1993) در تبیین رابطه جهانی شدن اقتصاد و تورم، یک کشور را در نظر می گیرد که افراد آن کاالهای 
مختلفی را مصرف می کنند و a درصد از این کاالها وارداتی است. (پس a درجه بازبودن را نشان می دهد) او در 

ابتدا رابطه شماره 1، را مدنظر قرار می دهد:

 .1

x=a(e+p*)+(1-a)p

در این رابطه : x نرخ تورم (تغییرات لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده) را نشان می دهد؛ a درجه بازبودن 
و جهانی شدن است؛ e تغییرات لگاریتم نرخ ارز را نشان می دهد؛ *p تغییرات لگاریتم شاخص قیمت کاالهای 
خارجی بر حسب واحد پول خارجی است و p تغییرات لگاریتم شاخص قیمت کاالهای تولید داخل بر حسب 
واحد پول داخلی را مشخص می کند؛ عالمت ستاره (*) نیز نشان دهنده متغیر خارجی است. با فرض اینکه 

13. New Growth Theory
14. Romer
15. Surprise Monetary Expansion

 الهه محمودی. جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی



بهار 1398 . دوره 7 . شماره 1

53

مطلوبیت فردی حاصل از مصرف، به صورت ترکیب CES از مصرف کاالهای مختلف باشد و α نشان دهنده 
معکوس کشش جانشینی بین دو کاال و کوچک تر از یک باشد، از آنجایی که کاالهای تولید داخل جانشین ناقص برای 

کاالهای تولید خارج هستند، افزایش در تولید داخلی موجب کاهش قیمت نسبی کاالهای تولید داخل می شود:

.2

e+p*-p=α(y-y*)

در رابطه شماره y ،2 تغییرات لگاریتم تولید داخلی و *y تغییرات لگاریتم تولید خارجی است. فرض کنید 
در کوتاه مدت f درصد از قیمت های داخلی انعطاف پذیر هستند و f-1 درصد باقی مانده غیرقابل انعطاف هستند. 

آن گاه (رابطه شماره 3):

.3
p=fp ̃+(1-f)p̄

به طوری که و به ترتیب، نرخ تورم قیمت های انعطاف پذیر و قیمت های چسبنده در کوتاه مدت هستند.

فرض کنید که قیمت های انعطاف پذیر بر اساس رابطه شماره 4 تعیین می شوند:

.4
p̃ -X=φY

φ>0

باید توجه داشت بر خالف حروف کوچک16 که بیانگر تغییرات لگاریتم متغیر است، حروف بزرگ17 نشان دهنده سطح 
لگاریتم متغیر مدنظر است. φ میزان حساسیت قیمت های منعطف نسبت به تولید را اندازه می گیرد؛ برای مثال در یک حالت 
ساده که نیروی کار تنها عامل تولید و بازار نیروی کار، رقابتی باشد، دستمزدها انعطاف پذیر باشد و بازدهی ثابت وجود داشته 
باشد، φ به طور ساده معکوس کشش عرضه نیروی کار خواهد بود. از آنجایی که قیمت های اولیه در مقادیر تعادلی شان 

هستند، رابطه شماره 4 را می توان برای تغییرات لگاریتم متغیرها نیز به صورت زیر (رابطه شماره 5) در نظر گرفت:

.5 

p̃-x=φY

درنهایت، تقاضای پول به شکل زیر (رابطه شماره 6) است:

16. Lowercase
17. Uppercase
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.6
m-p=y

طوری که m تغییرات لگاریتم موجودی پول است. رابطه 6 می تواند از محدودیت نقدی پیش رو18 یا از فرض 
وارد شدن پول در تابع مطلوبیت ایجاد شده باشد؛ به طور جایگزین می توان آن را به طور ساده به عنوان یک 
راه میانبر برای مدل سازی تقاضای کل در نظر گرفت. رومر معادالتی مشابه معادالت قبل را برای کل دنیا که 
فرضاً شامل یک کشور است، در نظر می گیرد که در این روابط شماره 10-7 عالمت ستاره * نشان دهنده متغیر 

خارجی است.

.7
x*=ap*+(1-a)(p-e)

.8

p*=fp̃ +(1-f)p̄*

.9
p̃ *-x*=φy*

.10
m*-p*=y*

اگر همه قیمت ها کاماًل منعطف باشند (f=1  )، تعادل در *p*=m* ،y=y*=0 ،e=m-m و p = m برقرار خواهد بود. 
به دلیل رقابت ناقص، سطح تعادلی تولید کمتر از سطح بهینه از لحاظ اجتماعی است. با فرض اینکه هر کاالیی 
1 خواهد بود. بنابراین، در تعادل 

1-a را یک بنگاه جداگانه تولید کند، آن گاه نسبت قیمت به هزینه نهایی هر بنگاه 
قیمت های انعطاف پذیر، تأثیر نهایی افزایش y روی رفاه (با این فرض که نرخ ارز حقیقی ثابت نگه داشته شود) 
برابر α است. به عالوه، از آنجایی که تغییر در نرخ ارز حقیقی نمایانگر تغییر در قیمت های واقعی کاالهای خارجی 
است، تغییر نرخ ارز حقیقی روی رفاه اثرگذار است. از آنجا که سطح تعادلی تولید، یکه (واحد) است و چون 
درصد کاالهای خریداری شده از خارج معادل a است، تأثیر نهایی ایجاد شده در رفاه19، در اثر افزایش e + p* - p (با 

ثابت بودن y) برابرa –  خواهد بود.

روابط 10-6 برای بررسی اثر افزایش عرضه پول m با قیمت های از پیش تعیین شده p̄ و *p̄ به کار برده 
می شود. تأثیر انبساط پولی و افزایش نقدینگی روی تولید، تورم داخلی، تورم شاخص قیمت مصرف کننده20 و 

18. Cash-in-Advance Constraint
19. Marginal Welfare Impact
20. Consumer Price Index (CPI)
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نرخ ارز حقیقی را می توان به صورت زیر نوشت:

.11 
dy (1-f)[(1-f)+[(1-a)α+φ]f]
dm ∆=

.12
dp f[(1-f)φ+f(φ+α)φ+(1-f)aα]
dm ∆=

.13 
dx φf[(1-f)+f(φ+α)]+(1-f)aα(1+fφ)
dm ∆=

 .14 
d(e+p*-p) (1-f)[(1-f)+φf]α

dm ∆=

به طوری که

.15
∆≡[(1-f)+φf][(1-f)+(φ+α)f

از آنجایی که ∆ به درجه جهانی شدن (a) وابسته نیست، از معادالت مذکور می توان نتیجه گرفت در یک 
اقتصاد بازتر، اثر انبساط پولی و افزایش نقدینگی روی تولید کمتر و روی تورم داخلی و تورم شاخص قیمت 
dy اندازه گیری 

dp
dy یا 

dx
مصرف کننده بیشتر است (رابطه شماره 15). بنابراین، جانشینی21 تولید تورم (که با 

می شود) درکشورهایی که اقتصاد بازتری دارند جذابیت کمتری برای سیاست گذاران دارد. در مقابل، اثر افزایش 
رشد نقدینگی روی نرخ ارز حقیقی مستقل از درجه باز بودن است. اما به دلیل اینکه هزینه رفاهی22 ناشی از یک 
کاهش و تنزل مشخص در نرخ ارز حقیقی، در اقتصادهای باز بیشتر است، تنزل نرخ ارز حقیقی در اقتصادهای 

بازتر مانع بزرگ تری برای سیاست های پولی انبساطی خواهد بود.

برای تکمیل مدل باید مشخص کنیم که p̄ ،p* ،m و *m چگونه تعیین می شوند. فرض کنید بنگاه هایی که 
قیمت را قبل از مشخص شدن m تعیین کرده اند، تابع هدفی دارند، مشابه بنگاه هایی که قیمت های تحقق یافته 

را تعیین می کنند. بنابراین، همانند رابطه های 4 و 9 می توان نوشت:

.16
p̄=E[x+φy]

21. Trade-off
22. Welfare Cost
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.17
p̄*=E[x*+φy*]

طوری که E بیانگر انتظارات است، مشروط بر اطالعات در دسترس و زمانی که قیمت ها تنظیم شده است. از 
روابط شماره 3-1، 10، 16 و 17 می توان روابط شماره 18 و 19 را نتیجه گرفت.

.18

p̄=E[m]

.19
p̄*=E[m*]

برای رسیدن به تعادل به دو شرط نیاز است. اول اینکه انتظارات عقالیی باشند. از آنجایی که در مدل 
نااطمینانی وجود ندارد، با توجه به روابط شماره 18 و 19 می توان این شرط را به سادگی به صورت p̄ =m و 
* p̄*=m نوشت. بنابراین، در تعادل، تولید برابر سطح قیمت انعطاف پذیرش است. شرط دوم برای تعادل این است 
که مقامات پولی با توجه به اینکه p̄ و *p̄ معلوم باشند، رشد نقدینگی را به صورت بهینه انتخاب کنند. برای این 

منظور الزم است که:

.20
dy d(e+p*-p)
dm dm-a =ć(x)

 روابط شماره 18 و 20 نشان می دهند رابطه 20 در تعادل باید در نقطه ای مثل p̄ =m نگه داشته شود و 
درنتیجه y = 0 است که این همانند تعادل قیمت های انعطاف پذیر است. به عبارت دیگر، تورم انتظاری، باید به 
گونه ای تنظیم و تعدیل شود که مقامات پولی تورم مازادی را ایجاد نکنند. به طور مشابه، شرط نرخ تعادلی رشد 

نقدینگی در خارج به صورت رابطه شماره 21 خواهد بود:

.21 dy* dx*d(e+p*-p)
dm* dm*dm*+(1-a)a =ć(x*)

رابطه شماره 19 نشان می دهد که این شرط باید در نقطه *p̄*=m نگه داشته شود.

با جایگزین کردن روابط شماره 11، 13 و 14 در رابطه 20 به پیش بینی اصلی مدل می رسیم، مبنی بر اینکه 
dy بر حسب a کاهنده است و 

dx
افزایش درجه بازبودن و جهانی شدن باعث کاهش تورم تعادلی خواهد شد. 

d(e+p*-p) برحسب a فزاینده است. بنابراین سمت چپ رابطه شماره 20، 4 و 3 بر حسب a کاهشی است. 
dm هزینه تورم (c)x)] مثبت هستند c̋(x) و ć(x) افزایشی است. به دلیل اینکه a بر حسب dx

dm
عالوه بر این، 
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فرض می شود]، با افزایش a برای برقرار ماندن برابری، x باید کاهش یابد.

2- روش شناسی پژوهش

همان طور که اشاره شد اندازه دولت از عوامل افزایش دهنده شبه رانت های بنگاه ها و اتحادیه های انحصارگر 
است و بنابراین موجب افزایش تورم می شود (رگاف، 2003). همچنین مطالعه رمزی (1927) و فلپس (1973) 
نیز نشان می دهد چون حق الضرب23 یک منبع درآمدی برای دولت هاست، مقدار نهایی ازدست رفته تورم24 باید 
با مقدار نهایی ازدست رفته مالیات های دیگر برابر باشد، اما زمانی که دولت نیاز دارد که درآمد خود را افزایش 
دهد، احتماالً مقدار نهایی از دست رفته مالیات های دیگر، از مقدار نهایی ازدست رفته تورم بیشتر است. با فرض 
صعودی بودن بخش وابسته به حق الضرب منحنی الفر25، دولت های بزرگ تر باید نرخ تورم بیشتری داشته باشند 

(صادقی، 1389).

بر اساس مطالعات آلسینا و تابلینی (1987) و بارو و گوردون (1983) تورم نشانه ناتوانی دولت در تأمین 
تعهدات مالی اش است و درواقع دولت ها از تورم ناگهانی و پیش بینی نشده به واسطه افزایش موقت تولید و کاهش 
ارزش واقعی بدهی های دولت سود می برند. بر اساس نظریه بارو و گوردون (1983) نرخ تورم انتخاب شده چنین 

دولت هایی تابع صعودی از تعهدات مالی است و سود حاصل از تورم ناگهانی نیز صعودی است. 

اما در بین مطالعات تجربی نتایج متفاوت است. برخی مطالعات تجربی از جمله مطالعه بکر و مولیگان  
(2003) رابطه مثبت بین اندازه دولت و تورم را نتیجه گرفته اند و برخی مانند صادقی (1389) رابطه منفی بین 
اندازه دولت و تورم را نتیجه گرفته اند. همچنین طبق نظریه مقداری پول، رشد نقدینگی از عوامل بسیار مهم 
در ایجاد تورم است که درواقع باعث فزونی گرفتن تقاضای کل از عرضه کل و ایجاد تورم فشار تقاضا می شود. 

اقتصاددانان معتقد به این نظریه، یگانه عامل ایجادکننده تورم را تغییر حجم پول عنوان می کنند.

یکی دیگر از علل ایجاد تورم، تورم ساختاری است که به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، 
سیاسی، حکومتی، فرهنگی و غیره بروز می کند. این نوع تورم یک توضیح ساده فشار تقاضا یا فشار هزینه 
ندارد، بلکه عوامل گوناگون و پیچیده ای در ایجاد و تداوم آن نقش دارد. این تورم عمدتاً خاص کشورهای 
توسعه نیافته و در حال توسعه است. (رحمانی، 2002). بنابراین به تبعیت از جعفری صمیمی ( 2009) وقفه 

تورم به عنوان پراکسی تورم ساختاری در مدل شماره 22 استفاده شده است.

 .22

IN= β0+ β1EGit+β2GPit+ β3 GSit+ β4 MGit +β5 IN(-1)+Uit 

که در رابطه فوق اندیس i نشان دهنده کشورهاست و نمونه بررسی شده مشتمل بر 22 کشور در حال توسعه 

23. Seigniorage 
24. Marginal Deadweight Loss of Inflation
25. Laffer curve
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آسیایی است. اندیس t نشان دهنده زمان در دوره زمانی 2014-1994 است، IN متغیر وابسته و نشان دهنده 
تورم است که با شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. متغیرهای مستقل عبارت اند از:  

EG ، شاخص جهانی شدن اقتصاد است و در این تحقیق با بُعد اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF یا 
Economic Globalization سنجیده شده است. GP سرانه تولید ناخالص داخلی، GS نسبت مصرف بخش 
 IN(-1) ،(M2 با تعریف پول به صورت مجموع پول و شبه پول یا) رشد نقدینگی26 GDP ، MG عمومی به

نیز وقفه تورم است .

آمار شاخص جهانی شدن اقتصاد از سایت مؤسسه 27KOF و داده های دیگر متغیرهای بررسی شده در این 
مقاله از بانک جهانی28 و بخش آمار سازمان ملل29 استخراج شده اند . کشورهای مطالعه شده به دلیل محدودیت 
در داده ها، به 22 کشور در حال توسعه آسیایی محدود شده است. این کشورها عبارت اند از: آذربایجان، ارمنستان، 
اردن، اندونزی، ایران، بحرین، بنگالدش، پاپوآ نو، پاکستان، تایلند، ترکیه، گرجستان، چین، سوریه، فیلیپین، 

قزاقستان، کویت، مالزی، نپال، هندوستان و ویتنام.

داده ها و اطالعات استفاده شده در تحقیق حاضر به صورت داده هاي پانل است که از منابع آماري مختلف 
(بانک جهاني و بانک اطالعات سازمان ملل) استخراج شده است. در ادوار گذشته تنها از داده ها و تکنیک های 
سري زماني براي تجزیه و تحلیل های اقتصادی استفاده می شد، اما اخیراً به دلیل مشکالت و ضعف هایي 
که روش هاي سري زماني دارد و در مقابل نقاط قوت داده  هاي پانل، از جمله ویژگی هایی که بالتاجی در 
کتاب تحلیل اقتصاد سنجی داده های پانل، به آن ها اشاره کرده است، محققان به استفاده از داده هاي پانل 
توجه بیشتری کرده اند. در این روش ابتدا برای تعیین مانایی30 و یا نامانایی داده ها آزمون ریشه واحد پانل31 
استفاده می شود. آزمون های مختلفی برای بررسی مانایی در داده های پانل معرفی شده است، از جمله آزمون 
هاریس و تزاوالیس (1999)، آزمون بریتونگ32 (2000) آزمون لوین، لین و چو (2002)، آزمون ایم، پسران 
و شین (2003) و آزمون های دیگر که فرضیه صفر این آزمون ها، به جز آزمون هدری (2000)، مبتنی بر 

وجود ریشه واحد پانل است.

بعد از آن آزمون F لیمر برای انتخاب بین داده های پولینگ33 یا پانل34 انجام می شود. در صورت استفاده 
از داده های پولینگ از روش OLS معمولی برای برآورد استفاده خواهد شد. اما اگر نتایج مبنتی بر استفاده از 

داده های پانل باشند، باید با روش اثرات ثابت یا تصادفی مدل را برآورد کرد.

26. Money Growth
27. www.kof.ethz.ch
28. World Development Indicators (WDI)
29. UNDATA
30. Stationary
31. Panel Unit Root Test
32. Breitung
33. Pooling Data
34. Panel Data
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3- یافته های پژوهش

همان طور که قبالً گفته شد دوره زمانی مطالعه شده 2014-1994 است و برای جمع آوری آمار و اطالعات از مراجع مختلفی 
مانند بانک جهانی و بخش آمار سازمان ملل استفاده شده است. در این تحقیق از نسخه 6 نرم افزار Eviews  برای انجام آزمون ها 

و برآورد مدل استفاده شده است.

3-1- آزمون ریشه واحد

نتایج حاصل از پنج آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، بریتونگ و فیشر در جدول شماره 1 نشان داده 
شده است. در تمام این آزمون ها، فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد پانل است. همان طور که در جدول شماره 1 مشاهده 
می شود همه متغیرها حداقل بر اساس چهار مورد از آزمون های ریشه واحد در سطح مانا هستند، اما متغیر تولید ناخالص 

داخلی سرانه با یک بار تفاضل گیری مانا شده است.

3-2- آزمون F لیمر

 برای انتخاب بین استفاده از داده های پانل و داده های پولینگ از آزمون F لیمر استفاده می شود. فرضیه صفر این 
آزمون مبتنی بر یکسان بودن متغیر عرض از مبدأ برای تمام مقاطع (استفاده از داده های پولینگ) و فرضیه مقابل، مبنی بر 
متفاوت بودن متغیر عرض از مبدأ در بین مقاطع (استفاده از داده های پانل) است. نتایج این آزمون در جدول شماره 2 مشاهده 
می شود. بر اساس نتیجه این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر استفاده از داده های پولینگ رد می شود. بنابراین مدل به صورت 

پانل تخمین زده خواهد شد.

3-3- آزمون هاسمن و برآورد مدل

برای انتخاب بین مدل با اثرات ثابت یا مدل با اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود. با توجه به نتایج جدول 
شماره 3 فرضیه صفر این آزمون مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی35 را نمی توان رد کرد. بنابراین، مدل با استفاده از روش 

اثرات تصادفی تخمین زده خواهد شد.

مطابق نتایج حاصل از برآورد مدل که در جدول شماره 4 مشاهده می شود، ضرایب از نظر عالمت با تئوری ها 
سازگار است. همچنین سطح معنی داری برای تمام متغیرها 95 درصد است. ضریب متغیر جهانی شدن اقتصاد 
مطابق انتظار منفی و معنی دار است؛ به طور دقیق تر یک واحد افزایش در درجه جهانی شدن اقتصاد، تورم را 
به میزان 0/39 واحد کاهش می دهد. همچنین با یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم به 
میزان 0/003 واحد کاهش خواهد یافت. همین طور یک واحد افزایش در نسبت مصرف بخش عمومی به تولید 
ناخالص داخلی و رشد نقدینگی، به ترتیب 1/7 و 1/34 واحد تورم را افزایش خواهد داد و درنهایت با یک واحد 

35. Random effects
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افزایش در تورم دوره قبل، تورم جاری به میزان 0/05 واحد افزایش می یابد.

4- بحث و نتیجه گیری

یکی از تحوالت اقتصادی دهه های اخیر، درهم آمیزی و ادغام فزاینده اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است. این روند 
فزاینده جهانی شدن، دولت ها را تشویق به کاهش موانع تجاری می کند، اما باید دید پیوستن به موج جهانی شدن اقتصادی 

جدول 1. نتایج آزمون های ریشه واحد پانل

IN(-1) MG GS D(GP) EG IN متغیر
آزمون

-275/99
)0/00(

-12/40
)0/00(

-3/86
)0/00(

-2/75
)0/00(

-7/12
)0/00(

-653/95
)0/00( LLC

-1/97
)0/00(

-2/27
)0/01(

-3/740
)0/00(

0/09
)53/0(

-2/68
)0/00(

-5/27
)0/00( Breitung

-63/92
)0/00(

-9/77
)0/00(

-2/42
)0/00(

-4/39
)0/00(

-1/61
)05/0(

-282/4
)0/00( IPS

72/20
)0/00(

138/06
)0/00(

72/27
)0/00(

99/99
)0/00(

70/86
)0/00(

670/67
)0/00( ADF-Fisher

103/43
)0/00(

155/93
)0/00(

68/96
)0/00(

106/18
)0/00(

37/86
)0/73(

620/62
)0/00( PP-Fisher

 اعداد داخل پرانتز Prob هستند. (مأخذ: محاسبات محقق).

جدول 2. نتایج آزمون F لیمر

Prob. d.f Statistic متغیر آزمون

0/000 )21 /336( 2/49 Cross-section F

مأخذ: یافته های تحقیق

جدول 3. نتایج آزمون هاسمن

Prob. Chi-Sq. d.f Statistic متغیر آزمون

0/15 5 8/00 Cross- section random

مأخذ: یافته های تحقیق
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تأثیری مثبت بر تورم دارد و آن را کاهش می دهد یا اینکه باعت افزایش آن می شود. 

 در این تحقیق رابطه بین جهانی شدن اقتصاد و تورم با استفاده از داده های تابلویی در 22 کشور در حال توسعه آسیایی و 
طی دوره 2014-1994 بررسی شده است تا پیامدهای مثبت یا منفی این پدیده در رابطه با تورم مشخص شود. برای متغیر 
جهانی شدن اقتصاد، شاخص های مختلفی ارائه شده است که هریک به صورت اجمالی توضیح داده شد و درنهایت شاخص 
جهانی شدن اقتصاد مؤسسه KOF به دلیل جامع بودن و دردسترس بودن داده های آن برای بازه زمانی و کشورهای مطالعه شده 
در این تحقیق به عنوان متغیر جانشین برای جهانی شدن اقتصاد استفاده شد. برای تخمین مدل از روش اثرات تصادفی استفاده 

شد که بر اساس نتایج همان طور که انتظار می رفت، رابطه معکوس بین جهانی شدن اقتصاد و تورم مشاهده شد.

 این نکته بر اهمیت برنامه ریزی برای پیوستن به موج جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع پیش روی تجارت آزاد داللت 
دارد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، از آنجایی که یکی از مشکالت اساسی کشورهای در حال توسعه، به ویژه در ایران، 
باالبودن نرخ تورم است و این مشکل تبعات بسیار زیان باری برای اقتصاد کشورها از جمله افزایش نااطمینانی در اقتصاد 
و کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به دنبال دارد که خود باعث کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود در اقتصاد 
کشور می شود. بنابراین توجه به مسئله جهانی شدن اقتصاد، کاهش محدودیت های تجاری و تالش برای افزایش صادرات 
کاالهای غیر نفتی، همچنین تالش برای عضویت در سازمان های تجاری جهانی مانند سازمان تجارت جهانی36 و سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی و گسترش تعامالت سازنده و مؤثر با کشورهای جهان مطابق اهداف سند چشم انداز 1404 
امری ضروری به نظر می رسد. همچنین با توجه به ضرایب دیگر متغیرهای مدل، نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین 
اندازه دولت و میزان نقدینگی با نرخ تورم است که نشان دهنده ضرورت تالش برای گسترش بخش خصوصی و کاهش 

36. World Trade Organization (WTO)
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جدول 4. نتایج حاصل از برآورد مدل

آماره تی ضریب متغیر

-3/34 -0/394 EG

-2/71 -0/003 D(GP)

4/25 1/700 GS

58/11 1/349 MG

10/18 0/051 IN(-1)

R2=0/923 Adjusted R2=0/911

مأخذ: یافته های تحقیق
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نقش دولت در اقتصاد و توجه بیشتر به اصل 44 قانون اساسی و بخش اقتصادی سند چشم انداز 1404 است. همچنین 
الزم است که بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی و گسترش حجم نقدینگی که طبق تئوری های اقتصادی و نتایج 

تحقیق حاضر باعث افزایش تورم می شود با احتیاط بیشتری اقدام کند.

مالحظات اخالقي

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.
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