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Abstract
The economic dimension of the globalization process has led to
the convergence and economic integration of countries in the fields of
business, financial markets, capital and labor. Through various
channels, global economic fluctuations is transmited to the domestic
economy of the countries and it can safely be said that the exchange
rate is one of the most important and most sensitive variables in
transferring the effects mentioned. The main question of the present
research is that how much the exchange rate changes affects consumer
prices during the globalization process. The present study uses data
from 32 developing countries and 24 developed countries during the
period from 1980 to 2016, and using the panel smooth transition
model, examines the degree of exchange rate pass-through on
consumer prices for globalization regimes. In this direction the KOF
Globalization Index has been used. The results showed that the rate of
exchange rate pass-through in developing countries is higher than in
developed countries, and also, with the transition from the first regime
(low globalization) to the second regime (high globalization), the rate
of exchange rate pass-through in the developed and developed
countries increases and decreases, respectively.
JEL classification: E31, O24, F62
Keywords: exchange rate pass-through, globalization, KOF index,
consumer prices
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چکيده
پروسه جهانی شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغاا اقتصاادی کراارها در
زمینههای تجاری ،بازارهای مالی ،سارمایه ،نیاروی کاار و شاد اسات ،از طریا کاناا هاای
مختلفی ،ناسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کرارها منتقل میکند به جرات مایتااان
گفت که نرخ ارز ،یکی از مهمترین و حساسترین متغیرها در انتقا اثرات ماذکار اسات حاا
سؤا اصلی تحقی حاضر ،این است که :تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانیشدن ،به چه میااان،
قیمتهای مصرفکنند را تحت تأثیر قرار میدهد مطالعه حاضار ،باا اساتفاد از داد هاای 32
کرار درحا تاسعه و  24کرار تاسعهیافته ،طی دور زمانی  1980تا  2016و باا باهکاارگیری
مد انتقا مالیم تابلایی ،به بررسی درجه عبار نرخ ارز باه قیماتهاای مصارفکنناد  ،تحات
رژیمهای جهانی شدن پرداخته است بدین منظار از شاخص جهانیشادن  KOFاساتفاد شاد
است نتایج نران میدهاد کاه درجاه عباار نارخ ارز در کراارهای درحاا تاساعه ،بیراتر از
کرارهای تاسعهیافته است همچنین با انتقا از رژیم او (جهانیشادن پاایینب باه رژیام دو
(جهانی شدن باالب درجه عبار نرخ ارز به قیمتهای مصرف کنند  ،در کرارهای درحا تاسعه و
تاسعهیافته به ترتیب افاایش و کاهش مییابد
طبقهبندي F62 ،O24 ،E31 :JEL

واژههاي کليدي :درجه عبار نرخ ارز ،جهانیشدن ،شاخص  ، KOFقیمتهای مصرفکنند

* نایسند مسئا  ،شمار تماس :
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 -1مقدمه
جهانی شدن  ،پدید ای غیرقابل انکار در عصر فعلی اسات ،کاه مرزهاای سیاسای را
کمرنگ کرد و مرزهای اقتصادی را از بین برد و منجر باه حرکات کراارها باه سامت
آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی شد اسات ماحصال ایان فرآیناد ،تحار
سرمایه ،تحر کاالها (اولیه ،سرمایهای ،کراورزی ،واسطهای و صنعتیب ،تحر نیاروی
کار (سرمایه انسانی و مهاجرتب ،تحر فانآوری اطالعاات و داناش ،در باین کراارها
است نتیجه این فعل و انفعاالت ،ادغا هر چه بیرتر و روزافااونتار اقتصااد کراارها و
همگرایی آنها میباشد بدون شک این پدید غیرقابل تاقف باد و چالشهای زیاادی را
برای سیاستگاذاران ،اقتصااددانان و پووهراگران ایجااد کارد اسات (بنیگناا و فایاا،2
2016ب
طبیعی است که چنین فرآیند مهمی ،طرفدارها و مخالفهای زیادی داشاته باشاد
ماافقان جهانیشدن معتقد هستند که جهانیشدن با از میان برداشاتن ماانات تجااری و
جابهجایی سرمایه ،منجر به پیررفتهای فنآوری و کااهش هایناههاای حمالونقال و
ارتباطات میشاد که درنتیجه آن ،رشد اقتصادی و رفا افااایش ماییاباد ،اماا منتقادان
جهانی شدن معتقد هستند که کرارهای با اقتصاد ناپا و درحا تاسعه تاانایی رقابات باا
کرارهای صنعتی را ندارند و ناسانات جهانی بهشدت اقتصاد این کرارها را تحت تاأثیر
قرار میدهد و در نهایت فرآیند جهانیشدن به ضارر کراارهای ماذکار تماا مایشااد
(خداویسی و همکاران1396 ،ب
ناسانات ایجادشد در اقتصاد جهانی از کانا های مختلفی اقتصاد کرارها را تحات
تأثیر قرار میدهد یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کالن کاه ناساانات جهاانی را باه
اقتصاد کرارها منتقل میکند ،نرخ ارز است تغییرات این متغیر سیاستی ،ایان قابلیات
را دارد که تصمیمات دولت ،مصارف کنناد  ،تالیدکنناد  ،واردکنناد  ،صاادرکنند و در
نهایت رفتار کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد در حقیقات ناساانات نارخ ارز از طریا
تغییر در قیمت کاالهاا و تغییار در رفتاار عاامالن اقتصاادی باه قیمات واردات ،قیمات
صادرات و مصرفکنند انتقا مییاباد میااان تغییارات قیماتهاای داخلای درنتیجاه
تغییرات نرخ ارز در ادبیات اقتصاد کالن و بینالملل به درجه عبار نرخ ارز 3معروف شاد
1

1. Globalization
2. Benigno and Faia
3. Exchange rate pass through
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است درجه عبار نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای کاالن و خارد اقتصاادی اسات یکای از
مهمتر ین عاامل ،درجه باز بادن اقتصادی است حا سؤا اصلی این است که در نتیجه
فرآیند اجتنابناپذیر جهانی شدن ،نرخ ارز تا چه انداز ای قیمتهاای داخلای اقتصااد را
تحت تأثیر قرار میدهد؟
بر مبنای نتایج مطالعات تجربی قبلی و دیدگا نظری ،نقاش بااز باادن اقتصااد در
میاان عبار نرخ ارز به قیمتهای داخلای ،نامراخص اسات باهعنااان مااا مطالعاات
هاشنگ شجری و همکاران  1385و تمیای  1393حااکی از آن اسات کاه باا افااایش
درجه باز بادن اقتصاد ،درجه عبار نرخ ارز در ایران (بهعناان یک کرار درحاا تاساعهب
افاایش مییابد همچنین مطالعه بنیگنا و فایا  2016برای کرار آمریکاا باهعنااان یاک
کرار تاسعهیافته نیا حاکی از تأثیر مابت باز بادن تجاری بر درجاه عباار نارخ ارز باه
قیمتهای داخلی است این در حالی است که مطالعاه اوزکاان و اردن  2015بارای 88
کرار مختلف جهان نران داد است که رابطه درجه باز بادن اقتصاد و درجه عبار نارخ
ارز منفی است ،اما ماریا دولارس 2009 1با اساتفاد از داد هاای ماهیاناه  12کراار در
حا تاسعه اروپایی ،به این نتیجه دست یافته که رابطه بین باز باادن تجااری و انتقاا
نرخ ارز در کرارهای مذکار نامرخص اسات دو علات اصالی بارای نتاایج متنااق در
مطالعات مذکار میتاان بیان کرد او اینکه ،این مقالهها فقا کراارهای محادودی را
مطالعه کرد اند ،بهعناان ماا یا از داد های کرارهای درحا تاسعه و یاا تاساعهیافتاه
استفاد کرد اند دو اینکه از مد خطی برای بررسی یاک ماضاا غیرخطای اساتفاد
کرد اند ،لذا این مطالعه سعی دارد ایان دو ضاعف را برطارف کناد لاذا فرضایه اصالی
مطالعه حاضر ،وجاد رابطه غیرخطی جهانی شدن و درجه عباار نارخ ارز اسات و جهات
آزمان این فرضیه از مد رگرسیان انتقا مالیم آستانهای پانلی و داد هاای  24کراار
تاسعهیافته و  32کرار درحا تاسعه استفاد میکند ،تاا باه بررسای رابطاه ماذکار در
رژیمهای مختلف جهانیشدن بپردازد نایسندگان مطالعه حاضر معتقدند که متناسب باا
درجه درگیر شدن و نا ارتباط با دنیای خارج ،درجه عبار نرخ ارز به سطح قیمتها نیا
تغییر میکند

1. María-Dolores
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در ادامه این مقاله و در بخش دو  ،مبانی نظری ،بخاش سااا  ،پیراینه مطالعاات
انجا شد  ،بخاش چهاار  ،معرفای ماد و متغیرها و روش انجا تحقی  ،بخش پانجم،
یافتههای تجربای تحقی و در بخش شرم ،نتیجهگیری ارائه شد است
 -2مبانی نظري
مبانی نظری مطالعه حاضر از سه قسمت اصلی ترکیل شد است ،ابتادا باهمنظاار
ترریح نحا عبار نرخ ارز به قیمتهای مصرف کنند  ،یک ماد تئاریاک تاضایح داد
میشاد در قسمت مذکار به مد سازی رابطه بین نارخ ارز و قیمات صاادرات و واردات
پرداخته میشاد سپس در قسمت بعدی براساس مد تئااریکی باه ماشاکافی عاامال
مؤثر بر عبار نرخ ارز به قیمات صاادرات و واردات (باا تأکیاد بار نقاش جهاانی شادنب
پرداخته میشاد اما از آنجا که در مد تئاریک و عاامل مؤثر بار درجاه عباار نارخ ارز،
تأکید اصلی به قیمت واردات است و از آنجاکه در مطالعه حاضر به بررسای درجاه عباار
نرخ ارز به قیمتهای مصرف کنند پرداخته میشاد ،لذا در قسمت آخار مباانی نظاری
نحا انتقا نرخ ارز به قیمتهای مصرف کنند بررسی میشاد البته قابال ککار اسات،
که کانا انتقا نرخ ارز به قیمتهای مصرف کنند بهطارعمد از طریا قیمات واردات
انجا میپذیرد (لذا به این دلیل در قسمت تئاریک و عاامل مؤثر بر درجه عبار نارخ ارز
تأکید اصلی بر قیمت واردات استب

 -1-2مدل تئوریکی عبور نرخ ارز به قيمت واردات
بهمنظار بررسی عاامل تأثیرگذار بر درجاه عباار نارخ ارز ابتادا چهاارچاب نظاری
ماضا مطرح میشاد ،که بدین منظاار از ماد ارائاه شاد تاسا فینساترا 1989 1و
کاگلین و پاالرد 2004 2استفاد میشاد
بدین منظار یک کرار واردکنند را در نظر میگیریم که یک کاالی متماایا ( qmب
را از یک انحصارگر خارجی وارد میکند ،که انحصاارگر خاارجی باا تالیدکنناد داخلای
کرار واردکنند در رقابت اسات حاا فاری مایشااد ،کااالی متماایا ( qmب در تاابت

1. Feenstra
2. Coughlin and Pollard
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مطلابیت مصرفکنند از سایر کاالها بهصارت ضعیف قابالتفکیاک باشاد تقاضاا بارای
کاالی وارداتی ( qmب بهصارت تابعی از معادله  1است
) qm = f(pm , pz , y m
( 1ب
m
z
m
که در معادله باال؛  pقیمت کاالی وارداتی p ،قیمت کاالی تالیدکنند داخلی و y
نیا مخارج (درآمدب مصرفکنندگان بر کل کاالها میباشد
همچنین تالیدکنند خاارجی (انحصاارگر خاارجیب بارای کااالی خااد در کراار
خارجی با تقاضای زیر روبهرو است:
) qx = f(px , y x
(2ب
x
x
که در معادله باال؛  pقیمت کاالی تالیدکنند خارجی در کرار خاارجی و  yنیاا
مخارج (درآمدب مصرفکنندگان کرار خارجی بر کل کاالها میباشد
فری میشاد ،در این اقتصاد دو کراری کاالی (𝑞ب فق در کراار خاارجی تالیاد
میشاد ،اما محصا تالیدی در هر دو کرار عرضه میگردد ،هامچناین قیمات عاامال
تالید در کرار خارجی (∗ 𝑤ب به نرخ ارز (𝑒ب بستگی دارد ،در نتیجاه تاابت هایناه بنگاا
خارجی بهصارت زیر میباشد:
∗
))C = c(Q, w (e
( 3ب
که در معادله باال (Qب برابر با مجما عرضه کل کاالی (qب در کرار داخلی ( qmب و
خارجی ( qxب است ،بنابراین داریم:
)C = c(Q, w ∗ (e)) = w ∗ (e)∅(Q
( 4ب
z
حاا تالیدکننااد خااارجی بااا فااری اینکاه قیماات کاااالی رقیااب ( pب و مخااارج
مصرفکنندگان بر روی تما کاالها (y mب برونزا و مرخص است ،ساد خااد را حاداکار
میکند مسئله حداکار سازی ساد برای تالیدکنند خارجی بهصارت زیر قابال تصاریح
میباشد:
)− w ∗ (e)∅(Q

pm qm
e

MAX П = px qx +

( 5ب
شرط مرتبه او برای معادله  ،5معادله ( pxب و ( pmب را بهدست میآورد:
( 6ب
( 7ب

δqx
δqx
− w ∗ ∅´ x = 0
δpx
δp
m
pm δqm
∗ ´ δq
−
w
∅
=
m
e δp
δpm

px : qx + px

0

معادالت  6و  7بهصارت کیل قابل بازنایسی هستند:

+

qm
e

pm :
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δqx

1

px : δpx [px (1 − εx )] − w ∗ ∅´ = 0

( 8ب

− w ∗ ∅´ = 0

1
]) − m
ε

δqm pm
pm : m [ (1
δp
e

( 9ب
در معادالت باال  εxو  εmبه ترتیب کرش تقاضا نسبت به قیمت صادرات و واردات است
که بهصارت زیر تعریف میشاند
δqi pi

εi = −(δpi qi ) , i = m, x

(10ب
ازآنجاکه حاشیه ساد بیش از هاینه نهایی بهصارت زیر تعریف میشاد:
1

2

(11ب
بنابراین معادالت  8و  9بهصارت زیر بازنایسی میشاند:

)

εi

( = μi

εi −1

δqx px
⌊ − w ∗ ∅´ ⌋ = 0
δpx μx
δqm pm
= ⌋ ´∅ ∗ pm : m ⌊ m − w
δp
μ .e

px :

(12ب
0

(13ب
با تاجه به معادالت  12و  ،13قیمتها در بازار کرار خارجی و داخلی بهصارت زیر
تعریف میشاند:
x
∗ ´ x
p = w ∅ .μ
(14ب
pm = e w ∗ ∅´ . μm
(15ب
m
با حل مسئله بنگا تالیدکنند خارجی ،قیمت کااالی وارداتای ( pب ،تحات تاأثیر
سه عامل قرار میگیرد :عامل او نرخ ارز (eب؛ عامل دو هایناه نهاایی (´∅ ∗ 𝑤ب و عامال
سا حاشیه ساد (μب میباشد (شیخ و رالت2016 ،3ب با افاایش نرخ ارز و هاینه نهاایی
4
بنگا داخلی با فری ثبات سایر عاامل ،قیمت واردات ،افاایش خااهاد یافات ،اماا ماان
 1986معتقد است که مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت واردات حاشیه ساد است ،زیرا
ممکن است برخالف افاایش نرخ ارز ،قیمت کاالی وارداتی همچنان ثابت باشد این بدان
علت است بنگا وارداتی تما افاایش نرخ ارز را به حاشیه ساد خاد جذب کارد و ماانت
از سرایت آن به قیمت کاال شد باشد همچنین ممکن است با افااایش نارخ ارز ،قیمات
کاال نیا به مقدار کمتری از افاایش نرخ ارز ،افاایش یابد در ایان حالات بنگاا وارداتای

1. mark up
2. marginal cost
3. Cheikh and Rault
4. Mann
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قسمتی از افاایش نرخ ارز را به حاشیه ساد و قسمتی را باه قیمات کااال منتقال کارد
است
حا با تاجه به اینکه مهمترین عامل اصلی کاه رابطاه نارخ ارز و قیمات واردات و
بهدنبا آن درجه عبار نرخ ارز را تحت تاأثیر قارار مایدهاد ،حاشایه سااد اسات ،لاذا
بهمنظار بررسی عاامل مؤثر بر درجه عبار نرخ ارز ،بایستی به بررسای عاااملی پرداختاه
شاد که رفتار قیمتگذاری و حاشیه ساد بنگا ها را تحات تاأثیر قارار مایدهناد ایان
عاامل بهصارت خالصه در قسمت بعدی ترریح میشاد (مصباحی و همکاران1396 ،ب

 -2-2عوامل مؤثر بر انتقال نرخ ارز
در رابطه با عاامل مؤثر بر درجه عبار نرخ ارز دو دیدگا کلای وجااد دارد ،دیادگا
او بر نقش عااملی همچان قدرت بازاری و تبعی قیمت در بازارهای بینالمللی تأکید
دارد و دیدگا دو بر متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله؛ تالید ناخاالص داخلای و درجاه
تاسعهیافتگی کرار ،تار  ،درجه اعتبار سیاست پالی ،بدهی دولت ،شدت ناساانات نارخ
ارز ،درجه باز بادن اقتصاد و تأکید دارند
طبق دیدگاه اول؛ در بازار جهانی شرکتها و بنگا های تالیدی ،تما یا بخرای از
تغییرات نرخ ارز را بهمنظار حفظ مایت رقابتی جذب میکنند ،بنابراین باا فاری ثابات
بادن هاینه نهایی ،تغییرات نرخ ارز بهطار ناقص به قیمت صادرات (وارداتب برحسب پا
خارجی انتقا مییابد برای ماا  ،با تضعیف ارزش پا کرار واردکنند  ،صاادرکنندگان
(بهمنظار حفظ قیمت صادرات برحسب پا خارجیب میاان اضافههاای خااد را کااهش
میدهند ثابت نگهداشتن قیمت صادرات برحسب پا خارجی زمانی صاارت مایپاذیرد،
که صادرکنندگان تصار میکنند تغییر نرخ ارز ماقتی است و یا اینکاه آنهاا باه دنباا
حفظ هاینههای غیرمستمر سرمایهگذاری شد در ورود به بازار و یا به دست آوردن ساهم
بازاری هستند و انتقا نرخ ارز در این بازارها ناقص است همچناین در صاارت متفااوت
بادن هاینه تجارت و منحنی تقاضای بازار ،صادرکنندگان با انتقا ناقص نرخ ارز قادر باه
اجرای تبعی قیمت هستند اگر بازار مقصد تا حد زیادی رقابتی باشد؛ آنگا شرکتهای
صادرکنند بهمنظار حفظ سهم بازار تغییرات نرخ ارز را جاذب مایکنناد ،کاه ایان امار
مستلا پذیرش اضافه بهاای کمتار تاسا آنهاا اسات بناابراین ،تمایال باه پاذیرش
قیمتهای کمتر ماجب کاهش انتقا نرخ ارز میشاد (محمدی و همکاران1394 ،ب
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دیدگاه دوم بر نقش عاامل کالن اقتصادی در میاان درجاه عباار نارخ ارز تأکیاد
دارد ،اما با تاجه باه اینکاه ماضاا اصالی مقالاه حاضار ،عباار نارخ ارز تحات شارای
جهانی شدن (باز بادن اقتصادیب اسات ،از باین عاامال ایان دیادگا  ،درجاه بااز باادن
بهصارت مجاا ترریح میشاد و بقیه ماارد در قسامت ساایر عاامال ماؤثر دساتهبنادی
میشاند
در مارد نحا تأثیر جهانیشدن (افاایش صادرات و واردات با کرارهای جهاانب بار
درجه عبار نرخ ارز دو تفسیر وجاد دارد گروهای از اقتصااددانان کاه معتقاد باه رابطاه
مابت بین جهانیشدن و انتقا نرخ ارز بر قیمتهای داخلی هستند ،بیان میکنناد کاه:
با افاایش حجم تجارت با کراارهای جهاان و افااایش فرآیناد جهاانیشادن در کراار
ماردنظر ،اقتصاد کرار مذکار از ناسانات جهانی و نرخ ارز بیرتر تحت تأثیر قرارگرفته و
درنتیجه فرآیند آزادسازی تجاری ،افاایش نرخ ارز با شدت بیرتری باه قیمات کاالهاای
وارداتی و مصرفی منتقل میشاد ،این در حالی است که گروهی دیگر از اقتصاددانان کاه
بر رابطه منفی بین باز بادن تجاری و انتقا نارخ ارز تأکیاد دارناد ،معتقاد هساتند کاه
جهانی شدن (افاایش درجه باز بادن اقتصادب از دو طری منجر باه کااهش درجاه عباار
نرخ ارز میشاد مطاب با دیدگا ساا 2009 1درنتیجه جهانیشادن و افااایش ماراودات
جهانی ،کاالهای وارداتی و سرمایهای تاس تالیدکنندگان داخلی به نسبت باار تار در
مقایسه با قبل از جهانیشدن مارداستفاد قرار میگیرد ،اماا در صاارتی فرآیناد ماذکار
من جر به کاهش تار و درجه عبار نرخ ارز خااهد شاد ،کاه قیمات کاالهاای وارداتای و
سرمایهای نسبت به قیمت کاالهای واسطهای داخلی پایینتر باشد در این حالت منحنی
عرضه کل به سمت راست انتقا یافته و ماجب کاهش تار و عبار نرخ ارز خااهاد شاد
(بنیگنا و فایا264 :2016 ،ب از سایی دیگر برخی از محققاان معتقاد هساتند ،چنانچاه
ماانت تعرفهای و سایر ماانت تجاری در مارد واردات کاالهای قابلمبادلاه وجااد نداشاته
باشد ،واردات این نا کاالها افاایشیافته و رقابتپذیری تالید کاالهاای داخلای افااایش
مییابد درنتیجه این رقابت؛ تالیدکنندگان داخلای مجباار خااهناد بااد جهات حفاظ
رقابت پذیری و سهم بازاری خاد ،یا کیفیت محصاالت خاد را افاایش دهند و یا افااایش
نرخ ارز را در حاشیه ساد خاد جذب کنند (اوزکان و اردن2015 ،2ب

1. Swah
2. Ozkan and Erden
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از سایر عاامل تأثیرگذار بر درجه عبار نرخ ارز میتاان به نقش شکاف تالید اشاار
کرد بهطاریکه در مارد تأثیرگذاری متغیر شکاف تالید ناخالص داخلی بر قیمت کاالهای
وارداتی میتاان چنین استدال کارد ،کاه شاکاف تالیاد نمایاانگر ادوار تجااری اسات و
افاایش شکاف تالید نران میدهد که سطح تالید واقعی باالتر از میاان بالقا آن باد و
این امر سطح تقاضای داخلی را افاایش داد و درنهایت منجار باه افااایش تقاضاا بارای
کاالهای وارداتی و باال رفتن قیمت آنها میشاد (اصغرپار و همکاران1394 ،ب همچناین
یک رابطه مابت بین شدت ناسانات نرخ ارز و عبار نرخ ارز وجاد دارد ،باهطااریکاه در
یک نظا نرخ ارز شناور با افاایش نرخ ارز ،عامالن اقتصادی جهت تعدیل قیمتها نسبت
به ناسانات نرخ ارز ،قیمتها را افاایش میدهند حا چنانچه شدت این ناسانات بیراتر
باشد ،بهطاریکه عامالن اقتصادی افاایش نرخ ارز را دائمی تلقی کنناد ،انتقاا نارخ ارز
به قیمتها شدیدتر و بار تر خااهد باد ( کازرونی و همکاران1391 ،ب همچناین یاک
رابطه منفی و مابت به ترتیب بین درجه اعتبار سیاست پالی و سطح تار با عباار نارخ
ارز وجاد دارد تیلار  ،2000معتقد است باا افااایش و شادت گارفتن تاار در اقتصااد،
افاایش نرخ ارز بهشدت بیرتری بر ساطح قیماتهاا انتقاا خااهاد یافات (اصاغرپار و
مهدیلا79 :1393 ،ب همچنین به میاانی که سیاسات پاالی در کنتار تاار از اعتباار
بیرتری برخاردار باشاد ،درجاه عباار نارخ ارز نیاا کااهش خااهاد یافات (گااگنان و
ایهریک317-316 :2004 ،1ب سطح درآمد و درجه تاسعهیاافتگی کراار یکای دیگار از
عاامل تأثیرگذار بر عبار نرخ ارز است بارستین و همکاران  ،2007معتقاد هساتند کاه
انتقا نرخ ارز در کرارهای کاچک و با درآمد پایین بیرتر از کرارهای باا درآماد بااال
است ،بهعبارتیدیگر این شرای سابب مایشااد کراارهای درحاا تاساعه نسابت باه
کرارهای صنعتی در مقابل انتقاا نارخ ارز شاکنندگی بیراتری از خااد نراان دهناد
(لرگری و همکاران1394 ،ب

 -3-2انتقال نرخ ارز به قيمتهاي مصرف کننده
در قسمت مد تئاریکی نحا ارتباط بین نرخ ارز و قیمت واردات مد ساازی و در
قسمت بعدی به ترریح این ماضا پرداخته شد است که رابطه باین نارخ ارز و قیمات
واردات که در قسمت مد تئاریک مد سازی شد  ،تحت تأثیر چه عااملی اسات ،حاا
1. Gagnon And Ihrig
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بایستی به بررسی این ماضا پرداخته شاد که نرخ ارز چگانه قیمتهای مصارفکنناد
را متأثر میکند
افاایش نرخ ارز ،قیمتهای مصرفکنند را از دو کانا مستقیم و غیرمستقیم تحت
تأثیر قرار میدهد در کانا مستقیم ،افاایش نرخ ارز منجر باه افااایش قیمات کاالهاای
وارداتی و درنتیجه افاایش قیمتهای مصرفکنند میشاد ،بهطاریکاه هار چاه ساهم
کاالی وارداتی در سابد مصارفی بیراتر باشاد ،انتقاا نارخ ارز بار ساطح قیماتهاای
مصرف کنند نیا بیرتر خااهد باد ،درحالیکه طب کانا غیرمستقیم ،باا افااایش نارخ
ارز ،تقاضای کرارهای خارجی برای صادرات محصااالت داخلای زیاادتر مایشااد و باا
افاایش قیمت کاالی وارداتی نیا تقاضا برای محصاالت داخلی زیادتر میشااد درنتیجاه
افاایش تقاضای داخلی و خارجی برای محصاالت داخلی منجر باه تاار ناشای از فراار
تقاضا میشاد و سطح قیمتهای مصرفکنند افاایش مییابد (ناز و همکاران2012 ،1ب
 -3پيشينه تحقيق
با تاجه به اینکه محققان هر یک با تاجه به روش اقتصادسنجی ،دور مارد مطالعه،
شاخص قیمات ماارد اساتفاد (شااخص قیمات واردات ،صاادرات ،تالیاد کنناد و یاا
مصرفکنند ب و گاهی اوقات با در نظر گرفتن عاامل تأثیرگذار بر میاان انتقاا نارخ ارز،
ماضا مارد مطالعه را بررسی کرد اند ،لذا حجم مطالعات انجا گرفتاه در حااز عباار
نرخ ارز به قیمتهای داخلی در داخل و خارج زیاد اسات ،باراین اسااس در اداماه تنهاا
مطالعاتی ککر میشاد که ماضا عبار نرخ ارز را با استفاد از روشهاای تاابلایی ماارد
بررسی قرار داد اند

 -1-3مطالعات داخلی
لرگری و همکاران (1394ب ،با استفاد از داد های ماهیانه  21کرار عمد تجااری
ایران طی دور  2000تا  2012و با استفاد از مد گرتاورهای تعمیمیافته ،به بررسای
نقش تار و درآمد در انتقا نرخ ارز به شاخص قیمت صادرات پرداختهاند محققاان باه
این نتیجه رسید اند که میاان انتقا نرخ ارز به شااخص قیمات صاادرات نااقص اسات
همچنین درجه عبار نرخ ارز با درآمد و تار به ترتیب رابطه منفی و مابت دارد
1. Naz et al.
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 -2-3مطالعات خارجی

ماریا دولارس2009( 1ب ،با استفاد از داد های ماهیانه  12کرار اروپایی طای دور
 2000تا  2007و با استفاد از مد خادرگرسیان برداری باه بررسای نقاش بااز باادن
اقتصاد در درجه عبار نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات پرداختاه اسات محقا باه ایان
نتیجه رسید که رابطه بین بااز باادن تجااری و انتقاا نارخ ارز در کراارهای ماذکار
نامرخص است
2
دانییلس و وانهاس (2013ب ،با استفاد از داد هاای  20کراار جهاان طای دور
 1975تا  2004و با استفاد از مد داد های تابلایی ،به بررسی نقش جهاانی شادن در
درجه عبار نرخ ارز بر نسبت فداکاری پرداختهاند محققان به این نتیجه رسید اند ،که با
افاایش درجه آزادسازی تجاری ،میاان انتقا نرخ ارز بر نسبت فداکاری افاایش مییابد
اوزکان و اردن2015( 3ب ،با استفاد از داد های فصلی  88کرار مختلف جهان طی
دور  1980تا  2013و با استفاد از مد پانل آستانهای به بررسی عاامل مؤثر بر درجاه
عبار نرخ ارز پرداختهاند محققان در مطالعه خاد به این نتیجه دست یافتهاند ،که درجاه
عبار نرخ ارز با تار و ناسانات تارمی ،رابطه مابت و با ناسانات نرخ ارز ،شکاف تالیاد و
درجه باز بادن رابطه منفی دارد
4
جیمینا رودرزگاز و مارالس زوماگایرو (2016ب ،با اساتفاد از داد هاای فصالی 7
کرار پیررفته صنعتی طی دور  1970تا  2014و با استفاد از ماد حاداقل مربعاات
معمالی تعمیم یافته ،خادرگرسیان برداری و پارامتر متغیار در طای زماان باه بررسای
درجه عبار نرخ ارز بر سطح قیمتها در کرارهای مذکار پرداختهاند محققاان باه ایان
نتیجه دست یافتهاند ،که بین ناسانات تارمی و درجاه عباار نارخ ارز رابطاه مساتقیمی
وجاد دارد ،همچنین درجه عبار نرخ ارز به نا رژیم نرخ ارز نیا بستگی دارد
بنیگنا و فایا (2016ب ،با استفاد از داد های ماهیانه کرار آمریکا طای دور 1993
تا  2012و با استفاد از مد داد های تابلایی ،به بررسی نقش جهاانی شادن در درجاه
عبار نرخ ارز پرداختهاند محققان به این نتیجه رسید اند ،که با افااایش درجاه رقابات و
جهانی شدن ،درجه عبار نرخ ارز نیا در کرار آمریکا افاایشیافته است
1. María-Dolores
2. Daniels and Vanhoose
3. Ozkan and erden
4. Jiménez-Rodríguez and Morales-Zumaquero
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دمندونچا و تیبرتا2017( 1ب ،با استفاد از داد های  114کرار در حا تاسعه طی
دور  1990تا  2013و با بهکارگیری روش گرتاورهای تعمیمیافتاه ،باه بررسای درجاه
عبار نرخ ارز بر تار پرداختهاند محققان به ایان نتیجاه رساید اناد ،کاه درجاه اعتباار
سیاست پالی یکی از اباارهایی است که میتااند اثر انتقا نارخ ارز بار تاار را کااهش
دهد
2
وو و همکاران (2017ب ،با اساتفاد از داد هاای فصالی  22کراار عضاا ساازمان
همکاری و تاسعه طی دور  1994تا  2013و با استفاد از مد انتقا مالیم پاانلی ،باه
بررسی نقش بدهی دولت در درجه عبار نرخ ارز پرداختهاناد محققاان در مطالعاه خااد
نتیجه گرفتهاند که با افاایش بدهی دولت درجه عبار نرخ ارز کاهش مییابد
لاپا ویالویسنسیا و میقنان2017( 3ب ،با استفاد از داد های فصلی  14کرار در
حا تاسعه طی دور  1994تا  2015و با استفاد از مد گرتاورهای تعمیم یافتاه ،باه
بررسی نحا تأثیر محی تارمی ،رژیمهای سیاست پالی و رفتار بانک مرکای بار درجاه
عبار نرخ ارز بر قیمت واردات و مصرفکنند پرداختهاند محققان در مطالعه خاد به این
نتیجه رسید اند که با کاهش تار درجه عبار نرخ ارز نیا کااهش ماییاباد هامچناین
سیاست پالی که منجر به ثبات انتظارات تارمی شااد ،درجاه عباار نارخ ارز را کااهش
خااهد داد و افاون بر این هر چاه رفتاار باناک مرکاای شافاف باشاد و باناک مرکاای
استقال داشته باشد ،انتقا نرخ ارز بار قیمات واردات و مصارفکنناد کااهش خااهاد
یافت

 -3-3جمعبندي مطالعات و تشریح نوآوري مطالعه حاضر
مطاب با مبانی نظری تحقی حاضر ،از یک سا درجاه عباار نارخ ارز تحات تاأثیر
متغیرهای خرد و کالن اقتصادی است واز سای دیگار ،متغیرهاا و شارای اقتصاادی در
طی زمان تغییر میکنند و همچنین ویوگیهاا و شارای اقتصاادی کراارهای در حاا
تاسعه با کرارهای تاسعه یافته متفاوت است و ایان خااد عااملی اسات کاه مایتااناد
منجربه متفاوت بادن درجه عباار نارخ ارز در هار دو گارو از کراارها شااد ،بناابراین
مطالعه حاضر ،هم از جنبه روش تحقیا و هام از نظار داد هاای ماارد اساتفاد دارای
1. De Mendonça and Tiberto
2. Wu and et al.
3. López-Villavicencio and Mignon
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ناآوری نسبت به سایر مطالعات انجا شد در حاز مذکار است که به صارت زیار بیاان
میشاد :اوالً؛ یکی از مهمترین فاکتارها که رابطاه نارخ ارز و تاار را تحات تاأثیر قارار
میدهد ،درجه باز بادن اقتصادی است ،که قابلیت غیرخطای و نامتقاارن کاردن درجاه
عبار نرخ ارز را دارد این ماضاعی است که در مطالعات پیرین نادید گرفته شد اسات
و مطالعه حاضر به دنبا پر کردن این شکاف تحقیقاتی در حاز عبار نرخ ارز است ،لاذا
ناآوری اصلی مطالعه حاضر ،خاد ماضا تحقی است ،زیرا تاا قبال از نگاارش مطالعاه
حاضر هیچ مطالعهای به برآورد درجه عبار نرخ ارز در رژیمهای متفااوت جهاانی شادن
نپرداخته است
ناآوری دیگر مطالعه حاضر مرباط به روش مارد مطالعه و داد های ماارد اساتفاد
است که مطالعه حاضر را از سایر مطالعات دیگر متمایا میکند مطالعه حاضر باهمنظاار
بررسی عبار نرخ ارز بر تار در رژیمهای جهانی شدن با تقسیم کرارها باه دو گارو از
کرارهای در حا تاسعه و تاسعه یافته از مد انتقا مالیم تابلایی 1و داد های جهانی
شدن  KOFاستفاد میکند
در یک جمت بنادی کلای ،مطالعاه حاضار باا اساتفاد از داد هاای شااخص KOF
(بهعناان یکی از جامتترین شاخصها درزمینه جهانیشدنب و با استفاد از ماد انتقاا
مالیم آستانهای تاابلایی تاالش دارد باه بررسای عباار نارخ ارز در رژیامهاای مختلاف
جهااانیشاادن بپااردازد ،کااه یااک چنااین رویکاارد و دیاادگاهی از نظ ار ماضااا  ،متغیاار
مارداستفاد برای جهانیشدن (شاخص KOFب و روش تحقی در هیچ یاک از مطالعاات
قابل مراهد نیست
 -4روش تحقيق و شواهد آشکار شده از وضعيت جهانی شدن در کشورهاي در
حال توسعه و توسعه یافته

 -1-4روش تحقيق
یک مد انتقا مالیم تابلایی با دو رژیم حدی و یک تاابت انتقاا باهصاارت زیار
تصریح میشاد
(16ب i = 1, … , N , t = 1, … , T

yit = αi + β1 xit + β2 xit F(Tit ; γ, c) + uit ,

 1این مد در مطالعه وو و همکاران  2017نیا برای بررسی عبار غیرخطی نرخ ارز با لحاظ متغیر آستانه بدهی
دولت مارد استفاد قرارگرفته است
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که در آن  yitمتغیر وابسته xit ،برداری از متغیرهای برونزا αi ،اثرات ثابت مقااطت
و  uitنیا جاء خطا است ،که بهصارت )  i. i. d. N(0, σ2εفری شاد اسات تاابت انتقاا
) F(Tit ; γ, cنیا یک تابت پیاسته و کراندار بین صفر و یک است که تاس مقدار متغیار
آستانهای ،تعیین میشاد و به پیروی از گاناالا و همکاران (2005ب بهصارت الجستیکی
زیر تصریح میشاد:
(17ب

−1

F(Tit ; γ, c) = [1 + exp(−γ ∏m
j=1(Tit − cj ))] , γ > 0, c1 ≤ c2 ≤, … , ≤ cm

در این تابت γپارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است و Tit

متغیر انتقا یا آستانهای میباشد که میتااند از بین متغیرهای تاضیحی ،وقفه متغیر
وابسته ،یا هر متغیر دیگر خارج از مد که از حیث مبانی تئاریکی در ارتباط با مد
ماردمطالعه باد و عامل ایجاد رابطه غیرخطی باشد ،انتخاب شاد همچنین
 c = (c1 , … , cm )′یک بردار mبعدی از پارامترهای حد آستانهای یا مکانهای وقا
تغییر رژیم است (خداویسی و همکاران1396 ،ب

 -2-4مدل و متغيرهاي مورد استفاده
حا به منظار بررسی درجه عبار نرخ ارز بر قیمت مصرفکنند  ،مد مارد استفاد
در قالب رگرسیان انتقا مالیم بهصارت زیر تصریح میشاد:

lcpiit = αi + β1 lneerit + β2 lneer ∗ infit + β3 gapit + β4 gloit + β5 lliq +
β6 lgex + (β1 ̷ lneerit + β2 ̷ lneer ∗ infit + β3 ̷ gapit + β4 ̷ gloit + β5 ̷ lliq +
β6 ̷ lgex)F(gloit ; γ, c) + uit
(18ب

در معادله باال؛  lcpiلگاریتم شاخص قیمات مصارفکنناد باه ساا پایاه ،2010
 lneerلگاریتم نرخ اسمی مؤثر ارز lneer ∗ inf ،اثر متقاطت تار و لگاریتم نارخ اسامی
مؤثر ارز gap ،شکاف تالید glo ،شاخص جهانیشدن lliq ،لگاریتم نقدینگی کل اقتصااد
و  lgexنیا لگاریتم مخارج دولت است الز به ککر است که ) F(gloit ; γ, cتاابت انتقاا
مد انتقا مالیم تابلایی است ،که شاخص جهانی شدن (gloب بهعناان متغیر آستانه در
نظر گرفته شد است بهمنظار محاسبه درجه باز باادن اقتصاادی و یاا در حالات کلای
جهانیشدن ،شاخصها و متغیرهای گاناگانی ارائه شاد اسات ،اماا در زمیناه محاسابه
شاخص مذکار دریهر 2006 1شاخص جهانی شدن  KOFرا ارائه کرد اسات درحقیقات
1. Dreher
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وی در مطالعه خاد به بررسی رابطه جهانی شدن و رشد اقتصادی با استفاد از داد هاای
تابلایی پرداخته است و از مهمترین شاخصهاای جهاانی شادن کاه شاامل یکپاارچگی
اقتصادی ،یکپارچگی سیاسی ،یکپارچگی اجتماعی است ،استفاد کرد است ،که در ناا
خاد یک ناآوری در زمینه محاسبه شاخص جهانی شدن محسااب مایشااد ،کاه بارای
انداز گیری شاخصهای جهانیشدن 23 ،متغیار باا اساتفاد از روشهاای آمااری بااهم
ترکیبشد اند چنین رویکردی به ما اجاز میدهد که تجایاهوتحلیالهاای مختلفای از
جنبههای مختلف جهانیشدن داشاته باشایم در ایان مقالاه از شااخص جهاانی شادن
اقتصادی که تاسا مؤسساه اقتصاادی  KOFساائیس محاسابه شاد اسات ،اساتفاد
می شاد در حا حاضر ،این شااخص یکای از جاامتتارین شااخصهاای جهاانیشادن
1
اقتصادی در نظر گرفته میشاد ،که تاس دریهر  2006گسترش و تاساعهیافتاه اسات
(حکمتی و همکاران1393 ،ب
الز به ککر است که در معادله  18به بررسی درجه عبار نرخ ارز بر شاخص قیمات
مصرفکنند در رژیمهای مختلف جهانیشدن پرداخته میشاد از سای دیگار متغیاری
که از ضرب متقاطت نرخ ارز و تار حاصل شد است ،جهت آزمان فرضیه تیلاار 2000
(مبنی بر اینکه با افاایش تار  ،درجه عبار نرخ ارز نیا افااایش ماییابادب در رژیامهاای
جهانیشدن پرداخته میشاد (قابل ککر است که بررسی تأثیر تار بر درجه عباار نارخ
ارز در رژیمهای مختلف جهانیشدن یکی از ناآوریهای دیگر این مقاله نیا میباشد کاه
تا قبل از نگارش این مقاله ،هیچ مطالعاه داخلای یاا خاارجی باه بررسای ایان ماضاا
نپرداخته استب

 -3-4وضعيت جهانی شدن و تورم در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته
با دقت در شکلهای شمار  1و  2که به ترتیب نراندهند روناد متاسا تاار و
جهانی شدن اقتصادی در کرارهای در حا تاسعه و تاسعه یافتاه طای دور  1980تاا
 2016است ،مراهد میشاد ،که ویوگی بارز کرارهای در حاا تاساعه ،تاار بااال باا
سطح پایینی از جهانی شدن است ،اما در مقابل ،کرارهای تاسعه یافته دارای اقتصاادی
با تار پایینتر و درجه باالیی از جهانی شدن اقتصادی هستند از سایی شاخص جهانی
شدن اقتصادی  KOFاز سه قسمت جریانهای واقعی تجارت (شامل صاادرات و وارداتب،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و محدودیتهاا و تعرفاههاای تجااری اسات باا دقات و
 1برای مطالعه بیرتر در زمینه شاخص  KOFخاانند محتر به مقاله دریهر  2006مراجعه نماید
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ماشکافی این شاخص و بررسی وضعیت اقتصادی کراارهای در حاا تاساعه و تاساعه
یافته میتاان استنباط کرد که؛ حجم تجارت اقتصادی کرارهای در حا تاساعه کمتار
از کرارهای تاسعه یافته میباشد همچنین صادرات کرارهای در حا تاساعه مبتنای
بر صادرات کاالهای اولیه ،خا و کراورزی است ،اماا واردات کراارهای درحاا تاساعه
مبتنی بر واردات کاالهاای واساطهای سارمایهای و یاا صانعتی (بادون انتقاا داناش و
تکنالاژیب جهت تالید اسات و در مقابال ،کراارهای تاساعه یافتاه اساتراتوی تجااری
صادرات کاالهای صنعتی با تکنالاژی باال و واردات کاالهای اولیه و کراورزی از کراارها
در حا تاسعه را دنبا میکنند همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهعناان یکای
از عاامل جهانی شدن در پروسه جهانی شدن اقتصادی سهم باالیی در کرارهای تاسعه
یافته نسبت به کرارهای در حا تاسعه دارد ،از سایی کرارهای در حا تاسعه دارای
ماانت و تعرفههای تجاری بسیار باالیی نسبت به کرارهای تاسعه یافته هستند ،بنابراین
در یک جمتبندی کلی ،بدان جهت که نا جهاانیشادن کراارهای درحاا تاساعه باا
کرارهای تاسعه یافته متفاوت اسات و در حالات کلای ایان دو گارو از کراارها دارای
ویوگیهای متفاوت اقتصادی هستند ،بهمنظار همگن کردن کرارها 56 ،کرار مختلاف
جهان به دو گرو  24کرار تاسعهیافته و  32کرار درحاا تاساعه تقسایم مایشااد و
معادله شمار  18برای هر دو کرار تخمین زد میشاد

منبت :نتایج تحقی
شکل  .1روند تورم در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته
خطاط تاپر مرباط به روند تار در کرارهای تاسعه یافته و خطاط تاخالی نران دهند روند تار در
کرارهای در حا تاسعه است
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منبت :نتایج تحقی
شکل  .2روند جهانی شدن اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته
خطاط تاپر مرباط به روند جهانی شدن در کرارهای تاسعه یافته و خطاط تاخالی نران دهند روند
جهانیشدن در کرارهای در حا تاسعه است

 -5نتایج تجربی تحقيق

 -1-5ویژگی دادهها :مانایی

1

نتایج جدو  1که خالصهای از نتایج آزمانهای ریره واحد لاین ،لان چان2؛ ایام،
پسران ،شین3؛  ADFفیرر 4و  PPفیرر 5است ،نراان مایدهاد در کراارهای در حاا
تاسعه متغیرهای متقاطت نرخ ارز و تار و شاکاف تالیاد ماناا اسات ،ساایر متغیرهاای
مارداستفاد انباشته از درجه یاک هساتند و در کراارهای تاساعه یافتاه نیاا لگااریتم
شاخص قیمت مصرفکنند  ،نرخ ارز مؤثر اسمی ،متغیر متقاطت نرخ ارز و تار و شکاف
تالید مانا میباشند و متغیرهای جهانیشدن ،مخارج دولت و نقدینگی انباشاته از درجاه

1. Stationary
2. Levin, Lin and Chu
3. Im, Pesaran and Shin
4. ADF-FISHER
5. PP-FISHER
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یک است ،لذا پس از تخمین مد انتقا مالیام باه بررسای رابطاه هامانباشاتگی باین
متغیرها پرداخته میشاد تا از درستی نتایج اطمینان حاصل شاد
جدول  .1نتایج آزمون ریشه واحد
متغير

کشورهاي درحالتوسعه

کشورهاي توسعهیافته

lcpi
lneer
gap
lneer ∗ inf
glo
lliq
lgex

)I(1
)I(1
)I(0
)I(0
)I(1
)I(1
)I(1

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(1
)I(1
)I(1

منبت :نتایج تحقی

 -2-5نتایج حاصل از تخمين مدل انتقال مالیم پانلی
قبل از تخمین مد انتقا مالیم پاانلی ،بایساتی رابطاه غیرخطای ،تعاداد رژیام و
تعداد آستانه مد تعیین شاد ،که نتاایج رابطاه غیرخطای باین متغیرهاای تحقیا در
جدو  2گاارش شد است (به منظار تخمین مد رگرسیان انتقا مالیم از کاد ارائاه
شد تاس گناالا و همکاران  ،2004در نر افاااار مطلاب (MATLAB 2010ب اساتفاد
شد استب همچنین آزمان  Fلیمر و آزمان هاسمن برای هر دو مد حاکی از آن است
که جهت تخمین مد مارد استفاد برای هر دو گرو از کرارها ،مد پانلی نسابت باه
مد داد های تلفیقی مناسب است ،همچنین مد اثرات ثابات نسابت باه ماد اثارات
تصادفی ترجیح داد میشاد قابل ککر است که براساس آزمانهاای غیرخطای (،LMW
LR ،LMFب ،متغیرهای جهانی شدن اقتصادی ،شکاف تالید و متغیر متقاطت تار و نارخ
ارز قابلیت غیرخطی کردن مد را دارند این درحالی است کاه ماد ماارد اساتفاد در
تحقی با در نظر گرفتن هر سه متغیر بهعناان متغیر آستانه تخمین زد شد است اماا
نتایج حاصل از تخمین مد برای هر سه حالت و براساس معیارهای خابی برازش ماد
(آمار های آکائیک ،شاارتا و مجما مجذور باقیماند هاب ،معنااداری ضارایب متغیرهاای
تخمین زد شد و تاجیه اقتصادی ضرایب حاصل شد  ،نران داد است که در مجماا
بهترین متغیر که قابلیت غیرخطی کردن مد را با کمترین مقادار آکائیاک و شااارتا و
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بیرترین معناداری ضرایب به همرا تاجیه اقتصادی نتایج به همرا دارد ،متغیار آساتانه
جهانی شدن میباشد ،لذا در ادامه با در نظر گرفتن متغیر جهانی شدن بهعناان بهتارین
1
متغیر آستانه در مد  ،تعداد تابت انتقا و حد آستانه مرخص میشاد
جدول  .2آزمون رابطه غيرخطی و تعيين تعداد تابع انتقال
کشورهاي توسعهیافته
LR

*171/6

LMf
*

3/02

68/2

2/01

LMw
*

159/9
3/25

*35/78* 34/74* 48/16
4/15

2/14

کشورهاي درحالتوسعه

2/05

LR
*

145/58

LMf
*

LMw
*

آزمان

142/31 41/25

6/06

3/9

4/09

*66/7

*33/8

*41/6

4/2

2/2

3/11

M = 1 H0 = r = 0
H1 = r = 1
H0 = r = 1
H1 = r = 2
M = 2 H0 = r = 0
H1 = r = 1
H0 = r = 1
H1 = r = 2

تاجه m :بیانگر تعداد مکانهای آستانهای و  rبیانگر تعداد تاابت انتقا میباشند مقادیر احتما مرباط
به هر آمار داخل پرانتا گاارششد است؛ * :سطح معناداری  1درصد است.
منبت :نتایج تحقی (خروجی نر افاار Matlabب
جدول  .3تعيين تعداد مکانهاي آستانهاي در یک تابع انتقال
معيار آکائيک معيار شوارتز مجموع مجذور باقيماندهها کشورهاي درحالتوسعه

-6/15
-2/85

-6/12
-5/14

2/28
2/74

-6/29
-2/48

-6/89
-5/87

1/12
4/02

M=1
M=2

کرارهای تاسعهیافته

M=1
M=2

نتایج جدو  2نران میدهد که فرضیه صفر ،مبنی بر کفایت لحاظ کردن یک تابت
انتقااا در هاار دو حالاات وجاااد یااک و دو حااد آسااتانهای ،باارای مجماعااه کرااارهای
درحا تاسعه و تاسعهیافته رد نرد است
 1به منظار جلاگیری از اضافه شدن حجم مقاله از گاارش نتایج تخمین مد برای هر سه متغیر آستانه (جهانی
شدن ،شکاف تالید و متغیر متقاطت تار و نرخ ارزب خادداری شد است
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پس از اینکاه وجااد رابطاه غیرخطای باین متغیرهاای ماارد تحقیا رد نراد و
همچنین پسازاینکه کفای ت حداکار یاک تاابت انتقاا جهات بررسای رفتاار غیرخطای
متغیرها مرخص شد است ،حا نابت تعیین حداکار حد آستانهای میرسد کاه نتاایج
جدو  ،3براساس هر سه معیار نران میدهد ،برای هر دو مجماعه از کرارها ،یک حاد
آستانهای جهت بررسی رفتار غیرخطی متغیرها کافی است ،لذا ماد ماارد اساتفاد در
معادله شمار  18برای هر دو گرو از کرارها با یک تابت انتقاا و یاک حاد آساتانهای
برآورد شد است ،که نتایج تخمین مد مارد استفاد برای کرارهای مذکار در جادو
 4آمد است
جدول  .4نتایج تخمين مدل شماره ( 18متغير انتقال جهانیشدن اقتصادي)
متغير

)lneer(regime1
)lneer(regime2
)gap(regime1
)gap(regime2
)lneer ∗ inf(regime1
)lneer ∗ inf(regime2
)glo(regime1
)glo(regime2
)lliq(regime1
)lliq(regime2
)lgex(regime1
)lgex(regime2
c ∶ threshold value
γ: transition slope

کشورهاي درحالتوسعه

کشورهاي توسعهیافته

(-8/58ب -0/416
(-8/78ب -0/649
0/157
(4/02ب
(4/16ب 0/166
(-2/05ب -0/109
(-2/89ب -0/178
(3/77ب 0/058
(3/97ب 0/105
(4/23ب 0/505
(3/69ب 0/604
(5/18ب 0/301
(3/11ب 0/389
53
2/14

(-6/25ب -0/385
(-7/29ب -0/328
(3/82ب 0/189
(3/30ب 0/239
(-10/11ب -0/102
(-2/28ب -0/081
(4/18ب 0/014
(2/26ب 0/005
(8/14ب 0/469
(6/32ب 0/529
(4/78ب 0/265
(3/03ب 0/286
67
2/49

اعداد داخل پارانتا امار  tاست

نتایج جدو  4نران میدهد که حد آستانه جهانیشادن (c ∶ threshold valueب
برای کرارهای درحا تاسعه و تاسعهیافته به ترتیب برابار باا  53و  67اسات (شااخص
 KOFبین صفر تا  100قرار دارد که هر چه قدر به عدد  100نادیاک مایشااد ،شادت
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جهانیشدن افاایش مییابدب درجه عبار نرخ ارز (lneerب در کرارهای درحا تاسعه در
رژیم او (رژیمی کاه جهاانی شادن در حاد پاایینی قارار داردب و دو (رژیام باا ساطح
جهانیشدن باالب به ترتیب برابر باا  0/416و  0/649اسات ایان بادان معناسات ،کاه باا
افاایش جهانی شدن درجه عبار نرخ ارز نیا افاایش مییابد همچنین درجه عبار نرخ ارز
در کرارهای تاسعهیافته در رژیم او و دو به ترتیب برابر با  0/385و  0/328میباشد
این بدان معنا است که با افاایش جهانی شادن در کراارها تاساعهیافتاه از شادت
درجه عبار نرخ ارز کاسته میشاد الز به ککر است ،داد های متغیر نارخ ماؤثر اسامی
ارز از بانک جهانی و صندوق بینالمللای پاا اساتخراج شاد اناد و در تعریاف صاندوق
بینالمللی پا نرخ مؤثر اسمی ارز باهصاارت ارزش نسابی پاا داخلای در مقایساه باا
متاس ارزش پا شرکای تجاری تعریف شد است ،بنابراین افاایش نرخ مؤثر ارز اسمی
بیانگر افاایش ارزش پا داخلی در مقایسه با واحد پا های خاارجی اسات ،بناابراین باا
افاایش یکدرصدی نرخ ارز مؤثر اسمی و یا به عبارتی با افااایش ارزش پاا داخلای در
مقابل متاس سبد ارزهای خارجی در کراارهای درحاا تاساعه ،در رژیام او قیمات
مصرف کنند به میاان  0/416درصد کاهش مییابد همچنین درجه عبار نرخ ارز بارای
کرارهای درحا تاسعه بیرتر از کرارهای تاسعهیافته است ،همچنین متغیار متقااطت
تار و نرخ ارز (lneer ∗ infب که جهت بررسی فرضیه تیلاار ماارد اساتفاد قارار گرفتاه
است حاکی از آن است که با افاایش تار  ،درجه عبار نرخ ارز در هر دو گرو از کرارها
افاااایش مااییابااد ،بااا ایاان تفاااوت کااه بااا افاااایش شاادت جهااانیشاادن در کرااارهای
درحا تاسعه تأثیر تار بار درجاه عباار نارخ ارز افااایش ماییاباد ،اماا در کراارهای
تاسعهیافته با انتقا از رژیم او (جهانیشدن پایینب به رژیم دو (جهانیشادن بااالب ،از
شدت اثرگذاری تار بار درجاه عباار نارخ ارز کاساته مایشااد البتاه ضاریب متغیار
جهانیشدن (gloب حاکی از آن است که جهانیشدن اقتصادی تأثیر مابتای بار شااخص
قیماات مصاارفکننااد در هاار دو گاارو از کرااارها داشااته اساات؛ بااه گانااهای کااه اوالً
جهانیشدن ،قیمتهای مصرفکنند را در کرارهای درحا تاسعه باه میااان بیراتری
نسبت به کرارهای تاسعهیافته تحت تأثیر قرار داد است؛ دوماً باا حرکات از رژیام او
به رژیم دو برای کرارهای درحا تاسعه و تاسعهیافته ،شدت تأثیرگذاری جهانیشادن
بر قیمتهای مصرفکنند به ترتیب افااایش و کااهشیافتاه اسات مطااب باا ضاریب
حاصل شد برای شکاف تالید نیاا افااایش انحاراف از تالیاد واقعای منجار باه افااایش
قیمتهای مصرفکنند در هر دو گرو از کرارها شد است از سایی افاایش نقادینگی
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(lliqب و بدهی دولت (lgexب ،دو عامل اصلی افاایش شااخص قیمات مصارف کنناد در
کرارهای در حا تاسعه و تاسعه یافته میباشد ،که با افاایش جهانی شادن اقتصاادی،
اثرگذاری هر دو متغیر مذکار بر شاخص قیمت مصرف کنند در هر دو گرو از کراارها
افاایش مییابد

شکل  .3درجه عبور نرخ ارز در کشورهاي توسعهیافته

شکل  .4درجه عبور نرخ ارز در کشورهاي درحالتوسعه

شکل  3و  ،4ضرایب حاصل برای لگاریتم نرخ ارز مؤثر اسمی را در مقابل مراهدات
متغیر انتقا نران میدهد مطاب شکل  3با حرکت از رژیام او باه دو در کراارهای
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تاسعه یافته درجه عبار نرخ ارز از مقدار  -0/385به  -0/328تغییر یافتاه اسات و بارای
کرارهای درحا تاسعه نیا مطاب شکل  4درجاه عباار نارخ ارز از مقادار  -0/416باه
 -0/649رسید است این بدان معنا است که با افاایش جهاانیشادن اقتصاادی ،میااان
انتقا نرخ ارز به قیمتهای مصرفکنند در کرارهای تاسعهیافته و درحاا تاساعه باه
ترتیب کاهش و افاایش مییابد

 -3-5نتایج آزمونهاي تشخيصی و همانباشتگی
نتایج جدو  5نران میدهد ،که در سطح معناداری  5درصد هر سه فرضیه نرماا
بادن ،عد وجاد خاد همبستگی و عد وجاد ناهمسانی واریانس اجااء اخال  ،برای هار
دو گرو از کرارها را نمیتاان رد کرد همچنین نتایج جدو  6نیاا حااکی از آن اسات
که اجااء اخال مد تخمین زد شد برای هر دو گرو از کرارها ماناا مایباشاد ایان
بدان معنا است که رگرسیان تخمین زد شد کاکب نیست و نتایج حاصالشاد نیاا از
اعتبار کافی برخاردار است
جدول  .5آزمونهاي تشخيصی
آزمون

کشورهاي در حال توسعه

کشورهاي توسعه یافته

نرما بادن اجااء اخال
ناهمسانی واریانس
عد وجاد خادهمبستگی

(0/109ب 2/74
(0/208ب 2/22
(0/348ب 1/25

(0/304ب 2/45
(0/185ب 2/14
(0/412ب 1/02

اعداد داخل پارانتا  P − VALUEاست
جدول  .6آزمون ریشه واحد اجزاء اخالل
آزمون

کشورهاي در حال توسعه

کشورهاي توسعه یافته

لوین ،لون چون

)𝟎(𝐈

)𝟎(𝐈

ایم ،پسران ،شين

)𝟎(𝐈

)𝟎(𝐈

𝐅𝐃𝐀 فيشر

)𝟎(𝐈

)𝟎(𝐈
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 -6جمعبندي و نتيجهگيري
مطالعه حاضر با استفاد از داد های  56کرار درحاا تاساعه و تاساعهیافتاه و باا
بهکارگیری مد غیرخطی انتقا مالیم تابلایی و با اساتفاد از شااخص  KOFباهعنااان
شاخص جهانی شدن به بررسی نحا انتقا نرخ ارز به قیماتهاای مصارف کنناد طای
پروسه جهانی شدن پرداخته است نتایج حاصل نران داد است ،جهانیشدن باهعنااان
عاملی است که منجر به عبار غیرخطی نرخ ارز به قیمتهاای مصارفکنناد مایشااد
بهطاریکه حد آستانه شاخص  KOFبرای کرارهای درحاا تاساعه و تاساعهیافتاه باه
ترتیب برابر با  53و  67میباشد و درجه عبار نرخ ارز برای کرارهای درحاا تاساعه باا
گذر از رژیم او (جهانی شدن پایین و کمتر از حد آستانه 53ب باه رژیام دو (بیراتر از
حد آستانه 53ب از مقدار  0/416به میاان  0/649افاایش مییابد ،این بادان معناا اسات
که با افاایش شدت جهانیشدن ،شدت عبار نرخ ارز به قیمتهای داخلی ،در کراارهای
مذکار افاایش مییابد همچنین در کرارهای تاسعه یافته با عبار از رژیم او باه رژیام
دو  ،میاان انتقا نرخ ارز بر قیمتهای داخلی کاهش مییابد و این نیا نراان مایدهاد
که با افاایش شدت جهانیشدن در این نا کرارها ،از شدت عبار نرخ ارز بر قیمتهای
داخلی کاسته میشاد همچنین درجه عبار نرخ ارز در کرارهای درحا تاسعه بیرتر از
کرارهای تاسعهیافته است همچنین جهانی شدن تاار را در هار دو گارو از کراارها
افاایش داد است ،با این تفاوت که میاان تأثیرگذاری جهانیشدن بر سطح قیماتهاای
مصرفکنند  ،در کرارها درحا تاسعه ،بیرتر از کرارهای تاساعهیافتاه مایباشاد و از
سایی دیگر با افاایش شدت جهانیشدن تأثیر جهانیشدن ،بر قیمتهای مصارفکنناد
در کرارهای درحا تاسعه و تاسعهیافته به ترتیب افاایش و کاهش مییابد
کرارهای درحا تاسعه متکی به صادرات کاالهای اولیه ،خا  ،کراورزی باا قادرت
رقابت پذیری پایین و واردات کاالهاای صانعتی ،سارمایهای و واساطهای باا هایناه بااال
هستند و در زمینه سارمایه گاذاری مساتقیم خاارجی نیاا بیراتر در زمیناه ابااار فنای
(ماشینآالت و تجهیااتب سرمایه گذاری شد است ،بدون اینکه در زمینه اباار اطالعااتی
(دانش فنی و پرتاانه پووهریب و نیروی کار ماهر انتقالی از کرارهای تاساعهیافتاه باه
کرارهای درحا تاساعه اتفااق افتااد باشاد ،درحاالیکاه ایان ماضاا در کراارهای
تاسعه یافته بر عکس است طب نتایج تحقی هم مایتااان اساتنباط کارد کاه پروساه
جهانی شدن به نفت کرارهای تاسعهیافته و به ضرر کرارهای درحا تاساعه در جریاان
است طب دیدگا نظری در زمینه درجه عبار نرخ ارز ،جهانی شدن و افاایش درجه بااز
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بادن اقتصادی دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم بر درجه عبار نرخ ارز است ،بهطاریکاه
طب اثر مستقیم با افاایش حجام تجاارت و افااایش ماراودات اقتصاادی باا کراارهای
جهان ،ناسانات اقتصادی و نرخ ارز با شدت بیراتری اقتصااد داخلای کراارها را تحات
تأثیر قرار میدهد ،لذا طب اثر مستقیم ،با افاایش جهاانی شادن درجاه عباار نارخ ارز
افاایش مییابد اما طب اثر غیر مستقیم ،به علت افاایش رقابت بنگاا هاای تالیادی در
پروسه جهانی شدن و واردات ارزانقیمت کاالهای واسطهای جهات تالیاد ،درجاه عباار
نرخ ارز کاهش مییابد ،بنابراین مطااب باا نتاایج تحقیا مایتااان اساتنباط کارد؛ در
کرارهای در حا تاسعه اثر مستقیم جهانی شدن بر اثر غیرمستقیم آن غالب است ،اماا
در کرارهای تاسعهیافته برعکس اثر غیرمستقیم بر اثر مستقیم غلباه دارد حاا علات
این ماضا را میتاان در دو مارد بررسی کرد :او اینکه ،در زمینه اثر مستقیم جهاانی
شدن بر درجه عبار نرخ ارز در کراارهای در حاا تاساعه ،سیاساتهاای اقتصاادی و
تجاری مناسب جهت مقابله با ناسانات اقتصاد جهانی اتخاک نرد اسات ،اماا کراارهای
تاسعه یافته با اتخاک سیاستهای پالی و ارزی مناسب (با وجااد درجاه اعتباار سیاسات
پا لی باالب در مقابل ناسانات اقتصاد جهانی ،از سرایت ناسانات تارمی ،ارزی ،تجااری و
اقتصاد جهانی به اقتصاد داخلی خاد تا حد زیاادی جلااگیری کارد اناد دو اینکاه؛ در
زمینه اثر غیرمستقیم جهانی شدن بر درجه عبار نرخ ارز همانطار که در باال ککر شاد
است ،واردات کرارهای درحا تاسعه مبتنی بر کاالهای صنعتی ،سرمایهای و واسطهای
با هاینه باال میباشد ،اما واردات کرارهای در حا تاسعه مبتنای بار کاالهاای اولیاه و
کراورزی است بناابراین در پروساه جهاانی شادن ،کراارهای در حاا تاساعه دارای
رقابتپذیری بسیار پایینی نسبت به کرارهای تاسعه یافته هستند و از ساایی کاالهاای
وارداتی کرارهای درحا تاسعه هایناه بار و دارای قیمات بسایار بااالتری نسابت باه
کاالهای داخلی است ،اما کاالهای وارداتی کرارهای تاسعه یافته با هاینه کمتار و ارزان
قیمتتر از کاالهای اولیه و کراورزی داخلی است ،به هماین دلیال باا افااایش جهاانی
شدن ،درجه عبار نرخ ارز در کرارهای در حا تاساعه افارایش یافتاه و در کراارهای
تاسعه یافته کاهش یافته است
کرارهای جهان هر یک با تاجه به میااان تاساعه یاافتگی ،وفاار مناابت طبیعای،
منطقه جغرافیایی ،سیاستهای تجاری و اقتصادی و استراتویهاای سیاسای و میااان
متفاوتی از جهانی شدن را تجربه میکنند ،بنابراین هر کراری به نحای (کم یا زیادب باا
مسئله جهانی شدن درگیر است و در ضمن جهانی شدن فرآیندی غیرقابل تاقف بااد و
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در کرارهای در حا تاسعه نیا با افاایش شدت جهانی شدن بر میاان انتقا نرخ ارز بر
سطح قیمتهاای داخلای افااود مایشااد در نتیجاه سیاساتگاذاران و اقتصااددانان
کرااارهای در حااا تاسااعه بایسااتی جهاات کنتاار تااار در پروسااه جهااانی شاادن،
سیاستهاا یی (مانناد افااایش درجاه اعتباار سیاسات پاالی ،اساتقال باناک مرکاای،
سیاستهای تجاری مبتنی بر افاایش رقابتپاذیری تالیدکننادگان داخلای در بازارهاای
جهانی و ب جهت جلاگیری از ناسانات شدید نرخ ارز و سرایت ناسانات اقتصاد جهانی
به اقتصاد داخلی اتخاک کنند تا آسیب کمتری بر اقتصاد کرارهای در حاا تاساعه وارد
شاد
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