فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

سال ششم ،شماره  ،23پاییز  ،1397صفحات 139–178

بررسی رابطه میان تورم وارداتی و شاخصهای کالن اقتصادی :مشاهدات
از  34کشور توسعهیافته و در حال توسعه
مهدی حاج امینی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)
hajamini.mehdi@yazd.ac.ir

از نیمه دوم قرن بیستم ،اقتصاد جهانی به طور فزایندهای به سمت افزایش وابستگیهای متقابلِ بخشهای واقعی و مالی
کشورها حرکت کرده است .اما همراه با منافع حاصل از ادغام بازارها و اقتصاادها ،درجاه آسای پاییری کشاورها از
بارای
شوکهای خارجی نیز افزایش مییابد ،به طوری که یکی از مهمترین چالشهای پایش روی کشاورها ،تا
کاهش آسی پییری شاخصهای ک ن ملی در مواجه با شوکهای خارجی است .پژوهش حاضر ابتدا تأثیر تکانههای
تورمی خارجی بر  34کشور توسعهیافته و در حال توسعه را برای دوره  2013- 1988بارآورد کارده و سابا باا رو
تجزیهوتحلیل واریانا و ضری همبستگی ،عوامل مرتبط با شدت آسی پییری تاورمی را شناساایی مایکناد .طبا
یافتههای پژوهش ،ارتباط قوی میان ساهم ارز افازوده کااهاای کارخاناهای ،درجاه بااز باودن اقتصااد و واردات -
صادرات غیا با درجه آسی پییری تورمی در مواجه با تورم وارداتی مشاهده میشود .به عا وه ،تنییماات بازارهاای
ک ن بهویژه بازار اعتبارات و توسعه مالی ارتباط معنیداری با آسی پییری تورمی در مواجه با تکانههای غیا و نفات
دارند .همچنین سهم انرژیهای نو و پایدار ارتباط معنیداری با آسی پییری تورمی از تکانه نفت دارد.
طبقهبندی F49 ، C21 :JEL
واژگان کلیدی :آسی پییری تورمی ،تورم وارداتی ،تجزیهوتحلیل واریانا.
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 .1مقدمه
از دهه  1980موفقیت بسیاری از کشورهای توسعهیافته در کنترل تورم موج

شد نقش تکاناههاای

خارجی کمتر مورد بحث جدی قرار گیرد (چن .)2009 ،1اما در دو دهه اخیر تهدیادات اقتصاادی
حاصل از شوکهای کااهای جهانی مجدداً اهمیت یافته و مکرراً در مورد آنها هشدار داده شاده
است .مجمع جهانی اقتصاد )WEF( 2از ساال  2005گازار

سااانهای منتشار مایکناد کاه در آن

مهمترین مخاطرات و تهدیدات جهان در حوزههای اقتصادی ،جغرافیای سیاسای ،زیساتمحیطای،
اجتماعی و فناوری بر اساس «احتمالِ وقوع» و «شدت تأثیرگیاری» تجزیهوتحلیل میشاوند .هماان
طور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،شوکهای قیمتی کااهای اساسی همواره جزء ده مخاطره
اقتصادی سالهای آتی پیشبینی شادهاناد .از ساال  2012تغییارات تاورمی یاا ضادتورمی غیرقابال
مدیریت 3نیز به این مخاطرات دهگانه اضافه شده است.
جدول  .1مخاطرات جهانی تغییرات قیمت کاالهای اساسی و انرژی
سال

مخاطره

2005

شوکهای قیمت نفت و عرضه انرژی

2006
2007

شوکهای قیمت نفت و عرضه انرژی
شوکهای قیمت نفت و عرضه انرژی

نوسانات زیاد در قیمت محصوالت کشاورزی و انرژی

کاهش قابلیت کنترل تغییرات قیمت
نوسانات قیمت کاالهای اساسی و انرژی

2013

افول اقتصاد چین

کاهش قابلیت کنترل تغییرات قیمت
افول اقتصادهای در حال ظهور

2014

افزایشهای ناگهانی قیمت نفت و گاز

شوکهای قیمتی نفت برای اقتصاد جهانی
شوکهای قیمت انرژی

2015

کاهش قابلیت کنترل تغییرات قیمت

نوسانات قیمت مواد غذایی

ضدتورم در اقتصادهای بزرگ

جهشهای ناگهانی قیمت نفت و گاز

ضدتورمهای اقتصادهای بزرگ

کاهش رشد اقتصادی چین

2016

شوکهای شدید افزایشی و کاهشی قیمتهای
انرژی

1. Shiu-Sheng Chen
)2. World Economic Forum (WEF
3. Unmanageable inflation or deflation
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کاهش رشد اقتصادی چین

2009

2012

افول اقتصاد چین

افزایش قیمت مواد غذایی و نوسانات آن
2008

سال

مخاطره

بررسی رابطه میان تورم وارداتی و شاخصهای کالن اقتصادی...

سال

مخاطره

2010
2011

سال
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مخاطره

نوسانات قیمت مواد غذایی

کاهش قابلیت کنترل تغییرات قیمت

جهشهای ناگهانی قیمت نفت

ضدتورمهای اقتصادهای بزرگ

نوسانات بیش از حد قیمت کاالهای
اساسی

شوکهای شدید افزایشی و کاهشی قیمتهای
انرژی

نوسانات بیش از حد قیمتهای
مصرفکننده

2017

کاهش قابلیت کنترل تغییرات قیمت

مأخی :طبقهبندی تحقی بر اساس گزار های  2005تا  2017مجمع جهانی اقتصاد

بنابراین کاهش آسی پییری شاخصهای ک ن ملی در مواجه با شوکهاای قیمتای خاارجی
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشاورها در آیناده اسات .در هماین راساتا ،پاژوهشهاای
متنوع و نوآورانهای بر مسئله آسی پییری تورمی 1در برابر شوکهای خاارجی متمرکاز شادهاناد.
این پژوهشها باا تکیاه بار مشااهدات حاصال از کشاورهای توساعهیافتاه و در حاال توساعه نتیجاه
گرفتهاند که تکانههای قیمتی خارجی تأثیر محسوسی بر نوسانات سطح عمومی قیمتها داشتهاند و
بنابراین میزان آسی پییری تورمی قابل توجه است .به ع وه ،میازان آسای پاییری تاورمی تحات
تأثیر ویژگیهای پولی ،مالی ،تجاری ،ارزی ،بازار کار و ساختار صنایع در اقتصاد است.
به هر حال ،پژوهشهای داخلی عمدتاً به واکاوی پولی و ماالی تاورم معطاو

باوده و مطالعاه

تجربی در مورد راهکارهای مصونیتسازی تورم در برابر تکاناههاای قیمتای جهاانی انجاام نگرفتاه
است .به همین جهت ،پژوهش حاضر ت

کرد به عنوان اولین گام ،به این سااال پاساخ دهاد کاه

سخن ،مالفههای مقاومسازی تورم در قبال تکانههای قیمتی جهانی نفت و غیا کدامند؟ شناسایی و
بررسی این مالفهها نقش مهمی در سیاستگیاری برای دفع شوکهای جهاانی دارناد .ایان شایوه
بررسی پدیده تورم کارکردهای علمی و عملی مهمی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت ،چراکاه
کمک میکند با ایجاد نهاد مناس

(مجموعهای از سیاستها ،قوانین و تدابیر اجرایی) تابآوری و
1. Inflation vulnerability
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مصونیتسازی اقتصاد 1در برابار تکاناههاا و اخات لهاای آسای زنناده داخلای و خاارجی باهویاژه
تحریمهای بینالمللی بهبود یابد.2
مقاله مشتمل بر پنج بخش دیگر است .در بخش دوم ،مبانی نیری مرباوط باه عوامال مااثر بار
آسی پییری تورمی تشریح شد .در بخش سوم ،پژوهشهای خاارجی مارور مایشاوند .در بخاش
چهارم ،دادهها و رو

پژوهش توضایح داده مایشاود .در بخاش پانجم ،آسای پاییری تاورمی و

وضعیت ترازهای نفت و غیای کشورها مورد بررسی قارار مایگیارد .در بخاش ششام ،یافتاههاای
حاصاال از تجزیااهوتحلیاال واریااانا و ضاارای همبسااتگی گاازار

و تحلیاال ماایشااود .ساارانجام

نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی در بخش هفتم آمده است.

 .2مبانی نظری
این مسئله که افزایش قیمتهای جهانی نفت و غیا و همچنین افزایش قیمت کااهاای وارداتای در
اغل

کشورها -اعم از توسعهیافته و در حال توسعه -موج تغییرات قیمتهای داخلی مایشاوند،

مورد تواف اقتصاددانان است .به هر حال پژوهشهایی که در این زمینه انجام گرفته ،نشان مایدهاد
که تأثیرپییری تورم کشورها از تکانههای خاارجی متفااوت اسات .در هماین راساتا ،پژوهشاگران
ت

کردهاند با تکیه بر تمایزات کشورها از یکدیگر این تفاوت در آسی پییریهاای تاورمی را

توضیح دهند که در ادامه به طور مختصر به آنها پرداخته میشود.
سطح توسعه و درآمد :در مورد ارتباط سطح توسعه کشاورها باا تأثیرپاییری تاورمی از تکاناههاای
کاایی اکثر مردم در کشورهای در حاال توساعه را باه خاود اختصااا داده اسات ،بناابراین آثاار
مستقیم تکانههای غیا در این کشورها احتمااً شدیدتر است (سینر2011 ،3؛ گالسای و لومبااردی،4

1. Economic resilience

 .2برای بحث بیشتر در مورد تابآوری اقتصادی به غیاثوند و عبدالشاه ( )1394مراجعه شود.
3. Cetin Ciner
4. Alessandro Galesi and Marco J. Lombardi
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 2009و  .)2013کشورهای در حال توسعه از یک سو عموماً بر صادرات تکمحصولی (کشاورزی
یا منبع طبیعی مانند نفت) تکیه دارند و از سوی دیگر وابستگی شدیدی به واردات کااهای صنعتی
دارند؛ درنتیجه بودجه دولت و تولید اقتصاد شدیداً تحت تأثیر منابع درآمدی حاصل از منبع طبیعای
است و شوکهای قیمتی میتواند تبعات تورمی بیشتر نسابت باه کشاورهای توساعهیافتاه باه هماراه
داشته باشد .ع وه بر موارد فوق ،شواهد نشان داده که تکانههای قیمتی خاارجی در کشاورهای در
حال توسعه به دلیل واکنش نامناس

مقامات پولی بر تورم هسته تأثیر گیاشته و مزمن شادهاناد؛ در

حالی که همان تکانهها در کشاورهای توساعهیافتاه تاأثیر مشاهودی باه جاا نگیاشاتهاناد (گالسای و
امبورد.)2013 ،
جمعیت و تولید غذا :تقاضای رو به رشد اقتصادهای پرجمعیات در حاال وهاور و محادودیتهاای
عرضه (تغییر اقلیمهای آب و هوایی و مسائل پیش روی کشاورزی) موج

شده کاه قیمات غایا و

نوسانات آنها در بلندمدت دائماً افزایش یابد .در همین رابطه بیان شده که سرریزهای تقاضامحور

1

حاصال از توسااعه اقتصاادی چاین باه طااور مساتقیم از طریا قیمات کااهااای وارداتای و بااه طااور
غیرمستقیم از طری قیمتهای کااهای جهانی به منطقه آسایا و شاریکهاای تجااری چاین انتقاال
خواهند یافت (اوسوریو و یونسال .)2013 ،2به ع وه ،غایا یاک کااای ضاروری اسات و کشاش
قیمتی و درآمدی تقاضای آن به طور معمول کوچاکتار از یاک اسات .عرضاه غایا نیاز باه دلیال
محدودیتهای فنی و فصلی کشت ،کمکشش بوده و با تاأخیر باه تقاضاا پاساخ مایدهاد .بناابراین
هرگونه شوک به این بازارها بهسرعت و به طور قابل توجه در قیمتها -نسبت به مقادار -مانعکا
محدودیت های عرضه محصوات کشاورزی بیشاتر باوده و جمعیات و تقاضاای غایا بیشاتر باشاد،
تبعات تورمی این تکانهها شدیدتر خواهد بود.

1. Demand-driven inflation
2. Carolina Osorio and D. Filiz Unsal
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درجه باز بودن :تئوری رایج تجارت بینالملل بیان میکند که حمایتگرایای و کااهش بااز باودن
اقتصاد آثار تورمی به همراه دارد ،چون بهرهوری نیروی کار را کااهش مایدهاد .باه هار حاال ،در
چارچوب یک مدل دوبخشی نشان داده شده است که اثر تجارت آزاد بر تورم تابعی از درجاه بااز
بودن تجاری است که آن نیز به اخت

دستمزد بین دو بخش کشاورزی و غیرکشااورزی بساتگی

دارد .بنابراین شدت تأثیرپییری تورم از تکانههای خارجی به درجه باز باودن اقتصااد بساتگی پیادا
میکند (باترا .)2001 ،1به ع وه ،سیاست پولی انبساطی از طری نار ارز حقیقای موجا کااهش
خالص صادرات میشود .بنابراین مقامهای پولی در کشاورهای باا درجاه بااز باودن باااتر ،انگیازه
کمتری (هزینه بااتری) برای سیاست پولی انبساطی و ایجاد تاورم پایشبیناینشاده دارناد (رومار،2
.)1993
تراز تجاری :هنگامی که یک شوک مثبت در قیمت نفت (غیا) اتفاق میافتد ،تجاارت کشاورهای
واردکننده نفات (غایا) کااهش و تجاارت کشاورهای صاادرکننده نفات (غایا) افازایش ماییاباد،
درنتیجه توزیع درآمد حقیقی به نفع کشورهای صاادرکننده تغییار ماییاباد .باه هماین صاورت نیاز
تقاضای کشورهای مصر کننده نفت (غیا) کااهش و در مقابال تقاضاای کشاورهای تولیدکنناده
نفت (غیا) افزایش می یابد ،بنابراین توزیع درآمد به نفع کشاورهای تولیدکنناده تغییار ماییاباد .باه
طور معکوس هنگامی که یک شوک منفی در قیمت نفت یا غیا تجربه میشود ،توزیاع درآماد باه
نفع کشورهای واردکننده و مصر کننده تغییار مایکناد .پاا هار کشاور متناسا وضاعیت تاراز
تجاری خود و تغییر در آن از شوکهای قیمتی آسی میبینند (گالسی و لومباردی.)2013 ،
کشورهای صادرکننده خالص نفت (یا غیا) افزایش مییابد که فشار بار قیماتهاا و نار ارز را باه
همراه دارد .در حالی که کشورهای واردکننده خاالص نفات (یاا غایا) باا کااهش تقاضاا و رکاود

1. R Batra
2. David Romer
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اقتصادی روبرو میشوند .پا میزان تأثیر شوک قیمتی نفت و غیا باه تاراز تجااری آنهاا و میازان
تأثیر بر تقاضای کل اقتصاد بستگی دارد (جلیا و یاستیگاو.)2017 ،1
شدت استفاده از انرژی ،انرژیهای نو و پایدار و انرژیهای فسیلی :نفت و کااهای اساسی ،ماواد
اولیه و واسطهای طیف وسیعی از محصوات نهایی هساتند ،درنتیجاه شاوکهاای قیمتای آنهاا باه
افزایش قابل توجه هزینه تولید در اقتصاد مایانجاماد .همچناین نفات یاک نهااده تولیادی انارژیزا
است .بنابراین شوکهای مثبت قیمتی نفت موج افزایش هزیناه تولیاد مایشاود .باه هار حاال در
میانمدت امکان جایگزینی نهادههای انرژی وجود دارد و بنابراین آثار شوک میتواند خنثای شاده
یا خفیفتر شود (گالسی و امبورد .)2013 ،سیاستهای کاارایی انارژی و سیاساتهاای تشاویقی
استفاده از انرژیهای تجدیدپاییر باا کااهش ساهم نفات در سااختار هزیناه بنگااه موجا کااهش
آسی پییری تورمی میشوند (ددوگلو و کویا.)2014 ،2
سطح توسعهیافتگی بازارهای مالی :سیاست پولی از کانالهای نر بهره و اعتبارات بر بخش حقیقی
اقتصاد اثر می گیارد که کام ً به سطح توسعه بازارهای مالی بساتگی دارناد .بناابراین در بازارهاای
مالی توسعه یافته ،مقام پولی قدرت بیشتری برای کنترل آثار تورمی شوکهاای قیمتای خاارجی در
ا ختیار خواهد داشت .هرچقدر سهم کمتری از مخارج مصرفی و سرمایهگیاری با اعتبارات داخلی
تأمین شده باشد ،نقش سیاست پولی بر بخش حقیقی و متعاقباً در مهار شوکهای خارجی کااهش
مییابد (سیزر و چالک.)2008 ،3
میزان تغییرات تورم و نرخ ارز اسمی :میزان تأثیر تکاناههاای قیمتای خاارجی بار تاورم داخلای در
باثبات ،تولیدکنندگان در مواجهه با تکانههای قیمت کااهای اساسی حساسیت کمتاری نشاان داده
و آثار تورمی کاهش مییابد (تیلور .)2000 ،4همچنین هد گایاری تاورم و حفاژ رژیام تاورمی
Gaston Gelos and Yulia Ustyugov
Dinçer Dedeoğlu and Hüseyin Kaya
Ana Carolina Saizar and Nigel Chalk
John B. Taylor
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4.
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پایین ،به کنترل انتیارت قیمتی و کاهش اثر تکانههای تورمی کمک میکند (وی رد .)2012 ،1باه
ع وه ،در کشورهای صادرکننده خالص نفت و غایا ،افازایش قیمات کااهاای اساسای ،نار ارز
مستقیم حقیقی تعادلی را افزایش میدهد؛ اگار افازایش ارز

پاول ملای از طریا دخالات دولات

محدود شود ،فشار بیشتری بر قیمتها وارد مایشاود .در مقابال در کشاورهای واردکنناده خاالص
نفت یا غیا ارز

حقیقی پول ملی باید کاهش یابد ،اما نر ارز ثابت اسمی موجا عادم افازایش

نر ارز و درنتیجه فشار تورمی بیشتر به بازار ارز میشود (جلیا و یاستیگاو.)2017 ،
تنظیمات بازار کار :بازارهای کار با چسبندگیهای حقیقی ،قدرت سیاست پولی بهینه را در واکنش
به شوک قیمتی خارجی کااهای اساسی کاهش میدهند و به همین دلیل کشورهای با بازار نیروی
کار انعطا پییرتر ،سطح تورم پایینتری را تجربه میکنند (بلنچارد و گالی.)2007 ،2

 .3پیشینه پژوهش
مککارتی ) 2000( 3با بررسی کشورهای آمریکا ،آلمان ،انگلیا ،بلژیک ،ژاپن ،سوئد ،ساوئیا،
فرانسه و هلند نشان میدهد که شوکهای قیمتی خارجی تنها نیمی از کاهش تورم این کشاورها را
توضیح میدهد .به نیر وی ،اثر ضادتورمی تقویات ارز
واردات موج

پاول ملای ،فشاار رقاابتی و ساهم بااای

شدهاند که تأثیر شوکهای قیمتی نفت به تاورم در دهاه  1990مای دی باه نصاف

کاهش یابد.
هوکر ) 2002( 4ارتباط قیمت نفت و تورم در آمریکا را بررسای کارده و نتیجاه مایگیارد کاه
شوکهای نفتی اول و دوم در دهه  1970می دی موج کاهش شدت انرژی شده؛ اما ایان مسائله
عامل تعیینکنندهای در کاهش تأثیر نفت بر تورم نبوده است .هوکر ( )2002معتقد است که محایط

Luke Byrne Willard
Olivier J. Blanchard and Jordi Gali
J. McCarthy
Mark A. Hooker
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4.
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تورم پایین و سیاستهای پولی سختگیرانه نقاش مهمای در کااهش تأثیرپاییری تاورم داخلای از
شوکهای قیمتی نفت داشتهاند.
لبمن و چین )2004( 1نشان میدهند که تأثیرپاییری تاورم از قیمات نفات در آمریکاا و ژاپان
کمتر از کشورهای آلمان ،انگلستان و فرانسه است .آنها معتقدند که این نتاایج باه دلیال بازارهاای
کمتر رقابتی در اروپا و همچنین اتحادیههای کارگری قویتر در این کشورهاست.
بلنچارد و گالی ( ) 2007برای شش اقتصاد صنعتی آمریکاا ،آلماان ،ایتالیاا ،انگلساتان ،ژاپان و
فرانسه کاهش تأثیر شوکهای قیمتی نفت بر تورم داخلی را تأیید میکنند .به نیر آنها ،عواملی از
قبیل سیاست پولی قوی ،انعطا پییری بیشتر دستمزدها و تغییر در ساختار تولیدی موجا کااهش
اثرگیاری شوکهای نفتی بر تورم میشود.
گریگوریاو و همکااران )2007( 2باا بررسای  34کشاور توساعهیافتاه و در حاال توساعه نتیجااه
میگیرند که تأثیر تورمی شوکهای قیمتی نفت کاهش یافته اسات .ایان پاژوهش تأکیاد دارد کاه
کاهش در کشورهای صنعتی به دو دلیل تغییرات نر ارز و کاهش شدت انرژی اتفاق افتاده است.
همچنین آنها معتقدند که در هند تأثیرگیاری شوکهای نفتی بر تورم به دلیل کاهش وابستگی باه
واردات و تغییر مکانیسمهای قیمتگیاری فراورده نفتی کاهش یافته است.
دوما )2008( 3نقش ویژگیهای ساختاری را در تشدید یا تضعیف تأثیر تکانههای خارجی بار
تورم سریانکا مورد بحث قرار میدهد .طب یافتههای تجربی ایان پاژوهش ،شاوکهاای نفتای و
تورم وارداتی به طور کامل به تورم داخلی منتقل نمیشوند .وی نتیجه میگیرد کاه عوامال رفتااری
نر ارز و تغییرات خنثیکننده در ارز

پولی شرکای تجاری مهمترین عوامل تعیینکنناده شادت

انتقال شوکهای خارجی به تورم داخلی محسوب میشوند.

1. Michael LeBlanc and Menzie D. Chinn
2. J. D. Gregorio, O. Landerretche, C. Neilson
3. Nombulelo Duma
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چن ( )2009با بررسی آثار تکانههاای قیمات نفات بار تاورم در  19کشاور توساعهیافتاه نشاان
میدهد که سیاستگیاری صحیح موج میشود که آثار تکانههای نفتای بار تاورم کااهش یاباد.
نتایج این پژوهش نشان داد که به استثنای درجه باز بودن اقتصاد ،سایر عوامال نقاش معنایداری در
شدت آسی پییری تورمی نداشتهاند .با این حال همبساتگی قاوی و مثبتای میاان واردات انارژی و
شدت آسی پییری تورمی از شوکهای نفتی مشاهده شده است .درنتیجه تکنولوژیهای کااراتر،
دسترسی بیشتر به انواع متنوع انرژیها و خدمات محوری اقتصاد موج کاهش سهم نفات شاده و
متعاقباً شدت آسی پییری تورمی را کاهش میدهد.
جانگوانیچ و پارک )2009( 1به بررسی نقش تکانههای قیمتی نفت و غیا بر تاورم کشاورهای
شاارق آساایا پرداختااهانااد .بااه نیاار آنهااا بهبااود محاایط رقااابتی و سیاسااتگاایاری پااولی مبتناای باار
هد گیاری تورم موج

عدم تمایل بنگاهها برای افزایش قیمت میشود که کاهش آسی پییری

تورمی را به همراه دارد.
شیوجی و اجینو )2010( 2فرضیه اساسی کاهش انتقال شوکهای نفتی به تاورم ژاپان را ماورد
بررسی قرار میدهند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تأثیر شوکهای قیمتی نفات بار تاورم
ژاپن تا سال  2000کاهش و پا از آن افزایش یافتاه اسات .ایان شاواهد اهمیات دارد ،زیارا نشاان
میدهد باید بررسیهای وسیعتری درباره عوامل ماثر بر شدت انتقال شاوکهاای قیمتای خاارجی
انجام گیرد چراکه این افزایش با عوامل قبلی (ازجمله محایط باا تاورم پاایین ،کااهش ساهم هزیناه
انرژی و  )...قابل توضیح نیست.
نتیجااه ماایگیرنااد کااه کاااهش شاادت اناارژی ،اص ا
محدودیت های ارزی موج

و مقاااومسااازی تااراز پرداخااتهااا و رفااع

شده اثر تخریبی قیمت نفت بر رشد اقتصادی هناد کااهش یاباد .ایان

1. Juthathip Jongwanich and Donghyun Park
2. Etsuro Shioji and Taisuke Uchino
3. Kumarjit Mandal, Indranil Bhattacharyya, and Binod B. Bhoi
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پژوهش تأکید دارد که قیمتگیاری آزاد و تنییمزدایای از بازارهاا موجا افازایش شادت تاأثیر
شوکهای خارجی و درنتیجه افزایش آسی پییری تورم میشود .زمانی که یک کشور واردکننده
فرآوردههای نفتی باشد ،آزادسازی قیمت فرآوردههای نفتی میتواند به افزایش شدید تأثیرگیاری
شوکهای خارجی بینجامد.
اصفهانی و همکاران )2012( 1یک مدل نیری رشاد بلندمادت بارای کشاورهای صاادرکننده
نفت ارائه و سبا آثار تکانههای صادراتی نفت بر اقتصاد ایران را برآورد میکنند .یافتاههاای ایان
پژوهش تأثیر مثبت شوکهای قیمتی نفت بر افزایش قیمتهای داخلی را تأیید میکند .آنها بیاان
میکنند که به دلیل بسته بودن اقتصاد ایران و توسعهنیافتگی نسبی بازارهای سارمایه و پاول ،اقتصااد
ایران در مقابل تکانههای خارجی بهشدت آسی پییر است .آنها معتقدند که اگر صاندوق توساعه
ملی به طرز صحیحی عمل کند ،میتواند نقاش جایبکننادگی شاوک 2را ایفاا کارده و درنتیجاه
آسی پییری کمتر اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
گالسی و لومباردی ( )2013آثار تورمی تکانههای قیمتی جهانی را در  33کشور توسعهیافتاه و
در حال توسعه بررسی میکنند .مشخص میشود که تأثیر شوک قیمتی غایا بار تاورم غیرهساته باه
سهم مواد غیایی در سبد کاایی بستگی دارد .همچنین تاأثیر ماوقتی شاوک قیمتای نفات در اروپاا
بسیار ضعیفتر از آمریکا است که با دو دلیل زیر قابل تحلیل اسات .اواً ،مالیاات انارژی در اروپاا
نسبت به آمریکا بااتر است که صرفه جاویی بیشاتر در انارژی و قادرت بیشاتر دولات در مقابلاه باا
شوکها را به همراه خواهد داشت .ثانیااً ،اروپاا از دهاه  1980باه طاور جادی و فراگیار باه سامت
در آمریکا کمتر مشاهده میشود.

1. Hadi Salehi Esfahani, Kamiar Mohaddes, and M. Hashem Pesaran
2. Shock absorb
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اوسوریو و یونسال )2013( 1به بررسی آثار تورمی تکانههاای قیماتهاای کااهاای جهاانی و
همچنان آثار غیرمستقیم تورمی رشد چین بر کشورهای آسیایی میپردازند .آنها نتیجاه مایگیرناد
کااه شااوکهااای عرضااه (ماننااد شااوک قیمتاای کااهااای اساساای و تولیااد خااارجی)  45درصااد و
شوکهای تقاضا  55درصد باقیمانده از نوسانات تورم را در آسیا توضیح میدهناد .از  45درصاد
شوکهای عرضه ،سه -چهارم به شوک قیمت کااهای اساسای مرباوط اسات .بناابراین تقریبااً 33
درصد از نوسانات تورمی آسیا به نوسانات قیمت کااهای اساسی مربوط میشود که درجاه بااای
آسی پییری تورمی این کشورها را نشان میدهد .به هر حال آنها بیان میکنند کاه عوامال طار
عرضااه (قیماات کااهااای اساساای) دلیاال اصاالی تااورم در منطقااه نیساات و تأییااد نقااش قااوی فشااار
تقاضامحور بر تورم به معنای ضرورت سیاست پولی فعال است.
دوروال و همکاران )2013( 2به بررسی ارتباط تورم و قیمتهای غایا در اتیاوپی مایپردازناد.
آن ها بدین نتیجه دست یافتند که در بلندمادت تغییارات قیمات غایا ساطح تاورم داخلای را تعیاین
میکند و عرضه محصوات کشاورزی نیز بهخاوبی انحارا

از روناد بلندمادت قیمات را توضایح

میدهد .بر این اساس ،آنها ادعا میکنند که در کشورهایی که سهم قابل توجهی از سبد خانوارهاا
بااه غاایا اختصاااا دارد ،عاادم لحاااج تغییاارات جهااانی قیماات غاایا و همچنااین عاادم لحاااج تولیااد
محصوات کشاورزی خطای جدی در سیاستگیاریها را به همراه خواهد داشت.
پژوهش ددوگلو و کویا ( )2014سازوکار تأثیر تکانههای قیمتی نفت بر تاورم ترکیاه را ماورد
بررسی قرار میدهناد .وی نشاان مایدهاد کاه تأثیرپاییری تاورم ترکیاه از شاوکهاای قیمتای در
سهم نیروی کار و سرمایه در هزینه تولید ازجمله مهمترین دایل این پدیده گزار

شدهاند.

1. Carolina Osorio and D. Filiz Unsal
2. Dick Durevall, Josef L. Loening, Yohannes Ayalew Birru
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موهانتی و جان )2015( 1باه تجزیاهوتحلیال عوامال داخلای و خاارجی تاورم در اقتصااد هناد
میپردازند .آنها افزایش تأثیرگیاری تکانههای قیمتهای کااهای جهانی (مانناد نفات) بار تاورم
هند را تأیید میکنند و در توضیح آن به دو دلیل زیر اشاره میکنند .اواً 80 ،درصد نفت مورد نیاز
هند وارداتی است و بنابراین اقتصاد هند –همانند ترکیه -وابستگی باایی باه نفات خاام دارد .ثانیااً،
در سالهای اخیر سیاستهای آزادسازی شدت یافته و اقتصاد هند نسبت به گیشته بازتر شده است
که به نیر آنها سیاست ارزی میتواند نقش مهمی در تشدید یا تخفیف این شوکها داشته باشد.
بیااانچی و ساایوِلی )2015( 2بااا تکیااه باار مجموعااهای شااامل کشااورهای  ،OECDنووهااور و
اقتصادهای بزرگ آسیا به بررسی تأثیر جهانیسازی بر نر تورم مایپردازناد .نتاایج ایان پاژوهش
نشان میدهد که حرکت به سمت جهانیسازی موج افزایش تورم خواهد شد.
زانگ )2015( 3و زانگ و هه )2016( 4به بررسی تأثیر جهانیسازی بر تورم –به ترتی در 21
در حال توسعه و در چین -میپردازد .این پژوهش نتیجه میدهد که تأثیر عوامال داخلای و جهاانی
بر تورم داخلی از اواخر دهه  1990به طور محسوسی تغییر کرده است .تا قبل از دهاه  1990عوامال
داخلی نقش اصلی را در هدایت تورم ایفا کرده  ،در حالی که از آن پا متغیرهای جهانی محارک
و پیشبرنده اصلی تورم داخلی بودهاند.
اجاز و همکاران ) 2016( 5به بررسی ارتباط درجاه بااز باودن تجااری و تاورم در اقتصااد هناد
میپردازند .یافتههای این پژوهش تأثیر منفی و معنیدار درجه بااز باودن تجااری بار تاورم را تأییاد
میکند .به هر حال آنها تأیید میکنند که هند بیشتر از آنکه از لحاج تجاری باز باشد یک اقتصااد

1. Deepak Mohanty and Joice John
2. Francesco Bianchi and Andrea Civelli
3. Chengsi Zhang
4. Chengsi Zhang and Huidong He
5. Taufeeq Ajaz, Md Zulquar Nain and Bandi Kamaiah
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بود .آنهاا بیاان مایکنناد کاه مایتاوان از سیاسات پاولی و ارزی باه عناوان کنتارلکنناده تاورم و
کاهشدهنده آسی پییری استفاده کرد.

 .4دادهها و روش تحقیق
متغیر هد

پژوهش آسی پییری تورمی است .بررسی میزان آسای پاییری تاورمی در مواجاه باا

تکانههای قیمتی خارجی از دهه اول قرن و بیست و یکم باه طاور جادی و پیوساته دنباال شاده کاه
میتوان به پژوهشهای مککارتی ( ،)2000هاوکر ( ،)2002لابمن و چاین ( ،)2004گریگوریاو و
همکاااران ( ،)2007چاان ( )2009و ماناادال و همکاااران ( )2012اشاااره کاارد .در ایاان پااژوهشهااا،
تکانه های قیمتی خارجی به عنوان شوک طار

عرضاه در منحنای فیلیابا وارد شاده کاه منحنای

فیلیبا تعمیمیافته 1نامیده میشود .در چارچوب منحنی فیلیبا –صر نیر از نزولای یاا عماودی-
فرض میشود که یک رابطاه بلندمادت میاان تاورم ( 𝑡𝜋) و شاکا

تولیاد (  )𝑦𝑡−1 − 𝑦̅𝑡−1برقارار

است ،پا معادله زیر قابل ارائه است:
()1

𝜋𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑦 (𝑦𝑡 − 𝑦̅𝑡 ) + 𝛽𝐼 𝜋𝑡∗ + 𝛽𝐼 ∆𝐸𝑡 + 𝛽𝐼 𝛥𝐸𝑡∗ + 𝛽𝑜 𝛥𝑝𝑡𝑜𝑖𝑙 + 𝛽𝑓 𝛥𝑝𝑡𝑓𝑜𝑜𝑑 + 𝜀𝑡 .

که در آن ∗𝑡𝜋𝛥 نر تورم وارداتی (بر اساس سهم واردات از طر های تجااری هار کشاور)،
𝑡𝐸∆ تغییرات لگاریتم نر پاول ملای هار کشاور در مقابال دار 𝛥𝐸𝑡∗ ،تغییارات لگااریتم نار ارز
طر های تجاری در مقابل دار (بر اساس بر اساس سهم واردات از طر های تجاری هر کشور)،
𝑙𝑖𝑜𝑡𝑝𝛥 تغییرات لگاریتم قیمت نفت و 𝑑𝑜𝑜𝑓𝑡𝑝𝛥 تغییرات لگاریتم قیمت غیا است.
پرسکات 2بارآورد شاده اسات .مقادار اساتاندارد پاارامتر یکنواخاتپاییری 3در فیلتار هیادریک-
پرسکات  1600اسات کاه باا فارض طاول دوره تاا  108ساال چرخاه تجااری مایتواناد باهخاوبی

1. Augmented Phillips curve
2. Hodrick–Prescott filter
3. Smoothness parameter
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چرخههای تجاری را تفکیک کند .میلز )2003( 1بیان میکند که برای دادههای فصلی مقدار بهیناه
 1000تا  1050است .ماراوال و ریو )2007( 2نیز برای طول دورههای تجاری نزدیاک باه  10ساال،
پارامتر یکنواختپییری دادههای فصلی را  1200تا  1600به دست آوردهاند .بر این اساس ،در این
پژوهش از مقادیر  1000تا  1600برای پارامتر یکنواختپییری استفاده شد که تفاوت قابل توجهی
میان نتایج مشاهده نشد .سرانجام طب میلز ( )2003از مقدار  1000استفاده شد.
در معادله ( ،)1قدر مطل ضری
است .ضرای

𝐼𝛽 نشاندهنده آسی پییری تاورمی از تکاناه تاورم وارداتای

𝑜𝛽 و 𝑓𝛽 به ترتی نشاندهنده شدت آسی پییری تورم در مواجه با تکانههای قیمتی

نفت و غیا خواهند بود .بر همین اساس ،در پژوهش حاضر برای  34کشور توساعهیافتاه و در حاال
توسعه که اط عات مورد نیاز آنها در دسترس بود ،میزان آسی پییری تورمی باا اساتفاده از مادل
خودبازگشت برداری جهانی ( )GVARبرآورد شد.3
هد

پژوهش حاضر آن است که ارتباط میان ویژگیهای اقتصادی کشورها با آسی پاییری

تورمی در مواجه با تکانههای قیمتی نفت ،غیا و تورم وارداتی شناساایی شاود .بار اسااس آنچاه باا
مرور پژوهشها به دست آمد ،دادههای مربوط به عوامل احتمالی ماثر بار شادت آسای پاییری از
قبیل عوامل جمعیتی ،ساختاری ،پولی -ارزی ،تجاری و تنییمات بازارها از بانک جهانی و ماسساه
فریزر برای دوره در دسترس مورد مطالعه  1988تا  2013استخراج شد که میانگین آنها در جدول
( )2گزار

شده است.

به هر حال ،از آنجایی که مبنای نیری دقیقی برای مدلساازی مالفاههاای مااثر بار آسای پاییری
همبستگی و آزمون برابری میانگین تجزیهوتحلیل واریانا بررسی میشود.

1. Terence C. Mills
2. A. Maravall and A. del Rio

 .3نتایج به منیور خ صهسازی آورده نشدهاند.
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فرض کنید 𝑖𝑧 آسی پییری تورمی کشور 𝑖ام است که بر اساس معادله ( )1برآورد شده است.
𝑖𝑥 نیز یکی از مالفههای احتمالی ماثر بر آسی پییری تورمی این کشور را نشاان مایدهاد .بادین
ترتی

ابتدا ضری

همبستگی این دو متغیر به صورت ) 𝑥𝜎 𝑧𝜎( 𝑟𝑧,𝑥 = 𝑐𝑜𝑣(𝑧, 𝑥)/محاسابه شاده و

سبا معنیداری ضری همبستگی از طری آماره  𝑡 = 𝑟𝑧,𝑥 √𝑁 − 2/√1 − 𝑟𝑧,𝑥 2آزمون میشاود
که در آن  Nتعداد کشورها است .رو

دیگر تجزیهوتحلیل واریانا است .بدین منیاور کشاورها

بر اساس مقدار میانه آسی پییری تورمی (مقادیر 𝑖𝑧) به دو گروه کشور تقسیم شده و سبا برابری
میانگین مالفه مورد نیر ( 𝑖𝑥) در میان دو گروه با استفاده از آماره 𝐹 آزمون میشود.
جدول  .2میانگین مؤلفههای احتمالی مؤثر بر آسیبپذیری تورمی
1999

2013

2013

سهم ارز

افزوده بخش کشاورزی

6.10

20.16

18.33

تنییمات بازار اعتبار

سهم ارز

افزوده کااهای کارخانه

19.10

69.36

73.93

تنییمات بازار کار

5.81

نر شهرنشینی

71.82

17.39

17.53

تنییمات کس وکار

6.60

لگاریتم جمعیت

17.47

1.21

1.00

شاخص توسعه مالی

39.49

رشد جمعیت

1.10

63.69

80.33

نر بهره حقیقی

5.94

درجه باز بودن اقتصاد

72.59

7.76

7.91

نسبت نقدینگی به تولید

88.52

لگاریتم انرژی سرانه مصرفی

7.84

15.44

7.70

نسبت حساب جاری

2.28

11.59

13.10

13.36

تغییرات نر ارز

6.23

146

سهم انرژی نو و پایدار از کل انرژی

13.23

8.71

7.25

انرژی برای  1000دار تولید

135

74.05

95.49

سهم واردات غیا

7.87

13.62

11.36

اعتبارات به بخش خصوصی به

85.36

66.93

84.82

سهم صادرات غیا

12.39

4.92

4.11

76.37

9.21

9.50

8.09

8.75

تولید سرانه حقیقی

9.38

89.40

101

7.59

4.91

شاخص تولید غیا

95.84

102

95.84

مالفه

سهم واردات انرژی از کل انرژی
مصرفی

سهم خالص واردات غیا
نر تورم

مأخی :محاسبات پژوهش

4.52
35.38

GDP

اعتبارات بانکی به بخش
خصوصی...

1999

2013

2013

8.43

5.24

6.07

6.70

6.67

72.16

3.90

45.17

42.93

73.11

99.22

2.21

2.36

13.69

0.11
128
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 .5آسیبپذیری تورمی و ترازهای نفت و غذا
در این بخش شدت آسی پییری تورمی برآوردی کشورها گزار

و توصیف میشود .سابا باه

بررسی ارتباط آن با ترازهای نفتی و غیایی کشورها پرداخته میشود.
در نمودار ( )1مقادیر مطل میزان آسی پییری تورمی در مواجه با تغییرات قیمتهای نفات و
غاایا و همچنااین تغییاارات قیمااتهااا در کشااورهای طاار

تجاااری آورده شااده اساات .باار اساااس

نمودارهای ( )1و ( )2مشخص شد که کشورها از نیر تأثیرپییری از تکانههای قیمتی نفات ،غایا و
تورم خارجی و سهم آنها بسیار متفاوت هستند .به هر حال ،به نیر میرسد کاه کشاورهای ایاران،
برزیل ،ترکیه ،چین ،سنگاپور ،سوئد ،سوئیا و فیلیبین نسبت به سایر کشاورها حساسایت بیشاتری
دارند.
به همین ترتی

آسی پییری تورم داخلی از تغییرات قیمت غیا در اغل کشورها تأیید شاده،

اما کشورها از حیث میزان آسی پییری تفاوت قابل م حیاهای باا یکادیگر داشاتهاناد .تاورمهاای
ایران ،آرژانتین ،برزیل ،پرو ،ترکیه ،شیلی و سوئیا بیشترین تأثیرپییری را از تغییرات قیمات غایا
دارند .در حالی که تورم سایر کشورها تأثیرپییری کمتری داشتهاند .در مورد تغییرات قیمت نفات،
مشخص میشود که ایران ،برزیل ،عربستان ،مکزیک و هند بیشترین آسی پییری تورمی از تکاناه
نفت را دارند؛ در حالی که اقتصادهای اتریش ،چین ،سوئد ،فرانساه ،کاناادا ،کاره جناوبی ،ناروژ و
نیوزلند ازجمله کشورهای با کمترین آسی پییری هستند.
] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-08
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تورم خارجی
تغییرات قیمت غذا
تغییرات قیمت نفت

هند
هلند
نیوزیلند
نروژ
مكزیك
مالزی
کانادا
کره جنوبی
فیلیپین
فنالند
فرانسه
عربستان
شیلی
سوئیس
سوئد
سنگاپور
ژاپن
چین
ترکیه
تایلند
پرو
بلژیك
برزیل
آمریكا
آلمان
آفریقای جنوبی
آرژانتین
ایتالیا
ایران
انگلستان
اندونزی
استرالیا
اسپانیا
اتریش
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نمودار  .1میزان آسیبپذیری تورمی  34کشور مدل در مواجه با تغییرات قیمتی خارجی و جهانی

نمودار ( )2سهم تکانهها را در آسی پییری تورمی هر یک از کشورها را نشان میدهد .همان
طور که مشخص است در اغل

کشورها بیشترین سهم را تکانه تورم وارداتی از طر های تجااری

ایفا میکند .ب ر این اساس ،تورم اغل کشورها حساسایت باه نسابت قابال تاوجهی نسابت باه تاورم
خارجی دارد .منتها باید توجه داشت که بخشی از این اثرات خود به دلیال تکاناههاای نفات و غایا
است که ابتدای زنجیره تولید بوده و درنتیجه به عنوان پیشران و آغازگر تورم جهانی عمال کارده و
در ادامه کشور به کشور منتقل می شود .با توجه به نکته باا ،این مسئله کاام ً مطااب باا هشادارهای
تورمی حاصل از آنها جازء ده مخااطره اقتصاادی بشار در ساالهاای آتای خواهناد باود .هرگوناه
تکانههای تورمی جهانی کل اقتصاد جهانی را با مشک ت عدیدهای روبرو خواهد کرد.
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تورم خارجی

هند
هلند
نیوزیلند
نروژ
مكزیك
مالزی
کانادا
کره جنوبی
فیلیپین
فنالند
فرانسه
عربستان
شیلی
سوئیس
سوئد
سنگاپور
ژاپن
چین
ترکیه
تایلند
پرو
بلژیك
برزیل
آمریكا
آلمان
آفریقای جنوبی
آرژانتین
ایتالیا
ایران
انگلستان
اندونزی
استرالیا
اسپانیا
اتریش
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نمودار  :2سهم تغییرات قیمتهای خارجی و جهانی در آسی پییری تورمی  34کشور مدل

یکی از ابتداییترین عواملی که تصور می شود ،شدت تأثیرپییری از نیار غایا را تعیاین کناد،
وضعیت اقتصاد از حیث صاادرات و واردات غایا اسات .باه هماین منیاور ،وضاعیت تاراز غایایی
کشورهای مورد مطالعه در جادول  3گازار

شاده اسات .بار هماین اسااس ،تأثیرپاییری تاورمی

کشورها از تکانه قیمت ی غیا با توجه به وضعیت تراز تجاری مواد غیاییشان مقایسه میشود.
تأثیر تورمی تکانههای قیمتی غیا در انگلستان و کره جنوبی نزدیک به صفر بوده در حالی که
هر دو واردکننده اساسی مواد غیایی هستند .این تکانهها بار تاورم ایتالیاا ،ژاپان ،سانگاپور ،ساوئد،
صاادرکنندگان خاالص ماواد غایایی و ساایرین واردکننااده خاالص باودهاناد .در میاان کشااورهای
توساعه یافتاه و صاانعتی ،بیشاترین تأثیرپااییری تاورمی را اساابانیا ،آلماان ،بلژیااک ،ساوئیا و هلنااد
داشتهاند که آلمان و س وئیا واردکننده خالص غایا و ساه کشاور دیگار صاادرکننده خاالص غایا
بودهاند .بنابراین در میان کشورهای توسعهیافته و صنعتی ارتباط مشخصی میان درجه آسی پاییری
تورمی و وضعیت تراز تجاری غیایی مشاهده نمیشود.
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تکانههای قیمت غیا در کشورهای در حال توسعه آثار تورمی به نسبت قابل توجهتری دارناد.
این آثار تاورمی در کشاورهای انادونزی ،تایلناد ،چاین ،مکزیاک و هناد مثبات و کوچاک ،و در
کشورهای عربستان ،فیلیباین و ماالزی تقریبا ًا صافر باوده اسات .از میاان ایان کشاورها کاه همگای
آسی پییری نسبتاً کمی داشتهاند ،اقتصادهای اندونزی ،عربستان و مالزی واردکننده خاالص غایا و
پنج اقتصاد دیگر صادرکننده خالص بودهاند.
سایر کشورهای در حال توساعه آسای پاییری بااایی داشاتند .اقتصاادهای آرژانتاین ،ایاران،
برزیل ،پرو ،ترکیه و شیلی آسی پییرترین کشورهای گروه در برابر تکانههای قیمتی غیا محسوب
می شوند .جال

است که از شش کشور اخیر ،تنها دو کشور پرو و ایاران واردکنناده خاالص ماواد

غیایی هستند .پا نتیجه میشود که شدت آسی پییری تورمی در مواجه با تکانههای غیا به مازاد
یا کسری تراز تجاری غیا بستگی ندارد .پا این تصور غلط که وضعیت تاراز تجااری غایا عامال
تعیینکنندهای در شدت تأثیرگیاری تکانههای غیا است ،باید کنار گیاشته شود .در عوض به نیار
میرسد که ویژگیهای ساختاری کشورها –که تمایز میان توسعهیافته یا توسعهنیافتاه باودن کشاور
است -اهمیت دارد ،چراکه کشورهای توسعهیافته آسی پییری به نسبت کمتری دارناد و از حیاث
عدم تأثیرگیاری بر تورم سایر کشورها (تحمیل کمتر تاورم وارداتای) نیاز بارای تجاارت خاارجی
مناس ترند.
جدول  .3خالص صادرات مواد غذایی
خالص صادرات (میلیون دالر)
1991- 1990

2001- 2000

2005- 2004

- 1990
1991

- 2000
2001

- 2004
2005

آرژانتین

2728

3989

5578

42

20

7l24

نیوزلند

2444

3093

4929

6l35

8l25

23

شیلی

1311

1772

3077

1l19

2l11

9l12

برزیل

154-

1569

6307

9l-0

9l2

10

استرالیا

4728

7032

8853

1l13

6l11

8l8

تایلند

2257

3029

3862

6l7

8l5

7l4
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کشور
آفریقا

خالص صادرات (میلیون دالر)

852

1137

159

خالص صادرات (سهم از کل واردات کشور)

1437

5l6

6l4

2l3

جنوبی
هند

313

1214

1865

2

3

3l2

کانادا

1480

5930

5947

3l1

7l2

1l2

ترکیه

714

763

984

1l4

9l1

2l1

هلند

4975

3553

4236

6l3

6l1

2l1

فرانسه

4392

3857

4099

1l2

3l1

9l0

چین

471

3085

3283

9l0

5l1

7l0

پرو

-244

-121

52

8l-8

9l-1

6l0

آمریکا

10573

11684

7424

3l2

1

5l0

مکزیک

230

-136

592

5l0

1l-0

4l0

فیلیپین

169

-228

155

4l1

6l-0

3l0

بلژیک

341

361

791

3l0

2l0

3l0

اتریش

-111

-173

-318

2l-0

3l-0

3l-0

فنالند

-106

-180

-354

5l-0

5l-0

6l-0

سوئیس

-933

-897

-979

3l-1

-1

7l-0

سنگاپور

-777

-915

-964

5l-1

8l-0

7l-0

مالزی

-336

-732

-948

2l-1

-1

9l-0

نروژ

-178

-251

-470

8l-0

8l-0

-1

آلمان

-7679

-5647

-6893

5l-2

3l-1

-1

ایران

-910

-567

-373

9l-5

8l-3

1l-1

اندونزی

-132

-769

-873

7l-0

5l-2

3l-1

سوئد

-483

-801

-1687

-1

2l-1

7l-1

کره جنوبی

-1511

-2238

-3138

5l-2

9l-1

7l-1

ایتالیا

-5545

-4115

-6556

7l-3

9l-1

-2

انگلستان

-4631

-6612

-11069

4l-2

-2

4l-2

ژاپن

-9505

-12164

-13911

4l-5

9l-3

6l-3

عربستان

-1686

-1992

-2807

5l-6

2l-6

1l-6

مأخی :محاسبات پژوهش
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2453

4937

6901

1l3

3l3

7l2
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از طر

دیگر ،یکی از ابتداییترین عواملی که تصور مایشاود ،شادت تأثیرپاییری را تعیاین

کند ،وضعیت اقتصاد از حیث تولید و مصر

نفت خام اسات .باه هماین منیاور ،تولیاد و مصار

نفت خام  34کشاور ماورد مطالعاه در جادول ( )4آورده شاده اسات .بار اسااس توضایحات قبلای
مشخص شد که کشورهای توساعه یافتاه و صانعتی (باه اساتثنای ساوئیا و سانگاپور) در بلندمادت
آسی پییری تورمی کمتری در مقابل تغییرات قیمات نفات نشاان دادهاناد .از میاان ایان کشاورها،
اقتصادهای آمریکا ،ایتالیا ،آلمان ،ژاپن ،فرانسه ،کره جنوبی و هلند جزء عمدهتارین واردکننادگان
خالص نفت خام هستند؛ اما کشورهای اساترالیا ،کاناادا و ناروژ جازء صاادرکنندگان خاالص نفات
محسوب میشوند.
شدت تأثیرپییری تورم از تکانههای نفتی در کشورهای در حال توسعه به نسابت بازرگتار و
متفاوت بود .از یک طر  ،کشورهای مکزیک ،آرژانتین ،ترکیه و مالزی آسی پییری بااایی در
مواجه با افزایش قیمات نفات دارناد .آرژانتاین و ماالزی تقریبا ًا در وضاعیت تاراز نفتای ،مکزیاک
صادرکننده خالص نفت و ترکیه واردکننده نفت است .از طر

دیگر ،کشاورهای ایاران ،برزیال،

پرو ،عربستان و هند در برابر کاهش قیمت نفت بهشدت آسی پییرناد کاه عربساتان و ایاران جازء
صادرکنندگان عمده نفات خاام در جهاان محساوب مایشاوند ،در حاالی کاه برزیال ،پارو و هناد
واردکنندگان خالص نفت هستند.
پا در مجموع نتیجاه گرفتاه مایشاود کاه کشاورهای توساعهیافتاه مساتقل از وضاعیت تاراز
نفتیشان ،آسی پاییری کمای دارناد .تاراز نفتای کشاورهای آمریکاای اتاین بهتار از کشاورهای
کمتری دارند .احتمااً آینده مناس

و رو به رشد اقتصادهای آسیایی در میاان کشاورهای در حاال

توسعه دلیلی بر آسی پییری کمتر آنها است .پا این تصور غلط که وضعیت تراز نفتی کشاورها
عامل تعیینکنندهای در شدت تأثیرگیاری تکانههای نفتی است ،باید کنار گیاشته شود.
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جدول  .4تولید و مصرف نفت  34کشور مدل GVAR
تولید نفت
کشور
آمریكا
عربستان
کانادا
چین
ایران
مكزیك
برزیل
نروژ
هند
اندونزی
انگلستان
مالزی
آرژانتین
تایلند
استرالیا
ایتالیا
پرو

-2000
2007
24l9
70l12
80l3
43l4
11l5
63l4
99l1
94l3
95l0
51l1
74l2
94l0
09l1
32l0
84l0
14l0
12l0

2014

کشور

13l13
97l12
84l4
79l4
08l4
14l3
65l2
14l2
01l1
96l0
96l0
75l0
71l0
51l0
51l0
14l0
12l0

آمریكا
چین
ژاپن
هند
برزیل
عربستان
کره جنوبی
آلمان
کانادا
ایران
مكزیك
اندونزی
فرانسه
انگلستان
تایلند
سنگاپور
اسپانیا
ایتالیا
استرالیا
هلند
مالزی
ترکیه
آرژانتین
بلژیك
آفریقای جنوبی
شیلی
فیلیپین
سوئد
اتریش
نروژ
پرو
سوئیس
فنالند
نیوزلند

-2000
2007
82l24
59l7
51l6
11l3
56l2
28l2
84l2
23l3
73l2
98l1
42l2
51l1
40l2
13l2
13l1
94l0
89l1
27l2
07l1
20l1
74l0
82l0
54l0
81l0
62l0
31l0
40l0
43l0
34l0
27l0
18l0
32l0
27l0
18l0

-2007
2013
50l21
60l10
16l5
88l3
09l3
14l3
71l2
74l2
64l2
22l2
30l2
68l1
99l1
78l1
30l1
29l1
56l1
68l1
11l1
08l1
82l0
79l0
67l0
75l0
63l0
40l0
32l0
37l0
30l0
27l0
22l0
28l0
23l0
17l0

2014
67l20
01l12
67l4
18l4
51l3
46l3
67l2
58l2
57l2
20l2
11l2
78l1
75l1
63l1
38l1
38l1
31l1
30l1
08l1
94l0
89l0
79l0
72l0
69l0
66l0
39l0
34l0
33l0
28l0
26l0
25l0
24l0
20l0
17l0
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-2007
2013
61l9
81l12
16l4
79l4
89l4
54l3
48l2
53l2
04l1
14l1
45l1
82l0
82l0
49l0
60l0
13l0
13l0

مصرف نفت
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 .6عوامل مؤثر بر آسیبپذیری تورمی
ارتباط آسی پییری تورمی باا مالفاههاای احتماالی بیاانشاده در بخاش ساوم بار اسااس دو رو
تجزیهوتحلیل واریاانا و ضاری همبساتگی بررسای شاد .مالفاههاایی کاه ارتبااط معنایداری باا
آسی پییری تورمی در مواجه به سه تهدید تورم خارجی ،تغییارات قیمات غایا و تغییارات قیمات
نفت داشتند به ترتی

در جدول  5تا  7گزار

شدهاند .این امکان وجاود دارد کاه در طاول زماان

ساختار کشورها از حیث مالفه های مورد بررسی تغییر کارده باشاد؛ بناابراین باه منیاور اطمیناان از
نتایج ،هر آزمون برای سه دوره  2013-2000 ،1999-1988و  2013-1988انجام گرفت.
طب جدول ( )5بر اساس هر دو رو
قوی میان سهم ارز

تجزیهوتحلیال واریاانا و ضارای همبساتگی ،ارتبااط

افزوده کااهای کارخانهای ،درجه باز بودن اقتصاد و واردات -صادرات غیا

با درجه آسی پییری تورمی در مواجه با تورم وارداتای قابال مشااهده اسات .معیاار ارز
کااهای کارخانهای موج

افازوده

می شود که کشورهایی که صرفاً با تکیه بر نفت درآماد سارانه بااایی

دارند (مانند کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس) صنعتی محسوب نشوند .بار ایان اسااس هماان
طور که انتیار می رفات ،ایان یافتاه باا نتاایج بخاش قبال -مبنای بار اینکاه کشاورهای توساعهیافتاه
آسی پییری تورمی به نسبت کمتاری دارناد -مطابقات دارد .پاا مجادداً تأکیاد مایشاود کاه باا
افزایش سطح توسعه اقتصادی ،آسی پییری کاهش مییابد.
ارتباط معنیدار درجه باز بودن اقتصاد با میزان آسی پییری تورمی کشورها تأیید میشود کاه
مطاب با نتایج گریگوریو و همکااران ( ،)2007چان ( ،)2009مانادال و همکااران ( ،)2012زاناگ
( )2016است.
همچنین مشخص می شود که تأثیرپییری کشاورها مساتقل از وضاعیت تجاارت غایای آنهاا
نیست .اگرچه شواهد بخش قبل نشان داد که یک کشور صر نیر از وضعیت تراز غایایی ممکان
است آسی پییری کمتر یا بیشتری داشته باشد؛ اما شواهد آماری این بخش نشان میدهاد کاه ایان
مسئله در آسی پییری تورمی کلی کشورها اهمیات دارد .شاواهد پاژوهشهاای داخلای دوروال و

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-08

( ،)2015موهانتی و جان ( ،)2015بیانچی و سیولی ( ،)2015زانگ و هه ( )2016و اجاز و همکاران

163

بررسی رابطه میان تورم وارداتی و شاخصهای کالن اقتصادی...

همکاران ( )2013و پیشبهاار و باغساتانی ( )1393ایان مسائله را تأییاد مایکناد کاه تاورم داخلای
کشورها تحت تأثیر درجه باز بودن تجاری است.
جدول  .5مؤلفههای مؤثر بر آسیبپذیری تورمی از شرکای تجاری
آزمون ←

آزمون ←

تجزیهوتحلیل واریانس

ضریب همبستگی

مؤلفه
↓

1988
1999

2000
2013

1988
2013

مؤلفه
↓

1988
1999

2000
2013

1988
2013

سهم ارزشافزوده صنعتی

**4/74

**5/85

**5/59

سهم ارزشافزوده صنعتی

**0/37

**0/37

**0/39

درجه باز بودن تجاری

**4/28

**

5/81

**

5/11

**

**

**

سهم صادرات غذا

**7/98

**8/85

**8/73

نسبت حساب جاری

*3/89

**4/56

**4/25

توضیحات :برای آزمون تجزیهوتحلیل واریانا آماره  Fگزار

درجه باز بودن تجاری
خالص واردات غذا

0/34

0/ 25

0/36

0/35

*0/33

*0/30

شده اسات ** .نشااندهناده معنایداری در ساطح 5

درصد و * نشاندهنده معنیداری در سطح  1درصد است.
مأخی :محاسبات پژوهش

در میان مالفههایی مااثر بار آسای پاییری تاورمی در مواجاه باا تغییارات قیمات غایا ،نقاش
تنییمااات بازارهااای ک ا ن کااام ً مشااهود اساات .سیاسااتهااای دولاات در قبااال بااازار بااه دو نااوع
سیاستهای تنییمی و مداخلهای قابل تقسایم هساتند .سیاساتهاای تنییمای باا تعیاین قواعاد باازی
مطلوب و نیارت بر آن مربوط است و نوع مطلوب سیاسات محساوب مایشاود .اماا ناوع دوم کاه
سیاست مداخلهای است ،به تأثیر و کنترل مستقیم عاام ن اقتصاادی (تولیدکنناده ،مصار کنناده و
 )...و عکاالعملسنجی بازار معطو

است که زیانآور است (فقیه نصیری.)1386 ،

خصوصی و کنترل نر بهره و نر بهره حقیقای منفای و تنییماات کسا وکاار بار اسااس کنتارل
قیمتها ،الزامات اداری ،هزینههای بروکراسی ،شروع به کس وکار ،رشوهخواری و پاارتیباازی،
محدودیتهای جوازی و رضایت مالیاتی اندازهگیری مایشاود .بار ایان اسااس ،مقاررات تنییمای
مناس

در صورت وجود و مطلوب بودن میتوانند با کمک به عکاالعمل مناس و بهموقاع باازار

و تولیدکنندگان ،ثبات قیمتها را بهبود بخشند .در حالی که مقررات زائد و نامناس در زمینههای
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مختلف ازجمله اعتباردهی برای مخااطرات ناوآوری و ساایر ماوارد اعطاای اعتباارات ماانع تحقا
نوآوری و تطبی با شرایط جدید بازار خواهد شد .بنابراین این مسئله که دولت در رابطه با هر یاک
از بازارها از چه نوع سیاستهای استفاده میکند ،بر وضعیت آسی پییری اقتصاد تأثیرگیار است.
همچنان که از نتایج جدول ( )5برمیآید  ،نقش توسعه مالی به طور کلی و ابعاد مختلاف باازار
مالی به طور خاا در آسی پییری تورمی کشورها از تغییرات قیمت غیا تأیید شده اسات .نسابت
نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کاه نشاان دهناده عما (انادازه) بازارهاای ماالی در یاک کشاور
است .1نر بها ره حقیقای دیگار شااخص اساتفاده شاده اسات کاه مقاادیر منفای و قابال توجاه آن
نشاندهنده سرکوب مالی و مقادیر مثبت و بزرگ آن نشاندهناده بحاران آزادساازی ماالی و نار
تورم بااست که هر دو مخرب هستند .نر بهره حقیقی مثبت و پایین معیااری از کاارکرد مطلاوب
نیام مالی است که وجوه مازاد واحدهای اقتصادی را به بخشهای مولد هدایت میکند.
نهایت ًا دو شاخص اعتبارات اعطایی به بخاش خصوصای نسابت باه تولیاد و همچناین اعتباارات
اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید برای سنجش عملکرد ساختاری بازارهاای ماالی
به کار گرفته شدهاند .2مقادار باااتر ایان شااخصهاا نشااندهناده سااختار مطلاوب اعتبااردهی در
بازارهای پول و بدهی است .همان طور که انتیار میرفت هرچقدر توسعهیافتگی بازارهای ماالی و
توان این بازارها از لحاج اندازه ،ساختار و عملکردِ بهرهای بهتر باشد ،آسای پاییری از تکاناههاای
جهانی کاهش مییابد.

اقتصاد است .بدهیهای نقدی شامل اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی ،سبردههای دیداری و سایر بدهیهای
بهرهدار بانکها و واسطههای مالی غیربانکی است .از آنجایی که در برخی از کشورها بهویژه در حال توسعهها ،آماار
بدهی نقدی در دسترس نیست در پژوهش های تجربی از تعریف محدودتر این شاخص یعنی نسبت نقدینگی ( )M2به
تولید ناخالص داخلی استفاده میشود.
 .2چنان چه دادگر و نیری ( )1388بیان میکنند مبنای استفاده از این شاخص آن است کاه هار چاه نیاام ماالی ساهم
بیشتری از اعتبارات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند ،در ارزیابی مدیران ،انتخاب طر های سارمایهگایاری،
پرداختن به مدیریت ریسک ،ارائه خدمات مالی و  ...موف تر عمل میکند.
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پژوهشهای بسیاری ارتباط متقابل توسعه مالی با عملکرد مطلاوب اقتصاادی را نشاان دادهاناد.
برای مثال دهقان شبانی و شاهنازی ( )1395ارتبااط دوساویه توساعه ماالی باا رشاد اقتصاادی را در
استانهای ایران تأیید میکنند .دادگر و نیری ( )1388نیز بیان میکنناد کاه شاواهدی وجاود دارد
مبنی بر اینکه تولید در کشورهایی با بازارهای اعتباری کمتر توسعهیافته ،میال باه کااهش بیشاتری
دارد .به هر حال ابوترابی و ف حی ( )1392اوهار میکنند ،چاالش اصالی در کشاورهای در حاال
توسعه تصمیمگیری و برنامهریزی به منیور حرکت به سمت یک سیستم مالی بانک محور یا بازار
محور نیست .بلکه مسئله اساسی که این کشورها با آن مواجه هستند طراحی سازوکاری است کاه
از طری آن بستر و فضای ازم به منیور بهرهبرداری حداکثری از آثار مثبت توسعه بازارهای مالی
مانند قابلیت رشد اقتصادی بااتر و کنترل نقدینگی ایجاد شود.
در همین راستا ،ابوترابی و همکاران ( )1392نتیجه میگیرند که درآمدهای سهلالوصول نفتی
و در کل درآمدهای ناشی از فرو

خام منابع طبیعی یکی از عوامل تضعیفکننده محیط نهاادی و

مانعی برای عملکرد کارای واسطهها و بازارهای مالی است .به نیر آنها ،رانت منابع طبیعی ارتبااط
دوسویه و مثبت رشد -توسعه مالی را تخری کرده اسات و باه هماین دلیال در کشاورهای باا ایان
ویژگی ،هر دو نیریه رهبری عرضه( 1توسعه مالی علت رشد) و دنبالهروی تقاضا( 2رشاد اقتصاادی
علت توسعه سیستم مالی) رد میشود .بر این اساس ،آنها اهتمام جدی به اصاول صاندوق توساعه
ملی ،کاهش وابستگی بودجاهی دولات باه درآمادهای نفتای و تا

بارای تناوع صاادراتی را از

سیاستهای مقدم میدانند.
متقابل توسعه مالی -رشد را مداخله گسترده دولت در بازارهای مالی و بهویژه سهم باا و ناکارآمد
دولت در مالکیت و مدیریت بانکها دانستهاند .آنها در این زمینه پیشنهاد میکنند کاه اساتراتژی
خصوصیسازی نهادهای مالی دنبال شود .البته گوشزد میکنند که شیوه خصوصیسازی و سرعت
1. Supply-Leading
2. Demand Following
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اجرای آن باید متناس

با زیرساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،مالی و اجتماعی ایران تدوین و اجارا

شود.
ع وه بر عوامل مربوط به بازارهای مالی ،آسی پییری از سطح تورم و نوسانات نار ارز نیاز
تأثیر میپییرد که با پژوهشهای مککاارتی ( ،)2000هاوکر ( ،)2002بلنچاارد و گاالی (،)2007
گریگوری و همکاران ( ،)2007دوماا ( )2008و موهاانتی و جاان ( )2015ساازگار اسات .بار ایان
اساس ،کشورهای با رژیمهای تورمی باا و نوسانات زیاد نار ارز ،درجاه آسای پاییری تاورمی
بزرگتری دارند و ت

بانک های مرکزی برای حفژ ثبات باازار ارز و حاکمیات رژیام تاورمی

پایین میتواند عامل مهمی در کاهش تورمهای با منشاأ خاارجی و جهاانی باشاد .در هماین راساتا،
پژوهش پیشبهار و همکاران ( )1392انتقال تغییرات نر ارز به شاخص قیمت مواد غیایی ایران را
تأیید کردهاند .همچنین اصغرپور و همکاران ( )1390و امامی و آلعلی ( )1390بیان مایکنناد کاه
هرچقدر تغییرات نر ارز بزرگتر باشد ،صادرکنندگان و واردکنندگان کمتر تمایل دارناد کاه باا
تغییر حاشیه سود تأثیر نوسانات نر ارز بر قیمت را خنثی کنند .بنابراین کشورهای با تغییرات نار
ارز زیاد ،تغییرات قیمت بااتری را تجربه میکنند.
مسئله مهم آنکه نقاش نار ارز خاود باه ساطح توساعه ماالی بساتگی دارد .پادرام و حافییاان
( )1395نشان دادهاند که در سطو پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسان نر ارز بر رشد بهرهوری
منفی و در سطو باای توسعه مالی این اثر حتی میتواند مثبت باشد .بنابراین ازماه بهارهمنادی از
مزایای سیستم نر ارز شناور دستیابی به بازارهای مالی توسعهیافتهتر است .بیابانی خامناه و صاادقی
بینالملل تلقی شود و درنتیجه با بهبود تراز تجاری و تنوع صادراتی به ثبات بازار ارز کماک کناد.

به ع وه ،همان طور که پژوهشهای شجری و همکااران ( )1385و تمیازی ( )1393نشاان دادهاناد
هرچقدر تورم افزایش مییابد ،شدت انتقال تکانههای جهاانی از کاناال ارز بار قیماتهاای داخلای
افزایش مییابد .ضمناً شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکاه تاورم بااا عملکارد نیاام ماالی را مختال
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میکند .درنتیجه ارتباط مستقیم بین تورم و درجاه آسای پاییری از طریا عباور بیشاتر نار ارز و
توسعهنیافتگی مالی قابل تحلیل است.
نکته جال

آنکه بین آسی پییری و اندازه جمعیت یک کشور رابطه مشخصی وجاود نادارد.

کشورهای پرجمعیتی مانند آمریکا ،ژاپن و حتی چین تأثیرپییری کمی از تکانههاای غایا دارناد و
در مقابل کشورهای پرجمعیت دیگری مانند ایران ،برزیل و ترکیه تأثیرپییری بسیار بااایی دارناد.
به همین ترتی  ،کشورهای با جمیعت کوچک مانند فن ند و نیوزلند آسی پاییری کمای دارناد و
در مقابل کشورهای کمجمعیت دیگری مانند سنگاپور و پرو آسی پییری باایی دارند.
جدول  :5مؤلفههای مؤثر بر آسیبپذیری تورمی از تغییرات قیمت غذا
آزمون ←

آزمون ←

تجزیهوتحلیل واریانس

ضریب همبستگی

مؤلفه
↓

1988
1999

2000
2013

1988
2013

مؤلفه
↓

1988
1999

2000
2013

1988
2013

سهم کشاورزی

*3/70

**4/89

**4/30

صادرات غذا

**0/46

**0/44

**0/45

*

**

*

**

**

**

نرخ تورم

3/26

4/45

3/41

خالص واردات غذا

-0/39

-0/46

-0/44

تنظیمات بازار اعتبار

**10/24

**7/23

**9/76

نرخ تورم

**0/75

**0/42

**0/75

تنظیمات بازار کار

**4/07

**6/28

**6/21

تنظیمات بازار اعتبار

**-0/54

**-0/50

**-0/55

تنظیمات کسبوکار

2/ 04

**

*

تغییرات نرخ ارز

**5/34

5/39

3/88

تنظیمات بازار کار

-0/ 13

**

-0/31

*3/28

**6/09

تنظیمات کسبوکار

-0/ 20

**-0/55

**-0/43

*

*

**

**

اعتبارات خصوصیGDP /

2/ 07

3/93

3/17

توسعه مالی

تولید سرانه حقیقی

**6/90

**6/53

**6/70

تغییرات نرخ ارز
تولید سرانه حقیقی

**

-0/36

-0/ 27

-0/40

-0/40

**0/85

**0/42

**0/86

*

*

**

اعتبارات خصوصیGDP /

*- 0/30

**-0/45

**-0/40

اعتبارات بانكی خصوصیGDP /

-0/ 24

**

-0/40

**

-0/35

نسبت نقدینگی به GDP

*- 0/29

**-0/40

**-0/37

نرخ بهره حقیقی

**0/63

توضیحات :برای آزمون تجزیهوتحلیل واریانا اماره  Fگزار

**

0/67

**

0/65

شده است.

** نشاندهنده معنیداری در سطح  5درصد و * نشاندهنده معنیداری در سطح  1درصد است.
مأخی :محاسبات پژوهش

مالفههایی که ارتباط معنایداری باا آسای پاییری تاورمی کشاورها از تغییارات قیمات نفات
داشتهاند ،در جدول ( )7گزار شدهاند .همان طور که م حیه میشود ،سهم انرژیهای نو و پایدار
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بر اساس هر دو رو تجزیهوتحلیل واریانا و ضرای همبستگی ارتباط معنیداری با آسی پییری
تورمی دارد .این نتیجه منطقی است زیرا جایگزینی انرژیهای تجدیدپییر به جای سوختهای فسیلی
دو پیامد ضدتورمی دارد :اواً ،قیمت و هزینه تمامشده این انرژیها کمتار نوساان داشاته و بناابراین
تکانههای هزینهای تولید کااهای و خدمات را کاهش میدهند .ثانیاً ،سوختهای فسایلی باه جاای
تولید انرژی برای تولید فرآوردههای با ارز

افزوده باا استفاده میشوند.

بنابراین سرمایهگایاری بارای دسترسای و تولیاد انارژیهاای تجدیدپاییر راهکاار مناسابی در
کاهش آسی پییری خواهد بود .البته تولید این انرژیها هزینه اولیه بااایی دارد ،اماا در عاوض در
اف زمانی طوانی در دسترس هستند و به ع وه علیرغم هزینه اولیاه بااا ،هزیناه نگاهداری پاایینی
دارنااد .صااادقی و همکاااران ( )1395نشااان دادهانااد کااه ساارمایهگاایاری باارای انااواع اناارژیهااای
تجدیدپییر علیرغم هزینههای اضافی ،در مجموع موج افزایش رفاه اجتماعی میشود .فطرس و
همکاران ( )1391نیز نتیجه گرفتهاند که مصر

این نوع انرژیها باا رشاد اقتصاادی رابطاه مساتقیم

دارد .ع ا وه باار ایاانهااا ،اسااتفاده از اناارژیهااای تجدیدپااییر بااه امنیاات اناارژی و بهبااود وضااعیت
زیستمحیطی کمک میکند.
صادقی و همکاران ( )1395و فطرس و همکاران ( )1391پیشنهاد میکنند که از مکانیسمهاا و
مشوقهای مالی برای گستر

سرمایهگیاری در بخش انرژیهای نو و پایدار (مث ً الکتریسیته سبز)

استفاده شود .الگوسازی ترکی

بهینه انرژی و سیاستگیاری برای دستیابی به آن از دیگر اقدامات

حیاتی در این زمینه است .برای مثال پژوهش صادقی و خاکسار آستانه ( )1393ترکی بهیناه تولیاد
سرانجام این مسئله باید در اسناد فرادستی مانند سند چشماناداز و همچناین برناماههاای توساعه ماورد
توجه قرار گیرد .شریفی و همکاران ( )1392نشان میدهند که سیاست استفاده از انرژیهاای فسایلی (بار
اساس تأکیدات بسیار در اسناد فرادستی) و به تعوی اناداختن بهارهبارداری از انارژیهاای تجدیدپاییر،
خسارتهای قابل توجهی بر اقتصاد و رفاه کشور وارد میکند .آنها اذعان دارند کاه تکنولاوژی انارژی
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خورشیدی و بادی آنقدر پیچیده نیست که به استفاده از متخصصاان خاارجی نیااز داشاته باشاد .بناابراین
میتوان با ت شی مختصر ،تکنولوژی مربوط به آنها را از طری تحقی و توسعه بهبود بخشید.
ع وه بر این در مورد آسی پییری تورمی در مواجه با تکانه نفت مهامتارین مسائله بازارهاای
مالی است .همچنان که مشخص است ،تنییمات بازار اعتبار و همچنین ابعادی از توسعه مالی (مانند
نسبت اعتبارات بانکی) ارتباط معنیدار با سطح آسی پییری داشتهاند .در همین راستا ،هماان طاور
که قب ً بیان شد ،اصافهانی و همکااران ( )2012بیاان مایکنناد کاه باه دلیال توساعهنیاافتگی نسابی
بازارهای سرمایه و پول ،اقتصاد ایران در مقابل تکانههای خارجی بهشدت آسی پییر اسات .آنهاا
معتقدند که اگر صندوق توسعه ملی به طرز صحیحی عمال کناد ،مایتواناد نقاش جایبکننادگی
شوک را ایفا کرده و درنتیجه آسی پییری کمتر اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
همانند قبل ارتباط سطح نر تورم و تغییرات نر ارز با آسی پییری تورمی تأیید میشود که
مجدداً نتیجه گرفته میشود کاه کشاورهای باا رژیامهاای تاورمی بااا و نوساانات زیااد نار ارز،
آسی پییری به نسبت قابل توجهتری دارند .لکن باید توجه داشت کاه اغلا کشاورهای در حاال
توسعه عموماً وابسته به صادرات یک یا چند محصول خام هستند (ایران و عربستان نفت و آرژانتاین
و شیلی غیا) ،به همین دلیل ممکن است که جهش و شوکهای ارزی و تورمی این کشورها خاود
حاصل از تغییرات تکانههای قیمت نفت یا غیا باشد.
همچنین ف حی و همکاران ( )1391نشان دادهاند که نوسانات دار و یورو تأثیر نامتقاارن بار
سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران دارند به طوری که تأثیر تکاناه ارزی مثبات بیشاتر از تکاناه
کنند که سیاست ارزی انبساطی بهشدت باعث افزایش قیمتها میشود ،اما سیاست انقباضی آن را
با شدت به نسبت کمتری کاهش میدهد .بر اساس یافتههاای بااا ،سیاسات پاولی ساختگیراناه و
فعاانه کاهش شدت تأثیر تکانههای خارجی بر تورم را به همراه دارد.
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جدول  :7مؤلفههای مؤثر بر آسیبپذیری تورمی از تغییرات قیمت نفت
آزمون ←

آزمون ←

تجزیهوتحلیل واریانس

ضریب همبستگی

مؤلفه
↓

1988

2000

1988

1999

2013

2013

مؤلفه
↓

1988

2000

1988

1999

2013

2013

سهم انرژیهای نو و پایدار

**4/18

**4/38

**4/30

سهم انرژیهای نو و پایدار

**-0/29

**-0/29

**-0/29

**

**

*

نرخ تورم

**

**

**

3/64

4/81

3/81

نرخ تورم

0/35

0/46

0/36

*3/41

**4/44

*4/06

تنظیمات بازار اعتبار

**-0/42

**-0/50

**-0/47

1/ 57

**8/73

**5/36

اعتبارات خصوصیGDP /

-0/ 28

**-0/46

**-0/39

تولید سرانه حقیقی

2/ 57

*3/44

*3/14

اعتبارات بانكی خصوصیGDP /

-0/ 22

**-0/44

**-0/37

تغییرات نرخ ارز

**4/90

**5/96

**6/07

نسبت نقدینگی به GDP

-0/ 23

**-0/40

**-0/35

**

**

**

تنظیمات بازار اعتبار
اعتبارات بانكی
خصوصی GDP /

توضیحات :برای آزمون تجزیهوتحلیل واریانا اماره  Fگزار

تغییرات نرخ ارز

0/47

0/45

0/51

نرخ بهره حقیقی

**0/34

**0/35

**0/32

شده است.

** نشاندهنده معنیداری در سطح  5درصد و * نشاندهنده معنیداری در سطح  1درصد است.
مأخی :محاسبات پژوهش

 .7نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
آسی پاییری تاورمی موجا

دو پیاماد بایثبااتی اقتصااد و افازایش تهدیادات اقتصاادی -امنیتای

میشود .هنگامی که آسی پییری تورمی در یک کشور باا اسات ،تکاناههاای نفات و غایا تاأثیر
قابلتوجهی بر سطح قیمتها می گیارناد و نار تاورم و نوساانات آن را دائما ًا افازایش مایدهناد.
درنتیجه یکی از مهمترین مالفههای ثبات اقتصادی –که ثبات قیمتهاست -از دست میرود .ایان
بیثباتی قیمتها به تدریج به سایر شاخصهای اقتصاد ک ن سرایت کرده و موج بیثباتی تولید،
بر این اساس ،همراه با افزایش تعداد و مقیاس تکانههای قیمتهای جهانی نفات و غایا پدیاده
بیثباتی اقتصادی نیز به طور مکرر اتفاق میافتد که در بلندمدت باا باههامریختگای اقتصااد کا ن
کشور و تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم و دولت ،ساختار اقتصادی -سیاسای کشاور را تضاعیف
می کند .در این وضعیت ،افزایش نارضایتی عماومی از یاک ساو و ضاعف اقتصااد ملای در مقابال
رقبای خارجی از سوی دیگر ،تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی را تشدید میکند .بدین صاورت،
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مسئله آسی پییری تورمی که با میزان تأثیرپییری از تکانههای قیمتی خارجی (مانند نفات و غایا)
ارزیابی میشود ،با دو مسئله بسیار پراهمیت بیثباتی اقتصادی و تهدیدات اقتصادی -امنیتی ارتبااط
تنگاتنگ و علت و معلولی دارد.
در همین راستا ،پژوهش حاضر ارتباط آسی پییری تورمی با مالفههای احتمالی را بار اسااس
دو رو

تجزیهوتحلیل واریانا و ضری همبستگی بررسی میکند .به منیور اطمینان از نتایج ،هر

آزمون برای سه دوره  2013-2000 ،1999-1988و  2013-1988انجام گرفت کاه نتاایج باه طاور
خ صه در زیر ارائه میشود.
بر اساس هر دو رو
ارز

تجزیهوتحلیل واریانا و ضارای همبساتگی ،ارتبااط قاوی میاان ساهم

افزوده کااهاای کارخاناهای ،درجاه بااز باودن اقتصااد و واردات-صاادرات غایا باا درجاه

آسی پییری تورمی در مواجه با تورم وارداتی قابل مشاهده است .این یافته باا نتاایج بخاش قبال -
مبنی بر اینکه کشورهای توسعهیافته آسی پییری تورمی به نسابت کمتاری دارناد -مطابقات دارد.
پا مجدداً تأکید میشود که با افزایش سطح توسعه اقتصادی ،آسی پییری کاهش مییابد.
ارتباط معنیدار درجه باز بودن اقتصاد با میزان آسی پییری تورمی کشورها تأیید میشود کاه
مطاب با نتایج گریگوریو و همکاران ( ،)2007چن ( ،)2009ماندال و همکاران ( ،)2012دوروال و
همکاران ( ،)2013زانگ ( ،)2015موهانتی و جان ( ،)2015بیانچی و سیولی ( ،)2015زانگ و هاه
( )2016و اجاز و همکاران ( )2016و پیشبهار و باغستانی ( )1393است .همچنین مشخص میشود
که تأثیرپییری کشورها مستقل از وضعیت تجارت غیای آنهاا نیسات .اگرچاه برخای شاواهد نیاز
بیشتری داشته باشد.
در میان مالفههایی مااثر بار آسای پاییری تاورمی در مواجاه باا تغییارات قیمات غایا ،نقاش
تنییمات بازارهای ک ن کام ً مشهود است .همچنان نقش توسعه مالی به طور کلی و ابعاد مختلف
بازار مالی به طور خاا در آسی پییری تورمی کشورها از تغییرات قیمت غیا تأییاد شاده اسات.
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همان طور که انتیار میرفت هرچقدر توسعه یافتگی بازارهاای ماالی و تاوان ایان بازارهاا از لحااج
اندازه ،ساختار و عملکرد بهرهای بهتر باشد ،آسی پییری از تکانههای جهانی کاهش مییابد.
نکته جال

آنکه بین آسی پییری و اندازه جمعیت یک کشور رابطه مشخصی وجاود نادارد.

کشورهای پرجمعیتی مانند آمریکا ،ژاپن و حتی چین تأثیرپییری کمی از تکانههاای غایا دارناد و
در مقابل کشورهای پرجمعیت دیگری مانند ایران ،برز یل و ترکیه تأثیرپییری بسیار بااایی دارناد.
به همین ترتی  ،کشورهای با جمیعت کوچک مانند فن ند و نیوزلند آسی پاییری کمای دارناد و
در مقابل کشورهای کمجمعیت دیگری مانند سنگاپور و پرو آسی پییری باایی دارند.
سهم انرژیهای نو و پایدار بر اساس هر دو رو

تجزیهوتحلیل واریانا و ضرای همبستگی

ارتباط معنایداری باا آسای پاییری تاورمی از تکاناه نفات دارناد .ایان نتیجاه منطقای اسات زیارا
جایگزینی انرژیهای تجدیدپییر به جای سوختهای فسیلی پیامدهای ضادتورمی دارد و بناابراین
ساارمایهگاایاری باارای دسترساای و تولیااد اناارژیهااای تجدیدپااییر راهکااار مناساابی در کاااهش
آسی پییری خواهد بود .در این مورد توجه به پژوهشهای صادقی و همکاران ( ،)1395فطارس و
همکاااران ( ،)1391پااژوهش صااادقی و خاکسااار آسااتانه ( )1393و شااریفی و همکاااران ()1392
راهگشا خواهند بود.
به ع وه ،تنییمات بازار اعتبار و همچنین ابعادی از توسعه مالی (مانند نسبت اعتباارات باانکی)
ارتباط معنیداری با آسی پییری تورمی از تکانه نفت دارند .در همین راستا ،اصفهانی و همکااران
( )2012بیان میکنند که به دلیل توساعه نیاافتگی نسابی بازارهاای سارمایه و پاول ،اقتصااد ایاران در
طرز صحیحی عمل کند ،میتواند نقش جیبکنندگی شوک را ایفا کرده و درنتیجه آسی پییری
کمتر اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
ع وه بر مالفههای یادشده ،آسی پییری تورمی از سطح تورم و نوسانات نار ارز نیاز تاأثیر
مایپاییرد کااه باا پااژوهشهاای مااککاارتی ( ،)2000هااوکر ( ،)2002بلنچاارد و گااالی (،)2007
گریگوری و همکاران ( ،)2007دوما ( )2008و موهانتی و جان ( )2015و همچناین شاواهد فرعای
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پژوهشهای شاجری و همکااران ( ،)1385پایشبهاار و همکااران ( ،)1392اصاغرپور و همکااران
( ،)1390امامی و آلعلی ( ،)1390ف حی و همکاران ( )1391و تمیزی ( )1393سازگار اسات .بار
اساس یافتههای این پژوهشها ،سیاست پولی سختگیرانه و فعاانه کاهش شدت تأثیر تکاناههاای
خارجی بر تورم را به همراه دارد.
بنابراین این پژوهش به موازات سایر پاژوهش هاا انجاام شاده ،محورهاای اصالی را زیار بارای
کاهش آسی پییری تورمی ایاران و افازایش مصاونیت اقتصااد در مواجاه باا شاوکهاای تاورمی
خارجی پیشنهاد میکند .اواً ،حرکت به سمت تجاارت آزاد قبال از آنکاه توساعه ماالی باه ساطح
مطلوبی برسد ،موج

آسی پییری بیشتر خواهد شد .درواقع  ،توسعه مالی بر باز نماودن اقتصااد از

لحاج تجاری تقدم دارد .هرچقدر توسعه یافتگی بازارهای ماالی بیشاتر باشاد ،قادرت اقتصااد بارای
خنثیسازی و دفع آثار تکانههای جهانی صر نیر از آنکه واردکننده یاا صاادرکننده نفات و غایا
باشد ،بیشتر خواهد بود .بدین منیور اقدامات زیر قابل انجام است:


اعمال قواعد سیاست پولی سختگیرانه متناسا باا رژیامهاای تاورمی ساطح پاایین ،چراکاه
کاهش تورم متوسط و مزمن ایران به تورم تکرقمی پیشنیاز هرگونه ثبات بازار ارز و توسعه
بازارهای مالی است؛



پیگیری جدی استراتژی خصوصیسازی در حوزه مالی و بهویژه اص

سهم باا و ناکارآمد

دولت در مالکیت و مدیریت بانکها؛


کاهش وابستگی بودجهی دولت به درآمدهای نفتی برای جلوگیری از سرکوب ماالی ،بارای
ثانیاً ،سهم بهکارگیری از انرژیهای نو و پایدار یکی دیگار از عوامال کااهش آسای پاییری

تورمی است .قیمت و هزینه تمامشده این انرژیها کمتر نوساان داشاته ،ساازگاری زیساتمحیطای
بیشتری دارند و امنیت بلندمدت انرژی را فراهم میکنند .همچنین ایان امکاان فاراهم مایشاود کاه
سوختهای فسیلی به جای تولید انارژی بارای تولیاد فارآوردههاای باا ارز
میشوند .بدین منیور اقدامات کلی زیر میتواند گامهای اولیه مناسبی باشد:

افازوده بااا اساتفاده
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تغییر جهت سیاستگیاری انرژی از سوختهای فسیلی به انرژیهاای ناو و پایادار در اساناد
فرادستی مانند سند چشمانداز و همچنین برنامههای توسعه؛



استفاده از مکانیسمها و مشوقهای مالی برای پوشش سرمایهگیاری در بخش انرژیهای ناو و
پایدار (مث ً الکتریسیته سبز)؛




الگوسازی ترکی بهینه انرژی و سیاستگیاری برای دستیابی به آن؛
گستر

تحقی و توسعه در تکنولوژی انارژیهاای ناو و پایادار (مانناد خورشایدی و باادی)

بهویژه آنکه نیاز کمتری به متخصصان خارجی دارد.
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