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 چكیده 
 حاضر بررسی از پژوهش فباشد. هدهای مالی میالمللی کاالها، خدمات و داراییشدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادالت بینجهانی

هار چتورم  به  صادی برشدن اقتشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای خاورمیانه است. از دیدگاه نظری در مورد تاثیر جهانیتاثیر جهانی

ساطی های انبشدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاستگذاری فرایند جهانی. مجرای اول، اثرمجرای عمده اشاره شده است

کند. دا میغییر قیمت نسبی کاالهای وارداتی انعکاس پیتهای نسبی است که در شدن بر قیمتباشد. مجرای دوم، اثر گذاری جهانیمی

 ورم داخلی ازهای خارجی بر تباشد. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشورشدن بر شیب منحنی فیلیپس میمجرای سوم تاثیر جهانی

 دن و تجارت است.شطریق جهانی

و روش اقتصاد  های موجودبا توجه به حداکثر داده  KOFشدن در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص ترکیبی و نسبتا جدید جهانی

رآورد شده است. نتایج ب 2021-2011کشور خاورمیانه ، در دوره زمانی  14شدن اقتصادی بر تورم در های تابلویی اثر جهانیسنجی داده

 .اشته باشدشدن اقتصادی نتوانسته است تاثیر منفی بر تورم در کشورهای مورد مطالعه ددهد که جهانیآمده نشان میبدست 

  انهیخاورم یکشورها -تورم -یاقتصاد شدن یجهانهای کلیدی: واژه
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  مقدمه -1
گذاری و رشد سرمایه اطمینانی در اقتصاد، کاهشبروز نا تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت،      

خیر اهای ر سالدکند. رو، شناخت عوامل موثر بر تورم، زمینه مهمی برای رشد و توسعه پایدار فراهم میاقتصادی است. از این

شدن بر اری که جهانیله آثاند، از جمهای مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کردهشدن بر جنبهاقتصاددانان به آثار جهانی

شدن نرخ تورم خود را هانیجاند در فرایند تواند داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. کشورهای زیادی توانستهاقتصاد کشورها می

عد از پیوستن به داشته است، ب 1990درصدی را در اواخر دهه  150کاهش دهند. به عنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم 

 (. 1395،ورشدت کاهش دهد)سلمان پن تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را بهسازما

شدن المللی، جهانیتوان در افزایش بازرگانی بینافزونی است که آثار آن را میالمللی شدن روزاقتصاد جهانی شامل بین    

 (.1396هده کرد)فتاحی،گذاری مستقیم خارجی مشاتولید و جریان سرمایه

تر از گذاری بر بهبود فن آوری سریعبخشد، اقتصاد باز از طریق تاثیرشدن اقتصادی یک کشور تجارت جهانی را بهبود میجهانی

شدن عقیده دارند که دانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی(. اقتصاد2018، 1کند) ساشیدااقتصاد بسته رشد می

شدن با ایجاد یک دهد. جهانیامل خارجی را در فرایند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش میشدن نقش عوجهانی

تواند های صنعتی میوری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشورکنندگان، رشد بهرهفضای رقابتی برای تولید

ها های مختلف ممکن است بر تورم کشوردن به روشش(. جهانی1396پور، تاثیر قرار دهد)سلمانهای داخلی را تحت قیمت

گذار باشد. از طرف دیگر ادغام ها تاثیرتواند بر نحوه عملکرد مقامات پولی کشورها میگذار باشد. از یک طرف باز شدن اقتصاداثر

های دیگر را در ان کشورکنندگهای جهانی، تولیدها به بازارهای نوظهوری چون چین و هند و نفوذ تولید این کشوراقتصاد

ها و تواند مانع افزایش قیمت توسط آنها شود. همچنین، کاهش قیمت نسبی کاالمعرض رقابت قیمتی شدیدی قرار داده که می

تورم یکی از  (.1396ها بکاهد)فتاحی، خدمات وارداتی ممکن است به صورت مستقیم از شدت افزایش سطح عمومی قیمت

اطمینانی در اقتصاد، کاهش های ضعیف جامعه، بروز نا ع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهکعوامل اثرگذار بر توزی

های مبادله و گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. نرخ تورم باال و با نوسان زیاد موجب افزایش هزینههای سرمایهافق

 (.1390شود)پیرایی و دادور، یجه کاهش رشد اقتصادی میهای تولیدی و در نتگذاری در فعالیتکاهش سرمایه

-عه میعی در جاماجتما از این رو شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش عدالت

 شود، بلکه گامی مهم در راستای ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. 
سترش شدن اقتصادی به معنای رشد و گدانند. جهانیسیستم تجارت جهانی می  دانان دلیل کاهش تورم رااغلب اقتصاد 

-سیع میسطح و تجارت جهانی در اقتصاد باز، تحرک سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، انتقال تکنولوژی و تبادل اطالعات

 (.1398باشد)گرجی و همکاران، 

الملل و های کاال و سرمایه در سراسر جهان است که در آن موانع تجارت بینمعموال به صورت ادغام بازارشدن اقتصادی جهانی

( و با ایجاد یک 2014، 2دهد)گورگل و الچها را کاهش میشدن با پیشرفت فناوری هزینهیابد. جهانیگذاری کاهش میسرمایه

تواند های دستمزد به خصوص برای کشورهای صنعتی میکاهش فشاروری و کنندگان، رشد بهرهفضای رقابتی برای تولید

ی ئمتواند یک سیاست داگذاری تورمی میهای پولی مناسب و هدفدهد. هر چند سیاستهای داخلی را تحت تاثیر قرار قیمت
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 تاثیر قرارمدت را تحتم کوتاهتواند تورشدن از طریق تاثیراتش بر قیمت کاالی وارداتی میبه منظور مهار تورم باشد ولی جهانی

ها قیمت کاالهای وارداتی را کاهش شدن اقتصادی از طریق کاهش تعرفه(. جهانی1398پور و همکاران، دهد)سلمان

های عرضه و تقاضا بر تورم، کاهش و شدن نقش عوامل داخلی همچون محدودیت(. در جریان جهانی2016، 1دهد)جینمی

 شود.مینقش عوامل جهانی بیشتر 

شدن بر انگیزه مقامات پولی گذاری فرایند جهانیگذار است؛ مجرای اول، اثرشدن از طریق چهار مجرا بر تورم تاتیرجهانی

شدن گذاری جهانیباشد. مجرای دوم اثرمدت اقتصاد میگذاری بر تورم بلندهای انبساطی و در نتیجه اثربرای توسل به سیاست

مجرای سوم  کند.می های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کاالهای وارداتی انعکاس پیدابر قیمتبر تورم، اثر گذاری آن 

منحنی  قتصاد، شیباکنند که با باز شدن های ارائه شده بیان میباشد. تئوریشدن بر شیب منحنی فیلیپس میتاثیر جهانی

 ذاری شکافگهارم اثر یافت. مجرای چ لید داخلی کاهش خواهدپذیری تورم از نوسانات توفیلیپس کاهش یافته و بنابراین اثر

  (.1386ه واسطه تجارت است)زندیه، های خارجی بر تورم داخلی بتولید کشور
ی بازار داخل قابل توجه باشد، با ای اگر سهم واردات در تامین عرضهسازی تجاری و حذف موانع تعرفهاز طرفی با اجرای آزاد

چنین اگر تقاضا برای کاالی داخلی در بازار جهانی وجود روند. هممیهای داخلی نیز باال ای جهانی، قیمتهافزایش سطح قیمت

های داخلی، تقاضا برای کاالهای صادراتی جهانی نسبت به قیمت هایباشد، درصورت مواجهه با افزایش سطح قیمت داشته

-های داخلی افزایش میت در بازار داخلی کاسته شده و در نتیجه قیمتی محصوالیافته و به دنبال آن از میزان عرضه افزایش

یابند. بنابراین اگرچه در یک اقتصاد باز تغییرات متغیرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی داخلی تاثیرگذار است اما میزان 

زان تقاضا برای صادرات، بستگی دارد. بودن اقتصاد، میزان وابستگی به واردات و میپذیری متغیرهای داخلی به درجه باز تاثیر

گذار است. با توجه به کشش قیمتی کاال، بحث جانشینی بین عبارت دیگر کشش قیمتی واردات و صادرات در این امر تاثیربه

شود. اگر کشش قیمتی تقاضا ی کل در بازار داخلی مطرح میگیری عرضهمحصوالت داخلی و محصوالت وارداتی برای شکل

یافت و تقاضا برای کاالی جانشین  های جهانی، تقاضا برای واردات کاهش خواهدردات باال باشد، در صورت افزایش قیمتبرای وا

-های جهانی نمیهای داخلی تاثیر زیادی از قیمتکه تولید داخلی است، افزایش خواهد یافت، بنابراین سطح عمومی قیمت

گویی به بازار و میزان مازاد تقاضا در بازارهای داخلی، قیمت در بازار  رای پاسخی داخلی بپذیرد، ولی با توجه به کشش عرضه

های داخلی به های جهانی، قیمتکرد. اگر کشش قیمتی تقاضای کاالی وارداتی کم باشد، با افزایش قیمتداخلی تغییر خواهد

ش بودن تقاضا برای کاالهای صادراتی، با افزایش کشیافت. از سوی دیگر در صورت پرطور مستقیم متاثر شده و افزایش خواهد 

یابد و لذا ی این محصوالت در بازار داخلی کاهش مینتیجه عرضههای جهانی، تقاضا برای کاالهای صادراتی افزایش و درقیمت

انجامد یا کاهش یشدن اقتصادی به افزایش نرخ تورم مپاسخ به این سوال که جهانی یابد.قیمت آن در بازار داخلی افزایش می

شد، افزایش بینی نیست. آنچه مسلم است با افزایش مبادالت تجاری بر میزان صادرات کشور افزوده خواهد آن، قابل پیش

داد. اگر این تغییرات  خواهدها را افزایششود و درآمد ملی، تقاضا و در نتیجه قیمتصادرات باعث باال رفتن درآمد ملی می

-های کاالها و خدمات مصرفی سرمایهشود. البته کاهش واردات و یا تغییر قیمتمی سوس باشند، تورم ایجادتداوم داشته و مح

های شدن اقتصادی بر تورم در کشورپژوهش پیشنهادی به بررسی تاثیر جهانیای وارداتی نیز در ایجاد تورم موثر هستند 

شدن اقتصادی وری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانیپردازد. نوآمیانه و شمال آفریقا میمنتخب منطقه خاور

 است.پرداخته KOF 2 با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیمیانه های خاوربر تورم در کشور

 دار دارد؟میانه تاثیر معناهای خاورشدن اقتصادی بر تورم کشورآیا جهانی ترین سوال پژوهش حاضر عبارت است از:مهم       
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 ترین فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از:همو م        

 دار دارد.معنا تاثیر میانه های خاورکشورشدن اقتصادی بر تورم جهانی 

 . مروری بر مطالعات تجربی2

مدل تعادل  ی درجه باز بودن و تورم برای تجزیه و تحلیل نرخ بهینه تورم تحت کنترل از یک( به بررسی رابطه2018) 1کوکه

های رفاهی باشد، بین باز بودن و تورم یک رابطه عمومی دو کشوری پرداخت و نتیجه گیری کرد هنگامی که هدف سیاست

شود و اگر درجه باز بودن اقتصادی های انحصاری میمعکوس در بلند مدت وجود ندارد زیرا روند تجارت منجر به کاهش بنگاه

ت گذاران منحنی فیلیپس کوتاه مدت را با شیب  بیشتری استخراج کنند حتی اگر در شود که سیاسبیشتر باشد منجر می

 رود. تر میتر است تورم باالتری وجود داشته باشد. به این ترتیب در اقتصادی که بازکوتاه مدت سود کم

ی بین باز اکستان به بررسی رابطهدر کشور پ 2019-1999های سری زمانی ساالنه برای دوره ( با استفاده از داده2019) 2زکریا

 ی مثبت بین باز بودن تجارت و تورم وجود دارد.بودن تجارت و تورم پرداخت و به این نتیجه رسید که رابطه

به این نتیجه رسید که یک رابطه  2019-2008های ( با استفاده از مدل تصحیح خطا برای پاکستان در سال2020) 3مختر      

 کند.بودن تجاری وجود دارد که فرضیه رومر را در پاکستان تایید میین تورم و بازمدت بمنفی بلند

 داده ( رابطه باز بودن اقتصاد از نظر مالی، تورم غیر قابل معامله و سیاست پولی بهینه را مورد بررسی قرار2021) 4الرتی          

تورم غیر قابل معامله دارد و اینکه سیاست پولی بهینه با توجه به  و به این نتیجه رسید که باز بودن اقتصادی تاثیر منفی بر

 .بودن اقتصادی متفاوت است درجات مختلف باز

هاا و روش  شدن اقتصادی بر تورم را با استفاده از آزمون کرانهبودن تجاری و جهانی( اثر باز 1398جعفری صمیمی و همکاران )

بودن تجاری دادند و به این نتیجه رسیدند که باز ورد بررسی قرار م 1380-1397سالهای های توزیعی از رگرسیونی با وقفهخود

شدن تاثیر منفای و  باشد. همچنین جهانیمدت مثبت مین در بلند آداری با تورم دارد اما اثر  مدت رابطه منفی و معنا در کوتاه

 مدت دارد. مدت و بلند معناداری بر تورم در کوتاه
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باا تاکیاد بار آزاد     های کالن اقتصادی در ایران را( تاثیرات آزاد سازی اقتصادی بر شاخص1396ریفی رنانی و همکاران )ش      

کردند و به این نتیجه رسیدند  بررسی 1395-1385سازی تجاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و طی دوره زمانی 

 شود.وری و نیز کاهش تورم میافزایش حجم تولید و بهره که سیاست آزاد سازی در بلند مدت، منجر به

 قدینگی و رشد تولیاد ن( تاثیر درجه باز بودن اقتصاد و متغیرهای مهم نرخ ارز، تورم وارداتی، رشد 1396فتاحی و همکاران )      

ورد ما تفاده از رگرسیون چنادک  با اس 1380-1395ه های سری زمانی ساالنه در دورملی بر نرخ تورم داخلی با استفاده از داده

جود ندارد وبودن اقتصادی های پایین تورم ارتباط معناداری بین تورم و بازبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در نرخ

 یابد.مییز افزایش بودن اقتصاد تورم ندارد و با افزایش درجه باز های باال رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود اما در نرخ

 34های مقطعی برای با استفاده از داده تورم و تورم -تولید -بودن تجاری بر مبادله ( تاثیر باز1395زاده و همکاران )نصیری       

س ناهمساانی  ( با استفاده از روش حداقل مربعات و آزماون واریاان  2018-2000کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی )

تاورم   -دهاد و مبادلاه تولیاد   بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش مای  پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز

 دهد.های منتخب را افزایش میکشور

 روش پژوهش.3

انی طعی و سری زما های مقهای تابلویی ترکیبی از دادهباشد. دادهی تابلویی میهاروش مورد استفاده در این تحقیق روش داده

-دادن جهاانی اندر این تحقیق برای نش.کنیمهای مقطعی را در طول زمان مشاهده میباشند، یعنی اطالعات مربوط به دادهمی

 شود.استفاده می KOFشدن اقتصادی، از شاخص جدید 

 های موجود در الگومتغیر

 ف( شاخص تورمال

 استفاده شده است. 1برای نشان دادن تورم از شاخص قیمت مصرف کننده به صورت درصدی      

 شدنب( شاخص جهانی

 100تاا  0شود. مقیاس این شااخص  استفاده می KOFشدن اقتصادی، از شاخص جدید دادن جهانی در این تحقیق برای نشان  

 دهد.شدن را نشان میی جهانیباالترین درجه 100باشد که می

 ج( شاخص حجم پول 

                                                         

. Inflation, consumer prices (annual %) 
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 ام است.tام در سال  iحجم پول کشور   MONitمنظور از شاخص رشد پول و شبه پول استفاده شده است.  برای این

 د( شاخص تولید 

 .ستام اtام در سالiتولید کشور GDPit برای نشان دادن تولید از رشد تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.   

 توان به صورت زیر ارایه کرد:مدل مورد نظر برای بیان عوامل تاثیرگذار بر تورم را می

Yit = α + β1KOFit  + β2MONit  + β3GDPit + Uit                                  

تناداز: شااخص   ارباشد، متغیرهای سمت راست)متغیرهای مستقل( نیاز عب متغیر وابسته و بیانگر تورم می Yitدر رابطه ی فوق، 

-ام مای tی پسماند برای ساال  (، نیز جملهGDP(، شاخص تولید واقعی)MON(، شاخص حجم پول)kOFجهانی شدن اقتصادی )

 باشد.

 

شدن اقتصادیاطالعات شاخص جهانی (:1جدول ) KOF 2021-2011های برای کشورهای منتخب در سال   

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

 ترکیه 52.19 51.74 54.31 53.35 55 60.87 58.03 60.59 60.89 59.3 61.49

 امارات 43.43 43.94 48.19 48.68 50.65 52.79 53.88 49 46.73 51.52 47.13

64.55 64.49 67.88 70.2 68.74 69.67 65.63 67.02 65.32 63.44 61.92 
 فلسطین

87.4 88.55 88.96 87.37 85.42 84.32 85.12 80.59 77.74 77.12 75.82 
 عربستان

67.35 67.7 65.72 67.88 64.3 62.77 60.06 59.73 59.77 60.76 62.02 
 کویت 

49.92 51.46 55.31 53.99 52.67 50.54 52.58 51.75 53.29 52.27 50.22 
 عراق

78.65 79.02 76.47 76.74 76.46 76.77 75.88 75.36 75.07 75.23 73.91 
 قطر 

75.33 75.72 75.16 74.34 69.2 69.7 63.71 62.1 62.25 69.61 69.36 
 عمان 

69.58 71.05 68.82 66.89 63.98 61.08 59.42 60.09 59.75 60.68 58.32 
 سوریه

28.92 28.51 24.27 24.58 30.36 26.76 25.04 33.87 33.03 30.44 30.98 
 ایران

88.91 88.57 87.76 88.4 88.4 87.66 86.32 86.19 86.29 85.56 86.03 
 بحرین

49.3 48.16 48.61 50.31 48.77 48.93 43.51 40.99 42.22 41.94 41.29 
 مصر

39.25 39.73 41.59 40.75 41.6 40.94 38.8 36.48 33.89 33 33.2 
 یمن

51.61 49.72 48.98 49.26 46.62 46.11 41.89 46.09 43.27 40.76 36.68 
 لبنان
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 .ه استباالترین  نرخ تورم را داشت 2021تا  2011های دهدکشور ایران در سالمی دول نشانهمانطور که اطالعات ج

2021-2011های در سال خاورمیانهاطالعات شاخص تورم برای کشورها (:2-3جدول )  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

 ترکیه 0.33 4.22 1.41 4.26 3.96 1.38 2.31 3.67 4.86 5.73 3.91

 بحرین 0.7- 1.2- 0.49- 1.59 2.35 2.58 2 3.25 3.52 2.79 1.96

 مصر 2.68 2.27 2.73 4.5 11.27 4.86 7.64 9.31 18.31 11.76 11.26

 ایران 14.48 11.27 14.34 16.47 14.76 13.43 11.93 17.21 25.54 13.5 10.13

 فلسطین 0.67 1.77 1.83 1.62 3.36 3.49 6.25 5.38 14.92 0.68- 5.01

 کویت 1.81 1.3 0.89 0.96 1.25 5.26 3.057 7.91 10.58 3.97 4

 عمان .. 0.82- 0.29- 0.19 0.76 1.86 3.2 5.96 12.09 3.94 3.2

 قطر 1.65 1.47 0.24 2.26 6.8 8.81 11.84 13.76 15.05 4.86- 2.43-

 عربستان 1.12- 1.11- 0.23 0.59 0.33 0.7 2.21 4.17 9.87 5.06 5.34

 لبنان 8.03 4.87 8.33 7.71 8.41 8.52 7.2 7.97 14.3 11.25 13.25

 سوریه 2.96 1.98 2.72 2.71 3.63 2.02 4.49 3.42 4.92 3.53 4.42

 امارات .. .. .. .. .. .. .. .. 12.25 1.56 0.88

 یمن 4.59 11.91 12.24 10.83 12.51 11.81 10.84 7.91 18.98 5.41 11.17

 عراق 1.89 0.62 2.80 1.167 1.49 0.98 3.28 2.04 3.70 99. 0.99

 1پایگاه اینترنتی بانک جهانی منبع:

تورم باالتر است در  کشور خاورمیانه دارای 14دهد کشور ایران به طور کلی در بین نشان می 2و1همانطور که اطالعات جدول 

 .تری استشدن اقتصادی پایینحالیکه دارای شاخص جهانی

 

 

                                                         

 The World Bank, www.worldbank.org. 
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شدن اقتصادی اطالعات میانگین تورم وشاخص جهانی (:3جدول) KOF در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا   

 عراق سوریه مصر بحرین ایران عربستان عمان قطر یمن کویت امارات اردن فلسطین ترکیه نام کشور

 3.50 1.26 3.96 3.24 3.34 میانگین تورم
10.7

4 
4.96 3 2.38 

14.8

2 
601.  7.87 9.07 1.89 

میانگین شاخص 

شدن جهانی

kof 

57.0

7 
44.77 66.26 83.45 63.44 

52.1

8 
76.32 

69.6

8 
63.60 

28.7

9 

79.2

4 

45.8

2 

38.1

1 
45.54 

دهد. نشان می 2021تا  2011های در سال 3بر حسب جدولرهای منتخب را شدن اقتصادی کشومیانگین شاخص جهانی

 .رد شدن را در بین سایر کشورها دااست کشور امارات بیشترین میانگین جهانیهمانطور که در نمودار مشخص 

 

 اشدن اقتصادی در کشورهمیانگین شاخص جهانی :1نمودار

 برآورد مدل 

مدل برای کشورهانتایج حاصل از برآورد  -(4)جدول  
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فزارمحاسبات تحقیق با استفاده از نرم ا منبع: Eviews 

درصد  62ده در مدلباشد و متغیرهای به کارگرفته شمرسوم بیانگر معناداری کل رگرسیون می F، آماره 4با توجه به جدول       

 دهند.تغییرات تورم کشورهای منتخب را توضیح می

باشاند.طبق نتاایج   ار  مای معناا د %90کار گرفته شاده، در ساطح   ی متغیرهای بهدهد که همهاستیودنت نشان می -ی تیآماره

مثبت و  اثری %99در فاطله اطمینان  KOF، شاخص جهانی شدن اقتصادی 2010تا2000حاصل از برآورد الگو، طی دوره زمانی 

ر تاورم  معناا دار با   وشدن اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر تورم کشورهای منتخب دارد. بنابراین فرضیه ما مبنی بر اینکه جهانی

 گردد.نمی دارد تایید

 گیرینتیجه

و باا اساتفاده از    2011 - 2021شدن اقتصادی بر تورم کشورهای خاورمیاناه بارای دوره زماانی    در این تحقیق، اثر جهانی      

 شدن کاه هانیهای تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از شاخص ترکیبی و جدید جروش اقتصاد سنجی داده

دن اقتصادی شترین یافته این تحقیق عبارت است از: جهانیو منتشر شده است استفاده کردیم. مهم ئهارا KOFتوسط موسسه 

 نتوانسته است تاثیر منفی بر تورم کشورهای خاورمیانه و داشته باشد.

در ماورد علات رد   بنابراین در این کشورها با وجود افزایش جهانی شدن اقتصادی، نرخ تورم روند افزایشای داشاته اسات.          

شدن نیز بستگی داشته است. عوامل بسایاری در  توان گفت تورم کشورها به عوامل مختلفی غیر از جهانیفرضیه این تحقیق می

باشد. با توجه به اینکه اکثر قریب باه اتفااق   شدن تنها یک عامل از کلیه عوامل موجود میتورم کشورها دخیل هستند و جهانی

 شود علل تورم کشورهای در حال توسعه بررسی شود. شورهای در حال توسعه هستند در زیر سعی میکشورهای انتخابی، ک

ضریبمقدار  نام متغیر  .t Probآماره  

 -15.05046 -3.036691 0.0029 

GDP 0.164591 1.875693 0.0630 

MON 0.056981 3.753639- 0.0712 

KOF 0.324719 3.753639 0.0003 

 0.623886 

 0.576502 

Durbin-Watson 1.774750 

 F 13.1665آماره 

p-value 0.000000 
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رخای عوامال   تواند دالیل متفاوتی داشته باشد برخی مطالعات رشاد بای رویاه نقادینگی، برخای فشاار هزیناه و ب       تورم می     

ورم است ی نوعی از تاند. تورم ساختاری یا نهادفی نمودهساختاری و... را منشا اصلی بروز تورم در کشورهای در حال توسعه معر

رهنگای ایان   دهد، این نوع تورم معماوال از سااختار اقتصاادی، اجتمااعی و یاا ف     که عمدتا در کشورهای در حال توسعه رخ می

وز هاای بار  مینهزه ای است کشود. از آنجایی که ساختار اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی این کشورها به گونهکشورها ناشی می

ادیناه  تاورم کشاورها نه   آورد که در آنوجود میها شرایطی را بهدارد، همین زمینهعدالتی اقتصادی در آنها وجود نابرابری و بی

 وان تنگناهاای پذیری، تکنولوژی پایین تولید و مشکالت مبنایی طرف عرضه باه عنا  عدم رقابت کند.ده و حالت مزمن پیدا میش

دی اثار  شدن اقتصااز عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر افزایش تورم است. از طرف دیگر شاید دلیل اینکه جهانی ساختاری نیز

 وساعه باشاد و  ها برای کشورهای در حال تمثبت و معنادار بر تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد، ساختگی بودن این شاخص

کنناد،  ی مای گیرها را در کشورهای مختلف اندازهتوسعه یافته این شاخصباید به صحت آن شک کرد. از آنجایی که کشورهای 

الیال  ها را به دصکنند و غیر معمول نیست که شاخها را بزرگتر از واقع ارزیابی میشاید برای رسیدن به اهدافشان این شاخص

دن در این شدن اثرات مثبت جهانیهای نامناسب داخلی و خنثی کرتواند به دلیل سیاستسیاسی ساخته باشند. بخشی هم می

ه ای خاورمیانگردد:کشورهمی ئهبر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد زیر جهت بهبود تورم کشورهای منتخب ارا کشورها باشد.

ر دن اقتصاادی د شا یافته از آثار مثبت جهاانی های اقتصادی خود باشند تا همانند کشورهای توسعهباید به فکر بهبود زیرساخت

ز ااعماال برخای    باشند که در مسیر مهار تورم نیاز باه کنند. همچنین این کشورها باید توجه داشته ت کاهش تورم استفادهجه

اکمیات  اصالحات اقتصادی مانند ایجاد شفافیت اقتصادی و از بین باردن رانات، تبعای  و انحصاارگرایی، خصوصای ساازی، ح      

 ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین در بازار سرمایه است. مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار کاال و خدمات،
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