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با توجه به نقش سياستگذاری های پولي بر متغيرهای اقتصادی شناخت صحيح از
متغيرهای تأثيرگذار بر تقاضای پول و ميزان اثرگذاری هر يك از آنها ،باعث م شود تا
سياستگذاران اقتصادی بتوانند نياز پولي جامعه را به درستي برآورد کنند .در اين مقاله ،با
استفاده از مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نا متقارن به تحليل تابع تقاضای
پول در اقتصاد ايران پرداخته شده است .در واقع هدف اصلي از اين مطالعه به کارگيری
روش خاص تجزيه و تحليل تابع تقاضای پول در ايران برای دوره زماني  1370-1396است.
همچنين برای تصريح مدل از مطالعه فريدمن و چوردی (1988و )1996بهره جستهايم.
نتايج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآيي فوق العاده مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی
متقارن و نامتقارن است براين اساس ميتوان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسيون
فازی با ضرايب متفارن ،نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضويت  0/1تا0/9
يکسان است ،حتي تغيير بسيار اندکي هم در مقدار نما مشاهده نميشود .که بيانگر
نگهداری پول با انگيزه سفتهبازی و احتياطي ميباشد و دارای اثر رکودی با منشا پولي بر
اقتصاد خواهد بود .از سوی ديگر در اين رگرسيون با تغيير ضرايب کشيدگي هيچ تغييری
در مقدار تا بع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بيانگر وجود ثبات در تابع تقاضای
پول در ايران است .از آنجا که دوره زماني در اين مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است،
در درجه عضويت 0/8و  0/9تابع تقاضای پول به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار را دارد
که بيانگردام نقدينگي و شرايط عدماطمينان در اقتصاد ميباشد .همچنين پايداری ضرايب
متغيرهای توضيح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نا
متقارن در ايران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سيدراسکي ( )1967است .به عبارت
ديگر اين نظريه پولي مي تواند شرايط اقتصاد ايران را توجيه کند.
واژههای کلیدی :تابع تقاضای پول ،رگرسيون فازی  ،ضرايب متقارن و نا متقارن.
طبقهبندی .E31 ،J11 ،C19 ،E40 :JEL
 1اين مقاله مستخرج از رساله دکترای نويسنده اول در دانشگاه شهيد باهنرکرمان است.
 نويسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
بررسي تابع تقاضای پول با هدف تحليل مسائل کالن و سياستگذاری اقتصادی
موضوعي با اهميت است .مشخص شدن نقش متغيرهای مهم و تأثيرگذار بر تابع
تقاضای پول در کنار ديگر متغيرهای اقتصادی زمينه الزم را برای موفقيتآميز بودن
سياستهای اقتصادی فراهم ميکند .از سوی ديگر تقاضای پول در بين موضوعات
اقتصاد کالن ،از مباحث مهم و کاربردی است و بدون شناخت دقيق تـابع تقاضـای پـول
نمـيتـوان در مـورد مسـائل و مشکالت کالن اقتصادی تصميمگيری کرد به طوری که
نظريههای متعددی در اين خصوص مطرح شده است (بامول1952 ،؛ توبين 1956 ،و
فريدمن .)1988 ،از اين رو با توجه به اهميت تقاضای پول ،استفاده از تکنيكهای
پيشرو در زمينه بررسي و تحليل اين متغير اساسي ميتواند برای سياستگذاران پولي
راهگشا باشد .در اين بين ميتوان به رگرسيوني فازی که جز کارآمدترين روشها برای
تحليل در اقتصاد است ،اشاره کرد .نظريه مجموعههای فازی در سال  1965توسط
پروفسور لطفي عسگرزاده استاد ايراني االصل دانشگاه برکلي کاليفرنيا معرفي شد.
مجموعههای فازی ،نظريهای است که در شرايط ابهام و عدماطمينان کاربرد دارد .اين
نظريه قادر است بسياری از مفاهيم و عبارات نادقيق را با زبان رياضي بيان کند و زمينه
را برای استدالل ،استنتاج ،کنترل و تصميمگيری در شرايط عدماطمينان فراهم آورد.
پس از معرفي نظريه مجموعههای فازی موضوع مدلسازی و تحليل رگرسيوني در محيط
فازی مورد توجه پژوهشگران علوم نظری و کاربردی قرار گرفته است .منظور از مدل-
سازی و تحليل رگرسيوني در محيط فازی عبارت است از روشي که همه وضعيتهای
متغيرهای مورد مطالعه و پارامترهای مدل فازی باشند .در اين رويکرد موضوع برآورد
پارامترهای مدل ،تبديل به يك مساله برنامهريزی خطي و يا غيرخطي ميشود که با
حل آن ،پارامترهای مورد نظر برآورد ميگردند (تاناکا و همکاران.)1982،1
نوآوری اين مقاله کاربرد رگرسيون فازی برای تحليل تابع تقاضای پول در اقتصاد ايران
است .در اکثر مطالعات انجام شده برای بررسي عوامل موثر بر تقاضای پول از مدلهای
اقتصاد سنجي که برای تصريح به اطالعات کامل و قطعي نياز دارد ،استفاده شده و اين
در حالي است که عوامل موثر بر تقاضای پول از جمله شاخص قيمت سهام ،توليد
Tanaka et al
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ناخالص داخلي ،نرخ ارز ،نرخ تورم در حال تغيير و نوسان بودهاند و همچنين عوامل موثر
بر اين مولفهها نيز حالت نوساني دارند .بنابراين با توجه به اين نوسانات و عدمقطعيت
نيازمند الگويي هستيم که اين عدم قطعيت را مدلسازی کند .در واقع هدف از این مطالعه
پاسخ به این سؤال است که آيا تحليل رگرسيون فازی با ضرايب متقارن و نامتقارن برای
تابع تقاضای پول در ايران متفاوت است؟ برای پاسخگويي به اين سوال در بخش دوم به
تشريح ادبيات موضوع و مرور برخي از مطالعات خارجي و داخلي پرداخته خواهد شد .در
بخش سوم روششناسي تحقيق ،بخش چهارم يافتههای تحقيق و بخش پنجم نتيجه-
گيری ارائه ميشود.

-2ادبیات موضوع
تقاضای پول و عوامل مؤثر بر تابع تقاضای آن نقش تعيينکنندهای در تحليلهای
مربوط به اقتصاد کالن و اتخاذ سياستهای پولي از سوی مقامهای پولي يك کشور ايفا
ميکند .امروزه با بررسي ميزان تقاضای پول در يك کشور ميتوان اوضاع اقتصادی آن
را مورد تجزيه و تحليل قرارداد .افزايش ميزان تقاضای پول نشاندهنده بهبود شرايط
اقتصادی کشور و کاهش در ميزان تقاضای آن منعکس کننده شرايط بد اقتصادی است.
برآورد تابع تقاضای پول ،موضوعي بحثانگيز در ادبيات تجربي اقتصاد است .تابع
تقاضای پول باثبات و مديريت شده برای تحليلهای سياستي و پيشبيني مورد نياز
است .برای رسيدن به نتيجه موفقيتآميز سياستهای پولي و انتخاب ابزار مناسب،
آگاهي از عوامل اثرگذار بر تابع تقاضای پول بسيار مهم است .فرض تئوریهای مرسوم
تقاضای پول اين است که اگر اقتصاد بسته باشد ،تقاضای پول براساس درآمد و هزينه
فرصت و نرخ بهره کشور تعيين مي شود .به طور تجربي ،تخمين تقاضا برای پول مورد
استفاده مقامات پولي به عنوان دستگاهي اصلي در طراحي سياستها ،به منظور
اثرگذاری بر ماندههای پولي و واقعي اقتصاد است .از دهه  ،1980تحقيقات برای تبيين
عوامل مؤثر بر تقاضای پولي هم چون توليد ناخالص داخلي واقعي ،نرخ ارز خارجي و
تورم در ادبيات اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است .به گفته فريدمن ارتباط تعادلي
بلندمدت پايدار بين ماندههای حقيقي پول ،درآمد حقيقي و هزينه فرصت نگهداری
پول در تابع تقاضای پول وجود دارد .پژوهشها ،در سرتاسر جهان ،از هر دو جنبه نظری
و تجربي ،برای تعيين عوامل مؤثر بر تقاضای بلندمدت پول صورت گرفته است.

242

کاربرد مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نامتقارن برای تابع تقاضای...

پول و تقاضای پول يکي از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی بوده است به طوری که
اقتصاددانان مباحث فراواني را در مورد تقاضای پول عنوان کردهاند .در مکتب کالسيك
با استفاده از نظريه مقداری پول ،اعتقاد بر اين است که پول به عنوان شمارشگر به کار
ميرود و پول ارزش ذاتي ندارد .روش تراز نقدی کمبريج ،تقاضای حقيقي پول را تابعي
از درآمد ميداند .به عبارتي انسانها برای هماهنگي بين دريافت و پرداختهای خود با
توجه به وجود فاصله زماني بين اين دو ميبايست بخشي از درآمد خود را به صورت نقد
نزد خود نگه دارند تا اين فاصله را بپوشانند .کينز هم براساس روش کمبريج ،با در
نظرگرفتن نرخ بهره به عنوان متغير توضيحي برای تقاضای پول ،نظريه خود را مطرح
کرد بطوری که برای تقاضای پول سه انگيزه معامالتي ،احتياطي و سفتهازی را در نظر
گرفت .در تقاضای معامالتي ،پول با هدف سهولت در انجام معامالت و در تقاضای
احتياطي نيز ،پول با انگيزه داشتن توان پرداخت مخارج پيشبيني نشده نگهداری مي-
شود .تقاضای سفته بازی پول نيز در رابطه با هزينه فرصت نگهداری پول و تحت تأثير
نرخ بهره ميباشد .از نظر کينز تقاضای معامالتي و تقاضای احتياطي پول تابع مستقيمي
از سطح درآمد ملي هستند .تقاضای سوداگری پول از نظر کينز تابعي معکوس از نرخ
بهره است .از نظر کينز مردم ميتوانند عالوه بر پول داراييهای خود را به شکل اوراق
قرضه نگهداری کنند که هر چه نرخ بهره باالتر باشد ،قيمت اوراق قرضه پايينتر است و
مردم انتظار دارند که در آينده نرخ بهره کاهش يافته و قيمت اوراق قرضه باالتر رود .لذا
مردم هنگامي که نرخ بهره افزايش يابد پول مازاد بر نياز معامالتي خود را به شکل و چه
نقد نگهداری نمي کنند و اوراق قرضه را جهت استفاده از سود ناشي از افزايش قيمت
خريداری ميکنند .لذا هر چه نرخ بهره باالتر باشد ،تقاضای سوداگری پايينتر خواهد
بود .تقاضای معامالتي بامول و توبين برخالف تقاضای معامالتي کينز عالوه بر درآمد
تابع نرخ بهره نيز ميباشد .در تقاضای سفته بازی توبين ،پول به عنوان يك دارايي ،با
ديگر داراييها مثل اوراق قرضه مقايسه ميشود و بهترين ترکيب توسط فرد برای
تقاضای پول و داراييها انتخاب ميشود (بافنده .)1390 ،1فيشر )1911( 2و پيگو3
( )1917نشان دادند که رابطه مستقيم و متناسبي بين مقدار پول و سطح قيمت در
1

)Bafandh (2011
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3
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2
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قالب تعادل کالسيکي وجود دارد .اين دو بر نقش پول به عنوان وسيله مبادله در
معامالت تأکيد دارند .در تئوری مقداری پول به طور دقيق تقاضای پول مورد بحث واقع
نميشود .بلکه سرعت معامالتي گردش پول است که مورد تأکيد قرار ميگيرد
(صمدی .)1390 ،1در رابطه ی مبادله فيشر M ،حجم کل ذخاير پول V ،سرعت گردش
پول يا تعداد دفعاتي است که هر واحد پولي در يك دوره محاسباتي مورد استفاده قرار
ميگيرد P .سطح عمومي قيمتها Y ،محصول توليد شده در اقتصاد را نشان ميدهد.
فيشر در اين معادله دو محدوديت را وارد ميکند :اول آنکه سطح محصول توليدی در
هر اقتصادی ،مستقل از حجم ذخاير پول در آن اقتصاد است .بدين مفهوم که اگر حجم
پول در اقتصاد افزايش (کاهش) يابد ،اين افزايش به يقين در بلندمدت بر متغيرهای
حقيقي اقتصاد از جمله سطح محصول اثری ندارد .هر چند پيروان اين نظريه معقتدند
در کوتاهمدت اين افزايش در حجم پول برای مدت کوتاهي موجب رونق فعاليت های
اقتصادی ميشود ،ليکن اين موضوع را موقتي و زود گذر دانسته و معتقدند اين تغيير در
حجم پول بر سطح محصول در بلندمدت اثری ندارد .اين اقتصاددانان معتقدند که سطح
محصول و بطور کلي متغيرهای حقيقي توسط عوامل واقعي همچون حجم و مهارت
کارکنان ،ترکيب سني آنان و کارآيي توليدی تجهيزات سرمايهای و عواملي از اين دست
تعيين ميشود نه عوامل پولي .دوم آنکه سرعت گردش پول ثابت است و نسبت به
تغييرات در حجم پول از خود واکنش نشان نميدهد .فيشر اعتقاد داشت که سرعت
گردش پول توسط عوامل ساختاری و يا نهادی که به کندی تغيير مييابند ،معين مي-

شود (اسالمي بيدگلي و همکاران .)1387 ،2بنابراين داريم:
M. V = P. Y

()1
در رويکرد کمبريج ،پيگو ( )1917و مارشال ( )1923بيان کردند که سطح نگهداری
پول با مقدار معامالت ارتباط دارد .وقتي ثروت افراد افزايش مييابد ،داراييهای مالي

بيشتری را نگهداری ميکنند که يکي از اين داراييها ،پول است .در رابطه (K ،)2

تمايل افراد در نگهداری بخشي از درآمدشان به صورت پول را نشان ميدهد که عکس

)Samadi (2011
)Islami Bidgoli et al. (2008

1
2
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سرعت گردش پول است ،با اين تفاوت که در اينجا منظور سرعتي است که افراد
پولشان را به کاال تبديل ميکنند.
Md = K. P. Y
() 2
کينز مطرح ميکند که افراد به دليل سه انگيز ه معامالتي ،احتياطي و سفتهازی اقدام
به نگهداری پول ميکنند .به دنبال فيشر و اقتصاددانان کمبريج )1936( 1و کينز 2
( )1390براساس نقش پول به عنوان وسيله مبادله ،بيان ميدارد که تقاضای معامالتي
پول تابع ثابتي از درآمد است .از سويي ،افراد عالوه بر نگهداری پول برای معامالت
جاری خود ،مقداری پول نيز به منظور پاسخ به نيازها و پرداختهای غيره منتظرهشان
در آينده نگهداری ميکنند که به انگيزه احتياطي معروف است (خليلي عراقي و
همکاران .)1384 ،3تفاوت ديدگاه کينز نسبت به پول با ديگر ديدگاهها در مورد
تقاضای سفتهبازی پول است که نشاندهنده رابطه بين تقاضای پول و نرخ بهره است.
وی بيان ميدارد که افراد ترکيبي از پول و اوراق قرضه را که دارای بازده است ،نگهداری
ميکنند .به ترتيبي که انتظار افزايش نرخ بهره در آينده ،موجب افزايش تقاضای سفته
بازی پول خواهد شد و بالعکس ،تابع رجحان نقدينگي کينز عبارت است از
)𝑟 = 𝑓(𝑦,

𝑑𝑀
𝑃

()3
( )1952و
در رابطه ( )3تقاضای واقعي پول تابعي از درآمد و نرخ بهره است.
توبين )1956( 5به دنبال معرفي تئوریای بودند که در آن پول اساسا موجودی است که
برای هدف معامالتي نگهداری ميشود .اگر چه داراييهای مالي غير از پول بازده باالتری
نسبت به پول دارند ،ولي هزينه معامالتي تبديل داراييهای مالي به پول در هنگام نياز،
نگهداری پول را توجيه ميکند .سبد دارايي خانوار شامل دو گروه دارايي است؛ يکي
داراييهايي که دارای بازده هستند و ايجاد درآمد ميکنند و ديگری پول که شکاف بين
پرداختها و دريافتها را پوشش ميدهد .هزينه معامالتي وقتي ايجاد ميشود که
داراييهای غير پول برای تأمين مالي معامله فروخته شوند .در اين حالت ،نگهداری پول
بيشتر ،موجب حداقل شدن هزينه معامالتي مي شود و از سوی ديگر ،موجب از دست
بامول4

1

Cambridge
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3
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4
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فريدمن1

دادن درآمد حاصل از بهره ميشود (خليلي عراقي و همکاران.)1392 ،
( )1956معتقد است که افراد پول را به منظور استفاده در خريد خدمات و کاالهای
مورد نيازشان نگهداری ميکنند .فريدمن بيان ميکند پول چون کاالی با دوامي با
خدمات غير قابل مشاهده است که وارد تابع مطلوبيت و توليد ميشود .از سويي ،پول با
ديگر داراييها مانند اوراق قرضه ،اوراق سهام و کاالی بادوام مقايسه ميشود .به ترتيبي
که اگر مقدار پول نگهداری شده افزايش يابد ،مطلوبيت نهايي خدمات پولي کاهش مي-
يابد .به طور خالصه ،فريدمن بر دو مطلب تأکيد دارد؛ اوال نرخ انتظاری بازده پول را
ثابت در نظر نميگيرد و با فرض اينکه تقاضای پول به انگيزه نگهداری ديگر داراييها
نيز بستگي دارد .فريدمن نشان ميدهد که تغييرات نرخ بهره اثرات ناچيزی بر روی
تقاضا برای پول دارد و نوسانات تصادفي در تقاضای پول کوچك ميباشند .در نتيجه
تقاضا برای پول را ميتوان با دقت توسط تابع تقاضای پول پيشبيني کرد .به اعتقاد
فريدمن تقاضای پول باثبات بوده و نسبت به تغييرات نرخ بهره حساس نيست .به طوری
که اگر نرخ بهره افزايش يابد ،نرخ بازده انتظاری پول نگهداری شده در قالب سپردههای
بانکي نيز افزايش مييابد که اثر چنداني بر کاهش انگيزه نگهداری پول نخواهد گذاشت.
بنابراين تغييرات نرخ بهره اثر قابل مالحظهای بر تقاضای پول ندارد و تنها درآمد دائمي
افراد است که بر تقاضای پولشان تأثير دارد .ثانيا فريدمن برخالف کينز معتقد است که
تابع تقاضای پول باثبات است ،بدين معنا که مقدار پول تقاضا شده را ميتوان به وسيله
تابع تقاضای پول پيشبيني کرد و از سوی ديگر ،سرعت گردش پول نيز به دليل عدم
حساسيت تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کامال قابل پيش بيني است (خليلي عراقي و
سوری .)1384 ،تابع تقاضای پول فريدمن با استفاده از ترکيب پول و ساير داراييها به
صورت معادله ( )4ميباشد.
)𝑢 = 𝑓(𝑌𝑝 , 𝑟𝑏 , 𝑟𝑚 , 𝑟𝑒 , 𝜋𝑒 , 𝑤,

()4

𝑑𝑀
𝑃

𝑑𝑀

که در آن 𝑃 تقاضا برای مانده حقيقي پول YP ،درآمد دائمي rb ،نرخ بازدهي اوراق
قرضه rm ،نرخ بازدهي مورد انتظار پول re ،نرخ بازدهي سهام 𝜋 𝑒 ،نرخ تورم مورد انتظار،
wنسبت سرمايه انساني به سرمايه مادی و  uساير عوامل ميباشد .وی با بررسي عوامل
مؤثر بر تقاضای ساير داراييها به تحليل تقاضای پول ميپردازد .در اين نظريه فريدمن
Friedman

1
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پول را برای مصرفکننده به عنوان کاالی مصرفي در نظر ميگيرد که برای فرد به جهت
تسهيل معامالت ،مطلوبيت دارد و برای توليدکننده به عنوان نهاده توليد در نظر مي-
گيرد و معتقد است که فرد مطلوبيت پول را با بازدهي داراييهای ديگر مقايسه ميکند
و در نتيجه تقاضای پول تابع مثبت از ثروت يا درآمد و تابعي منفي از نرخ بازده مورد
انتظار ساير داراييها است (توتونچيان .)1375،1فريدمن در سال  1988در مقالهای از
سهام به عنوان يکي از انواع دارائيها که وارد سبد دارايي مصرفکننده ميشود و در
دوره مورد مطالعه ( )1986- 1961نشان داد که تابع تقاضای پول ،که او در آن
نقدينگي را به عنوان تعريف پول قرار داده بود ،تابعي است از شاخص قيمت سهام با سه
وقفه تأخير که با آن رابطه مثبت و مستقيم داشته و نيز شاخص قيمت سهام بدون وقفه
که با آن رابطه منفي و معکوس دارد .تا آن زمان هيچ آزمون سنجي درباره ارتباط بين
شاخص قيمت سهام و قيمت پول انجام نشده بود .از آن زمان که ارزش سهام در کل
ثروت فيزيکي وارد شد از نظر تئوری و نيز اقتصادی ثابت گرديد که شاخص قيمت
سهام ميتواند يکي از متغيرهای اثرگذار بر تابع تقاضای پول باشد .ارتباط مستقيم و
غيرمستقيم ميان شاخص قيمت سهام و تابع تقاضای پول ميتواند از چهار طريق
مختلف توضيح داده شود (عزيزی و همکاران.)1386، 2
الف) افزايش در شاخص قيمت سهام سبب افزايش در ثروت اسمي شده؛ لذا سبب
افزايش تقاضای پول خواهد گرديد.
ب) افزايش در شاخص قيمت سهام سبب افزايش در بازده انتظاری از دارائيهای
ريسکي شده؛ لذا ثروت انتظاری فرد افزايش مييابد .ضمنا افزايش ريسك نسبي ناشي از
نگهداری دارائيهای ريسکي سبب ميشود که فرد مقادير بيشتری از داراييهای
غيرريسکي نظير پول را در سبد داراييهای خود نگهداری نمايد ،پس در نتيجه ،تقاضای
پول افزايش خواهد يافت؛
ج) افزايش در قيمت سهام ،داللت بر افزايش حجم معامالت دارد؛ لذا جهت تسهيل در
مبادالت ،تقاضای پول نيز افزايش مييابد،

)Tutundjian (1996
)Azizi et al. (2007

1
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د) افزايش در قيمت سهام سبب ميشود که داراييهای ريسکي نسبت به داراييهای
غيرريسکي جذابتر شده و افراد در سبد دارايي ،سهام بيشتری نگهداری کنند ،که اين
امر سبب ميشود تقاضای پول کاهش يابد.
موارد فوق داليل تأثير شاخص قيمت سهام بر تابع تقاضای پول است .سه مورد اول اثر
درآمدی داشته و دارای عالمت مثبت ميباشد .به عبارت ديگر در هر يك از اين موارد
تغييرات شاخص قيمت سهام ،تأثير مستقيم بر تابع تقاضای پول خواهد داشت .ولي در
مورد چهارم؛ تغييرات شاخص قيمت سهام اثر معکوس بر تقاضای پول دارد که اثر
جانشني ناميده مي شود .فريدمن در مطالعه خود برای متغير وابسته از تعريف نقدينگي
و متغيرها ی توضيح دهنده ،درآمد سرانه واقعي ،نرخ بهره اسمي ،شاخص قيمت سهام با
سه وقفه تأخير ،شاخص قيمت سهام بدون وقفه و متغيرهای مجازی مربوط به جنگ
جهاني دوم استفاده نموده است.
به صورت تجربي در متون اصالحات مالي،کانالهای مختلفي برای اثرگذاری آزادسازی
مالي بر تقاضای پول مد نظر قرار گرفته است .افزايش رقابت بين موسسات مالي ،بهبود
واسطه مالي ،افزايش تعداد بانك ها ،بهبود تکنولوژی مالي (شامل انتقالهای
الکترونيکي ،رشد تعداد دستگاههای خودپرداز و توسعه کارتهای بانکي) و در دسترس
بودن ابزارهای مالي ميتواند به کاهش تقاضای پول منجر شود ،چرا که اين تغييرات
تبديل جانشينهای پول به پول را تسهيل ميکند .اما در کشورهای در حال توسعه ،اين
امکان وجود دارد که تقاضای پول در طول زمان به واسطه پولي شدن اقتصاد افزايش
يابد .بنابراين اصالحات مالي ممکن است تقاضای پول را در هر جهت تغيير دهد .معمول
نيست که در استخراج توابع تقاضای پول ،نقش اشکاری برای توسعه مالي و ابداعات
بازارهای مالي در نظر گرفته شود (عرب يارمحمدی.)1395 ،1
در اين بخش مطالعات تجربي صورت گرفته در زمينه برآورد تابع تقاضای پول و عو امل
موثر بر آن در دورههای زماني مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .تحقيقات متعددی
در دورههای مختلف مانند ملتزر ،)1963( 2التن ،)1945( 3ليدلر ،)1966( 4تيجن 5
1
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( ،)1964فريدمن ،)1959( 1تين ،)2000( 2کومار و همکاران ،)2010( 3پراکاش و
مانوچ ،)2012( 4البان ،)2013( 5وباروس و همکاران ،)2016(6به بررسي عوامل موثر بر
تابع تقاضای پول پرداختهاند .تجزيه و تحليل نتايج اين تحقيقات نشان دهنده اثر قابل
مالحظه نرخ بهره بر تقاضای پول است .گلدفلد )1976( 7تابع تقاضا برای پول آمريکا را
با تعريف محدود پول به صورت تابعي از سطح عمومي قيمتها ،توليد ناخالص ملي ،نرخ
بهره کوتاهمدت و بلندمدت برآورد کرده است .نتيجه تحقيق حاکي از عدمثبات دائمي
تقاضا برای پول است .آق ولي و همکاران )1979( 8تابع تقاضا برای پول کشورهای
جنوب شرق آسيا (سريالنکا ،اندونزی ،مالزی ،فيليپين ،سنگاپور و تايلند) را با استفاده از
تعريف محدود و گسترده پول و دادههای فصلي با هدف بررسي اثر بخشي سياست پولي
برآورد کردند .براساس اين تحقيق ،برای بررسي اثر بخشي سياست پولي بر متغيرهايي
نظير سطح قيمتها ،توليد و تراز پرداختها ،وجود يك تابع تقاضا برای با ثبات الزم
است .در اين بررسي به دليل عدم توسعهيافتگي بازارهای مالي در کشورهای در حال
توسعه ،جانشيني بهتر کاالها برای پول و کنترل نرخ های بهره ی داراييهای به وسيله
مقامات مالي دولتها ،از متغير نرخ تورم انتظاری به عنوان هزينه فرصت نگهداری پول
استفاده شده است .مارك النگو و همکاران )2012( 9به بررسي تابع تقاضای پول در
ماالوی و راهکارهای سياستي آن پرداختند .برای اين منظور سعي شد تابع تقاضای
پول برای دوره زماني  2010-1985با استفاده از دادههای ساليانه و روشهای اقتصاد
سنجي برآورد گردد .در طول دوره مورد بررسي چندين شکست ساختاری در اقتصاد
اين کشور رخ داده بود .آزمون همجمعي صورت گرفته نشان دهنده وجود رابطه
بلندمدت ميان مانده پول حقيقي ،قيمتها ،درآمد ،نرخ ارز ،اوراق خزانه و ابداعات مالي
بود .اين در حالي بود که تمامي متغيرها به طور معنيداری در تقاضای پول در کوتاه-
1
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مدت و بلندمدت تاثير ميگذارند .بنابراين سياستگذاری بايستي در جهت افزايش
نوآوری مالي و بهبود فعاليتهای اقتصادی و بازدهيهای باالتر صورت گيرد .کان پين و
جونز  )2012( 1به بررسي ثبات تابع تقاضای کوتاهمدت پول در آمريکا برای برای دوره
زماني 1981-1959پرداختند .نتايج معادله رگرسيون برازش شده برای دوره مورد نظر،
آزمون فرضيه مبني بر انتقال در تابع تقاضای پول در آمريکا در سال  1971را نتوانست
تائيد کند و نتايج حاکي از ثبات تابع تقاضای پول برای دوره مورد نظر بود .سوسا2
( )2013معادالت تقاضای پول را برای حوزه يورو و آمريکا و انگلستان با استفاده روش
غيرخطي تخمين زدهاند و يافتههای آنها حاکي از دستيابي به پوياييهای غيرخطي
تقاضای پول با استفاده از اين روش و همچنين تفاوت کشش تقاضای پول نسبت به
تورم و نرخ بهره و توليد داخلي و نرخ ارز براساس تفاوت رژيمهای پولي و تفاوت محيط
اقتصادی کشورها است .بن سلها و جيدی )2014( 3با استفاده از رهيافت چئون تانگ4
( )2007به منظور بررسي عوامل مؤثر بر تقاضای پول در تونس در رهيافتي جديد اقدام
به در نظر گرفتن اجزای اصلي تشکيلدهنده درآمد ملي در کنار نرخ بهره در تابع
تقاضای پول کردهاند و به اين نتيجه رسيد اند که بين اين گروه متغيرها رابطه هم
جمعي برقرار است .يافتههای آنها ،حاکي از اين است که تقاضای پول در کوتاهمدت با
نرخ بهره و مخارج سرمايهگذاری مرتبط بوده است؛ در حاليکه در بلندمدت ،مخارج
مصرفي و نرخ بهره ،تعيينکننده تقاضای پول در تونس بودهاند.
کميجاني ) 1374 ( 5در برآورد و بررسي تابع تقاضای بلندمدت و کوتاهمدت برای پول از
فراگرد تعديل جزئي استفاده کرده است .در مطالعه خود ابتدا نرخ سود سپردههای
سرمايهگذاری به عنوان يکي از متغيرهای مستقل در نظر گرفته شده است .سپس با
معرفي متغيرهای نرخ تورم ،نرخ سود سپردههای سرمايهگذاری بلندمدت ،مجموع نرخ
سود سپردههای سرمايهگذاری کوتاهمدت و نرخ تورم( ،به عنوان جانشينهای مختلف
نرخ بهره) مجموعههای از معادالت ديگر برآورد شده است .بافنده و همکاران ( )1374به
بررسي عوامل موثر بر تقاضا ی پو ل ايران در شرايط عدماطمينان برای دوره زماني بين
1
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سالهای  1354تا  1358پرداختند .در اين مقاله آنها از روش ميانگينگيری مدل بيزی
به دليل ويژگيهای مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدماطمينان مدل استفاده کردند.
با برآورد  14000رگرسيو ن و ميانگينگيری بيزی از ضرايب ،متغيرها ی موثر شناسايي
گرديد .نتايج به دست آمده نشان داد که عوامل موثر بر تقاضا پول عبارتند از :توليد
ناخالص ملي ،شاخص قيمت کاال و خدمات ،نرخ ارز رسمي ،کسری بودجه به توليد
ناخالص ملي ،متغير وابسته با وقفه و شاخص قيمت کاال و خدمات با وقفه است.
دهمرده و همکاران )1388( 1به بررسي تابع تقاضای پول در ايران پرداختند .تحقيق
مزبور به منظور تخمين تابع تقاضای پول در ايران برای دوره ( )1350-1387به روش
خود توضيح با وقفههای توزيعي 2و بررسي روابط بين متغيرهای مستقل و وابسته
صورت گرفت .نتايج به دست آمده نشاندهنده اين بود که رابطه بلندمدت تعادلي بين
متغيرهای اين تخمين وجود دارد ضريب متغير توليد ناخالص داخلي حاکي از اثر مثبت
و معنيدار اين متغير بر روی تابع تقاضای پول بود .از طرفي رابطه متغيرهای نرخ ارز
بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفي و بيانگر اثر معکوس و معناداری بين اين
متغيرها و متغير وابسته بود .سامتي و همکاران )1388( 3در تحقيقي به بررسي تحليل
اقتصاد سنجي تابع تقاضای پو ل در ايران برای دوره زماني  1338-1386با استفاده از
رويکرد تصحيح خطا پرداختند .نتايج آنها نشاندهنده اين بود که حجم پول ،توليد
ناخالص داخلي ،نرخ ارز در بازار موازی ،قيمتها و نرخ سو د وامهای بلندمدت پرداختي
به بخش خصوصي همجمعي هستند .نتايج حاصل از تخمين مدل تصحيح خطا نشان
دهنده اين بود که سرعت تعديل خطا ميزان  53درصد ميباشد بيانگر اين بود که بر
خالف وجود تعادل بلندمدت در بازار پول ،حرکت به سمت تعادل در اين بازار به کندی
صورت ميگيرد .مصطفوی و همکاران )1388( 4در تحقيقي به ارائه تخمين تابع
تقاضای پول و تخمين اين تابع در بلندمدت و کوتاهمدت پرداختند .برای اين منظور
ابتدا عوامل اصلي موثر بر تقاضا پو ل از ديدگاه پولگرايان توضيح داده شده و همچنين
مشکالت و نواقص مربوط به وارد کردن متغيرها نادرست در مدل تقاضای پول ،اشتباه
1

)Dehmardeh et al. (2009
Autoregressive Distributed Lag
3
)Samti et al. (2009
4
)Mustafawi et al. (2009
2
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در محاسبه دادهها در تبديل آنها از ساالنه به فصلي ،وارد کردن متغيرهای پايا در
رگرسيون جمعي يکسان (در تابع بلندمدت تقاضا پول) و در نتيجه به دست آوردن
مقادير نادرست ضرايب متغيرها در مدل و عدم تفسير درست از کشش درآمدی تقاضای
پول اشاره کردند .بياباني و همکاران )1393( 1در پژوهشي ،تأثير ابداعات مالي بر
تقاضای پول در ايران بين سالهای  1332تا  1329با استفاده از مدل خود بازگشتي با
وقفههای توزيع شده مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين پژوهش ،حاکي از آن است که با
وجود ابداعات مالي ،همچنان تقاضای پول در ايران باثبات است .به عبارت ديگر ،رابطه
تعادلي بين تقاضای پول ،تورم ،سطح فعاليتهای اقتصادی (توليد ناخالص داخلي) و
ابداعات مالي وجود دارد؛ همچنين ،نتايج تخمين مدل نشان داد که ابداعات مالي بر
تقاضای پول در کوتاهمدت و بلندمدت اثر منفي دارد .سرعت تعديل مدل به سمت
تعادل بلندمدت در هر دو متغير به نسبت کم بوده است؛ به طوری که کشش کوتاهمدت
ابداعات مالي بيشتر از کشش بلندمدت است .باستانيفر )1395( 2در مقالهای تابع
تقاضای پول ايران را با استفاده از الگوی تعديل شده کيگان مبتني بر تکانههای برونزا
طي سالهای 1358تا 1392مورد بررسي قرار داد .نتايج برآورد اين پژوهش نشان داد
که سه متغير انتظارات تورمي ،تعامالت خارجي تعارضي و قيمت نفت ،بر تقاضای پول
کيگان اثرگذار است؛ به گونه ای انتظارات تورمي با سه وقفه بر حجم پول اثر منفي دارد
و اثر تعامالت خارجي با دو وقفه و قيمت نفت بر تقاضای پول مثبت است .وی در ادامه
بيان ميکند که رفتار تقاضای پول در اقتصاد ايران ،سازگار با الگوی تعديل شده کيگان
است؛ به نحوی که يك درصد افزايش در متغيرهای مذکور ،در نهايت  1/18درصد حجم
پول را افزايش ميدهد .ساير مطالعات داخلي مانند شيرينبخش ،)1384( 3نوفرستي4
( ،)1387خليلي عراقي ( ،)1391مظهری ،)1394( 5در ارتباط با تقاضای پول انجام
گرفته است.

1

)Byabani et al. (2014
)Bastani Far (2016
3
)Shirin Bakhsh (2005
4
)Nofaresti (2008
5
)Mazhari (2015
2
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-3تصریح مدل
قبل از برآورد مدل الزم است به متغيرهای مورد نظر در مدل اشاره شود ،همانگونه که
مالحظه شد ،نظريههای تقاضای پول گوناگوني وجود دارند در واقع تصريح مدل تقاضای
پول وابسته به نظريه تقاضای پول و مشخصههای اقتصادی است .فريدمن (،)1988
چوردی ،)1996( 1بهمني اسکويي و تچاراتانچي )2001( 2و بهمني اسکويي و ان جي3
( ،)2002تحليلهای مبتني بر اثرهای جانشيني و درآمدی درخصوص امکان ارتباط
منفي و مثبت بين تقاضای برای پول و شاخص قيمت سهام و همچنين تقاضا برای پول
و نرخ ارز اسمي را مشخص نموده اند .با توجه به مطالب فوق با پيروی از فريدمن
( ،)1988چوردی ( )1996و تورنتن )1998( 4بدين ترتيب تابع تقاضای پول بر حسب
زمان  tبه شرح زير تعريف ميشود.
()5

) 𝑡𝑓𝑛𝐼 = 𝑓(𝐺𝑑𝑝𝑡 , 𝑠𝑝𝑡 , Ext ,

𝑡𝑀
𝑡𝑃

که در رابطه ( Gdpt )5نشاندهنده توليد ناخالص داخليspt ،شاخص قيمت سهامMt ،

تقاضای پولExt ،نرخ ارز و  Inftنشان دهنده نرخ تورم (همه متغيرها بر حسب زمان .)t
 -4روششناسی تحقیق
-1-4رگرسیون فازی
در اين بخش ابتدا به معرفي رگرسيون فازی پرداخته خواهد شد و روش برآورد مراکز و
پهنای راست و چپ را با توجه به برآورد مدل رگرسيون فازی با ضرايب فازی متقارن و
نا متقارن شرح داده ميشود .در رگرسيون خطي کالسيك به ازای هر سری از
متغيرهای ورودی ،يك مقدار مشخص برای متغيرخروجي محاسبه ميگردد ،در حالي
که رگرسيون فازی بازهای از مقادير ممکن را برای متغير خروجي تخمين ميزند .توزيع
اين مقادير بصورت تابع عضويت مشخص ميشود .بطور کلي برای برازش يك معادله
رگرسيون خطي فازی سه دسته مدل وجود دارد:
 -1مدلهای رگرسيون فازی امکاني
 -2مدلهای رگرسيون کمترين مربعات
1

Geordie
Bahmani-Oskooee and Techaratanachai
3
Bahmani-Oskooee and Ng
4
Thornton
2
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 -3مدلهای رگرسيون مبتني بر تحليل بازهای
مدلهای رگرسيون فازی اولين بار توسط تاناکا و همکاران در سال( )1982ارائه گرديد.
اين مدلها بهترين معادله رگرسيون را با کمينه کردن ميزان فازی بودن بدست مي-
دهد .اين کار با کمينه کردن مجموع کل پهنای توابع عضويت ضرائب فازی معادله
رگرسيون انجام ميشود .يکي از مدلهای رگرسيون فازی امکاني مدلي است که در آن
ضرائب فازی هستند و ورودی و خروجي مشاهدهی غيرفازی است .در اين تحقيق از اين
مدل استفاده شده است .صورت کلي مدل رگرسيوني با ضرايب فازی به صورت رابطه
( )6است.
̃0 + A
̃ 1 x1 + A
̃ 2 x2 + ⋯ + A
̃ n xn
̃
Y = f(x, A) = A

()6
̃ متغير وابسته يا اصطالحا خروجي فازی استx = (x1 , x2 , … xn ) ،
که در آن Y
̃ 0, A
̃1 , … . A
متغيرهای مستقل يا اصطالحا بردار ورودی و } ̃ n
 A = {Aيك مجموعه از
اعداد فازی است .در رابطه ( )6ضرايب فازی ̃ n
 Aبه صورت (  )si , aiهستند به نحوی که
aiپارامتر ميانه (نما يا مرکز) و  siپارامتر گستره فازی است .هدف آن است که ضرايب
̃0, A
̃1 , … . , A
فازی ̃ n
 Aبه گونهای تعيين شوند که مقدار پارامتر گسـتره عـدد فـازی
(خروجي مربوط به مجموعـه دادههـا) مـينـيمم شـوند .در ادامه برای حجيم شدن
مطالعه حاضر فقط مراحل اصلي الگوريتم برنامهريزی خطي با ضرايب فازی متقارن و نا
متقارن را شرح داده ميشود.
-2-4الگوریتم مسئله برنامه خطی برای حالت متقارن
 .1ابتدا تابع هدف مطابق با رابطه زير محاسبه ميشود .در اين رابطه  Zمقدار تابع
هدف 2m ،محدوديتهای توليد شده توسط  mمشاهدهsi ،ها مقادير پهناn ،
تعداد متغيرها xji ،نشاندهنده مشاهده jام متغير iام است.
𝑚∑ 𝑖𝑠(𝑍 = 2𝑚𝑠0 + 2 ∑𝑛𝑖=1
) 𝑖𝑗𝑥 𝑗=1

 .2برای برآورد پهنای راست قيد سمت راست مطابق با رابطه زير محاسبه مي-
شود .در اين رابطه  hنشاندهنده درجه عضويت 𝑠0 ،مقدار پهنا𝑎0 ،نما𝑥𝑗𝑖 ،
نشاندهنده مشاهده jام متغير iام و 𝑖𝑦 خروجي فازی است.

(1 − h)s0 + (1 − h) ∑ni=1(s0 xji ) + a0 + ∑ni=1(s0 xji ) ≥ + yi
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 .3برای برآورد پهنای چپ قيد سمت چپ مطابق با رابطه زير محاسبه ميشود.
در اين رابطه  hنشاندهنده درجه عضويت 𝑠0 ،مقدار پهنا𝑎0 ،نما 𝑥𝑗𝑖 ،نشان-
دهنده مشاهده jام متغير iام و 𝑖𝑦 خروجي فازی است

(1 − h)s0 + (1 − h) ∑ni=1(s0 xji ) − a0 − ∑ni=1(s0 xji ) ≥ − yi

.4
.5
.6
.7

برای حل رگرسيون فازی با ضرايب متقارن تابع هدف و محدوديت ها با
استفاده از مسئله برنامهريزی خطي برنامهنويسي و حل ميشوند.
برای محاسبه نما  aiو پهنای راست  siRو چپ  siLدر مسئله بهينهسازی ابتدا
برای درجه عضويت  0/1مسئله برنامهريزی خطي حل ميشود.
مرحله پنجم را برای ساير درجههای عضويت تا درجه عضويت  0/9انجام مي-
شود.
مراکز و پهنای راست و چپ مطابق با روابط زير محاسبه ميشود.
𝑛𝑥 𝑛𝑎 𝑓 𝑐 (x) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + ⋯ +
𝑛𝑥 𝐿𝑛𝑠 𝑓𝑠𝐿 (x) = 𝑠0𝐿 + 𝑠1𝐿 𝑥1 + ⋯ +
𝑛𝑥 𝑅𝑛𝑠 𝑓𝑠𝑅 (x) = 𝑠0𝑅 + 𝑠1𝑅 𝑥1 + ⋯ +

 .8با توجه به محاسبات مرحله هفتم پهنای راست و چپ را برای درجه های
عضويت  0/1تا 0/9رسم ميشود
-3-4الگوریتم مسئله برنامه خطی با ضرایب فازی نامتقارن
 .1ابتدا تابع هدف را مطابق با رابطه زير محاسبه ميکنيم.
𝑚∑ ) 𝑅+ 𝑠0
]) 𝑖𝑗𝑥 𝑗=1

𝐿+ 𝑠0𝑅 ) + ∑𝑛𝑖=1[(𝑠0
siR = k i siL

 .2رای برآورد پهنای راست ضريب کشيدگي
کنيم.

𝐿𝑚(𝑠0

=𝑍

را زير محاسبه مي-

𝑖𝑦 (1 − ℎ)𝐾0 𝑠0𝐿 + (1 − ℎ) ∑𝑛𝑖=1(𝐾𝑖 𝑠𝑖𝐿 𝑥𝑗𝑖 ) − 𝑎0 − ∑𝑛𝑖=1(𝑎0 𝑥𝑗𝑖 ) ≥ +

 .3برای برآورد پهنای چپ ضريب کشيدگي را مطابق مرحله دوم زير محاسبه
ميکنيم.
𝑖𝑦 (1 − ℎ)𝐾0 𝑠0𝐿 + (1 − ℎ) ∑𝑛𝑖=1(𝐾𝑖 𝑠𝑖𝐿 𝑥𝑗𝑖 ) − 𝑎0 − ∑𝑛𝑖=1(𝑎0 𝑥𝑗𝑖 ) ≥ −

 .4برای حل رگرسيون فازی با ضرايب نامتقارن تابع هدف و محدوديتها با
استفاده از مسئله برنامهريزی خطي برنامهنويسي و حل ميشوند
 .5برای محاسبه مراکز 𝑖𝑎ها و پهنا  siمسئله بهينهسازی برای درجه عضويت 0.5
به طريق زير عمل ميکنيم.
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 -5-1برای درجه عضويت 0.5تمام ضرايب کشيدگي را در مقدار يك قرار داده و
مراکز و پهنا را محاسبه ميکنيم .در مرحله بعد مقدار ضريب کشيدگي را از ضريب
 k0تا  k5به مقدار دلخواه افزايش داده و اين مرحله را چند مرحله تکرار ميشود تا
ثبات تابع هدف ،مراکز و پهنا را بررسي کنيم.
 -5-2ضريب کشيدگي  k0را در مقدار دلخواه قرار داده و ساير ضرايب کشيدگي را
در عدد يك ثابت نگه داشته و مسئله برنامهريزی خطي محاسبه ميشود.
 -5-3در مرحله بعد ضريب کشيدگي  k0را به مقدار دلخواه نسبت به مقدار اوليه ان
را افزايش داده و ساير ضرايب کشيدگي را در عدد يك ثابت نگه داشته و مسئله
برنامهريزی خطي محاسبه ميشود.
 .6مرحله  5-2و  5-3را برای ساير ضريب کشيدگي انجام داده و مسئله برنامه-
ريزی خطي محاسبه ميشود.

 -5یافتههای تحقیق
در اين بخش نتايج رگرسيون فازی با استفاده از دادههای سری زماني 1370-1396
برآورد شده است .اين اطالعات از آمارهای رسمي بانك مرکزی ايران استخراج شده
است .تعداد مشاهدات بيست و شش سال است که با توجه به مبحث رگرسيون فازی
برای حل برنامهريزی خطي در مجموع  46قيد تشکيل ميشود (الزم به توضيح است که
برای محاسبه پهنای راست و چپ تعداد قيدهای مورد نياز برای حل رگرسيون فازی دو
برابر تعداد مشاهدات است) .پس از تشکيل قيدها و حل معادله خطي با توجه به درجه-
های عضويت گوناگون مقادير پهنا  s4 ،s3 ،s2 ،s1 ،s0و مراکز  a4 ،a3 ،a2 ،a1 ،a0با
استفاده از نرم گمز 1محاسبه ميشود .جدول شماره  1نتايج مسئله برنامهريزی خطي را
برای مقدار تابع هدف (تقاضای پول) ،مراکز و پهنای ضرايب نشان ميدهد .همانطور که
بيان شد پارامتر  siگستره فازی بودن يك عدد (پهنا) را نشان ميدهد .يعني هر چه که
مقدار آن بيشتر باشد حداکثر اثرگذاری هر يك از ضرايب بيشتر است و 𝑖𝑎 نشاندهنده
مرکز عدد فازی است که در اين تحليل به عنوان متوسط اثرگذاری هر يك از ضرايب
استفاده ميشود .با توجه به نتايج جدول شماره يك مقادير 1,2,3,4و𝑠𝑖=0و 1,2,3,4وa𝑖=0به
ترتيب بيانگر گستره فازی و متوسط اثرگذاری هريك از متغيرهای مستقل شامل توليد
GAMS

1

256

کاربرد مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نامتقارن برای تابع تقاضای...

ناخالص داخلي ،شاخص قيمت سهام ،نرخ ارز و نرخ تورم است .همانطور که مالحظه
ميشود با تغيير مقادير درجههای عضويت مراکز aiها را تغيير نميدهد اما مقادير  S4و
S2و  Zرا تحت تاثير قرار ميدهد .با توجه به مرحله هشتم الگوريتم مسئله برنامه خطي
(مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن) برای براورد تابع تقاضای پول در درجه-
های عضويت  0/1تا  0/9پهنا و مراکز در جدولهای  2و  3محاسبه و برای هريك از
درجههای عضويت نمودارهای  1تا  9ترسم و در ضميمه ارائه شده است .همانطور که در
نمودارهای  1تا  9نشان داده شده است پهنای چپ (کران پايين) برای تابع تقاضای پول
در ايران معنای ندارد .نکته قابل توجه در نتايج آن است که در درجه های عضويت /1
0تا  0/9نمای تابع تقاضای پول ثابت مانده است و رفتار باثباتي دارد در واقع با توجه به
اين ويژگي در تابع تقاضای پول در ايران ميتوان گفت از انجا که در مکتب کينزی
رجحان و پاداش نقدينگي پول درکنار وظيفه معامالتي آن ،عاملي برای کنز و نگهداری
پول است نگهداری پول با انگيزه سفتهبازی و احتياطي دارای اثر رکودی با منشا پولي بر
اقتصاد خواهد بود .به عبارت ديگر مثبت بودن مطلوبيت نهايي پول معياری برای رکود
مزمن پولي است .نتايج اين مطالعه حاکي از مثبت بودن مطلوبيت نهايي از پول و شبه
پول در اقتصاد ايران دارد .بر اين اساس رکود در اقتصاد ايران ميتواند منشا پولي داشته
باشد .در عين حال تعريف ابداعات پولي از جمله پول الکترونيك در اقتصاد ايران تا
حدودی بيمعنا است .پهنای راست (کران باال) در درجه عضويت  0/1تا  0/5بررسي تابع
تقاضای پول بيانگر آن است که از سال 1394يك روند کاهشي در تابع تقاضای پول رخ
داده است و اين روند در سال  1396به شدت کاهش يافته است (اگرچه در ساير درجه
های عضويت اين اين مورد وجود دارد اما به وضوح ديده نميشود) از داليل اين مساله
عدم وجود جايگزينهای مالي مناسب برای پول در ايران و ضعف سيستم پولي است.
يعني در کشور به دليل عدم وجود بازارهای مالي و پولي توسعه يافته و ثابت بودن نرخ
سود رسمي برای مدت زمان طوالني ،نرخ تورم را ميتوان به عنوان جانشين مناسب
برای هزينه فرصت نگهداری پول در نظر گرفت .از اينرو ،در شرايط تورمي ،انتظار
کاهش تقاضا برای پول و نگهداری ثروت به صورت ساير اشکال دارايي (که ارزش خود را
در مقابل تورم حفظ مي کنند) وجود دارد .در حقيقت کاهش تورم يا کاهش هزينه
فرصت نگهداری پول تغيير رجحان برای نگهداری پول و تمايل برای نگهداری پول نقد
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را در پي دارد .همانطور که نتايج مدل رگرسيون فازی با ضرايب متقارن نشان ميدهد
در درجه عضويت  0/9و  0/8تقاضای پول کمترين و بيشترين مقدار را دارد که به
ترتيب نشان دهنده عدماطمينان و دام نقدينگي در اقتصاد ايران است.
جدول ( :)1برآورد ضرایب متقارن در رگرسیون خطی فازی
Z

1/2009

1/3511

1/544

1/4108

2/161

2/207

3/206

5/404

1/080

a4
a3
a2
a1
a0

0/88

0/88

0/88

0/88

0/88

0/88

0/88

0/88

0/88

S4
S3
S2
S1
S0
h

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711/81

711/81

711/81

711/81

711/81

711/81

711/81

711/81

711/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24292/1

24292/1

24292/1

24292/1

24292/1

24292/1

24292/1

24292/1

24292/1

1/12

1061/7

1/44

1/68

2/02

2/52

3/36

5/05

10/201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1032/6

1032/6

1327/72

1549/01

1858/68

2323/5

3098/02

4647/04

9294/80

0
0

0
0

0
0

0
0

0/1

0/2

0/3

0/4

0
0
0/5

0
0

0
0

0
0

0/6

0/7

0/8

0
0
0/9

منبع :يافتههای تحقيق

-1-5نتایج حل الگوریتم مسئله برنامه خطی برای حالت نامتقارن
در اين بخش از مطالعه به توضيح چگونگي انجام مراحل الگوريتم مسئله برنامه خطي
برای حالت نامتقارن پرداخته ميشود .يکي از داليل استفاده از رگرسيون فازی با ضرايب
متقارن و نامتقارن در اين مطالعه انعطافپذيری آن در تحليل تابع تقاضای پول است.
بررسي نتايج حاصل از رگرسيون فازی با ضرايب نا متقارن از لحاظ تحليلهای اقتصادی
و بررسي رفتار غيرخطي تقاضای پول و عوامل موثر بر آن اهميت فراواني دارد و ميتوان
تحليل دقيقي از رفتارهای غيرخطي تقاضای پول برآورد کرد .بنابراين الزم است که ابتدا
توضيح مختصری از رگرسيون فازی با ضرايب نامتقارن بيان شود .اين آناليز در دو
مرحله ( مطابق با مرحله  5-1تا  5-3الگوريتم مسئله برنامه خطي برای حالت نا
متقارن) انجام مي شود :در مرحله اول با استفاده از ضرايب کشيدگي دلخواه (k0, k1,
)…,k4و با توجه به جدول شماره  4برای ضرايب کشيدگي مقادير  1و  2/5و  3/5به
طور دلخواه انتخاب شده است .روش آناليز انجام شده به اين شکل است که مقادير
ضريب کشيدگي ) (k1, …,k4در عدد يك ثابت نگه داشته ميشود و ضريب کشيدگي
k0با توجه به مقادير دلخواه انتخاب شده تغيير ميکند .با توجه به ماهيت مدلهای
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رگرسيون فازی برای هريك از ضرايب متغيرهای مستقل يك مقدار متوسط و يك مقدار
حداکثر (گستره فازی) محاسبه ميشود .در جدول ( )4نتايج بر پايه درجه عضويت 0/5
درج شدهاند .پارامتر  siگستره فازی بودن يك عدد را نشان ميدهد .يعني هر چه که
مقدار ان بيشتر باشد تاثير بيشتری بر تقاضای پول دارد 𝑎𝑖 .نشاندهنده مرکز عدد فازی
است که در اين تحليل به عنوان متوسط اثرگذاری هر يك از ضرايب بر تقاضای پول
است.
در جدول  4مقادير  s4 ،s3 ،s2 ،s1 ،s0و  a4 ،a3 ،a2 ،a1 ،a0صفر هستند ،مقادير ،a2 ،a0
 s0 ،s2و تابع هدف  Zنيز تغيير نميکند .در مرحله دوم با استفاده از ضرايب کشيدگي
دلخواه ) (k0, k1, …,k4و با توجه به جدول شماره  5نتايج مدل رگرسيون فازی با
ضرايب نامتقارن تقاضای پول محاسبه شده است .مراحل دوم آناليز با افزايش  kبه طور
هم زمان و تا اندازهای که در جدول ( )5لحاظ شده است را برای چند مقدار  kانجام
دادهايم و نتايج بر پايه درجه عضويت  0/5در جدول ( )5درج شدهاند .با توجه به نتايج
اين جدول در مييابيم که در حالت نامتقارن با افزايش  kمقادير  s2 ،s1 ،s0و ،a1
a3هستند ،مقادير  s4 ،s3و  a4 ،a1 ،a0و تابع هدف  zنيز تغيير نميکند .به نظر ميرسد ،با
توجه به آنا ليز مرحله اول و دوم عدم تقارن ضرايب کشيدگي منجر به يك بهبود
چشمگير در مدل نميشود .بنابراين ميتوان مدل با ضرايب متقارن را به عنوان مدل
نهايي پذيرفت..
جدول ( :)4ضرایب 𝒊 ̃
𝑨ها در حالت نامتقارن برای مقادیر مختلف 𝒊𝒌 و h=0.5
Z

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

a4
a3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2

366/3

366/3

366/3

366/3

97/8

18/3

366/3

366/3

366/3

366/3

a1
a0
S4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330722/04

31045/1

39910/1

39910/1

39910/1

39910/1

39910/1

39910/1

39910/1

39910/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18234/2

14182/7

31911/2

31911/2

31911/2

31911/2

31911/2

31911/2

31911/2

31911/2

1

1

1

1

1

1

1

1

2/5

3/5

S2
S1
S0
K4
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K3

1

1

1

K2

1

1

1

1

K1

1

1

2/5

3/5

K0

2/5

3/5

1
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1

1

2/5

3/5

1

1

2/5

3/5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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جدول ( :)5ضرایب 𝒊 ̃
𝑨 ها در حالت نامتقارن با افزایش  kوh=0.5
Z

1/667

1/667

1/667

1/667

a4
a3

0/05

0/05

0/05

0/05

0

0

0

0

a2

0/15

0/15

0/15

0/15

a1
a0
S4

0

0

0

0

0

292/8

416/3

416/3

0/026

0/026

0/026

0/026

S3

0/004

0/001

0

0

S2

0

0

0

0

S1

0

0

0

0

S0

0

0

0

0

K4

1

1/60

2/10

2/50

K3

1

1/45

1/95

2/35

K2

1

1/30

1/80

2/2

K1

1

1/15

1/65

2/05

K0

1

1/1

1/5

1/9
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-2-5مقایسه روش پژوهش حاضر با سایر روشها
مطالعات داخلي و خارجي متعددی (که در ادبيات موضوع عنوان شد) به بررسي عوامل
موثر بر تقاضای پول پرداختهاند ،و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجي از جمله
رگرسيون کالسيك ارتباط و ميزان تاثيرگذاری متغيرهای مستقل بر تابع تقاضای پول را
بررسي کرده اند .اما در اين مطالعه با استفاده از رگرسيون فازی ،مقاديری برای هر
پارامتر و متغير خروجي که بيانگر تقاضای پول است برآورد شد ،در نتيجه رگرسيون
فازی در صورت وجود ابهام در ارتباط با يك پيشامد از رگرسيون معمولي کاراتر عمل
ميکند ،چرا که در رگرسيون کالسيك تنها يك مقدار مشخص برای متغير مستقل
(تقاضای پول) محاسبه ميشود .در اين مقاله ،مدل رگرسيون فازی معرفي و قابليت آن
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در پيشبيني تابع تقاضای پول مورد توجه قرار گرفت .از انجا که مدلهای اقتصاد
سنجي بنا به داليل ساختاری برای تصريح به اطالعات کامل و قطعي نياز دارند ،اين در
حالي است که عوامل موثر بر تقاضای پول (از جمله شاخص قيمت سهام ،توليد ناخالص
داخلي ،نرخ ارز ،نرخ تورم) حال ت نوساني دارند .بنا براين با توجه به اين نوسانات و عدم-
قطعيت نيازمند يك مدلسازی دقيق هستيم .مدل رگرسيون فازی با توجه به انعطاف-
پذيری بسيار زياد نسبت به رگرسيون کالسيك ،با برآورد پهنای راست ،چپ و نمای
تابع تقاضای پول قدرت توزيعدهندگي فوقالعادهای دارد.

-6نتیجهگیری
در اين مقاله ،مدل رگرسيون فازی ،معرفي و قابليت آن در بررسي عوامل موثر بر
تقاضای پول بيان شد .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که پهنای چپ برای تابع تقاضای
پول در ايران مصداق ندارد .از سوی ديگر با استفاده از مدل رگرسيون فازی ميتوان يك
بازه برای ميز ان اثرگذاری هريك از متغيرها بدست آورد .همانطور که بيان شد در اين
مطالعه از شاخص قيمت سهام به عنوان تأثير اصالحات مالي برتقاضای پول در نظر
گرفته شد که در رگرسيون فازی با ضرايب متقارن بر تقاضای پول در تمام درجههای
عضويت بياثر است عدم اثرپذيری تقاضای پول از اصالحات مالي اول ميتواند ناشي از
کم عمق بودن و گستره تاثيرگذاری ناکافي باشد .دوم اين است که ساختار تقاضای پول
به گونه ای باشد که به راحتي از اصالحات انجام شده متاثر نشود .در رگرسيون فازی با
ضرايب نامتقارن با تغيير ضرايب کشيدگي هيچ تغييری در مقدار تابع هدف (تقاضای
پول) حاصل نشده است که بيانگر وجود يك رابطه تعادلي بلندمدت بين تقاضای واقعي
پول و متغيرهای کالن اقتصادی نظير توليد ناخالص داخلي واقعي ،تورم ،نرخ ارز و
شاخص قيمت سهام مي باشد ،به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ايران
تأييد ميکند .از دستاوردهای ديگر اين مطالعه ثابت باقيماندن نمای تابع تقاضای پول
در ايران بود که بيانگر آن است که نگهداری پول باعث افزايش مطلوبيت افراد جامعه
مي شود که اين انگيزه سوداگری ،اثر رکودی با منشا پولي در اقتصاد کشور دارد .نتايج
الگوی به کار رفته در اين مطالعه تائيدکننده ثبات تابع تقاضای پول در ايران با توجه به
پايداری ضرايب است همچنين رکود حاکم در کشور منشا پولي دارد .اگر چه مدل
برگرفته از اين تحليل تعادل عمومي نبوده و از مباني نظری سيدراسکي استفاده نشده
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است اما ضرايب متغيرهای توضيح دهنده تقاضای پول در مدل رگرسيون خطي با
ضرايب فازی متقارن و نا متقارن در ايران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سيدراسکي
است .يعني اين نظريه پولي ميتواند شرايط تابع تقاضای در اقتصاد ايران را توجيه کند.
تقدیر و تشکر
نويسندگان از داوران محترم فصلنامه نظريههای کاربردی اقتصاد که نظرات ارزشمند
آنها موجب بهبود غنای علمي و ادبي مقاله شده است ،تشکر مينمايند.
تضاد منافع
نويسندگان نبود تضاد منافع را اعالم ميدارند.
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فهرست منابع
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