فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /2تابستان  /6931صفحات 262-291

بررسی رابطه پویایی رشد پول و تورم در ایران :یک تحلیل
اکونوفیزیک از رابطه مقداری پول

1

حشمتاله فرخی باالجاده
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد واحد الیگودرزFarrokhi.economy@gmail.com ،
رامین خوچیانی



استادیار اقتصاد دانشگاه آیت اهلل بروجردیkhochiany@abru.ac.ir ،

حمید آسایش
استادیار اقتصاد دانشگاه آیت اهلل بروجردیHamid.asayesh@abru.ac.ir ،
تاریخ دریافت39/61/66 :

تاریخ پذیرش31/66/26 :

چکیده
در تحقیق حاضر ،با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسي به تبیین مجدد ارتباط میان رشد
پول (پایه پولي و نقدینگي) و تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد ،بدین منظور با استفاده از
دادههای دردسترس فصلي ( )6916-6931همدوسي متغیرهای مزبور در افقهای زماني
متفاوت مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان ميدهد ،در بررسي رابﻄـه بین نقدینگي و تورم،
سیاستهای پولي شکلگرفته بر اساس تغییرات نقدینگي نتیجـه قابـل مالحظهای برتورم
نداشته است .اما رشد پایه پولي در میانمدت و بلندمدت رابﻄه مستقیم با تورم داشته و
بیشتر از متغیر نقدینگي نظریه مقداری پول را در ایران توجیه ميکند ،لذا بنظر ميرسد در
بلندمدت تغییر عامل نقدینگي استراتﮋی مناسبي برای اقتصـاد ایـران بـه شـمار نميآید .اما
نتایج در مورد پایه پولي نشان ميدهد که در میانمدت و بلندمدت تاثیر قابل مالحظهای در
سیاستهای پولي و تورم خواهد داشت .به سخني دیگر علیرغم اینکه مﻄالعه حاضر نشـان
مـيدهد ،در کوتاهمدت و میانمدت متغیر نقدینگي درونزا (عامل پسرو) است ،اما بـر اسـاس
اطالعـات موجـود ،نميتوان فرضیه برونزایـي پایه پولي در اقتصـاد ایـران را رد نمود ،لذا در
بلندمدت ،برمبنای نظریه مقداری پول ،عرضه پول (بویﮋه پایه پولي) همچنان یک ابزار
سیاسـتي قدرتمند دراختیـار بانک مرکزی ایران است .با توجه به قابلیتهای ویﮋه روش
موجک در بررسي همزمان علیت کوتاهمدت و بلندمدت بین سریهای زماني متغیرها،
نميتوان در همه افقهای زماني تورم را پدیده پولي دانست.
واژههای کلیدی :پایهپولي ،نقدینگي ،همدوسي ،تبدیل موجک ،نظریه مقداری پول.
طبقهبندی .E49 ،E40 ،C15 ،C45 :JEL
 6این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه آزاد واحد الیگودرز است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
طي چند دهه اخیر یکي از مشکالت اصلي اقتصاد ایران پدیده تورم بوده است .صرفنظر
از آثار و پیامدهای آن از مهمترین مباحث تورم ،عوامل ایجاد کننده آن است .در طول
تاریخ نظریههای تورمي متعددی وجود داشته که منشا همه تورمها رایکي نميدانستهاند،
اما میان همه آنها نظریه مقداری پول ( )QTMهمبستگي بلندمدت قوی را میان رشد
پول و تورم پیشبیني ميکند ،به این معنا که رشد پیوسته و باالی حجم پول در اقتصاد،
موجب افزایش قیمتها و اختالل در نظام تخصیﺺ قیمتها و بـرهمخـوردن توزیـﻊ
درآمـد در جامعـه مـيگـردد .از سـوی دیگـر بيثباتي تورم نه تنها موجب خدشه دارشدن
اعتبار سیاستگذاران کالن اقتصادی بـه ویـﮋه بانـک مرکزی ميشود ،بلکه تداوم آن
ميتواند موارد حاد بـيثبـاتي سیاسـي کـشور را نیـز به همراه داشته باشد .لذا کنترل
حجم پول به عنوان یکي از ابزارهای اصلي سیاستهای پولي بانک مرکزی به منظور مهار
تورم شناخته شده و توجه به آن جهت ایجاد ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
اگرچه وجود ارتباط و همبستگي میان رشد پول و تورم ،در بسیاری از مﻄالعات نظری و
بررسيهای تجربي اثبات شده است ،لیکن شواهد موجود در اقتصاد ایران گویای آن است
که در سالهای اخیر ،روند رشد پول و تورم در اقتصاد کشور همخواني نداشته است.
تازهترین گزارش منتشره بانک مرکزی از خالصه دارایيها و بدهيهای سیستم بانکي نشان
ميدهد که حجم نقدینگي درپایان سال  6931از مرز  62233هزار میلیارد ریال گذشته
و برای اولین بار به بیش از  669درصد تولید ناخالﺺ داخلي رسیده است 6که درصورت
ادامه روند موجود ميتواند موجب افزایش پتانسیلهای تورمي دراقتصاد ایران گردد .عالوه
بر این ،ارتباط مستقیم و بلندمدت میان رشد پول و تورم که با نظریه مقداری پولي ایجاد
شده است ،نگراني افزایش تورم را بیشتر خواهد کرد .اگر نظریه مقداری پول درایران
صحیح باشد ،رشد پولي باال ،ثبات قیمتي و رشد اقتصادی را در آینده تهدید خواهد کرد.
علیهذا در تحقیق حاضر سعي شده است با ارائه روش تحلیل موجک تبیین مجدد ارتباط
میان رشد پول (پایه پولي و نقدینگي) وتورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای
دردسترس فصلي ( )6916-6931مستخرج از بانکهای اطالعاتي اداره حسابهای
اقتصادی و حسابهای ملي بانک مرکزی صورت پذیرد .دلیل استفاده از این روش ،قابلیت
باال در تحلیل پویایي رابﻄه علیت بین سریهای زماني ميباشد .ازآنجایي که دراین روش
 . 6گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ایران

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /2تابستان 6931

269

طول موجک به طور بهینه در مقیاسهای مختلف زماني تغییر ميکند ،امکان بررسي
همزمان علیت کوتاهمدت و علیت بلندمدت بین سریهای زماني اقتصادی فراهم ميشود.
تحلیل موجک از سایر روشهای ریاضي متعارف بسیار متفاوتتر است .برخالف روشهای
مبتني بر زمان (تحلیل همبستگي و علیت گرنجر و غیره) که نميتوانند ارتباط کوتاهمدت
و بلندمدت میان سریهای زماني را شناسایي کنند ،و یا مدلهای مبتني بر فرکانس
(مانند تحلیل فوریه) که نميتواند نشاندهد چگونه چنین ارتباطي در طول زمان تغییر
ميکند ،تحلیل موجک موجب ميشود تا سریهای زماني را به فضای زمان-فرکانس بسط
داده و درآن همبستگي موضعي و ارتباطهای پسرو-پیشرو میان سریهای زماني را ارائه
دهیم ،بنابراین با استفاده از رهیافت موجک ميتوان ضمن بررسي همزمان علیت
کوتاهمدت و بلندمدت بین سریهای زماني متغیرهای مورد نظر ،شدت ارتباط بین آنها را
درافقهای زماني مختلف ،با توجه به فرکانسهای متفاوت ،مورد بررسي قرارداد .در مقاله
حاضر با رویکردی جدید و با استفاده از تبدیل موجک ،رابﻄه بین پول و تورم بررسي
شدهاست .بهگونهای که نه تنها محدودیت مدلهای اقتصادسنجي از جمله مانایي دادهها
را نخواهیم داشت ،بلکه ميتوان همزمان ،دادههای دوسری زماني پول و تورم را در
مقیاس های زماني مختلف مشاهده و رابﻄه آنها را با همدیگر بررسي کرد .همچنین نوآوری
تحقیق حاضر در مقایسه با دیگر تحقیقات مشابه انجام شده که به بررسي روابط اقتصادی
با ابزار موجک پرداختهاند ،استفاده از تبدیل موجک پیوسته 1و بررسي رابﻄه همبستگي
موجکي 2و همدوسي 3بین متغیرها ميباشد .در پﮋوهش حاضر با استفاده از موجک پیوسته
مقﻄعي و همدوسي و اختالف فازی 4به شدت ارتباط بین پول و تورم در افقهای زماني
متفاوت و در طول زمان پي خواهیم برد .هدف اصلي از انجام این تحقیق بررسي و دستیابي
به رابﻄه میان نرخ تورم و پول در مقیاسهای مختلف زماني ميباشد.این مقاله بر پایه
فرضیه وجود همبستگي میان پول و تورم در مقیاسهای زماني کوتاهمدت و بلندمدت
نوشته شده است .مقاله حاضر مشتمل بر شش بخش بوده که پس از مقدمه در بخش اول
در بخش دو به بررسي ادبیات موضوع ،ارتباط میان رشد پول و تورم وتشریح مباني نظری
ميپردازد .بخش سه به پیشینه مﻄالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته،
Cotiniuous Wavelet
Wavelet Correlation
Coherence
Phase Difference
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در بخش چهار ،روش پﮋوهش و بخش پنج ضمن معرفي دادهها ،طیفهای قدرت موجک
را به تصویر کشیده و نتایج تجربي ارائه مينماید .بخش شش نیز مربوط به نتیجهگیری و
ارائه پیشنهادات ميباشد.

 -2ادبیات موضوع
سیر تحول تاریخي رابﻄه بین حجم پول و تورم از دیدگاه مکتب کالسیک آغار ميگردد،
مکتب کالسیکها توجه اصلي خود را بر مکانیسم قیمت به عنوان اصلي ترین ابزار
تخصیﺺ بهینه منابﻊ و عملکرد خودکار شرایط رقابتي متمرکز ميکند « .قانون سي» و
«نظریه مقداری پول» ) (QMTبه عنوان دو اصل مهم ،پایه تحلیل کالسیک ها را تشکیل
ميدهند .معادله ) P = M(V/Yکه حاکي از نظریه مقداری پول است ،بیان ميکند که
تغییر در حجم پول ( )Mبه طور مستقیم بر سﻄح قیمت ) (Pاثر گذاشته و افزایش آن
باعث افزایش تورم ميشود .به عبارت دیگر ،قبل از کینز نظریه رایج در مورد تقاضا و
نگهداری پول ،نظریه معروف مکتب کمبریج است این نظریه در میان وظایف پول عمدتا
بر وظیفه وسیله مبادله بودن پول تاکید دارد و بر اساس آن به عوامل موثر بر تقاضای
پول پرداخته است .با توجه به این که در این نظریه پول عمدتا برای نقش و کارکرد وسیله
مبادله در نظر گرفته شده ،پس تقاضا برای پول عمدتا تقاضای مبادالتي و معامالتي بوده
است (رحماني .)6912 1نظریه پردازان پولي با استفاده از معادله مبادله M ∗ V = P ∗ Y
عوامل تعیین کننده سﻄح قیمت در بلند مدت را بررسي ميکنند .دردوران قبل از کینز
فرض براین بود که تولید در سﻄح اشتغال کامل قرار دارد .عالوه بر این اقتصاددانان قبل
از کینز معتقد بودند سرعت گردش پول ( )Vاز عوامل مختلفي مانند تراکم جمعیت،
ابزارهای فیزیکي نقل و انتقال پول ،رفتار و یا عادات مصرفي و مکانیسم پرداخت متاثر
ميشود و به علت تغییرات بسیار کم این موارد ،سرعت گردش پول نیز در طول زمان
بسیار کم است .بنابراین فرض ميشد که سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر نميکند
(دیولیو .)2666 ،2توجه به اینکه در مکتب کمبریج اوالً مقدار  Vثابت فرض ميشود و در
ضمن مقدار تولید نیز در اشتغال کامل و ثابت فرض ميشود .لذا ميتوان نتیجه گرفت« :
هر گونه افزایش عرضه پول ( )Mسبب افزایش سﻄح قیمتها ( )Pبه همان نسبت
ميشود( ».رحماني.)6912 ،این نظریه که از قدیميترین نظریههای پولي است بیان
1 Rahmani

)(2007
)Diulio (2010
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ميکند با افزایش حجم پول اگر حجم کل دفعات معامالت یا تولید ناخالﺺ ملي افزایش
پیدا نکند ،به ناچار سﻄح عمومي قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد (شریف .)6919 ،1اما
کینز 2برای تبیین ماهیت تورم ،نظریه شکاف تورمي را ارائه نمود .در نظریه شکاف تورمي
گفته ميشود که تورم هنگامي پدید ميآید که درآمد تعادلي از درآمد اشتغال کامل بیشتر
گردد ،و این امر هنگامي حاصل ميشود که تقاضایکلکاالها وخدمات بنا به دالیلي از
جمله کاهش مالیات و افزایش عرضه پول افزایش یابد ،بنابراین در مدل شکاف تورمي
کینز ،یگانه علت وقوع تورم ،تنها افزایش عرضه پول نیست .به بیان دیگر در این مدل
افزایش عرضه پول ،شرط الزم برای وقوع تورم نیست ،بلکه شرط کافي ميباشد .در
مکتبپولي ،اعتقاد بر این است که پول در اقتصاد نقش عمدهای دارد و علت هرگونه نوسان
اقتصادی است و نه معلول آن .البته اثرات ناشي از تغییرات پول در کوتاهمدت و بلندمدت
با یکدیگر متفاوت است .بدین معنيکه درکوتاهمدت ،تغییرات عرضه پول بر متغیرهای
واقعي در اقتصاد اثر گذاشته و در مقابل در بلندمدت افزایش حجم پول بدون آنکه تﺄثیر
قابل توجهي بر تولید داشته باشد ،فقط قادر به افزایش تورم است .پس از کینز فریدمن
بیاني مجدد از نظریه مقداری پول را ارائه داد .وی نظریه مقداری پول را بهعنوان یک
نظریه تقاضای پول و نه نظریه تعیینکننده سﻄح قیمتها و درآمد اسمي ،تفسیر مجدد
نمود .نظریه مقداری پول ،بیانگر این است که قدرت خرید ،عمدتا تحت تﺄثیر تغییرات
حجم پول در جریان است .بهطوریکه وقتي حجم پول زیاد ميشود ،قدرت خرید آن
کاهش یافته و قیمتها افزایش ميیابند .بهعبارت دیگر ،طبق این فرضیه ،تغییرات حجم
پول تعیینکننده اصلي سﻄح قیمتهاست .این نظریه ،گرچه در سالهای دهه  6396با
ظهور نظریات کینز ،دچار نوعي بياعتباری شد ،ولي در اواخر سال  6321دوباره مﻄرح
شد (شاکری .)6919 ،3مرکز ثقل نظریه مقداری پول ،معادله  MV=PYبود که در آنM ،
حجم پول V ،سرعت گردش پول P ،سﻄح عمومي قیمتها و  Yتولید ناخالﺺ ملي است.
در نظریه مقداری پول V ،و  Yدرکوتاهمدت ثابت هستند .بنابراین تغییرات حجم پول،
منجر به تغییر سﻄح قیمتها ميشود (تقوی .)6919 ،4نکته اساسي در نظریه تقاضای
پول فریدمن این است که فریدمن تفکیک بین تقاضای معامالتي و سفتهبازی در روش
1

)Sharif (2009
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)3 Shakeri (2009
4
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2
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کینز را غیرضروری ميداند؛ این در حالي است که کینز ،دلیل تقاضای پول افراد را به دو
بخش تقسیم ميکند؛  )6تقاضای معامالتي؛ به این معنا که مردم برای انجام معامالت
روزمره و رویارویي با حوادث پیشبیني نشده ،مقداری پول را نزد خود نگهداری ميکنند.
 )2تقاضای سفتهبازی؛ منظور از سفته بازی خرید و فروش اوراق در بازارهای مالي و بازار
کاالها است (دادگر .)6912 ،1از طرف دیگر فریدمن تقاضای پول برای برآورده کردن نیاز
معامالتي و ذخیره ثروت را یکجا مورد توجه قرار داده است .در دیدگاه فریدمن ،تقاضای
پول برای مصرفکننده مانند یک کاالی مصرفي در نظر گرفته ميشود؛ که ایجاد مﻄلوبیت
مينماید .تقاضای حقیقي پول از دیدگاه فریدمن با رابﻄهای بهشکل زیر بیان ميشود:
()6

)= f(Rm , Rb , Rs , P , Y , w

Md
p

که در آن  Rmنرخ بانکي  Rb ،نرخ اوراق قرضه Rs ،نرخ بازدهي سهام P ،نرخ تورمY ،

درآمد ملي و  wثروت ميباشد .از نظر فریدمن ،تغییرات تقاضای پول با تغییرات درآمد
ملي و ثروت ملي رابﻄه مستقیم داشته و درسایر موارد رابﻄه معکوس دارد .به این ترتیب،
نظریه مقدرای پول ،بهویﮋه رابﻄه حجم پول و سﻄح قیمتها را کم و بیش صحیح ميداند.
نظریه پولي فریدمن ضمن اینکه همانند دیدگاه کینزی به تﺄثیر عواملي غیر از درآمد بر
روی تقاضای پول توجه کرده ،در نهایت ،شکل مشابه اما کاملتر از نظریه مقداری پول را
ارائه ميدهد (رحماني .)6912 ،کالسیکهای جدید ،معتقدند که سیاست پولي منظم
قادر به تغییر مسیر تولید و اشتغال نیست .از آنجا که افراد در انتظاراتشان دچار خﻄای
منظم نميشوند و دولت نیز قادر به اصالح خﻄاهای غیر منظم آنها نیست لذا دولت در
عمل قدرت اعمال سیاستهایي که منجر به پایداری ميشوند را ندارد .بر اساس این
نظریه ،فقط انحرافات پولي غیر منتظره استکه از طریق افزایش ناگهاني در قیمت و
تغییرات نرخ بهره واقعي بر بخش واقعي اقتصاد اثر ميگذارد .مکتب کینزینهای جدید
که از ترکیب مکتب پولي و دو فرض رفتار عقالیي و رقابت ناقﺺ نشﺄت گرفته است .در
بسیاری از مواقﻊ پول را با اهمیت ميدانند .اگرچه سیاستهای پولي ممکن است در بعضي
از دورهها مانند (رکود بزرگ) بدون اثر باشد .همچنین در این مکتب با تﺄکید بر انعﻄاف
پذیری و وجود عدم تعادل نتیجه ميگیرندکه بیکاری عمدتاً امری غیر ارادی بوده و
تکانههای تقاضای مورد انتظار از قبیل تکانههای پولي بر تولید واقعي و بیکاری تﺄثیر
ميگذارند (صمیمي و محمدی .)6932 ،2بنا به مراتب فوق در ایران نیز وجود ارتباط و
)Dadgar (2004
)Samimy & mohamadi (2013
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همبستگي میان رشد پول و تورم ،در بسیاری از مﻄالعات نظری و بررسيهای تجربي
اثبات شده است ،لیکن شواهد موجود در اقتصاد ایران گویای آن است که در سالهای
اخیر ،روند رشد نقدینگي و تورم در اقتصاد کشور همخواني ندارد .پﮋوهشهای بسیاری
برای شناسایي علل تورم در اقتصاد ایران توسط پﮋوهشگران انجام شده است که با بررسي
آنها مشخﺺ ميگردد برخي نظریه پولیون را قبول داشته و برخي برعکس معتقدند تورم
پدیده پولي نیست .باعنایت به اینکه استفاده از تحلیل موجک ،تا همین سالهای اخیر
کاربرد گستردهای درمﻄالعات اقتصادی ایران و جهان نداشته ،بکارگیری از آن ،روش
تحیلي نویني است که توجه دقیقتری در فضای زمان-فرکانس به ارتباط بین متغیرهای
رشد پول و تورم درایران خواهد داشت؛ لذا از طریق تخمین و محاسبه طیفهای قدرت
موجک ،وابستگيهای موجک و اختالف فاز سریهای زماني مورد نظر ،ميتوان به این
سواالت پاسخ داد که درچه مقیاسها یا فرکانسي متغیرهای رشد پول و تورم به شدت به
هم وابستهاند؟ چگونه چنین ارتباطي درطول زمان تغییر ميکند؟

 -3پیشینه تحقیق
تحلیل موجک از سوی گوف ،)6331( 1رمزی و المپارت )6331( 2در میانه دهه 6336
وارد اقتصاد شد .اما کاربرد گسترده آن در اقتصاد درسالهای اخیر صورت گرفته است.
شاخهای از روش موجک به بررسي وابستگي موجک و اختالف فاز بر اساس تبدیل موجک
پیوسته ) ،(CWTميپردازد .شاخهای دیگر از این روش تحلیل رزولوشن چندگانه براساس
تبدیل موجک گسسته با حداکثر همپوشاني ) (MODWTبه ارزیابي برخي از ارتباطات
در اقتصاد تجربي ميپردازد .در ادامه به برخي از مﻄالعاتي که در گذشته ،رابﻄه بین پول
و تورم را مورد بررسي قرار دادهاند ،اشاره ميگردد.
 -1-3سوابق مطالعاتی خارج از کشور
داود ،کاتر و لو )2666( 3روش موجک را برای تخمین تورم هستهای (حداقل تورمي که
در ساختار هر اقتصاد در شرایط بیکاری طبیعي وعدم شوک اقتصادی وجود دارد).درآمریکا
به کار گرفته و نتایج آن را با روش برآورد با رگرسیون مقایسه نمودند ،در نهایت این نتیجه
حاصل شد که استفاده از روش موجک به مراتب برآورد وپیشبیني دقیقتری خواهد
داشت .ربوردو و ریورا-کاسترو )2661( 1شواهد جدیدی مبني براثرات قیمت نفت بر
1
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بازدهي سهام در آمریکا و اروپا ارائه دادند ،وشواهد تجربي حاصل در سال های  2666تا
 2666نشان داد تا قبل از بحرانهای مالي ارتباط معناداری در فرکانسهای مختلف بین
دو متغیر وجود نداشته است .اما این رابﻄه پس از بحرانهای مالي ،رابﻄه معنادار و
دوسویهای در فرکانسهای باال بین دومتغیر قیمت نفت و سهام نشان داده و در فرکانس-
های پایین این ارتباط بسیار پیچیده بوده است .هاکر 6و همکاران ( )2661نیز به بررسي
مجدد ارتباط علي میان تفاضل نرخ بهره اسمي و نرخهای ارز نقﻄهای پرداختند .در این
مﻄالعه از توابﻊ واکنشي فرکانسي استفاده شده است ،تا سیگنالها و نشانههای چگونگي
تاثیر یک متغیر را بتوان بروی متغیر دیگر شناسایي نمود .در نهایت مشخﺺ گردید در
مقایس های طوالنيتر تفاوت گرادیان نرخ بهره اسمي باعث افزایش نرخ ارز شده است و
در قیاسهای کوتاهتر روابط منفي بین دومتغیر وجود دارد .مﻄالعات موجک پیرامون
سیاست پولي و تورم نیز در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است .اگوار-کونراریا،
مانوئل ،مارتینز و سوارز )2662( 2به ارتباطهای متفاوت درفضای زمان-فرکانس میان
منحني تولید ومتغیرهای اقتصاد کالن از قبیل تورم ،سیاستهای پولي درآمریکا پرداختند
و شدت ارتباط بین متغیرهای مورد نظر در طول زمان و در فرکانسهای مختلف مورد
بررسي قرارگرفته است .روا )2662( 3به بررسي ارتباط پویا میان رشد پول و تورم در اروپا
و در یک بازه زماني  16ساله پرداخته است ،که مشخﺺگردید ،در فرکانسهای پایین
شدت ارتباط بین دومتغیر بیشتر ميباشد ،اما در نهایت نتایج تجربي نشان ميدهد در
سالهای اخیر نميتوان با قﻄعیت رشد پول را به عنوان متغیر عامل تورم دانست .تفاسیر
ارتباط پیشین و پسین بین دو متغیر مزبور ميبایستي در فرکانسهای مختلف با احتیاط
صورت پذیرد .تیواری و همکاران )2669( 4و تیواری و همکاران ( )2661برای بررسي
ارتباط پویا بین شاخﺺ قیمت مصرفکننده و شاخﺺ قیمـت تولیدکننـده در کشـورهای
رومـاني و مکزیـک ،از تبـدیل موجـک پیوسـته اسـتفاده کـردهانـد .در کشـور رومـاني،
در تمـامي فرکانسها رابﻄهی علي بین متغیرها همفاز بوده است .در مکزیک ،ارتباط بین
دو متغیـر تغییرات بیشتری را به خود دیده است به گونهای کـه در کوتـاهمـدت ،متغیـر
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پـیش رو شاخﺺ قیمت مصرف کننده ميباشد اما در بلندمدت ،شاخﺺ قیمـت مصـرف
کننـده از شاخﺺ قیمت تولیدکننده پیروی کرده است.
جیانگ ،چانگ و لینلي )2662( 1به بررسي ارتباط بین رشد پول و تورم با استفاده از
رهیافت موجک براساس دادههای ماهانه درمحدوده زماني ژانویه  6336تا ژوئن  2661در
چین پرداختهاند ،نتایج مﻄالعات نشان ميدهد درمیانمدت و بلندمدت رابﻄه بین دو
متغییر رشد پول وتورم یک به یک و باثبات است و سیاست پولي عملکرد خوبي دارد .لذا
کلید بهبود اثر بخشي عملکرد سیاست پولي ،کاهش اثرات تاخیری و معنادار رشد پول بر
تورم است .به طور خالصه تنها زماني که اثر وقفه ضعیف شود ،اثربخشي سیاست پولي بر
مدیریت تورم در چین ميتواند افزایش یابد ،رشد پولي متالطم همواره در پي تورم متالطم
است که این مساله در میانه دهه  6336و پایان دهه  2666نشان داده شده است .بنابراین
بسیار حائز اهمیت خواهد بود که رشد پول درچین با ثبات و منﻄقي صورت پذیرفته تا
در بلندمدت به ثبات تورمي دست یابد .بکیروس و همکـاران )2669( 2از ابـزار موجـک
پیوسـته بـرای تحلیل پویایيهای رابﻄه بین رشد پـول و تـورم در سـه کشـور هنـد،
ژاپـن و مـالزی استفاده کردهاند .طبق نتایج تحقیق ،در هند در کوتاهمدت و میانمدت
رابﻄـه علي از تورم به رشد پول است .در مالزی علیتدو طرفه در بازهی بسیار کوتـاهمـدت
و بسـیار بلندمدت برقرار است .در ژاپن ،رابﻄـه علي از تورم به رشد پول در کوتاه مـدت
و بلندمدت برقرار است.
 -2-3سوابق مطالعاتی داخل کشور
مﻄالعات انجام شده موجود در اقتصاد ایران گویای آن است که در سالهای اخیر ،روند
رشد نقدینگي و تورم در اقتصاد کشور همخواني ندارد .پﮋوهشهای بسیاری برای شناسایي
علل تورم در اقتصاد ایران توسط پﮋوهشگران انجام شده است .که به دلیل وجود دیدگاهها
و نظرات مختلف اقتصادی ،هر یک از پﮋوهشگران از زوایای خاص و با فرضهای معیني
به پﮋوهش دراین خصوص پرداختهاند (وزارت امور اقتصادی و دارایي ،دفتر تحقیقات و
سیاستهای پولي و بازرگاني .)6932 ،3حسیني و محتشمي )6919( 4درمﻄالعهای با
عنوان رابﻄه تورم و رشد نقدینگي در اقتصاد ایران؛ گسست یا پایداری؟ به بررسي پایداری
1
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ارتباط میان رشد نقدینگي و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطالعات سالهای -11
 6991پرداخته و با بکارگیری ازالگویي که ریشه در نظریه مقداری مقداری پول دارد و
اساس کارکرد آن بر مبنای منحني فیلیپس و تورم انتظاری است ،وجود رابﻄه پایدار میان
تورم و رشد نقدینگي را تایید ميکند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصد
1
افزایش در رشد نقدینگي به افزایش  6813درصدی تورم منجر ميشود .سحابي و همکاران
( )6932با به کارگیری رهیافت چرخشي مارکوف نقدینگي بر تورم در اقتصاد ایران را طي
سالهای  6913-6936با اسـتفاده از دادههـا سنجیدهاند .مﻄابق یافتههای تحقیق ،اثرات
نقدینگي بـر تـورم در طـي زم ـان یکسـان نبوده است ،به این صورت که در رژیم تورم
متوسط ،رشد نقدینگي با یک وقفه منجر بـه 6/29تورم در ایران ميشود ،اما در رژیم تورم
باال اثر معناداری از رشـد نقـدینگي بـر تـورم تشخیﺺ داده نشده است .عﻄرکــار
روشــن 6939 2رابﻄــهی عرضــهی پــول و ســﻄح قیمتها را به کمک روش همگرایي
یوهانسن و آزمون علیت با استفاده از دادههای فصلي  2666تا  6311بررسي کرده است.
که نتایج تحقیق حاکي است اوال متغیرها همگرا نیستند ،ثانیا بین متغیرها علیت دوطرفه
وجود دارد.
کاکویي و نقدی )6939( 3در مﻄالعه خود با دیدگاه پولي در قالب مدل* Pبه آزمون پولي
بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیکهای  OLSو  ، ARDLطي دوره زماني
 6921-19پرداخته است .نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان ميدهد که مدل
استاندارد *( Pشکاف قیمت داخلي) قادر به توضیح و پیشبیني تورم برای اقتصاد کشور
نميباشد ،یعني نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نميکند .بنابراین با توجه به
عدم کارآیي مدل استاندارد * Pدر اقتصاد ایران ،مجددا به منظور بررسي فرضیه پولي
بودن تورم در کشور ،اثر متغیرهای حجم نقدینگي ،تولید ناخالﺺ داخلي واقعي ،نرخ ارز
بازار غیر رسمي و شاخﺺ قی مت کاالها و خدمات وارداتي بر تورم با استفاده از روش
 ARDLمورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان ميدهد فرضیه پولي بودن تورم در اقتصاد
ایران به طور نسبي تایید ميشود ،ولي با توجه به اینکه رابﻄه بین تورم و حجم نقدینگي،
یک رابﻄه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر ميگذارند لذا
برای کنترل تورم در ایران نميتوان صرفا از سیاستهای پولي به عنوان یک ابزار کارآمد
1
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استفاده کرد .با امعان نظر به مﻄالعات گذشته ،استفاده از تحلیل اکونوفیزیک 1رویکرد
جدید و قابل اتکایي است که تاکنون در تجزیه و تحلیل نظریه مقداری پول صورت نگرفته
است .هرچند نادمي و خوچیاني )6931( 2در پﮋوهشي تحت عنوان بررسي همحرکتي
بازارهای سهام ،ارز و طال در اقتصاد ایران از تحلیل همدوسي و رویکرد اکونوفیزیک،
استفاده نموده ودر افق-های زماني متفاوت به تفصیل هم حرکتي و ارتباط دوبه دوی این
بازارها در ایران برای بازه زماني 6991تا  6931و با تواتر هفتگي مورد بررسي قرار دادهاند.

 – 4روششناسی
دراین تحقیق سعي داریم؛ با ارائه تحلیل موجک به تبیین مجدد ارتباط میان رشد پول و
تورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای دردسترس فصلي ( )6916-6931مستخرج
از بانکهای اطالعاتي اداره حسابهای اقتصادی و حسابهای ملي بانک مرکزی بپردازیم.
از ویﮋگي مهم موجکها ميتوان به قابلیت باالی آنها در تحلیل پویایي رابﻄه علیت بین
سریهای زماني اشاره کرد .از آنجا که طول موجک به طور بهینه در مقیاسهای مختلف
زماني تغییر ميکند ،امکان بررسي هم زمان علیت کوتاهمدت و علیت بلندمدت بین
سریهای زماني اقتصادی فراهم ميشود .روش مﻄالعه این تحقیق به لحاظ هدف از نوع
تحقیق کاربردی و به لحاظ تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلي است.
 -1-4نظریه موجک
تحلیل موجک از میانه دهه  6316به عنوان جایگزیني برای تحلیل مشهور فوریه مورد
استفاده قرار گرفت .اگرچه تحلیل فوریه ميتواند ارتباط میان فرکانسهای مختلف را
بوسیله روشهای طیفي نشان دهد ،اما اطالعات زماني موضعي تحت انتقال فوریه کامال
رد ميشود .تحلیــل فوریه ،محتــوای فرکانس یا فراواني تابﻊ در طول محور زمــان ،مانا
یا ساکن فرض شده ،امــا در سوی مقابل مهمترین ویﮋگي موجکهــا آن است که در
فضا و زمان تعریف ميشوند و همین امر سبب شده که ابزاری مناسب برای تحلیل نامانایي
 6اکونو فیزیک یا فیزیواقتصاد یکي از شاخههای رشته فیزیک است که به ارتباط میان فیزیک و اقتصاد ميپردازد.
به طوری که تحقیقات و نظریات فیزیک را به کار ميبرد ،تا به راه حلهایي برای مشکالت اقتصادی دست بیابد .از
نظریاتي که مورد استفاده قرار گرفته ميتوان به نظریه آشوب و فرایندهای تصادفي و آماری و تغییر فاز نام برد.
خاستگاه این رشته به دوره دانشمندان علوم اجتماعي همچون دانیل برنولي و جوسایا ویالرد گیبس بازميگردد.
فیزیواقتصاددانان از دو دانش احتمال و آمار در کارهای خود بهره ميبرند و از مدلهای فیزیکي همچون نظریه آشوب
یا نظریه اختالل که از پایههای این رشته هستند استفاده ميکنند.
2
)Nademi & Kochyani (2017
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یا غیر ساکن بودن سیگنالها و نیز سیگنالهــای زودگذر و یکینه باشد .موجکها در
تحلیل موقعیــتهایي که دارای سیگنالهای ناپیوستــه و نقاط اوج نوکتیز باشد،
عملکردی بهتر از تحلیل فوریه از خود نشان ميدهد (میترا .)2661،
 -1-1-4تبدیل موجک پیوسته
تبدیل موجک ،سری زماني را به نسخههای برگردانده شده و بسط داده شده از موجک
مادر 6تقسیم ميکند که به خوبي د ر حوزه زمان و فرکانس (نوسانات متغیر مورد نظر در
افق های زماني متفاوت) موضعي شده است .در این روش ،سریهای زماني ميتوانند به
فضای زمان -فرکانس بسط داده شوند که در آن نوسانات زمان یا فرکانس به روش شهودی
و مستقیم مشاهده ميشود .اغلب دو طبقه از انتقال موجک وجود دارد .انتقال موجک
گسسته  DWTو انتقال موجک پیوسته  DWTکه برای کاهش نویز و فشردگي دادهها
مورد استفاده قرار ميگیرد در حالیکه  CWTبرای استخراج ویﮋگيها و کشف خود
مشابهتي دادهها مفید است (گرینستد و همکاران2661 ،2؛ لو .)2669، 9بنابراین CWT
به طور گستردهای در اقتصاد و امور مالي مورد استفاده قرار ميگیرد (اگوار-کونراریا
وهمکاران2661 ،؛ روا .)2662 ،با وجود سری زماني ) CWT ، X(t)ϵ L2 (Rآن با توجه به
موجک مادر ) ψτ,S (tبه عنوان ضرب داخلي ) X(tدر خانواده ) ψτ,S (tاز موجکهای به
اصﻄالح دختر تعریف ميشود:
()2

∞+

Wx,𝛙 (τ, S) = (x(t), ψτ,S (t) ) = ∫−∞ x(t)ψ∗τS

که در آن عالمت ستاره * ترکیب پیچیدهای را نشان ميدهد به عبارت دیگر  ψ∗τSتوابﻊ
ترکیبي پیچیدهای از توابﻊ موجک دختر ) ψT,S(tاست .همانطور که در باال بدان اشاره
شد ) ψτ,S (tاز موجک مادر) ψ(tدر طول تجزیه است ،به طوریکه:
)(9

≠0

t−τ
) , τ, SϵR, S
S

( ψτ,S (t) = |S|−1/2 ψ

تفاوت پارامتر مقیاس موجک  sداللت بر موجک مادر فشرده) (𝑠 < 1یا
در میان فرکانسها دارد ،در حالي که بازگرداندن آن در طول شاخﺺ زمان موضعي τ
داللت بر انتقال وضعیت موجک ) ψτ,S (tدر زمان دارد .در این روش ،ميتوان تصویری
ساخت که هم دامنه نوسان هر ویﮋگي موجود در ) X(tرا در مقابل مقیاس مختلف
نشان دهد ،و هم اینکه این دامنه نوساني چگونه در طول زمان تغییر ميکند (تورنس و
کشیده)(𝑠 > 1

1

Mother Wavelet
Loh
3
Grinsted & et al.
2
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کمبو .)6331 6عالوه بر این از آنجایي که هم  sو هم  τمقادیر واقعي هستند که به طور
مداوم تغییر ميکنند (با قید ،) 𝑠 ≠ 0بنابراین ) Wx,Ψ(τ, Sبه عنوان موجک پیوسته
نامگذاری ميشود .برای موجک مادر  ψ, (t) ،CWTباید دو ویﮋگي را حتما داشته باشد.
یکي ) ، ψ(t)ϵ L2 (Rودیگری شرط قابل قبول بودن که عبارت است از:
∞< +

()1

+∞ |ψ(f)|2
df
||f

∞0 < Cψ = ∫−

که در آن ) ψ(fانتقال فوریه موجک مادر ) ψ(tاست و  fفرکانس فوریه است .با نگاهي به
فرمول مشخﺺ است که  𝐶ψاز 𝑓 مستقل است و تنها با موجک ) ψ(tتعیین ميشود.
این بدان معناست که  Cψمقداری ثابت برای هر تابﻊ موجک مادر داده شدهاست ،که ثابت
قابل قبول نیز نامیده مي شود .اهمیت شرط قابل قبول بودن این است که امکان بهبود
سری زماني ) x(tاز  CWTیعني ) Wx,ψ(T, Sرا به صورت زیر تامین ميکند:
() 2

,S ≠ 0

∞+

ds

∞

1

x(t) = C ∫−∞[∫−∞ Wx,ψ (τ, s)ψss,τ (t)dτ] s2
ψ

یعني در این روش ميتوانیم از ) X(tبه  CWTبرسیم و از  CWTبه ) X(tبازگردیم ،لذا
ميتوان پذیرفت که ) X(tو ) Wx,Ψ(T, Sدو ارائه متفاوت از عبارت ریاضي یکسان است.
مهمتر اینکه انرژی اصلي ) X(tميتواند از طریق انتقال موجک به صورت زیر حفظ شود.
()1

∞1 +∞ +
ds
∫ [ ∫ |Wx (τ, s)|2 dτ] s2
∞Cψ −∞ −

= ‖x‖2

که در آن ‖𝑥‖ به عنوان انرژی ) X(tتعریف ميشود.
انواع مختلفي از موجک مادر وجود دارد که برای اهداف مختلف در دسترس است ،مانند
هار ،2مورلت ،9دابچیز ،1مکزیکن هت ،2و  ...پرکاربردترین موجک مادر برای رسیدن به
هدف استخراج ویﮋگي ،موجک مورلت است که برای اولین بار از سوی گاپیالد ،گراسمن
و مورلت ( 1)6311مﻄرح شد .نسخه تسهیل شده آن به صورت زیر نشان داده ميشود:
()9

2 /2

ψ(t) = π−1/4 eiω0 t e−t

1

Torence & Combo
Haar
3
Morlet
4
Daubechies
5
Mexican hat
6
Goupillaud, Grossman & Morlet.
2
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که در آن  𝜋 −1/4انرژی واحدی را برای موجک مادر تضمین ميکند .عالوه بر این ω0

فرکانس بي بعد است و معموال در عمل برابر  1قرار ميگیرد ،چرا که این مقدار ميتواند
تضمین کند که موجک مورلت تقریبا موجکي تحلیلي است و تفسیر رابﻄه میان مقیاس
 sو فرکانس فوریه  fرا آسان ميکند.

 -2-1-4طیف قدرت موجک
در نظریه موجک ،طیف قدرت موجک سری زماني ) X(tبا ) Wx,Ψ(τ, Sداده شده که
طیف قدرت موجک خودکار نامیده ميشود .این طیف ميتواند به عنوان معیار واریانس
موضعي برای ) X(tدر هر فرکانس تفسیر شود .از آنجایي که انتقال بین موجک دو سری
زماني ) X(tو ) y(tکه اولین بار هاجینز و همکاران )6339( 6آن را مﻄرح کردند ،طیف
قدرت بین موجک به صورت ذیل نوشته ميشود و معیار همبستگي میان  xو  yدر هر
فرکانس را ارائه ميدهد (تورنس و کمپو .)6331
()1

2

2

2

|)|Wxy,ψ (τ, s)| = |Wx,ψ (τ, s)| |ψ∗y,ψ (τ, s

بنابراین در نمودارهای طیف قدرت موجک ،نقاطي که با رنگ قرمز و با خﻄوط پر رنگ
مشکي مشخﺺ شدهاند ،نواحي هستند که در مقیاس زماني مربوطه خود ،بیشترین
واریانس و یا نوسانات را دارا بودهاند .همچنین نواحي خارج از منحنيهای مخروطي شکل،
نقاطي هستند که تفسیر آنها به راحتي امکان پذیر نیست و با احتیاط بیشتری ميبایست
تفسیر شوند.
 -3-1-4همبستگی موج و اختالف فاز
در تحلیل ارتباط پویا میان رشد پول و تورم ،توجه به همبستگي (همدوسي) موجک و
اختالف فاز بسیار ضروریست .همبستگي موجک را ميتوان با استفاده از طیف بین موجي
و طیفهای موجک خودکار به صورت زیر محاسبه نمود:
2

()3

2

|)|S(S−1 Wxy,ψ (τ,s
2

| |)S|S−1 |Wx,ψ (τ,s)| |S|S−1 |Wx,ψ (τ,s

=

)R2xy (τ, s

همبستگي موجک مورد مﻄالعه به صورت توان دوم ارائه شدهاست .همبستگي موجکي اگر
چه همبستگي را در مقیاس زماني مختلف نشان ميدهد ،اما از پاسخ به این پرسش که
کدام متغیر ،علت ایجاد تغییر در متغیر دیگری بوده است را نشان نميدهد .این پاسخ
توسط نمودارهای همدوسي و جهتهای اختالف فازی موجود در این نمودارها داده
Hudgins & et al.

1
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ميشود .با توجه به روش تبدیل طیف بسامدی فوریه ،همدوسي موجکي را ميتوان به
صورت نسبت طیف بسامدی متقاطﻊ دو سری زماني به ضرب طیف بسامدی هر یک از
سریهای زماني تعریف کرد (اگوار-کونراریا وهمکاران ،2661 ،روا .)2662 ،به عبارت
سادهتر خود همبستگي در فضای زماني سری زماني تعریف ميشود و همدوسي ،همان
خودهمبستگي اما در فضای بسامدی سری زماني تعریف ميشود .در همدوسي ميتوان
به خود همبستگي در مقاطﻊ زماني خاص و همزمان به مقیاسهای زماني خاص
دستیافت .در رابﻄه ( )3متغیر  Sیک عملگرای هموارساز است ،لذا پس ازهموارسازی،
همبستگي موجک توان دوم مقداری بین  6و  6را در فضای زمان -فرکانس اختیار ميکند.
در تصاویر همبستگي موجک این موضوع با رنگها نشان داده شده است ،قرمز نشان دهنده
همبستگي قوی و آبي نشان دهنده همبستگي ضعیف است .در این روش ،همدوسي
موجک منجر به تحلیل سه بعدی ميشود که ميتواند همزمان مولفههای زمان و فرکانس
و نیز میزان همبستگي را نشان دهد .بنابراین ،به ما کمک ميکند تا همبستگي موضعي
را میان رشد پول و تورم از هم متمایز سازیم و تغییرات ساختاری در طول زمان و ارتباطات
کوتاه و بلند مدت میان فرکانسها را شناسایي کنیم.
از آنجایي که همبستگي موجک به صورت توان دوم است ،نميتوانیم میان همبستگي
های مثبت و منفي تمایز قائل شویم .بنابراین نیاز به ابزار اختالف فاز است تا پیشنهادات
مثبت یا منفي در مورد همبستگيها و ارتباطات پیشروی -پسرو میان سریهای زماني
را ارائه دهد .از طرفي چون موجک مورلت تابﻊ پیچیده ای است CWT ،نیز با توجه به
این نوع از موجک مادر ،بسیارپیچیده و به دو قسمت واقعي و موهومي تقسیم ميشود.
بنابراین بر پایه کار بلوم فیلد و همکاران ،)2661( 6اختالف فاز میان  xو  yبه صورت زیر
تعریف ميشود:
()66

ℑ{S(s−1 W

}))(τ,s

]ϕxy = tan−1 (ℜ{S(s−1 Wxy,ψ (τ,s))}) ,with φxy ϵ[−π, π
xy,ψ

که در ان  Jو  Rبه ترتیب بخشهای موهومي و واقعي انتقال میان موجکي هستند .بنابراین
به دنبال کار ویسولسکو و اوزوسکین )2662( 2و نیز اگوارکونراریا و سورس)2669( 3
ميتوانیم به سادگي اختالف فاز را به وقفه زماني میان xو  yتبدیل کنیم ،به طوری که:
1

Bloomfield
Voiculescu & Usoskin
3
Aguiar-Conraria & Soares
2
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()66

φxy
2πf

= (∆t)xy

که در ان 𝑓𝜋 2فرکانس زاویهای با توجه به مقیاس زماني  sاست یعني فرکانس معمول
فوریه به صورت  ωψ /2πs = fاست .توجه کنید که 𝜓𝜔 نشاندهنده فرکانس موجک مادر
یا به عبارتي فرکانس بدون بعد  ω0موجک مورلت است .با استفاده از  fبا انتخاب = 𝜔0
 𝑓 ،6بدست ميآید .بنابراین وقفه زماني )𝑡∆( به صورت زیر است:
()62

φxy ,S
2π

= (∆t)xy

در این مﻄالعه سعي بر این است تا اختالف فاز به صورت بردارهایي در نمودارهای وابستگي
موجک نشان داده شود .بردارهایي که به سمت راست هستند ( xو  )yدر فاز قرار دارند (یا
به صورت مثبت با هم ارتباط دارند) ،درحالیکه بردارهایي که به سمت چپ هستند یعني
 xو  yخارج از فاز هستند( .یا ارتباط منفي دارند) بردارهایي که به سمت سایر جهات
هستند به معنای ارتباطات پیشروی -پسرو میان آنها است ،به عبارت دیگر اختالف فاز
ميتواند رابﻄه علیت میان  xو  yرا نشان دهد.
 -4-1-4تفسیر نمودارهای همدوسی
جهت پیکانها به سمت باال (با زاویه 36درجه) به معنای این است که سری زماني اول،
علت و موجب سری زماني دوم است .همچنین جهت پیکانها به سمت پایین (با زاویه
36درجه) به معنای این است که سری زماني دوم ،علت و موجب سری زماني اول است.
غالبا جهت پیکانها به صورت مورب است .جهت باال و راست به معنای این است که سری
های زماني عالوه بر این که همفاز هستند ،سری زماني اولي علت سری زماني دومي است.
همین طور جهتهای دیگر نیز با همین روش محاسبه و تفسیر ميشود.

 - 5توصیف دادهها ونتایج تجربی
در این مﻄالع ه برای بررسي همدوسي بین رشد پول و تورم در ایران و تحلیل رابﻄه علي
و معلولي بین آنها ازدادههای فصلي پایه پولي و نقدینگي (به عنوان حجم پول) و تورم در
بازه زماني سالهای  6916تا  6931استفاده و برای تبدیل سریهای زماني و میسر شـدن
تحلیـل در دامنـه زمان-فرکانس از موجک مورلت بکارگیری شده است همچنین مﻄابق
نمودارهای ذیل قسمتهایي که توسط خط سیاه پر رنگ احاطه و با رنگ قرمز مشخﺺ
شده است ،همدوسي با اهمیت آماری در سﻄح  2درصد وجود دارد .برای رسیدن به این
سﻄح آماری از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است.
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همانﻄور که مشاهده ميشود ،نمودار ( )6از سه بعد تشکیل شده است ،شامل مولفه
مقیاس زماني ،6زمان 2و شدت همدوسي (رنگهای درون نمودار) ميباشد .مقیاس زماني
تعریف شده در اینجا ،به دلیل فصلي بودن دادهها ،اعداد 1،1تا 92هستند که بیانگر تعداد
فصلها است .به عنوان مثال عدد  1بیانگر مقیاس زماني یک ساله و کوتاه مدت خواهد
بود .وحرکت نمودار از باال به پایین بیانگر حرکت از افقهای زماني کوتاهمدت به میانمدت
و بلندمدت است .زمان بیانگر بازه زماني سالیانه مورد بررسي است که در اینجا از سال
 6916تا سال  6931مي باشد .شدت همدوسي نیز از صفر (نقاط آبي رنگ) تا یک (نقاط
قرمزرنگ) رتبه بندی شده است .نمودارهای زیر تا مرز عدد  1بیانگر مقیاس زماني
کوتاهمدت  ،از 1تا 61مقیاس زماني میانمدت و از عدد 61تا  92مقیاس زماني بلندمدت
ميباشد .نمودار ( )6همدوسي بین نقدینگي و تورم را نشان ميدهد .مﻄابق نقاط معنيدار
نمودار ،در مقیاس زماني تا  1فصل در سالهای  6916تا 6911همدوسي مثبت و قوی
بین دو متغیر وجود داشته اما جهت پیکانها در نقاط معنيدار به سمت پایین نمایش
داده شدهاند ،لذا نقدینگي بعد از تورم حرکت کرده و یک متغیر پس رونده خواهد بود .دو
نکته در این نمودار حائز اهمیت است .اول اینکه بین نقدینگي و تورم ،نه در کوتاهمدت و
نه در بلندمدت همدوسي قوی وجود ندارد .ثانیا جهت پیکانها در کوتاهمدت و طي
سالهای  6916تا  6911نشاندهنده این نکته است که منشا ایجاد تورم نقدینگي نبوده
است چرا که متغیر نقدینگي یک متغیر پسرو بوده و اگرچه همحرکتي مشاهده ميشود
اما پس از تغییرات تورم ،نقدینگي تغییر کرده است (در کوتاهمدت تورم پدیده پولي نبوده
است) .اما در بلندمدت تنها از سال  6911تا  6992همدوسي معنادار وجود دارد .در این
مقیاس زماني و طي این سالها نظریه مقداری پول تایید ميشود .به عبارت دیگر در این
سالها نقدینگي علت تغییرات تورم بوده است.

Period
Time

1
2
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نمودار ( :)1همدوسی نقدینگی و تورم (متغیر اول نقدینگی)
منبﻊ :محاسبات تحقیق با نرم افز ار R

با توجه به نمودار ( )2بین پایه پولي و تورم در کوتاهمدت همدوسي قابل توجهي وجود
ندارد .این بدان معناست که در کوتاه مدت ،پایه پولي نميتواند عامل ایجاد تورم باشد .اما
مﻄابق نمودار  2همدوسي در مقیاس زماني 1تا  61و  61تا  92قابل تحلیل بوده لذا نشان
ميدهد در میانمدت و مقیاس زماني  1تا  61فصل طي سالهای  6912تا  6991رابﻄه
مستقیم بین پایه پولي و تورم برقرار بوده وعامل تاثیرگذار و اصلي پایه پولي ميباشد .در
این نمودار نظریه مقداری پول ،تایید ميشود .همانﻄور که در شکل مشخﺺ است ،در افق
میانمدت و بلندمدت همدوسي قوی بین تورم و پایه پولي وجود دارد ،به عبارت دیگر دو
متغیر نه تنها همبستگي فرکانسي باالیي دارند ،بلکه جهت پیکانها (رو به باال و سمت
راست) نشان دهنده این موضوع است که پایه پولي علت تغییرات تورم آن هم در
سیکلهای تقریبا  62تا  92یعني  9تا  1سال طي سالهای  6911تا  6991و  6911تا
 6913ميباشد.

نمودار ( :)2همدوسی پایه پولی و تورم (متغیر اول پایه پولی)
منبﻊ :محاسبات تحقیق با نرم افز ار R

برای بررسي علیت خﻄي متغیرهای فوق و مقایسه آن با همدوسي ،از آزمون علیت گرنجر
نیز استفاده گردید .نتایج آزمون علیت گرنجر در جدول شماره ( )6آمده است.
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جدول ( )1آزمون علیت گرنجر متغیرهای رشد حجم نقدینگی و رشد پایه پولی با تورم
و شاخص قیمتها
تعداد
وقفه

P
value

عدم رد فرض صفر

1

6/91

آماره
F
6/112

نتیجه (در فاصله
اطمینان 2درصد)

عدم رد فرض صفر

1

6/11

6/23

پایه پولي علت گرنجری تورم نميباشد

عدم رد فرض صفر

1

6/31

6/61

حجم نقدینگي علت گرنجری شاخﺺ
قیمت نميباشد

عدم رد فرض صفر

1

6/11

6/13

پایه پولي علت گرنجری شاخﺺ قیمت
نميباشد

فرضیه صفر
حجم نقدینگي علت گرنجری تورم
نميباشد

منبﻊ :محاسبات پﮋوهش

همانﻄور که از نتایج جدول ( )6بدست ميآید؛ نه حجم نقدینگي و نه پایه پولي هیچ کدام
علت گرنجری تورم و رشد شاخﺺ قیمتها نبودهاند و علیت خﻄي از طرف پول به رشد
قیمتها رد ميشود .جالب اینکه با بررسي مولفههای تجزیه شده متغیرهای فوق ،در
مقیاسهای زماني مختلف و در سالهای متفاوت ،رابﻄه علي بین پایه پولي و تورم برقرار
است.

 -6نتیجهگیری ،و ارائه پیشنهادات:
 -1-6نتیجهگیری
-6پایه پولي در بلندمدت به شدت بر تورم تاثیرگذار است .با مشاهده رابﻄه همدوسي بین
پایه پولي و تورم مي توان نتیجه گرفت که تورم در بلندمدت ریشه پولي دارد ،اما در
کوتاهمدت تاثیر چنداني بر تورم ندارد .اگرچه در برخي سالها همحرکتي یا همفازی نسبتا
ضعیفي بین این دو وجود دارد ،اما این همحرکتي رابﻄه علیت از پایه پولي به تورم را
تایید نميکند.
 -2نقدینگي نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت ،تاثیر چنداني بر تورم ندارد؛ با مشاهده
رابﻄه همدوسي بین نقدینگي و تورم ميتوان نتیجه گرفت ،اگرچه در بلندمدت در
سالهای  6911تا 6992نظریه مقداری پول تایید ميشود اما این همدوسي بسیار ضعیف
بوده و قابل توجه نیست .همچنین نتایج نشان ميدهد در کوتاه مدت نیز نقدینگي منشا
ایجاد تورم نبوده است چرا که تغییرات نقدینگي پس از تغییر تورم بوجود آمده است( .در
کوتاهمدت تورم پدیده پولي نبوده است).
 -9بر خالف انتظار ،سیاستهای پولي با محوریت تغییر نقدینگي نتیجـه قابـل انتظاری
بر تورم نداشته و در بلندمدت استراتﮋی مناسبي برای اقتصـاد ایـران بـه شـمار نميآید.

291

بررسي رابﻄه پویایي رشد پول وتورم درایران ،یک تحلیل...

اما در مورد پایه پولي نتیجه تا حدودی متفاوت بوده و نشان ميدهد در میانمدت و
بلندمدت اعمال سیاستهای پولي از طریق پایه پولي تاثیر قابل مالحظهای بر تورم خواهد
داشت .لذا همانﻄور که مﻄرح شد در بلندمدت نظریه ) (QMTقابل توجیه است .اما در
مجموع نميتوان درهمه مقیاسهای زماني موصوف تورم را پدیده پولي دانست.
 -1سیاست پولي در ایران به تنهایي جهت کنترل و مدیریت تورم کافي نیست و به
طور کلي ارتباط کوتاهمدت میان رشد پول و تورم در طول زمان ثبات کمتری
نسبت به ارتباط میانمدت و بلند مدت این دو متغیر دارد ،زیرا در کوتاهمدت نسبت
به شوکهای موقت داخلي یا خارجي حساستر خواهند بود .نتایج نشان ميدهد
که تنها این نقدینگي است که ميتوان برونزایـي آن را بر اساس تمامي معیارها رد
کرد .اما برونزایي پایه پـولي دراین تحلیل رد نشده است .نتایج این پﮋوهش با
مﻄالعات یارمحمدی و عرفاني )6932( 1نیز مﻄابقت دارد.
 -3-6پیشنهادات
بنا بر نتایج تحقیق (رد نشدن برونزایي پایه پـولي در مقابل رد شدن برونزایي نقدینگي)،
در توجیه اینکه چرا بر خالف بسیاری از کشورهای دنیا نميتـوان درونزایـي عرضـه پـول
را در ایـران تﺄییـد نمـود ،بایـد بـه دولتـي و بروکراتیـک بـودن نظـام بـانکي ایـران
اشـاره نمـود .سـاختار بروکراتیک حاکم بر نظام بانکي ایران و مقررات موجود اجازه
نميدهـد کـه بانـکهـا خـود را بـا تقاضا برای تسهیالت انﻄباق داده و تقاضا را پوشش
دهند .در واقﻊ بانکها نميتوانند بـا اسـتقراض از بانک مرکزی در مواجهه با تقاضای وام،
پایه پولي را تحت تﺄثیر قرار دهند .از طرفـي پایـه پـولي در اقتصاد ایران شدید ًا وابسته
به دارایيهای خارجي بانک مرکزی است که بانک مرکـزی نیـز (بـا توجه به عدم استقالل)
نقشي در تعیین آن ندارد .در واقﻊ بخش قابل توجهي از پایه پولي کشـور را دارایيهای
خارجي بانک مرکزی تشکیل ميدهد که تابعي از درآمـدهای نفتـي و توانـایي فـروش
ارز در بازار است .در کشوری که بودجه دولتي آن وابسـته بـه نفـت اسـت ،درآمـدهای
حاصـل از فروش نفت به بانک مرکزی واگذار ميشود و بانک نیز ناگزیر به کارسازی ریال
معـادل آن بـرای دولت است .بودجه دولت در واقﻊ تابعي از قیمتهای نفت (و البته مقـدار
فـروش نفـت در شـرایط خاص) است که با توجه به عدم استقالل بانک مرکزی دارایيهای
خارجي آن را تحت تﺄثیر قرار ميدهد .لذا منﻄقي است که در اقتصاد ایران ،پایه پولي
برونزا تلقي شـود و تغییـرات آن در درون نظام بانکي و تحت اختیار سیستم بانکي تعیین
نگردد .به این موضوع بایـد وضـعیت بـازار بین بانکي را نیز افزود که در ایران از توسعه
الزم برخوردار نبوده و توان عمـلي بانـکهـا را محـدود ميسازد .برخي معتقدند بر مبنای
نظریههای پساکینزی ،پول در اقتصاد ایـران نیـز درونزا بوده و به این دلیل تعیین حجم
)Yarmohamadi & Erfani (2016

1
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پول به عنوان متغیـر سیاسـتي در اختیار بانک مرکزی نميتواند اثری در اقتصاد داشته
باشد واگر قرار است سیاست پولي اعمـال شود ،تنها متغیر هدف ،باید نرخ بهره باشد.
تثبیت نرخ بهره به عنوان متغیر سیاست پولي در بسیاری از اقتصـادهای پیشـرفته و
کـاهش اقبـال بانـکهـای مرکـزی دنیـا بـه اسـتفاده از عرضـه پـول بـرای تﺄثیرگذاری
بر اقتصاد ،بسیاری از کارگزاران بانکي را به این دیدگاه رهنمون ساخته که از نرخ بهره به
عنوان ابزار سیاست پولي مناسب استفاده نمایند .این درحالي است که پـیشنیـاز چنـین
نتیجـه ای درونزا بودن پول در اقتصاد است .هرچند مﻄالعه حاضر نشـان مـيدهـد در
کوتاه مدت و میان مدت نقدینگي درونزا بوده و نظریه مﻄرح شده پسا کینزی تا حدودی
قابل توجیه است ،اما بـر اسـاس اطالعـات موجـود ،نميتوان فرضیه برونزایـي پایه پولي
در اقتصـاد ایـران را رد نمود و بنظر ميرسد همچنان ایـن بانـک مرکزی ایران است که
به صورت برونزا پایه پولي را تعیین مـينمایـد ،زیرا نـرخ بهره در بلندت مدت از توان الزم
برای تﺄثیرگذاری بر اقتصاد ،چنانکه در کشورهای پیشـرفته صورت پذیرفته اسـت،
برخوردار نخواهد بود .تجربه تاریخي موجود به خصوص در چند سـال اخیـر نیـز نشـان
از آن دارد که نرخ بهره بیشتر از آنکه ابزاری برای اعمال سیاست پولي باشد ،تحت تﺄثیر
تورم بـوده و سیسـتم بانکي به روشهای مختلف امکان تعیین نرخ بهره را از بانک مرکـزی
سـلب نمـوده و خـود تعیـین کرده است .لذا نتیجه اینکه در بلندمدت ،برمبنای نظریه
مقداری پول ،عرضه پول (بویﮋه پایه پولي) یک ابزار سیاسـتي قدرتمنـدی است که
پیشنهاد ميگردد ،بانک مرکزی با استفاده از آن به اعمال سیاستهای پولي و مدیریت
تورم از طریق مدیریت بدهيهای بانکها به بانک مرکزی و بدهيهای دولت به سیستم
بانکي کشور بپردازد.
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