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یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهههای اخیر ،پدیده تورم بوده و صرفنظر از اثرات و پیامدهای
آن بر اقتصاد ،بحث عوامل ایجادکننده آن ،همواره چالشبرانگیز بوده است .از این رو پژوهش حاضر ،بهمنظور
مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول ،رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده
است .بدین منظور ،از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانسهای باال و پایین طی دوره ( 1370فصل اول) تا 1397
(فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است .نتایج پژوهش ،حاکی از وجود رابطه علّی از رشد
نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی ،در کوتاهمدت و بلندمدت است .طبق نتایج آزمون رابطه علّی،
از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده ،درحالی که در کوتاهمدت ،این رابطه علّی از تورم بود و
همچنین ،رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده ،درحالی که رابطه علّی ،از
تورم به ضریب فزاینده ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ،برقرار بوده است .بنابراین مطابق با نتایج این
مطالعه ،علت تورم در کوتاهمدت و بلندمدت ،متفاوت بوده است.
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 .1مقدمه
تورم پایدار ،یکی از مهمترین و مخربترین عوامل مؤثر بر اقتصاد کشورها است ،که اقتصاد ایران هم
در چند دهه اخیر بجز در مقاطعی کوتاه ،همواره درگیر آن بوده و پژوهشگران را بر آن داشته تا در
پی یافتن علل بهوجود آمدن آن و راهکارهای رفع آن باشند .در میان عوامل مختلف اثرگذار بر تورم،
آنچه که توجه بسیار زیادی را به خود معطوف کرده است ،رشد نقدینگی ،پایه پولی ،ضریب فزاینده
و ارتباط آنها با تور م بوده است .در همین رابطه نظریه مقداری پول ،میان رشد پول (نقدینگی) و
تورم ،یک همبستگی قوی را پیشبینی میکند که مطابق آن ،رشد نقدینگی در اقتصاد ،تورم را در
پی خواهد داشت و برای کنترل آن ،میباید پایه پولی کنترل گردد و به همین دلیل ،این نظریه مبنای
سیاستهای پولی بسیاری از کشورها قرارگرفته است.
1
بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر کرده ،متوسط رشد نقدینگی و
پایه پولی در بازه سالهای  1370تا  ،1396به ترتیب 27 ،و  21درصد ،درحالیکه متوسط تورم در همین
بازه  18درصد بوده است (رجوع شود به نمودار  1و  .)2این موضوع نشان از رشد نقدینگی نسبتاً باال در
اقتصاد ایران دارد .باالتر بودن رشد نقدینگی نسبت به پایه پولی ،میتواند نشان از آن داشته باشد که
افزایش ضریب فزاینده نیز در این دوره اتفاق افتاده است .بهعبارتدیگر ،رشد نقدینگی در این مدت،
ناشی از اعطای وام و خلق پول بانکها و نهفقط خلق پول توسط بانک مرکزی بوده است.
از طرف دیگر ،بررسی روند آمار تورم نشان میدهد ،در مقاطعی روند تورم نهتنها همسو با رشد
نقدینگی نبوده است ،بلکه در جهت عکس آن نیز عمل کرده است (بهعنوانمثال ،سال .)1394
بنابراین ،پرسشی مطرح است مبنی بر اینکه ،آیا تورم دالیل دیگری غیر از رشد نقدینگی دارد و آیا
میتوان گفت ،رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (برخالف تئوریهای مطرحشده) ،عامل اصلی ایجاد تورم
نیست؟ آیا میتوان گفت ،رشد پایه پولی و ضریب فزاینده ،از علل اصلی بروز تورم در اقتصاد ایران
هستند؟ بهعبارتدیگر ،آیا باید برای بررسی علل تورم ،کماکان به رشد نقدینگی بسنده کرد یا عوامل
دیگری نیز آن را تحت تأثیر قرار میدهند و باید در نظر گرفته شوند؟
بهمنظور پاسخدهی به این سؤالها ،در این مطالعه ،از روش تحلیل علّیت طیفی برای بررسی
اثرات رشد نقدینگی ،رشد ضریب فزاینده و رشد پایه پولی بر تورم در کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده
از دادههای فصلی سالهای  1370تا 1397استفاده ،و نتایج آن ارائه شده است .نوآوری این مطالعه،
در استفاده از روش تحلیل طیفی برای بررسی رابطه علّی میان تورم ،رشد نقدینگی ،رشد ضریب
فزاینده و رشد پایه پولی است که امکان بررسی مقایسه تأثیرگذاری را به تفکیک کوتاهمدت و
بلندمدت ،به شکل پویا ،ترسیمی و در فرکانسهای مختلف نشان میدهد.
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بخشهای مختلف مقاله ،بدین شکل تنظیمشده است که پس از مقدمه ،در بخش دوم ،ادبیات
نظری موضوع ارائه میشود .در بخش سوم ،مرور مطالعات مرتبط خارجی و داخلی گنجانده شده
است .در بخش روششناسی پژوهش نیز توضیحاتی در مورد روش تحلیل طیفی استفادهشده در مقاله
مالحظه میگردد و پس از ارائه نتایج حاصل از بهکارگیری مدل ،به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
پرداخته شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.7.2
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3. Post - Keynesian
4. Money as a Social Relationship
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 .2مبانی نظري و پیشینه تحقیق
یکی از مسائل مرتبط با ماهیت تورم و رابطه آن با نقدینگی ،جریان علّیت است .سؤال آن است که
آیا جریان علّیت از حجم نقدینگی به تورم است و یا از تورم به حجم نقدینگی است و یا اینکه یک
جریان علّی دوطرفه بین حجم نقدینگی و تورم وجود دارد.
مطابق با دیدگاه پولگرایی با فرض برونزا بودن پول ،خنثی بودن پول در بلندمدت ،ثبات تقاضای
پول و سرعت گردش پول ،جریان علّیت از نقدینگی به تورم است .فرایند اثرگذاری پول بر قیمتها
نیز از طریق اثر تراز حقیقی 1یا تراز نقدی 2است که بر این اساس ،عدم تعادل پولی تقاضا برای کاالها
و خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد و هم ،از طریق مکانیسم نرخ بهره در ابتدا بر بخش حقیقی و
درنهایت ،بر قیمتها تأثیر خواهد گذاشت (طیبنیا و تقیمالیی .)1389 ،درواقع ،با فرض اشتغال
کامل عوامل تولید و ثبات گردش پول ،هر تغییری در حجم پول ،در سطح قیمتها خود را نشان
میدهد (.)Fisher, 1920
مطابق با این رویکرد ،بانکها تنها زمانی میتوانند به وامدهی بپردازند که پیشتر پول پرقدرت
بانک مرکزی را جذب کرده باشند و با تکرار وامدهی مجدد ،این مقادیر تزریقشده اولیه ،عرضه پول
در اقتصاد از نگاه ریاضی محدود به پایه پولی و ضریب فزاینده است.
از اواخر دهه  ،1970اقتصاددانان پساکینزی 3توجه بیشتری به درونزایی عرضه پول داشتهاند.
البته قبل از آن ،این موضوع توسط اقتصاددانانی نظیر شومپیتر ()Schumpeter, 1912؛ ویکسل
()Wicksell, 1936؛ کالکی ( )Kalecki, 1954و رابینسون ( )Robinson, 1970مورد توجه
قرارگرفته بود .بر اساس این دیدگاه ،پول بهمثابه یک رابطه اجتماعی ،4نوعی سند بدهی 5است.
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𝑀𝑋 > 0, 𝑀𝑍 > 0

()2

𝐿𝑖𝐿 < 0, 𝐿𝑦−𝑇 > 0, 𝐿𝐴 > 0

𝐸 𝐿 + 𝑘𝑀 = 𝑀 + 𝐵 +

()3
()4

)𝐴 𝐿 = 𝐿(𝑖𝐿 , 𝑦,

𝑚𝐿 ≥ 0

𝑐 𝑖𝐿 = [1 + 𝑚(𝐿)]𝑖𝐹 +

()5

𝑧 𝑖𝑀 = [1 − 𝑘]𝑖𝐹 −

()6

𝑀𝑘 = 𝐵 𝐻 = 𝑁 +

در این روابط M ،بیانگر تقاضا برای ترازهای پولی حقیقی( 2سپردههای بانکی)؛ 𝑀𝑖 نرخ بهره
سپرده؛ 𝐵𝑖 نرخ بهره اوراق قرضه؛  yدرآمد حقیقی؛  Xبردار نرخهای بهره انتظاری آینده؛  Zوضعیت
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بانکداری ،استفاده از یک «حق ویژه »1است ،بهگونهای که بانکها میتوانند سند بدهی خود را به
بدهی دولت و پول رسمی کشور تبدیل کنند.
در این رویکرد ،ابتدا قیمتها یا انتظارات تورمی افزایش مییابد ،سپس به دنبال آن ،نرخ تورم
باال میرود و درنهایت ،تقاضای وام افزایش مییابد .بنابراین بر مبنای تقاضای اعتبار و بررسیهای
الزم در رابطه با ریسک و سودآوری ،ابتدا در سمت دارایی ترازنامه بانکها ،تسهیالت جدید ثبت
می شود و مبتنی بر حسابداری دوطرفه ،سپرده معادل با آن تسهیالت نیز در طرف بدهی ترازنامه
ثبت میشود .سپس به دلیل الزام به نگهداری ذخایر قانونی و احتیاطی به ازای سپردههای خلقشده،
نیاز به ذخایر جدید ایجاد میشود .لذا یا ذخایر از راههای گوناگون وارد بانک شده است و یا اینکه
بانک مربوطه برای تأمین ذخایر موردنیاز به جذب سپرده میپردازد ،وارد بازار بینبانکی میشود و یا
از بانک مرکزی قرض میگیرد (.)Collins et al., 2012
بنابراین ،برای تبیین بهتر این موضوع و فرایند خلق پول در چارچوبی متفاوت با رابطه سنتی
ضریب فزاینده ،به طوری که بانکها دیگر واسطه وجوه نبوده بلکه خالق وجوه باشند و بدون نیاز به
سپرده پیشینی ،با یک فرایند ثبت ترازنامهای به خلق پول بپردازند که بر اساس نیاز پسینی به ذخایر
پشتوانه این اعداد ثبت شده برای ذخایر قانونی و همچنین تسویه بین بانکی ،ذخایر از بازار بین بانکی
و بانک مرکزی تقاضا شود ،روابط زیر (  1تا  )8در نظر گرفته میشود:
𝑑
)𝑍 𝑀 = 𝑀(𝑖𝑀 , 𝑖𝐵 , 𝑦, 𝑋,
𝑀𝑖𝑀 > 0, 𝑀𝑖𝐵 < 0, 𝑀𝑦 > 0,
()1
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رکودی در آینده( 1فاکتور تغییر ترجیحات نقدینگی)؛  Hعرضه پول پرقدرت حقیقی؛  Lتقاضای
حقیقی وام؛  kذخایر قانونی روی سپردهها؛  Nذخایر قرض گرفته نشده؛  Bذخایر قرض گرفتهشده؛
𝐿𝑖 نرخ بهره وام؛  Cهزینه هر ریال وامدهی برای بانک و  Zهزینه هر ریال عرضه سپردهها است.
معادله ( )3ترازنامه بخش بانکی است .داراییها شامل وام ( )Lو ذخایر قانونی موردنیاز ( ،)kMو
بدهیها شامل سپردهها ( )Mو ذخایر قرض گرفتهشده ( )Bاست که بانکها در نرخ بازار پول ،قرض
میگیرند .هنگامیکه سیستم بانکی کمبود ذخایر دارد ،بانکها از بانک مرکزی قرض میگیرند.
معادله ( )4نرخ بهره وام را بهصورت یک مارک آپ بیش از هزینه وجوه بازار پول تعیین میکند.
معادله ( )5نرخ سپرده را تعیین میکند .معادله ( )6شرط تعادل بازار پول است که در آن ،عرضه پول
پرقدرت ،با تقاضای آن برابر است.
با توجه به معادله  3و با استفاده از معادالت  4 ،2 ،1و  5داریم:

()7

]𝑘 𝑀([1 − 𝑘]𝑖𝐹 − 𝑧, 𝑖𝐵 , 𝑦, 𝑋, 𝑍) = [𝐿([1 + 𝑚(𝐿)]𝑖𝐹 + 𝑐, 𝑦, 𝐴) − 𝐵 − 𝐸]⁄[1 −

با جایگذاری رابطه ( )7در رابطه ( ،)6خواهیم داشت:
]𝑘 𝐻 = 𝑘[𝐿(𝑖𝐹 + 𝑐, 𝑦, 𝐴) − 𝐵 − 𝐸]⁄[1 −
()8
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1. State of Bearishness
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رابطه  7نشان میدهد که عرضه پول سپردهای ،با وامدهی بانکی تعیین میشود ،همچنین رابطه
 8نشان میدهد که پایه پولی بهصورت پسینی و پس از وامدهی تعیین میشود (.)Palley, 2017
این مدل ،در نمودار شماره ( )1نشان داده شده است .ربع اول این نمودار ،تقاضای وامها و عرضه
سپردهها را نشان میدهد .حجم وامهای بانکی بر مبنای نرخ بهره وام تعیین میشوند که یک مارک-
آپ باالتر از نرخ بهره بازار پول است .عرضه سپردهها بر مبنای تقاضای وام و محدودیتهای ترازنامه
بخش بانکی حاصل میشود ،که منعکسکننده فرایند خلق پول درونزا است ،که مطابق با آن وامها،
سپردهها را ایجاد میکنند.
ربع چهارم ،تقاضای ترازهای پولی (سپردهها) را نشان میدهد و نرخ بهره اوراق قرضه را تعیین
میکند .با توجه به عرضه پول سپردهای خلقشده توسط بانکها ،نرخ بهره اوراق قرضه باید بهگونهای
تعدیل شود که عوامل اقتصادی مایل به نگهداری این سپردهها باشند.
∗
ربع دوم ،عرضه پول پرقدرت که شامل ذخایر قرض گرفته شده (𝑁  )𝐻 −و ذخایر قرض گرفته
نشده است ،را تعیین میکند .مقام پولی ،نرخ بهره سیاستی را هدفگذاری میکند و پسازآن ،از طریق
ذخایر قرض گرفته شده ،ذخایر را به بانکها عرضه میکند.
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نرخ بهره وام
نرخ بهره سپرده iM
نرخ بهره سیاستی iF
iL = (1+m(L)) iF + c
)K(L(.)-B-E)/(1-k

)M= (L(.)-B-E)/(1-k

وامها L
سپردهها M

)L(.

M

L

H

N

پول پرقدرت
H

iB
نرخ بهره اوراق قرضه iB

ورنر ( )Werner, 2014این رویکرد را از جنبه تجربی بررسی نموده است و با بررسی فرایند
حسابداری داخلی بانک در فرایند وامدهی ،نشان داده است که بانکها در عمل ،بر مبنای این رویکرد
عمل میکنند .در واقع ،درصورتیکه دیدگاه ضریب فزاینده عمل کند ،هنگام وامدهی متناسب با
میزان وام باید از ذخایر بانک کسر شود ،اما درصورتیکه بانک بتواند بدون کاستن از ذخایر ،حساب
وامگیرنده را بس تانکار نموده و وام را پرداخت کند ،شاهد کافی مبنی بر توانایی بانک در خلق پول از
«هیچ» خواهد بود و رویکرد ضریب فزاینده ،رد خواهد شد .بررسی ردیفهای مالی ایجادشده در
ترازنامه بانکها ،در فرایند پرداخت یک وام جدید ،نشان میدهد که دیدگاه خلق پول بانکی ،مطابق
با واقع است.
بهطورکلی میتوان گفت ،درک بانک با ماهیت واسطه وجوه بودن بانک و یا رویکرد ضریب فزاینده،
ریشه در مواردی چون برداشت کاالیی نسبت به پول ،عدم توجه به ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی،
بیتوجهی به ترازنامه و اصول حسابداری دوطرفه ،عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی از ترازنامه بانکها
و بیتوجهی به اقتضائات هدفگذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی است (کمیجانی و همکاران.)1397 ،
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منبع)Palley, 2017( :
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 .2-1حقايق آشکارشده در اقتصاد ايران:
طبق آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی ،در طی سالهای  1370تا  ،1396حجم نقدینگی و پایه-
پولی ،به ترتیب ،بهطور متوسط 27 ،و  21درصد رشد داشتهاند که طی این دوره ،ضریب فزاینده
حدوداً  4برابر شده و نرخ تورم بهطور متوسط ،حدود  18درصد بوده است.
در سالهای  1370تا  1376یعنی از اواسط دولت اول تا انتهای دولت دوم سازندگی ،نقدینگی
از رقم  28628میلیارد ریال به  134286میلیارد ریال رسید که در طی این دوره ،در سال ،1376
حجم نقدینگی یکی از باالترین رقمهای رشد خود پس از انقالب را تجربه کرد .در طی این دوره به
دنبال اجرای سیاستهای ساختاری در اقتصاد کشور بخصوص در دولت دوم سازندگی ،حجم نقدینگی
با رشد باالیی مواجه شد ،بهطوریکه رقم رشد آن در ابتدای سال  ،1376حدود  37درصد بوده است.
در طی سالهای  1376تا  1383یعنی در دولت اصالحات ،حجم نقدینگی حدوداً  5برابر شده و
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البته در این راستا ،میتوان گفت که پایه پولی عالوه بر خلق درونزا ،میتواند بهعنوانمثال ،از
طریق بدهی دولت به بانک مرکزی و یا ذخایر خارجی حاصل از فروش نفت ،بهصورت برونزا وارد
اقتصاد شود ،اما بانک در خلق نقدینگی ،اتکای صرف به این پایه پولی ندارد و در واقع ،رابطه دقیق و
خطی الگوی ضریب فزاینده ،عمل نخواهد کرد ،بلکه یک رابطه موهوم و غیرخطی بین پایه پولی و
نقدینگی وجود خواهد داشت .در واقع بهجای شکل هرم ،واقعیت به یک بالون از پول بانکی خلقشده
که در اطراف یک هسته از پایه پولی پیچیده شده ،نزدیکتر است (.)Collins et al., 2012
حال با پذیرش این رویکرد ،سؤال آن است که آیا جریان علّیت بهصورت یکسویه و از تورم به
نقدینگی است؟ در واقع پیشفرض این رویکرد ،این است که بانکها مبتنی بر نیازهای مولد (غیر
سوداگری) اقتصاد و متناسب با آن ،به خلق پول میپردازند و مبتنی بر این پیشفرض ،جریان علّیت
میتواند از تورم به نقدینگی باشد .اما در دنیای واقعی بانکها در پی کسب بیشترین منفعت در
کوتاهترین زمان هستند و انعطافپذیری باالیی در گسترش ترازنامه خود ازنظر میزان و سرعت خلق
نقدینگی دارند.
بر این اساس در بستر ضعفهای نهادی ،سیاستهای نظارتی و سیاستهای پولی نامناسب،
بانکها لزوماً قدرت خلق پول خود را در جهت فعالیتهای مولد هدایت نخواهند کرد و باعث شکل-
گیری حباب دارایی و بهتبع آن ،شکلگیری تورم عمومی خواهند شد ( .)Benes et al., 2014به
این ترتیب ،خلق نقدینگی از هیچ و بدون اتکا به پایه پولی میتواند عاملی در جهت ایجاد تورم نیز
باشد .لذا در چارچوب واسطه وجوه نبودن بانک و درونزایی خلق نقدینگی و در بستر ضعفهای اشاره
شده ،جریان علّیت بین نقدینگی و تورم یک جریان علّی دوطرفه است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.7.2
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همواره با روند صعودی همراه بوده است اما در طی این دوره هشتساله ،تورم روندی نزولی داشته و
میتوان گفت ،همواره از رشد نقدینگی کمتر بوده است .از عمدهترین دالیل رشد نقدینگی در این
دوره ،میتوان به افزایش قیمت رسمی نرخ ارز که موجب افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی
شده بود و همچنین افزایش ضریب فزاینده اشاره کرد .در ادامه ،در دولت نهم و دهم یعنی در سالهای
 1384تا ابتدای تابستان  1392نیز نقدینگی حدوداً هفت برابر شد .در طی این دوره ،افزایش دارایی-
های خارجی بانک مرکزی به علت باال رفتن قیمت نفت و فروش ارز در دولت نهم و همچنین افزایش
چندین برابری بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی به دالیل مختلف را میتوان از دالیل اصلی
رشد نقدینگی دانست.
درنهایت ،طی سالهای  1392تا  ،1396میتوان دریافت که حجم نقدینگی در ابتدای سال
 1392حدود  28درصد رشد داشته که در سال  1393توسط دولت کنترل شد و رشد آن رو به
کاهش گذاشت ،با این وجود ،در ابتدای سال  1394دوباره مسیر صعودی خود را بازیافت و در سال
 1395دوباره رشد آن کاهش یافت .در ابتدای دولت یازدهم ،با کنترل نقدینگی از شدت رشد آن
کاسته شد و تا حدودی تورم کنترل گردید .در طی این سالها بهرغم رشد باالی نقدینگی ،نرخ تورم
به شکل نزولی خود را نشان داده است ،که این به معنی تغییر رابطه تورم و نقدینگی نبوده بلکه
شکاف بین رشد نقدینگی و تورم به دلیل تغییر در اجزای رشد نقدینگی است.
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1

 .2-2پیشینه پژوهش

مطالعات خارجی
آماسوما و همکاران ( )Amassoma et al., 2018با استفاده از روش  ECMدر سری زمانی ساالنه
 1970تا  ،2016به بررسی رابط علّی بین عرضه پول و تورم در اقتصاد نیجریه پرداختند که بر مبنای
نتایج این تحقیق ،هیچگونه رابطه علّی در این زمینه یافت نشد و محققان خاطرنشان کردند که رکود
اقتصادی بهعنوان یک دلیل احتمالی ،نتیجه شده است.
مارشد و همکاران ( )Murshed et al., 2018با استفاده از الگوی  VECMو با دادههای ساالنه
( )1980-2014به بررسی رابطه علّی از عرضه پول به تورم برای اقتصاد بنگالدش پرداختند .بر مبنای
نتایج این تحقیق ،هیچگونه رابطه علّی کوتاهمدت و بلندمدت برای عرضه پول به تورم به دست نیامد.
اما یک رابطه علّی یکطرفه کوتاهمدت ،از کسری بودجه به تورم به دست آمد.
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در این بخش ،به مروری بر مطالعات پیشین پرداخته میشود تا عالوه بر اشاره به مطالعات قبلی ،تمایز
این مطالعه و سهم آن در ادبیات اقتصادی مرتبط با تورم بیشازپیش آشکار شود .لذا ابتدا ،مطالعات
خارجی و سپس ،مطالعات داخلی ارائه میشود.
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بکیروس و همکاران ( )Bekiros et al., 2017با استفاده از روش موجک پیوسته ،به بررسی
پویاییهای رابطه بین تورم و رشد پول در کشورهای هند ،ژاپن و مالزی پرداختند .نتایج این تحقیق،
حاکی از رابطه علّی از تورم به رشد پول در کوتاهمدت و میانمدت در هند ،علّیت دوطرفه در بازه
بسیار کوتاهمدت و بسیار بلندمدت در مالزی ،و رابطه علّی از تورم به رشد پول در کوتاهمدت و
بلندمدت در ژاپن است.
جیانگ و همکاران ( )Jiang et al., 2015با استفاده از روش موجک پیوسته ،به بررسی رابطه
بین رشد پول و تورم بر مبنای دادههای ماهانه در محدوده زمانی ژانویه  1991تا ژوئن  2014در
چین پرداختند .نتایج این تحقیق ،حاکی از رابطه یکبهیک بین رشد پول و تورم در میانمدت و
بلندمدت است؛ اما در کوتاهمدت ،این رابطه منحرف میشود.
فاتما توران ( )Fatma Turan, 2014با یک تحلیل سری زمانی ،به بررسی رابطه علیت بین
کسری بودجه ،عرضه پول و تورم برای کشور ترکیه و برای دوره زمانی ( )1987-2013میپردازد .بر
مبنای نتایج این پژوهش ،افزایش عرضه پول ،به تورم منجر میشود .همچنین یک رابطه علی دوطرفه
بین تورم و کسری بودجه وجود دارد.
روآ ( )Rua, 2012با استفاده از روش آنالیز موجک پیوسته ،به بررسی رابطه بین رشد پول و
تورم در منطقه یورو پرداخته ،و به این نتیجه رسیده که رابطه بین رشد پول و تورم در فرکانسهای
پایین (بلندمدت) قویتر است .همچنین ،نتایج حکایت از کاهش اثرگذاری رشد پول بر تورم در
دهههای اخیر دارد.
شهباز و همکاران ( )Shahbaz et al., 2012با استفاده از علیت در دامنه فرکانس ،به بررسی
رابطه علی بین شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت عمده فروشی در کشور پاکستان
پرداختند .بر مبنای نتایج این تحقیق ،در تمامی افقهای زمانی ،علیت ،از شاخص قیمت مصرفکننده
به شاخص قیمت عمدهفروشی بوده است.
داود و همکاران ( )Dowd et al., 2011با استفاده از روش موجک ،به تخمین تورم هستهای
(تورم حداقل در شرایط بیکاری طبیعی و عدم شوک اقتصادی) در آمریکا پرداختند و به مقایسه نتایج
این روش با نتایج حاصل از برآورد رگرسون پرداختند .نتایج این تحقیق ،نشان داد که استفاده از
روش موجک ،برآورد و پیشبینی دقیقتری ارائه میدهد.
سانچز وهمکاران ( )Sanchez et al., 2007با استفاده از مدل * Pبه بررسی اثر پول ،شکاف
تولید و شاخص نرخ ارز بر پیشبینی تورم در شیلی (دادههای ماه اول  1990تا ماه ششم  )2001و
مکزیک (دادههای ماه اول  1986تا ماه ششم  )2001پرداختند .بر مبنای نتایج این تحقیق ،در هر
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دو اقتصاد؛ پول و شکاف تولید ،نقش قابل توجهی در پیشبینی تورم دارند؛ در حالی که شاخص نرخ
ارز فقط در مکزیک در پیشبینی تورم موفق بوده است.
مطالعات داخلی
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1. Continuous Wavelet Transform
2. Frequency-Time Domain
3. Markov Switching
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حسینیپور ( )1397با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ( )VARو الگوی
تصحیح خطای برداری ( )VECMبه بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه ،عرضه پول و نرخ
تورم در ایران طی دوره  1360-1394پرداخته است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،عرضه پول ،علت
تورم و کسری بودجه علت عرضه پول است و افزایش مداوم در کسری بودجه ،به عرضه بیشتر پول
منجر شده و عرضه پول ،باعث افزایش تورم میشود .از سوی دیگر ،یک رابطه علت و معلولی دوطرفه
بین کسری بودجه و تورم وجود دارد.
1
احسانی و طاهری بازخانه ( )1397با بهکارگیری تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان
– فرکانس ،2به بررسی رابطه نقدینگی و اجزای تشکیلدهنده آن با تورم در ایران پرداختهاند .طبق
نتایج تحقیق در بلندمدت ،یک رابطه باثبات ،قوی و همفاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است .در
مقیاس کوتاهمدت و  2ماهه ،افزایش (کاهش) در رشد شبه پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه
است ،اما در میانمدت و بلندمدت ،جریان علیت از تورم به رشد شبه پول است .رابطه بین رشد
نقدینگی و تورم در کوتاهمدت و میانمدت ،ناهمگن بوده و به رابطه اجزای نقدینگی با تورم بستگی
دارد .در بلندمدت ،رشد نقدینگی پیرو تورم است و پس از گذشت  2سال ،از آن تأثیر میپذیرد.
سحابی و همکاران ( )1392با استفاده از رهیافت چرخشی مارکوف 3و با دادههای فصلی سالهای
 1369تا  ،1390نقش سیاستهای پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در
شکلگیری رژیمهای تورمی اقتصاد ایران را بررسی کردهاند .بر اساس نتایج مدلسازی ،هر درصد
افزایش در رشد نقدینگی ،با یک وقفه به افزایش  0/57درصد تورم در اقتصاد ایران منجر میشود،
بهعالوه ،در رژیم نرخ تورم باال ،اثر معنیدار رشد نقدینگی بر تورم تشخیص داده نشد؛ نتایج تخمین
مدل راه گزینی مارکف با احتماالت انتقال توضیح داده شده ،گویای اثرات مثبت رشد نقدینگی در
تداوم دورههای تورم متوسط و باال در اقتصاد ایران است.
حسینی و تکنم ( )1387با استفاده از الگویی که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس
کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است ،به بررسی پایداری ارتباط میان رشد
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 .3روش پژوهش :رابطه علّی طیفی
برای ارزیابی رابطه بین تورم و تعیینکنندههای آن از جمله رشد پایه پولی ،ضریب فزاینده و نرخ
رشد نقدینگی در ایران ،میتوان از آزمون علّیت گرنجر 1استفاده نمود که روش رایجی برای بررسی
روابط متقابل بین دو متغیر است ( .)Granger,1969 and 1980در این آزمون ،متغیر وابسته ( )yبر
وقفههای خود و مقادیر وقفهدار متغیرهای مستقل ( )xرگرس میشود و فرضیه صفر مبنی بر وجود
رابطه علّی بین متغیرها ،مورد آزمون قرار میگیرد .زمانی متغیر  xعلت متغیر  yاست که شامل
اطالعاتی در مورد متغیر  yدر آینده باشد ،بهطوریکه این اطالعات در مقدار گذشته متغیر  yنباشد.
ازآنجاکه ممکن است ،رابطه علّی در کوتاه و بلندمدت متفاوت باشد و بر اساس نظریه جردن ( Jordan,
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1. Granger Causality
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نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطالعات سالهای  1338-84پرداختند .نتایج به دست
آمده از این الگو ،وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید میکند و بیانگر این است که
در بلندمدت ،یک درصد افزایش در رشد نقدینگی ،به افزایش  0/89درصدی تورم منجر میشود.
عمادزاده و همکاران ( )1384با استفاده از یک سیستم معادالت همزمان ،به سهم عوامل مؤثر بر
تورم پرداختند .یافتههای این تحقیق ،نشان میدهد که گرچه تورم در ایران ،صرفاً یک پدیده پولی
نیست و تورم وارداتی ،مشکالت ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تأثیر مثبت
داشته اند ،لیکن رشد نقدینگی ،سهمی بالغ بر  58/32درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است.
نصر اصفهانی و یاوری( )1382به تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران
با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی پرداختهاند .نتایج تخمین نشان میدهد ،ریشه تورم
صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران ،به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد.
بررسی مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی ،حکایت از آن دارد که ریشه تورم ،صرفاً رشد
نقدینگی نیست و باید به دنبال علل دیگری نیز برای تورم بود .درواقع ،برخالف نظریه مقداری پول
که همواره بین تورم و رشد حجم پول (نقدینگی) یک همبستگی را در نظر میگیرد ،ممکن است
ع لت اصلی تورم رشد حجم پول نباشد ،لذا این مطالعه در پی پاسخ به این سؤال بوده است که آیا در
اقتصاد ایران ،میتوان گفت رشد نقدینگی ،علت اصلی یا یکی از علتهای اصلی تورم در کوتاهمدت و
بلندمدت بوده است؟ و همچنین رابطه علّی بین متغیرهای دیگر از جمله ضریب فزاینده ،رشد پایه
پولی و تورم به چه شکل بوده است؟ بنابراین ،در نظر گرفتن همزمان کوتاهمدت و بلندمدت و ارزیابی
عوامل اثرگذار بر تورم در دو دوره زمانی ،از جمله نوآوریهای این مطالعه و وجه تمایز آن با مطالعات
اشاره شده است.
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 )2001عوامل تعیینکننده تورم در فرکانسها تغییر مییابد ،نیاز است تا رابطه علّی در حوزه فرکانسی
مورد مطالعه قرار گیرد (.)Tayebi et al., 2012; Sella, 2008 ; Granger and Lin, 1995
هدف از تحلیل طیفی تجزیه سریهای زمانی به جمع نامحدودی از توابع دورهای است که هرکدام
دامنه فرکانسی مختلفی  ωبین صفر تا 𝜋 دارد.
()9

𝜋

𝜋

𝜔𝑑 )𝑡𝜔(𝑛𝑖𝑠 𝑌𝑡 = 𝜇 + ∫ 𝛼(𝜔). 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 𝑑𝜔 + ∫ 𝛽(𝜔).
0

0

که در آن ،هر فرکانس 𝜔 مطابق با افق زمانی منحصربهفرد  ،Tمانند  T = 2π⁄ωاست و وزنهای
)𝜔(𝛼 و )𝜔(𝛽 متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند؛ بدین معنا که  Ytتابع دورهای با فرکانس
𝜔 یا با دوره  Tاست و درواقع ،رابطه باال نشاندهنده تبدیل فوریه 1است که با استفاده از آن ،دادهها
به حوزه فرکانسی تبدیل میشوند .با توجه تعریف فرکانس (
𝜋2

𝜋2

𝜋2
𝑇

= 𝜔) اگر 𝜋 T ،𝜔 = 0.2که در

2

()10

2

)𝜔( 𝑥𝑓𝜋2
[ 𝑔𝑜𝑙 = )𝜔( 𝑥→𝑦𝑀
]
|𝜓11 (𝑒 −𝑖𝜔 )|2

|) 𝜔𝑖|𝜓11 (𝑒 −𝑖𝜔 )| + |𝜓12 (𝑒 −
[ 𝑔𝑜𝑙 =
]
|𝜓11 (𝑒 −𝑖𝜔 )|2
2

|) 𝜔𝑖|𝜓12 (𝑒 −
]
|𝜓11 (𝑒 −𝑖𝜔 )|2

𝑀𝑦→𝑥 (𝜔) = 𝑙𝑜𝑔 [1 +

که در آن 𝑎, 𝑏 = 1,2 ،𝜓𝑎𝑏 (𝐿) ،در عملگر  Lچندجملهای و 𝑡 𝜂1و 𝑡 𝜂2تکانههای متعامد هستند.
اگر )𝐿(  𝜓12مخالف صفر باشد ،علّیت گرنجر از سمت متغیر  xبه سمت متغیر  yاست .بهجای
اندازهگیری علّیت بین متغیر  xو  yبهطور مستقیم ،میتوان معیار علّیت را بر اساس پسماندهای 𝑡𝑢
و 𝑡𝑣 محاسبه نمود .بنابراین ،میتوان با استفاده از معیار جویک ( )1982و هاسویا ((Hosoya, 1991
علّیت بین متغیرهای موردنظر را در فرکانسهای باال و پایین به روش ترسیم نمودار تعیین نمود که
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1. Fourier Transform
2.Vector Autoregression
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اینجا بیانگر فصل و برابر است با  .𝑇 = 𝜔 = 0.2𝜋 = 10تناوبهای کمتر از  10فصل ،فرکانس باال
(کوتاهمدت) و بیشتر از  10فصل فرکانس پایین (بلندمدت) ،در نظر گرفته میشود ( Assenmacher
.)and Gerlach, 2006
2
در واقع ،آزمون علّیت در حوزه فرکانسی بر اساس یک مدل خود رگرسیونی برداری ( )VARدو
متغیری است و معیارهای علّیت در حوزه فرکانسی توسط جویک ( )Geweke, 1982و هاسویا
( )Hosoya, 1991بهصورت زیر ارائه شده است (زمانی و همکاران:)1395 ،

 .................... 70تحلیل تفاوت اثرپذيري  /...علیرضا کمالیان ،زهرا زمانی ،محمد امیر علی و مصطفی مبینی دهکردي

در آن ،خط نقطهچین افقی سطح اهمیت  5درصد را نشان میدهد .زمانی علّیت از متغیر موردنظر
𝑥 به سمت متغیر 𝑦 برقرار است که منحنی متغیر 𝑦 باالی نقطهچین افقی باشد ( Assenmacher
.)and Gerlach, 2006
در این پژوهش ،از اطالعات و آمارهای دادههای سری زمانی سالهای  1370تا ( 1397به شکل
فصلی) استفادهشده که از طریق سایت بانک مرکزی بهدستآمده است .تحلیلهای ارائهشده در قسمت
بعد با استفاده از تبدیل فوریه و نرمافزار ) Winrats(7.1در باند فرکانسی باال و پایین انجامشدهاند.
 .4نتايج تجربی
در این پژوهش ،بر اساس معیار جویک ( )1982و هاسویا ( )1991معرفیشده در بخش قبل رابطه
علّیت بین تورم ،حجم پول و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت .نمودارهای ( )1تا ( )2معیار علّیت را
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از فرکانسهای صفر تا  πدر سطح بحرانی پنج درصد نشان میدهد؛ بهطوریکه منحنی ممتد تورم
و منحنی نقطهچین به ترتیب ،در نمودارهای مذکور حجم پول و نقدینگی را نشان میدهد .زمانی که
علّیت از متغیر موردنظر 𝑥 به سمت متغیر 𝑦 برقرار است ،منحنی متغیر 𝑦 باالی نقطهچین افقی قرار
میگیرد.
مطابق نمودار ( )3در تمام فرکانسها در کوتاهمدت و بلندمدت ،از نقدینگی به تورم و بالعکس،
رابطه علّیت دو سویه بین تورم و نقدینگی برقرار است .مطابق با نتایج به دست آمده ،چه در کوتاه
مدت و چه در بلندمدت ،افزایش نقدینگی سبب بروز تورم میشود .همچنین تورم نیز در کوتاه مدت
و بلندمدت ،سبب افزایش نقدینگی میشود.
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نمودار  .3رابطه تورم (منحنی ممتد) و نقدينگی (منحنی نقطهچین)
در فرکانسهاي باال و پايین

منبع :یافتههای پژوهش

نمودار  .4رابطه تورم (منحنی ممتد) و ضريب فزاينده (منحنی نقطهچین)
در فرکانسهاي باال و پايین
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بر اساس نمودار ( )4در تمام فرکانسها از تورم به ضریب فزاینده ،رابطه علّی وجود دارد اما از
ضریب فزاینده به تورم ،تنها در بلندمدت (در فرکانسهای صفر تا  )0.4πرابطه علّی برقرار است.
بدین ترتیب در بلندمدت و نه کوتاهمدت ،رشد ضریب فزاینده ،به بروز تورم منجر میشود .این درحالی
است که تورم در بلندمدت و کوتاهمدت ،سبب رشد ضریب فزاینده میگردد .این نتایج اثرات پول
درونزا بر تورم را تأیید می نماید و همچنین بر تأثیرگذاری تورم بر ضریب فزاینده و نقدینگی تأکید
دارد.

منبع :یافتههای پژوهش
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.7.2

 .................... 72تحلیل تفاوت اثرپذيري  /...علیرضا کمالیان ،زهرا زمانی ،محمد امیر علی و مصطفی مبینی دهکردي

مطابق با اطالعات نمودار ( ،)5رابطه علّی در بلندمدت (فرکانسهای صفر تا  ،)0.4πاز پایه پولی
به تورم ،رابطه علّی برقرار است؛ درحالیکه در کوتاهمدت (فرکانسهای  0.65πتا  ،)0.95πرابطه
علّی از تورم به پایه پولی وجود دارد .بدین ترتیب ،پایه پولی در بلندمدت ،به تورم منجر میشود.
نمودار  .5رابطه تورم (منحنی ممتد) و پايه پولی (منحنی نقطهچین)
در فرکانسهاي باال و پايین

 .5نتیجهگیري و پیشنهادها
تورم یکی از معضالت بزرگ اقتصاد هر کشور است که میتواند به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان
دارایی و به زیان حقوقبگیران ،افزایش نا اطمینانی و درنتیجه کوتاهتر شدن افق زمانی تصمیمگیری
و کاهش سرمایهگذاری بلندمدت منجر شود .در همین رابطه ،مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی
و افزایش قیمتها در دهههای اخیر و بخصوص در سالهای اخیر ،نگرانیهایی را در رابطه با تورم و
آثار مخرب آن در کشور ایجاد کرده و توجه بسیاری از سیاستگذاران و محققان را به بررسی رابطه
این دو متغیر سوق داده است.
سالها است بسیاری از مقامات پولی و سیاستگذاران در کشور ،بر این باورند که تورم ناشی از
افزایش نقدینگی است و راهحل کنترل نقدینگی را در کنترل پایه پولی و علی الخصوص مقدار بدهی
دولت به بانک مرکزی (بهعنوان یکی از اجزای پایه پولی) عنوان میکردند (نیلی.)1392 ،1
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] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2023-01-09

مأخذ :یافتههای پژوهش
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این مسأله موجب شده است که مقامات پولی ،همواره در کنترل تورم و تحلیل خود از علل بروز
آن توجه خاص و ویژهای به رشد پایه پولی و درنتیجه ،نقدینگی داشته باشند؛ اما بررسی روند آمار
تورم نشان میدهد ،در مقاطعی ،روند تورم ،نهتنها همسو با رشد نقدینگی نبوده ،بلکه در جهت عکس
آن نیز عمل کرده است.
بنابراین هدف این مطالعه ،پاسخ به این مسأله بوده است که آیا تورم دالیل دیگری غیر از رشد
نقدینگی دارد و آیا میتوان گفت ،رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (برخالف تئوریهای مطرح شده)
عامل اصلی ایجاد تورم نیست؟ در همین راستا ،با استفاده از تحلیل طیفی ،به بررسی رابطه علّی بین
تورم ،رشد نقدینگی ،رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده طی سالهای  1370تا ( 1397به شکل
فصلی) پرداخته شد.
نتایج تحقیق ،نشان میدهد که رشد نقدینگی در بلندمدت و کوتاهمدت ،علت تورم ،و حالت
عکس آن (تأثیر تورم بر رشد نقدینگی) نیز در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار بوده ،همچنین در
بلندمدت و نه کوتاهمدت ،رشد پایه پولی ،علت تورم بوده است و در حالت عکس در کوتاهمدت ،تورم
موجب رشد پایه پولی میشود .درنهایت ،در تمام دورههای کوتاهمدت و بلندمدت ،علّیت از رشد
ضریب فزاینده به تورم برقرار بوده ،درحالیکه این علّیت از تورم به رشد ضریب فزاینده فقط در
بلندمدت ،دیده شده است.
این نتایج همراستا با مطالعات طیبنیا و مالیی ( ،)1394شاکری و همکاران ( )1394و نیلی
( )1392از جهت تأثیرگذاری نقدینگی بر تورم است .بااینوجود ،تفاوت اساسی این پژوهش با سایر
مطالعات ،در نظر گرفتن رابطه دوسویه بین تورم و عوامل مؤثر بر آن ،بهصورت جداگانه در بلندمدت
و کوتاهمدت است .نتایج این بررسی ،اثبات اثرات پول درونزا بر تورم و تأثیرگذاری تورم بر پایه پولی
و نقدینگی میباشد.
در طی سالهای اخیر ،همواره بانکها با ایجاد مشوق برای سپردهگذاران ،اقدام به جذب سپردهها
نموده و نیز با افزایش بدهی به بانک مرکزی و حتی حسابسازی ،شرایط اعطای وام و اعتبار با نرخ
سود باال را فراهم کردهاند .همین مسأله بهعالوه رشد پایه پولی متأثر از ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
و بعضاً ورشکسته ،موجب تورم شده که در پی آن ،موجب افزایش مطالبات معوق بانکها ،نیاز آنها
به استقراض از بانک مرکزی و تشدید تورم شده است.
درواقع ،هزینه عملکرد مؤسسه های غیرمجاز و رشد سوداگری و داللی در اقتصاد ،عدم شفافیت
و فساد مالی ،باعث افزایش هزینههای بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول و ایجاد نیاز به افزایش
پایه پولی جهت تأمین نیاز روبه افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی ،ساماندهی مؤسسات مالی،
پرداخت سپردههای مردم ،فشار بر بانکها برای تزریق پول بیشتر شده است ،که همین مسأله ،یکی
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 .1منظور از پویایی های تورم ،این است که تورم در برخی مواقع ،حالت مزمن و مستمر به خود می گیرد و
باعث بی ثباتی نقدینگی می گردد (شاکری .)1387 ،به عبارت دیگر ،تورم بر نقدینگی ،به عنوان مثال ،تأثیر
می گذارد و در ادامه ،نقدینگی نیز بر تورم در مرحله بعدی تأثیرگذار است و دوباره این چرخه تکرار می شود.
در نتیجه ،تورم به دنبال تورم بهوجود میآید که در ادبیات موضوع ،به عنوان پویاییهای تورم (dynamics
 )of inflationاز آن یاد میشود.
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از علل به وجود آمدن تورم بوده است .درنتیجه ،برای کنترل تورم ،عالوه بر کنترل پایه پولی میباید
مکانیسمهای درونزایی پول را نیز کنترل کرد؛ زیرا اوالً ،پایه پولی در کوتاهمدت ،تأثیری بر تورم ندارد
و ثانیاً ،مکانیسم تأثیرگذاری تورم بر نقدینگی و پایه پولی ،باعث فعال شدن پویاییهای تورم شده و
از طریق ایجاد پول درونزا ،میتواند کنترل پایه پولی را به ضد خود تبدیل کند.
بهعبارتدیگر ،اگر چنانچه تمرکز سیاستگذار پولی ،کنترل تورم از طریق نقدینگی است و برای
این منظور ،کنترل پایه پولی را هدف گرفته است ،احتماالً به شکست بینجامد؛ زیرا در این حالت
نقدینگی بهصورت درونزا رشد خواهد کرد و با توجه به کنترل پایه پولی ،در وهله اول ،ضریب فزاینده
افزایش مییابد؛ ولی در ادامه باعث خواهد شد که تورم ایجاد شود و همین تورم به وجود آمده،
تقاضای واقعی وام را افزایش داده و درنهایت ،باعث افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانکها
به بانک مرکزی خواهد شد.
در این راستا ،چنانچه سیاستگذار پولی به دنبال کنترل تورم است ،باید دو نکته را بهصورت
همزمان در نظر داشته باشد .ازیکطرف ،با کنترل نرخ سود بانکی از طریق عملیات بازار باز و نظارت
گسترده ،بر قدرت وامدهی و خلق نقدینگی بانکها نظارت داشته باشد و مطابق با هدف تورمی ،آن
را همسان سازد و از طرف دیگر نیز هدفگذاری تورم توسط مقام پولی ،باید بهگونهای در نظر گرفته
شود که پویاییهای تورم( 1ازجمله ،خلق پول درونزا) در حداقل مقدار خود قرار داشته باشند.
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