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تاريخ دريافت 94/7/2 :تاريخ پذيرش94/11/2 :

چكيده
پديده جانشيني معموأل هنگامي رخ ميدهد که شهروندان اعتمادشان را به پول داخلي به خصوص به عنوان نقش
ذخيره ارزش آن ،از دست بدهند .در سالهاي گذشته يکي از مهم ترين دغدغههاي مهم در اقتصاد ايران ،تورم حاکم و
افزايش نرخ ارز بوده است و به اين دليل تمايل زيادي به نگهداري دالر و ديگر ارزها به جاي پول داخلي ايجاد شد .بر
اين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا پديده جانشيني پول در ايران را مورد آزمون قرار دهد .بدين منظور با استفاده از
دادههاي ساالنه دوره زماني  1358 -1392به برآورد تابع تقاضاي پول در ايران به روش خودتوضيح با وقفههاي
گسترده )(ARDLپرداخته شد .نتايج حاکي از آن است که توليد ناخالص داخلي اثر مستقيم بر تقاضاي پول و
متغيرهاي نرخ تورم ،نرخ ارز (بهاي هر واحد پول خارجي بر حسب پول داخلي) و تنش نرخ ارز (نااطيمناني يا بي ثباتي
نرخ ارز) اثر معکوس بر تقاضاي پول دارند که منفي بودن ضريب نرخ ارز ،مؤيد پديده ي جانشيني پول در ايران
ميباشد .هم چنين آزمونهاي ثبات ساختاري ضرايب بيانگر اينست که تابع تقاضاي پول در ايران کامالً با ثبات است.
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واژگان كليدي :جانشيني پول ،تقاضاي پول ،تنش نرخ ارز ،الگوي خودتوضيح با وقفههاي گسترده
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 -1مقدمه
به طور کلي براي پول در اقتصاد سه وظيفه واسطه
مبادله ،مقياس سنجش و ذخيره ارزش فرض ميشود .اگر
پول ملي در يک کشور به علل مختلف از جمله تورم ،کاهش
ارزش پول داخلي و بي ثباتي اقتصادي وظايف خود را به
خوبي ايفا نکند و پول خارجي عهده دار تمام يا بخشي از
اين وظايف شده باشد ،اصطالحاً ميگويند جانشيني پول
صورت گرفته است .پديده جانشيني پول اثرات متعددي بر
اقتصاد کشوري که در آن جانشيني پول صورت گرفته است
دارد .اوال بانک مرکزي کنترل خود را بر بخشي از پول که به
صورت ارز در دست مردم نگهداري ميشود از دست ميدهد،
لذا تاثير سياستهاي پولي کاهش مييابد .ثانياً اگر درجه
جانشيني پول باال باشد تغييرات کوچک در عرضه پول
موجب تغييرات بزرگ در نرخ ارز ميگردد( لشکري و فرزين
وش:1382 ،ص.)2
در اين مقاله ،جانشيني پول در ايران از طريق برآورد
تابع تقاضاي پول مورد آزمون تجربي قرار ميگيرد .وجه
تمايز مطالعه حاضر نسبت به مطالعات داخلي اينست که در
اين مطالعه تاثير تنش (بي ثباتي يا نااطميناني) نرخ ارز نيز
بر تقاضاي پول مورد بررسي قرار ميگيرد .براي اين منظور،
پس از مقدمه و در بخش دوم به تحليل نظري موضوع
پرداخته ميشود .بخش سوم مقاله به ارائه پيشينه تحقيق
اختصاص مييابد .معرفي روش تحقيق بخش چهارم اين
مقاله را تشکيل ميدهد .در بخش پنجم يافتههاي پژوهش
ارائه و در بخش پاياني به نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته
ميشود.
 -2مروري بر ادبيات موضوع
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 -1-2تقاضاي پول
اقتصاددانان مباني و پايههاي نظري تقاضاي پول را در
چارچوب خطوط فکري متفاوتي ارايه کرده اند .به عنوان
مثال ،در مکتب کالسيک ،پول به عنوان وسيله مبادله به
حساب ميآيد .نظريه مقداري پول نيز سهم مهمي را در
گسترش تقاضاي پول ايفا ميکند .نظريه کمبريج با ارايه
روش تراز نقدي بر تقاضاي پول به عنوان يک تقاضاي
عمومي براي نگهداري پول تکيه کرده و رابطه بين تقاضا
براي حجم واقعي پول و درآمد واقعي را استخراج ميکند ،اما
کينز سه انگيزه معامالتي ،احتياطي و سفته بازي پول را
براي تقاضاي پول ذکر کرد.
در نظريه کمبريج و کينز ،تقاضاي معامالتي ،تابع در
آمد در نظر گرفته شده است اما نظريه تقاضاي معامالتي
بامول -توبين نشان ميدهد که تقاضاي معامالتي پول ،تابعي

از نرخ بهره نيز هست .هم چنين در تقاضاي سفته بازي
توبين ،تقاضا براي پول از طريق بهينه سازي ترکيب
داراييها به دست ميآيد و پول به عنوان يک دارايي با
ويژگيهاي متفاوت از لحاظ ميزان ريسک و بازده در کنار
انواع ديگر داراييها مورد بررسي قرار ميگيرد.
تقاضاي پول فريدمن ،احياي نظريه کمبريج و نظريه
مقداري پول است .فريدمن معتقد است پول براي مصرف
کننده نوعي مطلوبيت رواني به خاطر سهولت انجام معامالت
دارد و براي توليد کننده نوعي نهاده توليد به حساب ميآيد
که بايد اين مطلوبيت پول با بازدهي داراييهاي جانشين
پول ،مقايسه شود .پس طبق نظريه فريدمن ،تقاضاي پول
تابع مثبت از ثروت يا در آمد دايمي و تابع منفي از نرخ
بازده مورد انتظار ساير دارايي هاست.
-2-2جانشيني پول
فزوني نرخ تورم داخلي بر نرخ تورم در خارج ،انگيزه
نگهداري پول خارجي به جاي پول داخلي را به منظور
جلوگيري از کاهش ارزش داراييهاي افراد فراهم ميآورد .
تحت اين شرايط پديده جانشيني پول به وجود ميآيد.
بنابراين در کشورهايي که اين پديده وجود دارد ،معموالً دو
نوع پول به عنوان واسطه مبادله و ذخيره ارزش داراييها
استفاده ميگردد(فاسانو ،فيلهو.)1986،1
استفاده از پول خارجي توسط ساکنين به دو شيوه انجام
ميشود:
 -1جانشيني پول :در اينجا با وجودي که پول خارجي به
عنوان يک واحد شمارش ،وسيله مبادله و ذخيره ارزش
استفاده ميشود ،اما پول قانوني 2محسوب نمي شود.
-2دالري شدن رسمي : 3اين امر هنگامي اتفاق ميافتد که
دولت به طور قانوني و رسمي ،پول خارجي را جايگزين
پول داخلي کند.
با توجه به روش بازار دارايي ،افراد در سبد دارايي شان،
پول و داراييهاي جايگزين پول از جمله پول خارجي و اوراق
قرضه خارجي نگهداري ميکنند .در اين شرايط چنانچه
براي نمونه ،نرخ ارز افزايش يابد ،اوالً به دليل کاهش نقش
ذخيره ارزش بودن پول داخلي ،پول خارجي جايگزين آن
ميشود و ثانياً با فرض ثبات شرايط ديگر ،تحرک سرمايه
روي ميدهد .به عبارت ديگر به دليل افزايش ارزش دارايي
خارجي ،اوراق قرضه خارجي جايگزين اوراق قرضه داخلي
ميشود .بنابراين انتظار ميرود که نرخ ارز مانند ديگر
شاخصهاي جايگزين پول ،تقاضاي پول را به طور
غيرمستقيم تحت تأثير قرار دهد.
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-3-2پيامدهاي جانشيني پول
تضعيف نقش پول در ايفاي وظايف اصلي و کاهش
کنترل پولي اقتصاد توسط بانک مرکزي از جمله مهمترين
پيامدهاي جانشيني پول هستند که از طريق تفاضاي پول
ايجاد ميشود.
پديده جانشيني پول ،منابع ريالي گسترده اي را به
جانب خريد ارز سوق ميدهد و درصدي از مردم پس انداز
خود را به جاي ريال به ارز نگه ميدارند .ترديدي نيست که
وجود اين نقدينگي خارج از کنترل مقامات پولي ،قدرت
عمل سياستهاي پولي را به شدت کاهش ميدهد .باال رفتن
درجه جانشبني پول ،ميتواند عاملي در گسترده شدن نسبي
حجم اقتصاد زيرزميني در برابر اقتصاد رسمي کشور باشد.

-3پيشينه تحقيق
مطالعات خارجي
4
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ژياياونگ و تويودا ( )2016در مقاله اي با عنوان
جانشيني پول در الئوس ،عوامل تعيين کننده جانشيني پول
در اين کشور را بر اساس تابع تقاضاي پول مورد بررسي قرار
دادند .بدين منظور از روش ARDL5و دادههاي دوره زماني
 1993- 2012استفاده کردند .نتايج حاکي از آنست که
تفاوت نرخهاي بهره عامل تعيين کننده جانشيني پول در
اقتصاد الئوس است.
6
باروس و همکاران ( )2016در مقاله اي با عنوان تقاضاي
پول در انگوال ،تقاضاي بلندمدت و کوتاه مدت پول در اين
کشور را جهت تشخيص عوامل تعيين کننده آن با استفاده
از دادههاي ماهيانه دوره ژانويه  2000تا آگوست 2013
مورد تحليل قرار دادند .نتايج حاکي آز آنست که رابطه
تعادلي بلندمدتي بين حجم پول ،درآمد ،تورم ،نرخ ارز و نرخ
بهره وجود دارد ،اما در کوتاه مدت رابطه همجمعي بي ثبات
است.
7
اپرگيس ( )2015درمقاله اي با عنوان برآورد بلندمدت
تقاضاي پول ،شواهد جديدي از کشورهاي آسياي شرقي با
وجود شکست ساختاري ،تقاضاي بلندمدت پول را براي
برخي از کشورهاي مذکور در قالب روش دادههاي تابلويي با
وجود شکست ساختاري برآورد نمود .نتايج حاکي از آنست
که تقاضاي پول در بلندمدت با درآمد واقعي رابطه مثبت و
با شکاف نرخ بهره ،تورم ،نرخ ارز موثر واقعي و نرخ بهره
واقعي آمريکا رابطه منفي دارد .همچنين کشش درآمدي
بلندمدت بيش از واحد است و هر دو فرضيه جانشيني پول و
تحرک سرمايه برقرار ميباشد.
بهمني( )2013در مقاله اي با عنوان تنش نرخ ارز و
تقاضاي پول در کشورهاي کمتر توسعه يافته ،تصريح

ميکند جانشيني پول بدين معني است که نرخ ارز از عوامل
تعيين کننده تقاضاي پول درکنار ساير عوامل است ،اما اگر
نرخ ارز داراي اين اثر باشد ،تنش نرخ ارز نيز بر تقاضاي پول
تاثيرگذار است .وي با استفاده از دادههاي ساليانه  15کشور
در حال توسعه و با استفاده از روش آزمون کرانهها نشان داد
تنش نرخ ارز اثرات کوتاه مدتي بر تقاضاي واقعي  M2در
 LDCدارد ،با اين حال در اکثر کشورها اين اثرات کوتاه
مدت پايدار نيست.
سانچز )2008( 8در مقاله اي با عنوان " تقاضاي پول در
يک اقتصاد دالريزه شده ،مورد مطالعه جمهوري دومنيکن"
به بررسي تقاضاي پول در جمهوري دومنيکن از سال 1993
تا  2005پرداخت .نتيجه اين تحقيق حاکي از آنست که
آربيتراژ بهره ناشي از تبديل پزو به دالر بيشتر از سوداگري
ارزي ناشي از خريد و فروش دالر است و بي ثباتي
سياستهاي پولي سود ناشي از سوداگري ارزي به قصد
سرمايه گذاري کوتاه مدت را به خطر مياندازد.
ينوسا و اکينلو )2008( 9در مقاله اي با عنوان "تنش
نرخ ارز و ميزان جانشيني پول در نيجريه " مطالعاتي در
خصوص وجود جانشيني پول و سنجش ميزان اين پديده
بين سالهاي  1986تا  2005در کشور نيجريه انجام دادند.
نتيجه اين مطالعه بيانگر اين است که جايگزيني پول به علت
تخصيص ثروت و اعمال سياستهاي کالن اقتصادي نادرست
در خصوص عدم ثبات نرخ ارز و در نتيجه افزايش تورم در
يک دوره بلندمدت حادث شده است که توسعه بازارهاي
مالي داخلي و بهبود و رشد و توسعه ابزارهاي جديد مالي در
داخل کشور جايگزينهاي مناسبي جهت نگهداري ارز در
اقتصاد داخلي کشور ميباشند.
کمين و اريکسون ،)2001(10در مقاله اي با عنوان
"دالري شدن پس از تورم شديد در آرژانتين" تابع تقاضاي
پول بلندمدت آرژانتين را بين سالهاي  1978تا 1993
خطي فرض نموده و آن را تابعي از نرخ بهره ،نرخ ارز و نرخ
تورم در نظر گرفته اند .نتيجه مقاله اينست که درجه دالري
شدن با وجود کاهش درتورم نسبت به سالهاي1991و1992
به صورت تاريخي در سطوح بي سابقه اي افزايش يافته و
باقي مانده است.
11
مونگارديني و مولر ( ،)1999در مقاله اي با عنوان "اثر
چرخ دنده اي در اثر جانشيني پول ،کاربرد عملي در
جمهوري قرقيزستان" با استفاده از دادههاي  1993تا 1998
و الگوي  ARDLنشان ميدهند که اختالف نرخ بهره داخلي
و خارجي و کاهش ارزش پول ملي ،تعيين کنندههاي معنا
داري در فرآيند جانشيني پول در اقتصاد قرقيزستان هستند.
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کالو و رودريگز ،(1977)12در مقاله اي با عنوان "مدل
تعيين نرخ ارز تحت جانشيني پول و انتظارات عقاليي "براي
اقتصاد کوچک کشور کلمبيا يک مدل دو بخشي تعيين نرخ
ارز با قيمتهاي انعطاف پذير به روش VARتخمين زدند.
نتايج حاصل از برآورد الگو نشان ميدهد افزايش عرضه پول
به افزايش همزمان نرخ واقعي ارز منتهي ميشود .نسبت
مطلوب بين دو پول داخلي و خارجي که ساکنين نگهداري
ميکنند به وسيله يک تابع رجحان نقدينگي به اختالف بين
نرخ انتظاري بازده آنها بستگي دارد .در اين مدل با وجود
جانشيني پول و نرخ ارز شناور ،انبساط پولي موجب انباشت
خالص موجودي ارز ميشود.

مطالعات داخلي
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پديده جانشيني پول در ايران مورد در مطالعات
متعددي مورد بررسي قرار گرفته است ،اما در آزمون پديده
ي جانشيني پول در مطالعات داخلي ،تاکنون اثر تنش يا بي
ثباتي نرخ ارز مورد مالحظه قرار نگرفته است.
خليلي عراقي و همکاران( )1392در مقاله اي با عنوان
برآورد تابع تقاضاي پول در ايران با رويكرد مدلهاي تصحيح
خطا و هم جمعي ،به تخمين تابع تقاضاي پول در ايران طي
سالهاي  1350 – 1390با استفاده از روش تصحيح خطا و
هم جمعي پرداختند .تحليلها نشان ميدهد كه حجم پول،
توليد ناخالص داخلي ،نرخ ارز حقيقي ،سطح عمومي
قيمتها و نرخ سود سپرده بلندمدت با يكديگر هم جمع
بوده ،بنابراين تقاضاي بلندمدت براي حجم تعادلي پول با به
كارگيري روش هم جمعي يوهانسون -جوسيليوس تصريح و
برآورد گرديد .نتايج نشان دهنده وجود دو بردار هم جمعي
بين متغيرهاي مورد نظر بود .ضريب تصحيح خطا مقدار
 -0/52بدست آمد كه بيانگر اين است كه مقدار  52درصد از
خطاي هر دوره در گرايش به روند بلندمدت تصحيح
ميگردد .بر اساس رابطه برآورد شده و ضريب كشش
درآمدي تقاضا براي پول ،با يك درصد افزايش در توليد
ناخالص داخلي ،تقاضا براي مانده نقدي به ميزان 1/82
درصد افزايش مييابد؛ مثبت بودن كشش درآمدي تقاضا
براي پول سازگار با نظريههاي اقتصادي در اين زمينه است.
ضريب برآورد شده براي نرخ ارز ( )-0/34بيانگر جانشيني
پول داخلي و خارجي ميباشد .ضريب نرخ بهره بلندمدت
(نرخ سود سپرده بانكي) ( )-0/82معني دار بوده و بيانگر
منفي بودن كشش بهره اي تقاضاي پول در ايران است .هم
چنين نتايج حاصل از آزمون ثبات نشان دهنده اين بود كه
تابع تقاضاي پول در طي اين دوره با ثبات ميباشد.

وحيد پور( )1392در مقاله اي با عنوان تاثير ماليات
تورمي و تحريمهاي بين المللي بر تقاضاي ارز (جانشيني
پول ملي) در اقتصاد ايران ،به علت اينکه محاسبه ارزهاي در
گردش اقتصاد ايران به طور دقيق امکان پذير نمي باشد با
روش جايگزين کمين و اريکسون آنرا برآورد کرد و سپس
تابع تقاضاي پول داخلي و تقاضاي ارز را برآورد کرد .نتايج
تحقيق نشان ميدهد در طول دوره  1352-1387ماليات
تورمي و تحريمهاي بين المللي در افزايش تقاضاي ارز موثر
بوده است.
طهرانچيان و نوروزي بيرامي( ،)1390در مقاله اي با
عنوان " آزمون جانشيني پول در ايران :کاربردي از الگوي
خودبازگشتي با وقفههاي توزيعي" با استفاده از دادههاي
آماري سالهاي  1352تا ،1387جانشيني پول در ايران را با
روش  ARDLمورد آزمون قرار دادند و براي اين منظور
توابع تقاضاي کوتاه مدت و بلند مدت پول برآورد کردند.
نتايج به دست آمده بيانگر وجود يک رابطه تعادلي بلند
مدت بين تقاضاي پول و متغيرهاي توليد ناخالص داخلي،
نرخ تورم ،نرخ سود سپردههاي بانکي و نرخ ارز است.
همچنين جانشيني پول در کوتاه مدت و بلند مدت مورد
تائيد قرار گرفته است که در بلند مدت اثر آن بيشتر از کوتاه
مدت است.
لشکري ( ،)1386در مقاله اي با عنوان "مقايسه دالري
شدن ايران و آرژانتين" ميزان جانشيني پول خارجي به جاي
پول ملي در دو کشور را در سالهاي 1992تا  2000بررسي
کرد .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد اوالً روند جانشيني پول
در ايران و آرژانتين صعودي است ثانياً دالري شدن اقتصاد
ايران و آرژانتين يک طرفه است ،يعني پول خارجي جانشين
پول داخلي شده ولي در خارج اين دو کشور تقاضايي براي
پول داخلي (ريال ايران وپزو آرژانتين) وجود ندارد.
کميجاني وبوستاني( ،)1383در مقاله اي با عنوان "
ثبات تابع تقاضاي پول درايران " ثبات تابع تقاضاي پول
درايران را بين سالهاي  1339تا  1381با استفاده از روش
همگرايي جوهانسون جوسيليوس بررسي کردند .نتايج
حاصل از اين پژوهش بيانگر اثر غير مستقيم نرخ ارز بر
تقاضاي پول است که پديده جانشيني را در کشور تأييد
ميکند
لشکري و فرزين وش ( ،)1382در مقاله اي با عنوان
"تخمين حجم دالرهاي در گردش و اندازه گيري درجه
جانشيني پول در ايران" پس از برآورد حجم دالرهاي در
گردش ،به محاسبه درجه جانشيني پول به صورت سري
زماني طي دوره زماني ،1339-1380ميپردازند .نتايج
تحقيق نشان ميدهد که عليرغم کاهش حجم دالرهاي در
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گردش در بعضي از سالها در طول دوره مورد بررسي ،روند
جانشيني پول صعودي است .به نظر ميرسد که علت اصلي
افزايش درجه جانشيني پول در ايران نرخ تورم باال ،منفي
بودن نرخ واقعي بهره داخلي نسبت به نرخ بهره خارجي و
سير مداوم کاهش ارزش پول ملي ميباشد.
همانگونه که مالحظه شد در آزمون پديده ي جانشيني
پول در مطالعات داخلي تاکنون اثر تنش يا بي ثباتي نرخ ارز
مورد مالحظه قرار نگرفته است .در اين مطالعه در راستاي
آزمون جانشيني پول ،تاثير اين عامل نيز مورد بررسي قرار
ميگيرد.
 -4روش تحقيق
الگوي مورد نظر در اين تحقيق بر اساس مباني نظري،
مطالعات تجربي و با توجه به ويژگيهاي اقتصاد ايران ،به
شرح ذيل ميباشد:
()1

𝑝
𝑡𝑒 𝑙𝑛𝑚𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛𝑔𝑑𝑝𝑡 + 𝑐𝑙𝑛( 𝑡⁄𝑝𝑡−1) + 𝑑𝑙𝑛𝑒𝑥𝑟𝑡 + 𝑒𝑙𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡 +

که در آن
 :mحجم واقعي پول (که از تقسيم ( M1تعريف محدود
پول) بر شاخص قيمت ) (Pبدست ميآيد)
 :gdpتوليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
)  : 𝑙𝑛(𝑝𝑡⁄𝑝𝑡−1نرخ تورم (𝝅)
 :exrنرخ ارز در بازار در بازار آزاد (نرخ ارز به صورت
تعداد واخد پول داخلي در برابر يک واحد دالر آمريکا تعريف
ميشود)
 :volنااطميناني يا به تعبير ديگر تنش يا بي ثباتي نرخ
ارز است که به صورت انحراف معيارمتحرک بين نرخ ارز
واقعي هر دوره با دو دوره قبل آن محاسبه ميشود يعني:
) 𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑖 = Stdev(RER 𝑖−2 , RER 𝑖−1 , RER

) ∗𝑃(𝑒𝑥𝑟.

()3
که در آن 𝑃 شاخص قيمت خارجي ميباشد.
دادههاي اين شاخصها ،از پايگاه اطالعات بانک جهاني
و بانک مرکزي ايران اخذ شده است و عالمت مورد انتظار
ضرائب به شرح ديل است:
 )1انتظار ميرود ضريب لگاريتم توليد ناخالص داخلي
واقعي ( )bمثبت باشد ،زيرا اين جمله نشاندهنده
تقاضاي معامالتي و احتياطي پول ميباشد و انتظار
ميرود با افزايش توليد ناخالص داخلي تقاضاي پول
داخلي افزايش يابد.
∗

𝑃

= RER
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()2
و در آن نرخ ارز واقعي بر اساس فرمول زير محاسبه
ميگردد.

 )2والش( )2010با استفاده از مدل تقاضاي پول کاگان
( )1956نشان داد که زيان رفاهي تورم به کاهش
نگهداري پول نقد (تقاضاي پول) منجر ميشود .به اين
ترتيب مطابق مباني نظري انتظار ميرود ضريب نرخ
تورم يعني  cدر الگوي ياد شده منفي باشد .يعني با
افزايش نرخ تورم هزينه فرصت نگهداري پول افزايش و
بدنبال آن تقاضاي پول کاهش مييابد.
 )3با توجه به مباحث نظري و همچنين شواهد تجربي،
عالمت ضريب نرخ اسمي ارز مبهم است و در صورت
منفي بودن آن پديده ي جانشيني پول تاييد ميشود
يعني با افزايش نرخ ارز تقاضاي پول داخلي کاهش
مييابد.
 )4نااطميناني نشان دهنده ريسک و هزينه بيشتر براي
گروهي از فعاالن اقتصادي است که تصميمات اقتصادي
آنها با نرخ ارز مرتبط است .بي ثباتي نرخ ارز ناشي از
شوکهاي مختلف اقتصادي ( از جمله سياستهاي
داخلي و  )...است که بر نرخ ارز اسمي ،سطح قيمتها و
نرخ ارز واقعي اثر ميگذارد .انتظار ميرود با افزايش بي
ثباتي نرخ ارز تقاضاي پول کاهش يابد ،بدين معني که
ضريب آن يعني  eمنفي باشد.
الگوي ياد شده به روش خود رگرسيون با وقفههاي
توزيعي و با استفاده از نرم افزار  Microfit 4.1برآورد
ميشود.
در روش خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي)،(ARDL
نبايد هيچکدام از متغيرها ) I(2باشند .در اين روش با تعيين
وقفههاي مناسب براي متغيرها ،ميتوان مدلي مناسب را
انتخاب کرد .هم چنين ،روش ARDLالگوهاي بلندمدت و
کوتاه مدت موجود در مدل را به طور همزمان تخمين
ميزند و مشکالت مربوط به حذف متغيرها و خودهمبستگي
را رفع ميکند .به همبن دليل ،تخمينهاي  ARDLبه دليل
نبود مشکالتي مانند خود همبستگي و درونزايي ،نااريب و
کارا هستند .اگر وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل
اثبات شود ،در مرحله دوم ،تخمين و تحليل ضرايب
بلندمدت و استنتاج در مورد ارزش آن صورت ميگيرد.
وجود همجمعي بين مجموعه اي از متغيرهاي اقتصادي،
مبناي استفاده از مدلهاي تصحيح خطا را فراهم ميکند.
الگوي تصحيح خطا ،نوسانهاي کوتاه مدت را به مقادير
بلندمدت آن ارتباط ميدهد .در نرم افزار  Microfit 4.1اين
امکان وجود دارد که وقتي الگوي تعادلي بلند مدت مرتبط
با الگوي  ARDLاستخراج شد ،الگوي تصحيح خطاي
مرتبط با آن نيز ارائه شود.

 / 42سعيد دائي کريمزاده ،مجيد صامتي و نجمه محمودي
 -5يافتههاي تحقيق
-1-5آزمون مانايي متغيرهاي الگو
قبل از برآورد رابطه بلندمدت ،الزم است از ) I(2نبودن
متغيرها اطمينان حاصل شود .در اين مطالعه جهت بررسي
پايايي يا وجود ريشه واحد از آزمون ديکي فولر تعميم
يافته) (ADFاستفاده ميشود و نظر به اينکه حجم
مشاهدات کمتر از  100بوده ،از آماره شوارتز بيزين )(SBC
 13استفاده شده تا درجه آزادي زيادي از دست نرود .اگر
قدرمطلق آماره آزمون از قدرمطلق کميت بحراني ارائه شده
بزرگتر باشد ،فرضيه  𝐻0وجود ريشه واحد رد ميشود .نتايج
جدول شماره  1نشان ميدهد متغيرهاي نرخ تورم و تنش
نرخ ارز در سطح مانا هستند ،يعني اين متغيرها )I(0
هستند .چون قدرمطلق آماره آزمون از قدرمطلق کميت
بحراني ارائه شده در هر دو حالت با عرض از مبدا و بدون
روند و با عرض از مبدا و روند بزرگتر است .ولي متغيرهاي
تقاضاي پول ،نرخ ارز بازار و توليد ناخالص داخلي ،در سطح
نامانا هستند ،اما بر اساس جدول شماره  2تفاضل مرتبه اول
اين متغيرها مانا هستند ،به عبارت ديگر اين متغيرها با يک
بار تفاضل مانا شده و ) I(1هستند .نتيجه اينکه هيچکدام از
متغيرها ) I(2نيستند.
جدول ( :)1بررسي مانايي متغيرها بر اساس آزمون ديکي-
فولر تعميم يافته در سطح

مقادير بحراني آماره ديکي – فولر تعميم يافته در سطح
 5درصد و در حالت با عرض از مبدأ و بدون روند - 2/9665
و در حالت با عرض از مبدأ و روند  - 3/5731است.
مأخذ  :يافتههاي تحقيق
 -2-5نتايج تخمين تابع تقاضاي پول ايران
بعد از اثبات پايايي متغيرها در سطح يا تفاضل مرتبه
اول ،در اين قسمت به برآورد الگوي پوياي خودتوضيح با
وقفههاي گسترده پرداخته ميشود .نتايج حاصل از برآورد
رابطه ( )1به روش  ARDLو از طريق آماره شوارتز -بيزين
با در نظر گرفتن  3وقفه ،در جدول زير ارائه شده است.
جدول ( :)3نتايج تخمين الگوي پويا ( 3و  0.0و 0و) 3
ARDL
متغير

ضريب

آماره t

)lnm(-1

0/65655

4/4880

0/000

)lnm (-2

- 0/23552

- 1/4289

0/168

)lnm (-3

- 0/35731

- 2/3124

0/031

𝝅

- 0/63485

- 4/2188

0/000

lnvol

- 0/10808

- 4/1968

0/000

lnexr

- 0/09041

- 5/2587

0/000

lngdp

0/36090

1/4089

0/174

)lngdp (-1

- 0/29153

- 0/71716

0/481

)lngdp (-2

0/35159

0/91720

0/369

)lngdp (-3

0/42852

1/7771

با عرض از مبدأ و بدون روند

با عرض از مبدأ و روند

𝟐𝑹

0/96625

آماره آزمون

آماره آزمون

DW

2/0998

- 1/0370

- 2/1627

F

lnexr

- 1/0601

- 2/1038

lngdp

1/1283

- 2/8944

lnvol

- 3/9117

- 4/0590

𝝅

- 3/6336

- 3/5707

متغير
lnm
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مقادير بحراني آماره ديکي – فولر تعميم يافته در سطح
 5درصد و در حالت با عرض از مبدأ و بدون روند - 2/9627
و در حالت با عرض از مبدأ و روند  - 3/5671است.
مأخذ  :يافتههاي تحقيق
جدول ( )2بررسي مانايي متغيرها بر اساس آزمون ديکي-
فولر تعميم يافته با تفاضل رتبه اول
با عرض از مبدأ و بدون روند

با عرض از مبدأ و روند

متغير

آماره آزمون

آماره آزمون

dlnm

- 4/6232

- 4/4102

dlnexr

- 3/9080

- 3/8199

dlgdp

- 3/8983

- 4/9568

احتمال

0/000

0/090

= 21( = 66/7994probو F)9

مأخذ  :يافتههاي تحقيق
نتايج آزمونهاي تشخيصي به شرح زير ميباشد:
جدول ( ) 4نتايج آزمونهاي تشخيصي
ميزان آماره Fو

ميزان آماره 𝟐𝑿 و

احتمال آن

احتمال آن

(0/19796 )0/661

(0/30383 )0/581

هم بستگي سريالي

نام آزمون تشخيصي

(0/20264 )0/657

(0/31094 )0/0577

فرم تبعي

Not applicable

(0/93955 )0/625

توزيع نرمال

(0/27774 )0/602

(0/29408 )0/588

ناهمساني واريانس

مأخذ  :يافتههاي تحقيق
با توجه به آزمونهاي صورت گرفته ،مدل برآوردي ،فاقد
خودهمبستگي سريالي و ناهمساني واريانس جمالت پسماند
است .همچنين جمالت پسماند ،داراي توزيعي نرمال و فرم
تبعي مدل نيز به خوبي برازش شده است.
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براي نشان دادن وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها،
آزمون  Fارائه شده توسط پسران و همکاران ()2001
استفاده شده است .براي اين معادله ،آماره  Fمحاسباتي براي
معنادار بودن تمامي ضرايب  6/ 7643به دست آمد .حد
پايين مقدار بحراني در حالت بدون عرض از مبدأ و روند و
در سطح اطمينان  0/95برابربا  2/282و حد باالي مقدار
بحراني برابر با  3/474ميباشد که نشان دهنده تأييد وجود
رابطه بلندمدت است.
نتايج حاصل از برآورد رابطه بلند مدت تابع تقاضاي پول
ايران در جدول زير ارائه شده است.
جدول ( )5نتايج تخمين الگوي بلندمدت
متغير

ضريب

انحراف معيار

آماره t

احتمال

𝝅

- 0/67806

0/18628

- 3/6399

0/002

lnvol

- 0/11543

0/028311

- 4/0774

0/001

- 0/096573 lnexr

0/011120

- 8/6849

0/000

0/0075668

119/9048

0/000

lngdp

0/90730

مأخذ  :يافتههاي تحقيق
بر اساس اطالعات جدول( ،)5عالمت تمامي ضرايب،
مورد انتظار و در سطح خطاي  0/05معني دار ميباشند.
ضرايب متغيرهاي نرخ اسمي ارز ،نرخ تورم و تنش نرخ ارز،
منفي هستند يعني با تغيير هر يک از آنها تقاضا براي پول
داخلي در جهت عکس تغيير ميکند و به تعبير دقيقتر با

تغيير يک درصدي سطح عمومي قيمتها ،تنش نرخ ارز
واقعي و نرخ ارز بازار ،تقاضاي پول داخلي به ترتيب به به
ميزان حدود  0/115 ، 0./7و 0/097درصد در جهت عکس
تغيير ميکند .ضريب متغير توليد ناخالص داخلي نيز حدود
 0/91است که بر اين اساس ،افزايش يک درصدي توليد
ناخالص داخلي در بلندمدت ،تقاضاي پول را به ميزان حدود
 0/91درصد افزايش ميدهد .نتايج مطالعه از نظر جهت
تاثير متغيرها با تمامي مطالعات داخلي و خارجي بررسي
شده (به جز متغير بي ثباتي نرخ ارز که در مطالعات داخلي
بررسي شده ،لحاظ نشده بود) سازگاري داشته و همخواني
دارد.
همانگونه که مشاهده ميشود بر اساس نتايج حاصل،
ضريب نرخ ارز منفي است که مويد وجود پديده جانشيني
پول در ايران است.
وجود همگرايي بين مجموعه اي از متغيرهاي
اقتصادي ،مبناي استفاده از مدلهاي تصحيح خطا را فراهم
ميکند .الگوي تصحيح خطا در واقع نوسانهاي کوتاه مدت
متغيرها را به مقادير بلندمدت آنها ارتباط ميدهد .ضريب
) ECM(-1در مدل ،معادل  -0/93628برآورد شده است.
اين ضريب ،منفي و قدر مطلق آن بين صفر و يک و از نظر
آماري معني دار است و نشان ميدهد که در هر دوره (سال)،
 0/93درصد از عدم تعادل کوتاه مدت متغيرهاي مدل،
تعديل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزديک ميشود.

مأخذ  :يافتههاي تحقيق
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شکل ( )1آزمون مجموع تراکمي خطاهاي بازگشتي)(CUSUM
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مأخذ  :يافتههاي تحقيق
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آزمونهاي ثبات ،براي مشخص کردن ثبات الگو و
تعيين ثبات ساختاري مورد استفاده قرار ميگيرند .اين
آزمونها ميتوانند نشان دهند که الگو بيش از اندازه يا در
حد معين با ثبات است يا خير .براي تشخيص اين مسئله ،از
آزمونهاي مجموع تراکمي خطاهاي بازگشتي و مجموع
تراکمي مجذور خطاهاي بازگشتي (CUSUM
و  )CUSUMSQاستفاده ميشود .براي اين منظور ،دو حد
باال و پائين در سطح معناداري  0/05نشان داده شده است
که اگر نمودار آماري به دست آمده در محدوده بين اين دو
حد قرار گرفت و آنها را قطع نکرد ،ميتوان با سطح
اطمينان  0/95ادعا کرد که مدل از ثبات الزم برخوردار
ميباشد و فرضيه صفر مبني بر عدم وجود شکست ساختاري
پذيرفته ميشود (تشکيني .)1384 ،بر اساس اشکال ( )1و
( ،)2نمودارهاي  CUSUMو  CUSUMSQبين دو
محدوده باال و پائين قرار داشته و بنابراين ضرائب الگو از
ثبات الزم برخوردار بوده و تابع تقاضاي پول کامال با ثبات
است.
 -6نتيجه گيري و پيشنهادات
در اين مطالعه ،پديده جانشيني پول در ايران با استفاده
از برآورد تابع تقاضاي مورد آزمون قرار گرفت .هم چنين اثر
نااطميناني نرخ ارز ،نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي بر
تقاضاي پول مورد بررسي قرار گرفت .بدين منظور از
دادههاي ساليانه دوره زماني  1357-1391و الگوي خود
توضيح با وقفههاي گسترده ) (ARDLاستفاده شد.
در مدل برآورد شده ،ضريب متغير نرخ ارز ،منفي بدست
آمد که بر وجود پديده جانشيني پول در ايران داللت دارد.

ضريب متغير بي ثباتي نرخ ارز نيز منفي بدست آمد ،در
نتيجه با افزايش تنش نرخ ارز ،که داللت بر نااطميناني نرخ
ارز در ايران دارد ،تقاضا براي پول داخلي کم ميشود و به
تبع آن جانشيني پول افزايش مييابد.
با توجه به لگاريتمي بودن متغيرها ،ضرايب برآوردي به
معني کشش تقاضاي پول نسبت به متغيرهاي وابسته است.
به تعبير دقيقتر کشش تقاضاي پول نسبت به نرخ ارز حدود
 ،-0/097کشش درآمدي تقاضاي پول حدود  ، 0/91کشش
تقاضاي پول نسبت به سطح قيمتها حدود  -0/7و کشش
تقاضاي پول نسبت به تنش نرخ ارز حدود  -0/115ميباشد.
بين متغيرهاي گفته شده ،توليد ناخالص داخلي،
بيشترين تأثير را بر تقاضاي پول دارد ،به طوري که به شرط
ثبات عوامل ديگر ،يک درصد افزايش توليد ناخالص داخلي
در بلندمدت  ،تقاضاي پول را به ميزان حدود  0/9درصد
افزايش ميدهد .بنابراين ،با توجه به اندازه ضريب توليد
ناخالص داخلي نسبت به متغيرهاي ديگر ،ميتوان گفت که
بخش بزرگي از تقاضاي پول در ايران به انگيزه معامالتي
است.
از آنجايي که آثار منفي جانشيني پول خارجي بسيار
زياد است توصيه ميشود مقامات پولي و مالي کشور که در
تصميم گيريهاي کالن نقش اساسي دارند ،تدابير زير را
براي جلوگيري از گسترش پديده فوق اتخاذ نمايند.
 فرصتهاي مناسب سرمايه گذاري ايجاد نمايند تا پولهايسرگردان به جاي تبديل شدن به دالر و ساير پولهاي
خارجي در بخشهاي اقتصادي سودآور سرمايه گذاري
شود.
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