ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ )داﻧﺶ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺑﻖ( دوره ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎرة ،15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1397

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات رﻓﺎﻫﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﻮل در اﯾﺮان
)دوره زﻣﺎﻧﯽ(1392-1338

زﯾﻨﺐ ﻗﺒﺎﺋﯽ آراﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
1

ﺑﻬﺮام ﺳﺤﺎﺑﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
3
ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
2

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1395/1/17

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 1396/4/3

ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﻮل ﭘﺪﯾﺪه راﯾﺞ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ رﻓــﺎه اﻗﺘﺼــﺎدي اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ

دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات رﻓﺎﻫﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺟﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﻮل ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا از روش ﮐﻤــﯿﻦ و ارﯾﮑﺴــﻮن) (2003ﺑــﺮاي ﺑــﺮآورد ﺣﺠــﻢ ﭘــﻮل ﺧــﺎرﺟﯽ درﮔــﺮدش و درﺟــﻪ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻮل واﻗﻌﯽ در روش ﮐﻤﯿﻦ و ارﯾﮑﺴﻮن و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮدرﺟﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘــﻮل ﺑــﺮ ﻣﺼــﺮف ﺧﺼﻮﺻــﯽ از روش ﻫﻢﺟﻤﻌــﯽ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴــﻮن-ﺟﻮﺳــﯿﻠﯿﻮس
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن-ﺟﻮﺳﯿﻠﯿﻮس ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﻮل ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘــﻮل ،ﻣﺼــﺮف ﺧﺼﻮﺻــﯽ اﻓــﺮاد

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

________________________________________________________________
 -1ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلEmail: zinabghobaee@yahoo.com :
2- Email: sahabi_b@modares.ac.ir
3- Email: aghelik@modares.ac.ir
DOI: 10.22067/pm.v25i15.54854
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کلید واژهها:جانشینیپول،رفاه،مصرفخصوصی،همانباشتگیجوهانسون-جوسیییو ،ایران .

مقدمه

باوذشتزمان ،پولابعادمختیفیپیداکردهاست.ازجمیهایر ابعرادموضرواکراهشارزش
پولیکاقتصادوپدیدهجانشینیپول1میباشدکهعمدتاًکشورهایدرحالتوسرعهبرارنمواجره
هستند.ایرانبهعنوانیککشوردرحالتوسعهحدودچنددههاسرتکرهبراایر موضرواروبررو
شدهاست.ازای روتوجهبهای موضواواثراترندرایرانمورداهمیتخواهدبود .
درکشورهایدرحالتوسعهمانندایرانکهنرختورمباالست،بهچنرددلیرننررخترورمبررای
اندازهویریهزینهفرصتمناسبتراست.اول؛بازارهایمالیبخوبیتوسعهیافتهنیستند،دوم؛نررخ
بهرهمعموالًبهصورتدستوریتوسطبانکمرکرزیایررانتعیری شردهوبررایدورهایطروالنی
ثابتباقیمیماند.سوم؛دادههایمربوطبهنرخبهرهبرایدورهانقالبقابناتکانیسرت.درنتیجره
درکشورهاییمثنایرانداراییهایحقیقیجرذابتررازدارایریهرایمرالیمریباشرند،زیررانررخ
بازدهیداراییهایحقیقیسریعترازنرخبازدهیداراییهایمالیافرزایشمرییابرد.ازطرفریبره
دلیننبودبازارهایمالیتوسعهیافتهاغیبایرانیهادربازارهایزمی ومسک سفتهبرازیمریکننرد.
حتیدردورانانقالبوجنگمشاهدهشدهکهرنهادربازارهایکاالهایبادواممثرنخودروهرای
نویادستدومسوداوریمیکردند .
پدیدهجانشینیپولاثراتمختیفیبرایتمامعوامناقتصادی نظیررخانوارهرا،بنگراهها،دولرت
وغیره)درپیدارد،مخصوصاًدردهههایاخیرموجببحرانهاییدرکشورهایدرحالتوسعهشده
است.ای پدیدهچهبهصورترسمیوباخواسرتوارادهدولرتوچرهبرهصرورتغیررسرمیو
بدونارادهدولتموجبتضعیفپولمیییککشورمیشود.
اغیبمطالعاتداخییبهرزمونکردنجانشینیپولواندازهویرریدرجرهرنپرداخترهانرد.برا
توجهبهاینکهمطالعاتنشانمیدهدای پدیدهدرایرانرخدادهاست،همننی باوجودنرخهرای
الهایاخیرای پدیدههنوزهمدرحالافرزایشاسرت؛ازایر روبررسری
تورمباالمخصوصاًدرس 
________________________________________________________________
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اثراتیکهای پدیدهبررفاهعامیی اقتصادیجامعهمیوذاردضرروریبرهنظرمریرسرد.لرذاایر 
پژوهشاثراتجانشینیپولبررفاهراازطریقتأثیراتیکهرنبرمصرفخصوصریدارد،بررسری
میکند .


پیشینه تحقیق
مطالعات داخلی

)2006 Lashkariدرپژوهشدیگریبهمقایسهدرجهدالریشدنایرانوکانادامریپرردازد.
برایای منظورتوابعتقاضرایپرولداخیریوتقاضرایپرولخرارجیتوسرطسراکنی دوکشرور،
برروردشدهاست.محققازمدلبوردووچودریبرایرزمونجانشینیپولاستفادهکرردهاسرت.
ای مقالهدوفرضیهراموردرزمونقرارمیدهد:جانشینیپولدرایراننامتقارن یکطرفره)اسرت؛
جانشینیپولدرکانادامتقارن دوطرفه)است.نتایجتحقیقنشانمیدهردکرههرردوفرضریهتأییرد
میشوندزیراجانشینیپولدرایرانیکطرفهودرکانرادادوطرفرهاسرت.بنرابرای نترایجپرژوهش
نشانمیدهدکهتقاضایپولداخییدرایراننسبتبهنرخبهرهخرارجیحسرا اسرت.همننری 
تقاضابرایپولخارجیتوسطمردمایراننسبتبهنرخبهرهداخیینیزحسا است.ولیتقاضای
پولداخییوخارجیدرکانادانسبتبهنرخبهرهخارجیحسا نیسرتوجانشرینیپرولدرایر 
کشورمشکییبرایاقتصادرنایجادنمیکند.
)2009 Lashkariدرمقالهایتحتعنروانقاچرااارزوجانشرینیپرول،ارتبراطقاچرااارزو
قاچااکاالرابااستفادهازنظریهجانشینیپولموردبررسیقرارمیدهد.مقالهمذکوربااستفادهاز
دادههایسال1384-1338وروشهایاقتصادسنجیپسازبرروردسریزمرانیحجرمدالرهرای
دروردشخارجازسیستمبانکی،ارتباطقاچااارزوقاچااکاالرابااسرتفادهازنظریرهجانشرینی
پولبررسیمیکند.روندصعودیحجمدالرهرایدرورردشنشراندهنردهرونردصرعودیحجرم
قاچااکاالوخدماتاست.وجودنقدینگیخارجازکنترلمقاماتپولی،قدرتعمرنسیاسرت-
هایپولیرابهشدتکاهشمیدهد.باالرفت جانشینیپرولمریتوانردعرامییدروسرتردهشردن
نسبیحجماقتصادزیرزمینیدربرابراقتصادرسمیکشورباشد .
)2011 Novruzi&Tehranchianجانشرررینیپرررولدرایررررانرابرررااسرررتفادهازالگررروی
خودبازوشتیباوقفههایتوزیعی)(ARDLموردرزمونقراردادهاند.برایایر منظروررنرانتوابرع
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تقاضایپولکوتاهمدتوبیندمدترابرروردکردهاند.نتایجحاصنازای پژوهشبیرانگروجرود
یکرابطهتعادلیبیندمدتبی تقاضایپولوتولیدناخالصداخیی،نرخترورم،نررخبهرره نررخ
سودسپردههایبانکی)ونرخارزاست.ازبی ایر متییرهرا،متییرتولیردناخرالصداخیریبیشرتری 
تأثیررابرتقاضایپولمریورذارد.همننری نترایجنشرانمریدهردکرهاثرمسرتقیمدررمردوترأثیر
غیرمستقیمنرخواقعیسودسپردههایبانکیونرختورمبررتقاضرایپرول،دربیندمردتبیشرتراز
کوتاهمدتاست.ضریبتعدینبرروردشدهتابعتقاضایواقعیپولبرابر-0.24استکرهبیرانگر
کندبودنفرریندتعدینتقاضایپولکشوراست.
)2013 Sameti&Mahmudi،Karimzadehجانشینیپولدرایرانوهمننی اثرتنشهای
رنهرابرااسرتفادهازدادهسرالهرای،1357-1392ترابع
نرخارزبرتقاضایپولرامطالعرهنمودنرد .
تقاضایپولدرایرانرابهروشخودتوضیحیباوقفههایوسرترده )(ARDLبررروردنمرودهانرد.
نتایجنشراندادکرهتولیردناخرالصداخیریاثررمسرتقیمونررخترورمونررخارزوترنشنررخارز
اثرمعکو برتقاضایپولدارند.همننی رزمونهایCUSUMوCUSUMQنشانمیدهندکه
تابعتقاضایپولدرایرانکامالًباثباتاست.
وقفررههررایترروزیعی
)2014 Abuzari&Zamanianبررااسررتفادهازروشخودرورسرریونبررا 
یدهردکره
وسترده،شاخصدالریشدنبرایاقتصادایرانتخمی زدهاند.نتایجای مطالعهنشانم 
اقتصادایراندالریشدهاست.شراخصدالریدرسرال1357بره0.52ودرسرال1374بره0.77
رسیدوتاسال1384بهعیتبروشتناپذیریدالریشدنماندوارشرد.شراخصدالریشردناز
سال1384ابتداکاهشوسپسافزایشیافت؛برهطروریکرهدرسرال1391بره0.6رسرید.عیرت
اصییپدیدهدالریشدندراقتصادایرانتورمهایباالومزم طیچهرنسرالاخیرراسرت.بررای
مهارای پدیدهبایدشرایطبروشتپذیرشدنرنرافراهمکرد،برهایر معنراکرهاعتمرادسراکنان
داخییبهپولمییافزایشیابد؛برایای منظوربایدطیحداقن10سالازواردشدنشرو هرای
منفی شامنارزیوتورمی)بهاقتصادجیوویریکرد .
)2014 Zamanian&Abuzariبااستفادهازتحیینهمجمعیوکاربردروشخودرورسریون
باوقفههایوسترده،تابعتقاضایپرولایررانرابررایبررسریدالریشردناقتصرادایررانبرررورد

یافتههایای  مطالعه،بیانگررابطهتعادلیبینردمردتباثبراتبری تقاضرایواقعریپرولو
کردهاند .
متییرهای،GDPنرخارزدربازارغیررسمی،نررخترورمومتییررچررخدنردهایاسرت.نترایجایر 
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پژوهشنشاندهندهوقوادالریشدنوبروشتناپذیریرندراقتصادایراناست،زیراضررایب
دندهایدرتابعتقاضایپولمنفیومعنیدارشدهاست .
برروردیبراینرخارزومتییرچرخ 

مطالعات خارجی

)1997 Sturzeneggerیکمدلجانشینیپرولمعرفریمریکنردکرهدررنعوامرناقتصرادی
خریدهایخودراباپولداخییوخارجیانجاممیدهند.دراقتصادیکهبهافراداجرازهدادهشرود
کهازسایرابزاهایپرداختاستفادهشود،رفاهافزایشمییابد.ویازقاعدهمالیاترمرزیاسرتفاده
نمودونتیجهورفتکهجانشینیپولفشارتورمیرابهسمتتقاضایکاالهرایبریکشرشمنتقرن
میکند.همننی نرختورمرثارتوزیعیقویایدارد،وقتیجانشینیپولوجودداشتهباشدعرامیی 
اقتصادیکهدارایدررمدباالهستند،سرودبرردهوعرامیی اقتصرادیایکرهدارایدررمردپرایینی
هستند،زیانمیکنند .

)2002 Velasco&Changبابسطیکمدلسادهنشاندادنددالریشدنموجربازدسرت
رفت استقاللسیاستهایپولیوحقالضربمیشودکهبراایر وجروداهمیرتایر زیرانهراتنهرا
میتواندباتوجهبهمفروضاتودرروندسیاسرتورذاریبررسریشرود.اورردولرتهریممشرکن

اعتبارینداشتهباشددالریشدنموجبکاهشرفاهمیشود،کهای موضروامریتوانردازطریرق
میزانکاهشدررمدحقالضربویابااستفادهازمعیارسطحبهینهپولماندلیاناندازهویرریشرود.
رنهرابیراننمودنردانردازهویرری
نتایجرنهانشاندادکهتأثیراترفاهیدالریشردنمربهماسرت .
دررمدحقالضربومعیارماندلیانممک استنتواندهزینههارادرستمحاسبهکند .
)2010 Isakovaجانشینیپرولوهزینرههرایناشریازرنرادراقتصرادهایرسریایمرکرزی
بررسینمودهاست.اوبازارهایمالیتوسعهنیافتهودورههایباالیتورمرادلینجانشرینیپرولدر
اقتصادهایرسیاییمیداند.ویازیکمدلباتابع MIU1پولدرمطیوبیت)اسرتفادهمریکنردترا
کششجانشینیبی پولهایداخییوخارجیرادرسهاقتصرادقزاقسرتان،جمهروریقرقیزسرتانو
دسترمدهازنگهداریماندههایپولیتوسطیکترابعCES

تاجیکستانتخمی بزند.مطیوبیتبه
________________________________________________________________
1- Money-in-Utility
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نشاندادهشدهاست.تجزیهوتحیینایستانشانمیدهدکرههرچنردجانشرینیپرولباعرشکراهش
دررمدحقالضربدولتهامیشودامانگهداریپولخرارجی درصرورتکرمارزششردنپرول
داخییدربرابرپولهایخارجی)میتواندرفاهتولیدکند .
)2010 Özbilginبهمنافعرفاهیکاهشتورمدراقتصادهاییکهدچارجانشینیپولشدهانرد
می پردازد.اویکمدلمشخصاقتصادبازکوچکباجانشینیپرولوسررمایهدرورردشمتوسرط
برایبررسیای هدفبهکارورفتهاسرت.نترایجنشراندادکرهوقتریکشرشجانشرینیبری پرول
خارجیوسپردههایداخییباالتراستمنافعرفاهیناشیازکاهشتورمنیرزبراالتراسرت.تحرت
سناریویخطمبنا،منافعرفاهیکاهشتورمبراینرختورمهایمتوسطبسیاربزرگاسرت بررای

دوداراییباجانشینیباال).سپسای مدلبرایارزیابیمنافعرفاهیکاهشتورمبراییکسرطح
مشخصازتوسعهمالیاستفادهمیشود.نتایجنشاندادکهجانشینیپولباالتربراینرخترورمهرای
باال،افزایشدهندهرفاهاستامابراینرخهایتورممتوسطوپایی ای وونهنیسرت.بعبرارتدیگرر
جانشینیپوللزوماًافزایشدهندهرفاهنیست .
)2010 Shi and Xuبهبررسیدالریشدندووانهوچگونگیسیاستنررخارزمریپرردازد.
رنها یکمدلتعادلعمومیبراییکاقتصادبازکوچکتوسعهدادهترادالریرزهشردندووانره
پدیدهایکهبنگاههابادالرقرضمیویرندوبادالرقیمتهایصادراتراتنظیممیکننرد)رادر
اقتصادهایرسیایشرقیمطالعهکند.نتایجنشاندادکهعامنکییدیکرهتصرمیماتدالریشردن
یدهردکره
بنگاههاراتحتتأثیرقرارمی دهدسیاستنررخارزاسرت.عرالوهبررای نترایجنشرانمر 
دالریزهشدندووانهازدسترفت رفاهناشیازرژیمنرخارزثابتراکاهشمیدهد .
)2012 Özbilginرابطهبی نررخ هرایمختیرفترورمورفراهاجتمراعیرادرصرورتوجرود
جانشررینیپررولدراقتصررادترکیرره،بررسرریمرریکنررد.ویازترکیرربچررارچوبپررولی&Friman
)2000 Kydlandومدلچرخهتجاریاقتصادبراز)1991 Mendozaاسرتفادهمریکنردویرک
مدلتعادلعمومیپویابهوجودمیرورد.درای مدلعامالناقتصادیخانوارها،بنگاهها،بانکهرا
ودولتهستندکهرفتارهایخاصهرکدامموردبررسیقرارمیویرد.نتایجنشاندادبراینررخ-
هایتورمباالترازمرز ٪44نرختورممرزی)جانشینیپولرفاهراافزایشمیدهدوبرراینررخ-
هایتورمپایی ترازمرز،جانشینیپولرفاهراکاهشمیدهرد.درصرورتوجرودجانشرینیپرول
منافعرفاهیکاهشتورمدرنرخهایتورمپایی ترازخطمررزیبراالتراسرت.یرکویژوریایر 
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تحقیقای استکهجانشینیپولتنهرابری پرولخرارجیوداخیریرخنمریدهردبیکرهبری پرول
خارجیواجزاءکمترنقدشوندهپولداخیینیزاتفاامیافتد.ایر نروروریباعرششردهکرهیرک
مدلسازیواقعبینانهتریازجانشینیپولبوجودرید .

مبانی نظری

بررسیموضواجانشینیپولدربی نظریهپرردازاناقتصرادی،موضرواجدیردیاسرت.ازایر 
جهت،مبانینظریای موضواازقدمتزیادیبرخوردارنیستوعمررنبهیکسدهنمیرسرد.
باای وجوددرای پژوهشسعیوردیدهبهاهمنظریاتمطرحشدهدرای حیطهاشارهشود .
اولی بار)1936 Keynzدرکتابمعروفخود نظریهعمرومیاشرتیال،بهررهوپرول)نوشرت:
«اوردریککشوروضعیتیبوجودریدکهپولرایجیککشورخاصریتنقدشروندویخرودرااز
دستدهدجانشی هایفراوانیپایخودرادرکفشپولمیکنند،مثرنبردهیهرایکوتراهمردت،
پولخارجی،جواهرات،انواافیزاتورانقیمتوجریاناتاعتباریبانککهبهرنپرولاعتبراری
میووینرد) 1977  Calvo and Rodriguez ».براتوجرهبرهسرهفررضوجرودانتظراراتعقالیری،

نگهداریدوپولداخییوخارجیتوسطساکنی ووابستگیتابعرجحاننقدینگیافرادبهاخرتالف
بررازدهانتظرراریبرری پررولداخیرریوخررارجی،یررکمرردلدوبخشرریتعیرری نرررخارزبررراییررک
اقتصادکوچکباقیمتهایانعطافپذیررابیانمیکنند.رنهانشاندادندتقاضابرایپولداخیری

بااختالفبی نرخبازدهپولداخییوخارجیرابطهعکسدارد)1978 Miles.شردتجانشرینی
پولراازواکنش نرخارزنسبتبرهتیییرردرمرازادعرضرهپرولبرهدسرترورد.وینشرانداددر
صورتجانشینیپولخارجیبهجایپولداخیی درطرفتقاضا)،مازداعرضهپولمییمیتوانرد
بهکشوردیگریانتقالیابدوباافزایشیکسانسطحقیمتهادرهردوکشور،نررخارزبردونتیییرر
میماند)1981 Arango & Nadiri .نشاندادجانشینیپول،باعشمعکرو شردنقرانونورشرام
می شودیعنیپولخوبپولبدراازبرازارخرارجخواهردکرد.درواقرعدرصرورتتضرعیفپرول

داخییودرواقعافزایشنرخارزتقاضایپولداخییکاهشیافتهوافرادتررجیحخواهنرددادپرول
داخییراجایگزی پولداخییکنند)1983 Ortiz.چوندالریشدنیرکمتییررقابرنمشراهده
نیست،یکروشبدیهیبرایاندازهویریدالریشدندریکاقتصاد،نسبتدالرهایدروردش
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نسبتبهپولداخییدرهرزمانمیباشد)1985 Ramirez and Rojas.ازیکمردلسرادهبررای
توضیحنقشنوساناتنرخارزانتظاریدرتصمیمویریفردبرایتقسیمثروتشبی پرولخرارجی
وداخییاستفادهکردند.رنهادرپییافت عوامنتعیی کنندهجانشینینامتقرارنارزبرهجرایپرول
یداننرد.
مییدرکشورهایدرحالتوسعه،انتظرارارزانشردنپرولمیریراازهررعرامییمهمتررمر 
)1987 Canto & Nickelsburgیکمدلبهینهسازیبی زمانیخانوارارائرهدادنردکرهفقرطدو
دارایییعنیپولداخییوخارجیدررنوجروددارد.براسرا نترایجرنهرا،اورردوپرولیکسران
وجودداشتهباشدتازمانیکهقیمتنسبییکپولبرحسبدیگریبرونزاباشردسرطحقیمرتهرا
نامشخصاستواوردوپولجانشی کامنیکدیگرباشندنررخارزنامشرخصاسرت.طبرقنترایج
تجربیرنهارابطههمزمرانبری تیییرراتعرضرهپرولونررخارزمنفریومعنراداراسرتEl-Erian.
) 1988معتقدبودترجیحاتبی پولخرارجیوداخیریبرهکراهشانتظراریارزشپرولداخیری،
کاهشانتظارینرخارزوکاهشنرخهایبهرهواقعیپرداختیبهسپردههایداخییبسرتگیدارد.
)1991 Clements and Schwartنشاندادندرابطههمسوییبی جانشینیپولخرارجیبرهجرای
داخییبانرخانتظاریکاهشارزشپولمییوتفاوتنرخهایبهرهپرداختیبهسرپردههرایارزی
وسپردههایبرحسبپولداخیریوجروددارد،)1996( Ramirez & Rojas.عوامرننهرادیمثرن

ثروتواقعیواختالفبی نرخبرازدهواقعریانتظراریسررمایهورذاریهرایداخیریوخرارجیرا
عوامنمؤثربررجانشرینیپرولمریدانرد.طبرقنظرر،)1999 Mongardini & Mullerنااطمینرانی
اقتصادی،افزایشانتظاراتترورمیوفشرارهایوسرتردهبررنررخارزموجربجانشرینیپر ولمری-
شود)Lashkari, 2006) .

اثرات رفاهی جانشینی پول

جانشینیپولودالریشردنرثرارمتفراوتیبرراقتصراددارد.رفراهاقتصرادییکریازمهمترری 
بخشهاییاستکهتحتتأثیرای موضوااست.ازای رودرای بخشاستداللخواهدشردکره
جانشینیپولچگونهرفاهراتحتتأثیرقرارمیدهد.

اثرات رفاهی مثبت

-فرارازهزینههایتورمی:تورم،چهارنواهزینهبهافررادتحمیرنمریکنرد.1:هزینرهسررعت
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وردشپول:باافزایشتورموکاهشسرریعارزشپرول،دیگررایر پرولوذیفرهاخیررهارزشرا
اوپرداختهرایخرودراانجرام

هانیززودتردریافته

انجامنمیدهد.ازی رومردموهمننی بنگاه
میدهندودرنتیجهسرعتوردشپولافزایشمرییابرد.2.هزینرهسرردرومی:قررضکننردوانو
قرضویرندوان،کارفرمایانوکاروران،همهتوافقاتخودراباپولانجاممیدهند.ترورمموجرب
تیییردرارزشپولشدهومنجربهتیییرواحدانردازهویرریارزشمریشرود.3.هزینرهنااطمینرانی:
تورمباالباعشافزایشنااطمینانیدربیندمدتودرنتیجهمردمبهدنبالراهیبرایاجتنابازضررر
وزیرانتحمیرنشردهازترورمهسرتند.4.)Bade & Parkin , 2008) .هزینرهمالیراتی:ترورمناشری
ازافزایشحجمپول،موجبکاهشارزشپولشدهوای امربهمانندمالیاتیاستکرهبرصراحبان
پولدرجامعهتحمین میشود .بدینصورتکهمردمبادر ترورم،سرعیدرتنظریممقردارموجودی
وجوهحقیقیخودنمودهوبهخاطرثابتنگهداشت مقداروجوهحقیقریخروددرسرطحجدیرد،بره
ناچاربایستیبرمقدارموجودیپولخودبیفزایندکرهایر کراربرهقیمرتازدسرتدادنقسرمتیاز
مصرفجاریرنانتمامخواهدشرد .ایر مقردارکاهشدردررمردمصررفیرامریتروانبرهعنروان
مالیاتیفرضنمودکهبررویدارندوانپولوضع میشود،دراصطالحاقتصرادیبرهایر  "مالیرات
تورمی"میوویند .درنتیجهافرزایشحجرمپرولتوسرطدولرتدردورانکسرریبودجره،باعرش
شرفاهاجتماعیدربیندمدتمیشود)Jabbari , 2007 .جانشینیپولخانوارهاراقادرمری-

کاه
سازدتاازحجمباالیمالیاتتورمیسرباززنند،ازای روستکهمیوویندجانشینیپرولفزاینرده
رفاهاست .
توجهبیشتربهتشکینسرمایهانسانی:درنرخهایتورمباال،اورجانشینیپولرخندهد،زمانییدهنردبیشرترخواهدبرود،امرا
کهافرادبرایجایگزینیسرمایه بازدیدازبازارسرمایه)اختصاصم 
اورجانشینیپولوجودداشتهباشد،ای زماناختصاصدادهشدهازیکنقطهبهبعدثابرتشردهو
مصرفکنندهبیشترزمانشرابهجایبازدیدازبازارسررمایهبرهفراغرتوکراربیشرترمریپرردازدو
میتواندبرایتشکینسرمایهانسانیوقتبیشتریبگذارد)Özbilgin, 2012 .

تأثیرپذیریمصرفازطریقکانالهایاجرایسیاستهرایپرولی:کانرالهرایزیرادیوجرودداردکهسیاستپولیازطریقرنهاتقاضایکنراتحتتأثیرقرارمیدهرد.ازبری ایر کانرالهرا،
کانالنرخبهرهوکانالپولیونبهشدتبستگیبهمیزانقابییتجانشینیبی پولوسایردارایریهرا
دارنرد) Arestis & Sawyer, translade by vesali , 2004)، .ایر ترأثیرازسرهطریرقمخرارج
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سرمایهوذاری،مخارجمصرفیکاالهایبادواموحسابسرمایهامکانپذیراست.درفرریندانتقال
ازطریقمخارجمصرفیکاالهایبادوام،اعتقادبرای استکرهتیییرراتنررخبهرره،تقاضرابررای
کاالهایمصرفیبادوامراتیییرمی دهد.براافرزایشنررخبهرره،خانوارهرادرزمینرهتهیرهکاالهرای
بادوامهزینهشانراکاهشمیدهند.درواقعمصرفتحتتأثیرثرروتوجرایگزینیناشریازنررخ
بهرهقراردارد)Padilal, 2010 .
کاهشریسکازطریقتنوابخشیبهپرتفوی:یکیازمهمتری فوایددالریشدن،افزایشمیزانداراییهایدردستر برایساکنی داخییاستکهبرایتنوابخشیدنبهسربددارایریشران
ازرنهااستفادهمیکنند.استفادهازداراییهرایوونراووندرسربددارایریافرراد،ریسرکناشریاز
کاهشارزشداراییهاراکاهشدادهورفراهافررادراافرزایشمریدهرد.یکریازحراالتخراص
تنواسازیپرتفوی،نگهداریدونواپولداخییوخارجیتوسطعامیی اقتصرادیکشروراسرت.
) (Serhiy & visser , 2000
اثرات منفی رفاهی

ی)(MCPو
کاهشدررمدهایحق الضررب:اولری وشرایدمهمترری هزینرهپدیردهچنردپول دالریشدناقتصادازدستدادنحقالضربتوسطمقاماتپولیداخیریاسرت) Jayant , 2007).

کاهشدرجهجانشینیپولدولتراقادرمیسازدکهفرصرتهرایجمرعروریدررمردهایحرق-
الضربرابازیابد(Samreth , 2011).حقالضرببهنوعیمالیاتوبخشریازدررمردهایدولرت
محسوبمیشود.کاهشدررمدهایدولتمنجربرهکراهشدررمردمیریمریشرود.دررمردمیری
ثریبرایاندازهویریفعالیتاقتصادییکجامعرهوسرنجشدرجرهیرفراهاقتصرادی

وسییهیمؤ

مردماست.

خطربرایامنیتمیریوتهدیردرفراهاقتصرادی:جهرشچشرمگیرنررخارزوافرزایشسرطحعمومیقیمتهاوکاهشقدرتخریدپولمیی،عامیی اقتصادیراوادارمیسازدتابرایدرامران
ماندنازریسککاهشارزشریالیداراییها،مبادالتخودرابرحسبنرخارزانجرامدهنرد.در
بسیاریازکشورهارفاهاقتصادیبهعنوانبههدفیحیاتیمبدلشدهاست.ازای روهروونهتحول
اقتصادیکهای کشورهاراازهدفاولیهشاندورسازد،بعنوانتهدیدیبرضدامنیرتمیریتیقری
می وردد.عرالوهبرررندرکشرورهاییکرهرفراهاقتصرادییرکهردفحیراتینیسرت،تحروالت
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اقتصادیتهدیدیجدیبرایضدامنیتمیریبرهحسرابمریریرد.ترورمسرنگی وپیامردهایرن
همنونافزایششکافطبقاتی،موضواجانشینیپولمییوکراهشاعتمرادعرامیی اقتصرادیبره
سیاستوذارانودولتهرکردامبرهوونره ایخطرریبررایامنیرتمیریوتهدیردرفراهاقتصرادی
محسوبمیشود )Mozayyani , 2013 .
کاهشتأثیرسیاستهایپولیوتأثیررنبرمخارجمصررفی:وجرودجانشرینیپرول،اقتصرادداخییرانسبتبهشو هایپولیخارجازکشورتهدیدمیکند.ازای رومقامراتپرولی،ترالش
میکنندسیاستهاییمستقنازتأثیراتخارجیوضعکنند.کشورهاییکهدرجهجانشینیپرولدر
رنهاباالستتمایندارندسیاستهایپولیمؤثروعمیقاعمالکنند.جانشرینیپرولثبراتسررعت
وردشپولوتقاضایپولداخییراتحتتأثیرقرارمیدهد،وای خودباعشایجادمشکنبررای

هایپولیمیشوند.درنتیجه،ای پدیدهباعش


هایمرکزیومقاماتپولیدرهدایتسیاست
بانک
فشاربرنرخارز،تحیینبردنتواناییبانکمرکرزیدرحفر وبقراءاهردافپرولیوتحرتترأثیر
هایپولیومالیمی شرود.جانشرینیپرولدرکشروریکرهنظرامنررخارز

قراردادنکاراییسیاست
شناوردارند،عامنعمدهنوساناتنرخارزمحسوبمیشود.همننی کاهشتقاضایپولداخیری
نسبتبهپولخارجی،سطحقیمتتعادلیراافزایشخواهدداد(Ho , 2003).


تشریح مدل

انسانها بهدلینداشت رفترارعقالیریوبراسرا حرسمنفعرتطیبریبرهخصروصدرشررایط
تورمیپولرابهداراییهایمختیفتبدینمیکنند.ای تبدینچنددلیندارد.برخریقصرددارنرد
ازای داراییهابازدهیکسبکنندوبرخیدیگربهمنظوررهاییازهزینههایفرصرتنگهرداری
پررول،مایررنهسررتندپررولرادرمجرراریمختیررفازجمیررهاورااقرضرره،اورااسررها م،پررول
خارجی مخصوصاًدالر)،سپردههایپساندازمدتدارودرموقعیتحادتورمیدردارایریهرای
واقعیمثنکاالهرایبرادوام،امرال ومسرتیالتقرراردهنرد .)Yousefi ,1998, p 185درایر 
یباشردوجانشرینیپرولهمران
مطالعهازرنجاکرههردفبررسریاثرراترفراهیجانشرینیپرولمر 
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اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه)

جایگزینیپولخارجی دالر)1بهجایپولداخییاست،لرذاتنهرامریبایسرتبرهتاثیررفراهیایر 
داراییازبی سایردارایریهراتوجرهنمرود.تقریبراًتمراممطالعراتجانشرینیپرولودالریشردندر
کشورهایدرحالتوسعهازدادهسپردههایارزی دالری)درسیستمبانکیداخیریبررایانردازه-
ویریدالریشدناستفادهمیشود.امابهطورکییهیمدادهواطالعراتدردسترسریبررایتعیری 
دقیقمقداردالردروردشدررنکشورهاوجودندارد.یکریازایر روشهرایتقریبریبرررورد
حجمدالرهایدروردشازروش)2003 Ericsson&Kaminمیباشرد.کمری واریکسروناز
روشجدیدیبرایتخمی حجمدالرهایدروردشبهرهجستند.رنهابرایای بررروردبرهترابع
تقاضایپولاقتصاد،متییرنرختورمماکزیمم کهنشاندهندهکاهشارزشپولداخیریاسرت)را
اضافهنمودند.سپسفرمولیرابرایتخمی حجمپولدرورردشخرارجیترتیربدادهانردکرهاز
ضریبمتییرنرختورمماکزیممدررناستفادهمیشود.


برآورد مدل و نتایج تجربی

برایرنکهبتوانازرویکردکالناستفادهنمودمیبایستابتدادرجهجانشینیپول نسربتپرول
خرارجیبرهکرنپرولداخیریوخرارجی)رابرهدسرترورد.برهایر منظرورازروش& Kamin
)2003 Ericssonاستفادهمیشود.رنهاابتداحجمپولخارجیدروردشرابراسا رابطه )1
بهدستروردهوسپسدرجهجانشینیپولرابراسا رابطه )2بهدستمیرورند :
)1

/ Pext ) *(exp[β

،Mfحجمپولخارجیدروردشبهدالر،Md،حجمپولداخیری،Pex،نررخارزغیررسرمی،
،expعددنمایی،Pmax،نرختورمماکزیمممیباشد .
)2

ضریبنرختورمماکزیممیعنی βبااسرتفادهازتخمری ترابعتقاضرایپرولداخیریدرمعادلره
رورسیونزیربهدستمیرید :
________________________________________________________________
پولها یخارجیدارددرای تحقیقهدفتنهاتخمی دالرهایدروردشومحاسبه
-1بهدلینسهمعمدهایکهدالرازبی  
یباشد.
درجهجانشینیپولبراسا دالرم 

263

بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران...

 Lmd = α + γ id + δ Pd + ζ lPex + β Pmax + ε lgdp)3

کهدررن،CSدرجهجانشینیپول،id،نرخسودسپردههایبیندمدت،Pd،نرخترورمداخیریو
،gdpتولیدناخالصداخییمیباشد .
قبنازاستفادهازمتییرهایسریزمانیدرتحقیقاتالزماستنسبتبهمانرایییراعردممانرایی
رنهااطمینانحاصننمود.درتحقیقاتهموارهچنی فرضشدهکهسریزمانیماناستواورایر 
حالتوجودنداشتهباشد،رزمونهایرماریکهاسا رنهابرپایه ،F،tخیدووغیررهبنراشرده
است،موردتردیدقرارمی ویرد.ازطرفریاوررمتییرهرایسرریزمرانیمانرانباشرد،ممکر اسرت
مشکییبهنامرورسیونکااببروزکند.درای مطالعهجهتانجامرزمونریشهواحردازرزمرون
دیکی-فولرتعمیمیافته ) (ADFاستفادهمیشودونظربهاینکهحجممشاهداتکمتراز 100بوده،
ازرمارهشوارتزبیزی ) (SBCاستفادهمیشود،زیراازبی سهضابطهSBC،AICوHQCضرابطه
SBCکمهزینرهترری مردلراپیشرنهادمریکنردودرواقرعدرجرهرزادیکمتررازدسرتمریرود.
)(Noferesti , 2013رزمونریشهواحددیکیفولربرایمتییرهادرسطح%5بهشرحزیراست :

جدول ( :)1آزمون ریشه واحد دیکی فولر
متغیر
درجه انباشتگی
d
لگاریتم حجم پول واقعی به قیمت ثابت سال1376
Lm
)I(1
لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376
Lgdp
)I(1
لگاریتم نرخ ارز غیررسمی
LPex
)I(1
max
حداکثرنرخ تورم تا تاریخ موردنظر
P
)I(1
d
نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی
i
)I(1
d
نرخ تورم داخلی
P
)I(1
منبع :محاسبات تحقیق ( ،حالت مناسب تابع در تمامی موارد ،با عرض ازمبدا ( )interceptاست).

هرررچنرردشرررطپایرراییمتییرهررایسررریزمررانییررکرابطررهرورسرریونیرامرریترروانازطریررق
تفاضنویریتأمی کردولیبرایحف اطالعاتبیندمدتدررابطهباسطحمتییرهراکرارخاصری
نمیتوانکرد.اینجاستکهروشهمجمعی1بهکمکمیریدتابتوانرورسیونیرابردونهررا 
ازکااببودنبراسا سطحمتییرهایسریزمانیبررروردکررد.مفهروماقتصرادیهمجمعریرن
________________________________________________________________
1. Co-integration
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اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه)

استکهوقتیدویاچندمتییرسریزمانیبراسا مبانینظریبایکدیگرارتباطدادهمیشوندترا
یهرایزمرانیدارای
یکرابطهتعادلیبیندمدتراشرکندهنرد،هرچنردممکر اسرتخرودسرر 
روندیتصادفیبودهباشند ناماناباشند)امادرطولزمانیکدیگررابهخروبیدنبرالمریکننردبره
وونهایکهتفاضنبی رنهاباثباتاست.برایتخمری ازروشبردارهرایخودرورسریونینیرازبره
بررسیدرجههمجمعیبی متییرهایمدلمیباشد.روشجوهانسرون-جوسریییو بررایمرواقعی
استکهدرجهماناییمتییرهایکسانباشد.ازرنجاکههمهمتییرهادرجهانباشتگییکساندارنرداز
رزمونهمجمعیجوهانسون-جوسیییو برایتخمی رابطهبیندمدتمیتواناسرتفادهنمود.نترایج
حاصنازرزمونهمجمعیجوهانسوندورمارهTraceورمارهMaxرانشانمیدهد.چناننهایر 
رمارهدرسرطوحمعنریداریبزروتررازمقرادیربحرانریباشرد،مریترواندریافرتکرهچنردرابطره
بیندمدتبی متییرهابرقراراست.
هردورزموناثروماکزیمممقدارویژهوجوددوبرردارهمگرایریبری متییرهرارادر5درصرد
نشانمیدهند.یکیازبردارهاینرمالشدههمگراییازلحاظعالئمومعنیداریقابنقبولاست .

جدول ( :)2بردار همگرایی نرمال شده قابل قبول
D2
7021.0
35.6

D1
2723.1
60.10

max

P
0147.054.2-

d

P
0293.011.7-

d

i
0280.0
37.1

LPex
0435.0009.1-

Lgdp
9670.0
67.10

d

Lm
1
1

ضرایب
آمارهz


ضریبکششتقاضایپولنسبتبهنرخسودسپردههایبیندمدتداخیی )idولگراریتمنررخ
ارزغیررسمی )LPexباتوجهبرهرمراره ،Zمعنرادارنبرودهونمریتروانرنهراراازلحراظاقتصرادی
تفسیرنمود.کششدررمدیتقاضایپولمثبتاستوضریبرن0.967است،یعنییرکدرصرد
افزایشتولیدناخالصداخیی ،)Lgdpتقاضایواقعیپولداخییرابهمیزان0.96درصردافرزایش
میهد.کششتقاضایپولنسبتبهنرختورممنفیاستوضریبرن-0.029اسرت،یعنرییرک
درصدافزایشنرختورم ،)Pdتقاضایپولداخییرابهمیزان0.029کاهشمیدهدکهایر خرود
نشاندهندهوجودجانشینیپولدرکشوراسرت.متییررمجرازیانقرالب )D1وشرو نفتریسرال
1352یا1973میالدی ) D2نیزباحجرمواقعریپرولرابطرهمسرتقیمدارنردوایر یعنریانقرالبو
شو نفتیباعشافزایشتقاضایواقعیپولشدهاند.درواقعهدفاصرییمرادراینجراازتخمری 
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تابعتقاضایپول،بهدستروردنضریبPmaxاست.بعبارتیPmaxنشاندهندهکاهشارزشپرول
داخییاستکهطبقانتظاراتعالمترنمنفیاست.یعنیبایکدرصدافزایشدرمیزانکراهش
ارزشپولداخیی،تقاضایواقعیپول0.0147درصدکاهشمییابد.اکنرونبرابرهدسرتروردن
ضریبنرختورمماکزیمموجایگذاریرندررابطه )1میتوانحجمپولخرارجیدرورردشو
سپسدرجهجانشینیپولرابهدسترورد .
برایبررسیتأثیرجانشینیپولبررفاه،تأثیردرجهجانشینیپولبرمصرفخصوصیافرادکره
یکیازمصدااهایرفاهاست،رزمونمیشود.ازای روهدفای قسمترناستکهتأثیرتیییر
درجهجانشینیپولرابرمصرفخصوصیافرادرزمونشود.برایرزمونای فرضیهتابعمصررف
خصوصیتابعیازمتییرهایدررمدقابنتصرف،نرخبهره،نرختورمدرجهجانشرینیومتییرهرای
مجازیدرنظرورفتهمیشود.دراینجابرایتخمی تابعمصرف،ازمعادلهمصرفتصرریحشردهدر
مدلکالنبرنامهسومتوسعهاقتصادیواجتماعیبرایبخشخصوصیوچندپرژوهشمررتبطبرا
تخمی تابعمصرف1استفادهشدهاست.رزمونریشهواحدمتییرهادرسطح%5بهشرحزیراست :

جدول ( :)3آزمون ریشه واحد دیکی فولر
درجه انباشتگی متغیر
 Lspcلگاریتم مخارج مصرفی خصوصی سرانه به قیمت ثابت سال1376
)I(1
لگاریتم درآمد قابل تصرف سرانه به قیمت ثابت سال 1376
Lsyd
)I(1
درجه جانشینی پول
CS
)I(1
نرخ سود سپردههای بلندمدت واقعی
ir
)I(1
منبع :محاسبات تحقیق ( ،حالت مناسب تابع در تمامی موارد ،با عرض ازمبدا ( )interceptاست).


ازرنجاکههمهمتییرهادرجهانباشتگییکساندارندازروشجوهانسرونبررایتخمری رابطره
بیندمدتمیتواناستفادهنمود .



________________________________________________________________
" .1تخمی تابع مصر ف بخش خصوصی در اقتصاد ایران؛ مولود احمد ،احمد تشکینی و امیررضا سوری" و "بررورد تابع
مصرفبخشخصوصیدرایرانطیدوره1338-1385؛یداهللرجاییوشهالاحمدی" 
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اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه)
جدول ( :)4آزمون حداکثرمقدار ویژه
فرضیه صفر

فرضیه جایگزین

آماره

مقدار بحرانی  95درصد

احتمال

r=0

r=1

56306.51

07757.40

0017.0

r≤1
r≤2
r≤3
r≤4
r≤5

r=2
r=3
r=4
r=5
r=6

92509.32
72110.13
876322.9
135907.9
611871.0

87687.33
58434.27
13162.21
26460.14
841466.3

0646.0
8414.0
7562.0
2750.0
4341.0


جدول ( :)5آزمون آماره اثر
فرضیه صفر

فرضیه جایگزین

آماره

مقداربحرانی 95درصد

احتمال

r=0
r≤1
r≤2
r≤3
r≤4
r≤5

r=1
r=2
r=3
r=4
r=5
r=6

8334.117
27029.66
34520.33
62410.19
747778.9
611871.0

75366.95
81889.69
85613.47
79707.29
49471.15
841466.3

0007.0
0929.0
5378.0
4487.0
3006. 0
4341.0


هردورزموناثروماکزیمممقدارویژهوجودیکبردارهمگراییبی متییرهرارادر5درصرد
نشانمیدهدکههمانبردارنرمالشدههمگراییازلحاظعالئمومعنیداریقابنقبولاست .

جدول ( :)6بردار همگرایی نرمال شده قابل قبول
D2
350742.1
63.6

D1
109603.051.0-

ir
034874.0
68.4

CS
917067.081.1-

Lsyd
922351.0
9.5

Lspc
1
1

ضرایب
آمارهz


دربردارهمگراییفوا:Lspc،لگاریتمهزینهمصرفخصوصیسرانه:Lsyd،لگراریتمدررمرد
قابنتصرفسرانه:CS،درجهجانشینیپول:ir،نرخسودسپردههرایبیندمردتواقعری:D1،متییرر
مجازیانقالباسالمیو:D2متییرمجازیشرو نفتریرانشرانمریدهرد.دررمردقابرنتصررف،
مصرفرادرجهتمستقیمتیییرمیدهد.میننهاییبهمصرفازدررمدقابرنتصررفدراقتصراد
ایران0.92میباشد،یعنییکواحددرصدافرزایشدردررمردقابرنتصررفباعرش0.92درصرد
افزایشدرمصرفخصوصیمیشود.ای متییرمهمتری عامنتأثیروذاربررمصررفافرراداسرت.
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نرخسودسپردههایبیند مدتبانکیمنجربهافزایشمصرفافرادشدهاست،ای موضوارامری-
توانباتوجهبهاثردررمدینرخبهرهبرمصرفتفسیرنمود،بعبارتیباافزایشنرخسودسرپردههرا،
سپردهوذاریافراددربانکهانیزافزایشمییابد.سررمایهورذاریایر سرپردههرادرفعالیرتهرای
تولیدی،تولیدمییودرنتیجهدررمدقابنتصرفافرادراافزایشمیدهدودرنهایتباعشافزایش
مصرفافرادمیوردد.میننهاییبهمصرفازنرخبهرهبیندمدت0.03است؛یعنرییرکدرصرد
افزایشدرنرخبهرهبیندمدتواقعیباعرش0.03درصردافرزایشدرنررخبهررهبیندمردتواقعری
میشود.ضریبدرجهجانشینیپولبعنوانیکمتییرتوضیحیدرترابعمصررفمعنریدارومنفری
است.درواقعجانشینیپولبرمصرفخصوصیورفاهافرادمؤثراست؛یعنیدرجهجانشرینیپرول
موجبکاهشمصرفخصوصیورفاهافرادمیشود.شو نفتیمنجربرهافرزایشمصررفافرراد
وردیدهاست.متییرمجازیانقالبمعنادارنیستوای نشاندهندهرناستکهانقالبترأثیریدر
تیییرمصرفخصوصینداشتهاست .
نمودارشماره )1واکنشLspcرانسبتبهیکانحرافمعیارتکانهدرمتییرهای Lsyd, CS ,

ir , D1 , D2نشانمیدهد .
واردشدنضربهبهمتییرلگاریتممصرفخصوصیسرانه،باعشمیشودخرودمتییرردرهمران
دورهاولدرسطحیباالترازوضعیتپایهودربیشتری مقدارخودیعنی0.065قرارویردویرک
سیرنزولیراطیکندتااینکهازدورهپانزدهمدرسطحیپایی ترازوضعیتپایهقرارمریویرردو
دردورهبیستودومبهکمتری مقدارخود )-0.010میرسدوسپسسیرصعودیراطیمیکنرد
ودربیندمدتدرامتدادخطافقیپایدارمیشود .
اثرتکانهلگاریتمدررمدقابنتصرفسرانهبرمصرفخصوصریسررانه،ازدورهدومرنرادر
باالترازوضعیتپایهقرارمیدهدوسیرصعودیراطیمیکندودردورههشتمبهبیشتری مقردار
خود )0.046میرسدوازای دورهترادروهترادورهبیسرتوهفرتمرونردنزولریداشرتهوازدوره
بیستوهفتمروندصعودیراطیمیکندودربیندمدتدرامتدادخطافقپایدارمیشود .
اثرتکانهدرجهجانشینیپولبرمصرفخصوصیسرانه،ازدورهدومرنرابراالترازوضرعیت
پایهقرارمیدهدوسیرصعودیراطیمیکندتااینکهدردورهشانزدهمبرهبیشرتری مقردارخرود
)0.048میرسدوسپسدورهنزولیراطیمیکنردودربیندمردتدرامتردادخرطصرفرپایردار
میشود .
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Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of LSPC to LSPC
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منبع :محاسبات تحقیق
نمودار ( :)1توابع عکسالعمل لحظهای برای لگاریتم مصرف خصوصی سرانه

اثرتکانهنرخسودسپردهایبیندمدتواقعیبرمصرفخصوصیسرانه،ازدورهدومرنرادر
)میرسدتااینکره
باالترازوضعیتپایهقرارمیدهدودردورهسومبهبیشتری مقدارخود  0.010
ازدورهپنجمرنراپایی ترازوضعیتپایهقرارمیدهردودردورهدهرمبرهکمترری مقردارخرود
)-0.022میرسدوسپسروندصعودیراطیمیکندودربیندمدتدرامتدادخطصفرپایردار
میشود .
اثرتکانرهمتییررمجرازیانقرالببررمصررفخصوصریسررانه،ازدورهدومرنراپرایی ترراز
وضعیتپایهقرارمیدهدوسپسسیرصعودیراطیمیکندتااینکرهدردورهششرمبرهکمترری 

حدخود )-0.016میرسدوسپسشروابهصعودمیکنردودربیندمردتدرامتردادخرطافقری
پایدارمیشود .

اثرتکانهمتییرشو نفتیبرمصرفخصوصیسرانه،ازدورهدوممتییررابراالترازوضرعیت
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پایهقرارمیدهدودردورهسومبهبیشتری مقدارخود )0.022میرسدسپسروندنزولیراطری
میکندتااینکهدردورههفتمرنراپایی ترازوضعیتپایهقرارمیدهدتااینکهازدورهچهاردهم
بهکمتری حدخود )-0.024میرسدوسپسروندصرعودیراطریمریکنردودربیندمردتدر
امتدادخطصفرپایدارمیشود .
جدولشماره7نتیجهحاصنازتجزیهواریانسرابرایلگاریتممصرفخصوصیسرانهنشران
میدهد .

نتایجحاصنازتجزیهواریانسبرایلگاریتممصرفخصوصریسررانهنشرانمریدهردکرهدر
دورههرایبعرداز
دورهاولصددرصدتیییراتحجمواقعیپولناشیازخرودمتییرراسرتامرادر 
میزانای توضیحدهندویکاستهمریشرود.دردورهدوم89.75درصردتیییرراتمربروطبرهخرود
متییراستوبقیهمربوطبهسایرمتییرهاست.




جدول ( :)7نتیجه تجزیه واریانس برای لگاریتم مصرف خصوصی سرانه
D2

D1
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1.705770
2.092947
2.567713
3.032655
3.310447
3.390376
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0.941832
1.252419
0.950657
1.167294
1.919938
2.758096
3.501833
4.151877
4.717439

0.651340
0.944534
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15.18448
17.37156

5.061645
8.107082
12.52374
17.03978
20.82486
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27.84316
28.87684
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69.92648
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2
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درتمامیدهدوره،تیییراتمصرفخصوصیسرانهابتداناشیازخودمتییرروسرپسناشریاز
متییردررمدقابنتصرفسرانهمیباشد.همننی ازدورهیککهبهطرفدورهدهمحرکتمی-
کنیمدرصدتأثیرمتییرهایدررمدقابنتصرفسرانهودرجهجانشینیپولبهتدریجافرزایشمری-
یابد؛بهطوریکهدردورهدهم بیندمدت)42.19درصدتیییراتمصرفخصوصیسررانهناشری
ازخودمتییر28.87،درصدتیییراتناشریازمتییرردررمردقابرنتصررفسررانهو17.37درصرد
تیییراتناشیازدرجهجانشینیپولوبقیهمربوطبهسایرمتییرهاسرت.همانطورکرهمالحظرهمری-
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وردددرتمامدورهها کوتراهمردتمثرندورهاولودوم،میرانمردتمثرندورهششرموهفرتمو
بیندمدتمثندورهدهم)خودمصرفخصوصیسرانهبیشتری درصدتوضیحدهندویرابهخرود
اختصاصمیدهد.همننی بعدازخودمتییر،دررمدقابرنتصررفسررانهودرجرهجانشرینیپرول

بیشتری درصدتوضیح دهندویومتییرمجازیشرو نفتری،متییررمجرازیانقرالبونررخسرود
سپردههایواقعیبیندمدتکمتری درصدتوضیحدهندویرابهخوداختصاصدادهانرد.بعبرارتی
دراینجا،دررمدقابنتصرفسرانهعامناصییتوضیحدهندویمصررفخصوصریسررانهمعرفری
میوردد.ایر موضروابرانظریره هرایاقتصرادیدرمروردمصررفسرازواریدارد.سرپسدرجره
جانشینیپول،عامناصییتوضیحدهندویمصرفخصوصیسرانهمیباشد .
نتیجهگیری و پیشنهادات

درای پژوهشازروش)2003 Ericsson&Kaminبرایتخمری حجرمپرولخرارجیدر
وردشودرجهجانشینیپولاستفادهشدهاست.درواقعابتردابراتخمری یرکترابعتقاضرایپرول
ضریبنرختورمماکزیممرابهدستروردهسپسطبقفرمرولحجرمپرولخرارجیدرورردشو
سپسدرجهجانشینیپولبهدستروردهشد.سپسمخارجمصرفیخصوصیسرانهبعنروانمتییرر
وابستهومتییرهایدررمدقابنتصرفسرانه،نرخسودسپردههایبیندمدتواقعریداخیری،درجره

جانشینیپولومتییرهایمجازیانقالبوشو نفتیبعنروانمتییرهرایتوضریحیدرنظررورفتره
شدند.نتایجنشاندادکهجانشینیپولبرمصرفمؤثراسرتزیرراجانشرینیپرولدرترابعمصررف
معنی داراستوعالمترنمنفیاست.درواقرعافرزایشجانشرینیپرولموجربکراهشمصررف
خصوصیودرنتیجهرفاهافرادمیشود.سروردانبودنپساندازهایافراددرجامعرهوجرذبرن
بهمعامالتغیرمفیدسفتهبازیازجمیهسفتهبازیدربازارمسک وارزوطالشایدباعرشافرزایش

دررمدعدهاندکیازافرادشوداماباعشمتضررشردنعردهعظیمریازافررادجامعرهمریشرود.لرذا
بازارهایسرمایهوبانکهاموذفندای نقدینگیرابرااسرتفادهازابزارهراوقرانونهرایاسرالمیبره
نحویجذبنمایندکهدرنهایتمنجربهافزایشسرمایهوذاریهایتولیدیوطرحهرایعمرانری
وافزایشتولیردمیریواشرتیالورردد.درایر صرورتهمرهافررادجامعرهبرهمنرافعحاصرنازرن
میتواننددستیابندنهعدهاندکی .

لذابهدلینتاثیرمنفیجانشینیپولبرمصرفمقاماتپولیومالیکشورموذرفانردبرهدنبرال
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اتخااتصمیماتیبرایمدیریتوکاهشدرجهای پدیدهباشند.ازجمیه :
نرخهایبهرهواقعیدرایراندراکثرسالهامنفیاستوای یکیازدالینناکاررمدیایر متییردراقتصاداست.دلیناصییای موضواهمپیشرویبیشازحدتورمنسبتنرخبهررهاسرمی
است.لذاکنترلنرختورمراهیاستبرایجیوویریازمنفیشدننرخبهرهواقعیاست .
 دربازارهایمالیایرانریسکونااطمینانیباالست.ای مهمتری دلینبرایتماینمرردمبرهیتوانردبرهجرذابیت
سفتهبازیدربازارهایمسک ،طال،ارزوخودرواست.کراهشریسرکهرامر 
بازارهایمالیکمککند .
کمبودابزارهایمالیباعشمیشودکهبازارهایمالینتوانندنقردینگیسررورداندراقتصرادرابهخودجذبکنند.استفادهازاوراامالیجدیداسالمیمیتواندمشکنایر کمبرودابزارهرارا
حنکند .
ایجادثباتاقتصادیومهارنرختورمنهتنهابرایمثبتکردننرخبهرههایواقعریبیکرهدرسایرشرایطنیزبهکاهشجانشینیپولکمکمیکند.زمانیکهنرختورمباالست،سفتهبرازیدر
بازارداراییهایواقعیوکاالهایبادواممثنخودروتشدیدمیشود .
جیوویریازنوساناتشدیدنرخارز درصورتوجرودثبراتدرنررخترورم)،عرامییاسرتبرایکاهشانگیزهنگهداریپولخارجیبهجایپولمییاست .
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