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Abstract  
High and continuous inflation in Iran's economy as a structural problem has wide economic, 
political and cultural consequences, and to control inflation in the country, policymakers must 
adopt appropriate policies, timely and in accordance with economic structures. Therefore, the 
purpose of this study is to identify the nature of inflation and provide real analysis of inflation. 
For this purpose, the present study, using the continuous wavelet transform approach, examines 
the dynamics of the causal relationship between inflation and liquidity and the relationship 
between inflation and exchange rate using monthly data during the years 1982 to 2020 in Iranian 
economy. According to the research results: 1- Liquidity in the long run does not affect the 
inflation rate and there is an inverse causality ,causality from inflation to liquidity, and this result 
confirms the endogenous long-term liquidity in Iran's economy. 2. Exchange rate growth shocks 
,supply side of the economy, affect inflation, so that the exchange rate in both short-term and 
long-term frequencies has a significant effect on inflation. 
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 1بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی
 

 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانگروه اقتصاد نظری، استاد،                عباس شاکری 
 اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایراندانشجوی دکتری      الناز باقرپور اسکویی

 چکیده 
باشد و ی میاتورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده

رو ند. از اینمتناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنهای مناسب، به موقع و برای کنترل تورم در کشور سیاستگذاران بایستی سیاست
های واقعی در مورد تورم است. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل

 های ماهانه طیارز را با استفاده از داده های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخپویایی تبدیل موجک پیوسته
نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیر  -1دهد. طبق نتایج تحقیق3 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می 1:99311الی  1:1131های سال

لندمدت در زایی نقدینگی در بگذار نیست و علیت معکوس ) علیت از سمت تورم به نقدینگی( وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون
نرخ ارز در هر دو فرکانس ای که به گونهاست،  مؤثر تورم بر )طرف عرضه اقتصاد(ارز  نرخ رشد هایتکانه  -1اقتصاد ایران است. 

 اثر معناداری بر تورم داشته است.کوتاه مدت و بلندمدت 

 .تبدیل موجک پیوسته، همدوستی، تورم، نقدینگی و نرخ ارز ها:کلیدواژه

  .JEL: C63،E31،E51،F31بندی طبقه

                                                 

 علامه طباطبائی است. مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری اقتصاد در دانشگاه
  3نویسنده مسئول@gmail.comelz.b781. 
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  مقدمه-1

طی چند دهه اخیر، تورم بالا و مستمر یک مشکل عمده اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است. به طوری که مطابق با 
اقتصاد ایران  1:99 -1:91و  1:93، 1:91، ،1:91،  1:31و :1:3های در سال 1شواهد تجربی در نمودار شماره 

به بعد به یک مشکل  1:91های سنگین و متوالی را طی کرده با این حال ادامه تورم بالا و به خصوص از سال تورم
است هاساسی تبدیل شده است. در واقع مسئله اصلی در کشور ما نه خود تورم بلکه مزمن بودن آن است که سال

 ییهاتیبا اعمال محدود اقتصاد ایراندر طول دهه گذشته سعه را با چالش مواجه کرده است. از سویی های توبرنامه
نترل رشد ک یمرسوم برا یهایهبا توص یجرسد نتایبه نظر م. اما در غلبه بر تورم داشت یپول سع عرضهدر رشد 
 بنی بر اینکهکه در مطالعه حاضر مطرح است م بنابراین پرسشی داشته باشد. یرتمنظور مبارزه با تورم مغابه  نقدینگی

 را متحمل شده است؟ یینرخ تورم بالا ایران اقتصاد پول است که عرضه یشافزا یبرا یا واقعاآ
 011111الی  063110های بررسی تورم در اقتصاد ایران طی سال .1نمودار

 
 1 بانک مرکزی و مرکز آمار ایرانمأخذ                

 تورم ایجاد در رابطه با علل واحدی دیدگاه تورم، مـشخص در خصوص تعریفـی وجود رغمعلی طور کلیبه

 فشار برخی کالا، بازار در تقاضا اضافه دیگر گروهی پول، حجم رویهیب برخـی اقتـصاددانان رشد. نـدارد وجود

 تنگناهـای موجـود در سـاختاری ودیگـر عوامـل  ایهعد نهایت در و تولیدی هاینهاد قیمت افزایش و هزینه
  .دانندمنـشأ اصـلی تـورم می را مختلف هایبخش

نقدینگی در اقتصاد بررسی شده است؛ اما اهمیت تورم و ارتباط  و اگر چه در مطالعات متعددی ارتباط میان تورم
ین متغیر با سایر نوع ارتباط ا های پیشین و پسین گسترده با سایر متغیرها، مطالعهبا متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه

دهد. در این راستا مطالعه بیش از پیش با اهمیت نشان می های زمانی متفاوت رامتغیرهای کلان اقتصادی در مقیاس
 ینگی و تورمهای رابطه میان تورم و نقدحاضر ارتباط میان برخی متغیرهای پولی و قیمتی کلیدی در اقتصاد ) پویایی

 نماید.رسی مینرخ ارز( را برو 
های مختلفی جهت بررسی روابط متقابل میان تورم با نرخ ارز و نقدینگی وجود دارند که بطورکلی در روش

های مبتنی بر مدلسازی دسته بندی می شوند. اما از آنجا که احتمال دارد رابطه علیت های آماری و روشقالب روش
 دقیق ارتباط آنها نیازمند روشی است که بتواند در طول زمان تقارنمیان این متغیرها در طول زمان تغییر کند بررسی 
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های آماری و اقتصاد برخلاف بیشتر روش 1و عدم تقارن بین متغیرهای مذکور را در نظر بگیرد. در رهیافت موجک
، روش های سری زمانی. در تقابل روش1سنجی، نه نیازی به مانایی متغیرهاست و نه نیاز به فرض رابطه خطی است

در چارچوب روش شناسی اقتصاد فیزیک )اکونوفیزیک(  :موجک و به خصوص همدوسی)هم حرکتی( موجکی
ه امکان کتواند افق جدیدی در بررسی علیت این متغیرها داشته باشد؛ چرا میو استفاده از تبدیل موجک پیوسته 

 دهد.ان میهای مختلف نشفرکانس بررسی تأثیرگذاری را به تفکیک کوتاه مدت و بلندمدت، به شکل پویا در

بر این اساس در بخش بعدی مبانی نظری و بیشینه تحقیق در زمینه رابطه میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم 
ها اختصاص یافته است. در بخش بخش دوم به روش تحقیق و توصیف داده . درو نرخ ارز از نظر خواهد گذشت

 چهارم و پایانی، خلاصه و نتیجه گیری از مطالعه حاضر ارائه شده است. های تحقیق و در بخشسوم یافته

 نظری  مبانی-2

 موضوع علیت میان بعضی متغیرهای پولی و قیمتی کلیدی در اقتصاد-1-2

نوان به ع ینو همچن ندهست یکلان اقتصاد یدیکل یرهایمتغ نرخ ارزو  نقدینگیرشد  ،تورم ،یاقتصاد یهبر اساس نظر
 ینانجام ا یلدل ین. به هم(1111، 1د )لی و همکارانکننیسلامت اقتصاد عمل م یریگاندازه یفشارسنج برا یک

 یدمف یراناتجربه خاص  یمناسب برا یهاین سیاستو تدو ایران تورم درمربوط به  یاتمشارکت در ادب یمطالعه برا
 .است

 جهت علیت میان نقدینگی و تورم-1-1-2
ها بر اثر ریطوری که برخی از تئوهای متفاوتی پیرامون رابطه نقدینگی و تورم دارند. بهنگرش های اقتصادیتئوری

نقدینگی بر تورم تأکید داشته؛ برخی دیگر معتقد به جریان رابطه علیت از سوی تورم به نقدینگی هستند. مناسب 
 اقتصاد ارتدوکس ی،پول یهظرنر واقع آغاز کنیم. د )اقتصاد جریان اصلی( 5است بحث را با نظریه پولی ارتدوکس

 بلندابطه ر یلمعمولاً به عنوان نقطه شروع تحل رو، این نظریهاز اینکند. یم یپول معرف مقداری نظریهرا بر اساس 
و  یپول هیتفکرات در مورد نظر یشتردر ب یکته اصلن .یردگیها مورد استفاده قرار میمتقنقدینگی و  ینمدت ب

. در استات پول با ثب یب فزاینده، ضرپولگرایاناست. از نظر  مقداری یتئور یهااز نسخه یبرخ ،یپول یهایاستس
و هم عرضه  یولپ پایهتواند عرضه پول را کنترل کند. از آنجا که هم یم یپول یهبا کنترل پا ی، بانک مرکزیجهنت

در همه جا  و یشه، تورم همین. بنابراحجم پول است یشافزا های قیمتسطح عموم یشافزا یلپول برونزا هستند، دل
البته نظریه مقداری بر چند آکسیوم مبتنی است و اگر در محیطی  .(:1،111)توگای و کوس است یپول یدهپد یک

                                                 
1  . Wavelet 

 به منابع ذیل مراجعه کنید3 1.

(Agui ar-conrari a. Martins &Soares, 2012), (Caraiani, 2012), (Reboredo & Rivera-Castro, 2013( 

3  . Wavelet Coherence 

4  . Li et al. 

5. Orthodox Monetary Theory 

6. Togay, S., & Kose, N. 
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ای جدید هها برقرار نباشد، نظریه مقداری هم برقرار نیست و باید آن را متناسب با آکسیومهر یک از این آکسیوم
تابع تقاضای پول با  -1سرعت گردش پول با ثبات باشد  -1های نظریه مقداری عبارتند از3 تعدیل کرد. آکسیوم

 .(1:95 ،اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد )شاکری -1است نه منفعل  1پول فعال -:ثبات است. 
املًا ک یکردبا رو یکنئو کلاس یپول یهنظر یبرا یگزینیجا)که  2کسواقتصاد هترد یپول یهنظردر مقابل، در 

صاد به اعتبار کل اقت یازتوسط ن یاقتصاد یستمعرضه پول درون زا است و در س(، پول است یت عرضهمتفاوت به ماه
-توان در نوشتهزایی عرضه پول را می. به طور کلی ریشه بحث در خصوص درون(1111 ،:)ویمیاتنینا شودیم یینتع

های خود را در قالب مکتب جستجو کرد که دیدگاه 5و توماس توک 1های اقتصاددانانی چون جان فولارتن
و نظریه مقداری پول مطرح نمودند. این موضوع در دهه 3و در مخالفت با مکتب اسکناس و مسکوک 1بانکداری

اقتصاددانان  یلتحل ع، درقوا ردمورد حمایت جدی قرار گرفته است.  1های اخیر توسط اقتصاددانان پساکینزی
 یمتکننده ق ییناست. نخست رفتار تع ی، دو موضوع اساسیستن یپول یدهتورم پد کنندیکه ادعا مینزی کپسا

 یقاضات یندر تأم یو مرکز یتجار یهااست که بانک یکالا و کار است. دوم نقش یدر بازارها یاقتصاد یواحدها
ها را متیق یو سطح عموم یپول یهاکل ینب لیدو موضوع رابطه ع ینکنند. ایم یفاا یاقتصاد یواحدها یاعتبار

  (.1911 ،9شود )موریزا مدرون یزن یپول یهکند. نه تنها عرضه پول، بلکه پایمعکوس م
و رویکرد  "11گراییافق"زایی ایجاد شده است3 رویکرد دو نسخه اصلی از تز دروندر طی سالیان اخیر 

سیاستی و کاربردی آن، دیدگاه نظریه پردازان  لذا در اینجا به خاطر اهمیت نظری موضوع و اشارات. "11ساختارگرا"
 (.1کنیم )جدولها را در چارچوب دو نظریه مطرح میاقتصادی پست کینزین

 زایی پول پساکینزینظری درباره فرضیات درون هایدیدگاه .1 جدول
 دیدگاه تطابق گرایان دیدگاه ساختارگرایان
(Palley,1994) 

LCB             LMM, LMB 
LGDP              LM2 

Inflation           M2 

(Moore,1989b) 
LCB              LM2, LMB 

LGDP              LM2 
Inflation              M2 

حجم پول )در تعریف گسترده  M2 های بانکی،وامCB باشند3 متغیرهای موجود در این جدول به این شرح می
دهنده تولید ناخالص داخلی اسمی، علامت )      ( نشان GDP و پایه پولی MB،نقدینگی ضریب فزاینده MMآن(، 

 باشد.علیت یک طرفه، علامت )      ( نشان دهنده علیت دو طرفه بین متغیرها می

 گرایانالف( دیدگاه تطابق
                                                 

1. Active 

2. Heterodox Economics 

3. Vymyatnina, Y. 

4. Fullarton 

5. Tooks 

6. Banking School 

7. Currency School 

8. Post Keynesian 

9. Moore, B. J. 

10. Accommodationist 

11. Structruralist 
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کنند دلال میرویکرد استاین متعارف است. طرفداران  یپول یهنظر یبرا یمچالش مستق یک ییگراتطابق یکردرو
مور های تجاری تعیین کننده قیمت و مقادیر هستند، سازگار نیست )گرایی با دنیای واقعی که بانکرویکرد پولکه 

، 1919.) 
در این دیدگاه اعتقاد بر این است که عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی در جهت تطابق کامل تقاضا برای ذخایر 

گذاری شده از سوی بانک مرکزی رت گرفته و منحنی آن در سطح نرخ بهره هدفهای تجاری صواز سوی بانک
کند3 (. در این خصوص موور بیان می1113، 1و ری 1111 ،1باشد )لاوویبه صورت افقی و کاملا با کشش می

در  همگی ها را خلق کردند، عرضه پول، ذخایر بانکی و پول پرقدرتها سپردهها اعطا شدند و وامکه وامهنگامی"
های تجربی فرضیه ."(1919کنند )موور، زا تغییر میصورت درونواکنش به تغییرات تقاضا برای پول و اعتبار، به

و علیت یک  (LMB) لیپو پایهبه (LM2)  پول علیت یک طرفه از عرضه (1شماره ) گرا در جدولتطابقدیدگاه 
 کند.بینی مییک طرفه از تورم به نقدینگی را پیشو علیت  LM2 به  (Lcredit) طرفه از کل اعتبار بانکی

 ساختاگرایاندیدگاه ب( 
( 11999کنند )پالی، عرضه ذخایر را کنترل می :های مرکزی به میزان کمیکنند که بانکساختارگرایان استدلال می

را  5بدهی سیاست مدیریتها با افزایش نسبت وام به ذخیره خود برای تأمین تقاضای وام اضافی، و در پاسخ، بانک
یامد های تجاری، دو پ(. رفتار غیر تطبیقی بانک مرکزی، همراه با مدیریت بدهی بانک1991، 1کنند )پولیندنبال می

( انتظار 1(پایه پولی می تواند اعتبار بانکی ایجاد کند. 1(3 11113اصلی عمده دارد )پاناگوپولوس و اسپیلیوتیس، 
ت های بانکی تاثیر خواهند گذاشه پول تحت تاثیر قرار گیرند و بنابراین بر وامرود اجزای ضریب فزایندمی

(CB        MMبنابراین می .) توان فرضیه ساختارگرایی را به عنوان یک مدل ترکیبی توصیف کرد، که برخی
(. جزء تطابقی از مدل، 1111، 1گیرد ) نلگرایان را در بر می تطابق های رویکرد پولگرایی و برخی از دیدگاهاز ایده

انکی گرا مدل، علیت را از پایه پولی و ضریب فزاینده پول به اعتبار بعلیت را از اعتبار بانکی به پایه پولی و جزء پول
ینی بعلیت یک طرفه از تورم به نقدینگی را پیش گراساختارهای تجربی دیدگاه فرضیهدهد. همچنین نشان می

 کند.می
 پیوسته موجک تحلیل و تجزیه از استفاده با را ترکیه و تورم و پول عرضه بین ( رابطه1111) 9تورسوی و ماری
 نظریه مطالعه اصلی هاییافته. کنندمی بررسی 1119 تا 1913 دوره برای ، اختلاف فازی و و همدوسی موجک

 نظریه همچنین و بلندمدت و مدتکوتاه در پول عرضه و تورم بین رابطه وجود مورد مدرن پول را در مقداری
 رابطه جودو فازی اختلافهای همچنین یافته و کندمی تأیید را بلندمدت در رابطه وجود مورد در پول سنتی مقداری

 دهد.را مورد تأیید قرار می تورم و پول عرضه بین طرفه دو
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 1115 تا 1939 زمانی بازه در را کویت در تورم کننده تعیین عوامل کردند تلاش (1111) 1همکاران و عبدالله
 تولید اری،بیک جاری، حساب مالیات، بهره، نرخ ارز، نرخ تأثیر تحت تورم آیا که کنند بررسی کرده و شناسایی
نرخ  که داد اننش مطالعه نتایج. گیردمی قرار چندگانه رگرسیون تحلیل از استفاده با پول عرضه و داخلی ناخالص
 تحت تأثیر تغییرات نرخ سود، واردات کالا و خدمات و عرضه پول است.طور مثبت و معناداری تورم به

 ، الگوی خود رگرسیون برداری با پویا خطای تصحیح مدل رویکرد از استفاده با (1113) 1همکاران و دیتیمی
 قابل تأثیر پول عرضه که داد نشان آنها هاییافته. کردند بررسی را نیجریه در تورم بر پول عرضه افزایش تأثیر

 ورهد طول در که داد نشان گرنجر علیت آزمون که حالی در .ندارد بلندمدت یا مدتکوتاه در تورم بر ایملاحظه
 . ندارد وجود جهت دو هر در تورم و پول عرضه بین علتی هیچ ،1111الی  1931  یعنی مطالعه، مورد

و رابطه عرضه پول، تورم با نرخ  1( رابطه عرضه پول با تورم را  با استفاده از روش هندری1113) :منفرد و آکین
قراردادند  یبررس مورد varبا از طریق برآورد مدل  1111الی  1993 یهافصلی طی سال یهاارز  با استفاده از داده

رابطه مستقیم وجود دارد، افزایش نرخ ارز  نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مدل هندری بین نرخ ارز و تورم
عرضه پول و نرخ ارز بر تورم نیز  یرتأث var. با در نظر گرفتن متغیر عرضه پول به مدل شودیباعث افزایش تورم م

هم عرضه . سگذاردیم یربررسی شده است. بر اساس نتایج، هم عرضه پول و هم نرخ ارز بر تورم در جهت مثبت تأث
 بیشتر از نرخ ارز است.پول در تورم 

ضه رشد عر ینبرابطه  "های تورم و رشد نقدینگیپویایی"عنوان  باای در مطالعه (1113) 5بکیروس و همکاران
. مورد بررسی قرار دادند زمان -با استفاده از رویکرد فرکانس  را یهند ، ژاپن و مالز کشور :در را پول و تورم 

 ،یلزدر ما، مدتیانمدت و مدر کوتاه پولاز تورم به رشد عرضه  یتدر هند علدهد که ینشان مهای تحقیق یافته
در  ولپ از تورم به رشد عرضه علیتدر ژاپن،  ومدت  یطولان یارکوتاه مدت و بسبازه بسیار در  دو طرفه یتعل

 .وجود داردمدت و بلند مدت کوتاه

. دهدیمجدد قرار م ی( رابطه علی بین عرضه پول و تورم را در زمینه اقتصاد ترکیه موردبررس1111) 1گوگمن
. شودیاعمال م دهندیرا پوشش م 1991-1931ماهانه که دوره  یهاهای هم انباشتگی و تصحیح خطا برای دادهمدل

که  کنندید مرا برآور یرهاکثر مطالعات قبلی در مورد رابطه بین پول و قیمت یک مدل دومتغ کندیگوگمن بیان م
یره بر و چند متغ یرهدومتغ یها. مقاله حاضر با استفاده از مدلدهدیشده را افزایش ماحتمال سوگیری متغیر حذف

و  رهیطح قیمت در مدل دومتغاز عرضه پول به س طرفهیک. مشخص شده است که علیت کندیاین مشکل غلبه م
، علیت از تورم به عرضه پول بسیار قوی تر از علیت از حالینرابطه بازخورد در مدل چند متغیره وجود دارد. باا

 عرضه پول به تورم در مدل دو متغیره و چند متغیره است.
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 در هاقیمت و( M1 ، M2گردش، در اسکناس و مسکوک) پویا پول عرضه بین رابطه( 1115) 1یانچف و ولادوا
 آزمون ا،پوی متقابل همبستگی یعنی اقتصادسنجی، روش سه از استفاده با 1111 تا 1991 دوره طی در را بلغارستان

 بین که نتایج مطالعه نشان داد. کردند بررسی انباشتگی جوهانسننامقید و هم VAR چارچوب در گرنجر علیت
 .دارد وجود طرفه دو ایرابطه قیمت هایپویایی و پول عرضه

رم رشد پول و تو یایاز رابطه پو یدیجد ینشموجک، ب یهتجزروش با استفاده از  (1115) 1جیانگ و همکاران
نتایج مطالعه حاکی از آن د. ندهیه مئاراهای ماهانه با استفاده از داده :111الی  1913ین برای دوره زمانی در چ
 یلکه به دلیدارند در حال مثبت با یکدیگر ارتباط صورتبلند مدت به  یامدت  درازکه رشد پول و تورم در  است

  شوند.اثرات تأخیری قابل توجه، از چنین رابطه مثبتی در کوتاه مدت منحرف میو  یموقت یهاشوک
 یهازا با استفاده از دادهپول درون یهو فرض یمتپول و ق ای ارتباط میان( در مطالعه:111) :توگای و کوس

با استفاده از  یتجرب یهایافتهقرار گرفته است.  یمورد بررس 1991-1111در دوره  یناقتصاد آرژانت یماهانه برا
( و یپول یهاپ نقدینگی و، حجم پول) یپول یرهایمتغ ینب طارتبا یزا را براپول درون یه، فرضییزابرون یهاآزمون

استفاده  یمتق ریمصرف کننده به عنوان متغ یمتاز شاخص ق یکند، اما وقتیم یبانیپشت یدکنندهتول یمتشاخص ق
 گردد.فرضیه فوق تایید نمی، دشویم

هد. د( رابطه رشد پول و تورم را در منطقه یورو با استفاده از تحلیل موجک مورد ارزیابی قرار می1111روآ )
علاوه بر این، به  پایین )بلندمدت( است یهابین تورم و رشد پول در فرکانس ترییدهنده ارتباط قونشان هایافته

 اخیر از اثرگذاری رشد پول بر تورم در منطقه یورو کاسته شده است. یهادر دهه رسدینظر م

( با بکارگیری تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان فرکانس، رابطه تورم و 1:93احسانی و طاهری )
دهد های تحقیق نشان میمورد مطالعه و بررسی قرار دادند یافته 1:95311الی  :1:5131نقدینگی را در بازه زمانی 

مدت افزایش در رشد شبه پول ( در مقیاس کوتاه1( در بلندمدت علیت از رشد حجم پول به تورم برقرار است و 1
ه ده و ب( رابطه بین رشد نقدینگی و تورم درکوتاه مدت و میان مدت ناهمگن بو:با کاهش در تورم همراه است و 

 1ز گذشت باشد و پس ارابطه اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد و در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می
 پذیرد.سال از آن تأثیر می

مدل راه گزینی مارکف، ارتباط میان نقدینگی و تورم را با استفاده از  با استفاده از( 1:91) سحابی و همکاران
در رژیم دهد های تحقیق نشان میاند. یافتهمورد بررسی قرار داده 1:91الی  1:19های های فصلی طی سالداده

درصد تورم  1553تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 
شد؛ ینگی بر تورم تشخیص داده ندر اقتصاد ایران می شود، به علاوه در رژیم نرخ تورم بالا، اثر معنی دار رشد نقد

دینگی در اثرات مثبت رشد نق بیانگرنتایج تخمین مدل راه گزینی مارکف با احتمالات انتقال توضیح داده شده، 
 .تداوم دوره های تورم متوسط و بالا در اقتصاد ایران است

اقتصاد ایران؛ گسست یا ای با عنوان رابطه تورم و رشد نقدینگی در در مطالعه (1:13)حسینی و محتشمی 
پایداری؟ پایداری رابطه میان تورم و رشدنقدینگی در اقتصاد ایران را با بکارگیری از الگویی که ریشه در نظریه 
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 1:11الی  1::1های مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است، طی سال
و بیانگر آن  کندحقیق وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید میمورد بررسی قرار دادند. نتایج ت

 شود.درصد تورم منجر می 19/1است که در بلندمدت یک درصد افزایش در نقدینگی به افزایش 
رابطه تورم و دیگر مطالعات تجربی که به بررسی  (1:93 ،احسانی و طاهری)وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعه 

با توجه دیدگاه اقتصاددانان پست کینزین  را زایی نقدینگیدرون ها،روز بودن دادهاند علاوه بر بهپرداخته و نقدینگی
های منفی سمت منشأ شوکو معتقدند تورم از 1ها به مقدار پول( دارندباور به علیت معکوس )علیت از قیمتکه 

در ادامه با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز و همچنین  قرار دادهدر این مطالعه مورد بررسی  آیدعرضه به وجود می
ه نرخ ارز و تورم مورد بررسی قرار گرفت میان های رابطهکننده طرف عرضه پویاییعنوان یکی از عوامل تعیینبه

 است.

 ابطه علی میان تورم و نرخ ارز-2-1-2
شود داد میتغییرات پولی عامل تأثیر گذار بر نرخ ارز قلمدر اقتصادهای پیشرفته مبنی بر سازوکارهای رقابتی معمولا 

نی هستند ی برابرای قدرت خرید مبتهای پولی تعیین نرخ ارز که بر نظریهها و مدلخصوصا نظریه پولی تراز پرداخت
لی خبر این مطلب تأکید می کنند، یعنی قبلا افزایش حجم پول در جریان با ثابت بودن سایر شرایط موجب تورم دا

تر و کالاهای رقیب داخلی را ارزانتر می سازد و بنابراین تقاضای اسعار می شود و این خود کالای داخلی را گران
خارجی را افزایش می دهد و در صورت وجود شرایط رقابتی در قلمرو تجارت خارجی موجب گران شدن اسعار 

دارد.  ینرخ ارز در کشور بستگ یمم به انتخاب رژنرخ ارز بر تور یرتأث(. از سویی 1:39 شود )شاکری،خارجی می
 شناور ارز یهارخن یستمبر اقتصاد کل خواهد داشت. در س یادیز یرتأث طور مستقیم و غیر مستقیمبه نرخ ارز ییراتتغ

بگذارد.  یادیز یرها تأثیمت( بر سطح قAS( و عرضه کل )ADکل ) یتقاضا یقتواند از طری، نوسانات نرخ ارز م
 ین داخلکنندگاکه مصرف یواردات یکالاها یقاز طر یماًتواند مستقیم یداخل از نظر عرضه کل، کاهش ارزش پول

از شور ک یندهد که ایرخ م یدر صورت یطشرا ینحال، ا ینا با بگذارد. یرتأث یمتکنند، بر سطح قیپرداخت م
 یمتسطح ق کاهش ارزش پول در برابر یممستق یرغ یرد. تأثباش یالمللینب یهایمتکننده ق یافتدر یکشورهاجمله 

ان کننده به عنو ید( وارد شده توسط تولیاواسطه ی)کالاها یایهسرما یکالاها یمتتوان از قیمنیز کشورها را 
شود. یم یدتول ینههز یشافزا یجهها و در نتنهاده یمتنرخ ارز باعث گران شدن ق یفمشاهده کرد. تضع یورود

، یجهر نتدهند. دیم یشافزا (شودیکنندگان پرداخت مکه توسط مصرف)کالاها را  ینههز یدکنندگانمطمئناً تول
 (.:111، 1)مادشا و همکاران شود یم تورمدر صورت ادامه آن باعث  یا یابدیم یشها در کشور افزایمتسطح کل ق

. های مختلف انجام شده استبا استفاده از روشمطالعات مختلفی در خصوص رابطه میان نرخ ارز، نرخ تورم را 
( نوسانات تورمی و تغییرات نرخ ارز را برای گروهی از کشورها با آلمان به 1111) :یولیها و زینکزه به عنوان مثال،

-ی در مقیاسگیرعنوان کشور مرجع با استفاده از تبدیل موجک متقابل تحلیل نمودند، که معیار مهمی برای اندازه

مدت همدوسی شدیدی مدت یا میاندهند که در کوتاهزمانی مختلف همدوسی موجک است. نتایج نشان میهای 
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رسد همدوسی با مقیاس زمان در حال افزایش است، اما ها و نرخ ارز پیدا نشده است و گرچه به نظر میبین قیمت
 .رسد این نتایج ثابت نیستبه نظر می

مطالعات صورت گرفته در خصوص رابطه میان تورم و نقدینگی پرداخته در ادامه به طور مختصر به بررسی 
 شود3می

کننده را با استفاده از ای همدوسی قیمت نفت خام، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرفدر مطالعه 1(1111هبیمانا )
ز یآنالیز موجک پیوسته نظیر همدوسی موجک متقابل و همدوسی موجک جزئی مورد بررسی قرار دادند. آنال

ه دارد. این دو سری در یک چرخه کوتاه سفرکانس زمان از وابستگی شدید بین قیمت نفت و نرخ ارز پرده بر می
، آغاز بحران 1113های متوسط چهار تا شانزده ماه از اواخر سال تا چهارماه هم فاز هستند. این همبستگی در مقیاس

ا حاکی از آن است که هیج رابطه فرکانس زمانی قابل های آنهمالی جهانی، کسترش یافته است. همچنین یافته
توجهی از یک طرف بین قیمت نفت خام و قیمت مصرف کننده و از طرف دیگر میان نرخ ارز و قیمت مصرف 

 .کننده وجود ندارد
ای هرابطه بین نرخ ارز و تورم را با استفاده از داده ،علیت گرنجر یکرداستفاده از رو باای  ( در مطالعه1115) 1ادول

ی مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان اقتصاد سودان جنوب 1111 تا نوامبر 1111دوره آگوست  یبراماهانه 
 .دهد که یک علیت یک طرفه از نرخ ارز به تورم بدون اثر بازگشتی وجود داردمی

های اقتصاد کلان منتخب در لعه ای نوسانات نرخ ارز بر تورم و سایر شاخص( در مطا1111) :اینیاما و ایکئو
مورد بررسی قرار داده اند. برای ارزیابی رابطه میان متغیرهای مورد نظر در این  1111-1939های نیجریه را در سال

رح تورم، متغیرهای نتحقیق از آزمون علیت گرنجری استفاده شده و همچنین میزان و نجوه اثرگذاری متقابل میان 
نرخ بهره و رشد اقتصادی با استفاده از روش بردار همگرایی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که 
نرخ ارز دارای رابطه مثبت اما بی معنی با نرخ تورم بوده و همچنین رابطه علیت یک طرفه از نرخ بهره به نرخ تورم 

رخ  بهره و تولید ناخالص داخلی واقعی تأثیر معنی داری بر نرخ ارز در نیجریه وجود دارد. در نهایت متغیرهای ن
 .ندارند

 مداخله درجه و ارز بازار فشار شاخص گرفتن نظر در بارا  ارز نرخ و تورم رابطه (1:99هاشمی و همکاران )
 برداری خودرگرسیون مدل و (Weymark, 1995) ویمارک مدل از استفاده با ایران اقتصاد در مرکزی بانک

های یافته .های فصلی مورد بررسی قرار دادندبا استفاده از داده 1:93 - 1:31 هایسال برای (SVAR) ساختاری
 در فشار افزایش فصل، 111 از فصل 91 در ایران ارز بازار ویمارک، مدل تخمین نتایج اساس بر تحقیق نشان داد

 SVAR مدل تخمین نتایج طبق همچنین. است نموده تجربه ریال ارزش کاهش از جلوگیری منظور به را ارز بازار

 لهمداخ ناحیه از وارده تکانه یک و بازارارز فشار ناحیه از وارده تکانه یک نفت، درآمد ناحیه از وارده تکانه یک
 . است شده کشور در تورم درصدی 51 و 11 ، 11 افزایش باعث ترتیب به مرکزی، بانک

( اثرات نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 1:91کمیجانی )عزیز نژاد و 
آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خود توضیح برداری مورد بررسی قرار 

                                                 
1. Habimana, O. 

2. Lado, E. P. Z. 

3. Inyiama, O. I., & Ekwe, M. C. 
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نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد  1:91الی  1:11های دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که طی سال
ماه( و نرخ تورم تولید کننده بیشترین  1مدت )کمتر از های کوتاهایران، به ترتیب روی تغییرات نرخ سود سپرده

 تأثیر را داشته است.

لگوی اای اثر عبور نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران را با استفاده از رهیافت در مطالعه (1:91) طیبی و همکاران
خود توضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز ، 

 1:31های کننده و حجم پول طی سالکننده، شاخص قیمت مصرفشاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولید
ج تحقیق حاکی از آن است که اگرچه عبور نرخ های فصلی مورد مطالعه قرار دادند. نتایبا استفاده از داده 1:91الی 

ده و های قیمت شهای مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخصارز به تورم شاخص
 قسمتی از تورم داخلی را توضیح داده است.

و با طرح دو سناریو 1:31الی  1::1( رابطه بین نرخ ارز و تورم را برای دوره زمانی 1:11پیرایی و پسندیده )
اطلاعات سری زمانی بر حسب سال و اطلاعات سری زمانی بر حسب ماه مورد آزمون قرار دادند. نتایج حاکی از 

 های مختلف قیمتی متفاوت است.آن است که نرخ ارز بر تورم اثر مثبت داشته اما شدت اثر بر حسب شاخص
مقدار  هایی کهارز اثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سال همچنین تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ

 باشد.آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار می

شنناسی بررسی همدوسی میان تورم و نقدینگی و تورم و نرخ ارز با استااده از رویکرد روش -3
 1فیزیک اقتصادی

رو محققان را بر آن زیادی مطرح است. از اینهای مختلف سوالات های زمانی در فرکانسدر ارتباط با رفتار سری
 استفاده مختلف هایفرکانس در زمانی سری هایداده رفتار درک های مختلف برای افزایشداشته است تا از روش

این  هک است این موجک مزیت. است بوده منظور این برای استفاده مورد ابزار ترینمعروف موجک اخیراً. کنند
 .ودش انجام همزمان طور به فرکانس در حوزه تحلیل و تجزیه و در حوزه زمان که تجزیه و تحلیلدهد امکان را می

 از ضـریبو نرخ ارز  تـورمرابطه میان  و نقدینگی میان تورم و برای بررسی رابطه طالعهاز آنجا که در این م
دیل موجک به تشریح تئوری تب های تجزیه شده به کمک ابزار موجک استفاده شده است، ابتداسری همبسـتگی در

 های مرتبط با پژوهش از نظر خواهد گذشت.داده توصیف سو همدوسی موجک پرداخته و سپ

 تبدیل موجک -3-1
 با را همولف هر و تفکیک کرده هاآن تشکیل دهنده فرکانسی هایمولفه به را هاداده که اندریاضی توابع هاموجک

 یکک از موج یلتبد تبدیل. دهندمی مطالعه قرار مورد مولفه آن مقیاس با متناسب رزولوشن یا تفکیک قدرت
 یسر یکتواند تمام اطلاعات را در  یموجک م یلتبددر واقع  کند. یبه نام موجک مادر استفاده م یضرور تابع
 .(1111، 1)ویچر و همکارانخاص در زمان مرتبط سازد  یو مکان ها یزمان یضبط کرده و آن را با افق ها یزمان

                                                 
1. Econophisics 

2. Whitcher et al. 
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 وجکم تبدیل کند،می سینوسی تبدیل هایسیگنال از ایبه مجموعه را موج شکل ، یک1فوریه تبدیل که همانگونه
 طول در که تهیاف مقیاس تغییر موجک توابع زمان توسط طول در اصلی سیگنال. دارد مشابه تقریبا عملکردی نیز

 دیگر3      بیان به. شودیم گیریانتگرال آن از و پس شوندمی ضرب سپس جابجا، زمان

 
C(S,T) = ∫ 𝑓(𝑡). 𝜓𝑆,𝑇(𝑡)𝑑𝑡

+∞

−∞
                                                                                                                     (1)  

 نتیجه است. Tو انتقال یافته در زمان به اندازه  S اندازه به یافته مقیاس تغییر مادر موجک  𝜓𝑆,𝑇(𝑡)در این رابطه  
 ره کردن ضرب اند. باهستند که توابعی از مقیاس و ضریب جابجایی C موجک ضرایب پیوسته، موجک تبدیل
 لهای تشکیموجک توانمی زمان، در شده جاجابه و یافته مقیاس تغییر های مادرموجک در ضرایب این از کدام

 را بدست آورد.سیگنال اصلی  دهنده
 یلو تحل یهتواند تجز یمموجک  (1 دهد. یرا ارائه م یتمز ینچند یهفور یلبا تبد یسهموجک در مقا یلتبد اما

 ینزند. بر اب یناز زمان تخم یرا به عنوان تابع هایگنالس یفیط هاییژگیرا انجام دهد و و هایگنالس یفرکانس زمان
هنگام  (1را فراهم کند.  همدوسیمحاسبه  یاز برایفاز مورد ن یفزمان و ط یرتوان متغ یفتواند طیم موجکاساس، 

چالش  یاختارس ییراتتغ یصتشخ یاروابط موقت  یصرود، تشخی، اطلاعات زمان از دست میهفور یلاستفاده از تبد
 یگرد یقو استدلال( :(. 1111، 1)اندریس و همکاران مناسب است مانا یزمان یهایسر یاست و فقط برا یزبرانگ

 یگزینجا یکه عنوان موجک ب یلو تحل یه، تجزیناست. بنابرا یجنتا یناناطم یت، قابلیهفور یلاستفاده از تبد در مقابل
 یران پذاز زمان امک یرا به عنوان تابع یزمان یسر یک طیفی یهایژگیو یابیارز یرااست، زمطرح  تبدیل فوریه

 .(1111، :و سورز کونراریادهد )ینشان م یادوره یکند و تفاوت آن را با اجزایم

 موجکی همدوسی -3-2

 متقاطع بسامدی طیف نسبت صورت به توانیم را موجکی همدوسی فوریه، بسامدی طیف تبدیل روش به توجه با
 به  (.1111 ،همکاران و کونراریا) یف کردتعر زمانی هایسری از یک هر بسامدی طیف ضرب به زمانی سری دو

 سری بسامدی فضای در همدوسی اما شود،می تعریف زمانی سری زمانی فضای خودهمبستگی در تر،ساده عبارت
 مانیز هایمقیاس همزمان به و خاص زمانی مقاطع در خودهمبستگی به توانمی همدوسی در. شودمی زمانی تعریف

 3صورت به موجکی همدوسی. یافت دست خاص

𝑅𝑡
2(𝑠) =  

|𝑆(𝑆−1𝑊𝑡
𝐴𝐵(𝑠))|

2

𝑆|(𝑆−1|𝑊𝑡
𝐴(𝑠)|

2
|𝑆|(𝑆−1|𝑊𝑡

𝑠(𝑠)|
2

|
                                                                                                    (1)  

 است. 1یک عملگر هموارسازی Sشود که تعریف می

 اختلاف. دشومی زمانی استفاده سری دو بین ارتباط تشخیص برای موجکی همدوسی فازی هایختلافاز ا :5فاز
دهد. با توجه به مقاله سری زمانی معین ارائه می دو( هایچرخه ویا) هاینوسان تاخیرات پیرامون جزئیاتی فازی،

                                                 
1. Fourier Transform 
2. Andries et al. 

3  . Aguiar‐Conraria, L., & Soares, M. J. 

4. Smoothing Operator 

5. Phase 
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های جهت دار در نمودار همدوسی و براساس پیکان وسیله ( اختلاف فازی همدوسی به1999) 1تورنس و وبستر
 شود.( ارائه می:رابطه شماره )

𝛷𝑥𝑦(𝑢, 𝑠) =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝜁{𝑆(𝑠−1𝑊𝑥𝑦(𝑢,𝑠))}

𝜘{𝑆(𝑠−1𝑊𝑥𝑦(𝑢,𝑠))}
)                                                                                                (:)  

𝛷𝑥برابر با  𝛷𝑥𝑦باشند و های فرضی و واقعی میبه ترتیب بخش  𝜘و  𝜁در این رابطه  − 𝛷𝑦   بوده که در دامنه
(−𝜋, 𝜋)   .قرار دارد𝛷𝑥𝑦 = های زمانی در یک فرکانس معین دارای کوواریانس به معنی آن است که سری 0

𝛷𝑥𝑦باشند. می Sزمانی خاص  مقیاس یک مثبت )حرکت باهم( در ∈ (0,
𝜋

2
ها به یک نشانگرآن است که سری (

خواهد بود.  𝑦، علت متغیر 𝑥باشد و به عبارت دیگر در این شرایط متغیر متغیر پیشرو می 𝑥کنند و سمت حرکت می
 ارائه شده است. 1های زمانی در شکل شماره ها در نمودار همدوسی سریهای مختلف پیکانچگونگی تفسیر جهت

 
 هاتحلیل اختلافات فازی موجک. 1 شکل

 
 حرکت هم جهت دو متغیر مدنظر بوده و متغیر دومبه عنوان مثال جهت پیکان به سمت راست و پایین نشاتگر 

شود. به عبارتی در این شرایط متغیر دوم قبل از متغیر اول حرکت را آغاز نموده و به عنوان متغیر پیشرو شناخته می
جهت با متغیر دوم تغییراتی را تجربه نموده است. جهت پیکان به سمت چپ متغیر اول با وقفه زمانی و بصورت هم

 (.1111باشد )هابیمانا، بیانگر حرکت مخالف جهت متغیرهای مورد بررسی مینیز 
، مقیاس )محور ()محور افقی ( دارای سه مولفه زمان1نمودارهای همدوسی )به عنوان مثال در شکل شماره 

 باریک رنوا بیشتر توضیح یاشند. برایعمودی سمت چپ( و درجه همدوسی )نوار باریک رنگی کنار شکل( می
 دتش طیف. است همدوسی شدت بیانگر است، شده نشان داده هارنگ طیف با که موجکی همدوسی نمودار کنار

است و به ترتیب کمترین و بیشترین شدت  متفاوت( رنگ زرد) یک تا( آبی )رنگر صف محدوده از همدوسی
 دهدمی نشان مخروط یک صورت به را شکل نمودار در که کمرنگی سیاه خطوط .دهدهمدوستی را نشان می

 اظهارنظر راحتی به تواننمی محدوده قابل تحلیل را مشخص نموده و در خصوص مقادیر خارج از این مخروط
دار، جهت هایپیکان این. دهند می نشان را فازی اختلاف شکل، در موجود دار های جهتپیکان همچنین. کرد

 . داشت خواهند نتایج تحلیل در توجهی قابل کمک

                                                 
1. Torence and Webster 
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 داده و اطلاعات آماری -3-3
های دادهت؛ ها اسبه دلیل این که تبدیل موجک و به ویژه موجک پیوسته نیازمند مقادیر بالای دادهدر مطالعه حاضر، 

به منظور بررسی روابط متقابل میان  1:99الی اسفند  1:11، نقدینگی ونرخ ارز در دوره زمانی فرودین 1ماهانه تورم
 .1اندمورد استفاده قرار گرفته با رویکرد همدوسی موجکو نرخ ارز تورم و نقدینگی و تورم 

 میان تورم و نقدینگی و تورم و نرخ ارزبررسی همدوسی موجکی  -4
های زمانی مختلف نشان می دهد؛ اما از پاسخ به این پرسش که همبستگی موجکی اگرچه همبستگی را در مقیاس

و  دهد. این پاسخ  توسط نمودارهای همدوسیدیگری بوده است را نشان نمیکدام متغیر علت ایجاد تغییر در متغیر 
 راست به سمت هاپیکان این جهت اگر کلی، طوربه .:شودهای اختلاف فازی موجود در این نمودارها داده میجهت

 دو که تاس این معنای به بود چپ سمتبه هاپیکان جهت اگر و هستند فاز هم متغیر دو که است آن معنی به بود
 هاپیکان جهت اگر همچنین(. دارند یکدیگر با عکس رابطه دومتغیر یعنی) هستند همدیگر مخالف فاز در متغیر

های جهت اگر. است دومی متغیر 1موجب و عامل اولی متغیر که است آن معنی به بود و بالا چپ یا و پایین و راست
بر اساس آنچه مطرح شد، در ادامه با استفاده از ابزار  .5است برقرار رابطه این عکس بود پایین و چپ یا بالا و راست

های رابطه میان نقدینگی و تورم و رابطه میان تورم و نرخ ارز در شکل همدوسی موجک و اختلاف فاز پویایی
 شوند.تحلیل می :و  1شماره 

مت دانند اما سوالی که در این قسنقدینگی میبرخی اقتصادددانان همواره تورم در اقتصاد ایران را از ناحیه رشد 
ها در اقتصاد ایران صادق است؟ بدین منظور مطالعه گردد این است که آیا این گزاره برای تمام دورهمطرح می

 حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجکی قصد دارد به این سوال پاسخ دهد.
 تحلیل همدوسی نرخ تورم و نقدینگی .2شکل 

                                                 
 دهدمیدرصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان  .1

 کلیه داده های آماری برگرفته از بانک اطلاعاتی داده های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار است. .1

 .انجام شده است MATLAB-2018b محاسبات در این بخش از پژوهش با استفاده از نرم افزار .  :

4. Leading 
5. Lagging 
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 های تحقیقماخذ3 یافته                                   

( طی ماه 11و کمتر از   مدتهای بالا )کوتاهگردد در فرکانسملاحظه می 1همانطور که در شکل شماره  
همدوستی از نقدینگی به تورم برقرار است. بنابراین  1:91الی  1:91و  1:15الی  1:11،  1:11الی  1:11های سال

 قیمت تغییرات از یبخش بالا هایفرکانس در نقدینگی رشدگردد )یر نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران ملاحظه میتاث
ه های تورمی بالاتر از متوسط مواجه شدهایی که اقتصاد ایران با جهشاما در سال (کندمی توجیه را اقتصاد ایران در

از تورم  1:91و  1:93و  1:91الی  1:91و  1:31الی  1:31های گردد که همدوسی موجکی طی سالملاحظه می
دمدت( متغیرها تر )بلنهای پاییندار و در فرکانسدهد. در سایر نقاط معنیهای بالا نشان میبه نقدینگی را در فرکانس

جربی موجود گردد. از سویی شواهد تملاحظه می 1:91الی  1:13های هم فاز و علیت از تورم به نقدینگی در سال
حاکی از آن بوده که در مقاطعی که نرخ تورم در کشور جهش پیدا کرده جهش در رشد نقدینگی مشاهده نشده 

ای هو شواهد بدست آمده تاییدی بر این گزاره است که رشد نقدینگی در کشور ما عامل توضیح دهنده جهش
 نقدینگی( 1 ،تنیس پدیده پولی یک صرفاً ایران در تورم ( 1که را این ایده  ی اخیرنتیجه تورم نبوده به عبارت دیگر

در دوران سازوکار انتقال و تعدیل ( :و  زاسـتدرون مطابق با نظریات اقتصاددانان پسا کینزی در اقتصـاد ایـران
 کندیقویـت مرا ت ثباتی، انفعال پولی )ولو به طور جزئی( یک واقعیت مسلم استهای عدم تعادل و بیاقتصاد و زمان

 (1:13)شاکری، 
هایی که اقتصاد ایران با جهش های تورمی مواجه بوده از سویی شواهد موجود حاکی از آن است که در سال

مسئله  بنابراین این ها به شدت افزایش یافتهنرخ ارز در طول این سالهایی در نرخ ارز بودیم و ثباتیما شاهد بی
ر دگردد که آیا طی سالیان اخیر تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده طرف عرضه مطرح می

؟ بدین منظور  برای پاسخ به این پرسش با استفاده از تحلیل همدوستی در ادامه افزایش نرخ تورم مؤثر بوده است
 یرد.گمورد بررسی و تحلیل قرار می :رابطه تورم و  نرخ ارز در شکل شماره 
(تحلیل همدوسی نرخ ارز و تورم )متغیر اول  نرخ ارز .3شکل 
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 های تحقیق3 یافتهماخذ                          

گردد، در بررسی همدوستی موجکی میان نرخ ارز و تورم با استفاده ملاحظه می :همانطور که در شکل شماره 
های دوره زمانی مورد ( تقریبا در کلیه سال1 ،1:99اسفند الی  1:11های فروردین های ماهانه طی سالاز داده

بررسی نرخ ارز و تورم بصورت هم جهت حرکت نموده بر این اساس تغییرات هر یک از متغیرهای ذکر شده، تغییر 
 های( ارزی)جهش هایهای شوکماه در سال 11( در فرکانس زمانی کمتر از 1متغیر دیگر را به دنبال داشته است. 

شود. در میان شدت همدوسی بالا از نرخ ارز به تورم مشاهده می 1:99الی  1:91و  1:93، 1:91الی  1:91، 1:31
و در فرکانس پایین  1:93الی  1:91و  1:11الی  1:31ها ماه( نیز علیت از نرخ ارز به تورم طی سال 11تا  11مدت )

و در فرکانس بسیار پایین )بسیار  1:91الی  1:31های الماه( علیت از نرخ ارز به تورم طی س 11تا  11و بلندمدت )
ها به سمت راست و بالا است(. به عبارت دیگر )جهت پیکان گرددبلندمدت( علیت از تورم به نرخ ارز مشاهده می

نجر به مها نوعی رفتار متقابل میان متغیرهای نرخ ارز و تورم مصرف کننده وجود دارد. در ابتدا نرخ ارز در این سال
افزایش نرخ تورم مصرف کننده شده  پس از آن افزایش نرخ تورم در بازه بسیار بلندمدت فشار جهت افزایش نرخ 

طرف ر یک عامل دیگبنابراین با توجه به نتایج بدست آمده  ارز را به دنبال داشته است )چرخه نرخ ارز و تورم(.
 بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ست.کند و یک عامل پولی نیکه تورم ایجاد میعرضه است 

 در غیررسمی ارز نرخ گرفتن نظر در با نیز مطالعه مورد یدوره در ایران اقتصاد در ارز نرخ و تورم علی رابطه
 است. برقرار پایین و بسیار بالا فرکانس

-1:91و 1:31 -:1:3 هایسالطی  در که است آن از حاکی 1در نمودار شماره  بیشتر هایرسیهمچنین بر
 کاهش درآمدهای نفتی و تحریم(، 1:31سیاست تعدیل ساختاری )اردیبهشتبه دلیل  1:9 -1:91و  1:93، 1:91

 ارز نرخ شده، محدود بشدت منابع ارزی به به بعد( دسترسی 1:93و  1:91) و به تبع آن کمبود درآمدهای ارزی
نرخ ارز  افزایش ویافته  افزایش شدت به تورمی و ارزی دوره نااطمینانیدر این  و تجربه نموده را شدیدی نوسانات
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( با اثرات بیشتری بر نرخ تورم اثر گذاشته 93و  91در شرایطی که نا اطمینانی ارزی و تورمی همراه باشد )نظیر سال 
 است. 

 رسی نااطمینانی تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایرانبر. 2نمودار 

 
 های تحقیقیافته1 مأخذ         

مانی توان عنوان نمود زیابی تورم در اقتصاد کشور میریشه طور کلی با توجه به شواهد دست آمده در موردبه
رسد همانند زمانی که میانگین درصد( می 11تا  1:کند و به اعداد بالاتر از متوسط تورم )که نرخ تورم جهش پیدا می

در مورد  همچنین .دهد دیگر متغیرهای پولی نمی تواند توضیح دهنده باشدمیتری را نشان نرخ تورم اعداد پایین
ا، تقاضای هتوان بیان نمود طی سالیان اخیر به دلیل سیاست تعدیل،کاهش صدور نفت، تحریمیابی تورم میریشه

رات نرخ ارز تی و تغییثبارو بیاز اینهایی در نرخ ارز بودیم ارز خارجی از عرضه آن بیشتر شد و ما شاهد بی ثباتی
ها و های ارز به ثبات قیمتکند. لذا ثبات نرخهای مربوط به آن صرفا از شرایط پولی محض پیروی نمیو شاخص

گردد و تورم حاصل از آن خود موجب تغییر بیشتر نرخ ارز در دوره بعد های پولی میرویمحدود شدن دنباله
 (.1:39 ،شود )شاکریمی

 گیریو نتیجه بحث-5
این در حالی است که  .بوده است مستمر و های گذشته همواره در معرض نرخ تورم بالالصاد ایران طی سااقت

 های متفاوتیتورم در کشور پاسخ علل ایجادرغم وجود یک تعریف مشخص در مورد تورم در ارتباط با علی
 برخی کالا، بازار در تقاضا اضافه دیگر گروهی پول، حجم رویهیب برخـی اقتـصاددانان رشد شود.میریافت د

تنگناهـای موجـود  دیگـر عوامـل سـاختاری و ایهعد نهایت در و تولیدی هایهنهاد قیمت افزایش و هزینه فشار
 نظام در اختلال موجب ثباتبی و بالا ضمن اینکه تورم .دانندمنـشأ اصـلی تـورم می را مختلف هایبخش در

بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از  .گـرددجامعـه مـی بـرهم خـوردن توزیـع درآمـد در و هاقیمت تخصیص
رز های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارویکرد تبدیل موجک پیوسته به بررسی پویایی
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در اقتصاد ایران  1:99311الی  1:1131های های ماهانه طی سالهای زمانی مختلف با استفاده از دادهدر مقیاس
توان به برخی سوالات در ارتباط با ماهیت تورم در از تحقیق می آمده دست هب نتایج به توجه باپرداخته است. 

 .ددا پاسخ زیر صورت بهاقتصاد ایران 
 است؟ پولی صرفام در اقتصاد ایران تور آیا اول، سؤال -

. این در حالی است انددانسته پولی بیشتر را تورم ریشه ایران در تورم زمینه در گرفته انجام هایپژوهش بیشتر
د و شوتحلیل همدوسی در بلندمدت علیت معکوس از تورم به نقدینگی مشاهده می از حاصل نتایج اساس که بر

های بالا و در فرکانس تورم بر ارز نرخ رشد از طرفی نتایج حاصل از تحلیل همدوسی نرخ ارز و تورم نشان داد،
 مزمن دلایل از یکی ،نرخ ارز طرف از وارد تکانه مدت بلند تأثیر به توجه ابر این اساس ب .دنگذار تأثیرپایین 

 .نیست پولی صرفا ایران در تورم نتیجه، در است، تورم برنرخ ارز  متغیر گذاری تأثیر ایران اقتصاد در تورم شدن
 دارد؟ وجود تورم و ارز نرخ بین ایرابطه چه ،دوم سؤال -

 نرخ ای کهبه گونه است، مؤثر تورم بر ارز نرخ رشد هایتکانه ،دهدمی نشان تحلیل همدوسی از حاصل نتایج
 یک رفاًص ایران در تورم نتیجه در داشته است. تورم بر معناداری اثر مدت و بلندمدتفرکانس کوتاه دو هر در ارز

 نتیجه نوسان رد مزمن در اقتصاد ایران تورم که دارد دلالت واقعیت این بر نیز تجربی هایو یافته تنیس پدیده پولی
 .است بوده ارز نرخ همچنین و پول رشد بی ثباتی و

 تعارض منافع

 .دتعارض منافع وجود ندار
 
 
 

 سپاسگزاری

نمایم. یقدردانی مرویی هدایت این مقاله را پذیرفتند، تشکر و از اساتید محترم که همواره با سعه صدر و گشاده 
 شد.های ایشان انجام این پژوهش میسر نمیها و راهنماییمطمئنا بدون حمایت

ORCID 

Abbas Shakeri                      http://orcid.org/0000-0002-8153-3639  

    

Elnaz Bagherpour Oskouie  http://orcid.org/0000-0003-4123-4236  

 
 
 منابع

گی های رابطه علی بین نقدین(. کاربرد تبدیل موجک پیوسته در کشف پویایی1:93) .احسانی، محمد علی و طاهری، صالح

http://orcid.org/0000-0002-8153-3639
http://orcid.org/0000-0003-4123-4236
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0003-0191-2717


 مقاله آماده انتشار

 .:15-131(، 1):5، تحقیقات اقتصادی. اقتصاد ایرانی موردی ی آن با تورم3 مطالعهو اجزای تشکیل دهنده
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پژوهشنامه علوم انسانی و  .(. مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران1:11) .پیرایی، خسرو و پسندیده، حسین
 .11-11، 1، اجتماعی

-هشپژو. (. رابطه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران گسست یا پایداری؟1:13) .سید صفدر، و محتشمی، تکتم ،حسینی

 .11-11(، 1):، های اقتصادی
بر تورم در اقتصاد ایران3  . اثرات رشد نقدینگی(1:91) .سیروس، خضری، سمیه و خضری، محسن سلیمانی، ؛بهرام ،سحابی

 .111-111(، 1)1، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی م.های تغییر رژیمدل
 دانشگاه شهید بهشتی. ،رساله دکتری .بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران(. 1:39شاکری، عباس )
 های مجلس شورای اسلامی.کز پژوهشمر .(. تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران )روند و علل(1:13شاکری، عباس )
 انتشارات رافع. .ای بر اقتصاد ایرانمقدمه(. 1:95شاکری، عباس )

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در  .(1:91) .ملک حسینی، سید حسن و مهدی ؛یزدانی ،نصرالهی، خدیجه ؛طیبی، کمیل
  .1:-1(، :1)11 های اقتصادی ایران،فصلنامه پژوهش(. 1:91-1:31ایران )

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران.  .(1:91) .عزیز نژاد، صمد و کمیجانی، اکبر
  .:11-111(، 1)13 های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(،فصلنامه پژوهش

بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با  .(1:99) .فرزین، محمدرضا و هژبر کیانی، کامبیز ؛حسینی، سید شمس الدین ؛فواد هاشمی،
 ،ادیهای اقتصفصلنامه علمی مطالعات و سیاستدر نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی. 

3(1،) 1:9-111.  
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