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چکیده:

بررسی تاثیر توزیع درآمد بر تقاضای پول در نظریات برخی از اقتصاددانان در کنار سایر عوامل همچون درآمد و

نرخ بهره مورد توجه بوده است .این موضوع با توجه به رویکرد غالب اقتصاد ایران به بحث توزیع متعادلتر درآمدها
میتواند دارای اهمیت باشد .اگر چه مطالعاتی بهمنظور تعیین نوع و میزان ارتباط این دو متغیر با استفاده از روشهای
مختلف طی سالهای گذشته صورت گرفته است ،اما در این مطالعه با بهرهگیری از روش تحلیل موجک ارتباط این
دو متغیر طی سالهای  1352-1392مورد بررسی قرار گرفتهاست .بدین ترتیب تفاوت در ابزار تجزیه و تحلیل ،این
تحقیق را از سایر مطالعات متمایز میسازد .نتایج نشان داد که دو متغیرتقاضای پول و توزیع درآمد در سطح اصلی با
یکدیگرارتباط ندارند ،اما در سطح تجزیه شده دوم و سوم به یکدیگر وابسته هستند.

کلید واژهها:

تقاضای پول ،توزیـع درآمد ،تحلیـل موجک ،طبقه بندی JEL : E41، D31، D63، C32
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مقدمه

دیدگاهه��ای مختلف��ی نسبت به پول و نقش آن در اقتصاد وج��ود دارد که در یک کرانه آن،
طرفداران بیاثر بودن پول و در کرانه دیگر ،طرفداران موثر بودن پول قرار دارند .طرفداران مکتب
کالسی��ک معتقد به موث��ر بودن پول در اقتصاد هستند ،ولی پیروان مکتب کینزی برآنند که پول
کم تاثیر است و سیاست پولی را بیشتر بهعنوان مکمل سیاست مالی میدانند .البته پیروان مکتب
پول��ی در عی��ن حال که نقش زیادی برای پول قائل هستند و به ویژه معتقدند که در کوتاه مدت،
تغییرات پولی میتواند سبب تغییر در سطح تولید و فعالیتهای اقتصادی شود ،اما پول را در بلند
م��دت خنثی میدانند و میگویند که در بلندمدت تغییرات حجم پول فقط منجر به تغییر سطح
قیمته��ا و دستمزده��ا میشود و هیچ اثری بر تولید حقیقی ن��دارد .در میـان ایـن دو کرانـه،
طی��ف وسیعی از نظریههای پولی وجود دارد که درجات متفاوتی برای نقش پول قائل هستند.
بهط��ور کل��ی ،در این طیف ،با توجه به دخالت وسیع دول��ت در جریان اقتصاد ،این تفکر عمومی
وج��ود دارد که پول و سیاستهای پولی نمیتوانند تنها عامل بهحرکت درآوردن اقتصـاد باشـد
(قره باغبان ،سوری.)1376 ،
در سالهای اخیر سقوط قابل توجه جایگاه پول در اقتصاد کالن نظری و رفتار عملی سیاست
پول��ی بهوقوع پیوست .اگر تئوری فریدمن )1963( 1که «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی
است» یک بازتاب دقیق از تفکر اقتصاد کالن دهه 1970بود ،تفکر غالب امروز در تئوری یک دهه
قبل مایر )2001( 2بهتر خالصه شده است که «پول هیچ نقش صریح و روشنی در مدل اجماع شده
کالن امروز بر عهده ندارد و عمال هیچ نقشی در رفتار سیاست پولی ندارد».
4
3
از دیدگاه کوتاه مدت ،پول گرایان پیـشین از جمـله فریـدمن و شوارتـز (،)1963اندرسـون
و ج��ردن )1968( 5و همک��اران بر خنثی نبودن حجم پول بر فعالیته��ای کالن اقتصادی تاکید
9
کردهان��د ،پول گرایان جدید از جمله لوک��اس ،)1973( 6سارجنت7و واالس ،)1975( 8میشکین
( )1983و همک��اران با طرح انتظارات عقالیی نش��ان دادهاند که خنثی نبودن پول تنها به بخش
1 - Friedman
2 - Meyer
3 - Shwartz
4 - Anderson
5 - Jordan
6 - Lucas
7 - Sargent
8 - wallace
9 - Mishkin
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غیرقابل پیشبینی سیاست پولی محدود میشود.
ص��رف نظر از تفاوت دیدگاه اقتصاد دانان در م��ورد نقش پول در اقتصاد و همچنین شواهد
تجربی ارائه شده در این زمینه ،یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت به کارگیری سیاستهای
ی کنترل وضعیت نابرابری درآمد است ،زیرا وظیف��ه توزیع حکم میکند کهدولت به
پول��ی برا 
منظور کاهش نابرابری ،چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود
تجزیه و تحلیل کند .بنابراین در این تحقیق آثار توزیع درآمد را بر تقاضای پول ،به عنوان یکی از
توابع مهم و کلیدی در اقتصاد کالن مورد بررسی قرار میگیرد.
توزی��ع درآمد یکی از متغیرهایی است ک��ه در چند سال اخیر عالوه بر متغیرهای معمول به
ک��ار رفته در تخمین تاب��ع تقاضای پول ،مورد توجه قرار گرفته است .ب��امول  )1952( 1و توبین
 )1956( 2ب��ا ف��رض ثابت ماندن چگونگی توزیع درآمد در کوتاه م��دت ،به بر آورد تابع تقاضا
ب��رای پول پرداختهاند ،بدین ترتیب آنها تاثیرپذیری تقاضا برای پول را از نحوه توزیع درآمد ،در
تحلیلهای کوتاه مدت خود نادیده گرفتهاند .از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی شواهدی در دست
است که توزیع درآمد میتواند بر تقاضای پول موثر باشد .لیدلر )1975( 3معتقد است «برای هر
سطح مشخصی از درآمد کل هرچه میزان بیشتری از درآمد در دست عده محدودتری متمرکز
باشد ،تقاضای معامالتی برای پول کمتر خواهد بود .زیرا صرفهجویی ناشی از مقیاس در نگهداری
پول برای هر کدام از معاملهگران افزایش مییابد ،بهطوری که یک معاملهگر که حجم مشخصی
از معام�لات را انج��ام میدهد ،پول نقد کمتری از دو معاملهگر که هر کدام نصف همان حجم از
معامالت را انجام میدهند ،نگهداری خواهد کرد .بنابراین اگر نحوه توزیع درآمد تغییر کند ،تقاضا
برای پول نیز تغییر خواهد کرد .بر اساس تحلیل لیدلر ،وی معتقد است که هر چقدر توزیع درآمد
ناعادالنهتر باش��د ،تقاضا برای پول کمتر میشود .بر اساس دیدگاه موجود ،برخی از اقتصاددانان،
مانن��د ب��ارو  ،)1976( 4چانت  )1976( 5و همچنین اسمیت  )1993( 6به برآورد تابع تقاضا برای
پول با لحاظ کردن متغیر توزیع درآمد پرداختهاند (قره باغیان ،سوری.)1376،
این تحقیق با استفاده از روش جدید موجک ، 7به بررسی ارتباط بین توزیع درآمد و تقاضای
پول در ایران بر اساس دادههای سالهای  1352-92میپردازد .تبدیل موجک ،روشی است نوین
1 - Bamoule
2 - Tobine
3 - Lidler
4 - Baro
5 - Chant
6 - Mohammadi & Smit
7 - Wavelet
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ک��ه بر پایهی تالشهای ریاضی��دان مشهور جوزف فوریه  1در حوزه تحلیل فرکانس استوار شده
است.
از نخستی��ن کاربرد اصطالح «موج��ک» به وسیل ه آلفردهار 2در آغاز قرن گذشته میالدی تا
به امروز پژوهشگران فراوانی در راستای ارتقا و توسع ه این ابزار ریاضیاتی گام برداشتهاند .فرایند
5
بسط و گسترش تحلیل موجک مرهون مطالعات گراسمن و مالت ،)1984( 3مایر ،)1993( 4مالت
( ،)1989دابیشز  )1990( 6و بسیاری محققان دیگر است .تحلیل موجک به ویژه در دهههای اخیر
در میان پژوهشگران اقتصادی نیز طرفداران فراوانی پیدا کرده است (ابریشمی و دیگران.)1389،
در بخش مروری برکارهای تجربی به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
ای��ن مقاله در بخش دوم به بررسی کارهای تجربی میپردازد .بخش سوم مقاله ،مبانی نظری
موجک بحث خواهد شد؛ در بخش چهارم نتایج تجربی پژوهش ارائه می گردد و مقاله با بحث و
نتیجهگیری خاتمه مییابد.

مروری بر مطالعات تجربی

در این بخش پیشینه تحقیق در دو بخش مروری بر کارهای تجربی در زمینه رابطه تقاضای
پول و توزیع در آمد و همچنین برخی از کارهای انجام شده توسط رویکرد موجک اشاره میشود.
 قدیمی ( )1374با استفاده از تکنیک همگرایی ،چگونگی تاثیر متغیر توزیع درآمد بر تقاضایپول را مورد بررسی قرار دادهاست ،وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که ،متغیر توزیع درآمد
تاثیر معنی داری بر تقاضای پول ندارد.
 قرهباغیان و سوری( )1376تابع تقاضای پول را برای دوره 1338-72با استفاده از یک الگویخود برگشت با وقفههای توزیع شده و با لحاظ کردن ضریب جینی  7به عنوان متغیر مستقل در
معادل��ه برآورد کردهاند .ضریب جینی به عنوان متغیر توضیحی در معادله تقاضای پول ،فقط در
شک��ل کوت��اه مدت آن معنی دار شده است و ارتباط بی��ن تقاضای پول و ضریب جینی معکوس
است.
 هژبرکیانی ( )1378از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای توزیع درآمد در تابع تقاضای1 - Joseph Fourier
2 - Alfered Harr
3 - Grossman and morlet
4 - Meyer
5 - Mullat
6 - Daubechies
7 - Gini
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پول استفاده کردهاست .او در تخمین تابع تقاضای پول به این نتیجه رسیده که ،توزیع درآمد باید
به عنوان متغیری مناسب در تابع تقاضای پول ،با تعریف محدود لحاظ شود ،اما تاثیر این متغیر
در تاب��ع تقاضای پول با تعریف وسیع آن به عنوان یک متغیر توضیحی از لحاظ آماری معنیدار
نیست.
 جعف��ری صمیمی و همک��اران ( )1386به بررسی و شناسایی متغیره��ای تاثیرگذار بر تابعتقاضای پول پرداختهاند و متغیر ضریب جینی را به عنوان متغیر توزیع درآمد در تابع تقاضای پول
وارد نموده و با بهکارگیری روش خود بازگشتی با وقفههای توزیعی این تابع را برای دوره-1383
 1338ب��رآورد کردهاند .نتایج اولیه حاص��ل از تخمین نشان دادهاست که عالمت متغیر ضریب
جینی با دیدگاه لیدلر که این ارتباط را منفی میداند ،متفاوت است ،لذا نویسنده به دلیل عدم توجیه
مناسب ،آن را از معامله تقاضای پول حذف میکند.
 عص��اری آرانی و همکاران ( )1388به بررسی تاثیرات سیاستهای پولی بر توزیع در آمدب��ا استفاده از یک الگوی خود توضیح برداری 1پرداختهان��د .بررسی آنها نشان میدهد که تاثیر
سیاس��ت پولی بر توزیع درآمد در ای��ران در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت متفاوت است.
افزایش حجم پول ب��ه عنوان سیاست پولی بالفاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمیشود،
بلک��ه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز میشود و در
دورههای بعد تداوم مییابد.
 رومر و رومر  )1998( 2در مطالع ه خود رابط ه سیاست پولی و فقر را بررسی کرده و نتیجهگرفتهان��د ک��ه رابط ه سیاست پولی انبساطی با توزیع درآم��د ،در کوتاه مدت و بلند مدت دارای
جهتهای مخالف هم است .این سیاست در کوتاه مدت به سبب رشد سریع تولید ،توزیع درآمد
را بهبود میبخشد ،در حالی که در بلند مدت موجب یک تورم ماندگار باالتر میشود .حذف تورم
به وجود آمده نیز سیاست پولی انقباضی برای کاهش تورم را میطلبد که برآیند نهایی آن افزایش
بیکاری و فقر است.
3
ی اث��رات عملکرد اقتصاد کالن
 ش��ان ( )2002در قالب یک م��دل خود رگرسیون بردار (متغیرهایی چون عرضه پول ،مخارج دولت ،تورم و بیکاری) بر نابرابری در آمدی را بررسی کرده
است .نتایج مطالعه نشان میدهد که مخارج دولت و بیکاری در برابر عوامل کالن اقتصادی دیگر،
منابع مهمتری برای تغییر پراکندگی درآمد هستند.
)1 - Vector Autoregression(VAR
2 - Romer & Romer
3 - Shan
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در ارتب��اط با استف��اده از روش تحلیل موجک ،رمزی و همک��اران  )1995( 1رفتار بازارهای
سهام آمریکا را به کمک تحلیل موجک بررسی کرده اند .رمزی و لمپارت ( )1998نیز به بررسی
فرضیه درآمد دایمی با استفاده از تحلیل مو جک پرداختهاند .نتایج آنها نشان میدهد که لحاظ
کردن مقیاس زمانی در مطالع ه روابط میان متغیرهای اقتصادی اهمیتی ویژه دارد .رمزی و لمپارت
تصریح میکنند که بسیاری از کاستیها و ناسازگاریهای نظریههای اقتصادی را میتوان با تکیه
ب��ر ای��ن نکته توجیه کرد .افزون بر این رمزی ( )2002تحلیل موجک را به مثاب ه ذرهبینی معرفی
د پژوهشگران را بر برخی موضوعهای پیشتر گشوده است.
میکند که دی 
3
2
جاگریس و اوین ( )2004و رایهان ( )2005با بهرهگیری از موجکها به تحلیل سیکلهای
اقتصادی پرداختهاند .میترا  )2006( 4با بهره گیری از موجکها بهعنوان فیلتری برای نویززدایی
متغیره��ای اقتصادی رابطه می��ان سه متغیر کلیدی پول ،تولید و قیمت را در اقتصاد هند بررسی
کرده است .کونراریا و سوارس  )2010( 5به کمک تجزی ه موجک آثار تغییرات قیمت نفت را بر
متغیرهای اقتصادکالن در فرکانسهای مختلف مطالعه کردهاند .ناچینی و کماردابی  )2011( 6با
استفاده از تحلیل موجک به بررسی نقش محتوای اطالعاتی پول در اقتصاد هند پرداخته و اثرات
آنها را در مقیاسهای زمانی و دورههای تکرار مورد بررسی قرار دادهاند .آنها نشان دادند کهروابط
علی و معلولی میتوانند در فرکانس ها و مقیاسهای زمانی مختلف تغییر کنند ،هر چند که توجیهی
برای این تغییر از لحاظ تئوریک ارایه ننمودند.
در خص��وص به کارگیری روش تحلیل موجک ،در مطالع��ات داخلی عباسی نژاد و محمدی
( )1385از تحلی��ل موج��ک برای تجزی��ه و هموارسازی سری تولید ناخال��ص داخلی ایران و در
نتیجه تحلیل چرخههای تجاری در اقتصاد کشور بهره گرفتهاند .بهراد مهر ( )1387نیز به کمک
تحلی��ل موجک از سری زمانی قیمت نفت خام نویززدایی 7میکند .قنبری و همکاران ( )1388با
استفاده از آنالیز موجک به بررسی رابط ه میان بازده سهام و ریسک سیستماتیک در مقیاس زمانی
مختلف میپردازد .ابریشمی و همکاران( )1389رابطه میان تورم و رشد به رهوری در اقتصاد ایران
را ب��ا استفاده از تحلیل موجک بررسی کرده و دریافتهاند که گرچه رابط ه آماری معناداری میان
سریهای اصلی برقرار نیست ،اما سریهای تجزیه شده متغیرها در سطوح اول و دوم رابط ه منفی
1 - Ramsey et al.
2 - Jagric & Ovin
3 - Raihan
4 - Mitra
5 - Conraria & Soares
6 - Nachane & Kumar Dubey
7 - Denosing
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و معناداری دارند .مشیری و همکاران ( )1389با استفاده از تحلیل موجک به بررسی رابط ه میان
بازدهی سهام و تورم پرداخته و نشان دادند که رابط ه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت
منفی و در افق میان مدت و بلند مدت مثبت است .صادقی و ذوالفقاری( )1389با بهکارگیری روش
موجک ،شبکه عصبی و فرایند خطی تقاضای روزانه برق را پیشبینی و نتایج را با یکدیگر مقایسه
کردهاند .یاوری و ذوالفقاری ( )1391با تلفیق مدل خطی آریما  1و مدلهای غیر خطی شبکههای
عصبی شعاع مدارو تبدیل موجک ،الگویی را طراحی کردهاند تا بر اساس آن روند تقاضای روزانه
ب��رق کشور و عوامل موثر ب��رآن را ارزیابی کنند .عباسینژاد و همکاران( )1391اثرات نا متقارن
سیاست پولی بر تولید کل را با استفاده از تحلیلهای هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و موجک،
برای دا دههای اقتصاد ایران آزمون کردهاند .آنها نشان دادند که شوکهای منفی ،اثرات به مراتب
بیشتر بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به ش وکهای مثبت دارد ،همچنین شوکهای مثبت پولی
پس از یک دوره ،اثر منفی بر رشد تولید داشته است ،بهطوریکه بخش بزرگی از اثر شوکهای
مثبت در دوره بعد خنثی میشود .آنها نتیجه میگیرند که هر چند سیاستگذار میتواند با افزایش
غی��ر منتظره رشد حجم پول ،تا حدی رشد اقتص��ادی را افزایش دهد ،اما به هنگام کاهش رشد
عرضه پول و تورم بایستی هزینه به مراتب بیشتری ،بر حسب کاهش رشد اقتصادی بپردازد.

مبانی نظری موجک و روابط علی

این ایده که ماهیت روابط اقتصادی با توجه به افق زمانی در نظر گرفته شده ،میتواند متفاوت
ک کردهاند
باشد ،ایده جدیدی نیس��ت .اقتصاددانانی مانند مارشال ،ادیوورث ،کینز و دیگران در 
که رفتار عوامل اقتصادی در افقهای زمانی مختلف ،میتواند متفاوت باشد .با این حال ،تا حدودی
ب��ه درگیر شدن عمیق در مباحث فن��ی ،ریاضی تمایلی نشان ندادهاند (برخی از آنها معتقدند که
از ماهی��ت اقتصادی یک تئ��وری میکاهد) و همچنین به خاطرعقب ماندگی در توسعه تکنیکها
ی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
و ابزاره��ا ،تجزیه و تحلیل آنها به ندرت از طبقهبندیهای زمان 
م��دت ،فراتر نرفته است .با این حال چند اقتصاددان م��درن ،با در نظر گرفتن مشابهتهایی در
سایر علوم به دنبال جستجوی عمیق تر در باب این احتمال که روابط اقتصادی میتواند در طول
مقیاسهای زمان��ی متوالی ،متفاوت باشند ،مطالعه کردهاند .در ادامه دو رویکرد اساسی ،تجزیه و
تحلی��ل طیف( 2تجزی��ه در سراسر گروههای فرکانس) و تجزی��ه و تحلیلهای جدیدتر مربوطبه
1 - ARIMA Model
2 - Spectrum analysis
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موج��ک (تجزیه مقیاسهای زمانی)  1ارایه و به برخی از تفاوتهای آنها اشاره میشود (ناچینی و
کماردابی.)2011،

دامنه فرکانس ع ّلی

2

در حالیک��ه مقاله گرنج��ر ( )1969در مورد روابط علّی بر هر دو حوزه زمان و فرکانس
تاکی��د میکند ،به نظر میرسد که جنبه دوم آن مورد توجه کمتری قرار گرفته است و بیشتر
ک��ار تجربی بر دامنه زمان��ی تکیه داشته است .جیویک1982( 4و  ،)1984آزمون علّی گرانجر
را توسعه داد و آزمون علی گرانجر و فرکانس هوشمند را برای مجموعههای مانا ،مطرح کرد.
تعمی��م این نوع تجزی��ه و تحلیلها به مجموعههای غیر مانا ،گام منطقی بعدی بود اما محاسبه
امک��ان ه��م انباشتگی از معایب آن ب��ود .تالشهای اولیه برای حل ای��ن مشکل نشان دادکه
مشک�لات محاسباتی دیگری مربوط به ب��رآورد 5حداقل مربعات معمول��ی کامال تغییریافته
(مانند فیلیپس  1991 6و تودا و فیلیپس )1993 7یا محدودیت های غیر خطی آزمون دلتا بر
اساس مشتقات عددی (یائو و هوسویا  )2000 8وجود دارد .بریتانگ و کاندلون  ،)2006( 9یک
روش س��اده ولی موثر برای تست هوشمند فرکانس برای روابط علّی برای سیستمهای مربوط
ب��ه متغیرهای نامانا و ه��م انباشتگی ،پیشنهاد کردهاند .این روش برپایه شناخت خوب از نتایج
(ت��ودا و یاماموتو  ،1995 10دوالدو و لوتکپ��ول  )1996 11آزمون محدودیتهای والد درمورد
متغیره��ای غیر مانا ،که یک توزیع مجانبی استان��دارد از یک مدل خود توضیح برداری بیش
پارامتریک  12شده دارد ،متکی است.
3

تحلیل موجک

نظری��ه موج��ک برگرفته از تحلیل کالسیک فوریه و به نوعی حاص��ل بهسازی آن است .در
1 - Decomposition across time scales
2 - Frequency domain causation
3 - Granger
4 - Geweke
)5 - Fully modified ordinary least squares)FM-OLS
6 - phillips
7 - Toda & Phillips
8 - Yao & Hosoya
9 - Breitung & Candelon
10 - Toda & Yamamoto
11 - Dolado& lutkepohl
12 - Over-parametrized VAR model
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تحلی��ل فوریه ،محت��وای فرکانس یا فراوانی تابع در طول محور زم��ان ،مانا یا ساکن فرض شده،
ام��ا در سوی مقابل مهم ترین ویژگی موجکه��ا آن است که در فضا و زمان تعریف میشوند و
همین امر سبب شده که ابزاری مناسب برای تحلیل نامانایی یا غیر ساکن بودن سیگنالها و نیز
سیگناله��ای زودگذر و یکینه باشد .موجکها در تحلیل مو قعی��ت هایی که دارای سیگنالهای
ناپیوست��ه و نقاط اوج نوک تیز باشد ،عملکردی بهتر از تحلیل فوریه از خود نشان میدهد (میترا
و میترا .)2006، 1
در واقع ،تبدیل موجک با استفاده از توابع پایهای ،یک سری زمانی را به فضای فرکانس میبرد
و سپس سری زمانی را در زمان و مقیاسهای مختلف نشان میدهد .بر خالف تبدیل فوریه که
تابع سینوسی تنها تابع پایهای است تبدیل موجک توابع پایهای (موجک) پیوسته و ناپیوسته متفاوتی
دارد ،اما همه این توابع دارای انرژی محدود  2هستند .این خاصیت موجک سبب میشود که این
تبدیل ،توانایی بررسی سریهای نامانا و زودگذر را داشته باشد (بهرادمهر.)1387،
در حال حاضر تعدادی از موجکهای استاندارد همانند هار  ،3داوبچی ز ( 4اغلب دابیشز نامیده
میشود) ،سیملتز  ،5کویفلتز  ،6مورلت  7و موجکهای آتروس  8در دسترس است .در درون هر
خانواده دو نوع موجک وجود داردکه برخی موجکها به اصطالح موجک پدر و برخی موجک مادر
نامیده و بهصورت زیر قابل تعریف میشوند (ناچینی و کماردابی.)2011،

همانط��ور که مالحظه میشود موجک پدر انتگرالی برابر با یک و موجک مادر انتگرالی برابر
صفر دارد .موجک پدر بیانگر روند اصلی (فرکانس پایین) دادههاست و موجک مادر بخش جزیی
1 - Mitra & Mitra
2 - Finite Energy
3 - Haar
4 - Daubechies
5 - Symmlets
6 - Coiflets
7 - Morlet
8 - Atrous
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(فرکان��س باال) را نشان میدهد و تمام انحرافها از روند اصلی را توضیح میدهد .در واقع آنچه
ک��ه در ابتدای تحلیل موجک و استفاده از این ابزار دارای اهمیت است ،انتخاب یک تابع پایه ای
موج��ک ،که همان موجک م��ادر و یا موجک تحلیل گر میباشد ،است .موجک مادر خصوصیات
تجزی�� ه موجک نظیر کارایی رزولوشن  1یا نمایش ایمنی نویز و ...را نشان میدهد .در این تبدیل،
تحلیل زمانی توسط شکل منقبض با فرکانس باالی موجک پایهای و تحلیل فرکانس ،توسط شکل
منبسط با فرکانس پایین موجک انجام میگیرد.
تواب��ع موجک ب��ه دو دسته پیوسته و گسسته تقسیم میشوند .تاب��ع موجک پایه ای پیوسته
عبارتست از:

س��ری زمانی تبدیل ش��ده ،یک تابع دو متغیره با متغیرها ( uانتق��ال) و ( sمقیاس) است ،که
مقیاس همان عکس فرکانس میباشد .در موجک ،مقیاسهای بزرگ (فرکانسهای پائین) مربوط
به یک سری اطالعات کلی از یک سیگنال است ،در حالی که مقیاسهای کوچکتر (فرکانسهای
باال) متناظر با اطالعات دقیق و جزئی شده از الگوی نهفته در سیگنال است ،که غالبا زمان نسبتا
کوتاهی طول میکشد.
به طور کلی تقریب هر تابع گسسته یا سری زمانی با استفاده از توابع موجک به صورت زیر
بدست میآید:

که در آن توابع اساسی و به صورت عمود بر هم فرض شدهاند (کراولی  .)2007 ، 2در آنها k

معرف مکان موجک و  jبیانگر اندازه موجک است .برای مثال ،زمانی که  jافزایش مییابد اندازه
موجک کوچک میشود در حالی که نمایش زمانی افزایش مییابد .به طور خالصه میتوان گفت
تبدیل موجک دارای خواص و ویژگیهای زیر است (مشیری و همکاران : )1389
 تبدیل یک سیگنال به مجموعهای از موجکها،1 - Resoloution
2 - Krowley
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 ایجاد و ارائهی یک مسیر برای آنالیز کردن شکل موجهای مختلف در دو حوزه زمان و فرکانس، امکان ذخیره کردن سیگنالها به مجموعهای از موجکها و -توانایی تقریب سیگنالها با کیفیتی بسیار بهتر.

نتایج تجربی

در این تحقیق مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری بهعنوان
تقاض��ای اسمی پول و ضریب جینی خانوارهای شهری ،به عن��وان شاخص توزیع درآمد در نظر
گرفت��ه شده است .تقاضای واقعی پول ،از تقسیم تقاضای اسمی بر شاخص بهای کاالها و خدمات
شه��ری به دست آمده و دوره مطالعه با توجه ب��ه در دسترس بودن اطالعات1352تا 1392مد
نظ��ر قرار گرفت ،همچنین تمامی آم��ار و اطالعات مورد نیاز شامل ضریب جینی و حجم پول از
گ��زارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی استخراج شد .برای بررسی وجود رابط ه میان تقاضای
پول و ضریب جینی با استفاده از تجزیه موجک دو سری تقاضای واقعی پول و ضریب جینی را به
مولفههای دیگر تجزیه ،که این کار با استفاده از نرمافزار  MATLABانجام شده است.
متداولترین سری موجک م��ورد استفاده در تحلیلهای اقتصادی بر اساس بررسی کارهای
گذشت��ه و سوال از کارشناسان ،تابع موجک خانواده دابیشز اس��ت ،از اینرو از میان خانواده توابع
موج��ک ،تابع موجک دابیشز ( )db3برای تجزی ه سریهای زمانی انتخاب است و دو سری زمانی
تقاض��ای واقعی پول و ضریب جینی ب��ر اساس فرکانسهای متفاوت تا  3سطح تجزیه شده اند و
انتظار میرود این فرایند ،اطالعاتی فراتر ازآنچه در سری اصلی موجود است را آشکار سازد .روند
بلن��د مدت از تفاضل سریهای تجزیه شده از سری اصلی به دست آمد ،شکلهای ( )1و ( )2به
ترتیب روند بلند مدت سریهای ضریب جینی و تقاضای واقعی پول طی سالهای1352تا1392
را نش��ان میدهند .مطابق اطالعات سايت بانك مركزي جمه��وري اسالمي ايران مقدار ضريب
جيني در سال  1352برابر  /4775بوده كه اين شاخص با نوساناتي طي سالهاي مختلف در سال
 1392برابر  /375میشود ،روند كلي اين شاخص طي اين دوره نزولي است .تقاضاي واقعي پول
از  405/4واح��د در س��ال  1352با روند رو به رشد به 2786/972واحد در سال  1392افزايش
يافت ،كه روند بلند مدت اين متغير صعودي است .شکلهای( )3و ( )4سریهای حاصل از تجزی ه
ن  Gو Mبه ترتیب مقادیر
متغی��ر ضری��ب جینی و تقاضای واقعی پول را نشان میدهند ،که در آ 
اصل��ی سری ضریب جینی و تقاضای واقعی پ��ول است .همچنین  D2G , D1Gو  D3Gبه ترتیب
مولفههای تجزیه شده ضریب جینی در سطح اول ،سطح دوم و سطح سوم است و نشان ميدهد
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كه با افزايش فركانس ،تغييرات سريهاي زماني كاهش يافته است .به همین ترتیب D2M,D1M

و  D3Mبه ترتیب مولفههای تجزیه شده تقاضای واقعی پول در سطح اول ،سطح دوم و سطح سوم
است .بنابراین در کل میتوان گفت هر سری زمانی به سه سری زمانی با ماهیتها و ویژگیهای
مختل��ف تقسیم شده است .در ادامه ابتدا مانایی و نامانایی سریهای اصلی و تجزیه شده بررسی
و سپس ارتباط بین دو متغیرهای اصلی و تجزیه شده با استفاده از روشهای مناسب آماری و با
کمک نرم افزار ایویوز  1 7برآورد شدهاست.

شکل ( :)1روند بلند مدت ضریب جینی طی سالهای1352-92
منبع :یافته های پژوهش

شکل( :)2روند بلند مدت تقاضای واقعی پول طی سالهای 1352-92
منبع :یافتههای پژوهش

1 - Eviews
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بررسی ریشه واحد برای متغیرهای اصلی و تجزیه شده

با توجه به نامانایی اکثر سریهای زمانی در اقتصاد کالن ،به کارگیری اقتصادسنجی متداول
ب��رای تحلیل کم��ی روابط اقتصادی تردید آمیز جلوه میکند .در واق��ع نامانایی سریهای زمانی
(داشتن ریشه واحد) ممکن است ،منجر به رگرسیون کاذب شده و آزمونهای آماره  tو  Fاعتبار
خود را از دست بدهند .لذا قبل از تخمین ار تباط بین متغیرهای اصلی و تجزیه شده ،ابتدا مانایی
و نامانایی تمامی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  1آزمون شد .جدول ( )1نتایج
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ،را در مورد متغیرها نشان میدهد.
• دو متغیراصل��ی ضریب جینی( )Gو تقاضای واقعی پ��ول( )Mدارای روند زمانی هستند ،لذا
ممکن است که نتیجه آزمون ریشه واحد مبنی بر وجود ریشه واحد به علت وجود این روند قطعی
رخ دهد و لذا در انجام آزمون ریشه واحد متغیر روند را نیز در آزمون وارد شده تا احتمال وجود
س آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (با منظور کردن متغیر روند و
رون��د قطع��ی حذف شود .بر اسا 
عرض از مبدا) نتایج نشان داد که هر دو متغیر اصلیدارای ریشه واحد هستند.
• بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته همراه با روند و عرض از مبدا ،دو متغیر ضریب جینی
( )D1Gوتقاضای واقعی پول( )D1Mدر سطح اول ،ریشه واحد ندارد.
• رسم دو متغیر ضریب جینی ( )D2Gوتقاضای واقعی پول ( )D2Mدر سطح دوم نشان میدهد
که هیچکدام از آنها دارای روند نیستد ،لذا در آزمون ریشه واحد فقط عرض از مبدا را لحاظ شد.
این آزمون حاکی از نبود ریشه واحد در این دو متغیر است.
• بررسی ریشه واحد برای متغیرهای تجزیه شده در سطح سوم شامل تقاضای واقعی پول()D3M
و ضریب جینی ( )D3Gبدون وارد کردن روند قطعی ،نشان میدهد که متغیرتقاضای پول ()D3M
دارای ریشه واحداست و متغیرضریب جینی( )D3Gدرسطح  5درصد ریشه واحد دارد.

شکل ( :)3سریهای تجزیه شده ضریب جینی توسط تابع موجک دابیشز سطح 3
منبع :یافتههای پژوهش
1 - Augmented Dickey-Fuller)ADF(Test
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شکل ( :)4سریهای تجزیه شده تقاضای واقعی پول توسط تابع موجک دابیشز سطح 3
منبع :یافتههای پژوهش

بررسی ارتباط بین متغیرهای اصلی و تجزیه شده

با توجه به نتایج بدست آمده در بخش قبلی در مورد مانایی و نامانایی متغیرها از روشهای
مناس��ب برای تخمین ارتباط بین متغیرها و ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت آنها استفاده میشود.
نظر به اینکه دو متغیر ضریب جینی( )Gوتقاضای واقعی پول( )Mدر سطح اصلی دارای ریشه واحد
بودن��د ،لذا انجام رگرسیون در سطح اصلی متغیرها کاذب خواهد بود و جهت رفع مشکل دو راه
حل وجود دارد:
 )1چون تفاضل مرتبه اول آنها دارای ریشه واحد نیست ،لذا میتوان تفاضل مرتبه اول هردو
متغیر را بر هم رگرس کرد .این امر که بیانگر این است اگر چه رابطه مثبتی بین تفاضل مرتبه
اول دو متغیر وجود دارد اما این رابطه از نظر آماری معنیدار نیست.
جدول-1آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

متغیر

مقدار بحرانی 10درصد

مقدار بحرانی 5درصد

مقدار بحرانی 1درصد

آماره ADF

-3.209

-3.55

-4.262

-2.96

G

-3.202

-3.54

-4.234

-2.03

M

-3.212

-3.557

-4.273

-9.86

D1G

-3.209

-3.552

-4.262

-6.7

D1M

-2.627

-2.976

-3.699

-5.25

D2G

-2.619

-2.96

-3.661

-5.47

D2M

-2.62

-2.97

-3.699

-2.86

D3G

-2.627

-2.976

-3.69

-2.11

D3M

منبع:یافتههای پژوهش
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همچنین تفاضلگیری به نوعی سبب میشود که فقط بتوان وجود یک رابطه کوتاه مدت را بین
متغیرهای مدل بررسی کرد که این سبب میشود که نتوان رابطه بلندمدت بین متغیرها را مورد
بررسی قرار داد .برای اطالع از رابطه بلندمدت در زمانی که متغیرهای اصلی دارای ریشه واحد
هستند ،نظیر مدل این تحقیق ،باید از رهیافت هم انباشتگی  1استفاده کرد که در زیر این موضوع
بررسیمیشود.
همچنی��ن آزمون علیت گرانجری درجدول( )2نیز حاک��ی از آن است که بین این دو متغیر
ارتباطی مبنی بر اینکه یکی از آنها بتواند در پیش بینی متغیر دیگر اثرگذار باشد ،یافت نمیشود.
به عبارت دیگر فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود علیت گرنجری برای هر دو متغیر رد نمیشود.
(وقفه بهینه برای متغیرها  2انتخاب شده است).
جدول-2نتایج آزمون علیت گرنجردرسری های اصلی و تجزیه شده
P-value

آماره F

0 /4111
0/6098

0/91681
0/50308

0/3419
0/3383

1/11267
1/12383

0/1759
0/0421

1/84270
3/52600

0/6531
0/9023

0/4321
0/10311

فرضيه مقابل
)D(G
)D(M

)D(M
)D(G

D1G
D1M

D1M
D1G

D2G
D2M

D2M
D2G

D3G
D3M

D3M
D3G

منبع :يافته هاي پژوهش

 )2رهیاف��ت هم انباشتگی ،با استفاده از آزمون هم انباشتگی یوهانسون درجدول ( )3مشاهده
ش��د ،که هیچگونه رابطه بلندمدت��ی بین دو متغیر فوق وجود ندارد و لذا همان رابطه کوتاه مدت
ب��رآورد شده در قسمت قبل تمام اطالعاتی است ک��ه از دادههای اصلی میتوان گرفت ،بنابراین
تحلیل بخش قبلی از نظرآماری و اقتصادسنجی معتبراست.
1 - cointegration
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جدول-3آزمونهای اثرو حداکثر مقدار ویژه برای برآورد تعداد بردارهای هم انباشتگی
حداكثر مقدار ويژه ()Maximum Eigenvalue

آزمون اثر ()Trace
P-value

مقادير بحراني
%5

آمارة آزمون

فرضيه صفر

P-value

مقادير بحراني
%5

آمارة آزمون

فرضيه صفر

0/1844
0/2519

15/49
3/84

11/46
1/31

r=0
r 1

0/2021
0/2519

14/26
3/84

10/15
1/31

r=0
r 1

منبع :يافتههاي پژوهش

دو متغی��ر تقاض��ای واقعی پول ( )D1Mو ضریب جینی ( )D1Gدر سطح اول فاقد ریشه واحد
بودند و آزمون علیت گرنجری برای این دو متغیردرجدول( )2نیز حاکی از آن است که فرضیههای
صف��ر مبنی بر نبود علیت گرنجری از ضری��ب جینی به تقاضای پول و برعکس قابل رد نیستند.
بنابرای��ن سط��ح یک تجزیه این دو متغیر نی��ز همانند خود متغیرهای اصلی ب��رای اقتصاد ایران
هیچگونه ارتباطی بین دو متغیر مذکور را پیش بینی نمیکنند.
بررسی ریشه واحد برای متغیرهای تجزیه شده در سطح دوم شامل تقاضای واقعی پول()D2M
و ضری��ب جینی( )D2Gنشان داد که دو متغی��ر فاقدریشه واحد هستند .بررسی علیت گرنجری
بین این دو متغیر درجدول( )2نشان میدهد که ،همانند قسمت قبل ،سطح دوم متغیر حجم پول
در پیش بینی متغیر ضریب جینی نقشی ندارد و لذا فرضیه صفر مبنی بر نبود علیت گرنجری از
تقاضای پول به ضریب جینی رد نمیشود .این در حالی است که برخالف متغیرهای اصلی و سطح
اول ،در سطح دوم تجزیه متغیرها ،ضریب جینی ،علیت گرنجر برای متغیر تقاضای پول در سطح5
درصد ،در دوره مورد بررسی میباشد .به عبارت دیگر متغیر ضریب جینی میتواند بر پیش بینی
ی
ل تاثیرگذار باشد .برای بررسی دقیقتر ارتباط بین این دو متغیر از برآوردها 
مقادیر تقاضای پو 
2
1
اتو رگرسیوبرداری ( VAR )2استفاده شدهاست .علت استفاده از دو وقفه در این مدل ،نوفه سفید
شدن پسماندهای برآورد شده و گزینش بر اساس آمارهای آکائیک  3و شوارتز  4است .به علت
اینک��ه این تحقیق بهدنبال بررسی اثر ضری��ب جینی بر روی تقاضای پول است ،لذا بر روی نتایج
مربوط به معادله تقاضای پول تمرکز میشود .نتایج حاکی از آن است که وقفه اول متغیر ضریب
جینی منفی و معنیدار و وقفه دو آن علیرغم منفی بودن ،ولی از نظر آماری معنیدار نیست .به
1 - Vector Autoregression
2 - White Noise
3 - Akaike
4 - Schwarz
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عبارت دیگر به نظر میرسد کهسطح دوم تجزیه متغیرها ،ارتباط پیشنهاد شده توسط تئوری را
ب��ه تصویر کشیدهاند به نوعی که پیشبینی میشو دکه با افزایش نابرابری درآمدی ،تقاضا برای
پول به علت انباشت بیشتر پول در دست عدهای محدود ،کاهش یابد .بررسی پسماندهای برآورد
مدل درشکل( )5نیز حاکی از نوفه سفید بودن آنها است.

نمودار( :)5همبستگی بین پسماندهای ناشی از برآورد ارتباط بین دو متغیر

بررس��ی آزمون ریشه واحد دو متغیر ضریب جین��ی ( )D3Gو تقاضای واقعی پول ( )D3Mدر
سط��ح سوم نشان داد ک��ه دو متغیر دارای ریشه واحد هستند ،بنابرای��نميتوان نسبت به انجام
آزمونهای هم انباشتگی اقدام کرد .برای این منظور از آزمون یوهانسون استفاده شد .براساس نتایج
این آزمون درجدول ( ،)4مشخص میشود که یک رابطه بلندمدت بین این دو متغیر وجود دارد.
جدول -4آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه برای برآورد تعداد بردارهای هم انباشتگی
حداكثر مقدار ويژه ()Maximum Eigenvalue

آزمون اثر ()Trace
P-value

مقادير بحراني
 5درصد

آمارة آزمون

فرضيه صفر

P-value

مقادير بحراني 5
درصد

آمارة آزمون

فرضيه صفر

0/0000
0/0000

15/5
3/8

73
30/71

r=0
r 1

0/0000
0/0000

42/29
30/7

42/29
30/71

r=0
r 1

منبع :يافتههاي پژوهش
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نتیج��ه تخمین حاکی از یک ارتباط منفی و معن��ی دار از لحاظ آماری بین سطح سوم متغیر
ضریب جینی و سطح سوم متغیر تقاضای پول به صورت زیر است.

بررسی پسماندهای مدل برآورد شده درشکل( )6نیز حاکی از نوفه سفید بودن آنهاست.

نمودار( :)6همبستگی بین پسماندهای ناشی از برآورد ارتباط بین دو متغیر

بنابراین ،مجددا مشاهده میشود که علیرغم اینکه متغیرهای اصلی هیچگونه ارتباط تئوریکی
بایکدیگر ندارند ،اما سطح سوم تجزیه متغیرها نیز همانند سطح دوم ،تایید کننده تئوری است .لذا
شای��د عدم و جود ارتباط بی��ن این دو متغیر در سطح اصلی ،به خاطر اخاللی است که سطح اول
تجزیه متغیرها ایجاد کرده است و اجازه ظهور وجود ارتباط منفی نهفته در دو سطح دوم و سوم
متغیرها را که از یافتههای این مقاله بهشمار میآیند ،نمیدهد.

نتیجهگیری

بررسی تاثیر توزیع درآمد بر تقاضای پول در نظریههای برخی از اقتصاددانان از جمله لیدلر
موردتوج��ه بوده است .بر اساس تحلیل لیدلر هر چق��در توزیع درآمد ناعادالنهتر باشد ،تقاضای
معامالت��ی برای پول کمتر میش��ود .بررسی پیشینه تحقیق که بر اساس روشهای مختلف انجام
گرفت نشان داد که در ایران بین این دو متغیر رابطه معنیداری از لحاظ آماری یا تئوریک وجود

رابط ه میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک
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ن��دارد و در ی��ک مطالعه ارتباط با یک وقفه یکساله بوده بهگونهای که افزایش حجم پول بعد از
یکسال موجب تشدید نابرابری میشود.
با توجه به رویکرد غالب اقتصاد ایران به بحث توزیع متعادلتر درآمدها ،این مقاله با بهرهگیری
از روش تحلیل موجک ارتباط دو متغیر ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) و تقاضای پول (حجم
واقع��ی پول) را طی سالهای  1352-92مورد بررسی ق��رارداد ،بنابراین تفاوت در ابزار تجزیه و
تحلیل ،دوره مورد مطالعه و نتایج بهدست آمده این تحقیق را از سایر مطالعات متمایز میسازد.
در این مقاله ابتدا دو سری اصلی ضریب جینی و تقاضای پول براساس تابع موجک دابیشز3
در سه سطح تجزیه شد و آنگاه مانایی و نامانایی متغیرهای اصلی و تجزیه شده بررسی و ارتباط
بین آنها برآورد شد .نتایج نشان داد که بین دو متغیر تقاضای پول و ضریب جینی در سطح اصلی
ی��ک رابطه کوتاه مدت و مثبت وجود دارد که این رابطه از نظرآماری معنیدار نیست .همچنین
س آزمون علیت گرنجری در سطح اول تجزیه متغیرها بین دو متغیر تقاضای واقعی پول
ب��ر اسا 
و ضریب جینی هیچگونه ارتباطی وجودندارد ،این نتیجه با نتایج بدست آمده از تحقیقات گذشته
همچون قرهباغیان و سـ��وری ( ،)1376جعـفری صمـیمی و دیگران ( ،)1386قدیمی ( )1374و
هژبرکیانی ( )1378همخوانی دارد.
در سطح دوم تجزی��ه متغیرها بر اساس آزمون علیت گرنجرمتغیرضریب جینی میتواند بر
پیشبینی مقادیر تقاضای پول تاثیرگذار باشد و ارتباط بین دو متغیر تقاضای واقعی پول و ضریب
جین��ی یک ارتباط منفی و معن��یدار است ،همچنین در سطح سوم نیز یک رابطه بلندمدت منفی
و معن��ی دار بین دو متغیر وجود دارد .که این نتایج متفاوت از نتایج در تحقیقات قبلی و به دلیل
بهکارگیری روش موجک و تجزیه متغیرها به سطحهای مختلف بهدست آمده است .همانگونه
که قبال اشاره شد ممکن است بین دو متغیر در سطح اصلی ارتباط نباشد اما در سطوح تجزیه شده
آن بتوان ارتباط را مشاهده کرد.
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