
 

 

  1389ول، شماره اول، زمستان ، سال اهاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشفصلنامه علمی ـ پژوهشی، 

  1گرایان با رویکرد پول تأثیر متغیرهاي پولی بر رشد اقتصادي در ایران

  *دکتر محمد لشکري

  25/8/1389: پذیرش   19/3/1389: دریافت

  چکیده
ـ    برخـی از  . ر متغیرهـاي واقعـی اخـتالف نظـر وجـود دارد     بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهـاي پـولی ب

دهـد و بـر متغیرهـاي واقعـی     اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قـرار مـی  
برخی دیگر معتقدند بـه علـت   . اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادي واقعی تأثیري ندارد

مـدت و حتـی در بلندمـدت نیـز     تواننـد در کوتـاه  عوامل اقتصادي متغیرهاي پولی مـی وجود توهم پولی در 
هاي مختلف در مقاله حاضر نظریه. متغیرهاي واقعی را تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادي را افزایش دهند

عـات  گیـرد و بـا اسـتفاده از آمـار و اطال    اقتصادي در این خصوص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار مـی 
این مقاله از نوع تحلیلی و تجربی . گیردها در خصوص اقتصاد ایران مورد آزمون قرار میموجود این نظریه

روش تحقیـق ایـن   . پـردازد هاي آماري به تحلیل وقـایع مـی  است زیرا با استفاده از مشاهدات تجربی و مدل
  .پژوهش توصیفی است

تـا   1338ی بـودن و یـا خنثـی نبـودن پـول طـی دوره       به بررسی خنثـ  گرایان پولاین پژوهش با رویکرد 
متغیرهـاي واقعـی اقتصـاد    در مجموع بین  دهد کـه نتایج پژوهش نشان می. پردازددر اقتصاد ایران می1387

در  .هـاي پـولی در ایـران خنثـی اسـت     و حجم پول رابطه معناداري وجود ندارد و سیاست) تولید و اشتغال(
ي اخیر داراي نوسانات شدید نیسـت و داراي یـک   ها سالاخلی واقعی به جز ایران، تولید ناخالص د اقتصاد

  . نرخ بیکاري داراي نوسانات بسیار زیادي است و داراي نرخ طبیعی نیست. مسیر طبیعی است
. گرایـان  خنثـی بـودن پـول، متغیرهـاي واقعـی، متغیرهـاي پـولی، پـول         سیاست پـولی،  :کلمات کلیدي

   JEL: E52 بندي طبقه

                                                
 

که در  گرایان با رویکرد پول تأثیر متغیرهاي پولی بر رشد اقتصادي در ایراناین مقاله از طرح پژوهشی با عنوان  -1
   .ده استخراج گردیده استاجرا ش 1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور در سال 

  Lashkarym@yahoo.com                               واحد نیشابور - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی* 
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  مقدمه
شـوند  گیـري مـی  هاي جاري انـدازه متغیرهاي پولی عبارتند از متغیرهایی که بر حسب قیمت

گذاري اسمی، مصرف اسمی، عرضه پول اسـمی،  مثل تولید اسمی، نرخ بهره اسمی، سرمایه
. هـاي جـاري  هاي جاري و درآمدهاي نفتی بر حسـب قیمـت  مخارج دولت بر حسب قیمت

هـاي  ي واقعی اقتصاد نظیـر رشـد اقتصـادي یکـی از زمینـه     هاي پولی بر متغیرهاتأثیر سیاست
پردازان این مکاتب که نظریهجالب توجه آن. ها بوده استها و کینزینمنازعه بین کالسیک

هـاي اقتصـادي اسـتفاده    هرکدام براي تأیید نظریه خود از شواهد واقعـی و نیـز برخـی مـدل    
از سـوي  . شـود ر اقتصـاد ایـران نیـز بررسـی    تواند درسد این پدیده میکنند لذا به نظر می می

هاي پولی و اجرا شده در دیگر طی دو دهه اخیر شاهد بروز نوسانات و تحوالتی در سیاست
هـا بـر رشـد اقتصـادي کشـور طـی       باشیم که آگاهی از میـزان تـأثیر ایـن سیاسـت    کشور می

. باشـد اهمیت مـی هاي پولی آینده بسیار حائز ي مذکور با هدف بهینه نمودن سیاستها سال
عرضه اسمی پول، مخـارج دولـت   (گیري تأثیر متغیرهاي پولی این مقاله فقط به دنبال اندازه

بر رشد اقتصادي ) هاي جاريهاي جاري و درآمدهاي نفتی بر حسب قیمتبر حسب قیمت
  . است

  :مقاله حاضر به دنبال آن است تا پاسخ سؤاالت زیر را بیابد
هــاي پـولی اجــرا شـده در اقتصــاد ایـران در زمینــه    سیاسـت  ي گذشــتههـا  ســالآیـا طـی    -1

  بر تقاضاي کل اقتصاد اثر معنی داري داشته است؟گذاري  اثر
) و بیکاري GDPنظیر(ي گذشته متغیرهاي واقعی اقتصاد ها سالآیا در اقتصاد ایران طی  -2

  کند؟تبعیت می) Path Dependent(از یک نرخ طبیعی 
هـاي  یا خنثی نبـودن پـول و چگـونگی ورود آن بـه شـریان     بحث خنثی و  ،به طور کلی

اقتصادي از جمله مباحث بسیار مهم و جدال انگیز در حوزه مباحـث اقتصـاد پـولی اسـت و     
اهمیت بررسی مسأله خنثایی پول از . هاي متفاوت اقتصادي در این زمینه وجود دارددیدگاه

ت پـولی بـراي از بـین بــردن    آن جهـت اسـت کـه یکـی از ابزارهـاي مهـم در اختیـار مقامـا        
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هـاي پـولی   اسـتفاده از سیاسـت  ) اضافه تقاضا(و تورمی ) کمبود تقاضا(هاي رکودي  شکاف
هـاي  هاي مورد نظر باید نسبت بـه اثرگـذاري سیاسـت   قبل از اجراي سیاست ،بنابراین. است

 ،باشدزیرا اگر پول خنثی . نسبت به اعمال آن اقدام نمود, پولی اطمینان حاصل کرد و سپس
لـذا  . هایی همچون رشد قیمت نیز خواهد بـود هاي پولی بالاثر بوده و متناظر با هزینهسیاست

هـاي پـولی احتـراز نمـود و اگـر      اگر در اقتصادي پول خنثی اسـت بایـد از اجـراي سیاسـت    
اسـتفاده  ) نظیـر تولیـد و اشـتغال   (توان از آن براي تهییج متغیرهاي حقیقی  می غیرخنثی است

هاي متفاوتی وجـود  هاي اقتصادي دیدگاهدر مورد نحوه ورود پول به شریان، ینهمچن. کرد
قـبض و بسـط آن و   ، اي پول را متغیري فعال دانسـته و بنـابراین  دارد؛ به این صورت که عده

گروهی دیگر پول را منفعل دانسته و معتقدنـد کـه    ،کنترلش را امري شدنی و آسان پنداشته
بـراي  ، لـذا . کشـاند  مـی  ا به صورت منفعل بـه دنبـال خـویش   پول ر، شرایط خاص اقتصادي

شرایط و یا ساز و کارهـاي اقتصـادي کـه موجـب      ،هاهاي پولی باید بر زمینهتنظیم و کنترل
گروهـی کـه پـول را فعـال     . شـوند تأثیرگذاشـت  هـاي پـولی مـی   گستردگی و یا محدودیت

ولی را در کنترل تنظـیم فعاالنـه   کارهاي درمانی مشکالت مربوط به متغیرهاي پراه ،دانند می
بـر تغییـرات    ،ه دلیل اعتقاد به منفعل بـودن پـول  گروه دیگر ب. کنندو مستقیم پول بررسی می

  .کنندانفعالی پول تأکید می
در بخش نخست مبانی نظري مربوط . دهی شده استمقاله حاضر به صورت زیر سازمان

هاي انجام شده در رور اجمالی پژوهشو در بخش دوم پس از م، به خنثایی پول مطرح شده
در بخـش سـوم   . گیردهاي تجربی انجام شده در ایران مورد بررسی قرار میپژوهش، خارج

بنـدي و  جمـع  ها در بخش چهـارم، آزمون فرضیه. شودنتایج حاصل از تخمین مدل ارائه می
لـه را تشـکیل   نهـایی مقا  هاي سیاستی بخشتوصیه. شودگیري در بخش پنجم ارائه مینتیجه

  .دهدمی
  مبانی نظري -1

قـوانین عرضـه و تقاضـا نیـز در     . پول همانند هر کاالي دیگري داراي عرضه و تقاضـا اسـت  



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد وهشپژ ،پژوهشی ـفصلنامه علمی  / 82

 

بنابراین اگر قیمت پول را نرخ بهـره یـا نـرخ سـود بـانکی در نظـر       . کندمورد پول صدق می
ورت تقاضاي پول در این ص. گذاري را تقاضاي وجوه قلمداد کنیمتوانیم سرمایهبگیریم می

توانیم عرضه وجوه و سـرمایه انداز را میپس. با نرخ بهره یا سود بانکی رابطه معکوس دارد
  .گذاري را تقاضاي وجوه قلمداد کنیم که با نرخ بهره رابطه مستقیم دارد

به نظر وي دنبال کردن جریـان پـول در   . کندسیدراسکی پول را داخل تابع مطلوبیت می
تواند به سرعت سازي ماهیت محدودیت کالور براي هر نوع مبادالت میاقتصاد و مشخص 

این امر منجر به استفاده از قرار دادن . پیچیده شده و نیز از نظر تحلیلی غیرقابل بررسی گردد
در مـدل سیدراسـکی پـول در    . پول به طور مستقیم در تابع تولید یا تابع مطلوبیت شده است

نگهـداري پـول بـه خـودي خـود      . واقعی اقتصاد را متأثر سازد تواند متغیرهايبلندمدت نمی
از یـک طـرف   . شـود ترکیب دارایـی از سـرمایه و پـول تشـکیل مـی     . داراي مطلوبیت است

نگهداري پول مطلوبیت دارد و از یک طرف هزینه دارد چون نگهداري پول توانایی فرد را 
دنبال حـداکثرکردن مطلوبیـت بـا     افراد به. دهدبراي انباشت سرمایه در دوره بعد کاهش می

  .به دنبال حداکثر کردن سود هستند ها بنگاهقید بودجه خود هستند و 
هاي حقیقی پولی براي ورود به تابع مطلوبیت را گسـترش  رمزي هم مصرف و هم مانده

به نظر رمزي همان طور که سرمایه و کار در تولید مؤثر است پـول هـم در تـابع    . داده است
شود در این صورت پول بایـد  یعنی پول یکی از عوامل تولید محسوب می. است تولید مؤثر

متناسب با سایر عوامل تولید تغییر نماید در غیر این صورت بر متغیرهاي واقعی نظیر تولید و 
  ).335: 1378بالنچارد و فیشر، (تأثیر است  بی اشتغال

در شـرایط  ، اگر تغییـر کنـد   پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که، به نظر کینز
اي بر سطح تولید و اشـتغال بگـذارد   تواند از طریق نرخ بهره تأثیرات قابل مالحظهمعینی می

  ).466: 1386تفضلی، (
تغییـر در نـرخ بهـره میـزان     ، گـذارد به نظـر کینـز تغییـرات پـولی بـر نـرخ بهـره اثـر مـی         

وبـه خـود و در همـان جهـت بـر      دهد و ایـن بـه ن  گذاري را به طور معکوس تغییر می سرمایه
  .گذاردمی تقاضاي مؤثر و از آن طریق بر حجم تولید و سطح اشتغال تأثیر
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هاي پولی قائل است و معتقد است کـه حجـم پـول    فریدمن اهمیت زیادي براي سیاست
فریدمن تحلیل کینز مبنی بر عدم کـارایی  . باید با توجه به تغییرات تولیدات واقعی تغییر کند

غیرمستقیم و تردید آمیز تغییرات حجم پـول بـر تقاضـاي مـؤثر را      اي پولی و تأثیرهسیاست
بـه  ، افـزایش حجـم پـول   . تأثیر پول مستقیم و بـدون واسـطه اسـت   ، از دیدگاه او. پذیردنمی

شـود کـه نهایتـاً موجـب افـزایش      منجـر مـی   »هاي واقعیموجودي« فزونی عرضه بر تقاضاي
حال سؤال مهم این اسـت کـه آیـا افـزایش      ).Friedman ،1982(درآمد پولی خواهد شد 

 سـؤال دهـد؟ جـواب بـه ایـن     برد یا تولید را افـزایش مـی  ها را باال میحجم پول صرفاً قیمت
  . بستگی به سطح اشتغال و وجود ظرفیت تولیدي عاطل دارد

  :سه ویژگی براي پول قائل هستند گرایان پول
  .کننده اقتصاد در بلندمدت تأکید دارندهاي خود متعادل گرایان بر ویژگیپول -1
گرایان عقیده دارند که حجم پول عامل مهمی در تعیین مقدار تولیـد ناخـالص ملـی    پول -2

  .است) اسمی(پولی 
نظـرات آنـان   . گرایانه از سیاست کـالن اقتصـادي دارنـد   گرایان برداشتی غیرمداخلهپول -3

  ).244: 1383تقوي، (دارد ) اسمیتمکتب ریکاردو و آدام (ریشه در اقتصاد کالسیک 
گرایـان عقیـده   پـول . کننده تولید ناخالص ملی پـولی اسـت  گرایان پول تعیینبه نظر پول 

گیري شـده  هاي اقتصادي اندازهترین عامل در تعیین سطح فعالیتمهم، دارند که حجم پول
  . کندپول تولید ناخالص ملی پولی را مشخص می. به قیمت جاري است

هاي مرکزي باید رشـد باثبـاتی در عرضـه پـول ایجـاد      رایان عقیده دارند که بانکگپول
گرایان معتقدند کـه رشـد   پول، به خاطر ارتباط نزدیک بین عرضه پول و درآمد پولی. کنند

  . هاي اقتصادي خواهد شدباثبات در عرضه پول باعث رشد با ثبات در فعالیت
  :در جدول زیر خالصه کرده است مصلحی نظر مکاتب مختلف در مورد پول را
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  نظر مکاتب مختلف در خصوص اثرگذاري پول -1جدول 
  دیدگاه  مکتب

پول خنثی است و صرفاً تأثیرات خود را در بخش اسمی اقتصاد تخلیه   کالسیک
  .کندمی

بـر سـر   ...ولی موانع زیادي همچون دام نقـدینگی و ، پول خنثی نیست  کینزي
  .راه اثرگذاري آن وجود دارد

  .پول در کوتاه مدت خنثی نیست ولی در بلند مدت خنثی است  گرایان پول

نشده تنها در کوتاه مدت بر سطح تولید و  بینی پیشهاي پولی سیاست  هاي جدیدکالسیک
  .گذاردسایر متغیرهاي حقیقی اثر می

-تجاريهايچرخه
  حقیقی

تخلیه پول خنثی است و صرفاً تأثیرات خود را در بخش اسمی اقتصاد 
  .کندمی

  .هاي پولی اثر گذارندپول خنثی نیست و سیاست  هاي جدیدکینزین

 فصلنامه، )1338-1383(هاي پولی در اقتصاد ایران تأثیرگذاري سیاست) 1385(فریبا مصلحی: مأخذ
  .137ص، 27شماره ، هاي اقتصادي ایرانپژوهش

تصــاد ماقبــل کینــزین کــه هــا و اقبــه عقایــد کالسـیک  1در اقتصـاد کــالن تمــایز کالســیکی 
تمـایز  . شـود کردنـد، مربـوط مـی    مـی  متغیرهاي اسمی و حقیقی را به طـور جداگانـه تحلیـل   

کالسیکی به این معنی است که اگـر متغیرهـا ماننـد محصـول حقیقـی و نـرخ بهـره حقیقـی         
توانند به طور کامل تحلیل شوند بـدون مالحظـه آن چـه بـراي متغیرهـاي       می حقیقی باشند،

به طور خاص این بدان معنی است  .دهدیر ارزش پولی محصول و نرخ بهره رخ میاسمی نظ
تواند بدون دانستن سطح اسمی پـول پـول یـا     می حقیقی و سایر متغیرهاي حقیقی GDPکه 

دهد اگر پـول خنثـی باشـد و     می یک اقتصاد تمایز کالسیکی را نشان. نرخ تورم تعیین شود
  .اثر باشد بی متغیرهاي حقیقی فقط بر سطح قیمت اثر بگذراد و بر

                                                
 

1- Classical Dichotomy 
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، و پـال  4نیکالس کالـدور ، 3، جون رابینسون2توسط مایکل کالکی 1نیمکتب پست کینز
نویسـنده بیـوگرافی    6اسکیدلسـکی . با اتکا بر نظریه عمومی کینز شـکل گرفـت   5دیویدسون

کمیـل  ها باقی مانده کار کینز در مورد رد خنثی بودن پول را تکینز معتقد است پست کینزن
بنابراین به نظر آنها پول یک عامل مهم . ها نیز معتقدند پول خنثی نیستپست کینزن .کردند

  .و اساسی در اقتصاد است
  هاي تجربی انجام شدهپژوهش -2

هاي تجربی انجام شده را در دو بخش جداگانه خارج و داخل مـورد بررسـی قـرار    پژوهش
  :دهیممی

  رجهاي انجام شده در خاپژوهش -1 .2
ـایی پـول بـه روش         در مطالعه، )1985(مک گی و استاسیاك  ـا بـه بررسـی خنث ـاد امریک اي بـراي اقتص

ـیون  ـامرتبط     سیستمی از روش رگرس ـاهر ن ـاي بـه ظ ـیدند کـه       ) SUR(ه پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه رس
   ).Mc Gee and Stasiak 1985: 138(اثرات حقیقی هستند  هاي پولی غیرخنثی و دارايسیاست

 29هـاي فصـلی   اي که براي اقتصاد هنـد بـا اسـتفاده از داده   نیز در مطالعه، )1997(موسا 
بـا اسـتفاده از آزمـون هـم انباشـتگی فصـلی و تکنیـک هگـی         ، سال به کار گرفته شده بـود 

)HEGY( ،ابرخنثی است ، نشان داد که پول در اقتصاد هند)Mossa, 1997: 91.(  
ــاکوپ   ــاك و ی ــتر ، )1998(یام ــه مش ــایی پــول     در مطالع ــیه خنث ــون فرض ــه آزم کی ب

هـاي  هـا بـا اسـتفاده از داده   در مطالعه آن. هاي جدید براي اقتصاد ترکیه پرداختند کالسیک
از یک مدل خود رگرسیو پـنج متغیـره شـامل تولیـد     ، 1980: 1 -1995: 1فصلی دوره زمانی

                                                
 

1-Post-Keynesian economics 
2 -.Michaeł Kalecki 
3- Joan Robinson 
4- Nicholas Kaldor 
5- Paul Davidson 
6- Lord Skidelsky 
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تحلیـل   هـا بـراي تجزیـه و   نرخ ارز و سطح عمومی قیمت، مخارج دولت، حجم پول، واقعی
سطح تولید ، نشده پول بینی پیشنتایج مطالعه حاکی از آن است که جزء . استفاده شده است

شده پول تأثیر معناداري بر تولیـد   بینی پیشجزء ، ولیکن، دهدواقعی را تحت تأثیر قرار نمی
بینـی   شـده و پـیش   بینـی  پیشنتایج حاکی از آن است که هر دو جزء ، همچنین. واقعی دارد

هـاي واقعـی اقتصـاد    داراي اثرات معنـاداري بـر فعالیـت   ) مخارج دولت(سیاست مالی نشده 
  ).Yamak, and Kucukale 1998: 35(است 

  هاي انجام شده در ایرانپژوهش -2 .2
هاي پولی و مالی بر متغیرهـاي  مصلحی در مطالعه خود با هدف بررسی تأثیرگذاري سیاست

و  1383-1338هـاي خـود را بـر مبنـاي دوره زمـانی      حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران تحلیل
نتـایج پـژوهش وي نشـان    . هاي به ظاهر نامرتبط قـرار داده اسـت  استفاده از روش رگرسیون

قـادر نیسـت متغیرهـاي    ، دهد که اعمال سیاست پولی و همچنـین مـالی در اقتصـاد ایـران    می
بخـش اسـمی اقتصـاد و بـه     هـا در  قسمت عمده تأثیرات آن، در نتیجه، حقیقی را متأثر سازد
هـاي  بدین ترتیب با توجه بـه ایـن مسـأله کـه سیاسـت     . شودها تخلیه میعبارتی سطح قیمت

بهتر آن ، تأثیر قابل توجهی بر تغییرات تولید داشته باشند، پولی و مالی هیچ یک قادر نیستند
، حیمصـل (هـا بهـره گرفتـه شـود     است که در ارتباط با اهداف ضد تـورمی از ایـن سیاسـت   

1385 :133-151 .(  
اي مشترك نظریه بـارو را در اقتصـاد ایـران آزمودنـد و     در مطالعه، جاللی نائینی و شیوا

شده و نشده در این اقتصاد به آزمون نظریه بـارو در اقتصـاد    بینی پیشصریحاً با خنثایی پول 
مکی به رشد ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش حجم پول و نقدینگی هیچ ک

  ).26: 1372جاللی نائینی و شیوا، (شود  می کند و باعث فشارهاي تورمی نیزتولید نمی
با بررسی تعامل میان بخش پولی و حقیقـی در اقتصـاد ایـران از طریـق یـک الگـوي        ،مهرآرا

ري متغیـ بردار متغیرهاي خودرگرسیو در اقتصاد ایران به این نتیجه رسید که تولید در اقتصاد ایران 
  ).81: 1377مهرآرا، (برون زا بوده و حجم پول تقریباً هیچ نقشی در نوسانات تولید ندارد 

در مطالعه مشـترکی بـا اسـتفاده از روش فیشـر و سـیتر بـراي       ، جعفري صمیمی و عرفانی
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ها حـاکی از  یافته. به بررسی خنثایی پول در اقتصاد ایران پرداختند 1381-1338دوره زمانی 
ولـی ابرخنثـایی پـول بـراي اقتصـاد ایـران در       ، ل در اقتصاد ایران خنثی استآن است که پو

  ).13: 1383جعفري صمیمی و عرفانی،(توان پذیرفت دوره مورد بررسی را نمی
نیز با تفکیک پول به دو جزء درونی و بیرونی با اسـتفاده از روش  ، عباسی نژاد و شفیعی

نتـایج ایـن مطالعـه نشـان     . پـول پرداختنـد   گرایی فصلی و آزمون هگی به بررسی خنثاییهم
درصد ناچیزي از تغییرات تولیـد در بلندمـدت را توضـیح    ، دهد که پول درونی و بیرونی می
. دهند و تأثیرات ناشی از این دو متغیر بـر تولیـد تقریبـاً برابـر و معکـوس یکـدیگر اسـت        می

و جـزء پـول درونـی و    نتیجه دیگر به دست آمده آن است که برابري و تقارن اثرگـذاري د 
  ).36: 1384نژاد و شفیعی، عباسی(شود بیرونی است که منجر به خنثایی پول در بلندمدت می

هـاي پـولی مثبـت و    دهند کـه آیـا تکانـه   پاسخ می، جاللی نائینی و نظیفی به این پرسش
بر  ها در الگوهاي نئوکالسیک فرضمنفی داراي تأثیرات متقارن بر تولید هستند؟ به نظر آن

هـاي پـولی بـر    وجود تقارن است در حالی که الگوهاي نئوکینزي عدم تقارن تأثیرات تکانه
هـاي منفـی و مثبـت پـولی     این فرضیه کـه تکانـه  ، هاهاي آنیافته. کنندمی بینی پیشتولید را 

کنـد  داراي تأثیرات برابر ولی بـا عالمـت متضـاد بـر نـرخ رشـد اقتصـادي هسـتند را رد مـی         
  ).39-1: 1380ی و نظیفی، جاللی نائین(

دهد که با کاهش درآمـدهاي  مروري بر مطالعات انجام شده براي اقتصاد ایران نشان می
دولت در بیشتر موارد با کسري بودجـه رو بـه رو شـده و عمـده     ، ارزي ناشی از صدور نفت

هـاي مثبـت   تکانـه . این کسري بودجه از محل استقراض از بانک مرکزي تأمین شـده اسـت  
، ي اخیر هنگامی رخ داده است که به دلیل افـزایش درآمـدهاي نفتـی   ها سالشدید در  پولی

اقتصاد ایران از وضعیت مناسب درآمدي برخوردار بوده با این وجود با رکود و کسادي هم 
هـاي  تواند به عنوان یکی از دالیل عدم تأثیرگذاري تکانهرو به رو بوده است و این مهم می

همـاهنگی بیشــتر در بـه کــارگیري   ، بنــابراین. قتصـادي مطــرح باشـد  مثبـت پــولی بـر رشــد ا  
  .هاي مالی و پولی در این زمینه مثمر ثمر خواهد بود سیاست

ابریشمی و مهرآرا اثرات متقابل میان متغیرهاي اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضـه  
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ــر رویکــرد   ــی ب ــده ســاختاري هــم انباشــته VARمبتن ــوي)  SCVAR(کنن ــرآورد الگ  و ب
VECM هـا نشـان   نتـایج پـژوهش آن  . دهنـد ساختاري متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می

هاي اقتصادي ایران داشـته  ترین اهمیت را در نوسانهاي طرف عرضه بیشدهد که تکانهمی
  ).39-1: 1380ابریشمی و مهرآرا، (است 

ي خودرگرسـیو بـا   الگـو «گیري از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد حسینی و بخشی با بهره
نقش عوامل مـؤثر  ، ساله 42و استفاده از آمارهاي سري زمانی یک دوره  »هاي توزیعیوقفه

بیانگر وجود یک ، هاها آنیافته. بر تقاضاي پول در اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دادند
ولیـد  رابطه تعادلی بلندمدت بـین تقاضـاي واقعـی پـول و متغیرهـاي کـالن اقتصـادي نظیـر ت        

بـه طـوري کـه ثبـات تـابع      ، باشـد نرخ سود اسمی و نـرخ تـورم مـی   ، ناخالص داخلی واقعی
  ). 13-1: 1385حسینی و بخشی، (کند تقاضاي پول را در اقتصاد ایران تأیید می

در اغلب مطالعات انجام شده در ایران هیچ رابطه معنی داري بین حجم پول در گـردش  
پـژوهش فـوق رابطـه معنـی دار بـین      . هده نشـده اسـت  و تولید ناخالص داخلـی واقعـی مشـا   

) حجم پول(کند نه رابطه بین عرضه تقاضاي پول و تولید ناخالص داخلی واقعی را تأیید می
   .شودو تولید ناخالص داخلی واقعی را؛ بنابراین بازهم خنثی بودن پول تأیید می

و مالی مناسب در  هاي پولیاتخاذ سیاست صادق زاده یزدي، جعفري صمیمی و علمی،
از ایـن  . داننـد پول آن کشـور مـی  را منوط به اطالع از شکل تابع تقاضاي ، اقتصاد هر کشور

معتقدند شناخت صحیح این تابع و متغیرهاي مهم تأثیرگذار بـر تقاضـاي پـول در دوره     ،رو
از روش ، هــا بــراي دســتیابی بــه ایــن هــدف آن. در اقتصــاد ایــران الزم اســت 1338-1383
  .کنندهاي توزیعی استفاده میزگشتی با وقفهخودبا

حاکی از آن است که متغیرهاي تراز ، هانتایج حاصل از برآورد الگوي مورد مطالعه آن
گرا هستند نرخ ارز و کسري بودجه دولت هم، نرخ تورم، تولیدناخالص داخلی ،واقعی پول

  ).15-1: 1385صادق زاده یزدي، جعفري صمیمی و علمی، (
ترین مسأله و در واقع پـیش شـرط   داودي و زارع پور، ثبات در تقاضاي پول مهمبه نظر 
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هـاي  ناسـازگار بـا تئـوري   ، استفاده از جمع ساده براي تعریـف پـول  . هر سیاست پولی است
اجزاي تقاضاي پول ، کنندهشود که مصرفزیرا به طور ضمنی فرض می. اقتصاد خرد است

هـاي  گروهی از شـاخص ، وب تئوري اعداد شاخصدر چارچ. پنداردرا مکمل یکدیگر می
یکـی از  . عددي وجود دارند که براي تجمیع اقالمـی مفیدنـد کـه درجـاتی متفـاوت دارنـد      

ها تقاضاي بهینه پول با اسـتفاده  در پژوهش آن. ها شاخص دیویژیا استبهترین این شاخص
اسـت و سـپس بـر    ساخته شـده   1383: 1 -1367: 1هاي فصلی از شاخص دیویژیا براي داده

  ).74-47: 1385داودي و زارع پور، (مبناي آن تابع تقاضاي پول برآورده شده است 
در توسـعه  ، پـذیر نفـت در اقتصـاد ایـران    مهدوي معتقد است که اسـتفاده از منبـع پایـان   

دهـد کـه اگـر    نتـایج پـژوهش وي نشـان مـی    . تواند قابل اعتماد باشدبلندمدت اقتصادي نمی
درآمدهاي نفتی را بایـد بـه جـاي    ، عه تجارت در اقتصاد بین المللی نباشدایران درصدد توس

در چنــین حــالتی نشــان داده شــد کــه اگــر  . گــذاري اختصــاص دهــدبــه ســرمایه، مصــرف
وري بسـیار بـاالتر از زمـانی    بهـره ، گذاري خصوصـی گـردد  درآمدهاي نفتی صرف سرمایه

یستی بخش خصوصـی را تشـویق   بدان معنی که دولت با. است که توسط دولت هزینه شود
  ).27: 1379مهدوي، (گذاران داخلی تالش نماید کند و در حمایت از سرمایه

تولیـد  (دهد که عامل قیمـت نسـبت بـه متغیـر سـطح فعالیـت       هاي پورمقیم نشان مییافته
ایـن  . تـري دارد در تـابع تقاضـاي واردات نقـش کمرنـگ    ) ناخالص داخلی منهاي صادرات

عامل درآمدي مـؤثر در  ، به طور کلی. مدت و بلندمدت تفاوتی نداردتاهنتیجه در حالت کو
در تابع تقاضـاي واردات ایـران در دوره   ، از طریق متغیر سطح فعالیت، تابع تقاضاي واردات

نتـایج وي بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه تعـدیل تـراز         . باشـد مهم می 1338-1375بررسی 
پـورمقیم،  (دهـد  ها مورد شک و تردید قـرار مـی  تها را با استفاده از روش حساسیپرداخت

1379 :113.(  
المللـی در کـاال بـراي یـک کشـور      گرایـی بـین  ابریشمی و محسنی معتقدند که تخصص

و بـه  . شـود منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهاي صـادراتی آن کـاال مـی   
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ات شدید آن منجر به نوسان و نوسان، بودن قیمت کاالهاي صادراتی بینی پیشدلیل غیرقابل 
بر کل ) و گاهی اوقات اثر مثبت(اثر منفی ، ثباتی درآمدهاي صادراتی گردیده و این امربی

ثباتی درآمد ملی تغییرپذیري و نوسانات قیمت به طور عمده در بی. اقتصاد خواهد گذاشت
  ).32-1: 1381ابریشمی و محسنی، (شود و رشد اقتصادي متبلور می

  ج حاصل از تخمین مدل نتای -3
گیري تـأثیر حجـم پـول بـر متغیرهـاي واقعـی اقتصـاد از دو روش        در این بخش براي اندازه

بار متغیرهاي واقعی نظیر اشـتغال و رشـد واقعـی اقتصـادي را بـر روي      یک. کنیماستفاده می
متغیرهاي دیگـر نظیـر حجـم پـول واقعـی، نـرخ رشـد واقعـی مخـارج دولـت و نـرخ رشـد             

کنیم و یک بار حجم واقعی پول را بر روي نرخ رشد اقتصـادي  نفتی رگرس می درآمدهاي
. کنـیم واقعی، نرخ رشد واقعی مخـارج دولـت و نـرخ رشـد درآمـدهاي نفتـی رگـرس مـی        

دار هاي پولی بر متغیرهاي واقعی مؤثر باشند باید ضرایب این متغیرها معنـی چه سیاست چنان
شد سیاسـت پـولی تـأثیر مثبـت بـر متغیرهـاي واقعـی        ها همسو باچه عالمت آنباشد و چنان
  .اقتصاد دارد

و یامـاك و  ) 1985(این قسمت از مدلی کـه برگرفتـه از مـدل مـک گـی و استاسـیاك       
هاي پولی با اسـتفاده از  است به بررسی تجربی خنثایی و یا ناخنثایی سیاست) 1998(یاکوپ 

هاي اقتصادسنجی با استفاده و تحلیلتمامی تجزیه . پردازد می 1387-1338اطالعات سالیانه 
  .انجام شده است Eviews 5از نرم افزار

فرم عمومی این مدل به صورت یک سیستم خودرگرسیو و شامل سـه متغیـر درون زا و   
  :زا به صورت زیر استسه متغیر برون

متغیرهاي درون زاي مـدل و رشـد   ) E(و نرخ اشتغال ) rgdp(نرخ رشد اقتصادي واقعی 
و ) PEX(نـرخ ارز در بـازار مـوازي    ، )rio(نرخ رشد درآمدهاي دولت  ،)rm1( حجم پول

  .زاي مدل هستندمتغیرهاي برون) rg(نرخ رشد مخارج واقعی دولت 
برآورد شده است و مدل بهینـه   SURسیستم خودرگرسیو مورد نظر با استفاده از روش 
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سیسـتم خودرگرسـیو   همـان طـور کـه از    . شـود بر اسـاس معیارهـاي اطالعـات انتخـاب مـی     
تـوان در خصـوص خنثـی یـا غیرخنثـی بـودن       بـر اسـاس ایـن معـادالت مـی     ، مشخص است

، هاي پـولی خنثـی خواهنـد بـود    سیاست، به عبارت دیگر. هاي پولی اظهار نظر کردسیاست
  .اگر ضرایب متغیرهاي حجم پول معنادار نباشد و یا تأثیر منفی بر متغیرهاي واقعی بگذارد

بـه صـراحت در مقالـه    ) 1985(چه مگ گی و استاسیاك ین مدل بنابر آنهاي ااز مزیت
لحاظ روابط متقابل و دوسـویه بـین   (توان به سیستمی بودن معادالت اند میخود اشاره کرده

زیرا اسـتفاده از یـک   . و در نتیجه لحاظ فرضیه انتظارات عقالیی اشاره نمود) متغیرهاي مدل
فرضیه انتظارات عقالیی را در ) ر گرفته شده در این بررسیهمانند مدل به کا(سیستم معادله 

تـوان  عـالوه بـر آزمـون خنثـایی پـول مـی      ، خود دارد و بنابراین با برآورد این سیستم معادله
  . فرضیه انتظارات عقالیی را نیز آزمون کرد

  گیري تأثیر حجم پول بر متغیرهاي واقعی اقتصادروش اندازه -1 -3
ــه   3/40حجــم پــول از  1387-1338در طــول دوره  ــال ب ــارد ری ــال  625759میلی ــارد ری میلی

 15528حجـم پـول در دوره مـورد نظـر     (درصد رشد است  1552652که حاکی از ، رسیده
درصد در سال  24ارقام حکایت از آن دارد که حجم پول به طور متوسط ). برابر شده است

، 1339ي هـا  سـال ه جـز بـراي   اقتصاد ایـران بـ   1387-1338در طول دوره . رشد داشته است
رشد این متغیر در سـال  . هاي رشد دو رقمی را تجربه کرده استهمواره نرخ 1363و  1340
بـوده  ) درصد -9/5حدود (در حضیض  1342و در سال ، )درصد 57حدود (در اوج  1353
  . است

 گیـري تـأثیر حجـم پـول بـر متغیرهـاي واقعـی از روش اقتصـاد        در این مقاله براي اندازه
هاي اشتغال واقعی، رشـد واقعـی اقتصـادي و حجـم واقعـی پـول       سنجی و تخمین رگرسیون

   .کنیماستفاده می
، متغیر با وقفه حجم )E(، را بر روي متغیر با وقفه رشد نرخ اشتغال )E(ابتدا نرخ اشتغال  
شـد  ، متغیر با وقفـه نـرخ ر  )rgdp(، متغیر با وقفه نرخ رشد اقتصادي واقعی )rm1 )1-((پول 
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، نـرخ ارز در  )rio(، متغیر با وقفه نـرخ رشـد درآمـدهاي دولـت     )rg(مخارج واقعی دولت 
  : کنیمبر آورد می) pex(بازار موازي 

E=11.004+0.9E(-1)-0.02rm1(-1)+006rgdp(-1)+0.018rg(-1)+0.002rio 
(-1)-0.0001pex t (1.959) (14.5) (-1.41) (0.128) (1.055) (0.126) (-02035) 

R 2=0.92 n=48 D.W=1.478 F=9.037 (1340-1387)                             )1(   
داري بین نرخ واقعی اشتغال و رشد پول از لحاظ آماري، رابطـه معنـی  ) 1(در رگرسیون 

   .وجود ندارد
 )rm1 )1-((، را بر روي متغیر با وقفه حجم پول )rgdp(حال نرخ رشد اقتصادي واقعی 

، متغیر با وقفه نرخ رشد مخارج )rio(متغیر با وقفه متغیر با وقفه نرخ رشد درآمدهاي دولت 
  : کنیمبر آورد می) E(، متغیر با وقفه نرخ اشتغال )rg(واقعی دولت 

rgdp=-22.78-0.108rm1(-1)+0.081rio(-1)+0.161rg(-1)+ 0.312E(-1)  
t (-0.99) (-1.81) (2.32) (2.194) (1.239)  

R 2=0.34 n=48 D.W=2.038 F=6.9 (1340-1387)                                 )2(   
 

داري وجـود  لحاظ آماري، رابطه معنـی  نیز بین رشد اقتصادي واقعی و رشد پول) 2(در 
  . ندارد

 )Engle and Granger, 1987: 251-276(و انگل گرنجر ) Granger, 1986: 213-228(گرنجر 
اي باشند ولـی ترکیـب خطـی    اند که اگر دو سري زمانی هر کدام جمعی از مرتبهنشان داده

به . تر باشد بین دو سري فوق رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارداي کمها جمعی از مرتبهآن
یافتـه  همین منظور در تحقیق حاضر براي آزمون پایایی متغیرها از آزمون دیکی فـولر تعمـیم  

دهد کلیه متغیرها ناپایا و داراي ریشه واحد هستند با توجه تفاده شد نتایج آزمون نشان میاس
هـا  باشـند بنـابراین کـل متغیرهـاي مـدل     هـا جمعـی از مرتبـه صـفر مـی     که پسماند مدلبه این

براي آزمون ریشه واحـد  . ها رابطه تعادلی بلندمدت وجود داردبین آن باشند، وجمع می هم
و سـپس   1در برابر  2و سپس جمعی از مرتبه  2در برابر  3بودن متغیرها از مرتبه  ابتدا جمعی
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مـدل بـا اسـتفاده از     کـه بـرآورد  بـا توجـه بـه ایـن    . شـد آزمـون   0در برابر  1جمعی از مرتبه 
. است نگرانی وجـود نـدارد  I )0(است و جمله پسماند متغیرهاي سري زمانی صورت گرفته

عالئم ضـرایب از نظـر   . نیز در سطح باالیی قرار دارد Fآماره  شودطورکه مالحظه میهمان
داري بـین رشـد اقتصـادي و رشـد     ها رابطه معنیولی در تمامی مدل. شودتئوریک تأیید می

  . پول و بین اشتغال و رشد پول وجود ندارد
ها نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی شدید بین آماره دوربین واتسون در تمام مدل 

چون متغیر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی به عنوان متغیر . یرهاي توضیحی استمتغ
است مدل اتورگرسیو است و آماره دوربین واتسون معمولی اعتبـار  شده 4مستقل وارد مدل 

 دوربین واتسون نیز نشـان مـی   hآماره . دوربین واتسون استفاده شود hندارد و باید از آماره 
  . همبستگی بین متغیرهاي توضیحی وجود ندارددهد که مشکل خود 

  هاآزمون فرضیه -4
  :هاي زیر مدنظر بوده استدر این مقاله آزمون فرضیه

بر تقاضاي کـل اقتصـاد   گذاري  هاي پولی اجرا شده در اقتصاد ایران در زمینه اثرسیاست -1
  .اثر معنی داري نداشته است

داراي یـک نـرخ طبیعـی    ) و بیکـاري  GDP همچـون (در اقتصادایران، متغیرهاي واقعی  -2
  ).Hysterises in Employment(باشد می

هـاي اقتصـاد سـنجی و از    هاي مقاله از مدلت و آزمون فرضیهسؤاالگویی به براي پاسخ
رشد پـول  . مشاهده کردیم 3همان گونه که در بخش. کنیماستفاده می Eviews 5نرم افزار 

بنابر این . تأثیر استرشد واقعی اقتصادي و اشتغال واقعی بیبر متغیرهاي واقعی اقتصاد نظیر 
هاي پولی اجرا شده در اقتصاد ایران در زمینه اثرگذاري بر تقاضاي کل اقتصـاد اثـر   سیاست

براي آزمـون فرضـیه دوم نمـودار مسـیر     . شودداري نداشته و فرضیه اول مقاله تأیید میمعنی
   .کنیمري را به طور جداگانه رسم میزمانی تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکا
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  مسیر زمانی تولید ناخالص داخلی -1 نمودار

  
ي ها سالشود تولید ناخالص داخلی واقعی به جز مشاهده می 1همان طور که در نمودار 

  . اخیر داراي نوسانات شدید نیست و داراي یک مسیر طبیعی است
یجه این واقعیت باشد که بیکاري موجـود  تواند نتمدت میپایداري بیکاري باال در کوتاه

هـاي اقتصـادي کـه بیکـاري     خود در قراردادهاي دستمزد نقش مؤثري دارد و لـذا سیاسـت  
حقیقی را در یک زمان تغییر دهد نرخ بیکاري تعادلی را نیز تغییر خواهد داد و در نتیجه در 

مطلـب بـه مقالـه    ایـن  . مدت سطح بیکاري از سطح بلندمدت آن متفاوت خواهـد بـود  کوتاه
Hysteris این مـدل دو نظریـه   . شودکند مربوط میکه بیکاري را وابسته به مسیر معرفی می

در نظریه عضویت کـارگران را بـه دو   . دهدرا مورد بررسی قرار می Durationعضویت و 
درون اتحادیه هستند اگر کسـی  ها  insidersکند  می تفکیک outsidersو  insidersدسته 
شـانس و قـدرت چانـه زنـی بیشـتري بـراي       هـا   outsidersا اخـراج شـود نسـبت بـه     هاز آن

زیرا ممکن است شوکی بـه اقتصـاد وارد   . استخدام دارد لذا در مجموع بیکاري پایدار است
اگر اشتغال تغییر کند دائمی است و اگر . داندشود چون این مدل اشتغال را قدم تصادفی می

  .ستتغییر کند نیز دائمی ا بیکاري
اي وجود ندارد که اگر بیکاري از میزان تعـادلی دور شـد دوبـاره بـه تعـادل       هیچ انگیزه
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گوید اگر بیکاري حقیقی را تغییـر  کند و میاین مدل مبانی خرد کینز را تقویت می. برگردد
  .کندکند یعنی تعادل بیکاري تغییر میدهید بیکاري تعادلی براي چند دوره تغییر می

 ر زمانی نرخ بیکاريمسی -2نمودار 

  
شود نـرخ بیکـاري داراي نوسـانات بسـیار زیـادي      مشاهده می 2طور که در نمودار همان

  . است و داراي نرخ طبیعی نیست
  . شودشود و نه تأیید بلکه به صورت زیر اصالح می می بنابراین فرضیه دوم مقاله نه رد

. باشـد اي یک نرخ طبیعی مـی دار GDP)(در اقتصادایران، تولید ناخالص واقعی داخلی 
  .باشد و نوسانات زیادي داردولی نرخ بیکاري داراي یک نرخ طبیعی نمی

  گیريبندي و نتیجهجمع -5
گیري رابطه متغیرهاي واقعی اقتصاد یعنی اشتغال و رشـد اقتصـادي بـا    هدف این مقاله اندازه

غیرهـاي اسـمی اقتصـاد    ها، معتقدند پول خنثی است و صرفاً بر متکالسیک .حجم پول است
  . ها و نرخ بهره و تولید اسمی مؤثر استنظیر قیمت
دانند ولی معتقدند موانع زیادي نظیر دام نقدینگی بر سر راه ها، پول را خنثی نمیکینزین

  .تأثیرگذاري پول قرار دارد
مدت بـر سـطح   بینی نشده تنها در کوتاههاي پیشهاي جدید، معتقدند سیاستکالسیک
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گذارد ولی در بلندمدت توسط عوامل اقتصادي و سایر متغیرهاي واقعی اقتصاد اثر می تولید
  . شودکشف و خنثی می

داننـد و معتقدنـد پـول تنهـا بـر متغیرهـاي       پردازان ادوار تجاري، پول را خنثـی مـی   نظریه
هـاي پـولی   هاي جدید معتقدند پول خنثی نیست و سیاستکینزین. اسمی اقتصاد مؤثر است

  . تواند متغیرهاي واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهدمی
گرایان تأثیر پول را بر متغیرهاي واقعی اقتصاد را مـورد بررسـی   این مقاله با رویکرد پول

مـدت آن را  گرایان معتقدند پول در کوتـاه مـدت خنثـی نیسـت ولـی در بلنـد      پول. قرار داد
  .دانند خنثی می

ي تأثیر حجم پـول بـر متغیرهـاي واقعـی اقتصـاد؛ متغیرهـاي       گیردر این مقاله براي اندازه
واقعی نظیر اشتغال و رشـد واقعـی اقتصـادي را بـر روي متغیرهـاي دیگـر نظیـر حجـم پـول          

در بـازار   واقعی، نرخ رشد واقعی مخارج دولـت و نـرخ رشـد درآمـدهاي نفتـی و نـرخ ارز      
   .موازي رگرس کردیم

هـاي اقتصـاد سـنجی و از    هاي مقاله از مدلیهت و آزمون فرضسؤاالگویی به براي پاسخ
  .استفاده کردیم Eviews 5نرم افزار 

دهد کـه رشـد پـول بـر متغیرهـاي واقعـی اقتصـاد نظیـر رشـد واقعـی           نتایج پژوهش نشان می
هاي پولی اجرا شـده در اقتصـاد ایـران در    بنابر این سیاست. تأثیر استاقتصادي و رشد اشتغال بی

  . شودتقاضاي کل اقتصاد اثر معنی داري نداشته و فرضیه اول مقاله تأیید میزمینه اثرگذاري بر 
ي اخیر داراي نوسانات شدید نیسـت و داراي  ها سالتولید ناخالص داخلی واقعی به جز 

  . یک مسیر طبیعی است
  . نرخ بیکاري داراي نوسانات بسیار زیادي است و داراي نرخ طبیعی نیست

  : شودشود و نه تأیید بلکه به صورت زیر اصالح میه نه رد میبنابراین فرضیه دوم مقال
. باشـد داراي یک نرخ طبیعی مـی  GDP)(در اقتصادایران، تولید ناخالص واقعی داخلی 

  .باشد و نوسانات زیادي داردولی نرخ بیکاري داراي یک نرخ طبیعی نمی
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ي پولی در اقتصاد ایران هاهاي پولی پیشین و نیز آگاهی از تأثیر سیاستارزیابی سیاست
ي بهینه در آینده با کمک مؤثرترین ابزارهاي پولی دلیـل انجـام تحقیـق    سیاستگزاربا هدف 

عـالوه بـرآن   . هدف اصلی این طرح اندازه گیري تأثیر حجم پول بر رشد اقتصادي بود. بود
  :هاي فرعی زیر نیز دنبال شدهدف

  اقتصاديهاي پولی بر رشد گیري تأثیر سیاستاندازه -1
  هاي پولی بر اقتصاد ایرانآزمون خنثی بودن سیاست -2

بـدین  . هـاي پـولی در اقتصـاد ایـران دارد    نتایج تجربی حکایت از خنثـی بـودن سیاسـت   
تـوان  ي باید به این نکته توجه داشـته باشـند کـه نمـی    سیاستگزاران در امر سیاستگزارترتیب 

بایـد توجـه داشـت کـه     . هاي پولی متوسل شدبه سیاست، براي تهییج تولید در اقتصاد ایران
   .نتایج به دست آمده مؤید نتایج سایر مطالعات انجام شده در ایران است

سـطح  (هاي پولی در بخش اسـمی اقتصـاد   تر تأثیرات ناشی از سیاستجا که بیشاز آن
هـاي پـولی در جهـت اهـداف ضـد      تـوان از سیاسـت  لذا می، دهد می خود را نشان) هاقیمت

   .می بهره گرفتتور
  هاي سیاستیتوصیه. 6

  :شود می هاي سیاستی زیر ارایهبا توجه به نتایج پژوهش حاضر توصیه
گذران از سیاست پولی انبسـاطی بـه منظـور    با توجه به خنثی بودن پول در ایران سیاست -1

  .افزایش تولید و اشتغال نباید استفاده کنند
 .انند از سیاست پولی انقباضی استفاده کنندتوان براي کنترل تورم میسیاستگزار -2

 .شودبراي تغییر تولید و اشتغال، سیاست مالی توصیه می -3

ها و تولید و اشتغال منتهی سیاست درآمدي و کنترل دستمزد نیز در ایران به تثبیت قیمت -4
 .شودهایی هم توصیه میشود بنابراین اجراي چنین سیاستمی
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  ها هضمیم

  منبع اطالعات یا نحوه محاسبهمعرفی و متغیرها و  -1ضمیمه 
  نماد  متغیر  منبع اطالعات یا نحوه محاسبه

 E  نرخ اشتغال  1-نرخ بیکاري
  I(x)  درجه انباشتگی محاسبات مقاله

هــاي مختلــف گــزارششــده از آوري جمــع
  ا.ا.بانک مرکزي ج

  IO  درآمد نفتی

هــاي مختلــف گــزارششــده از آوري جمــع
 ا.ا.بانک مرکزي ج

برحســـب (حجـــم پـــول درگـــردش
  M1  )میلیارد ریال

هــاي مختلــف گــزارششــده از آوري جمــع
 ا.ا.بانک مرکزي ج

  M2  )برحسب میلیارد ریال(حجم نقدینگی

  N  تعداد نمونه 
هــاي مختلــف گــزارششــده از آوري جمــع

 ا.ا.بانک مرکزي ج
  Pex  در بازار موازي نرخ ارز

(g-g (-1))×100/g  نرخ رشد مخارج دولت  rg  
(gdp-gdp (-1))×100/gdp  نرخ رشد اقتصادي  rgdp  

(io-io(-1))×100/o  درصد(نرخ رشد درآمد نفتی(  Rio  
(m1- m1(-1))×100/m1  درصد(نرخ رشد حجم واقعی پول(  Rm1  

(m2- m2 (-1))×100/m2   درصد(نرخ رشد حجم واقعی نقدینگی(  Rm2  
هــاي مختلــف گــزارششــده از آوري جمــع

  ا.ا.بانک مرکزي ج
 U  نرخ بیکاري
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  هاي آماريداده - 2ضمیمه 
obs E g Gdp IO M1  
1338 97.2 3917 2321.6 14905 40.3 
1339 96.96 4126 2534.8 16522 41.6 
1340 96.85 4009 2682.5 19155 39.9 
1341 96.46 4140 2851.6 21372 43.8 
1342 96.29 4488 3032.7 22917 49 
1343 96.2 5458 3281.9 25246 53.9 
1344 96.11 7156 3738.3 29125 60.4 
1345 96.02 8062 4089.6 33023 66.9 
1346 96.06 9138 4798.9 36971 77 
1347 96.103 10789 5104.2 42848 87.8 
1348 96.14 12691 5747.9 51093 90.5 
1349 96.18 14753 6333.6 57138 97.4 
1350 96.32 19067 7327.5 65807 117 
1351 96.5 23928 8597.8 74576 158.7 
1352 96.59 25499 9666.5 82173 202.7 
1353 91.39 41248 10746.3 81804 327.2 
1354 90.56 50160 11252.8 71885 446.5 
1355 89.82 55644 13131.4 81441 611.2 
1356 89.41 54181 12851.3 74867 790.5 
1357 89 55115 11440.9 53169 1236.5 
1358 88.6 51132 10841.3 41297 1665.8 
1359 88.19 46227 9228.4 13497 2203.3 
1360 88.17 45745 9031.7 14432 2707.5 
1361 88.11 44857 10335.4 32927 3483.9 
1362 88.02 45327 11517.6 33588 3869.6 
1363 88 42525 11522.1 26687 4557.6 
1364 87.77 44576 11723.6 27164 4923.6 
1365 87.4 35406 10692.5 23431 5811.1 
1366 86.77 32944 10736.2 26815 6776.7 
1367 85.61 32787 10360.6 26166 7758.1 
1368 85.9 31368 10799.9 31248 8987.2 
1369 87.2 32599 12045.2 37367 11195.2 
1370 88.9 34782 13264.1 42610 13640.8 
1371 88.7 34474 14049.5 42622 16368.6 
1372 88.5 41122 14742.2 44758 22412.7 
1373 88.9 41509 14984.6 42116 30431.8 
1374 89.7 40296 15454.6 42729 40967.3 
1375 90.9 39672 16141.1 43045 56271.9 
1376 90.4 38207 16698.2 40763 63303.7 
1377 88.1 39740 17046.8 41736 74784.4 
1378 86.8 37150 17350.22 39515 86751 
1379 86 41616 18251.36 42795 114420.5 
1380 85.8 42688 19112.24 38053 142956.7 
1381 87.2 43631 20146.25 39405 144250.5 
1382 88.2 43897 21735.02 44694 144596.6  
1383 89.6 44468 21821.39 45871 147920.2 
1384 88.5 49644 22012.24 46144 149951.3 
1385 88.8 53337 23371.99 47546 144250.3 
1386 89.4 51027 24984.66 47947 186411 
1387 89.6 55665.32 501100 49440.79 217746.98 
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Obs M2 PEX rg Rgdp  
1338 51.6 75.75 - - 
1339 53.9 75.75 5.3 8.41091999369 
1340 56.1 75.75 -2.8 5.50605778192 
1341 68.6 75.75 3.3 5.93000420816 
1342 81.5 75.75 8.4 5.971576483 
1343 92.3 75.75 21.6 7.59316249733 
1344 105.6 80.62 31.1 12.2087579916 
1345 120.8 77.991 12.7 8.59008215962 
1346 144.2 76.158 13.3 14.7804705245 
1347 175.2 76.72 18 5.98134869323 
1348 205.8 78.47 17.7 11.1988726317 
1349 235.7 79.183 16.2 9.2475053682 
1350 296.3 78.695 29.2 13.5639713408 
1351 399.4 76.47 25.5 14.7747098095 
1352 515.8 69.883 6.6 11.055707857 
1353 810.1 67.9 61.8 10.0481095819 
1354 1145.5 86.664 21.6 4.50110194796 
1355 1593.5 73.379 10.9 14.3061668977 
1356 2097 73.716 -2.6 -2.17954603814 
1357 2578.6 84.595 1.7 -12.327701492 
1358 3550 127 -7.2 -5.53070203758 
1359 4508.1 138 -9.6 -17.4775692428 
1360 5236.1 150 -1 -2.17788456215 
1361 6430.7 250 -1.9 12.6139288271 
1362 7514.4 320 1 10.2642911718 
1363 7966.9 350 -6.2 0.0390553805296 
1364 9002.1 613.833 4.8 1.71875533113 
1365 10722.6 741.833 -20.6 -9.64320785597 
1366 12668.1 990.883 -7 0.40703414616 
1367 15687.6 1018.75 -0.5 -3.62527266761 
1368 18753.3 1211.583 -4.3 4.06763025584 
1369 22969.5 1410 3.9 10.3385580978 
1370 28628.4 1419 6.7 9.18946630378 
1371 35866 1498 -0.9 5.59023452792 
1372 48135.1 1810 19.3 4.6987559523 
1373 61843.9 2808 0.9 1.61766079842 
1374 85072.2 4133.35 -2.9 3.04116573706 
1375 116552.6 4215.17 -1.5 4.25311781725 
1376 134312.5 4785 -3.7 3.33628774359 
1377 160401.5 6468.36 4 2.0449585846 
1378 192689.2 8657.68 -6.5 1.74879626887 
1379 249110.7 8188.3 12 4.93738548799 
1380 320957.2 8008.45 2.6 4.50433858093 
1381 321256.3 8150 2.2 5.13251845877 
1382 325123.1 8716.12 0.6 7.30972412264 
1383 329236.7 8748 1.3 4.8781725354 
1384 332947.4 9042 11.6 5.793738548159 
1385 464236 9226 7.4 6.2241226369 
1386 592963.57 9357 -4.3 6.94879626259 
1387 695172.95 9758 9.09 4.6731191379 
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obs rio Rm1 Rm2 U 
1338 - - - - 
1339 10.8487084871 3.22580645161 4.45736434109 3.04 
1340 15.9363273211 -4.08653846154 4.08163265306 3.15 
1341 11.5740015662 9.77443609023 22.2816399287 3.54 
1342 7.22908478383 11.8721461187 18.804664723 3.71 
1343 10.1627612689 10 13.2515337423 3.8 
1344 15.364810267 12.0593692022 14.4095341278 3.89 
1345 13.3836909871 10.761589404 14.3939393939 3.98 
1346 11.9553038791 15.0971599402 19.3708609272 3.94 
1347 15.8962430013 14.025974026 21.4979195562 3.897 
1348 19.2424383869 3.07517084282 17.4657534247 3.86 
1349 11.831366332 7.62430939227 14.5286686103 3.82 
1350 15.1720396234 20.1232032854 25.7106491303 3.68 
1351 13.3253301321 35.641025641 34.7958150523 3.5 
1352 10.186923407 27.7252678009 29.1437155734 3.41 
1353 -0.449052608521 61.4208189443 57.0569988368 8.61 
1354 -12.125323945 36.4608801956 41.4022960128 9.44 
1355 13.2934548237 36.8868980963 39.1095591445 10.18 
1356 -8.07210127577 29.3357329843 31.5971132727 10.59 
1357 -28.9820615224 56.4199873498 22.9661421078 11 
1358 -22.3288006169 34.7189648201 37.6716047468 11.4 
1359 -67.3172385403 32.2667787249 26.9887323944 11.81 
1360 6.92746536267 22.8838560341 16.1487100996 11.83 
1361 128.152716186 28.675900277 22.814690323 11.89 
1362 2.00747107237 11.0709262608 16.8519756792 11.98 
1363 -20.5460283435 17.7796154641 6.02177153199 12 
1364 1.78738711732 8.03054239073 12.993761689 12.23 
1365 -13.7424532469 18.0254285482 19.1122071517 12.6 
1366 14.4424053604 16.6164753661 18.1439203178 13.23 
1367 -2.42028715271 14.4819750026 23.8354607242 14.39 
1368 19.4221508828 15.842796561 19.5421861853 14.1 
1369 19.5820532514 24.5682748798 22.48244309 12.8 
1370 14.0310969572 21.8450764613 24.6365832952 11.1 
1371 0.0281624031917 19.9973608586 25.2811893085 11.3 
1372 5.0114964103 36.9249660936 34.2081637205 11.5 
1373 -5.90285535547 35.7792680043 28.4798411139 11.1 
1374 1.45550384652 34.6200356206 37.5595652926 10.3 
1375 0.739544571602 37.3580880361 37.0043327903 9.1 
1376 -5.30142873737 12.4961126246 15.2376695157 9.6 
1377 2.38696857444 18.1359067479 19.4241042345 11.9 
1378 -5.3215449492 16.0014655463 20.1293005365 13.2 
1379 8.30064532456 31.8953095642 29.2810910004 14 
1380 -11.0807337306 24.9397616686 28.8411938949 14.2 
1381 3.55293932147 0.905029285091 0.0931899954262 12.8 
1382 13.4221545489 0.239929844264 1.20364954711 11.8 
1383 2.63346310467 2.29853260727 1.26524384149 10.4 
1384 0.595147260797 1.37310522836 1.12706147279 11.5 
1385 3.0383148405 -3.8019010172 39.4322346413 11.2 
1386 0.843393766037 29.2274608788 27.7289072799 10.6 
1387 3.11550253405 16.810156053 17.2370420665 10.4 



 105 / …تأثیر متغیرهاي پولی بر 

 

  آزمون ریشه واحد متغیرها -3ضمیمه 

در I )2(و سـپس بـا  I )2(در مقابـل  I)3(بـراي آزمـون ریشـه واحـد متغیرهـا را ابتـدا بـا        
نتیجـه آزمـون ریشـه واحـد در     . کنـیم آزمون میI )0(در مقابل I )1(باالخره با  وI )1(مقابل

هسـتند   2جمعی از مرتبـه   Uو  E،IO ،M1 ،M2 ،pexدهد که متغیرهاي نشان می 4جدول 
در عــین حــال . جمعــی از مرتبـه صــفر هسـتند   rgdpو Rm2، Rm1، Rio ،rgو متغیرهـاي  

باشند و نتایج آنهـا قابـل   ند بنابراین کاذب نمیها جمعی از مرتبه صفر هستپسماند رگرسیون
  .اتکا است

  
  نماد
  
  

  
  I )2(متغیر 

  نتایج آزمون

)3( I در  
  I )2(برابر

)2( I در  
  I )1(برابر

)1( I در 
  I )0(برابر

E 3(رد   نرخ اشتغال( I  )2( I   
IO  3(رد   درآمد نفتی( I  )2( I  

M1  
برحســب  ( حجــم پــول درگــردش   

  )میلیارد ریال
  2( I(  I )3(رد 

M2  
ــدینگی ــم نق ــارد  ( حج ــب میلی برحس

  )ریال
  2( I( I )3(رد 

Pex  3(رد   نرخ ارز در بازار موازي( I )2( I  

rg  3(رد   نرخ رشد مخارج دولت( I رد)2( I )1( I 

Rgdp  3(رد   نرخ رشد اقتصادي( I رد)2( I )1( I 

Rio  3(رد   )درصد(نرخ رشد درآمد نفتی( I رد)2( I )1( I 

Rm1   3(رد   )درصد(نرخ رشد حجم واقعی پول( I رد)2( I )1( I 

Rm2  
ــدینگی   ــی نق ــرخ رشــد حجــم واقع ن

  )درصد(
 1( I( I )2(رد I )3(رد 

U 3(رد   نرخ بیکاري( I رد)2( I  
 


