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متغیر اسمي است اما نقش پول و نظام پولي در تسريع و تسهیل فعالیت هاي بخش واقعي اقتصاد، بسیار مهم و غیر قابل انکار است. پول پول يک 

 وضوعحول مکالن به همین دلیل بخش بزرگي از مباحث اقتصاد  است. اقتصاد از مهم ترين سواالت اقتصاد کالن حقیقيمتغیرهاي  بر و تأثیر آن

 يقیحق دیدر مورد شناخت اثرات پول بر تورم و تولاست.  آنمتعلق به  کالن رفته و مهم ترين اختالف نظرها میان اقتصاددانانپول شکل گ

موضوع پرداخته و به  نيصورت گرفته و همچنان ادامه دارد. مکاتب اقتصاد کالن بر اساس فروض و نگاهشان به اقتصاد به ا يمطالعات فراوان

نزاع در بحث است. به صورت کامل روشن نشده کالن نزد اقتصاددانان پول و اثرگذاري آن مسئله  . اما همچناناندافتهي دست يمتفاوت جينتا

اجماعي شکل گرفته است که پول در بلند مدت خنثي است  ،خنثايي يا عدم خنثايي پول هنوز ادامه دارد اما در میان بیشتر انديشمندان اين حوزه

هاي متفاوتي بدين منظور در ادبیات، تبیین (B. Snowdon and H. Vane 2005 اما در کوتاه مدت بر تولید حقیقي و اشتغال اثر گذار است.)

 شود.پرداخته مي براي شناخت اثرات پول ارائه شده که در ادامه به تشريح اين نظريات و شناسايي محل نزاع

 1ريات اصلي موضوع مهم تأثیرگذاري متغیر اسمي پول بر تولید حقیقي دسته بندي شده است و به صورت کلي در ذيل به صورت خالصه نظ

حجم براي اثرگذاري پول بر تولید حقیقي در بلند مدت ذکر شده است. در کوتاه مدت اجماعي میان اقتصاددان وجود دارد که رشد نظريه اصلي 
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 تواند اثر مثبت و حقیقي داشته باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.پول مي

 

 
 دسته بندی کلی نظریات اثرگذاری پول بر تولید حقیقی – 1نمودار شماره 

 

پول در بلند مدت خنثي است و اثري روي بخش حقیقي ندارد اما در ن که رواج بیشتري در میان انديشمندان اقتصاد دارد اين است که یاولین تبی

در شناخت روابط پولي بلند مدت مطالعات زيادي انجام شده است براي مثال کوتاه مدت میتواند اثرات حقیقي روي تولید و اشتغال داشته باشد. 

میانگین نرخ هاي تورم، رشد تولید و کشور  441ز ( با بررسي يک دوره سي ساله اMcCandless and weber 1995مک کاندلس و وبر)

نتیجه اصلي به دست آوردند: نخست اينکه همبستگي بین تورم و نرخ  2نرخ هاي رشد سنجه ها مختلف پول را بررسي کرده و از تحلیل آن ها 

که بیان  تأکیدي بر نظريه مقداري پول است است. اين همبستگي قوي با بسیاري از مطالعات ديگر سازگار بوده و 4رشد عرضه پول تقريبا برابر 

سال  21لوکاس با استفاده از اطالعات  .(Lucas 1980 يک تغییر در نرخ رشد پول موجب تغییري برابر در نرخ تورم قیمت ها میشود.)کند مي

اياالت متحده نمودار تورم ساالنه در برابر نرخ رشد پول را ترسیم کرد و به يک همبستگي قوي بین اين دو متغیر رسید.   (4891تا  4811)

با اطالعات اياالت متحده  2111تا  4811( کار لوکاس را براي سال هاي Berentsen, Menzio, and Wright 2008گروهي از اقتصاددانان)

  رسیدند. لبه يک همبستگي قوي بین تورم و رشد پو مانند لوکاسهتکرار کردند و 

اثرگذاري پول بر بخش 
(تولید)واقعي 

در بلند مدت

مدلهاي  )اثر مثبت 
هترودوکس پولي، 

...(گرازياني و 

مدلهاي متعارف، )بدون اثر 
..(والش و لوکاس و

مدلهاي  )اثر منفي 
و CIAکالسیکي، 

Search)

در کوتاه مدت

اثر مثبت
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 رابطه رشد حجم پول و نرخ تورم  – 2نمودار شماره 

 
 میکند: تبیین( سطح عمومي قیمت ها را به صورت زير Romer 2012رومر در کتاب اقتصاد کالن پیشرفته )

𝑃 =
𝑀

𝐿(𝑖 , 𝑌)
 

, 𝐿(𝑖بیانگر حجم پول و  𝑀و  بیانگر سطح عمومي قیمت ها  𝑃در اين معادله  𝑌)  تابع تقاضاي حقیقي پول که تابعي از𝑖  نرخ بهره اسمي و𝑌 

دهد سطح عمومي قیمت ها میتواند به دلیل افزايش عرضه پول، افزايش نرخ هاي بهره و کاهش تولید درآمد حقیقي است. اين معادله نشان مي

بر يک عامل تأکید مي کنند و آن رشد عرضه  هاي مختلف پرداخته میشود اقتصاددانان معموالً افزايش يابد اما هنگامي که به بررسي تورم در دوره

به عبارت ديگر با توجه  عامل ديگري نمیتواند منجر به افزايش هاي پايدار در سطح قیمت ها شود. چپول است و دلیل اين تأکید اين است که هی

هاي اثرگذار بر سطح ساير مولفه توان اظهار داشتمي سطح عمومي قیمتهاافزايش دفعي و گذرا( )و نه به تعريف تورم به افزايش مداوم و مستمر 

 تواند منجر به رشد دائمي سطح قیمتها شود همان افزايش حجم پول است.بوده وتنها عاملي که ميموثر عمومي قیمتها به صورت گذرا 

.𝑀بر اساس رابطه  کیاقتصاددانان کالسهمچنین بر اساس نظريه مقداري پول،  𝑣 = 𝑃. 𝑌 که در بلند  کرند انیمسئله را ب نيا يتجرب يبررس

( رابطه مستقیمي وجود دارد به اين صورت که افزايش حجم پول در بلند مدت تنها منجر به  افزايش 𝑃( و سطح قیمت)𝑀مدت بین حجم پول)

که بر اساس نظريه  طه تبیین ديگري از خنثايي پول در بلند مدت است( ندارد، اين رابPشود و تأثیري روي سطح تولید)ها ميدر سطح قیمت

 مقداري بیان شده است.

اين است که تورم و رشد پول با نرخ رشد تولید حقیقي همبستگي ندارد. اين نتیجه مانند بررسي تجربي مک کاندلس و وبر دومین نتیجه گیري 

بر اساس نظريات اقتصاددانان  رابطه مثبتي بین رشد پول و تولید حقیقي وجود ندارد.مطالعات زيادي نشان میدهد نتیجه اول قوي نیست اما 

وري است و افزايش متغیر اسمي پول در بلند مدت تأثیري هاي تولید و بهرهشود افزايش نهادهمتعارف، آن چیزي که موجب افزايش تولید مي

 روي تولید نخواهد داشت.

ممکن است نتايج تحقیقات در کشورهاي مختلف يا حتي دوره هاي مختلف يک کشور به دلیل اجراي ، بررسي روابط پولي کوتاه مدتدر 

نباشد، اما در مجموع بسیاري از اقتصاددانان معتقدند که در کوتاه در بر نداشته بانک مرکزي نتايج يکساني  طسیاست ها با شیوه هاي مختلف توس

( در يک بررسي تجربي Sims 1992سیمز ) داشته باشد. و اشتغال متغیرهاي واقعي مانند تولیدمدت نوسان هاي پولي میتواند تأثیر مهمي بر 
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در همه کشورها پاسخ تولید به شوکهاي پولي  نمودشوک سیاست پولي بررسي کرد و مشاهده کشور فرانسه، آلمان، ژاپن و بريتانیا را به  1واکنش 

براي مثال تأثیرات منفي يک شوک انقباضي بر تولید بعد از چندماه يک  کند.تبعیت مي  (hump-shaped patternاز يک الگوي کوهان شتري)

از جمله که اند به بررسي اثرات کوتاه مدت شوک هاي پولي پرداخته ديگري اقتصاددانان زياد قله ايجاد میکرد و سپس به آرامي از بین مي رفت.

( اشاره کرد. در پژوهش اين دو اقتصاددان تورم به دو جزء بلند مدت و Quah and Vahi 1995کار تجربي کواه و وهي)توان به آن مي

( معرفي میکنند و آن را برآمده از تغییرات پولي میدانند و core inflationتقسیم مي شود. تورم بلند مدت را با عنوان تورم هسته ) نوسانات

( معرفي میکنند. تورم هسته يا همان بخش non-core inflationن تورم غیر هسته )نوسانات را با عنوااصطالحاً به آن تورم پولي میگويند و 

مشاهده کردند در بررسي اين دو اقتصاددان با وارد کرد شوک تقاضا به مدل . پولي تورم برآمده از شوک هاي تقاضا است و تورم بلند مدت است

تورم هسته را اينگونه تنها چند دوره دوام داشت. در ادامه تورم پولي يا همان  از چند دوره از بین رفت وبعد  بر تولید حقیقي اثر شوک پولي

 بلندمدتي بر تولید حقیقي ندارد ولي اثر بلند مدت بر سطح تورم دارد. تعريف میکنند: تورمي که تأثیر

 
 های تقاضا)شوک پولی( و عرضه بر تولید حقیقیاثر تکانه شوک – 3نمودار شماره 

 
شود، اما ، واکنش تولید به شوک تقاضا)شوک پولي( اينگونه است که در ابتدا شوک پولي منجر به تغییرات نرخ رشد تولید حقیقي ميمطابق نمودار

 تغییرات هسته تورم در بلندمدت بر تولید بي اثر است. ، بدين معنا که روددوره اثر شوک بر تولید از بین مي 21تقريبا بعد از 

)تکنولوژي، نیروي  رشد تولید حقیقي در بلند مدت تابع عوامل نهادي ،که در ادبیات اقتصاد متعارفیان شد اين است آنچه ب به صورت خالصه

وتاه کار، منابع طبیعي و..( است و رشد پول در بلند مدت تأثیري بر تولید حقیقي ندارد و جز هسته تورم ناشي از تغییرات پولي است، اما در ک

در گردش بنگاه ها منجر به  هيسرما شيمبادله( و افزا نهيموجود در مبادالت )کاهش هز يهابا کاهش اصطکاک تواندیم ينگينقدمدت رشد 

 بلند در پول حجم گروه نيا دهیعق به ،روديم نیاثرات به مرور از ب نيداشته باشد و ا بر اقتصاد يقیو اثرات حق شود يقیحق دیدر تول شيافزا

 حجم است الزم اقتصاد در. است مبادالت يساز روان ومبادله  نهينگاه کاهش هز نيکارکرد پول در ا  کند. اديرا ز يقیحق دیتول تواندينم مدت

 يقیحق عوامل تا باشد داشته وجود ها بنگاه گردش در هيسرما و يگذار هيسرما يازهاین و ياقتصاد مبادالت زانیم با متناسب ينگينقد از يمناسب

باشد. تعبیري وجود دارد که کارکرد پول را به روغن  انيجر در اقتصاد رخهدست به دست شود و چ ييآحاد جامعه به صورت کارا نیب دیتول

کند و اگر حجم پول از هاي مربوط به مبادالت را کم ميموتور تشبیه میکند، در اين تعبیر حجم پول مانند روغن براي موتور بسیاري از اصطکاک

د و از طرف ديگر زماني که بیش از حد تزريق شود موجب شورود و اقتصاد دچار رکود مينیاز جاري اقتصاد عقب بیفتد هزينه مبادالت باال مي

 کند.و هیچ موتوري با تزريق بیش از حد روغن بهتر کار نمي شودتورم مي

 براي مثال .تواند موجب رشد حقیقي در بلند مدت شودو مي نیست يبر اين باور هستند که پول خنث گروهي از اقتصادداناندر طرف مقابل 
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( بیان میکند بر اساس نظريه پولي تولید و نظريه چرخه پول، فرايند تولید با پول به عنوان دستمايه اولیه در اختیار Graziani 2009زياني)اگر

پول در پذيرد. در اين نظريه کارآفرين براي به دست آوردن عوامل تولید آغاز شده و در نهايت با اکتساب پول ناشي از فروش محصول پايان مي

معطوف به تولید از عوامل مهم موثر بر بخش حقیقي است. خلق پول قادر است جرياني از مبادالت را رقم بزند که در نهايت  دست کارآفرين و

گسترده و ناهمگن  اتیاز ادب يبخش د،یتول يچرخه پول کرديرو(. Pargues and Seccareccia 2000شود)منتهي به خلق پايدار ارزش مي

 يو کارها 4891اول دهه  مهیاز ن (Agusto Graziani)يانيبا مطالعات آگوستو گراز کرديرو نياقتصاد نامتعارف است. ا اياقتصاد هترودکس و 

،  (Marcello Messori)ي، مسور (Biago Bossone)، بوسونه (Emiliano Brancaccio)ویچون برانکاس يمؤلفان لهیوسمنتشرشده به

که  (Alberto Zazzaro)زارو، زا (Forges Davanzati)ي، داوانزت (Giuseppe Fontana)ا، فونتان (Riccardo Bellofiore)وریبلف

در تکاپو  دیتول يپول هينظر ( در مقاله اي بیان میدارند:4189طبا )قباشي و بني. افتياند، رونق او را در جهات مختلف گسترش داده يهالیتحل

 يپول يۀباشد. نظر ياقتصاد يرهایمتغ گريو د يکاریحل معضل ب د،یتول ،يرشد اقتصاد يبرا يفرصت تواندياست نشان دهد چگونه خلق پول م

 ۀچرخ»است که  دهيا نيابر  يدر ارتباط با بخش واقعي اقتصاد است. اين نظريه مبتن ينظام پول تیو اهم گاهيجا نییرويکردي نوين در تب دیتول

از فروش  حاصل يهايديعنوان عاها شروع شده و با پول بهاکتساب نهاده يبرا هیاول ينقد يۀمثابه سرما؛ با پول به«است يپول يتیماه يدارا دیتول

بدان معناست که  نيا .کنديم دیها را قادر به اکتساب و کنترل عوامل تولدارد که آن يانهیها حکم ظرف و زمبنگاه يبرا ي. اعتبار بانکابدييم انيپا

موجود، عاطل  يتکنولوژ يو حت دیتول يهاو نهاده هاتیظرف شود،يم جادياختالل ا يمولد ثروت به اعتبارات بانک يهابخش يدر دسترس يوقت

و مجهز به دانش  مندتوان نانيچنانچه در دسترس کارآفر «دیپول مقدم بر تول»است. لذا  تيخواهد شد که فاقد اولو ييهاتیمصروف فعال ايمانده 

 کند. دیتول کاریعوامل متکثر و ب يسازو هماهنگ يآورها را موفق به اکتساب، جمعت آنقادر اس رد،یقرار گ يفن

 يهاتیبالاستفاده و عامل يهااجابت نشده و نهاده ازِین يدارا يهابخش يسو)خلق پول( به دياست: اگر پول جد نيا دیتول يپول يۀنظر داللت

 يقیبر بخش حق ارآثار ماندگ يجاگذاربه جهیو خلق ثروت و درنت دیعوامل تول يکاراندازسوق داده شود، قادر به يتوانمند و برخوردار از دانش فن

با اکتساب پول )پس از فروش  تيبا پول آغاز شده و درنها ياقتصاد ۀچرخ» ( نیز اينطور به اين موضوع مي پردازد:4181دروديان)همچنین  است.

 ياعنوان واسطهآن و پول به نیب دياست که با دیتول يهاستهيها و باضرورت نيتراز مهم يکي هیاعتبار اول ايپول  ني. ارديپذيم انيمحصول( پا

کوپن »در برابر  (Claim Ticket)«طلب طیبل»دو با عنوان  نياز ا اندليما راننظصاحب يتفاوت قائل شد. برخ دشدهیتول يمبادله کاالها يبرا

قرار گرفته  نيکارآفر اریبار خلق شده، در اخت نینخست يکه برا ياشاره دارد به پول ي( اول4891کنند. )بلفیور  ادي (Recipe Voucher)«افتيدر

اقتصاد کالن  اتی. آنچه در ادبانياست به پول در جر مربوطيدوم يبرده است؛ ول شیخلق محصول را پ نديفرآ دیو او با پرداخت آن به عوامل تول

کوپن دريافت  اياول است. پول دوم  يو نقش پول در معنا تیزا بودن آن مطرح شده ناظر به پول دوم و غافل از اهمپول و تورم يياعنوان خنثبه

 يقدرت چیه يدارا يکه به لحاظ نهاد شوديو خدمت م کاال ديها صرف خرکنندگان قرار گرفته و توسط آناست که از ابتدا در دست مصرف يپول

موجود نقش دارد،  ۀ( و صرفاً در گردش چرخدنديجد يکه تنها منتظر تقاضا يداتیتول کي)مگر تحر ستیاقتصاد ن يدیتول تیدر بسط ظرف

را اکتساب  دیتول کاریاستفاده از آن، عوامل ب اقرار داده شده تا ب نيکارآفر اریاست که در اخت يتیاول يا بلیط طلب ظرف يآنکه پول در معناحال

الزم است  داًیوجود دارد، بلکه اک شتریپول ب ۀبه عرض ازیفقط ناست که نه نيحساس ا اریتوجه و بسقابل ۀنکت بپردازد. دیلکرده و به بسط تو

خلق  يبرا کاریب دیکه درصدد اکتساب عوامل تول يمولد يهاها و بنگاهبه بخش يپول به شکل حداکثر نيشود که ا دیتمه يسازوکار

به  ديپول جد تيبه هدا ازین ديرشد و بسط اقتصاد، عالوه بر پول جد نديمعنا، در فرآ نيترکوتاه. به ابدي صیهستند، تخص ديجد ۀافزودارزش

 «خواهند کرد. دیتول کاریب يهانهاده يریکارگرا صرف به ديوجود دارد که پول جد يمولد يهابخش

، که بر  (Schumpeter 1911ل در نظريه اقتصادي توسعه اقتصادي وي است)اين نوع بیان مطلب تا حد زيادي مديون تفسیر شومپیتر از پو

( تأکید کرده و خلق پول را عاملي در جهت نوسازي سازماندهي تولیدي در دست Creative Destructionمفهوم کارآفريني و تخريب خالق)

 ينيکرده و عمالً پول )اعتبار( را شرط الزم کارآفر دیتأک يثروت شخص يجابه يبه اعتبار بانک نانيکارآفر يبر اتکا تریشومپ بیند.کارآفرين مي

 ۀمبادل يکنندگلیتسه»کارکرد  زور،یکاتال کي بهمثاکه صرفاً به يخنث يپول از نقاب گاهيجا يو لی( در تحل2112 نیتی. )لو و اسمکنديم يمعرف

با نگاه اين نظريه  نتیجه شوديم يمعرف يدیتول يندهايشروع فرآ يضرور ازینشیعنوان پو به ردیگيرا داشته فاصله م «دشدهیمحصوالت تول

نبوده و نقش  ينگاه پول خنث نيدر ا متعارف اقتصاد به پول متفاوت است و در پي استفاده از نقدينگي و اعتبار براي رشد تولید حقیقي است.

 .دارد يدیتول يندهاياقتصاد کالن و فرآ يرهایدر متغ يتوجهقابل
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( روشي براي يافتن نقش پول پیشنهاد Clower 1967کالور )دهند. گروه ديگري از اقتصاددانان تبیین متفاوتي نسبت به دو دسته گذشته ارائه مي

داده شد. در اين  ط( بسLucas 1980( و لوکاس )Grandmont and Younes 1972توسط گراندمونت و يانس ) کرد، بعدها اين روش

کند يعني وجود پول در اقتصاد الزم شود که پول، خريد کاال را امکان پذير ميشود و تأکید ميواسطه مبادله در نظر گرفته ميروش پول به عنوان 

شود. در واقع در اين مدل تأکید مي شود که امکان جانشیني بین پول و زمان از طريق تکنولوژي مبادله است و اگر پول نباشد اقتصاد متوقف مي

𝑀/𝑃ه طوري که اگر وجود دارد ب ≥ 𝐶 ( باشد، زمان خريد صفر و در غیر اين صورت بي نهايت استMcCallum 1990 اين مفهوم را .)

( نیز Cash in Advanceمیتوان به صورت اين فرض بیان کرد که افراد عالوه بر محدوديت بودجه استاندارد با محدوديت پیش پرداخت )

ت که خانوار قبل از خريد کاالي مصرفي بايد به همان اندازه يا بیشتر پول نقد نگهداري کنند به عبارت قید اين اس CIAدر مدل  مواجه هستند.

 ديگر:

𝑝𝑡𝑐𝑡 ≤ 𝑀𝑡−1 
  

ه مثبت نگهداري پول براي خانوار ضروري است زيرا براي مصرف دوره بعد نیاز به پول نقد دارد، از طرف ديگر در اقتصاد بازار دارايي با نرخ بهر

و لذا کنشگران  دارد، هزينه فرصت نگهداري پول براي خانوار برابر است با سودي که از سرمايه گذاري در اوراق قرضه از دست میدهندوجود 

در اين مدل پول الزمه اقتصاد است و بدون همواره سعي میکنند مقدار پولي را نگه دارند که دقیقا براي تأمین میزان مصرف مطلوبشان کافي است. 

شود به عبارت ديگر شود اما اگر حجم پول در اقتصاد بیش از حد نیاز زياد شود موجب تورم و در نهايت کاهش تولید ميقتصاد متوقف ميپول ا

شود. مکانسیم اثر گذاري افزايش افزايش حجم پول در بلندمدت خنثي نیست و اثر منفي دارد و باعث کاهش تولید حقیقي مي CIAدر مدل 

شود و افزايش تقاضا موجب افزايش قیمت اينگونه است که زماني که حجم پول افزايش پیدا میکند تقاضا زياد مي CIAحجم پول در مدل 

ز حجم پول نیست( در نتیجه تورم ايجاد مي شود.زماني که قیمت کاالها گران شود خانوار براي مصرف بايد پول میشود )افزايش تولید متأثر ا

، نگهداري پول بیشتر به معناي هزينه فرصت باالتر است، خانوار سود بیشتري را بیشتري نگهداري کند تا بتواند کاالي مصرفي خود را تأمین کند

میدهد و اين بدان معني است که مصرف براي خانوار گران تر تمام شده است در نتیجه خانوار مصرف خود را  با نگهداري پول بیشتر از دست

آيد و تولید ، نیروي کار کمتري عرضه میکنند که به موجب آن تابع تولید پايین ميکاهش میدهد. با کاهش مصرف، کنشگران به دلیل کاهش انگیزه

در تولید حقیقي داشته باشد اما در بلند مدت خنثي افزايش حجم پول در کوتاه مدت ممکن است اثر مثبت  طبق اين نگاه شود.حقیقي کم مي

 نیست و اثر منفي روي تولید حقیقي دارد.

انجام مبادالت و  يپول برا يکه نگهدار کنديم انیب دمنيقاعده فر( نیز تبیین شده است.Friedman Ruleاين مکانیسم در قاعده فريدمن)

 شدهيپول نگهدار قياوراق قرضه از طر دياست که با خر يپول از دست رفتن عائد ينگهدار نهيهمراه است. هز نهيمالت در اقتصاد با هزمعا

بدان  نياخذ شود. ا اتیمال يکه از مصرف نوع شوديم باعث نيپول است. ا يفرصت نگهدار نهي. لذا نرخ بهره اوراق قرضه، هزآمديبدست م

پول  يمعامالت( و نگهدار هيتسو يکند )پول برا يمصرف کردن پول هم نگهدار يبرا ديمصرف کاالها در اقتصاد، با يخاطر است که فرد متقاض

ش کاه قي)از طر کنديم دایدر اقتصاد کاهش پ دیتول شود،ياخذ م اتیمال ياز دست دادن نرخ بهره اوراق قرضه. لذا چون از مصرف به نوع يعني

تواند منجر به اثر حقیقي بر تولید شود اما در بلند مدت اين اثر به . در نهايت رشد پول در کوتاه مدت مي(دیکار و کاهش نهاده تول يرویعرضه ن

 دلیل هزينه فرصت نگهداري پول در اقتصاد پايدار نیست.

 

 نزیک يعموم ي. تئوره شددر کوتاه مدت سوق داد يپول استیس يگذار ریپول به سمت تاث يتوجه ها از مسئله خنث4811رکود دهه بعد از 

. به صورت کلي مطابق آنچه تاکنون بیان شد، در نگرش بودند رییتغ نياز ا يينمونه ها (4818)در سال  کايبرگن از اقتصاد آمر نی( و مدل ت4811)

در  (4892) تواند موجب اثر حقیقي در اقتصاد باشد. لوکاسميمیان اقتصاددانان اجماعي شکل گرفته است که رشد حجم پول در کوتاه مدت 

 دهد.( معروف است مکانیسم جديدي از اثر گذاري پول بر تولید و سطح قیمت ها ارائه ميLucas Island Modelي که به جزاير لوکاس )مدل

اقتصاد گويا ه است. مدل جزاير لوکاس بیان مي کند در اين مدل قیمت و دستمزد کامال منعطف هستند و مسئله اطالعات ناقص در مدل وارد شد

لوکاس، مربوط  لیدر تحل يدیعنصر کلاز جزاير مختلف تشکیل شده است که در هر جزيره يک سري کنشگر وجود دارد که با هم اشتراک دارند. 

جزيه خودش اطالعات کامل نسبت به  هر کسي دراست،  دکنندگانیبه خصوص تول يفعاالن اقتصاد يبه ساختار مجموعه اطالعات موجود برا

آن چیزي که مردم به عنوان وضعیت اقتصادي از جزاير میبینند  اطالعات جزيره خودش دارد ولي اطالعات او نسبت به ديگر جزاير ناقص است.
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در  ا وقفه همراه است.قیمت است يعني مکانیسم مشاهده وضعیت اقتصادي هر جزيره از طريق قیمت در آن است. مشاهده قیمت ديگر جزاير ب

يابد، هر افزايش مي فته و در نتیجه قیمت کاالياافزايش  يشتقاضا براي کاالهر بنگاه مشاهده میکند که شود، اين مدل زماني که حجم پول زياد مي

تاده)به خاطر وقفه مشاهده قیمت ديگر بنگاه اطالع ندارد که اين افزايش تقاضا در کاالي خودش اتفاق افتاده يا در همه جزاير اين افزايش اتفاق اف

جم جزاير( لذا واکنش عقاليي بنگاه اين است که در پي افزايش تقاضا و به تبع افزايش قیمت ، تولید خود را افزايش دهد. پس تأثیر افزايش ح

دارد. در دوره بعدي که کنشگران هر يابد و اين شوک پولي اثر مثبت حقیقي پول در اقتصاد اينگونه است که سطح تولید هر بنگاه افزايش مي

شوند که اين افزايش تقاضا در همه بازارها رخ داده است و در نتیجه جزيره تغییر قیمت ديگر جزاير را مشاهده میکنند با اين مسئله مواجه مي

هاي نسبي ثابت مانده بنابراين قیمتسطح قیمت عمومي در همه بازارها افزايش يافته است و همه کاالها در همه جزاير با هم گران شده است، 

در  است و واکنش بهینه تولید کننده اين است که مقدار عرضه کاالي خود را تغییر ندهد. در اين مکانیسم در بلند مدت افزايش حجم پول تغییري

 کند و گفته میشود پول در بلند مدت خنثي است. ها ايجاد نميسطح تولید بنگاه

 

هاي قیمت مواجه هستند.شاخص هاي قیمت، تصوير گذاري تورم با مشکل تفکیک جزء مزمن و نوساني شاخصهدف هاي مرکزي برايبانک

دهند. لذا تعريف شاخصي که بتواند منعکس کننده چگونگي هاي پولي و مالي بر تورم در اختیار سیاستگذار قرار نميدقیقي از اثر سیاست

هاي آماري متداول براي تفکیک جزء بلندمدت تورم از بخش کند. روشپولي باشد، ضرورت پیدا مي هايها به ويژه سیاستاثرپذيري از سیاست

هاي اقتصادي است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي فصلي دو متغیر تورم و تولید اشکال اساسي عدم انطباق با تئورينوساني آن داراي 

بخش بلند مدت تورم، بخش پولي تورم است که  شود.دهه اخیر اقتصاد ايران تفکیک مي 1ي حقیقي، جزء مزمن تورم از جزء نوساني آن برا

برآمده از سمت تقاضا است و مورد توجه جدي سیاستگذار پولي است و سعي بر اين است که سنجیده شود ه مقدار از تورم متعلق به بخش پولي 

 است و چه مقدار غیر پولي است.

ايم. بانک مرکزي در جهت هدفگذاري ايم و چندين دوره تورمي را تجربه کردهاهد افزايش دائم حجم نقدينگي بودهدر ايران در دهه گذشته ش

ها داشته است اما رشد شتابان نقدينگي که ناشي از کسري بودجه تورمي با کنترل نرخ بهره و بالتبع حجم نقدينگي سعي در مديريت سطح قیمت

ها در دهه گذشته مرکزي و همچنین اعتباردهي گسترده نظام بانکي است موجب افزايش چندباره سطح قیمتو چاپ پول پر قدرت توسط بانک 

 41درصدي رفاه جامعه طي  11 بیش از ها اقتصاد ايران شاهد کاهشاي که با مقايسه رشد حقیقي اقتصاد و افزايش سطح قیمتشده است به گونه

هاي اثر شناسايي کانال ها است و طبعاًگذاري تورم و کنترل سطح قیمتفه بانک مرکزي هدفمهم ترين هدف و وظی سال گذشته بوده است.

تورمي  منشأهاي اصلي رشد نقدينگي در اقتصاد الزمه اولیه سیاستگذاريکنترل گذاري رشد نقدينگي بر تورم و همچنین مسئله پیشیني آن يعني 

ثباتي افزايش تولید حقیقي بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است اما به خاطر وجود بي هاي اخیر به مسئلهدر سال است. از سوي بانک مرکزي

ها اين نرخ اي که در برخي سالايم به گونههاي تورمي در مجموع شاهد کاهش سرمايه گذاري حقیقي و درآمد ملي بودهدر اقتصاد و وقوع دوره

براي اقتصاد اين است که ثبات در آن حاکم شود. سرمايه گذاران و کنشگران اقتصاد با  . در اين شرايط مهمترين اولیويترشد منفي شده است

لذا  گذاري نخواهند داشتباال است انگیزه کافي براي تولید و سرمايه و انتظارات تورمي ريسک سرمايه گذاري وجود شرايطي که در آن

هاي ح قیمت باشد. همچنین طبق عقیده برخي از اقتصاددانان بر اساس تئوريسیاستگذار پولي بايد اولويتش کنترل تورم و ايجاد ثبات در سط

ت پیشین مطرح شده ادعا میکنند با رشد مناسب پول و هدايت آن به سمت صنايع سود ده و داراي پتانسیل رشد میتوان به رشد تولید در بلند مد

اين نکته که آيا  اند در بلند مدت اثرات حقیقي مثبتي در اقتصاد داشته باشد.توکمک کرد و اين هدايت هدفمند اعتبار)نقدينگي تازه خلق شده( مي

شود بايد در اقتصاد ايران به صورت همه جانبه بررسي شود تا در صورت اعمال در اقتصاد مي رشد نقدينگي به درستي موجب اثرات حقیقي

ها ظاهر نشود به عبارت ديگر سیاستگذار د و فقط در سطح قیمتسیاست مثبت در راستاي تحقق اين ادعا، اين عمل به صورت عکس عمل نکن

پول  به قصد افزايش تولید نقدينگ را زياد کند اما آن چیزي که محقق شود تنها تورم و حتي کاهش تولید باشد لذا بسیار مهم است که رفتار رشد

تورمي را انجام دهد. اين پژوهش سعي دارد با بررسي رفتار در اقتصاد ايران به درستي بررسي شود و سیاستگذار بر اساس آن سیاستگذاري 

و با نتايج به دست آمده از مشاهدات اين متغیرهاي کالن  نقدينگي در سه دهه گذشته ارتباط اين متغیر کالن را با تورم و تولید حقیقي را بسنجد

  سعي دارد پیشنهادات سیاستي مناسبي در راستاي تحقق ثبات در اقتصاد و افزايش در تولید ارائه دهد.

ساله، انداز بیستهاي مقاومت اقتصادي و دستیابي به اهداف سند چشمهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هدف تأمین رشد پويا و بهبود شاخصسیاست
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سیاست کلي تبیین شده است و بر اساس  21گرديده است. گرا ابالغ زا، پیشرو و برونپذير، فرصت ساز، مولد، درونبا رويکردي جهادي، انعطاف

ثبات در اقتصاد  جاديا ،ياقتصاد مل يازهایبه ن ييکشور با هدف پاسخگو ينظام مال يجانبههمه تياصالح و تقو »ها يعني:بند نهم اين سیاست

. در جهت رسیدن به اين هدف مهم شده است دیتأک يبخش واقع تيثبات اقتصاد و تقو مهم مسئله« ي بخش واقع تيدر تقو يشگامیو پ يمل

سرمايه گذار باشد، بدين معنا که قیمت ها پر نوسان و جهشي نباشند تا تعیین شده در بند نهم اقتصاد مقاومتي، مسئله مهم ثبات قیمتي مطرح مي

ل بتواند با افق ديد بلندمدت اقدام به سرمايه گذاري حقیقي کنند، مسئله افزايش تولید و اقتصاد مولد در بستر ثبات اقتصاد و ريسک کم شک

 يبخش واقع تيدر اقتصاد و تقوقیمت ثبات  جاديا يدر راستا ياستیس شنهاداتیبا شناخت عوامل مؤثر به ارائه پاين پژوهش سعي دارد گیرد. مي

شناخت اثر گذاري حجم پول و سیاست پولي يکي از پیش نیازهاي سیاستگذاري و ايجاد ثبات در اقتصاد است. پژوهش حاضر  اقتصاد بپردازد.

ناسبي قصد تبیین اثر گذاري حجم پول در کوتاه مدت و بلند مدت بر تولید حقیقي و تورم است و امید است با مطالعه تجربي بتوان رفتارشناسي م

 به دست آورد.هاي اقتصاد مقاومتي و گذاري بهتر رسیدن به اهداف ذکر شده در سیاستدر جهت سیاستاز اقتصاد ايران 
 

 سابقه پژوهش:

 مطالعات داخلي:

و تولید پرداخته به بررسي تجربي اثر شوک پولي بر تورم « رويکرد مناسب در مواجه با تورم مزمن در ايران»اي با عنوان ( در مقاله4198نیلي )

 است و نتايج مدل نشان دهنده اثرگذاري کوتاه مدت حجم پول روي تورم و تولید است اما در بلند مدت تنها روي تورم اثرگذار است.

رابطه بین مانده به مشاهده «  بررسي رابطه بین حجم پول، تورم هاي باال و مالیات تورمي در اقتصاد ايران »( در پژوهشي با عنوان 4198کیاني)

 پرداخته است.هاي واقعي و تورم را با استفاده از الگوي تقاضاي پول کاگان و با استفاده از داده هاي ماهانه 

 بررسي رابطه علي پول و تورم در اقتصاد ايران است.«  بررسي رابطه علي پول و تورم در اقتصاد ايران »( در پژوهشي با عنوان 4191مصطفوي)

يج تحقیق در کوتاه مدت پول بر تورم تاثیر داشته، ولي در بلند مدت تاثیر چندان نداشته است. همچنین، در کوتاه مدت سیاست پولي بر اساس نتا

 موثر بوده است، در حالي که در بلند مدت پول حالت انفعالي داشته و سیاست پولي بي اثر بوده است.

 هاي کلي اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته است.طبیق با سیاستدر مطالعات انجام شده تاکنون پژوهشي با رويکرد ت

 مطالعات خارجي:

کشور میانگین نرخ هاي تورم، رشد  441با بررسي يک دوره سي ساله از « چند فکت پولي»( در پژوهشي با عنوان 1995مک کاندلس و وبر)

نتیجه اصلي به دست آوردند: نخست اينکه همبستگي بین تورم  2 تولید و نرخ هاي رشد سنجه ها مختلف پول را بررسي کرده و از تحلیل آن ها

 است و ديگر اينکه تورم و رشد پول با نرخ رشد تولید حقیقي همبستگي ندارد. 4و نرخ رشد عرضه پول تقريبا برابر 

ان، لهستان و آلمان پرداخته است و کشور اتريش، مجارست 1ابرتورم در به بررسي  «پايان چهار تورم بزرگ»( در پژوهشي با عنوان 4894سارجنت)

 به همبستگي بسیار زياد افزايش حجم پول و تورم اشاره کرده است.

کند که يک تغییر در نرخ رشد پول موجب تغییري برابر در نرخ تورم قیمت ها بیان مي« تصوير از نظريه مقداري پول 2»( در مقاله 4891لوکاس )

 میشود.

 کند.اني نوبل تحت عنوان خنثايي پول به موضوع بي اثر بودن رشد پول بر تولید در بلند مدت اشاره مي( در سخنر4881همچنین لوکاس )

 پردازد.به بررسي رفتار رشد حجم پول و تأثیر روي متغیرهاي حقیقي اقتصاد مي« قاعده سیاست پولي»( در مقاله 4819فريدمن )

 پردازد.، رابطه بین تورم و رشد پول مي«حقايق تجربي اقتصاد کالن هاي پولي انگلستان ورژيم»( در مقاله 2111بناتي )

به بررسي اثر شوک پولي بر تولید و تورم پرداخته است و نشان داده است « اندازه گیري هسته تورم»اي با عنوان ( در مقاله4881)و وهي کواه

 شوک پولي در بلند مدت روي تورم اثر گذار و روي تولید بي اثر است.
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  :(ثمره بحثپژوهش )و هدف  ( اهمیت7

اش يکي از پیچیده ترين و مورد بحث ترين مباحث اقتصاد، چه از منظر فلسفي و هستي شناسانه و موضوع نقدينگي و پول بر خالف ظاهر ساده

سازي و تحلیلي)دينامیک رشد نقدينگي و رابطه آن با بخش حقیقي و تورم(است، در نتیجه در شرايط حساس فعلي کشور چه از زاويه فني و مدل

هاي سیاستي مفیدي از دل آن بیرون بررسي و تدقیق اين مسئله در اقتصاد ايران هستیم تا بتوان درک صحیحي از آن پیدا کرده و توصیه نیاز به

رسد در حال هاي مکرر تورمي و نزولي بودن نرخ رشد حقیقي اقتصاد در دهه اخیر به نظر ميدورهوقوع بر اساس شرايط کشور ايران و کشید. 

و در  يقیحق دیو رشد تول يگذار هيسرما شيثبات شاهد افزا طيچرا که در شرا د ثبات در اقتصاد مهم ترين اولويت اقتصاد ايران استحاضر ايجا

بر تورم بر اساس  قدينگيناثرگذاري رشد حجم اوال به دنبال شناخت  هاين پژوهش از آن جهت اهمیت دارد ک، لذا بود میرشد رفاه  خواه جهینت

و سعي دارد با شناخت اين اثر به ارائه پیشنهادات سیاستي براي رسیدن به ثبات اقتصادي و کاهش تورم  ادي حاکم بر ايران استالگوي اقتص

و رشد نقدينگي  هدايت اعتبار سیاست کند که آيا میتوان بانقدينگي بر تولید حقیقي اين فرضیه را بررسي ميو ثانیا با بررسي تأثیر رشد  بپردازد

 شود.قیقي را افزايش داد، براي بررسي اين فرضیه اثر رشد نقدينگي بر تولید حقیقي در کوتاه مدت و بلند مدت بررسي ميتولید ح

هدف اين پژوهش شناخت تأثیر رشد حجم پول بر نرخ تورم و تولید واقعي در اقتصاد ايران است، سیاستگذاري درست و مديريت صحیح بخش 

اي که حائز اهمیت است اين است که سیاستگذاري بايد با توجه به درست اين آماره اقتصاد کالن است و نکتهواقعي اقتصاد مستلزم شناخت 

هاي کشورهاي ديگر اقدام به سیاستگذاري کالن کرد، ابتدا بايد به شناخت رفتارهاي آماره توان با تقلید سیاستشرايط کشور ايران باشد و نمي

ها اقدام به پیشنهادات سیاستي کرد. اين پژوهش در ابتدا سعي دارد به شناخت آماره متناسب با رفتار اين آماره هاي کالن در کشور پرداخت و بعد

دهه گذشته بررسي کند و بعد با توجه به آن اقدام به طرح  1حجم پول و تأثیر آن بر نرخ تورم و تولید حقیقي بپردازد و رفتار آن آماره را در 

 پیشنهادات سیاستي کند.

به  ييکشور با هدف پاسخگو ينظام مال يجانبههمه تياصالح و تقو»يعني :  ياقتصاد مقاومت يکل يها استیبند نهم س يپژوهش در راستا نيا

 و سعي دارد با شناخت عوامل مؤثر به ارائه انجام خواهد شد «يبخش واقع تيدر تقو يشگامیو پ يثبات در اقتصاد مل جاديا ،ياقتصاد مل يازهاین

 پیشنهادات سیاستي در راستاي ايجاد ثبات در اقتصاد و تقويت بخش واقعي اقتصاد بپردازد. 
 

 

 

 :و فرعي اصلي تاالؤ( س8

 سوال اصلي:

 اثرات کوتاه مدت و بلندمدت رشد نقدينگي بر روي تورم و تولید حقیقي در اقتصاد ايران چگونه است؟

 ايران تأثیري بر تولید حقیقي گذاشته است؟آيا رشد نقدينگي در سه دهه گذشته در اقتصاد 

 سوال فرعي:

 سه دهه گذشته چه مقدار از تورم ناشي از رشد نقدينگي بوده است؟ ايران در اقتصادي هايبا توجه به آماره

 تورم و تولید حقیقي اثر گذار است؟ رشد نقدينگي از چه کانال هايي بر

که در  يبخش واقع تيدر تقو يشگامیو پ يثبات در اقتصاد مل جادياقي در جهت تحقق آيا رشد حجم پول در راستاي افزايش تولید حقی

 هاي اقتصاد مقاومتي موثر بوده است؟سیاست

 :در صورت وجود() ( فرضیه9

 دیبر تورم و تول يتگياثر رشد نقد رسدفرضیه مربوط به سوال اول : با توجه به کارهاي تجربي صورت گرفته در کشورهاي ديگر، به نظر مي

 صفر است کياثر بلند مدت آن نزد يشود ول يم دیموجب رشد تول ينگيدر کوتاه مدت و بلند مدت فرق دارد، در کوتاه مدت رشد نقد يقیحق

 و رابطه قوي با نرخ رشد تورم دارد. رشد نقدينگي در ايران تأثیر بلندمدتي روي تولید حقیقي نداشته است به عبارت ديگر
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 است. دقیق اکتشافي است و فاقد فرضیه مسوسوال 

رسد کانال نرخ ارز اصلي ترين کانال اثرگذاري رشد به نظر مي 81: با توجه به نوسانات ارزي در چند دوره در دهه چهارمفرضیه مربوط به سوال 

 نقدينگي بر تورم است.

 

 :روش انجام پژوهش (11

( SVAR)يساختار يبردار ونیخودرگرس يمدل ها يریپول ، به کارگ راتیتأث يتجرب يابيارز يروش ها نيو پرکاربردتر نياز مهم تر يکي

به صورت گشترده براي تحلیل اثرهاي سیاست پولي در اقتصاد بسته و باز مورد استفاده قرار گرفته  SVARو  VARمدل هاي است. 

 ( Sims 1986 , Bernanke and Mihov 1995 , Blanchard and Quah 1989 , Quah and Vahi 1995است.)

روش خود رگرسیون برداري ( آغاز شد.4891و  4892)مزیپول بر اقتصاد توسط س ریمحاسبه تأث يبرا يبردار ونیخودرگرس ياستفاده از مدل ها

(VARبه عنوان جايگزيني براي مدل هاي کالسیک اقتصاد کالن ارائه شد، تمام متغیرهاي اين روش درونزا است و در آن پويايي )  و ارتباطات

( lagخیري)متقابل میان متغیرها را در نظر میگیرد. در اين مدل با تمام متغیرها برخورد يکسان کرده و متغیر وابسته در هر معادله توسط مقادير تا

 يساختار يبردار ونیدارد با استفاده از مدل خودرگرس يپژوهش سع نيا ساير متغیر ها توضیح داده میشود. (lag)خود و مقادير جاري و تأخیري

و تورم  ينگيبپردازد و در انتها با توجه به شناخت مسئله اثرات نقد يقیحق دیاثرات کوتاه مدت و بلند مدت پول بر تورم و تول يبه کشف و بررس

 .بپردازد يبه ثبات اقتصاد دنیکالن در جهت رس ياستیس يبه ارائه راهکارها رانيدر اقتصاد ا

 
 

 :فصول اصلي پژوهش (11

 کلیات، بیان ضرورت مساله و مرور ادبیاتفصل اول: 

 بیان ضرورت و اهمیت ورود به مساله-

 ها و رويکردهاي مختلف به مسألهمرور مدل-

 براي اقتصاد ايران SVARارائه يک مدل اقتصاد کالن و  SVARمعرفي روش : دومفصل 

 هان تشخیص، توابع، تصريح محدوديتیتبی-

 هانتايج و داللتتخمین مدل، تببین -

 فصل سوم: بررسي اثرات رشد حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ايران

 اثرات کوتاه مدت بر تولید و تورم-

 اثرات بلند مدت بر تولید و تورم-

 هاي بیان شده رفتار اقتصاد ايران بر اساس شواهد تجربي با مدل سنجش-

 اقتصاد مقاومتيچارچوب در هاي پژوهش : بررسي داللتچهارمفصل 

 جايگاه پژوهش در ادبیات و سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي-

 جمع بندي و پیشنهادات: پنجمفصل 

 در راستاي سیاستگذاري حوزه پوليجمع بندي و ارائه پیشنهاد مطلوب -
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 :(نامهمطابق دستورالعمل نگارش پايان)( فهرست منابع 12

 .رانيمناسب در مواجهه با تورم مزمن ا کرديرو( 4198نیلي، مسعود )

 .(VARرهیافت خود رگرسیون برداري )-( عوامل اسمي و واقعي مؤثر بر تورم در ايران4192نصر، رضا )
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 :  4پیشنهادي ( اطالعات مربوط به اساتید مشاور 14

 

 :رتبه دانشگاهي :رشته / تخصص  :نام خانوادگي نام و -4

 (  email: آدرس پست الکترونیک استاد جهت ثبت در ايرانداک )  ....................................................................
 :تلفن نشاني و

                                                                                                                                 

 :رتبه دانشگاهي :رشته / تخصص :نام خانوادگي نام و-2

 (  email: آدرس پست الکترونیک استاد جهت ثبت در ايرانداک )  ....................................................................
 :تلفن نشاني و

                                                                                                                               

 «توسط استاد راهنما تکمیل گردد اين قسمت »   :نامهپايان( جنبه جديد بودن و نوآوري  15 

 

 تبین اهمیت ثبات قیمتي و ثبات تولید در اقتصاد مقاومتي-4

 ها در کوتاه مدت و بلندمدتهاي پولي با تغییرات تولید و قیمتاندازه گیري رابطه میان رشد کمیت-2

  

 تاريخ / امضاء استاد راهنما

 

 تحويل پیشنهاده به دفتر دانشکده(  41
 

 دانشجوي محترم در تاريخ در تاريخ  ....../....../.......... به گروه تحويل شد. پیشنهاده

 

 تاريخ / نام و امضاي کارشناس دانشکده

 أيیديه مدير گروهت(  49

طرح دانشجو در گروه بحث و بدون نیاز به اصالحات تصويب شد لذا ضمن احراز شرايط آموزشي و پژوهشي، پیشنهاده دانشجو جهت پیشنهاده  

 آماده مي باشد. دانشکده در شوراي

 پیشنهاده دانشجو در گروه بحث شده و الزم است موارد زير در آن اصالح شود:

 
     . تاريخ / امضاء مدير گروه            

جهت تصویب  این کاربرگ پس از تکمیل تحویل مدیر گروه می شود، مدیر گروه در گروه طرح و پس از تایید مدیر گروه
 نهایی توسط معاون تحصیالت تکمیلی در شورای دانشکده طرح می شود.

                                                 
 عنوان همکار خود و عضو هیأت داوران پیشنهاد کند.تواند استاد مشاوري را با تأيید شوراي گروه و شوراي دانشکده، بهنامه استاد راهنما ميدستورالعمل پايان 2ماده  9مطابق بند  4

 :اطالعات مربوط به استاد راهنما  (13

 رتبه دانشگاهي:  : / تخصص رشته دکتر کامران ندري  :نام خانوادگي نام و 

 .................................nadri@isu.ac.ir ...................................( آدرس پست الکترونیک استاد جهت ثبت در ايرانداک :email  ) 
 :تلفن نشاني و

 
                                                                                                                                         


