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 چکیده

هاي اقتصاد کالن مطرح و همواره موضوع بحث هايتقاضاي پول به عنوان یک جزء کلیدي در بسیاري از نظریه
هاي مناسب، گذاريگسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کالن اقتصاد و سیاست

ز شکل تابع تقاضاي پول و هاي پولی و مالی مناسب، منوط به اطالع ایعنی اتخاذ سیاست ؛حائز اهمیت است
قتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظري و تخمین تابع تقاضاي پول کشور ثر بر آن در اعوامل مؤ

مده اي از که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عگیري از الگوي سیدراسکی است. از آنجا با بهره
بدین  دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضاي پول داراي اهمیت زیادي است.تقاضاي کل را تشکیل می

-1392طی دوره زمانی  ،هاي ساالنهمنظور در بخش تجربی از الگوي تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده
به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهاي مدل بر تقاضاي پول از الگوي  ،همچنین استفاده شده است. ش،1360

مدت متغیرها از الگوي تصحیح خطا هبرآورد اثر کوتا ،) وARDLهاي توزیعی (خود توضیح دهنده با وقفه
)ECM( .نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف داراي اثر مثبت و  استفاده شده است

بلندمدت بین تقاضاي و تعادلی  ايرابطه ،. بنابرایناستمعنادار بر تقاضاي پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت 
مدت و بلندمدت اثر مثبت و هاي کوتاهدارد. مالیات تورمی نیز در دورهپول و مصرف بخش خصوصی وجود 

معناداري بر تقاضاي پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداري بر تقاضاي پول در دوره مورد بررسی نداشته 
 است.

 .C32,C13,C01,E41 : JEL طبقه بندي
هـاي تـوزیعی   الگوي خود توضیح دهنـده بـا وقفـه   تقاضاي پول، مصرف، الگوي سیدراسکی،   :کلیديهاي واژه

)ARDL(مالیات تورمی، مالیات مصرفی ،. 
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 مقدمه .1

انگیز در ادبیات تجربی اقتصاد است. تابع تقاضاي پول باثبات بحث یوضوعمبرآورد تابع تقاضاي پول، 
بینی مورد نیاز است. براي رسیدن به نتیجه موفقیت آمیز هاي سیاستی و پیشو مدیریت شده براي تحلیل

ابزار مناسب، آگاهی از عوامل اثرگذار بر تابع تقاضاي پول بسیار مهم هاي پولی و انتخاب سیاست
هاي مرسوم تقاضاي پول این است که اگر اقتصاد بسته باشد، تقاضاي پول براساس است. فرض تئوري

شود. به طور تجربی، تخمین تقاضا براي پول، مورد درآمد و هزینه فرصت و نرخ بهره کشور تعیین می
هاي به منظور اثرگذاري بر مانده ،هااصلی در طراحی سیاست یبه عنوان دستگاه ،پولی استفاده مقامات

، تحقیقات براي تبیین عوامل مؤثر بر تقاضاي پولی همچون 1980. از دههاستپولی و واقعی اقتصاد 
GDP  به گفته فریدمنستامورد توجه قرار گرفته واقعی، نرخ ارز خارجی و تورم در ادبیات اقتصاد . 

فرصت  هاي حقیقی پول، درآمد حقیقی و هزینه)، ارتباط تعادلی بلندمدت پایدار بین مانده1956(
در سرتاسر جهان، از هر دو جنبه نظري و  ها،پژوهشنگهداري پول در تابع تقاضاي پول وجود دارد. 

 تجربی، براي تعیین عوامل مؤثر بر تقاضاي  بلندمدت پول صورت گرفته است.
با استفاده از  ،س، تحقیق حاضر به تبیین نظري و تجربی تابع تقاضاي پول در ایرانبر این اسا

پردازد. در این تحقیق سعی شده تا عالوه بر متغیرهاي معمول می ،1الگوي تعدیل یافته سیدراسکی
استفاده شده در تحقیقات قبلی، نتایج دخالت سایر متغیرها مانند مصرف، مالیات مصرفی و مالیات 

ی در تابع تقاضاي پول در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا، سعی شده است تا با استفاده تورم
هاي توزیعی، تابع تقاضاي پول با هاي زمانی و به کارگیري الگوي خودبازگشتی با وقفهاز تحلیل سري

ثبات تابع تقاضا براي پول  ،استفاده از الگوي سیدراسکی براي اقتصاد ایران تخمین زده شود. همچنین
هاي مجموع در ایران به مفهوم پایداري نسبی ضرایب برآورد شده در طول زمان با استفاده از آزمون

 شود.تراکمی پسماندهاي بازگشتی و مربع مجموع تراکمی پسماندهاي بازگشتی بررسی می
گوي تعدیل یافته سیدراسکی لذا، در ادامه تبیین تئوریک تابع تقاضاي پول در ایران مبتنی بر ال

و پیشنهادات گیري ، نتیجهبنديدر پایان نیز جمعذکر و ها دلارائه و سپس تجزیه و تحلیل و برآورد م
 مطالعه ارائه شده است.

  

1. Sidrauski 
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 تبیین تئوریک تابع تقاضاي پول: سیر تکاملی. 2
توضیح دهنده مدل تقاضاي پول انجام شده است، متغیرهاي خصوص در ،در مطالعاتی که در ایران

از هاي جزئی است. مثالً در بسیاري عمدتاً برگرفته از یک تحلیل تعادل عمومی نبوده و حاصل تعادل
هاي تقاضاي پول، از الگوهاي جزئی دهندهمطالعات متغیرهاي درآمد ملی و نرخ بهره به عنوان توضیح

دهنده تابع که کلیه متغیرهاي توضیحاستخراج شده و اثر آنها نیز به صورت جدا بحث شده است. حال آن
برگرفته از یک مدل تعادل عمومی پویا هستند. طبیعتاً تحلیل چنین تابع  ،در مطالعه حاضر ،تقاضاي پول

هاي جزئی است که گذاري متفاوت از توابع تقاضاي حاصل از تعادلتقاضایی براي پول از جنبه سیاست
 تقاضا، باید اثر بقیه را ثابت فرض نمود. در آنها براي فهم اثر یک متغیر بر توابع

الگوي پولی باید گفت که  هاي این الگو نیزاستفاده از الگوي سیدراسکی و قابلیت خصوصدر
تواند ها که مدعی بودند پول میپاسخ به دیدگاه کینزینبراي شی است کوش ،در واقع ،سیدراسکی

عنوان یک به ،)1965(1را متأثر نماید. جیمز توبینگذاري و تولید واقعی متغیرهاي واقعی نظیر سرمایه
ند. در کتا پول را وارد یک الگوي رشد سعی کرد اقتصاددان کینزگرا، در قالب یک مدل رشد پولی 

هاي پولی و تشکیل سرمایه واقعی و تولید قابل مشاهده اثر واقعی مانده ،به وضوح ،الگوي پولی توبین
تواند صادق باشد و در ها در بلندمدت نیز میکه نظریه پولی کینزین داداست. مطالعه توبین نشان می

واقع نقدي بود بر این مدعاي کالسیکی که نظریه کینز زیرمجموعه و جزئی از نظریه کالسیکی پول 
 است. 

نظریه  هاما بیش از دو سال از انتشار مقاله توبین نگذشته بود که نظرگاه کالسیکی پاسخ محکمی ب
حتی اگر پول را در یک الگوي رشد که ) در مقاله خود نشان داد 1967میگل سیدراسکی ( .دادتوبین 

توان خنثایی و حتی ابرخنثایی پول را در بلندمدت گوید)، میوارد نماییم (یعنی آن چیزي که توبین می
توبین  نتیجه گرفت. مدل سیدراسکی از لحاظ مبانی نظري، از استحکام و اعتبار باالتري نسبت به مدل

شد که در فضاي تعادل عمومی میبرخوردار بود. مدل سیدراسکی یک مدل کالن با مبناي خرد تلقی 
-پویا طراحی شده است. الگوي سیدراسکی مبنایی شد براي مطالعات اقتصاددانان بعد از او که می

 ،خویش رادرستی و سازگاري عقاید  ،هم در نحله نیوکالسیکی و هم در نحله نیوکینزي ،خواستند
 مبتنی بر مبانی خرد، به رخ حریف بکشند. 

تابع تقاضا براي  -شودکه به مقاله حاضر نیز مربوط می -هاي الگوي پولی سیدراسکی یکی از ویژگی
پول است. تا قبل از مطالعه سیدراسکی توابع تقاضا براي پول فاقد مبانی اقتصاد خردي نظیر ترجیحات بین 

1. Tobin 
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هاي تولیدکنندگان و حتی دولت بود. در مطالعات قبل وارها، ترجیحات و محدودیتزمانی و بین کاالیی خان

از سیدراسکی، توابع تقاضا براي پول، بیشتر یک رابطه ریاضی مستخرج از چند نمودار هندسی دیگر بود 
ات (الگوي کمبریج و الگوي کینزي). اما تابع تقاضاي پول در الگوي سیدراسکی کامالً برگرفته از تصمیم

هاي تولیدي بین تصمیم به اي خانوارها در تخصیص دارایی بین مصرف یا نگهداري پول و بنگاهدوره بین
 ست. جز اینهاگذاري و سرمایه

سازي هنگامی که تابع تقاضا براي پول به جاي اینکه صرفاً یک ویژگی و نتیجه چند ساده ،بنابراین
و بر مبانی نظریه اقتصادي و استدالل استوار باشد، مطالعه اقتصادسنجی  اشدهندسی مبتنی بر تجربه ب

نکه بتوان الگوي ریاضی ساخته شده براي آویژه  بخشد، بهتقاضا براي پول را اعتبار می ،روي تابع
 را با نتایج مطالعه اقتصادسنجی درهم آمیخت. د و نتایج آن کرسازي تقاضاي پول را کالیبراسیون و شبیه

 
 1بررسی تئوریک تابع تقاضاي پول در ایران: الگوي تعدیل یافته سیدراسکی. 2-1

با دنبال کردن جریان پول در اقتصاد و با قرار دادن مستقیم پول در تابع  م،1967در  سیدراسکی
هاي حقیقی پول براي ورود به تابع مطلوبیت، الگوي رمزي را براي مجاز داشتن هم مصرف و هم مانده

-د اقتصاد حاوي خانوارهایی با عمر بیکرسیدراسکی فرض خصوص مطلوبیت گسترش داد. در این 

له حداکثرسازي زیر ئکند. وي بیان کرد که هر خانوار مسرشد می nنهایت است که جمعیت آنها با نرخ 
در طول  𝑚𝑡و 𝑐𝑡ي) با مسیر زمانی حرکت کند و حداکثر مطلوبیت خانوار (یا واحد اقتصادرا حل می

 :تواند به شکل زیر تعریف شودیابد که میزمان ارتباط می

𝑚𝑎𝑥 𝑉 = ∫ 𝑒−𝜌𝑡𝑢(𝑐,𝑚)𝑑𝑡            ∞
0  

𝑢𝑐 ,𝑢𝑚 > 0           𝑢𝑐𝑐 ,𝑢𝑚𝑚 < 0 
نرخ رجحان زمانی است.   ρهاي حقیقی پولی سرانه است و مصرف سرانه و مانده mو  cکه 

 .)1392(کریم زاده، داري کندتواند ثروت خود را به شکل پول یا سرمایه نگهخانوار می
 CRRA2که تابع مطلوبیت ، یکی از توابع مطلوبیت رایج در اقتصاددر این تحقیق به طور خاص، 

𝑢(𝑐) ه صورتـرد بـگیمورد استفاده قرار می است، = 𝑐1−𝜎−1
1−𝜎

 ش ـع، کشـن تابــشود. در ایان میـبی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در نظرگرفتن تابع مطلوبیت و استخراج تابع تقاضاي پول براساس شرایط مرتبه اول،  ،به ویژه ،. اثبات ریاضی روابط و1

 نوآوري پژوهشگر است.
2. Constant Relative Risk Aversion 

 )1376فیشر،  -کننده است (بالنچاردگریزي در هر دو نقطه از زمان مصرف براي مصرفدهنده ثبات ریسکتابع مطلوبیتی که نشان

   )1( 
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1ثابت بوده و برابر( sو  tمصرف در هر دو نقطه اي از زمان مانند جانشینی میان 
𝜎

) است. این  تابع را بر 
 صورت زیر بیان نمود:توان به اساس ورود پول و با اندکی تغییر می

𝑈(𝑐,𝑚) = 𝑐1−𝜃−1
1−𝜃

+ 𝛼 𝑚1−𝜀−1
1−𝜀

                                 
 

) و کشش مطلوبیت θبا کشش مطلوبیت نهایی مصرف ( CRRAتابع فوق در شکل دو تابع   

به ترتیب تر بزرگ εو  θپارامترهاي مثبت داده شده بوده و  εو θ،α که است) εنهایی تقاضاي پول (

بیانگر وزن الحاقی  αدهنده میل و مسیر هموار مصرف و تقاضاي پول در طول زمان هستند. پارامتر نشان
 ).1،2012تقاضاي پول نسبت به مصرف است (گرو

هاي پولی و مالی بر اقتصاد، اعمال دولتی وجود دارد که از طریق اعمال سیاست ،سوي دیگر از
گیرد. پول به عنوان کاالي تولیدي دولت در سبد کاالهاي مصرفی خانوار قرار میکند. حاکمیت می

𝑍𝐶مقدار مالیات ثابت و نیز  Z اي خوددولت براي تأمین مخارج بودجه 3F

مالیات  𝑍𝐴مالیات بر مصرف،  2
𝑍𝑀بر دارایی و 

𝑃
جه در صورت وجود کسري بود ،همچنین ،کند. دولتمالیات تورمی از جامعه اخذ می 

در صورت کافی نبودن بودجه، از  ،از طریق فروش ارز حاصل از درآمد نفت خام به بانک مرکزي و
 کند.طریق استقراض از بانک مرکزي، بودجه متوازن سالیانه را تنظیم می

𝐺 = 𝑍 + 𝑍𝑀
𝑃

.
𝑀
𝑃

+ 𝑍𝐴.𝐴 + 𝑍𝐶 .𝐶          

𝑍𝑀مالیات ثابت، Zبودجه دولت،  G که
𝑃

مالیات بر  𝑍𝐶مالیات بر دارایی و  𝑍𝐴مالیات تورمی، 

درآمدهاي جامعه، شامل تولید ملی، به صورت دستمزد نیروي کار یا  ).1391 (داللی، مصرف است
هاي انتقالی دولت و نیز تغییرات در ارزش برابري پول جمعیت و سود سرمایه فیزیکی، در کنار پرداخت

گذاري، موجودي مانده حقیقی پول ، سرمایهواند به صورت مصرف خصوصیتملی با ارز خارجی، می
تواند به صورت مالیات بر مصرف، مالیات می ،و نیز به صورت مانده حقیقی ارز اختصاص یابد. همچنین

اي که در این اي دولت تبدیل شود. مطمئناً کسري بودجهتورمی و مالیات ثابت به مخارج بودجه

1.Groth 
از قیمت کاال ئی زجبنابراین نهایی وضع می شود، قیمت کاالهاي که بر  نوعی مالیات غیر مستقیم است مصرف برمالیات . ۲

گیرند عبارتند از: دخانیات،  کاالها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرارمی .دهد را تشکیل می
. این نوع مالیات در ایران تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده شناخته بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کاالهاي تجمالتی

 می شود.

 

   )2( 
 

   )3( 
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پایه پولی ناشی از استقراض بانک مرکزي یا فروش  خصوص، امکان بروز خواهد یافت، از طریق رشد

 شود.ارز حاصل از درآمد منابع طبیعی، مانند نفت تأمین می

 توان نوشت:) می3با استفاده از معادله (

C + G + dK
dt

+
dM

dt�

P
+

dM
dt�

P∗
= WN + rK + X + eR

P∗
 

 

C،G ،مصرف خصوصی و دولتیdK
dt

گذاري،سرمایه 
dM

dt�

P
تغییرات در مانده پول حقیقی و  

d�R dt� �

P∗
دستمزد نیروي  WNهاي جهانی است، در مقابل سطح قیمت ∗Pتغییرات در نرخ ارز حقیقی  

φRهاي انتقالی دولت و پرداخت Xسود حاصل از سرمایه،  rKجمعیت،  Nکار، 
P∗

درآمد حاصل از  
 هاي خارجی است.تغییرات در نرخ ارز یا تغییر در سطح قیمت

 اصل سرانه کردن متغیرهاي فوق، عبارت زیر است:ح  
𝑐 + 𝑔 + 𝑑𝑘

𝑑𝑡
+ 𝑛𝑘 + 𝑑𝑚

𝑑𝑡
+ 𝑛𝑚 + 𝜋𝑚 + 𝑑𝜗

𝑑𝑡
+ 𝑛𝜗 + 𝜋∗𝜗 = 𝑤 + 𝑟𝑘 + 𝑥 + 𝜑 

 

Aپذیریم که دارایی در اختیار فرد، شامل می = K + M
P

+ R
P∗

موجودي  Kکه است؛ به نحوي 

Mسرمایه حقیقی،
P

Rمانده حقیقی پول و 
P∗

-میزان ارز حقیقی باشد. حال، سرانه کردن متغیرهاي فوق نتیجه می 

 هد:د
a = k + m + ϑ                                      

daو با یادآوري اینکه  
dt

= dk
dt

+ dm
dt

+ dϑ
dt

) و حل آن 5) در رابطه(3گذاري رابطه (، با جاي 

daبر حسب 
dt

 توان نتیجه گرفت:می 
 

𝑑𝑎
𝑑𝑡

= {[w + x + a(r − n − za)] − [(1 − zc)c + m(r + π − µ − zm) + ϑ(r + π∗ − φ)]} 

 سازي پویا خواهد بود.له بهینهئکه عبارت باال، قید تابع مطلوبیت در مس
 توان نوشت:با ارائه مجدد تابع مطلوبیت و قید تابع می

U(c, m) =
c1−θ − 1

1 − θ
+ α

m1−ε − 1
1 − ε

 

s. t 
da
dt

= {[w + x + a(r − n − za)] − [(1 − zc)c + m(r + π − µ − zm) + ϑ(r + π∗ − φ)]} 

  

   )4( 
 

   )5( 
 

   )6( 
 

   )7( 
 

   )8( 
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 تواند نتایج زیر را برقرار سازد:برقراري تابع هامیلتونین و شروط مرتبه اول می
 

H =
c1−θ − 1

1 − θ + α
m1−ε − 1

1 − ε
+ λt{[w + x + a(r − n − za)] − [(1 − zc)c + m(r + π − zm) + ϑ(r + π∗ − φ)]} exp(−ρt) 

 
∂H
∂C

= (1−θ)2C−θ

(1−θ)2 − λ(1− zC) = 0              
 

∂H
∂m

= α (1−ε)2m−ε

(1−ε)2 − λ(r + π − zm) = 0            
∂H
∂a

= −dλ
dt
→ (r − n − za)λe−ρt = d�λe−ρt�

dt
      

𝑐−𝜃 = λ(1− 𝑧𝑐)  
αm−ε = λ(r + π − zm)     
c−θ

αm−ε = (1−zc)
(r+π−zm)  

𝑚 = α
1
εc

θ
ε � 1−zc

r+π−zm
�
1
ε        

تابع مستقیمی از مصرف و  توان نتیجه گرفت که تقاضاي پولبا توجه به رابطه باال می ،بنابراین
همچنین تابعی از مالیات مصرفی و مالیات تورمی است.همچنین، در بخش مبانی نظري الگوي 

هاي حقیقی پول سیدراسکی و براساس شرایط مرتبه اول استخراج شده نیز مالحظه گردید که مانده
 تابعی از مصرف، نرخ تورم و نرخ بهره است:

m = f(c,π, r, zc, zm)                         
توان به صورت زیر رابطه محاسباتی مالیات تورمی را به دست اما، جهت محاسبه مالیات تورمی می

 صورت :پایه پولی باشد در این Hضریب تکاثر پولی و mحجم پول،  Mآورد، اگر 

M = m. H  →    H = M
m

              
پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزي باشد، درآمد ناشی از با فرض اینکه عامل اصلی تغییر در 

𝑆صورت ه حق الضرب برابر تغییر در پایه پولی خواهد بود و ب = 𝑑𝐻
𝑑𝑡

درآمد  Sشود که تعریف می 
 نویسی نمود:توان به صورت زیر باز. رابطه فوق را میاستناشی از چاپ پول یا حق الضرب 

  

   )9( 
 

   )10( 
    )11( 
 

  )12( 
    )13( 
    )14( 
    )15( 
    )16( 
 

   )17( 
 

   )18( 
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S = dH
dt

= 1
m
dM
dt
→ S = 1

m
dM
dt

M
M

= 1
m

ṀM → S = H. Ṁ  
طور که اشاره شد آن میزان از افزایش حجم پول . هماناستنرخ رشد حجم پول  Ṁ که در آن

گردد که متناسب با افزایش رشد تولید ناخالص منتشر شده منجر به ایجاد تورم و مالیات تورمی می
 ورت زیر تعریف کرد:توان مالیات تورمی را به صداخلی نباشد. در این صورت می

IT = H. �Ṁ − Ẏ� = H.π      
 شود:میزان مالیات تورمی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می ،. بنابرایناستنرخ تورم  𝜋که 

 پایه پولی ×نرخ تورم  =مالیات تورمی 
محاسبه شده است.  1383هاي سال کننده به قیمتنرخ تورم نیز با استفاده از شاخص قیمت مصرف

 پژوهش از نسبت مالیات تورمی به صورت زیر استفاده خواهیم کرد:در این 

           )21                 (        = 𝑍𝑚 = 𝐼𝑇    
𝐺𝑇

 تورمی مالیات 
 باشد.درآمدهاي مالیاتی دولت می GTکه

 ).1391 (رحمانی، است که در این پژوهش عرضه و تقاضاي پول باهم برابر خواهند بود شایان یادآوري
 

 تجزیه و تحلیل و برآورد مدل. 3
)، مالحظه شد تقاضاي 17با توجه به مبانی الگوي سیدراسکی و بر اساس روابط ذکر شده در باال (رابطه 

-می ،پول تابعی از مصرف، نرخ بهره، نرخ تورم، مالیات مصرفی و مالیات تورمی است. بر همین اساس

 پول سیدراسکی در اقتصاد ایران تصریح و برآورد نمود:توان معادله زیر براي ارزیابی الگوي تقاضاي 
           )22( 

lnM2 = C + β1lnCO + β2lnZc + β3lnZm + β4INF + β5r + β6D84 + β7t + Ut  
 که در آن: 
 =𝑙𝑛M2لگاریتم حجم نقدینگی حقیقی 

= 𝑙𝐶𝑂   83لگاریتم مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمت ثابت سال 
= 𝑙𝑛𝑧𝑐  لگاریتم مالیات مصرفی حقیقی 

= 𝑙𝑛𝑧𝑚 لگاریتممالیات تورمی حقیقی 
= 𝐼𝑁𝐹 نرخ تورم 

= r نرخ بهره 
=  𝐶 عرض از مبدأ 

= D84   1384متغیر موهومی افزایش حجم پول در سال 

   )19( 
 

   )20( 
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=   𝑡  .متغیر روند است 
بانک مرکزي، هاي ملی هاي آماري از حساباطالعات و دادهمطالعه در مدل ارائه شده در این 

-1392طی دوره زمانی  جز اینها،هاي زمانی اقتصادي، نماگرهاي اقتصادي و بانک اطالعات سري
 استفاده شده است. ش،1360

 جمعی در اقتصاد سنجی به خصوص روشهاي همدر این تحقیق، تکنیک رفتهتکنیک به کار   
ARDL اي هستند که در معادلههاي تکهاي توزیعی، مدلدهنده با وقفهتوضیح هاي خود. مدلاست

 ،شوداز وقفه متغیرهاي وابسته و مستقل نیز استفاده می ،عالوه بر متغیرهاي مستقل ،سمت راست
افزار اند. اما نکته قابل توجه این است که نرمها لحاظ نشدهدر باال وقفه) 22( که در مدلدرحالی

microfit هاي بهینه را به محقق ارائه ها را دارد و تعداد وقفهخود توانایی شناسایی و لحاظ کردن وقفه
 هاي مورد استفاده متغیرها به وقفه وارد شوند.دهد و لزومی ندارد که در مدلمی

 
 آزمون ریشه واحد   .3-1
دهد متغیرهاست. اما مطالعات نشان می 1هاي سنتی در اقتصادسنجی بر فرض ایستاییبه کارگیري روش 

هاي زمانی اقتصادي نادرست است و میانگین یا واریانس در براي بسیاري از سريکه چنین فرضی 
براي جلوگیري از ایجاد رگرسیون ساختگی و  ،هاي زمانی به زمان بستگی دارد. بنابرایناغلب سري

سایر مشکالت مرتبط با آن، الزم است تا وضعیت متغیرهاي مورد بررسی در الگو از نظر ایستایی 
 –و فیلیپس  در این پژوهش از دو آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ،رواز این بررسی شود.

تر باشد شود. اگر قدر مطلق آماره آزمون از قدر مطلق کمیت بحرانی ارائه شده بزرگاستفاده می پرون
 . )1378 (نوفرستی، شودو به عبارتی وجود ریشه واحد رد می 𝐻0 فرضیه

 هاي زمانی الگو در زیر ارائه شده است.یادشده در سطح و تفاضل اول سريهاي نتایج آزمون
  

1. Stationary 
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 پرون براي متغیرهاي الگو -هاي ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپسآزمون .1 جدول

 نام آزمون فولر -آماره آزمون دیکی پرون -آماره آزمون فیلیپس

  سطح متغیر تفاضل مرتبه اول سطح متغیر تفاضل مرتبه اول

 نام متغیر بدون روند با روند بدون روند با روند بدون روند با روند بدون روند با روند

3/4- 24/3- 61/0- 45/2 41/4- 21/3- 55/0- 85/2 LM2 

25/13- 63/5- 31/1- 09/2 84/5- 49/5- 78/1- 67/0 LCO 

3/9- 5- 19/0 23/4 73/5- 01/5- 61/0- 43/1 LZc 

14/8- 42/8- 41/2- 21/2- 81/4- 07/5- 78/2- 42/2- LZM 

- - 84/4- 86/4- - - 14/4- 15/4- R 

62/8- 93/7- 59/2- 58/2- 45/5- 51/5- 73/2- 82/2- INF 

 محاسبات تحقیقمأخذ:  
 -28/4باروند :        -66/3%):      بدون روند :1ها (در سطح مقادیر بحرانی آزمون
 -56/3باروند :       -96/2%):      بدون روند :5سطح ها (در مقادیر بحرانی آزمون
 -21/3باروند :        -61/2%):     بدون روند :10ها (در سطح مقادیر بحرانی آزمون

شود فرضیه مبنی بر مانا بودن آن پذیرفته میکه شود تنها متغیر در سطح مانا همچنان که مشاهده می
طور همان ،اي مصرف، مالیات مصرفی، مالیات تورمی و نرخ تورم نیزمتغیر نرخ بهره است. در مورد متغیره

که نشان داده شده است، در هر دو مدل با عرض از مبدأ و با عرض از مبدأ و روند در هر سه سطح اطمینان 
شود. متغیر حجم نقدینگی % فرضیه مقابل که مبنی بر مانا بودن این متغیرهاست، پذیرفته می10% و 5 %،1

و در مدل با عرض از مبدأ و روند در هر سه  است% معنادار 10% و 5ل با عرض از مبدأ تنها در سطح در مد
پرون نتایج آزمون  -نتایج آزمون فیلیپس  ،همچنین شود.سطح فرضیه مبنی بر مانا بودن آن پذیرفته می

 کند.دیکی فولر را تأیید می
 

 ARDLهاي توزیعی برآورد الگوي خود توضیح با وقفه  .3-2
هاي توزیعی زیر، به با توجه به مبانی نظري مربوط به الگوي سیدراسکی، الگوي خودبازگشتی با وقفه

 در نظرگرفته شده است: M2منظور تفسیر رفتار تقاضاي پول 
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LM2t=�β1jLM2t-j+�β2jLCOt-j+�β3jLZct-j+�β4jLZmt-j+�β5jINFt-j+�β6jrt-j

P6

j=0

P5

j=0

P4

j=0

P3

j=0

P2

j=0

P1

j=1

+�β7jDt-j

p7

j=0

 

 
هاي بهینه متغیرهاي ، براي تعیین تعداد وقفهش1360-1392با توجه به دوره زمانی مورد مطالعه، 

وقفه بهینه براي متغیر حجم نقدینگی،  ،بیزین استفاده شده است. براین اساس -الگو از معیار شوارتز
 وقفه صفر دارد. مصرف، مالیات تورمی و نرخ بهره یک است و مالیات مصرفی و نرخ تورم

 ) نشان داده شده است.2هاي توزیعی در جدول (نتایج الگوي خودتوضیحی با وقفه
 

 ARDLبرآورد تخمین تابع تقاضاي پول به روش . 2جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 R2 درصد تغییرات مربوط به متغیر وابسته مدل توسط متغیرهاي  99باالي مدل بیانگر این است که
دهنده وجود رابطه ) نشان2در جدول (  ARDLتوضیحی توضیح داده شده است. نتایج حاصل از تخمین

 .استتعادلی بلندمدت بین متغیرهاي موجود در مدل و تقاضاي پول 

 

 

 مقدار احتمال tمقدار آماره  ضریب برآورد شده متغیر

LM2(-1) 34554/0 5351/2 020/0 

LCO 69232/0 6286/4 000/0 

LCO(-1) 49544/0 2058/3 004/0 

LZc 02249/0- 4614/1- 159/0 

LZm 0007396/0 0930/2 049/0 

LZm(−1) 0008046/0 4715/3 002/0 

R 0037179/0- 7011/2- 014/0 

R(-1) 0034449/0- 2454/2- 036/0 

INF 0061664/0- 4900/3- 002/0 

C 4115/4- 9502/3- 001/0 

T 012083/0- 0217/3- 007/0 

D84 071354/0 3667/1 187/0 

R2= 99652/0       DW= 9356/1      SBC= 2536/42     F(11,20) = 0693/520  
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 هاي تشخیص مدلنتایج آزمون .3 جدول

 Fآماره ضریب الگرانژ هاي آماريآزمون

0042249/0 فرضیه عدم خود همبستگی بین جمالت پسماند ( 948/0 ) 0025089/0 ( 961/0 ) 

46844/0 فرم تابعی فرضیه تصریح غلط  ( 494/0 ) 28227/0  ( 601/0 ) 

1067/1 فرضیه نرمال نبودن جمالت پسماند  ( 575/0 ) ....... 

8731/1 فرضیه عدم واریانس ناهمسانی ( 171/0 ) 8652/1  ( 182/0 ) 

 سبات تحقیقامحمأخذ: 

سریالی شود، سطر اول بیانگر ضریب الگرانژ از همبستگی ) مالحظه می3جدول ( درهمانطور که 

χهاست که داراي توزیع باقیمانده
2

مبنی بر عدم  H0است که در اینجا فرضیه  F(1,19)و آماره  (1)
این آزمون تأییدکننده عدم وجود خودهمبستگی  ،در واقع .شوددرصد تأیید می 95خودهمبستگی با اطمینان 

χاست. سطر دوم آزمون رمزي با توزیع 
2

ت تصریح شدن فرم تابعی را که درس است F(1,19)و آماره   (1)
-در این آزمون عدم تصریح نادرست فرم تابعی است که در اینجا با توجه به آماره H0کند. فرض بررسی می

شود. توان آن را رد کرد و فرض درست تصریح شدن مدل پذیرفته میدرصد، نمی 95 هاي آزمون با اطمینان

χزمون سطر سوم  با توزیعها از آماندهبراي بررسی واریانس همسانی باقی
2

استفاده  F(1,19)و آماره   (1)
درصد داراي واریانس همسانی هستند.  95ها با اطمینان دهدکه باقیماندهکنیم. نتایج به دست آمده نشان میمی

دهنده نقض نشدن تمامی شود و نشانبراساس نتایج آزمون شناختی فوق، اعتبار آماري تأیید می ،بنابراین
 کالسیک است.فروض 

مدت) باید آزمون وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بالفاصله پس از تخمین معادله پویا (کوتاه
بر انحراف  ر وابسته، از یک کسریباید مجموع ضرایب با وقفه متغ را انجام داد. براي انجام این آزمون

 .معیارش تقسیم شود
 آماره محاسباتی به صورت زیر حاصل شده است:

t = 
.34455-1

.1363
 = 8019/4-  

دلیل اینکه قدر مطلق این آماره از مقدار بحرانی جدول بنرجی، ه ، باست -80/4آماره محاسباتی برابر با 
، بنابراینشود و رابطه بلندمدت رد می نبودفرضیه صفر مبنی بر  ،) بیشتر است، بنابراین-4,43دوالدو و مستر (
 وجود دارد.رابطه بلندمدت 
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 تحلیل بلندمدت تابع تقاضاي پول .3-3
توان ضرایب مربوط به روابط بلندمدت را هاي مربوط به متغیرهاي مدل، میبعد از تعیین تعداد وقفه

 )  نشان داده شده است.4برآورد نمود. این نتایج در جدول (
 

 M2برآورد ضرایب الگوي بلندمدت تقاضا براي نقدینگی  .4 جدول

 tمقدار آماره  ضرایب برآورد شده متغیرهاي توضیحی

LCO 8149/1  1151/9)000/0(  

LZc 000003436/0-  5667/1- ( 133/0 ) 

LZm 0023596/0  2970/4 ( 000/0 ) 

R 010952/0-  6350/3- ( 002/0 ) 

INF 0094222/0-  0884/3-  ( 006/0 ) 

D84 10903/0  5624/1  ( 134/0 ) 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

شود، یک رابطه مثبت و معنادار بین متغیر وابسته ) مشاهده می4(گونه که در نتایج جدول همان
حجم نقدینگی و مصرف نهایی بخش خصوصی وجود دارد که واکنش بلندمدت متغیر وابسته نسبت به 

است، یعنی اگر مصرف نهایی بخش خصوصی معادل  8149/1مصرف نهایی بخش خصوصی معادل 
این نتایج  ،یابد. همچنینواحد افزایش می8/1اً به اندازه یک واحد افزایش یابد، حجم نقدینگی تقریب

کند که نرخ بهره و تورم اثر منفی و معناداري بر تقاضاي پول دارد. براساس نظریه مقداري پول بیان می
کنند با تبدیل افراد سعی می . بدین ترتیب،شودافزایش نرخ تورم سبب کاهش قدرت خرید پول می

خود را در مقابل تورم مصون نگه دارند.  ،به ویژه کاالي مصرفی بادوام ،ا وهپول به سایر دارایی
دهنده این رابطه یابد که عالمت منفی نشانبا افزایش نرخ تورم تقاضاي پول کاهش می ،بنابراین

 .استمعکوس 
که تورم ناشی از افزایش حجم پول، موجب کاهش ارزش پول شده و مانند مالیاتی از آنجایی

با افزایش مالیات تورمی در جامعه تقاضا  ،شوند؛ بنابراینصاحبان پول در جامعه متحمل می است که
توان به به تورم ناشی از خلق پول جدید به وسیله دولت، می ،به عبارت دیگر .یابدبراي پول افزایش می

تورم، بدین صورت که مردم با درك  .صورت مالیاتی بر روي پول موجود در دست مردم نگاه کرد
داشتن مقدار وجوه حقیقی سعی در تنظیم مقدار موجودي وجوه حقیقی خود نموده و به خاطر ثابت نگه

بر مقدار موجودي پول خود بیفزایند که این کار به قیمت از دست  دخود در سطح جدید، به ناچار بای
هنده رابطه مستقیم نشان د متغیردادن قسمتی از مصرف جاري آنان تمام خواهد شد. عالمت مثبت این 
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 . اما مالیات مصرفی و متغیر موهومی افزایش حجم پول در سالاستبین مالیات تورمی و تقاضاي پول 

اثر معناداري بر تقاضاي پول ندارد. با مقایسه میزان اثرگذاري مصرف با مالیات تورمی و نرخ  ش،1384
متغیر  سهشود که حساسیت تقاضاي پول نسبت به تغییرات مصرف بیشتر از بهره و تورم، مشخص می

توان نتیجه گرفت که متغیر مصرف اثر چشمگیري بر که می استمالیات تورمی، نرخ بهره و تورم 
 تقاضاي پول در کشور دارد.

 
 الگوي تصحیح خطا .3-4

مدت متغیرها را به مقادیر دلیل اصلی استفاده از الگوي تصحیح خطا آن است که نوسانات کوتاه
جمعی دهد. براي تنظیم الگوي تصحیح خطا، پسماندهاي حاصل از رابطه همبلندمدت آنها ارتباط می

 شود.با یک وقفه زمانی به عنوان یک متغیر توضیحی وارد الگو می
 به صورت زیر است : ARDLحال الگوي تصحیح خطاي متناسب با الگوي 

𝐿𝑀2 = 𝑑𝛼 + 𝛽1𝑑𝑙𝐶𝑂 + 𝛽2𝑑𝑙𝑍𝑐 + 𝛽3𝑑𝑙𝑍𝑚 + 𝛽4𝑑𝑟 + 𝛽5𝑑𝐼𝑁𝐹 + 𝛽6𝑒𝑐𝑚(−1) 
مدت ارتباط بین متغیرها در کوتاهدهنده نشانضرایب مربوط به برآورد الگوي تصحیح خطا که 

 ) نشان داده شده است.5-4در جدول ( ،است
 برآورد ضرایب مربوط به الگوي تصحیح خطا .5 جدول

 tمقدار آماره  شده ضرایب برآورد متغیرهاي توضیحی

Dlco 69232/0  6286/4  ( 000/0 ) 

dlZc 000002249/0-  4614/1- ( 157/0 ) 

dlZm 0007396/0  0930/2 ( 048/0 ) 

Dr 0037179/0-  7011/2- ( 013/0 ) 

Dinf 0061664/0-  4900/3-  ( 002/0 ) 

Dc 4115/4-  9502/3- ( 001/0 ) 

Dt 012083/0-  0217/3- ( 006/0 ) 

dD84 071354/0  3667/1 ( 185/0 ) 

ecm(-1) 65446/0-  8014/4-  ( 000/0 ) 

R2= 82954/0          DW= 9356/1        F(8,23)= 1660/12  

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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از  1384 شود، ضرایب مالیات تورمی و متغیر موهومی سال) مالحظه می5همانگونه که از جدول (
بخش خصوصی تأثیر معناداري بر که متغیر مصرف نهایی در حالی ،معنی هستندلحاظ آماري بی

 مالیات تورمی، نرخ بهره و نرخ تورم بر تقاضاي پول اثر دارند. ،اند. همچنینتقاضاي پول داشته
 است،است. این ضریب که از نظر آماري نیز معنادار  -65/0در کوتاه مدت  ecm(-1)ضریب 

این ضریب نشان  ،. در واقعدهدرا نشان میسرعت تعدیل تعادل کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت 
در  R2شود. مقدار درصد از عدم تعادل در دوره بعد تعدیل (تصحیح) می65/0دهد که در هر دوره می

مدت به سمت تعادل بلندمدت است. دهنده تعدیل کوتاه. این ضریب نشاناستدرصد  82کوتاه مدت 
به سمت تعادل بلندمدت دارد به  ضریب مذکور نشان از سرعت زیاد تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت

 گردد. درصد از خطاي عدم تعادل دوره قبل تعدیل می 82نزدیک طوري که 
 

 آزمون ثبات ساختاري  .3-5
که ساختار  باشیم اعتقاد این برکه  ندارد وجود دلیلی«کرد: می استداللچنین  1976 درسال لوکاس

معتقد است  لوکاس» نکند. تغییر سیاستی مداخله یک اثر در اقتصاديمناسبات  در گیريتصمیم قواعد
 تخمین پارامترهاي، دهندانجام می یابیبهینه خود اطالعات تمام براساس کارگزاران و مردم وقتیکه 

 واکنش اقتصادي هايگذارياز سیاست ناشی تغییرات به نسبت اقتصادي الگوي یک در شده زده

 یثباتبی امکان بررسی لزوم بر تأکید ،در واقع ،لوکاس انتقاد ،بنابراین. شوندمی ثباتبی و داده نشان
 و بینیپیش ،کنترل براي تواننمی دیگر لوکاس به بحث باتوجه. الگوهاست در شده برآورد ضرایب
 هاییینیبپیش و سنجیاقتصاد در سازيمدل فرآیند وکل کرد اقتصادسنجی استفاده هايمدل از هدایت

 از ضرایب ثبات بررسی منظور به ،بنابراین. رودمی زیرسؤال گیرد،می صورت هااین مدل براساس که

 طوالنی قدمت اقتصادسنجی ادبیات در که ،1هاي مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعیآزمون

 .)1385است (جعفري صمیمی و علمی،  شده استفاده، نددار
-می قرار آزمون مورد% 5 داريمعنی سطح در را پارامترها ثبات، صفر فرضیه ثباتآزمون  در

 .دهندمی نشان را %95 اطمینان سطح که مستقیم است دوخط دوآزمون دراین اطمینان فاصله. گیرد
 را ضرایب برثبات صفرمبنی فرضیه تواننمی قرارگیرند خط دو این بین در آزمون آماره چنانچه

 .ردکرد

1. Cusum , Cusumsq 
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تقاضاي پول ایران  براي تابع راCUSUM و   CUSUMSQهايآزمون نتایج )2( و )1( نمودارهاي

همان طور که نتایج تخمین و نمودارهاي . شوندمی رسم زمان مقابل در هاآماره این. دهندمی نشان
 .درصد توسط نمودارها قطع نشده است 5دهند، فاصله اعتماد پسماند تجمعی و مجذور نشان می

 شود.آن رد می نبودفرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاري پذیرفته و  ،بنابراین

  
 (CUSUM)نتایج آزمون ثبات ساختاري با روش محاسبه آماره پسماند تجمعی  .1 نمودار

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
 )CUSUMSQنتایج آزمون ثبات ساختاري با روش محاسبه آماري مجذور پسماند تجمعی ( .2نمودار 

 محاسبات تحقیق مأخذ:
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 ت و پیشنهادا گیرينتیجه. 4
گونه که گذشت، تحقیق حاضر به تبیین نظري و تجربی تابع تقاضاي پول در ایران با استفاده از همان

پرداخت. در این الگو عالوه بر متغیرهاي معمول استفاده شده در الگوي تعدیل یافته سیدراسکی 
متغیرها مانند مصرف، مالیات مصرفی و مالیات تورمی در تابع تحقیقات قبلی، نتایج دخالت سایر 

تقاضاي پول در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. عالوه بر سایر کاربردها، الگوي سیدراسکی از آن 
ها را درخصوص تأثیرات پول حداقل در بلندمدت به جهت اهمیت دارد که توانست نظریه کینزین

هاي جدید درقالب الگوي تعادل عمومی پویاي تصادفی کینزین طرف نظریه کالسیکی تعدیل کند.
(DSGE) اند که پول هرچند درکوتاه هایی از آن شبیه به الگوي سیدراسکی است، پذیرفتهکه بخش

 ) 2003، 1مدت ناخنثی است، اما در بلندمدت مطابق نظر سیدراسکی خنثی است(والش
و به کارگیري الگوي خود بازگشتی با  1360-1392دوره هاي زمانی لذا، با استفاده از تحلیل سري

هاي توزیعی، تابع تقاضاي پول با استفاده از الگوي سیدراسکی براي اقتصاد ایران تخمین زده شد. وقفه
ثبات تابع تقاضا براي پول در ایران یعنی پایداري نسبی ضرایب برآورد شده در طول زمان با  ،همچنین

مجموع تراکمی پسماندهاي بازگشتی و مربع مجموع تراکمی پسماندهاي هاي استفاده از آزمون
 شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد:بازگشتی بررسی 

دهد که اثرات آنی متغیر مصرف نهایی بخش خصوصی داراي عالمت مثبت است و این نشان می -
و با افزایش مصرف، تقاضاي پول  داردتغییرات مصرف رابطه مستقیم با متغیر وابسته تقاضاي پول 

باشد، یعنی اگر می 8/1گیري در بلندمدت نیز صادق بوده و میزان این واکنش یابد. این نتیجهافزایش می
واحد 8/1مصرف معادل یک واحد افزایش یابد، تقاضاي پول یا حجم نقدینگی در بلندمدت به میزان 

 یابد.افزایش می
، اما هو دوره کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداري بر تقاضاي پول نداشتمتغیر مالیات مصرفی در هر د -

 .  ه استمالیات تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر تقاضاي پول داشت

بین تقاضاي نقدینگی و مصرف نهایی بخش خصوصی وجود دارد. همچنین  يرابطه مثبت و معنادار -
نرخ بهره و تورم اثر منفی و معناداري بر تقاضاي پول داشته اما مالیات مصرفی و متغیر موهومی افزایش 

اند. با مقایسه میزان اثرگذاري مصرف با مالیات تورمی، ر معناداري بر تقاضاي پول نداشتهحجم پول اث
متغیر دیگر  3شد که حساسیت تقاضاي پول نسبت به تغییرات مصرف بیشتر از ره و تورم مشخص نرخ به

 بوده است. 

1. Walsh 

 
 

                                                           



 75هاي اقتصادي  شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش    228

 
 ضرایب مالیات تورمی و متغیر موهومی سالکه در ارتباط با الگوي تصحیح خطا، نتایج نشان داد  -

تأثیر معناداري که متغیر مصرف نهایی بخش خصوصی دار نبوده در حالیمعنی ،ز لحاظ آماري، ا1384
 اند.مالیات تورمی، نرخ بهره و نرخ تورم بر تقاضاي پول اثر داشته ،بر تقاضاي پول داشته است. همچنین

کار رفته در این مطالعه نشان داد که ضرایب متغیرهاي در مجموع، نتایج الگوي اقتصادسنجی به
به کار رفته است. یعنی نظریه پولی دهنده تقاضاي پول در ایران تقریباًمطابق با الگوي نظري توضیح

-ند. وقتی ضرایب متغیرها و عالیم آنها در مدلکسازي تواند شرایط اقتصاد ایران را شبیهسیدراسکی می

سنجی مطابق با مدل نظري سیدراسکی است، یعنی الزامات و نتایج الگوي سیدراسکی در مورد ایران کم 
طور که قبالً در بخش نظري بیان شد، دراسکی، همانترین نتیجه الگوي سیو بیش صادق است. مهم

یعنی افزایش نقدینگی براي تأثیرگذاري بر روند درآمد  جنبه تأثیر بر متغیرهاي واقعی است. خنثایی پول از
توان ازطریق افزایش نقدینگی گذار اقتصادي باید بداند که نمیبخش نیست. لذا سیاستو اشتغال نتیجه
افزایش تسهیالت بانکی و دامن زدن به بدهی و پولی کردن کسري بودجه) تولید ملی و (مثالً ازطریق 

 داد.  ثیر قرارأاشتغال را تحت ت
 توان موارد زیر را یادآور شد:هاي این پژوهش نیز میاز نوآوري

متغیر هاي توزیعی امکان ورود وقفه متغیرهاي مستقل و وقفه دهنده با وقفهاستفاده از الگوي خودتوضیح
الگوي که  توان گفتوابسته رامیسر نمود.در حوزه نظري و تطبیق آن با مباحث تجربی نیز می

ها را درخصوص تأثیرات پول حداقل در نظریه کینزین سیدراسکی از آن جهت اهمیت دارد که توانست
پویاي  هاي جدید درقالب الگوي تعادل عمومیبلندمدت به طرف نظریه کالسیکی تعدیل کند. کینزین

اند که پول هرچند هایی از آن شبیه به الگوي سیدراسکی است، پذیرفتهکه بخش ،(DSGE)تصادفی 
درکوتاه مدت ناخنثی است، اما در بلندمدت مطابق نظر سیدراسکی خنثی است. بنابراین الگویی که 

در این مطالعه  بتواند اثرات بلندمدت را مستقل از اثرات کوتاه مدت نشان دهد، الگوي به کار رفته
است. در ضمن ارائه الگوي تعدیل یافته سیدراسکی مبتنی بر ویژگی هاي اقتصاد ایران، که از الگوي 

دست آمده، از دیگر دستاوردهاي ه پایه سیدراسکی شروع شده و از طریق تبیین نظري و بسط ریاضی ب
و الگوي ارائه شده بوده است. این تحقیق بوده است. ارائه نتایج تجربی نیز جهت آزمون الگوي پایه 

همچنین، در مطالعاتی که در ایران درمورد تقاضاي پول انجام شده، متغیرهاي توضیح دهنده مدل 
برگرفته از یک تحلیل تعادل عمومی نبوده و حاصل تعادل هاي جزئی بوده است. مثالً در بسیاري 

هاي تقاضاي پول، از الگوهاي جزئی ندهمطالعات، متغیرهاي درآمد ملی و نرخ بهره به عنوان توضیح ده
استخراج شده و اثر آنها نیز به صورت مستقل بحث شده است. حال آنکه کلیه متغیرهاي توضیح دهنده 
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تابع تقاضاي پول در مطالعه حاضر برگرفته از یک مدل تعادل عمومی پویا هستند و طبیعتاً تحلیل یک 

گذاري، متفاوت از توابع تقاضاي حاصل از تعادل هاي چنین تابع تقاضایی براي پول از جنبه سیاست
 جزئی است که در آنها براي فهم اثر یک متغیر بر توابع تقاضا، باید اثر بقیه را ثابت فرض نمود.
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