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درباره نویسنده

مهدی صارم در سـیزدهم اردیبهشـت  1364در شـیراز متولد شـد .وی در سـال  1386دوره کارشناسـی خود را در
رشـته اقتصـاد نظـری در دانشـگاه شـیراز به اتمام رسـاند و در سـال 1388در رشـته علـوم اقتصادی موفـق به اخذ
درجـه کارشناسـی ارشـد از دانشـگاه تهران شـد و در سـال  1395با دفاع از رسـاله دکتـری خود با عنـوان «تئوری
مالـی سـطح قیمتها ،تعـادل انتظارات عقالیی و نااطمینانی سیاسـت پولی» در رشـته اقتصاد از دانشـگاه شـیراز
فارغالتحصیـل گردیـد .دکتـر مهـدی صارم به تدریـس دروس مختلـف در مقاطع کارشناسـی و کارشناسیارشـد
از سـالهای  1386تـا  1394پرداختـه اسـت .از جملـه کتابهـای تألیفی وی میتـوان به «اقتصـاد ریاضی (یک
رویکـرد پویـا)» و «الگوهـای تعـادل عمومـی پویـای تصادفی» نـام بـرد .در کارنامه علمـی او بیـش از  10مقاله
علمـی پژوهشـی منتشـر شـده در فصلنامههای داخلـی و خارجی و همچنین مقـاالت ارائه شـده در کنفرانسهای
علمی بـه چشـم میخورد.

چکیده اثر
کارآیـی سیاسـت پولـی منـوط بـه اثرگـذاری آن بـر اهـداف اقتصـادی از پیـش معیـن اسـت .مهمتریـن
اهـداف بانـک مرکـزی بهطـور معمـول شـامل کنتـرل نـرخ تـورم و ثبات سـطح تولید اسـت .در ایـن اثر
میتـوان بـه عواملـی رسـید کـه باعـث کاهـش کارآیـی سیاسـت پولـی میشـوند؛ مباحـث عبارتنـد از:
تئـوری مالی سـطح قیمتهـا ،تعادل انتظـارات عقالیی و نااطمینانی سیاسـت پولی .تئوری مالی سـطح
قیمتهـا عبـارت اسـت از شـرایطی که سیاسـت مالـی تعیینکننده نـرخ بهره حقیقـی و نرخ تورم باشـد.
در ایـن حالـت آنچـه ثبـات سـطح قیمتهـا را مشـخص میکنـد ،رفتـار سیاسـتگذار مالـی در اداره
کسـری بودجـه دولت اسـت .این شـرایط به تفسـیر جدیـد از رژیـم غیـر ریکاردویی اطالق میشـود که
بـر اسـاس آن سیاسـت پولی کنترل حجـم پول اثری بـر ثبات قیمت نداشـته و آنچه تعیینکننـده تغییرات
سـطح قیمـت اسـت ،محدودیـت تعیین نرخ بهره اسـمی اسـت .در ایـن اثر این بررسـی انجام شـده ،که
آیـا شـرایط رژیـم غیـر ریکاردویی با تفسـیر جدیـد در اقتصاد ایـران برقرار اسـت یا خیـر؟ نتایج حاصل
از بـرآورد الگـو و همچنیـن اسـتفاده ازآمارهـای موجـود نشـان میدهد کـه این تئـوری در اقتصـاد ایران
صـادق بـوده و رفتـار سیاسـتگذار مالـی تعیینکننـده نرخ تـورم و نوسـانهای آنمیباشـد.
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