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  اقتصادی هایفعالیتو  اقتصاد کالن: اول فصل

 توجه کانونپردازد. می خدمات و کاالها مصرف و توزیع تولید، تحلیلبه که است اجتماعی علوم از ایشاخه ، 1اقتصاد علم

 این رد. نندکمی کار چگونه مختلف اقتصادهای و نندکمی تعامل و رفتار چگونه اقتصادی عوامل که است این بر اقتصاد دانش

 ایپایه واملع رفتار خرد، اقتصاد. است کالن اقتصاد برابر در خرد اقتصاد اقتصاد، ایپایه کتابهای اولیه بندیتقسیم یك راستا،

 کالن، اقتصاد مقابل در. ندکمی بررسی را فروشندگان و خریداران یا و هاشرکت و خانوارها مانند فردی عوامل شامل اقتصاد،

 قسیمت دیگرند. کمی تحلیل را مالی و پولی سیاست و اقتصادی رشد تورم، بیکاری، شامل آن بر موثر عوامل و اقتصاد کلیت

 آنچه" از دفاع  3هنجاری اقتصاد برابر در "هست آنچه" کننده تعریف 2اثباتی اقتصادبه را رشته این اقتصاد، علم رایج هایبندی

  4متداول یا لیاص جریان اقتصاد و رفتاری؛ اقتصاد برابر در عقالنی اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد مقابل در نظری اقتصاد ؛"باشد باید که

 پیوند با و است رادیکال 5دیگراندیش اقتصاد و( دارد سروکار تعادل و فردگرایی عقالنیت، میان پیوند با بیشتر که ارتدوکس اقتصاد

 .دارد سروکار اجتماعی ساختار و تاریخ نهادها، میان

 از یمتنوع موضوعات تا گرفته بهداشتی مراقبت دارایی، بازرگانی، از دارد، کاربرد جامعه ابعادمیتما در اقتصادی تحلیل

 شروع ابتدای در. پایه علوم وجنگ  اجتماعی، نهادهای مذهب، سیاست، حقوق، خانواده، پرورش، و آموزش جنایت، و جرم قبیل

 دهه دو یکی در. است شده تعبیر اقتصاد امپریالیسم عنوانبه دیگر اجتماعی علوم در اقتصاد دامنه گسترش از یکم، و بیست قرن

 و اندکرده ستاسی زیست محیط اقتصاد شاخه زیست محیط داشتن نگاه پایدار بر بیشتر تاکید برای اقتصادددانان از برخی اخیر

 باستان یونان زبان در( انمیاُیكُ) κονομίαἰο واژه از اقتصاد واژه .اندداده صورت 6شناختیبوم اقتصاد زمینه در را مطالعاتی نیز

 شده حاصل( قانون یا روش معنایبه نُمُس) νόμος و( خانواده معنایبه اُیکُس) οἶκος کلمه دو ترکیب از خود که شده گرفته

 از برخی. دارد وجود اقتصاد علم برای متفاوتی تعاریف .دهندمی را(«خانوار) خانه قواعد» معنای هم روی کلمه دو این. است

 در اسمیت آدام .است اقتصاددانان میان در مختلف دیدگاههای یا و اقتصاد موضوع درباره دیدگاهها تکامل دهنده بازتاب تفاوتها

 است: کرده تعریف گونهاین را شدمی خوانده سیاسی اقتصاد روزگار آن در که چیزی 1776 سال

[ و... ] مردم برای خوب معاش و سرشار درآمد[ کردن فراهم دوگانه اهداف با] قانونگزار یا دولتمرد یك دانش از ایشاخه

 7.عمومی خدمات در کردن هزینه برای دولت برای درآمد کردن تامین

 علم عنوانبه را آن  8میعمو سیاستگزاری در آن کاربرد از اقتصاد علم کردن جدا با همزمان ،1813 در سه باپتیست ژان

  9.ندکمی تعریف ثروت مصرف و توزیع تولید،

 وضع سیكکال اقتصاد برای آمیز طعنه صفتی عنوانبه را "کننده کسل دانش" اصطالح انگلیسی دانتاریخ کارالیل توماس

  11.ردکمی پیدا ارتباط مالتوس بدبینانه تحلیلبه بیشتر زمینه این در که کرد،

 را معهجا در هاییپدیده قوانین هکمیعل ند:کمی تعریف ذیل صورتبه اجتماعی بستری در را اقتصاد میل استیوارت جان

 دیگری دفه تعقیب بوسیله هاپدیده این که جائی تا خیزد،برمی ثروت تولید برای بشر نوع مختلف کارهای از که ندکمی دنبال

 11.نشوند متعین

 تحلیل و است شده ذکر نیز تاکنون که دهدمی ارائه تعریفی( 1891) اقتصاد علم اصول خود کتاب در مارشال آلفرد

 کسب رد است انسان مطالعه اقتصاد، شاند:کمی خرد اقتصاد سطحبه اجتماعی سطحی از و بردمی فراتر ثروت مقوله از را اقتصادی

                                                           
1 Economics 
2 Positive Economics 
3 normative economics 
4 mainstream economics 
5 heterodox economics 
6 Ecological economics 
7 Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, and Book IV, as quoted in Peter Groenwegen (1987) 
[2008]), "'political economy' and 'economics'", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, p. 905. 
8 public policy 
9 Say, Jean-Baptiste (1803). A Treatise on Political Economy; or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth, trans. 1834, C. C. 
Biddle, ed., Grigg and Elliot. 
10 Carlyle, Thomas] (1849). "Occasional Discourse on the N[egro] Question", Fraser's Magazine, republished in Works of Thomas Carlyle, 

1904, v. 29, Charles Scribner's Sons, pp. 348–383. 
11 Mill, John Stuart (1844). "On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It", Essay V, in Essays on 

Some Unsettled Questions of Political Economy (V39). (Accessed Nov 2011) 



 اقتصاد کالن | 8

 

 براین،بنا. ندکمی مصرف را آن و کسب را درآمدش انسان چگونه که پردازدمی این در کاوشبه اقتصاد. زندگی در اشمعمولی کار و

 12.است انسان خود مطالعه از بخشی دیگر، مهم جنبه از و است ثروت مطالعه جنبه یك از

 :باشد قتصادا از جاری تعریف ترینمقبول شاید" که پرداخت اقتصاد ازمیمفهو تعریفبه انگلیسی اقتصاددان رابینز لیونل

 طالعهم دارند، نیز دیگری هایاستفاده قابلیت که کمیابی وسائل و اهداف با رابطه در را انسان رفتار که است دانشی اقتصاد

 13.ندکمی

 بیشتر بلکه ار،رفت از معینی انواع انتخاب معنایبه کننده، بندی طبقه نه که شناسدمی تعریفی عنوانبه را تعریف این رابینز

 14.ندشومی تحمیل کمیابی تاثیر تحت که است رفتار از مشخصی هایبهجن بر تمرکز معنایبه تحلیلی،

 تحلیلبه موضوع کردن محدود از ناتوان و گسترده حد از بیش را آن شده، ابراز تعریف این درباره متعاقباً که نظراتی از برخی

 علم دامنه عقالئی، انتخاب هایمدل و 15رفتار ساختن بیشینه تئوری اینکه دلیلبه ،1961 دهه از هرحال،به .دانندمی بازارها

 فروکش انتقادات و نظرات اینگونه شدند،می تلقی مجزا هاییرشته عنوانبه قبالً که داد گسترش موضوعاتی و هاحوزهبه را اقتصاد

 16.کردند

 بیشینه تئوری هایفرضیه ادغام عنوانبه را خود رویکرد نوین، هاییحوزهبه اقتصاد علم دهندگان گسترش از یکی بکر، گری

 تفسیر، یك 18.ندکمی تعریف شدمی گرفته بکار مصمم و مالحظه بی یصورتبه که بازار تعادل و 17ثابت ترجیحات رفتار، ساختن

 یادیز گراییخاص از حال این با که رویکردی است؛ خواندهمیعل موضوع یك جایبه رویکرد یكبه اقتصاد تبدیل را تعریف این

 تعاریف از یاسلسله تفسیر، همان منبع. است برخوردار یردگمیدربر تحلیل این که اجتماعی تعامل نوع و انتخاب فرایند زمینه در

 علم یعنی) موضوع خود بر تاثیری نیاز، مورد توافق فقدان که یردگمی نتیجه و ندکمی بررسی را اقتصادی هایکتابچه در اقتصاد

 بیشتر خاص تعریفی ارائه که دشومی مطرح نظر این اقتصاددانان بین در ترکلی بطور. ندارد اندپرداخته آنبه هاکتابچه که( اقتصاد

 19.یابد تکامل باید یا و یابدمی تکامل آن در اقتصاد علم آن پدیدآورنده نظربه که است مسیری دهنده بازتاب

 اقتصاد کالن -1-1

 ردیف رفتارهای خرد اقتصاد خالف بر. پردازدمی کشور یك ملی کالن سطح در اقتصادی مسایل بررسیبه کالن اقتصاد

  21ماکروس یونانی کلمه از کالن اقتصاد . استگرفته شکل فردی رفتارهای جمع از که چند هر نیست کالن اقتصاد دهنده شکل

 از خشب آنبه اصطالحا اما است نشده ارائه اقتصاد مانند مقوله این از دقیقی تعریف اینکه با است شده مشتق بزرگ، معنایبه

 آمده، تدسبه فردی واحدهای فعالیتهای تكتك آوریجمع از که اقتصادی سیستم کل رفتار مطالعهبه که شودمی گفته اقتصاد

 از لیک تصویر یك که حالی در و دهدمی قرار عنایت مورد را یکپارچه طوربه اقتصاد مطالعه کالن، اقتصاد ؛نتیجه در. پردازدمی

 رایب قیمتها نسبت بررسی جایبه اقتصاد از شاخه این. ندارد زیادی توجه ملی هایفعالیت جزئیاتبه دهد،می نشان را اوضاع

 متغیرهایی اقتصادی روابط 21کالن اقتصاد در دارد. عنایت خدمات و کاالها تمامی برای قیمتها عمومی سطحبه کاالها، تكتك

 .گیردمی قرار مطالعه و بررسی مورد اینها مانند و تورم اقتصادی، رشد درآمد، گذاری،سرمایه انداز،پس مصرف، تولید، مانند

 خرید، دارمق ها،قیمت بررسیبه که خرد اقتصاد برخالف و است کل سطح در اقتصادی وضع بررسی کالن، اقتصاد: دیگر عبارتبه

 هایپدیده که است هایینظریه مجموعه کالن اقتصاد پردازد،می فردی بازارهای و ها نگاهب سطح در غیره و درآمد هزینه، فروش،

 و بازرگانی دورانهای نیز و اقتصادی واکنشهای و رفتارها مجموع و کندمی تحلیل و تجزیه جمعی مقادیر سطح در را اقتصادی

 تردهگس بسیار کالن اقتصاد دامنه. دهدمی قرار مطالعه مورد را پول و سرمایه کار، خدمات، و کاالها بازارهای در ایجادشده تغییرات

                                                           
12 Marshall, Alfred (1890 [1920]). Principles of Political Economy, v. 1, pp. 1–2 [8th ed.]. London: Macmillan. 
13 Backhouse, Roger E. , and Steven Medema (2009). "Retrospectives: On the Definition of Economics", Journal of Economic Perspectives, 
23(1), p. 225. [pp. 221–33. 
14 Robbins, Lionel (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 16. 
15 Maximizing Behavior 
16 Backhouse, Roger E. , and Steven G. Medema (2009). "Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition", 

Economica, 76(302), V. Economics Spreads Its Wings. [Pp. 805–820.] 
17 Stable Preferences 
18 Becker, Gary S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, p. 5. 
19 Backhouse, Roger E. , and Steven Medema (2009). "Retrospectives: On the Definition of Economics", Journal of Economic Perspectives, 

23(1), p. 229, Introduction, and Conclusion [pp. 221–33. 
20 Makros 
21 Macroeconomics 
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 و پولی هاینظریه ها،قیمت عمومی سطح مصرف، تورم، بیکاری، اشتغال، درآمد، تولید، گذاری،سرمایه هاینظریه بر مشتمل و

 و مالی هایسیاست مجموعه شامل طورکلیبه و خارجی تجارت بودجه، کسری دولت، بدهیهای و هاهزینه سود، بهره، نرخهای

  . است آینده درها آن تغییر بینی پیش حتی و اقتصادی رشد و پولی

 در تصادیاق فعالیتهای مطالعهبه که است؛ داشته قرار خرد اقتصاد زمینه در کلی طوربه کینز، از قبل اقتصادی تحقیقات

 رد اقتصادی گذاریسیاست مقولهبه کنیز مینارد جان خاص توجه از پس کالن و خرد بندیتقسیم 22.پردازدمی انفرادی سطح

 و خرد بندیدسته بدون گذشته اقتصاددانان. است بوده 31 دهه از تروسیع بسیار علم این قلمرو اما 23گشت؛ مرسوم 1931 دهه

 در میالدی 1758 سال از کنه اقتصادی جدول مثال 24.اندپرداختهمی کالن اقتصاد مسائلبه خود، نظریات و هانوشته در کالن

 ثروت کتاب در ملتها ثروت علل تحلیل و تجزیه. است داده قرار بررسی مورد را کشاورز ملت یك ساالنه هایهزینه توزیع فرانسه،

 قتصادا مباحث از هایینمونه مالتوس جمعیت نظریه و( میل - ریکاردو) پول مقداری نظریه مثل نظریاتی ارائه و اسمیت آدام ملل

 از یزن مارکس اقتصادی بحرانهای و بیکاری توسعه بروز داری،سرمایه و سرمایه بررسی روند. است بوده هاکالسیك دوره در کالن

 .است نوع این

 یکاریب بزرگ بحران زمان در. خورد رقم ینزکمیعمو نظریه انتشار با کالن، اقتصاد تولد اعالم و بندیدسته زمان مهمترین

 نوع از دنکر خرج حلراه ارائه با کینز. شد ارائه بود، کل تقاضای شکست بر مبنی که کینز نظریه اصلی اندیشه امریکا، 1931

 رکود ایجاد با و نرفت پیش خوبیبه طرح این اما 25داشت؛ شرایط کنترل در سعی مالیات کاهش یا و دولت مخارج افزایش

 نوظهور،میلع گونهبه کالن اقتصاد گرایان،پول ظهور و وی نظریات مجدد ارزیابی با. داد هشدار را کینز نظریات بازبینی لزوممیتور

 داد، نسبت زنی فرانسه در کنه فرانسوابه بتوان شاید را کالن اقتصاد در اقتصادی کالن روش بررسی طریقهیافت.  بسط شدتبه

 است. گرفته صورت کینز توسط آن اصلی گسترش اما

 کالن اقتصاد مسائل -2-1

 ،خدمات بخش کشاورزی، بخش چون) آن مختلف هایبخش عملکرد و ملی اقتصاد کلی شرایط بررسی با کالن اقتصاد

 26پردازد:می زیر مسائلبه تعادلی، ملی درآمد تعیین در دقت و ،(خارجی بخش و عمومی بخش مالی، بخش صنعت، بخش

 ملی؛ درآمد نوسانات تحلیل و تجزیه .1

 کل؛ درآمد در نوسان از جلوگیری جهت تثبیت سیاست ارائه .2

 .اقتصاد کلی مقوالت میان مناسبات .3

 سادگیبه رازی است؛ تسهیلی باشد، اصولی اینکه از بیش کالن و خرد شاخه دوبه اقتصاد بندیتقسیم که است ذکربه الزم

 است. برعکس و کالن اقتصاد در خرد اقتصاد از مسائلی ورود نکته این مؤید. کرد تفکیك همدیگر از راها آن تواننمی

 کالن اقتصاد اهداف -3-1

 نکال اقتصاد برای اقتصاد از کلی نمای بندیجهت با عموماً خرد و کالن اقتصاد اهداف میان مرزبندی اینکهبه توجه با

 27:کرد خالصه زیر عنوان چند در توانمی را کالن اقتصاد اهداف است، همراه

 دارد؛ معکوس حالت تورم نرخبه نسبت که است بیکاری نرخ کاهش همان که کامل؛ اشتغال برقراری .1

 ؛دکن تبعیت شده ریزیبرنامه مورد رشد از واقعی صورتبه ملی ناخالص درآمد که معنا اینبه مطلوب؛ رشد تأمین .2

 تورم؛ مقابل در قیمتها رشد از محافظت روشهای قیمتها؛ نسبی ثبات .3

                                                           
 .16ص هشتم، چاپ ،1366 نی، تهران، اقتصادی، سیاستهای و هانظریه کالن اقتصاد فریدون؛ تفضل،22  

 .7 صفحه چهارم، چاپ ،85 علم، نور همدان، کالن، اقتصاد حمید؛ کردبچه، 23 

 .6 ص 2 چاپ 1351بازرگانی، عالی مؤسسه تهران، کالن، اقتصاد اصول محمود؛ ظهور، منتظر 24 

 .2 ص اول، چاپ ،1376 طباطبایی، عالمه دانشگاه تهران، مهدی، تقوی، کالن، اقتصاد در نظرها اختالف سایمون، برایس الك؛ ک، کریستال 25 

 .79 ص ،75 نگاه، تهران، اقتصادی فرهنگ علیرضا؛ نوروزی، سیاوش، مریدی، 26 

 .11 ص ،1375 البرز، تهران، منجذب، محمدرضا و دادگر یداهلل کالن، اقتصاد استنلی؛ فیشر، و رودیگر دورنبوش؛ 27 
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 خارجی؛ تجارت تراز در پرداختها تراز در تعادل؛ برقراری .4

 .ملی ناخالص تولید روی بر دولت مالی و پولی سیاستهای تأیید نحوه بررسی یعنی مالی؛ و پولی سیاستهای .5

 در اقتصاد کالنها آن کارگزاران اقتصادی و وظایف-4-1

 عالیتف که هستند اشخاصی اقتصادی کارگزاران. یردگمی صورت اقتصادی کارگزاران توسط جامعه در اقتصادی یهافعالیت

 ها نقش کارگزاران از کدام هر برای و نندکمی تقسیم دسته 4به را اقتصادی کارگزاران کالن اقتصاد در. دهندمی انجام اقتصادی

 :باشندمی قائل را زیر وظایف و

 اختیار در را تولید عوامل خانوارها. باشندمی...(  و سرمایه زمین، کار، نیروی) تولید عوامل صاحبان خانوارها : خانوارها .1

 مخارج) مصرفی کاالهای خرید صرف را درآمد این سپس. نندکمی کسب درآمد آن ازایبه و دهندمی قرار هابنگاه

 . نندکمیانداز پس  و( مصرفی

 تخدما و کاالها این سپس نند،کمی تولید خدمات و کاالها و یرندگمی خانوارها از را تولید عوامل ها نگاهب : هابنگاه .2

 .رسانندمی بفروش را

 .ندکمی خرج را آن و ندکمی دریفات مالیات که است این نیز دولت اقتصادی نقش : دولت .3

( واردات و صادرات) اقتصادی روابط آنان با ملی مرزهای از خارج در که هستند اشخاصی نیز خارجیان خارجیان: .4

 داریم.

 ای جامعه در اگر و دشومی نامیده بخشی دو الگوی یا مدل باشند، داشته وجود هابنگاه و خانوار فقط ای جامعه در اگر 

 تهداش وجود خارجیان و دولت ،هابنگاه اگرخانوارها و. هستیم روبرو بخشی سه مدل با باشند، داشته وجود دولت و هابنگاه خانوار،

 خارج با ازیر وییمگمی بسته اقتصاد مدل بخشی سه و بخشی دو های مدلبه هستیم روبرو باز مدل یا بخشی چهار مدلبه باشند

 .ندارند ای رابطه خود از

 ینچنبه .دارند وجود هابنگاه و خانوارها فقطای جامعه در که نیمکمی فرض ابتدا کنیم، شروعای ساده مدل از اینکه برای

 در ورتص در و  بخشی سه( اقتصاد) مدل با کنیم، وارد نیز را دولت اگر. دشومی گفته دوبخشی( اقتصاد) مدل اقتصادی، یا مدل

 .داریم سروکار باز اقتصاد یا چهاربخشی( اقتصاد) مدل با مدل، در خارجیان گرفتن نظر

 های اقتصادی در مدل دو بخشینحوه گردش فعالیت-5-1

 ادهس بسیار مدل این چند هر. پردازندمی اقتصادی فعالیتبه آن در هابنگاه و خانوارها فقط که است مدلی بخشی دو مدل

 هایدلم. است مفید بسیارها آن بین روابط و کارگزاران توسط اقتصادی یهافعالیت انجام نحوه فهم برای ولی است، اقعیو غیر و

ند. هست دارا را( …و تجهیزات زمین ملك و افراد) تولید عوامل خانوارها .باشدمی بخشی دو مدل یافته گسترش حقیقت در دیگر

 ازارهایب روانه( ملی تولید) شده تولید خدمات و کاال این. نندکمی تولید خدمات و کاال و کرده فعالیت ها نگاهب در تولید عوامل

 منتقل هاخانوادهبه خدمات و کاال بازار توسط نهایت در هانگاهب توسط شده تولید خدمات و کاالها و دشومی خدمات و کاال

 خدمات و کاال بازار روانه که) نندکمی تولید هم خانوارها از تولید عوامل گرفتن اختیار در با ها نگاهب دیگر طرف د. ازشومی

 بازار در کل مخارج نام با را شده ایجاد درآمد نیز نند. خانوارهاکمی ایجاد خانوارها برای را( ملی درآمد) درآمد هم و( ندشومی

 قفو فرایند .میابد ادامه جریان این همواره و یابدمی انتقال ها نگاهببه دوباره درواقع مخارج این و نندکمی خرج خدمات و کاالها

 آن ازایبه و نیمکمی عرضه را خود کار نیـروی ما دوره، هر در یعنی دارد ادامه دائما ، دارد وجود چرخه یك در که آبی همانند

 با و نیمکمی دریافت دستمزد آن ازایبه و خریممی مصرفی خدمات و کاالهـا دریافتی، دستمزد با و نیمکمی دریافت دستمزد

 دو مدل یك در اقتصادی روابط . نیمکمیانداز پس  را آن از مقداری و خریممی مصرفی خدمات و کاالهـا دریافتی، دستمزد

 داد. نمایش زیر صورتبه توانمی را بخشی
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 ادیاقتص یهافعالیت فیزیکـی جریـان دهنـده نشـان که کم رنگ های فلش یکی است، شده رسم فلش نوع دو نمودار در

 فروشبه و کرده تولید نهایی خدمات و کاالها مقدار چـه هابنگاه کـه دهدمی نشان ، نهایی خدمات و کاالها فلش مثالً ، است

 را فیزیکی جریان پولی ارزش ،ررنگپ هایفلش ولی...( و ماشین عدد 3 ، پارچه متـر 211 سـیب، کیلـو 111 مثالً) اندرسانده

 هک است بدیهیدهـد. می نشـان را شـده تولیـد نهـایی خـدمات و کاالها پولی ارزش همان ملی، تولید فلش مثالً د،دهمی اننش

 رمقادی حسب بر را مختلف خدمات و کاالها تواننمی زیـرا اسـت، خـدمات و کاالها فیزیکی جریان از ترمهم ما برای پولی جریان

 ارزش بایدها آن جمع برای و. کرد جمع پارچه متر 211 با را سیب کیلو 111 تـواننمی مثالً دکر جمع یکدیگر باها آن فیزیکی

 . کنیم محاسـبه راها آن پولی

 دوبخشی: درالگوی بگوییم باید پس

 یجهدرنت و ردندگمیبر ها نگاهببه دوباره مخارج صورتبه درآمدها همه یعنی. یریمگنمی درنظر را گذاریسرمایه وانداز پس 

 د.شومی تولید هم مقدار همان

 وجود رآمدد افزایش و اقتصادی رشد افزایش و تولید افزایش برایای انگیزه و است ثابت تولید عوامل بازار اندازه الگو این در 

 ندارد.

 است. ثابت مخارج و تولید ،درآمد سطح دوبخشی مدور جریان گفت باید درواقع 

 درآمد( = مصرف) مخارج=  تولید

 زا درآموزش مسائل درک برای و خود کار برای ما اما. است واقعی غیر کامال دوبخشی الگوی گفت باید جمله یك در پس

 .نیمکمی استفاده الگو این

جویی یکی از خصوصیات مطلوب انسان است. ولی باید گفت که غیر از مواقع استنثایی این د که صرفهشومیهمیشه تصور 

 کل را تغییر ندهد )البته اگر انداز پس بیشتر،انداز پس امکان وجود دارد که کوشش افراد در  اینها نخواهد بود. نفع ملتبه رفتار

یك فرد از طریق کاهش مصرف، باعث انداز پس تبدل نشود(. چگونه این امکان وجود دارد؟ افزایش  گذاریسرمایهبهانداز پس

دین ترتیب چنانچه آورد. بمیوجود به د که درآمد فرد دیگر کاهش پیدا کند چون مخارج مصرفی یکی، درآمد دیگری راشومی

انداز پس  نمودارکمك به توانمیاین نتیجه را  .جامعه خواهد شدانداز پس این روند ادامه پیدا کند باعث کاهش درآمد و در نتیجه 
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تعادل و 7در شکل M باشد. نقطه I=S نشان داد. گفتیم که درآمد در حال تعادل وقتی وجود خواهد داشت که گذاریسرمایهو 

 د.دهمیدرآمد در حالت تعادل را نشان 
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تحقق پیدا خواهد کرد و درآمد از در نقطه به افزایش پیدا کند شرطS_1 از Sاگر فرض کنیم پس انداز

 ت.تیجه درآمد کمتر، کاهش خواهد یافدرنانداز پس اینکه  نتیجهکاهش خواهد یافت.  به 

 

 بخشی ی اقتصادی در مدل سههافعالیتنحوه گردش -6-1

 یرز شکل است مدور جریانبه دولت کردن وارد. است شده وارد نیز دولت بخشی، دو مدل با مقایسه در بخشی سه مدل در

 نقش که دشومی فرض ما مدل در ولی. میدهد انجام را متعددی وظایف کشورها اقتصاد در دولت .است حالت این دهنده نشان

 خدمات و کاالها خرید خرج را مالیات آوریجمع از حاصل درآمدهای و کند دریافت مالیات خانوارها از فقط که است این دولت

 دیدیم که طورهمان پس دشومی نامیده دولتی مخارج که ندکمی خدمات و کاال بازار از( سازی جاده ،بهداشت آموزش، مانند)

 رد اقتصادی هایفعالیت انجام نحوه فیزیکی، جریانبه مربوط های فلش حذف با د.شومی مالیات صرف خانوارها درآمد از بخشی

 :داد نشان زیر نمودار با توانمی را بخشی سـه اقتصاد یك

 

 دولت همین. نندکمی دریافت مالیات نیز بازارها در معامالت و ها نگاهب از هادولت مثال. دارند هم دیگری هاینقش دولتها

 با کند خرید دریافتی یهامالیات میزان از بیش دولت اگر. بدهد قرض یا و بگیرد قرض( …و هابانك) مالی بازارهای از تواندمی

 مدل در ولی .است مواجه بودجه مازاد با دولت ،باشد دولت خریدهای از بیش خاص یهامالیات اگر .شودمی مواجه بودجه کسری

 را مالیات اوری جمع از حاصل درآمدهای و کند دریافت مالیات خانوارها از فقط که است این دولت نقش که دشومی فرض ما

 Y مالیات، T،انداز پس  S مصرفی، مخارج C نمودار در د.شومی نامیده دولتی مخارج که ند،کمی خدمات و کاالها خرید خرج

 اینبه که مالیات فلش یکی است شده اضافه فلش دو قبل نمودار با مقایسه دراست. گذاری سرمایهI و دولت مخارج  Gملی، درآمد

 فلش کنـد، دریافت مالیات نیز هابنگاه از دولت اگر است بدیهی) ندکمی دریافت مالیات خانوارها درآمد از دولت است معنی

 و تاس دولت مخارج فلش دوم فلشایـم. کرده حذف را آن مدل سادگی برای ما که باشد باید نیز دولت سمتبه بنگاه از مالیات

 آموزش، خدمات مثالً ،کندمی مصرفی خدمات و کاالها خرید صـرف را مالیـات از حاصل درآمد دولت که است معنی اینبه

 دولـت کـه اسـت این ما فرض مدل، این در که کنید دقت. ندکمی خریداری جامعه مصرف بـرای نهـایی کاالهـا یا و بهداشت

 انوارهاخ همانند و( آیندمی ها نگاهب قسـمت در نیزها آن باشند داشته وجود دولتی یها نگاهب اگر) باشدنمی کننده تولید خـود

 راآن دولت و سازندمی را مدرسه ساختمان هابنگاه مثالً کننـدمی خریداری بازار از را خود نیاز مورد خدمات و کاالها ، هابنگاه و

 .دنکمی خریداری

 اثر مخارج دولت بر درآمد ملی -1-6-1

مخارج دولت( خواهد ) G و I،Cمخارج )تقاضای( کل، تحل منحنی تقاضای کل جدید شاملبه با اضافه کردن مخارج دولتی

با  C + I + G را بر تابع مصرف اضافه کنیم. محل تالقی منحنی Gو Iشد. لذا در این حالت برای تعیین درآمد در حال تعادل باید
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 X درجه را در نقطه 45خط  C + I + G دهد. در این شکل منحنیمی( درآمد در حال تعادل را نشان 8درجه )شکل  45خط 

 د.باشمی ند. درآمد در حال تعادل در این نقطه مساویکمیقطع 

صورت یکسان موجب به گذاریسرمایهدارند. مخارج دولتی و ای بهدر این تحلیل نقش مشا گذاریسرمایهمخارج دولتی و 

تر از ر سطح درآمد در حال تعادل، پائینیابیم که اگمی( در 1است.) Yبر Iمشابه اثر Yبر Gافزایش تکاثری درآمد خواهند شد. اثر

افزایش پیدا کند. با افزایش مخارج  گذاریسرمایهباید سطح درآمد در اشتغال کامل باشد، جهت حصول سطح درآمد مطلوب، 

 د.حالت اشتغال کامل رسیسطح مطلوب درآمد در به توانمیهمین ترتیب به دولتی نیز

 

در میموهای بخش عنند. برنامهکمیبسیاری از اقتصاددانان این سیاست را برای رهایی اقتصاد کشور از حالت رکود، پیشنهاد 

مورد طرفداری واقع شده است. وقتی که سطح تولیدات پائین است و شرایط ای بهصورت همه جانبه دوران رکورد اقتصادی

های خصوصی موفقیت آمیز نخواهد بود. در این صورت  گذاریسرمایهبینانه نیست، هرگونه کوشش جهت افزایش تجاری خوش

 د.باشمیمیالزامیطریق مخارج عمو دخالت دولت از

 اثر مالیات ها بر درآمد ملی -2-6-1

ت(. دوم میزان ثاببه . اول مالیات هایی که مستقل از درآمد هستند )مالیاتدتوان از یکدیگر تفکیك کرمیمالیات را نوع دو 

ذ ابت و متغیر اخدو صورت ثبه توانمیباشند که رابطه مستقیم با درآمد افراد دارند. مالیات بر درآمد افراد را میمالیات هایی 

. دیدیم که مصرف انفرای تابع درآمد قابل تصرف است. واضح است که وضع و برقراری مالیات ها، درآمد قابل تصرف افراد را کرد

فت توان گمیکاهش سطح مصرف خواهد شد. نتیجه اینکه اگر مالیات ها را در نظر داشته باشیم به کاهش داده و در نهایت منجر

 د.ین خواهد شیطرف پابه تابع مصرف موجب انتقالها آن برقراریکه 

نشان داد. ابتدا فرض کنیم که مالیات ها مستقل از درآمد باشند. اگر مالیات  نمودارتوان از طریق میاثر مالیات بر درآمد را 

آید. این نقطه در شکل میدست به درجه 45 وسیله تالقی منحنی مخارج کل با خطبه وجود نداشته باشد درآمد در حال تعادل

اندازه به است. در این جا محور افقی بیان کننده درامد ملی است و نه درآمد قابل تصرف. اگر فرض کنیم که مالیاتی E نقطه 9

 ند. کمید و در نتیجه مخارج مصرفی کاهش پیدا شومیریال کم  21دانیم که بالفاصله درآمد میریال وضع گردد  21ثابت 
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 ی اقتصادی در مدل چهار بخشیهافعالیتنحوه گردش  -7-1

 نیز باز اقتصاد مدل مدل، اینبه .دارد وجود آن در خارجیان و دولت ،هابنگاه خانوارها، که است مدلی چهاربخشی مدل

 که دشومی فرض پیچیدگی از پرهیز برای اینجا در ولی دارد، ارتباط مختلفی های شکلبه خود از خارج با اقتصاد. دشومی گفته

 خرندمی را ما کاالهای خارجیان یعنی. باشدمی خدمات و کاالها واردات و صادرات شکلبه فقط خارج با کشور اقتصاد رابطه

 و صادرات فلش و است شده وارد خارج بخش بخشی، چهار مدل در (.واردات) خریممی را خارجیان کاالهای هم ما و( صادرات)

 ار واردات و صـادرات پـولی جریـان که است این آن دیلی است داخل سمتبه صادرات فلش است شده اضافه مدلبه نیز واردات

 ، وارداتی خدماتی و کاالها و آیدمـی لداخ متسبه آن پول و روندمی خارج سمتبه صادراتی خدمات و کاالها ایم،کرده رسم

 دبایمی کنیم رسم را واردات و صادرات فیزیکی جریان خواستیممی اگـر دشومی خارج کشور از آن پول و ندشومی کشور وارد

 .باشد داخل سمتبه واردات فلش و خـارج متسبه صادرات فلش

 مکنم دولت مثالً گردد نزدیکتـر واقعی جهان با تاکرد اضافه آنبه بیشتری های فلش وکرد کاملتر را مدل این توانمی 

 ازارب در است ممکن خارجیان یا. کرد رسم باید مالی بـازاربه دولـت طرف از فلشی بنابراین د،کن استقراض مالی بازار از است

 باید پس. ندکنگذاری سرمایه خارجی هایبانك و سهام بازارهای در ایرانیان یا. دکننگذاری سرمایه ایـران ایهكبان و سـهام

 تر پیچیده مدل البته ولیکرد واقعی را مدل وکرد اضافه توانمی را ها فلش این . گردد رسم سرمایه بازار سمتبه خارج از فلشی

 الًمعمو کشورها زیریهبرنام بـرای سازیمدل در که ایمکرده نزدیکتر واقعی جهان با راآن ،کنیم ترپیچیده مدل هرچـه دشومی

 امعهج یك در اقتصادی هایفعالیت گردش نحوه اب آشـنایی برای رسدمی نظربه ولی. شودمی استفاده تری پیچیده های مدل از

 جزایا همه و کندمی عمل سیستم یك همانند اقتصاد که است مشخص روشنیبه هانمودار این با و باشند کافی فوق نمودار سه

 دولت، سطتو مالیات تغییـر ثالًم. ازدسمی اثرمت را لعم هـاقسمت سایر قسمت یك در تغییری هر و است ارتباط در یکدیگر با آن

 .نیمکمی بررسی آینده هایقسمت در دولت هایسیاست یك عنوانبه
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توان گفت که نتیجه فعالیت در بخش چهارم یعنی بخش اقتصاد خارجی در صادرات و واردات کاالها، خدمات و ارز می

ها را بر درآمد ملی مورد بررسی تقل فرض کرده و بخواهیم اثرات آند. چنانچه صادرات و وادات را دو متغیر مسشومیخالصه 

 X – M   یعنیها آنوع طور خالصه اثر مجمبه توانیممیقرار دهیم 

  =M واردات

 =X صادرات        

تابع مخارج کل به را نیز X – M . برای تعیین درآمد ملی در حال تعادل در اقتصاد چهاربخشی بایدکنیمرا بر درآمد ملی تعیین 

 .شد صورت زیر تعیین خواهدبه )تقاضای کل( اضافه کنیم. در این صورت درآمد در حال تعادل
Y = C + I + G + (X – M) 

 د.نمایش دا 11ی در شکل نمودارصورت به توانمیسطح درآمد در حال تعادل را 
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د سطح درآمد در حال تعادل قبل از در نظر گرفتن فعالیت بخشی اقتصاد خارجی مساویشومیطوری که مالحظه به

افزایش خواهد یافت. افزایش درآمد  به خارجی، درآمد ملیاست، در حالی که بعد از در نظر گرفتن فعالیت بخش  

ت توان ضریب تکاثر تجارمیباشد. در این حالت نیز میناشی از اثر تکاثری فعالیت در بخش اقتصاد خارجی  میزانبه ملی

 دست آورد. به خارجی را

 تزریق ونشت -8-1

 ردد،گ اقتصاد جریانبه پول ورود باعث که فعالیتی هر و نشت گردد، اقتصاد جریان از پول خروج باعث که فعالیتی هر به

انداز پس  بنابراین شود، خارج اقتصادی فعالیت جریان از پول که دشومی باعث کردن،انداز پس  مثال عنوانبه .دشومی گفته تزریق

 نشت،به .است تزریق گذاریسرمایه پس دشومی اقتصادی یهافعالیت جریانبه پول ورود باعث ،گذاریسرمایه و است نشت کردن

 ود نمودار در نشت که گفت توانمی شده، رسم هاینمودار و فوق مطالببه باتوجهد. شومی گفته ریزش و برداشت هرز، تراوش،

 .باشدمی واردات و مالیات وانداز پس بخشی، چهار نمودار در مالیات؛ وانداز پس بخشی، سه نمودار در است؛انداز پس بخشی،

 دلم در و دولتی مخارج و گذاریسرمایه با است برابر بخشی سه مدل در ؛گذاریسرمایه با است برابر بخشی دو مدل در تزریق

 .صادارت و دولتی مخارج و گذاریسرمایه با است برابر چهاربخشی

  28تقاضای کل-9-1

 ،تقاضای کالن دراقتصاد. باشدمی دوره یك طی نهایی خدمات و کاالها از اقتصادی عاملین تقاضای مجموع کل تقاضای

 االهاک از مقداری کل تقاضای .معین قیمت وسطح زمان یك دراقتصاددر نهایی کاالهاوخدمات برای کل تقاضای: با برابراست کل

 كی داخلی ناخالص تولید برای است تقاضایی یا.شد خواهد خریداری احتمالی قیمت سطوح درتمام که دراقتصاداست وخدمات

 درزمانهای اصطالح اگرچه د،شومی نامیده موثر تقاضای تقاضااغلب این.باشند ثابت کاال موجودی سطوح که زمانی کشور

 تر، ایینپ قیمت درسطوح که دلیل اینبه دارد، پایین روبه شیب کل تقاضای منحنی دکهشومی گفته دیگرمتمایزاست. اغلب

 .دشومیتقاضا مقداربیشتری

 خدمات و کاالها از خانوارها تقاضای شامل کل تقاضای بنابراین دارند، وجود هابنگاه و خانوارها فقط بخشی دو مدل در

 دشومی اضافه کل تقاضایبه نیز دولت مخارج بخشی سه مدل در. باشدمی نهایی خدمات و کاالها از یهابنگاه تقاضای و نهایی

 زیرا باشد،می صادرات خالص همان خارجیان تقاضای خالص. شودمی اضافه نیز خارجیان تقاضای خالص بخشی چهار مدل در و

 خالص یا صادرات خالص آن تفاضل که باشدمی خارجیان کاالهای از ما تقاضای واردات و ما کاالهای از خارجیان تقاضای صادرات

 عاملین کل تقاضای توسـط دوره یـك طـی کـه اسـت نهایی خدمات و کاالها مجموع کل، ضای .دارد نام خارجیان تقاضای

 خانوار تقاضای مصرفگذاری سرمایه بعـالوه مصـرف بـا اسـت برابر کل تقاضای بخشی دو مدل در مثالً دشومی تقاضا اقتصادی

 تقاضا ار نهایی خدمات و کاالها نیز دولت بخشیبه اقتصاد در. باشدمی ای رمایهس کاالهای برای هابنگاه تقاضایگذاری سرمایه و

 خارجم وگذاری سرمایه مصـرف، بـا اسـت برابـر بخشی سه اقتصاد در کل تقاضای پس باشد،می دولت مخـارج همان که ندکمی

 کاالها نیز ما عوض در و است صادرات همـان کـه ننـدکمی تقاضا را خدمات و کاالها نیز خارجیان بخشی چهار اقتصاد در ، دولت

 تقاضای خالص( واردات منهای صادرات) صادرات خالصبه بنابراین. باشدمی واردات همان که نیمکمی تقاضا را خارجیان خدمات و

 ها اهنگب کـه نهـایی خـدمات و کاالهـا کنیـد، توجه مجدداً اقتصادی یهافعالیت گردش هاینموداربه اگر. دشومی گفته خارجیان

 اضاتق خارجیان دولت ها نگاهب ، خانوارها توسـط ،کننـدمی عرضـه ایینه خدمات و کاالها بازاربه فروش برای و نندکمی تولید

 دولـت مخارج و I با راگذاری سرمایه مخارج ، Cبه را مصرف اگر باشدمی کـل تقاضـای همانها آن تقاضای مجموع که دشومی

 چهـار و بخشـی سـه ، بخشی دو های مدل در کل تقاضای دهیم، نشان X-M با را صادرات خالص و G بـا را دولـت خـارج و

 نوشت: توانمی زیر صورتبه را بخشی

C+I  =d   Y بخشی دو مدل در کل تقاضای 

                                                           
28 Aggregate Demand 
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C+I +G =d   Y بخشی سه مدل در کل تقاضای 

M-C+I +G+X =d   Y بخشیچهار مدل در کل تقاضای 

 عرضه کل -11-1

 تولید همان ها مدل همه در که باشد،می اقتصاد یك در دوره یك طی شده تولید نهایی خدمات و کاالها مجموع کل عرضه

 شده تولید نهایی خدمات و کاالها ارزش زیرا. است ملی درآمد همان کل عرضه گفت توانمی کننده ساده فرضی با یا و ملی

 .رسدمی خانوارها دستبه درآمد صورتبه

 تعادل در اقتصاد کالن-11-1

 اقتصاد در. دباش نداشته وجود اقتصادی رفتار تغییر برای را نیرویی و محرک یا انگیزه که دشومی گفته وضعیتیبه تعادل

 اضافه یا و تقاضا اضافه اگر زیرا است تعادل در کاال بازار دشومی گفته باشد برابر یکدیگر با کاالیی تقاضای و عرضه هرگاه خرد

 عادلت وضعیت کالن، اقتصاد در. شد خواهد تقاضا و عرضه مقدار تغییر نتیجه در و قیمت تغییر باعث باشد داشته وجود عرضه

 لشام شدهریزیبرنامه کل مخارج. است خدمات و کاالها کل عرضه با برابر شدهریزیبرنامه کل مخارج آن در که است وضعیتی

 و کاالها مجموع پولی ارزش از است عبارت نیز کل عرضه. است دولت و اقتصادی یها نگاهب خانوارها، درخواست مورد مخارج

 29.سال یك در تولیدشده خدمات

 شارها رونق جریان در آن تغییر و کنندگانمصرف سلیقهبه توانمی شوند،می اقتصادی تعادل عدمبه منجر که عواملی از 

 هر ر،تکلی دید یك در. کند پیدا افزایش نیز اولیه مواد قیمت و مزدها سطح ویژهبه تولید، هایهزینه دارد امکان همچنین. کرد

 بیشتری امکان ها،فعالیت رونق دوران در. دشومی تعادل عدم موجب گردد، دو هر یا و تقاضا و عرضه تغییر موجب که عاملی

. ندشو اضافی درآمدهای توزیع در کارگران سهم افزایش خواستار آنان و کند پیدا شدت کارگری هایاتحادیه فشار که دارد وجود

 هموج مادی و عاطفی روانی، نظر از را عملی چنین قبول و کنندمی مخالفت کارگران مکان تغییر با غالباً ها،اتحادیه همچنین

 مواد بهای افزایش مانندبه که هاییخواست چنین پس است، بیشتر هااتحادیه عمل قدرت رونق، مراحل در چون و دانندنمی

 لیدتو کاهش آن، دنبالبه و مربوط هایبخش تولیدی کاالهای فروش میزان کاهشبه منجر برند،می باال را تولید هزینه اولیه،

 31.دهندمی قرار رکود خطر معرض در راها آن و شده درآمد و محصول

 بر بتنیم اقتصاد، تعادل، کالسیك تصور در ولی کرد؛می تصور اقتصادی تعادل براساس را جامعه اقتصاد، کالسیك نظریه

 و دشومی شروع اسمیت آدام مباحثات از کامل اشتغال حد در آن تصور و تعادل تصویر. بود جامعه اقتصادی منابع کامل اشتغال

 31.دشومی ختم اند،شده موسوم نئوکالسیكبه که هامارژینالیست نظریهبه

 اوی،تس این براساس و شودمی بیان جامعه در کل تقاضای و عرضه تساوی براساس اقتصادی تعادل کالسیك، نظریه در

 دلتعابه اقتصاد  علم در کامل اشتغال وضع در کل تقاضای و عرضه تساوی. رسندمی خود کامل اشتغال حدبه تولید عناصر

 تاس ملی محصول تقاضای کل، تقاضای. است ملی تولید از حاصل ملی محصول عرضه کل، عرضه. است معروف کامل اشتغال

 رهمانطو و سرمایه، و کار عناصر اشتغال یعنی کامل اشتغال. آیدمی دستبه جامعه در خدمات و کاالها تقاضای جمع حاصل از که

 .رسندمی خود کامل اشتغال حدبه عوامل این شد، اشاره کالسیك مفهومبه اقتصادی تعادل در که

 ،کالسیك نظریه براساس زیرا کند؛می تعیین سرمایه بهره نرخ جامعه در را سرمایه حجم کالسیك، تعادل کار و ساز در

 همبه یهسرما تقاضای و عرضه تعادل شود، کم جامعه در اندازپس وقتی. دارد سرمایه بهره نرخبه مستقیم بستگی اندازپس میزان

 و دشومی تشویق اندازپس نتیجه در دهد؛می ترقی را سرمایه بهره نرخ آن، عرضهبه نسبت سرمایه تقاضای فزونی و خوردمی

 32.دشومی برقرار سرمایه تقاضای و عرضه تعادل سرانجام، و یابدمی افزایش سرمایه عرضه آن دنبالبه
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 مواضع و تولید عامالن تعداد اقتصادی آزادی شرایط در اقتصاد یك تعادل، درباره جدید هایکالسیك نظرات براساس

 عیینت را اقتصادی مختلف هایفعالیت رشد میزان کنندگان،مصرف رضایت کهطوریبه کند؛می متعادل یکدیگر با را مصرف

 ها،قیمت نظام. دشومی حاصل ایتازه تعادل و خوردمی همبه اولیه تعادل یابد، تغییر کاالها تعداد و هاسلیقه تغییر هرگاه و کندمی

 .کندمی تأمین را تازه تولیدات از کامل استفاده و عوامل کامل اشتغال خود، تغییرات با مدام

 و لیم محصول او نظربه بنا. دشومی معین گذاریسرمایه وسیلهبه فقط که است وضعیتی تعادل، کینز، نظرات براساس

 اقتصادی جامعه کلیه برایمیعمو صورتبه را خود تعادل نظریه ، 33والراس. کندمی معین ملی اندازپس را ملی گذاریسرمایه

 هایتعدیل تمام اقتصادی واحدهای کلیه که است پذیرامکان شرایطی در تنها جامعه کل در والراسمیعمو تعادل. کرد مطرح

 واحدهای کلیه وابستگی وی،میعمو تعادل در. دهند انجام همزمان طوربه و جایك جزئی تعادل وضعیتبه رسیدن برای را الزم

 در که است شکلیبه تعادل سازوکار والراس، نظام در 34.دشومی گرفته نظر در یکدیگربه اقتصادی هایبخش کلیه و اقتصادی

 عادلت ناخودآگاه طوربه خدمات، و کاالها شدهتمام هایهزینه و هاقیمت میان بازارها، پیوستگی تأثیر تحت مطلق، رقابت شرایط

 35:کامل رقابت در خصوصبه و بازار اقتصاد یك در کهاین از است عبارت تعادل مسئله. دشومی برقرار

 کند؛می تضمین را بازارها همه تقاضای و عرضه برابری ها،قیمت نظام .1

 د؛شومی برقرار طبیعی طوربه ها،قیمت نظام .2

 است. پایدار تعادل این .3

 کنندهتنظیم خودبهخود تولید، منابع دادن هدر و بیکاری ایجاد بدون تا دهدمی قدرت بازاربه شرط، سه این مجموع

 اصلی دلیل البته. دشومی برابر بازارها همه در تقاضا و عرضه اند،شده استفاده تولید عوامل همه چون. باشد اقتصادی هایفعالیت

 ریاضی نوین هایروش از استفاده باها آن .بود نکرده کشف 37دوبرو و 36ارو از قبل کسهیچ رامیعمو تعادل حلراه یك وجود

 است؛ خدمات و کاالها همه برای سلف بازارهای وجود مستلزم کامل، رقابت وجود هنگام بازار، چند در تعادل وجود که دریافتند

 لیو د،شومی دریافت امروز کاال یا و دشومی تحویل آینده در کاال ولی د،شومی پرداخت امروز کاال وجه آن در که بازارهایی یعنی

 بود این "ارو" عمده کار. داد قرار تردید مورد رامیعمو تعادل نظریه اهمیت آورد،دست اینشد.  خواهد پرداخت آینده در آن وجه

 یز،ن اندسلف معامالت بازار فاقد که اقتصادهایی برای حتی و است محکم اینظریه کماکان عمومی، تعادل نظریه دهد نشان که

 38.کندمی حفظ را خود مناسبت

 ورطبه را پول خود اقتصادی معادالت در کینز زیرا است؛ پول عاملبه توجه با( کینز) جدید اقتصاد در اقتصادی تعادل

 عواملهب توجه با طرفی از. دارد عهدهبه را اساسی نقش پول کینز، نظریه در گفت توانمی کهطوریبه است؛ داده دخالت مستقیم

 ناقص، اشتغال جمله از مختلفی مراحل در را اقتصادی تعادل کینز، 39.است شده استوار بینیپیش براساس کینز نظریه پول،

 اتفاقی ورطبه گاهی تعادل، است ممکن هرچند کینز زعمبه. است کرده بندیتقسیم تولید عناصر اشتغال اشباع و کامل اشتغال

 عوض در تعادل صورتبه اغلب تعادل، بلکه ندارد؛ عمومیت و است استثنایی حالت، این اما گیرد؛ قرار کامل اشتغال وضع در

 ولی است؛ موجود تعادل، بساچه و دشونمی استفاده خوبیبه جامعه کار نیروهای از ناقص، اشتغال تعادل در و است ناقص اشتغال

 .بیکارند جامعه در نیروها، این از قسمتی و نبوده کامل اشتغال وضع در کار نیروهای

 از مزد رخن آوردن پایین و ندارد بستگی مزد نرخبه هاکالسیك تصور براساس کامل، اشتغال تعادل که داشت عقیده کینز 

 در کل تقاضایبه کامل اشتغال تعادل زیرا41رسد؛نمی مطلوب نتیجهبه هاکالسیك نظر براساس کامل، اشتغال تعادل ایجاد نظر

 ارد؛د بستگی جامعه کل تقاضای میزانبه بیاید، پایین مزد نرخ ناقص، اشتغال مرحله در اگر کهطوریبه دارد؛ بستگی جامعه

                                                           
33  Leon Walras 

 .251 و 251ص ،1375 نی، تهران، ،(معاصر دوره تا افالطون از) اقتصادی عقاید تاریخ فریدون؛ تفضلی، 34 

 .813ص ،1368 سپهر، تهران، اقتصاد، علم کلیات باقر؛ اصلی، قدیری 35 
36 Kenneth Joseph Arrow 
37 Gerard Debreu 
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 شدت یبیکار نتیجه، در. آیدمی پایین جامعه کل تقاضای میزان بیاید، پایین مزد نرخ ناقص، اشتغال مرحله در اگر کهطوریبه

 وب،مطل تعادلد. شومی برداریبهره کامل طوربه جامعه کار نیروی ظرفیت از کامل اشتغال تعادل در کینز نظربه. گرفت خواهد

 اکثرحد با منطبق( کل عرضه) تولیدات مجموع که معنی اینبه .شود برقرار تولید عوامل کامل اشتغال حد در که است تعادلی

 قاضایت مورد کند، تولید تواندمی اقتصادی مؤسسه که محصولی حداکثر ضمن در و باشد اقتصادی مؤسسه تولیدی ظرفیت

 41.کندیم ترقی ممکن حداکثر تا مردم زندگی سطح  تعادل، از حالت این در. قرارگیرد دولت و تولیدی مؤسسات کنندگان،مصرف

 و نظریات آن تابع مصرف-12-1

 ماا است؛ مصرف تابع متغیر ترینمهم درآمد، و دشومی نامیده مصرف تابع ،(متغیرها) مختلف عوامل و مصرف بین رابطه

 مطلق، درآمد صورتبه توانمی را درآمد دیگر عبارتبه داشت؛ آن از متفاوتی هایبرداشت توانمی و است  کلی واژه یك درآمد،

 معمول، طوربه .دشومی ارایه متفاوتی نظریات تعبیرها، این از هریكبه توجه با که کرد؛ تعبیر...  و زندگی طول در نسبی، دائمی،

 خود، درآمدبه توجه با کنندهمصرف که است این از بحث خرد سطح در است؛ مطرح کالن و خرد سطح دو در مصرف بحث

 حاکمیت با اصل که دشومی گفته خرد سطح در جهت، همینبه. شود حداکثر مطلوبیتش که ندکمی مصرف ایگونهبه

 رسطحد. دنکمی نظر اظهار شود، تولید چگونه و میزان چهبه و کاال چه کهاین درباره خود، درآمدبه توجه با که است؛ کنندهمصرف

 درش و درآمد توزیع انداز،پس ،گذاریسرمایه مانند کالن متغیرهای با را مصرف نسبت که رفتاری قاعده روی بیشتر کالن،

 گیلیانیمودی و فریدمن دوزنبری، کینز،به مربوط اقتصاد علم در مصرف نظریات عمده .دشومی متمرکز ند،کمی مشخص اقتصادی

 .است

 که هستتند 44التینی یواژه مشتقات از و اقتصادی فعالیت از خاصی نوع با مالزم 43مصرف و 42کنندهمصرف هایواژه

 و منفیمیمفهو همیشه تقریباً مصرف یواژه قدیم، انگلیسی در. است کردن مصرف و بردن تحلیل بلعیدن، کامل، تملك معنیبه

 در هجدهم، قرن آغاز از حدوداً. است داشته فرسودن و دادن هدر کردن، تلف کردن، ویران مانند آمیزتوهین ضمنی معانی حتی

 هااین الامث و مصرف و تولید یکنندهمصرف و تولیدکننده مجرد ترکیبات در تدریجبه فوق یواژه داریسرمایه سیاسی اقتصاد

 .یافت خنثی نوعیبه معنایی و رفت کارهب

 تمایالت و هاخواست تحمیل نوعی خود همراه و دشومی تولید که است خدمات و محصوالت مصرف معنایبه واژه این

 این از و است کنندهمصرف افراد یا فرد یاراده و آزادی عنصر فقدان آن ضمنی معانی ابتدا در. دارد را کنندهمصرفبه تولیدکننده

 و تلطیف برای هرچند است؛ متفاوت داشته، وجود گذشته از که "مشتری" و"خریدار" هایواژه با "مصرف" یواژه که است نظر

 رفمص مفهوم بنابراین. اندداده پیوند کنندهمصرف آزادی و حقوق انتخاب، حق با را آن تبلیغات در امروزه "مصرف" یواژه تنویر

 .است شده نشینهم... و حقوق رفاه، آزادی، هایواژه با امروزه بود، انتخاب و آزادی با مرتبط معنایی بار کمترین حاوی اصوالً که

  45مطلق درآمد تئوری یا تابع مصرف کینز-1-12-1

 راآنمیعمو نظریه کتاب در 1936 سال در است؛ که اقتصاد علمبه ویمیعل هایکمك مهمترین از یکی 46کینز مصرف تابع

 جزیهت در بعد،به زمان آن از و داشت قرار آن کانون در مصرف تابع ،کرد ارائه اقتصادی نوسانات از کینز که اینظریه کرد. مطرح

 نویسد:می کینز پیروان نخستین از یکی 47هانسن است. الوین داشته ایکنندهتعیین نقش مصرف تابع کالن، اقتصاد هایتحلیل و

 رآوردد فرمول شکلبه وکرد ارائه مشخص و روشن صورتیبه را مصرف تابع که بود این "عمومی نظریه" کتاب عمده نقش

  است: زیر هایویژگی دارای کینز مصرف تابع. کرد کشف 48مارشال که بود مصرفی تابع اندازهبه آن اهمیت کهکرد اذعان باید و

                                                           
 .39ص ،2ج ،2536 بازرگانی، مدیریت و اداری علوم دانشکده انتشارات تهران، عمومی، اقتصاد علیمحمد؛ اقتداری، 41 
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45  Absolute Income Hypothesis 
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 رگذار،تأثی عامل مهمترین مدتکوتاه در اما است؛ تأثیرگذار مصرف تصمیمات بر مختلفی عوامل که بود معتقد کینز .1

 نظریات برخالف دیدگاه، داشت. این نخواهد نقشی خصوص، این در بهره نرخ که بود باور براین کینز. است درآمد

 د.شومی مصرف کاهش و اندازپس افزایش باعث باال، بهره نرخ داشتند اعتقاد که بود؛ وی از قبل هایکالسیك

 مانه واقعی درآمد مصرف، تابع در دیگر، عبارتبه. شودمی گرفته نظر در واقعی صورتبه درآمد کینز، مصرف تابع در .2

 است. ثابت هایقیمتبه درآمد

 یگر،د عبارتبهد. شومی گرفته نظر در اساسی نیازهای تأمین برای ثابت مصرف مقدار یك واقعی، درآمد از سطح هر در .3

 از برداشت یا وام محل از یا که است ثابت مقداری مصرف باشد، صفر درآمد اگر حتی نیست؛ صفر گاههیچ مصرف

 یا قرض ازطریق و یردگمی پیشی درآمد از مصرف درآمدی، پایین سطوح در دیگر عبارتبه .دشومی جبران اندازپس

 مصرفبه متوسط میل از ترکوچك مصرفبه نهایی میل درآمدی، پایین سطح در د؛ یعنیشومی تأمین منفی اندازپس

  .است

 وسطمت طوربه یابد،می افزایش درآمدشان هکمیهنگا اشخاص، که ندکمی بیان روانشناسی اصل یك براساس کینز .4

 از مصرف افزایش نسبت درآمد، افزایش با یعنی. درآمدشان ازدیاد اندازهبه نه دهند؛ ولیمی افزایش را خود مصرف

 اندازپس هک بود باور این بر کینز همچنین. است نزولی مصرف،به متوسط میل دیگر، عبارتبه .است کمتر درآمد افزایش

 است. لوکس کاالی نوعی اصطالح،به

 را ودخ درآمد از بیشتری درصد فقیران با مقایسه در ثروتمندان رودمی انتظار شود،می اضافه افراد درآمد وقتی بنابراین

 و عمل رد کینز درآمد. تئوری کینز نظریه اصلی محور صورتبه مصرفبه متوسط میل آمدن پایین مسئله لذا و کنند اندازپس

 در ادیاقتص روابط و رفتارها بر حاکممیعل قوانین کشف دنبالبه اثباتی نگاهی با کالن اقتصاد علم که آنجا از مصرف؛ معمای

 طریق از امر، این است و خارجی واقعیت با تطابق عدم و تطابق ،فرضیات این نادرستی یا درستی مالک است، موجود جامعه

 فرضیات بتوانند تا کردند آغاز را هاداده آزمون و آوریجمع کار اقتصاددانان بالفاصله رو این از د.شومی انجام تجربی هایآزمون

 دهند. قرار آزمون مورد را او

 بود؛ ولی هاییموفقیت شاهد اول، دهه در کینز مصرف تابع کهاین وجود با هادوره و هاداده روی شدهانجام هایبررسی در

 دوم جهانی جنگ زمان در که بود اقتصاددانانی جانب از هامخالفت از یکی. شد مواجه مخالف دیدگاه دو با که نگذشت چندی

 اندازهاپس و کمتر مصرفشان خانوارها، درآمد سطح رفتن باال با که کردند استدالل کینز مصرف تابع براساس کردند.آنها مطرح راآن

 هنداشت وجود کند، جذب را اندازهاپس همه بتواند که سودآوری گذاریسرمایه یاهپروژه مبادا که ترسیدندمی آنان. دشومی زیاد

 اطرخبه جنگ از پس هایسال نتیجه در و دشومی تقاضا آمدن پایین باعث مصرف، میزان بودن پایین باشد چنین اگر باشد.

 ربیشت جنگ از پس سالهای در درآمد کهوجودی با شود.می دچار بحران و رکود با اقتصادی نظام دولت، خریدهای یافتن کاهش

 متوسط لمی درآمد، رفتن باال با کهاین بر مبنی کینز دیدگاه و نیانجامید اندازپس نرخ رفتن باالبه درآمد، افزایش این اما بود،

 سیمون مقاله انتشار  نگرفت صورت بحرانی عمال و نشد واقع تأیید مورد یابد،می کاهش( درآمدبه مصرف نسبت) مصرفبه

 توضیح خوبیبه را کینز دیدگاه با دوم مخالفت بود، مصرفی رفتار مورد در مهم نکته دو حاوی که 1946 سال در 49کوزنتس

 داد.می

 داشتهن کاهشی روند گونههیچ درآمدبه مصرفی مخارج بلندمدت نسبت متوسط طوربه که دادمی نشان اطالعات و آمار اینکه اول

ست. ا بوده( درآمدبه مصرف نسبت) مصرفبه متوسط میل مساوی مصرف،به نهایی میل خود، بلندمدت مسیر در درآمد رشد با و

 وسطمت مقدار از درآمدبه مصرف نسبت اقتصادی، بهبود و رونق هایدوره طول در که داشتمی بیان کوزنتس مطالعات کهاین دوم

 باالتر خود بلندمدت متوسط مقدار از مذکور نسبت اقتصادی، رکود و کسادی هایدوره طول در و است کمتر خود بلندمدت

 .ندکمی حرکت و تغییر درآمد عکس جهت در ایدوره نوسانات طول در درآمدبه مصرف نسبت که معنی بدیناست. 

                                                           
49 Simon Kuznette 
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  51نسبی درآمدی نظریه -2-12-1

 فرض دو بر نظریه این. است مشهور نسبی درآمد نظریهبه شد، ارائه 1949 سال در 51دوزنبری جیمز سوی از که مدلی

 از: عبارتند که است استوار

 در انیکس جاری درآمد با که شخص دو عبارتیبه نیست؛ هم از مستقل و داشته ارتباط یکدگر با افراد مصرفی رفتار .1

 سایر با را خود فرد، واقع، در. داشت خواهند متفاوتی هایمصرف نند،کمی زندگی درآمدی توزیع متفاوت طبقه دو

 نه است؛ جامعه هایگروه و افراد میان در او جایگاه دارد، او مصرف در توجه قابل تأثیر آنچه و کرده مقایسه افراد

 وا متوسط مصرف که ند،کمی مصرف جهت از موقعیت بهبود احساس صورتی در تنها فرد بنابراین،. فرد درآمد مصرف

 .گویند 52 تظاهری اثر یا تقلیدی اثر را روحیه این. یابد افزایش جامعه سطح متوسطبه نسبت

 یابدمی کاهش درآمد کهزمانی مصرفی، مخارج که معنا بدین. است برگشت قابل غیر زمان، طول در مصرفی رفتار .2

 شانن مقاومت آن کاهش مقابل در مصرف سطح یكبه کردن عادت از بعد فرد. است ناپذیربرگشت و داشته چسبندگی

 نامند.می53 دهندهچرخ اثر را روحیه این بکاهد مصرف سطح آن از است حاضر سختیبه و دهدمی

 الگوی و ددار بستگی نیز گذشته درآمدبه بلکه جاری درآمدبه تنها نه جاری مصرف که کندمی استدالل چنین نظریه این

 تصور این در یابد، کاهش گذشته با مقایسه در جاری، درآمد اگر. گیردمی شکل آنان درآمد حداکثربه توجه با افراد مصرفی

 کاهش را خود مصرفی مخارج از بخشی فقط و دهندنمی کاهش درآمد کاهش اندازهبه را خود مصرف میزان کنندگانمصرف

 ادتع باال سطحبه که ایخانواده مثال برای. نندکمی تبعیت مصرف استاندارد سطح یك از کنندگانمصرف واقع در و دهندمی

 کاهش با که دارد تمایل رواین از. دهد کاهش را خود مصرفبه متوسط میل درآمد انقباض صورت در تواندمی سختیبه کرده،

 عاسری و راحتیبه کنندگانمصرف یابد،می افزایش درآمد هکمیهنگا اما. دارد نگه ثابت را خود مصرف متوسط میل اندازپس

 پردرآمدی هایدوره در مصرف در تقارن عدم یك لذا. دهندمی مطابقت حداکثر درآمدی سطح با و داده افزایش را خود مصرف

 قمطل درآمد از تابعی مصرف، تغییرات که است معتقد کینز، مطلق درآمد نظریه برخالف نظریه، این. دارد وجود درآمدی کم و

 نظر زا فرد زندگی وضعیت قبل، دوره در درآمد بیشترینبه درآمد این نسبت جاری، درآمد همچون دیگر عواملیبه بلکه نبوده،

 دارد. بستگی ند،کمی احراز را نسبی وضعیت یك درآمدی نظر از فرد که اینها مانند و درآمدی دهك

  54دائمی درآمد نظریه -3-12-1 

 مطرح رامیدای درآمد فرضیه کنندهمصرف رفتار توجیه برای ،کرد منشر 1957 سال در که کتابی در 55فریدمن میلتون

 بستگی کنونی درآمدبه تنها نباید مصرف کهاین برای اینها هردو. است مودیگیالنی زندگی چرخه الگوی مکمل فرضیه این. کرد

 رددا تأکید نکته این بر آن در که زندگی چرخه فرضیه برعکس، ولی اند؛کرده استفاده 56 فیشر ایروینگ تئوری از باشد، داشته

 .است متفاوت مختلف هایدرسال مردم درآمد که دارد تأکید نکته این بر الگو، این. داردمیمنظ روند عمر سراسر در درآمد که

 ظحف یکنواخت طوربه را خود مصرف نباشد، یکسان عمرشان طول درآمد اگر حتی مایلند مردم که است معتقد فریدمن

 جاری، ددرآم سطحبه تنها نه را خود مصرفی رفتار مردم دیگر، بیانبه. دشومی تأکید مصرف تابع در ثروت نقش بر لذا و کنند

 این اب که کنندمی ریزیبرنامه طوری خود، زندگی طول در مردم. دهندمی ارتباطمیدائ و بلندمدت مصرفی هایفرصتبه بلکه

 شودنمی منظورمیدائ مصرف در احتمالی هایزیان یا و بادآورده درآمدهای نگاه، این در. نکند تغییر عمر طول در مصرف درآمد،

 .است مؤثر کنندهمصرف مصرف در قطعی ومیدائ درآمدهای فقط و
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  57زندگی سیکل نظریه -4-12-1

 توسط مجددا و میالدی 1941 سال در 59برامبرگ ریچارد و 58مودیگیالنی فرانکو توسط فریدمن،میدائ درآمد فرضیه

 موجودی تغییر برعالوه که است معتقد نظریه این. گرفت قرار یبررس مورد دیگری روش با 1963 سال در مودیگیالنی و 61آندو

 آن چگونگی در نیز عمر طول در مردم درآمدی و مصرفی رفتار ،دهدمی قرار تأثیر تحت را خانوار مصرف سطح که خانوار ثروت

 ربیشت عمر میانی دوران در و کم عمر اواخر و ابتدا در نوعی، فرد درآمدی جریان مودیگلیانی، و آندو نظریه براساس. است مؤثر

 ایلاو در کوشدمی نوعی فرد یعنی دارد؛ خفیف افزایشی روند یا و است ثابت یا زندگی دوران تمام در مصرف سطح ولی است؛

 هر حقیقت دارد.در نگه ثابتی حدّ در را خود مصرف عمر میانی دوران مازادهای از استفاده با عمر اواخر در و کردنقرض با عمر

 بیشینه عمرش کلّ در درآمد محدودیت گرفتن نظر در با را زندگی هایسال کلّ در مصرف از حاصل مطلوبیت خواهدمی فرد

 کلبه را حاصله نتایج افراد، مصرف توابع افقی جمع با پیشین فرض براساس فرد مصرف تابع استخراج از پس نیز مودیگلیانی. کند

 دهد.می تعمیم جامعه

 61انداز کینزتابع پس-5-12-1

 مصرفبه نسبت درامد فزونی دانان اقتصاد بیشتر ایدمی بدست ها هزینه در جویی صرفه از که پولی یعنی لغت درانداز پس 

 درامد مازادانداز پس  مفهوم که دارد موافقت شخص هر دانممی من که انجا تا": ویدگمی کینز نکه چنا خوانندمیانداز پس  را

 هردک که گذاریهاییسرمایه اوقات اغلب جنگ از بعد سالهای در": ویدگمی ساملسون خصوص همین در. "است مصرفبه نسبت

 دشومی استنباط رابطه این از انچه  . اند نامیدهانداز پس  دانان اقتصاد را این و اندنرسیده مصرفبه که اند بوده منابعی از ایم

 در انچه این بنابر. است TR انتقالی پرداختهای و T مالیات ،Sانداز پس ،C مصرف شامل ملی ناخالص تولید GNP که است این

 خارج درامدو تولید چرخه از اینکه یا و شودمی بر جامعهبه انتقالی پرداختهای شکلبه یا رسدمی مصرفبه یا دشومی تولید جامعه

 اندازها پسد. شومی خارج تولید وار دایره جریان از که است نشتیانداز پس  بنابراین.  ایدمی در مالیات وانداز پس  شکلبه و شده

 اندازهای پس. باشندمی سرمایه تشکیل اصلی منابع از داخلی اندازهای پس. خارجی منابع از یا و ندشومی تامین داخلی منابع از یا

 و افرادانداز پس شامل که خصوصی بخشانداز پس .است دولتانداز پس و اتمؤسس و هاشرکت اشخاص،انداز پس  شامل داخلی

 .است اتمؤسس و هاشرکتانداز پس  و خانوارها

 گذاریسرمایهتابع  -13-1

 یندی، فراگذاریسرمایه 62یرد.گمیبارترین جزء مخارج کل است که در اقتصاد کالن مورد بحث قرار نوسان گذاریسرمایه

افزایش به در حقیقت مربوط گذاریسرمایه 63رود.کار میبهای برای تولید کاالها و یا خدمات دیگر است که در آن، کاالهای سرمایه

اندازهای خود ، باید پسگذاریسرمایهای و تولیدی یك جامعه است. معموال یك جامعه برای های کاالها و امکانات سرمایهذخیره

های کار برد، تا در دورهبههای تولیدی را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و برای ساختن ظرفیت

 کند حائزای که در اقتصاد ایفا میدلیل نقش دوگانهبه گذاریسرمایهمطالعه   64د.امکانات مصرفی بیشتری فراهم گردآینده 

ذارد گمیهی بر تقاضا بدین سبب تغییر آن، اثر قابل توجد و شومیاهمیت است؛ از یك سو بخش بزرگی از مخارج کل را شامل 

در الگوی تقاضای   65گر افزایش موجودی سرمایه است.بیان گذاریسرمایهبر عرضه و تولید دارد؛ زیرا میو از سوی دیگر، نقش مه

  66د.شومیر در چارچوب آن الگو تعیین کنیم که مقدار متغیزا فرض میونغیر مستقل و در ریمتغیرا  گذاریسرمایهکل، 
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گاه نزولی برای بن گذاریسرمایهاست؛ شیب منحنی بازده نهایی  گذاریسرمایهتابع غیر مستقیم  گذاریسرمایهبازده نهایی 

یابد و با این فرض که درآمدهای ، هزینه کل تولید افزایش میIجدید  گذاریسرمایهمخارج به اضافی واحدهایاست؛ با افزایش 

  یابد.کاهش می r گذاریسرمایهثابت است، بازده نهایی  گذاریسرمایهخالص انتظاری، ناشی از 

  

 

در تعادل است. از آنجا که نرخ بازاری بهره در بازار  گذاریسرمایهبرابر با نرخ بهره باشد؛  گذاریسرمایههرگاه بازده نهایی 

 د و از برابریشومیصورت یك خط افقی ترسیم بهنرخ بازاری بهره  جهتثابت است بدین  iد در یك حد معین شومیپول تعیین 

r  وi  مقدار به گذاریسرمایهروی محور عمودی حجم تعادلیOA آید.میدست به روی محور افقی 

  

 

 درآمد کل -14-1

توان در یك سیستم اقتصادی، سطح مطلوب درآمد ملی را تعیین میمعین باشد  گذاریسرمایهاگر تابع مصرف و سطح 

طوری به یریم. یعنی در حقیقتگمیبدون دخالت دولت و بدون رابطه با کشورهای خارجی را در نظر ای کرد. ابتدا اقتصاد ساده

دهیم. میی تولیدی انجام هابنگاهکه در مدار ساده اقتصادی دیدیم تحلیل خود را در مورد اقتصاد دوبخشی متشکل از خانوارها و 

در قبال سطوح مختلف درآمد یکسان است. در  گذاریسرمایهد یعنی میزان شومی فرض I=Ī ثابت گذاریسرمایهدر این تحلیل 

نند. درآمد در حال تعادل عبارت از درآمدی است کمی، سطح درامد در حال تعادل را تعیین گذاریسرمایهاین حالت مصرف و 

مخارج یا تقاضای کل مساوی ارزش تولیدات کل )درآمد( باشد. اگر  C+I گذاریسرمایهعالوه به که مجموع کل مخارج مصرفی

تواند پایدار بماند. اگر مخارج برنامه ریزی شده نمیباشد، این سطح درآمد  مخارج کل برنامه ریزی شده بیشتر یا کمتر از درآمد

همین ترتیب اگر مخارج برنامه ریزی شده کمتر باشد، درآمد به بیش از درآمد باشد، درآمد باید افزایش یافته تا مساوی شوند.

 ذاریگسرمایهازاء آن به آمد وقتی در حال تعادل است کهتوان گفت درمیباید کاهش یافته تا با آن مساوی گردد. از طرف دیگر 

 جامعه راانداز پس توانیم میزان میبرنامه ریزی شده باشد. چنانچه تابع مصرف معلوم باشد انداز پس برنامه ریزی شده مساوی 

 د.و توابع توضیح دا نمودارکمك به توانمیازاء هر سطحی از درآمد تعیین کنیم. موقعیت تعادل را به
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  هاقیمت شاخص و ملی حسابداری: دوم فصل

  حسابداری ملی -1-2

شناخت پیدا کردیم در ها آن را تعریف و با گذاریسرمایهآن از جمله درآمد ملی تولید ملی و  در جریان مدول اجزای مهم 

 اقتصاد کالن نیز حایز اهمیت است شاخص ها درها آن اقتصاد کالن نه تنها معنی این شاخص ها مهم است بلکه محاسبه عملی

ند و در واقع بطور متوالی شومیاز شاخص ها که برای یك دوره از زمان اندازه گیری ای دستهبه د:شومیدو دسته طبقه بندی به

در سطح ملی از آن جمله  گذاریسرمایهدکه تولید ملی درآمد ملی و شومیافتد جریان اتالق میو پیوسته در طول زمان اتفاق 

د و در واقع دارای بعد زمانی نیستند موجودی شومیدسته دیگری از شاخص ها که در یك مقطع از زمان اندازه گیری   باشد.می

معموال شروع محاسبه از شاخص ها در  باشد .میو میزان اشتغال از آن جمله انداز پس د که حجم سرمایه میزان شومیگفته 

 .دشومید آغاز شومینیز گفته   GNPآن تولید ناخالص ملی یابه ملی با محاسبه تولید کل که حسابداری

 GDP 67ی داخل ناخالص تولید -2-2

 مجموع ارزش برگیرنده در داخلی ناخالص تولید. است اقتصاد در گیریاندازه هایمقیاس از یکی یا داخلی ناخالص تولید

 و کاالها از منظور تعریف این در .دشومی تولید کشور یك در سال، یك معموالً معین، دوران یك طی که است خدماتی و کاالها

 خریداری دیگر خدمات و تولید برایها آن خود و اندگرفته قرار تولید زنجیر انتهای در که است خدماتی و کاال نهایی، خدمات

 نگرش با محاسبه افزوده، ارزش مجموع محاسبه. است موجود داخلی ناخالص تولید محاسبه برای مختلفی روشهای .ندشونمی

 است: شکل اینبه مصرف نگرش با محاسبههستند.  کار این انجام متداول روش سه درآمد، نگرش با محاسبه و مصرف

 (واردات - صادرات+ ) دولتی مصارف+  گذاریسرمایه+  خصوصی مصرف=  داخلی ناخالص تولید

 GNP 68یمل ناخالص تولید-3-2

 داخل در ،(سال یك معمول طوربه) معین دوره یك طی که خدماتی و کاالها مجموع ارزش یعنی داخلی ناخالص تولید

 یرهزنج انتهای در که است نهایی خدمات و کاالها مقدار احتساب واقع در داخلی ناخالص تولید. دشومی تولید کشور یك مرزهای

 شپی سال دو کهای خانه فروش و خرید مثال. دشونمی خریداری دیگر خدمات و تولید برایها آن خود و است گرفته قرار تولید

 نای در البته. شود فروخته یا خریده امسال خانه این اگر حتی. دشونمی محاسبه امسال داخلی ناخالص تولید در شده ساخته

 نشان داخلی ناخالص تولید. دشومی احتساب سال همان داخلی ناخالص تولید در طرفین از شده اخذ کمیسیون حق معامله

 تولید. ندکمی کار چطور و رفته پیش کجا تا اقتصاد ساخت و توسعه زیربناهای. است اندازه چه در اقتصاد در رونق دهدمی

 هچ تا جامعه یك در بیکاران تعداد و چگونه کار و کسب تداوم و اندازی راه برای اقتصادی شرایط دهدمی نشان داخلی ناخالص

 در گردی کشورهای با مقایسه در کشور یك داخلی ناخالص تولید است؟ شده ایجاد اقتصاد در جدید شغل تعداد چه و بوده اندازه

گیری تولید ناخالص ملی وجود دارد که در های مختلفی برای اندازهروش .دهدمی نشان را کشور هر اقتصاد ارزش و حجم واقع

 دهیم.ها را مورد یررسی قرار میذیل برخی از آن

 روش ارزش افزوده به محاسبه تولید ناخالص ملی -1-3-2

 ارزش اساساً. ویندگمی افزوده ارزش را ها نگاهب دیگر از شده خریداری هاینهاده ارزش کسربه بنگاه یك تولیدات ارزش

مجموع ارزش  69.دشومی گفته اقتصادی زمینه هر در( اجاره و بهره سود، دستمزد، یعنی)عوامل درآمد جمع حاصلبه افزوده،

دانیم که کاالها و خدمات تولید میکاالها و خدمات نهایی با مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف تولید برابر است از طرف دیگر 

رزش جای محاسبه ابه یکی از بخشهای اقتصادی آن جامعه است بنابراین در محاسبه تولید ناخالص ملیبه در جامعه متعلق شده

                                                           
67 Gross domestic product 
68 Gross National Product 

 .33 ص ،73 تهران، نگاه، اقتصادی فرهنگ علیرضا؛ نوروزی، سیاوش؛ مریدی، 69 
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 ن. اقتصاد ایراکرد توان ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را در طول سال محاسبهمیافزوده تك تك کاالها و خدمات 

 : باشدکه خود نیز دارای بخشها می ها نیزه که هر یك از بخشکردچهار بخش زیر تقسیم به

 ماهی گیری و .... –جنگل بانی  –شکار  –دامپروری  –بخش کشاورزی : شامل زراعت  –الف 

 بخش نفت : شامل نفت خام و فرآورده های نفتی  –ب 

 ساختمان –تو آبو برق و گاز صنع –بخش صنایع و معادن : شامل معدن  –ج 

خدمات  –ات پولی و مالی مؤسس –ارتباطات و خمات  –حملو نقل  –هتل داری  –خدمات : شامل بازرگانی  بخش –د 

 و .....میعمو

 روش ارزش افزودهبه جدول محاسبه تولید ناخالص ملی

 ارزش افزوده بخش کشاورزی  –الف 

 ارزش افزوده بخش صنایع و معادن –ب 

 معدن -1

 صنعت -2

 آبو برق و گاز و ... -3

 ساختمان  -4

 ارزش افزوده بخش نفت –ج 

 نفت خام -1

 فرآورده های نفتی  -2

 ارزش افزوده بخش خدمات  –د 

 هتل داری -رستوران -بازرگانی -1

 انبار داری ارتباط -حمل و نقل-2

 ات پولی وما لی مؤسسخدمات  -3

 و تخصصی ای خدمات و مستغالت حرفه -4

 خدمات عمومی -5

 شخصی و خانگی -خدمات اجتماعی -6

 د : شومیکسر 

 کارمزد احتسابی 

  GDP    تولید ناخا لص داخلی 

 د :شومیاضافه 
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 درآمد خالص عوامل تولید 

 قیمت عواملبه تولید نا خالص ملی

 ها(روش مخارج )هزینهبه محاسبه تولید ناخالص ملی -2-3-2

علت حجم زیاد کار در بسیاری از موارد به روش ارزش افزوده گر چه ظاهرا ساده است و عمالبه محاسبه تولید نا خالص ملی

د تولیکالن بر اساس اصل تساوی منظور سادگی در محاسبه شاخص های اقتصاد به یرد و همچنینگنمیمورد استفاده قرار 

افزوده از روش مخارج استفاده  روش ارزشبه خالص ملیجای محاسبه تولید نابه خالص ملی و مخارج کل در جریان مدولنا

ان خارجی و خریدار ها  دولتنهایی که توسط خانوارها  بنگاهند در این روش کل مخارج صرف شده بر روی کاال ها و خدمات کمی

 د.شومی د محاسبهشومیانجام 

 روش مخارجبه محاسبه تولید ناخالص ملیمثال 

 381                                  مخارج مصرفی –الف 

 275مخارج مصرفی دولتی                     

 115مخارج مصرفی دولتی                     

 91                           ناخالص گذاریسرمایه –ب 

 11خالص صادرات                                           

 (2درآمد خالص عوامل تولید از خارج                 )   

 478قیمت بازار                   به تولید ناخالص ملی   

 (23خالص مالیات های غیر مستقیم                      ) -

 455یمت عوامل                  قبه تولید ناخالص ملی   

 (11استهالک                                                 ) -

 445قیمت عوامل                       به تولید خالص ملی

منظور از مخارج مصرفی چه خصوصی چه دولتی ارزش کل کاالها و خدمات نهایی مصرفی مصرف شایان ذکر است که 

ات غیر انتفایی خصوصی و دولتی وزارت خانه ها ادارات دولتی شهرداری ها و سازمان های تامین مؤسسشده توسط خانوارها 

این نوع کاالها شامل  باشدمیاساس کاالها  جای مخارج مصرفی تقسیم بندی بربهکه  کشورهااجتماعی است که در بعضی 

ثابت خالص در میزان  گذاریسرمایهثابت ناخالص و  گذاریسرمایهنیا تفاوت بین باشد ثاًمیدوام و خدمات کاالهای بادوام بی

الثا خالص ث .باشد بنابراین اگر از تولید ناخالص ملی ذخیره استهالک کم کنیم تولید خالص ملی بدست خواهد آمدمیاستهالک 

بخشی از  عنوانبهنیم که کاالها و خدمات خارجی کمیاین جهت واردات را از صادرات کسر به باشد ومیصادرات منهای واردات 

 تولیدات داخلی منظور نگردد.

 درآمد ملی  تولید ناخالص ملی با استفاده از محاسبه -3-3-2

روش سوم محاسبه تولید ملی روش درآمدی است همانطور که از نام این روش مشخص است روش درآمدی محاسبه کل  

شاخص دیگری که مرتبط با  .های بدست آمده توسط خانوارها استانوع مختلف درآمد میتما جمعی اقتصادی بوسیله هافعالیت

شاخص مهم اقتصادی  عنوانبهگر چه بزرگی درآمد ملی یك کشور ممکن است  د .شومیسرانه نامیده  درآمددرآمد ملی است 
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آن جامعه محسوب شود اما بعلت تفاوت در میزان جمعیت در کشورهای مختلف شاخص مناسبی جهت ارزیابی رفاه ماذی افراد 

 شرحبهی بنام درآمد سرانه د لذا برای مقایسه سطح متوسط رفاه مادی کشورهای مختلف از شاخصشونمیآن جامعه محسوب 

 .نیمکمیزیر استفاده 

 تعداد جمعیت / درآمد ملی= درآمد سرانه 

 نکهد . توضیح ایشومیدستمزد اجاره بها بهره و سود تقسیم به بندی تئوریك از عوامل تولید درآمد ملیبر اساس طبقه 

  شرح ذیل است:بهاما، جدول درآمد ملی د . شونمیتفاده  روش اسعلت در دسترس نبودن آمارهای الزم درآمدی از این به

عنوان مثال بیمه حق بیکاری که توسط به باشدمیشامل کلیه حقوق و مزایا از طرف کارفرما  :درآمد استخدام شدگان – 1

 .دشومید را شامل شومیی پرداخت سازمان تامین اجتماعبه کارفرما

یف و اختراع حق تأل حق االمتیاز حق امالکاجاره ملك و  صورتبهدر آمدها میشامل تما:  بها درآمد حاصل از اجاره – 2

 .نظایر آن است

 .رسدمیمنابع مالی بدست خانوارها آمدی است که از طریق شامل در: بهره خالص– 3

سهام شرکت ها است حتی گر چه ممکن است در  صاحبانوسیله بهدرآمدهای بدست آمده میشامل تما  :سود شرکت ها – 4

 پرداخت نشود .ها آنبه این درآمدها در همان سالمیعمل تما

این بخش از شرکت به نند کهکمیدر عمل صاحبان سهام دریافت  کهسود تقسیم نشده : بخشی از درآمدی است  – 1/4

 د .شومیها سود سهام نیز گفته 

عنوان سود بهرود و بخش سوم سود شرکت ها میکار به دیگر سود شرکت ها برای پرداخت مالیات سود شرکت هابخش 

 ویند. گمیرکت ها سود توزیع نشده این بخش از سود شبه ماند کهمیدر شرکت باقی  گذاریسرمایهمنظور به قابل تقسیمغیر

آخرین جزء درآمد ملی درآمد مشاغل بخش خصوصی است که شامل درآمدهای بدست : درآمد های مشاغل خصوصی – 5

 .مؤسساتی که مالکیت فردی دارندانفرادی و یا ای آمده توسط مشاغل حرفه

 71هاقیمت شاخص-4-2

ل تغییرات حاصها، روند. این شاخصشمار میبه های بررسی تغییرات و تحوالتابزار ترینهای قیمت یکی از قدیمیشاخص

 گیری افزایش سطح عمومیاندازه ،ترین کاربرد این شاخصدهند. مهماز تغییر قیمت کاالها را طی یك دورة زمانی معین نشان می

ریزان گذاران و برنامهترین مسئله سیاستها، مهمها یا تورم در یك جامعه است. تورم یا افزایش سطح عمومی قیمتقیمت

اد طور مستقیم زندگی افربه تحوالت این پدیده کهبه ردم از گذشته تا امروز بوده است و حساسیت جوامعاقتصادی و همچنین م

های بررسی تغییرات در علوم عنوان اولین شاخصبه هاترین دالیل تولید شاخص قیمت، یکی از مهمکندمیدستخوش تغییرات را 

 ریزی برای کنترل آن اندیشمندان علوم اقتصادی رابررسی تحوالت قیمت کاال و برنامهبه ، نیازرود. در واقعر میشمابه انسانی

ریزی و تدوین سازوکارهای مناسب برای منظور کمك در برنامهبه هابراین شاخصبناقیمت سوق داد.  هایسمت تدوین شاخصبه

گذاران نظیر وسایل و ابزارهای پزشکی برای یك ریزان و سیاستسنجش برای برنامه ابزارهایاند. این رفع مشکالت طراحی شده

ها تدوین و طراحی شدند. از این شاخص ترین مسایل روز جامعههای قیمت برای بررسی مهمجراح است. در هر حال، شاخص

های بارز این استفاده از ود. یکی از نمونهشزدایی( استفاده میها بر ارزش پولی )تورمبرای خارج ساختن اثرات افزایش قیمت

ش کاذب درآمدهای توان اثر افزایها نمیقیمت ها برای محاسبة درآمد واقعی یك کشور است. بدون وجود شاخصشاخص قیمت

ی ی اقتصادهاگذاریها و سیاستریزیطور کلی در برنامهبه ها حاصل شده، خارج شود.یك کشور را که در نتیجة افزایش قیمت

ها کاربردهای زیادی در ابعاد مختلف زندگی شود. امروزه شاخص قیمتو اجتماعی از ارزش واقعی متغیرها و نماگرها استفاده می

                                                           
70 Price index 
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محاسبة ارزش روز مهریه اشاره به کاربرد این شاخص در دعاوی قضایی خانوادگی مربوطبه توانعنوان مثال میبه .ستا کرده اپید

 شود.های قیمت، ارزش حال مهریة تعیین شده در زمان جاری شدن عقد تعیین میرد. با استفاده از شاخصک

 تواند جهت و میزانرود و میکار میبه ی همگن متعددهاعنوان نمایندة کمیتبه اصوالً یك شاخص قیمت کمیتی است که

و یا « کاالهای خوراکی»عنوان مثال تعداد کاالهای موجود در گروه به .دهدهای مورد نظر را در طول زمان نشان تغییر کمیت

نند، گو کهای یاد شده گفتبسیار زیاد است. اگر بخواهند دربارة تغییرات بهای کاالهای موجود در یکی از گروه« گروه پوشاک»

گروه مورد نظر چگونه تغییر کرده است، تك کاالهای که مشخص شود که در سال گذشته قیمت تكدو راه وجود دارد. یکی این

اند، که هر یك چگونه تغییر کردهگیر و پرزحمتی است. زیرا برشمردن صدها قیمت یا توضیح دربارة اینکه البته این کار وقت

ه یك گرومقصود باشد. راه دوم این است که با ارائة نوعی شاخص مشخص شود که در مجموع قیمت کاالهای به فیتواند وانمی

کاالهای »یا برای گروه « گروه پوشاک»یا « کاالهای خوراکی»های چگونه تغییر کرده است. مثالً برای قیمت هر یك از گروه

و از این شاخص برای توصیف تغییرات مجموع قیمت کاالهای یك  ، یك شاخص قیمت تعیین شده«صادراتی»و یا « وارداتی

 گروه خاص استفاده شود.

ای از چندین کمیت همجنس و همگن، مورد استفاده قرار عنوان نمایندهبه ین ویژگی یك شاخص این است کهبنابراین اول

شود. مقدار یه سنجیده میگیرد. دومین ویژگی آن نیز این است که معموالً این کمیت بر حسب مقدار آن در یك سال پامی

 8/381معادل  1361در سال « کاالهای خوراکی»اگر شاخص قیمت  الًمثکنند. فرض می 111شاخص برای سال پایه را معموالً 

معادل  1353انتخاب شود، این بدان معنی است که کمیت شاخص مزبور در سال  1353باشد و سال مبنای سنجش نیز سال 

 .71ها امری اعتباری و اختیاری استب سال مبنا برای شاخصفرض شده است. انتخا 111

شوند. کار برده میبه 73فروشیو شاخص بهای خرده 72فروشیدو صورت، شاخص بهای عمدهبه های قیمت بیشترشاخص

 شود،فروشی که در ایران هر ماه توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و منتشر میتغییرات شاخص بهای خرده

دهد و متوسط این تغییرات نرخ تورم ماهانه را نشان می وشده شود. تغییرات شاخص در ماه محاسبه عنوان نرخ تورم یاد میبه

شود. شاخص هزینة زندگی نیز گفته می ،فروشیدهد. شاخص قیمت خردهدر سال، نرخ تورم در سال مورد بررسی را نشان می

یدکننده بوده قیمت تول کند که تغییرات آن بیانگر تغییراتقیمت بهای تولیدکننده را نیز منتشر می امروزه بانك مرکزی شاخص

 شود.زدایی میهای تولید با استفاده از آن تورمو هزینه

ترین عامل، انتخاب زمان پایة مورد بررسی است. انتخاب متغیر و بررسی آن با مقادیر زمان مهم ،های قیمتدر محاسبة شاخص

ن علوم اقتصادی و آماردانان شده است. این ها شده، توسط اندیشمنداپایة فرضی، سبب ایجاد چندین روش در محاسبة شاخص

 ها عبارتند از:ها و روشفرمول

 74روش شاخص پاشه -1-4-2

)زمان(  های دیگر، مقدار تولید شده )یا مصرف شده( کاال در سالاگر در محاسبة شاخص قیمت برای سال مبنا و سال

 شود. این روش توسطرده شود، روش مورد استفاده روش پاشه خوانده میکار ببه عنوان ضریببه پایانی یا سال )سال( مورد نظر

در روش پاشه از دو پارامتر قیمت  روش سال مورد نظر نیز معروف است.به کار برده شده است وبه همین نام تعریف وبه آماردانی

های اهمیت و قیمت سال پایه است. در واقع، ضریب ها شامل قیمت جاریو مقدار، مقادیر همان مقادیر جاری است و قیمت

روش پاشه، ابتدا مخارج سال به قیمت هر کاال مقدار مصرف شده از آن کاال در سال مورد نظر است. برای محاسبة شاخص قیمت

 شود:جاری از فرمول زیر محاسبه می

 

 

                                                           
 .55. ص 1367ازمان برنامه و بودجه. چاپ چهارم، تهران: س اقتصاد کالن )اصول نظری و کاربرد آن(،طبیبیان، محمد،  71

72 Index Of Wholesale Prices 
73 Index Of Retail Prices 
74 Paasche’s Index or Given Year Method 
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 در سال یا زمان پایه است. iقیمت کاالی P0که در آن

 صورت زیر دست یافت:به شاخص قیمت پاشهبه توانمخارج سال پایه میبه از تقسیم مخارج سال جاری
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 75روش شاخص السپیرز -2-4-2

ان عنوبه های دیگر مقدار تولید )یا مقدار مصرف( کاال در سال پایهاگر در محاسبة شاخص قیمت، برای سال مبنا و سال

روش سال پایه نیز به شود. این روشقیمت، روش السپیرز نامیده می شاخصرود، در این صورت روش محاسبة کار میبه ضریب

 شود:است. برای محاسبة شاخص قیمت در این روش، از فرمول زیر استفاده میمعروف 
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در زمان  iمقدار کاالی q0( و t0در زمان پایة ) iقیمت کاالی p0(؛inدر سال جاری ) iقیمت کاالی Piکه در آن:

همین طریق به شود. شاخص مقداری السپیرز نیزسال پایه سنجیده می ارزشبه پایه است. در این روش ارزش جاری کاالها

 در شاخص قیمت جابجا شود. qو pشود فقط باید جایمحاسبه می

های های سال مورد نظر در صورت کسر و قیمتقیمت ،دهد که در هر دو روشهای پاشه و السپیرز نشان میمقایسة فرمول

رود. اما کار میبه صورت ضریببه شود. در روش السپیرز، مقادیر تولید )یا مصرف( سال پایهسال پایه در مخرج کسر منظور می

های قیمت، طور کلی شاخصبه گیرد.در روش پاشه، برای مقادیر صورت و مخرج کسر، مقادیر سال مورد نظر استفاده قرار می

 روند.ر میشمابه هایی از نوع میانگین وزنیشاخص

 هایتوان شاخصز است که میبرد، دارای این امتیاکار میبه هاان ضریبعنوبه شاخص السپیرز که مقادیر سال پایه را

متعدد را با یك سال پایه مقایسه کرد. شاخص پاشه از این امتیاز برخورردار نیست. علت نیز این است که در محاسبة شاخص، 

های سال قبل نیز دوباره محاسبه ل الزم است تمام شاخصهر سا بنابراینرود. کار میبه عنوان ضریببه مقادیر سال مورد نظر

شود، فقط کافی است شاخص برای همان سال و آوری میدر حالی که در روش السپیرز هر سال که اطالعات جدید جمع شوند.

کندتر  اشه تورم را با آهنگیکه شاخص پاینبه این مزیت و نیز با توجهبه بر مبنای یك سال پایه مشترک محاسبه شود. با توجه

زدایی از متغیرهای اقتصادی نظیر محصول اغلب محاسبة شاخص قیمت و تورم دهد، لذا درهای السپیرز نشان میاز شاخص

 شود. ناخالص داخلی از روش السپیرز استفاده می

                                                           
75 Laspeyres Index or Base Year Method 
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 76فیشر روش-3-4-2

گیری تغییرات سطح هایی که در مورد دقت اندازههای پاشه و السپیرز و بحثهای قیمت با روشتقارن شاخصبه با توجه

روشی را برای حل این « تنظیم ارقام شاخص»در کتاب  1922در سال  آمریکاییاقتصاددان  77فیشرها مطرح شده بود، قیمت

ها از میانگین هندسی شاخص گانه از هر یك از این روشجای استفادة جدابه نظرها پیشنهاد کرد. وی پیشنهاد کرداختالف

 شود: آل مرسوم شد، از فرمول زیر محاسبه میخص ایدهشابه السپیرز و پاشه استفاده شود. شاخص محاسبه شده از این روش که

III PLF )()()(
.

 

بر اساس سال پایه و سال جاری موزون ها در واقع شاخص فیشر، یك میانگین هندسی دو شاخص است که در آن قیمت

اینکه هب رسد. با توجهحداقل میبه این روش، خطا و اشتباه محاسبة شاخص قیمت پاشه و السپیرز خنثی شده و بر اند. بناشده

ارهای اقتصادی بسیار تر است، این شاخص در حوزة آمواقعیت نزدیكبه عدد نظری وبه عدد محاسبه شده توسط شاخص فیشر

 کاربرد دارد.

  78ورثاج ـ روش مارشال -4-4-2

آل فیشر، شاخصی را برای محاسبة تغییرات قیمت از اقتصاددانانی بودند که قبل از ارائة شاخص ایده 79ورثمارشال و اج

 ورث از فرمولاج ـ شاخص مارشال صورت کاربردی مورد استفاده قرار نگرفت.به ند. این شاخص با ظهور شاخص فیشرکردارائه 

 شود:زیر محاسبه می
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 هاقیمت شاخص کاربردهای

برد که این دو شاخص توان شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده را نام میاز مهمترین این شاخص ها 

 .دشومیشاخص السپیرز محاسبه  نیز معموال بر اساس

قیمت کاال و خدماتی که توسط خانوارهای شهری میمنظور سطح عموبه این شاخصشاخص قیمت مصرف کننده : 

تعدیل به در کشورهایی که دارای اتحادیه های قوی کارگری هستند و یا اینکه دولت ها عالقه مند شودمید محاسبه شومیمصرف 

و در محاسبه این شاخص فقط از کاالها  شودمیحقوق ها بر اساس شاخص قیمت است که از این شاخص بطور گسترده استفاده 

 .دشومید دارد استفاده و خدمات نهایی که در سبد کاالی خنوار شهری یا متوسط وجو

این شاخص نشان دهنده تغیرات قیمت درسطح تولید شاخص قیمت تولید کننده یا شاخص بهای عمده فروشی : 

کننده یا عمده فروش است و در محاسبه این شاخص معموال از کاالهای صنعتی کشاورزی و جنگلی و ماهیگیری و معادن و 

د . در ارتباط با شومینوع کاال استفاده  611د که برای محاسبه این شاخص در کشورها حدودا از شومیانرزی و .... استفاده 

 . هم بنام تعین نرخ تورم اشاره کردیك شاخص مبه توانمیشاخص قیمت و موارد استفاده از آن 
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77Irving Fisher  
78 Marshall- Edgeworth Index 
79 Alferd Marshall Francis Ysidro Edgeworth  



 جزوه اقتصاد کالن | 34

 

 

 

 

 

 دشومینوع کاال تولید  3یریم که در آن گمیاقتصاد فرضی ساده را در نظر  –مثال 

 ارزش Q P 56سال 

 21111 21 1111 نان

 11111 211 51 پرتغال

 11111 1111 11 کفش

 41111               56در سال میتولید ملی اس

 ارزش Q P 66سال    

 31111 61 511 نان

 41111 411 111 پرتغال

 31111 1511 21 کفش

 111111               66در سال میتولید ملی اس

 111111به 56در سال  41111نشان دهنده آن است که تولید ملی این جامعه فرض از  2و  1مقا یسه جدول شماره              

 5/2مفهوم به سال مطمعا 11برابر شدن تولید ملی در مدت  5/2برابر افزایش یافته است  5/2افزایش یافته یعنی  66در سال 

یش خاطر افزابه برابر شدن قدرت تولید این جامعه فرضی در طول مدت مذکور نخواهد بود زیرا که بخشی از این افزایش تولید

حذف میقیمت ها در طول این دوره است بمنظور نشان دادن میزان افزایش واقعی جامعه باید افزایش قیمت ها را از تولید اس

 56را در قیمت های سال  66واقعی بدست آید برای انجام دادن این کار کافی است که ارزش تولیدات سال کنیم تا تولید ملی 

 ضرب کنیم 

شرح           
Q66 

p66 ارزش 

قیمت سال به

66 

Q56 قیمت سال به ارزش

56         

نان               

511 

61 31111 21 11111       

پرتغال           

111 

411 41111 211 21111 

کفش              

21 

1511 31111 1111 21111    

    51111    66تولید ملی واقعی در سال        111111                           66در سال میتولید ملی اس

   



 

Dr.safdari  

 



 

Dr.safdari  

 

  پول: مسو فصل

 81پول تعریف -1-3

از لحاظ اقتصادی پول  اما،دارد.  یآشکار یهاآن تفاوت یاقتصاد یفبا تعر یکه گاه دارد یمتعدد یمو مفاه یفتعار پول

پول  یفتعر ینطبق ا 81.واقع شود لمورد قبو هایبازپرداخت بده یبرا یاخدمات  یاکاالها  یکه در ازا یزیهر چ: عبارت است از

اسکناس و مسکوک در  :عامه عبارت است از یدگاه. چرا که پول از ددشومیاط بفراتر از آن است که توسط مردم استن یزیچ

 ستییدر اقتصاد است و با دییکل یارو عوامل بس یرهاد. پول از متغشومیفوق را شامل  یفاز تعر یتنها بخش یندست مردم که ا

از پول  ییاتو عمل یقدق یفلذا الزم است تعر یستن یریتنباشد قابل مد یریگقابل اندازه یزیچ یی کهگردد و از آنجا یریتمد

 . دشومیپول و عرضه پول ارائه  یارائه شده برا یاتیعمل یفتعر یبعد یهاکه در قسمت یردصورت گ

 خدمات و کاالهای مورد ها،خواسته تبادل برای هاانسان که چیزیست یا شیء، قطعه، وسیله، آن؛ ابتدایی تعریف در پول

 کاالها قدیم هایزمان در 82.گیرد قرار استفاده مورد پول عنوانبه تواندمی چیزی هر کلی صورتبه. نندکمی استفاده آن از نیاز

 الح در. بودند رایج پول عنوانبه نقره و طال جهان کشورهای بسیاری در و رفتندگمی قرار استفاده مورد پول عنوانبه معموالً

 پول حکمی، پول پشتوانه،بی پولبه که است 83فیات پول اصطالحاً دنیا شورهایکمیتما در استفاده مورد پول تمام تقریباً حاضر

 قانون ای دولتی دستور از ناشی تنها آن ارزش کنترل و نبوده ذاتی ارزش دارای که دشومی اطالق پولیبهاعتباری  پول یا دستوری

 قدارم اکثریت بانکی پول که است بانکی پول و مسکوک پول بخش دو دارای گردش در پول دنیا کشورهای بیشتر در  84باشد.

 دهد.می تشکیل را گردش در پول

با وجوه  آن یهااند تا تفاوتکرده یفتعر یها و مشخصاتیارفوق مع یفتعربهپول با توجه  یاقتصاددانان برا یگرعبارت دبه

کاالها و  یصورت کاال بوده و در مبادالت کاالها در ازابهفوق پول در ابتدا  یفتعربهد. با توجه شودرآمد و ثروت مشخص  ،نقد

ذکر هبشدند. البته الزم ه مییدنام ییپول بوده و پول کاال یفشدند که مطابق با تعرواقع می یرشمورد پذ یونرد د یاخدمات 

ای قهد که در هر منطشومیمطرح  یدوران یبرا یشترب یی،پول کاال یکاال نقش پول را داشت ول یزن یاپایاست که در مبادالت پا

 رفت.گمیورد استفاده قرار م یگرد یگذاری کاالهاجهت ارزش یاریعنوان معبهباال  یتمقبول یمسلط و دارا یکاال

 یجابه شدث عباها آن یدارعنوان پول و بحث استهالک و مشکل نگهبهمورد استفاده قرار گرفته  یکاالها عددتبهبا توجه 

ه در ک یرندقرار گعنوان پول مورد استفاده بهبوده و...  یشتریعمر ب یاستاندارد بوده و دارا یکه دارا یخاص یکاالها ،تعدد کاالها

آن به شده و یرفتهپذ یگذارمبادله و ارزش یلهعنوان وسبهو... میعمو یتمقبول ،عرضه حدودیتمبهطال و نقره با توجه  یانم ینا

... صرافان در و ها آن مشکل حمل و نقلبهبا توجه  یاز رواج پول فلز یادی. بعد از مدت زمان زیندوگمی یدوران پول فلز ،دوران

رد  ینکاالها و خدمات و همچن یافتدر یدادند که در ازاها میآنبه یکاغذ یدهایاز تجار و مردم رس یپول فلز یافتقبال در

 نیی. با گسترش معامالت و شهرنشیدگرد یپول فلز یگزیناختراع و جا یپول کاغذ ینشدند. بنابراواقع می یرشمورد پذ یوند

 یشترینب یصنعت ید و در کشورهاشومیگفته  یریآن پول تحربهاسکناس شد که  یارداخت پول نقد پ یگزینچك در معامالت جا

مبادله مسلط  یلهرود که وسمی یکیپول الکترون آوری اطالعاتفن با گسترش یراخ یها کاربرد را در معامالت دارد. در سال

 85باشد:داشته ویژگی 5 باید رایج . پولاقتصاد گردد

 باشد؛ عموم قبول مورد .1

                                                           
80 Money Currency 
81 Laidler.David, The definition of money: theoretical and empirical problems, Journal of money, credit and banking 1, no. 3 (1969): 508-
525. 

 .333 - 332 ص اول، ،  چاپ1371شباویز، تهران، المللی،بین و بانکی مفاهیم مجموعهفیروزه،  بری.خلعت 82 
83 Fiat Currency 
84 Aleksander. Berentsen, On the Private Provision of Fiat Currency, European Economic Review 50, no. 7 (2006): 1683-1698. 
85 Jang, Wooseok, Junghoon Lee, and Woojin Chang, Currency crises and the evolution of foreign exchange market: Evidence from 

minimum spanning tree, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 390, no. 4 (2011): 707-718. 



 37 |فصل سوم: پول 

 

 باشد؛ بادوام .2

 باشد؛ کوچکتر هایقسمتبه تقسیم قابل و بوده آسان آن از استفاده .3

 باشد؛ ثابت ارزش دارای .4

 باشد. محدود آن تولید .5

  پول واژه -2-3

 (آپولوس) از برگرفته پول واژه. دراخم یا درهم ششم یك برابر بود ایسکه آن و شده گرفته Obolos یونانی کلمه از پول

 از را سین و واو حرف دو گاهی فارسی در ما .است شده تبدیل پولبه آپولوس 86.است باستان یونان در زر و دارایی سکه، خدای

 بر را آن ینس و واو که سلوکیان سلسله نام در سلوکوس یا و هرکول وییمگمی که هراکلیوس مانند.  داریممی بر  التین کللمات

 بود آهنینی دستگاه نام سکه 88است. یافته راه ایرانبه اشکانیان زمان پول در کلمه است معتقد 87سنآرتورکریستین.ایم داشته

 نامیدندمی مهری اثر را آن بعدها. رفتمی کاربه ردند،کمی معامله آن با و رایج مردم میان در که هاییپول بر زدن مهر برای که

 یا دولت،رسمی عالمت آن روی که معین وزنبه فلز قطعه یك از است عبارت سکه بنابراین 89.شدمی حك هاسکه روی که

 است. شده قید ند،کمی تعهد را آن ارزش و آن وزن و عیار که حکومتی

 پول تاریخ -3-3

 كی از معینی مقدار معموالًمیسیست چنین در. شدمی انجام پایاپای مبادله صورتبه کاال مبادله معموالً اولیه جوامع در

 و است ادهاستف قابل کوچك اجتماع های در تنها سیستم این. شدمی مبادله پایاپای صورتبه دیگر کاالی از معینی مقدار با کاال

 جامعه آن در موجود کاالهای از یکی پول معموالً قدیم در. گرفت شکل پول وسیلهبه مبادلهبه نیاز انسانی جوامع شدن بزرگتر با

 91.بود

 جهان سراسر در و تاریخ طول همینظور در. رفتگمی قرار استفاده مورد پول عنوانبه جو خاورمیانه در قدیم زمان در

 با 91.ندبود پول شکل ترینقدیمی و اولین که شدندمی معامله اهلی چارپایان دیگر و ،شتر گوسفند ، مانند:گاوها شاملاحشامی

 معامله برای استاندارد شکل یك ها فرهنگ از خیلی در گیاهان یا دیگر های سبزی و حبوبات و هادانه کشاورزی پیشرفت

 رد هنوز صدف قرن این میانه در اخیرا حتی و ردندکمی استفاده پول جایبه صدف از زیادی جوامع تاریخ در .امدندمی حساببه

 دفص .است بوده رایج پول وسیعی طوربه و طوالنی  مدتبه تاریخ در صدف. یگردمی قرار استفاده مورد آفریقا از هایی بخش

 شمارهب فلزی هایسکه از اولیه هاینمونه و شدند درست چین در سنگی پادینه اواخر در بار اولین مس و برنج از شده ساخته های

 هایسکه اصلی ماده 92.گرفتند قرار استفاده مورد چین در بار اولین نیز چاقو و بیل مثل پول، نقش در فلزی ابزارهای. ایندمی

 کلشبه هاسکه بار اولین چین از خارج .کرد دسته هم با زنجیر یك مثل راها آن بتوان که وسط در سوراخی با بود آهن از چینی

 ادند سندیت برای را پادشاهان و مختلف خدایان عکس و نبود، امروزی هایسکه گرد شکلبه شباهتبی که. بود نقره هایگلوله

 در سرعتبه اما شد، ظاهر است امروزی ترکیه از بخشی که  لیدیا، در بار اولین آغازین هایسکه این. زدندمی نقشها آن روی

 ینا بود، آهن شاناصلی ماده که چینی هایسکه برخالف. شد اصالح بعد و کپی روم امپراطوری در بعد و مقدونیه ایران، یونان،

 از عیمرب فوت یك هایتکه شکلبه چین درچرمی پول .شدمی ساخته طال و برنج نقره، مثل باارزشی فلزهای با جدید هایسکه

دانست. پول سرخپوستی  اسکناس از معتبر نمونه اولین توانمی را پول این 93.دشومی  استفاده رنگی هایبهل با سفید آهوی پوست
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 در 96.دارد وجود شمالی آمریکای سرخپوستان هایفرهنگ در که آیدمی 95نام چینوکبه سرخپوستی رسم یك از 94یا پوتالچ

 نمونه ناولی پوتالچ هانمونه از برخی در. دشومی برگزارمیعمو ایین دیگر و جشن رقص، بلکه د،شونمی داده هدایا فقط مراسم این

 همان 97.داشت زیادی اهمیت رهبر اجتماعی رتبه تعیین در هدایا تبادل چونکه. بود ایقبلیه مرموز جوامع در پول از استفاده

 یکدیگر اب رقابت برای هاقبیله که جایی تا شدمی خارج کنترل از نیز پوتالچ شد،می کشیده تجمل و اسراف سمتبه هدایاکه طور

 صدف از که بود ریسمان یك درون هایمهره صورتبه 98وامپوم از استفاده اولین .دادندمی ترتیب ترمفصل و تربزرگ هایجشن

 پولی واسطه این احتماال 99.گرفت قرار استفاده مورد شمالی آمریکای سرخپوستان توسط بار اولین شدمی ساخته حلزون های

 111.است بوده هامهره و هادانه رنگ که است سفید معنیبه وامپومسرخپوستی  کلمه. است داشته وجود هم تاریخ این از قبل

 ایران در پول تاریخچه -4-3

 و ودب شکل ایحلقه شد،می استفاده آن از کاال مبادله در که فلزی آسیایی، و شرقی کشورهای در ایران نیز همانند سایر

. انستد سکه، اختراع از پیش مبادله، یوسیله ترینقدیم را آن توانمی که ردندکمی استفاده آن از میالد از پیش سال هزارسه در

 وزن سبك فلزات از استفاده است. آمده دستبه میالد، از قبل سال دو هزار از معابد، هایویرانه از هاییشوش حلقه هایکاوش در

 پول پیدایش یمرحله ترتیب بدین. گرفت قرار عامه قبول مورد ساخت،می ممکن و سهل را معامالت که بها،گران و حجم کم و

 های پیشین ایران.انواع پول و سکه در سلسلهشد. در زیر مروری داریم بر  آغاز

  اسکناس نشر -5-31

 زبان در هک است فرانسوی در نیاآسی اسکناس لغت ریشه. آورد روی اسکناسبه سکه از بشر تا کشید طول زیادی سالیان

 زبان در اسکناس. درآمد اسکناس صورتبه شاه فتحعلی دوره در لفظی تغییر با فارسی، زبان در و آسیگناتسیا صورتبه روسی

انواع بهاسکناس  ،های قدیمنااز زم 112.استبوده دولت طرف از وجه پرداخت تضمین معنایبه که شدمی گفته 111آسینیا  فرانسه

ها اسناد کاغذی بانك باستان،زمان دارای نقش و وظایف محدود و خاصی بوده است. در روم  هرو اشکال مختلف وجود داشته و در 

ند. این دادعنوان قبض رسید میبهسندی  ،گذاشتندامانت میبهها آن اشخاصی که مسکوکات خود را پیشبهکردند و منتشر می

  113دادند.ف پول مسکوک و رایج آن زمان را انجام میگشتند و عمالً وظایدست میبهاسناد در بازار دست 

نظیر آن را ابداع و بر اساس آن وصول مسکوکات فلزی قیمتی  یهای هلندی و انگلیسی اسنــادبانك، در قرون وسطی نیز

 قسمتی از وظایف ،ساخت و درعملپذیر میانتقال اسمی مسکوکات فلزی را امکان سند،کردند و این گواهی می ،را طبق سندی

 114کرد.های همان مسکوکات را ایفا میو نقش

 که را اى سپرده اوراق و سپردندمی خصوصى اشخاصبه را خود قیمتى فلزات بازرگانان چین در ازمیالد پس نهم قرن در

 داعاب اسکناسبه شبیهبه چیزی میالدی دهم قرن اواسط درها آن انداختند. با توسعه این روشجریان میبه گرفتندمىها آن از

 ازپروبه باد در مضروب های سکه برخالف کاغذی پول که بود این نیز نامگذاری این دلیل. نامیدند 115آن را پول پرنده و کردند

 116.دادند گسترش عالم غرب و شرق نواحیبه را خود کشف این ها چینی حال هر در. آمد می در
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 ویژگیبه توان می میان این در کرد می پذیر توجیه را آن از استفاده که بود هایی قابلیت واجد فلزی سکه برابر در اسکناس 

 که نانیبازرگا. کرد اشاره سکه از استفاده سخت فرآیند و سنگینی برابر در آن آسان کاربرد و حمل سهولت سبکی، همچون هایی

 چاپ .گرفتند کاربه را آن و پذیرفتند را کاغذی پول منطق زود خیلی داشتند آمد و رفت روز آن جهان دیگر نقاطبه چین از

 راه آن توزیع و اسکناس نشر و تولید واحد 1123 سال همان از. گرفت قرار یونگ سو سلسله  حاکمیت انحصار در نیز اسکناس

 .داشت اعتبار سال سه مدتبه که رسید چاپبه هایی اسکناس و شد اندازی

ویژه برای تنزیل اسناد تجاری بهرا  سس بانك سوئد اسکناس را ابداع کرد و آنؤپالمستروخ م ،میالدی 1656در سال 

 117رایج ساخت. ،هاوسیله بانكبه

 اداره محلی کوچك واحدهای صورتبه” چاو”که  رساندند چاپبه را اسکناسی پیش سال 721 باراولین برای کشورمان در

 از سکه زیاد وزن خاطربه را پول انتقال و جابجایی رو،بود. از این فلزات سایر و نقره و طال هایپول، سکه واحد زیرا شدندمی

 هایهشبک توسعه برای را راه که بود کاغذی پول رواج و ابداع ولی. ساختمی ناممکن دیگر، تقریباً سوی از هاراه ناامنی و سویك

 کرد. هموار بانکداری

 این .شد منتشر تبریز شهر در (میالدی 1274)قمری  هجری 693 سال شوال نوزدهم شنبه روز ایران اسکناس اولین

 چاپ ”اهلل رسول محمد اهلل و اال اله ال“ عبارت طرف دو در آن باالی در که مستطیل مربع شکلبه بود کاغذی قطعه اسکناس

 آن در که بودند کرده چاپ ایدایره اسکناس وسط در 118.خوردمی چشمبه پادشاه عنوان و عبارت، نام دو این زیر در بود شده

 پادشاه“ :بود رسیده چاپبه اخطارگونه جمله این نیز اسکناس پایین در .بود شده دینار قید ده تا درهم نیم از اسکناساسمی ارزش

 جهت را او مال رسانیده یاسابه فرزند و زن با را کنندهتبدیل و تغییر .گردانید روانه ممالك در را مبارک چاو این 693 سنه در

. دش دایر چاوخانه نیزمیافارقین  و دیاربکر، موصل عرب، عراق عجم، شیراز، کرمان، عراق خراسان، در تبریز از پس .”بردارند دیوان

 است.( داشته قرار ایران جغرافیایی حوزه در زمان آن دراست،  امروزی عراق کشور همانکه عجم )عراق

 مرز رد آمدند، بایدمی ایرانبه که خارجی تجار که این صورتبه بودند کرده وضع نیز المللیبین مقررات چاو برای هاایرانی

 هنگام ایران در خود خریدهای انجام از پس و دارند دریافت چاو آن معدل و داده تحویل دارخزانهبه را خود نقره و طال کشور

 .ردیدگمی تبدیل نقره یا طالبه دوباره بود، مانده چاو از چیزی مرز، اگر از خروج

 رارق لندن در مرکزش که بود شرق جدید بانك پرداخت، ایران برای اسکناس چاپبه که بانکی شکل امروزی اولینبهاما 

 بانك این توسط منتشرشده هایاسکناس. یافتمی انتشار ایران بازرگانی بانك در بانك این توسط شدهچاپ هایاسکناس و داشت

 بانك 119.شد واگذار شاهی بانكبه شرق جدید بانك از اسکناس چاپ امتیاز قمری، هجری 1267 سال در. بود باالبه قران پنج از

 مانجا شرق جدید بانك در همچنان اسکناس چاپ اما داشت، را اسکناس نشر انحصاری حق رویترز قرارداد طبق ایران شاهنشاهی

 مجلس نخستین نمایندگان شمسی، هجری 1285 سال در. ردکمی تعیین بانك همین نیز را پولی هایسیاست و رفتگمی

 1317 شهریور 17 در سرانجام تا نرسید تصویببه کلی بانك 1316 سال تا اما شدند ملی بانك تأسیس خواستار ملی شورای

  111.کرد کاربه شروع

 را اسکناس نشر انحصاری حق ایران سال این در و دادمی ادامه خود فعالیتبه شمسی 1319 سال تا شاهنشاهی بانك

 هجری 1311 سال در. شد واگذار ایران ملی بانكبه اسکناس چاپ مسئولیت و کرد خریداری انگلیس لیره هزار 211 مبلغبه

 انحصاری حق( پول مقیاس و واحد قانون) اصالح قانون 5 ماده موجببه و شدند خارج رده از قبلی شدهچاپ هایاسکناس شمسی

ها نآ تعداد و اسکناس نوع مبلغ، و طرح نوع تعیین بعدبه تاریخ این از. شد واگذار ملی بانكبه سال 11 مدتبه اسکناس انتشار

 .شدمی چاپ لندن در اسکناس و ردکمی تعیین ملی بانك را

                                                           
 .1391 اسفند 5 همشهری، موسسه، اسکناس تا چاو از، .سمیرا فرد، موسوی 117 

 .1391 اسفند 5 .اسالمی جمهوری مرکزی بانك ، ایران در اسکناس تاریخچه 118 

 .3-1 ص 1318 تهران چاپ ،بانکداری و بانک ،عبدالحمید زنگنه  109 

 .91 شماره 1386 اقتصاد و بانكآن،  پیدایش در ایرانیان سهم و جهانی بانکداری تاریخ بر مروریشرقی علی،   110 
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 با اینکه تا ردکمی اسکناس نشربه اقدام 1339 سال تا ملی بانك. شد چاپ 1311 فروردین در ملی بانك اسکناس اولین 

 ایران شمسی، 1362 سال از پیش تا. دارد ادامه کنون تا و شد داده ایران مرکزی بانكبه اسکناس نشر حق مرکزی، بانك تأسیس

 تولید هکارخان تأسیس با بعدبه سال این از اما. دادمی سفارش( انگلستان بیشتر) خارجی کشورهایبه را خود نیاز مورد اسکناس

 چاپ داخل در ایران هایاسکناس کل 1367 سال از و شدند چاپ ایرانی کاغذ روی هااسکناس رفتهرفته بهادار، اوراق کاغذ

 111.شدمی وارد کشور خارج از نیاز مورد کاغذ همچنان 1381 سال تا اما ندشومی

 های پولیسیستم -6-3

 کرد: تقسیم زیر صورتبه توانمی پولی سیستم نظر از را کشورها کلی طور به

 فلزی دو پولی سیستم  

 تك فلزی پولی سیستم  

 (طال شمش پایه و طال سکه پایه) طال پایه تك فلزی بر پولی سیستم 

 (وودز برتن سیستم) ارز ـ طال پایه پولی تك فلزی سیستم 

 پولی هاینظمیسیستم بی 

  112دوفلزی پولی سیستم -1-6-3

 بین دیلتب قانونی رابطه اینکه بدون ونقره طال های سکه شکل یك در. است داشته وجود صورت دوبه پولی سیستم این 

 اکمح قانونی تبدیل رابطه یك نقره و طال های سکه بین دوم شکل در. اند بوده جریان در اصلی پول عنوانبه باشد موجودها آن

 آن عرضه افزون روز افزایش و نقره معادن کشف سبببه بعد،به نوزدهم قرن اواخر از فلزی دو پایه سیستم یا است. نظام بوده

 113کرد. تنزل بشدت آن ارزش عرضه، افزایش اثر بر زیرا گردید منسوخ رفته رفته

 گرشام قانون

 در مه با پول دو وقتی که است برده پی نکته اینبه بود انگلیس ملکه مالی مشاور که 114گرشام میالدی 1558 سال در 

 انونق این گرشام.  شود می خارج جریان از  بتدریج شود می داده رجحان دیگر پول بر مردم عموم توسط که پولی ، باشند جریان

  کرد: بیان چنین را

 ، هپای دو سیستم حالت در که است این شود می استنباط گرشام قانون از آنچه ”دارد.میان برمی از را خوب پول بد پول“

 تبدیل رسمی غیر نسبت یك دارای بلکه باشند می پولی واحدهای عنوانبه تبدیل رسمی  نسبت یك دارای تنها نه نقره و طال

 . هستند نیز کاال عنونبه ، همبه

 می مطرح ائلیمس نباشند برابر هانسبت این که وقتی اما آید نمی بوجود مشکلی هیچ ، باشند یکی نسبت دو این که وقتی

 نسبت رسمی بطور نیز ودولت باشد یكبه 15(  آزاد) رسمی غیر بازار در را طالبه نقره نسبت که کنید فرض مثال برای.  شود

 در طالبه هنقر نسبت و شده فراوانتر بازار در نقره شرایطی چنین در اگر حال. کند تثبیت و گرفته نظر در یكبه 15 را طالبه نقره

 نقره یها سکه بوسیله طال های سکه خرید با توانید می شما شرایطی چنین در یابد تغییر یكبه 16 به( آزاد)  رسمی غیر بازار

 در طال شمش اونس یك ازایبه نقره شمش اونس 16 خرید بالطبع و طال های سکه ذوب آنگاه و دولت از یكبه 15 نسبت با و

 زاربا در آن کمیابی و طال های سکه جهت زیاد تقاضای موجب بالطبع روند این.  سودببرید نقره اونس یك رسمی، غیر بازار

 هک طال همان)  خوب پول( باشدمی آن کاالیی قیمت از بیش آن رسمی قیمت که نقره همان) بد پول دیگر بعبارت.  شد خواهد

 . کندمی  خارج جریان از را(  است آن کاالیی قیمت از کمتر آن رسمی قیمت

 وعن یك مورد در وحتی ارزها مورد در و مسکوک و اسکناس رواج صورت در بلکه فلزی دو سیستم در تنها نه گرشام اصل

 کناساس اول که طبیعی باشیم داشته ریالی یکصد کهنه و نو اسکناس دو خود جیب در ما اگر مثالً.  است صادق نیز اسکناس

                                                           
 .91 شماره 1386 اقتصاد و بانكآن،  پیدایش در ایرانیان سهم و جهانی بانکداری تاریخ بر مروریشرقی علی، 111 

112 Bimetallic monetary system 
113 Mundell, Robert A. The international monetary system: The missing factor, Journal of Policy Modeling 17, no. 5 (1995): 479-492. 
114 Sir  Thomas  Gresham    
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 دو پولی معروف نظام موارد از یکی 115رسانیم. می مصرفبه را نخورده دست و نو اسکناس سپس و کنیم می خرج را پاره و کهنه

 متولی نیوتن اسحاق که زمانی بود، 1717 در انگلستان پول واحد اصالح داشت، همراهبه خود با را دستوری تورم رکود فلزی

 ارائه را بازار نرخ با برابر( نقره سکه)شیلینگ و( طال سکه)گینه بین دستوری تبادل نرخ یك نیوتن. است بوده انگلستان ضرابخانه

 یا مالحظه قابل طوربه که کرد اعالم را دستوری نرخی طال، تبادل نرخ کردن گرد دلیلبه ظاهربه پارلمان حال این با 116.داد

 و شوند خارج گردش از بودند شده گذاری ارزش حد از کمتر که نقره های سکه شد سبب موضوع این. بود بازاری نرخ از بیش

 سکه تا دندآم انگلیسی شهروندان کمكبه سرعتبه( دانستند می)بودند کرده بینی پیش را موضوع این خوبیبه که افراد برخی

 کمحر عاملی اقدام این از ناشی رکودی آثار. آورند دستبه کالنی سود موضوع این از و کنند جایگزین طال با راها آن نقره های

 عکس در را هایشان قیمت تا شدند مجبور تجار شرایط آن در. شد انگلستان در کسری ذخیره های اسکناس از استفاده برای

 نوع هربه دلیل همینبه و دیدند می ورشکستگی مرز در را خود آنان از بسیاری. دهند کاهش شدتبه پول مقدار کاهشبه العمل

 .دادند می در تن ممکنی درمان

  117فلزی تک پولی سیستم  -2-6-3

 درواقع.  است شده انتخاب کشور پول واحد عنوانبه معین عیار و وزن با نقره و طال فلز یك واقع در سیستم دراین 

 فلزی كت نظامبه که واداشت را فرانسه و انگلستان مانند روزگار آن بزرگ اقتصادهای بود کرده ایجاد فلزی دو نظام که مشکالتی

 قانونی و ارزش بـود رایـج نقـره یا طال سکّه فقط آن در که سیستمی از است عبارت فلزی تك عبارتی سیستمبه 118.بیاورند روی

 یاژهـاآل سایر یا ل نیك مس،:  مسکوک از مبـادالت جزیی بـرای اسـت بـدیهی.  گردیـد مـی محسوب پایه و اصلی پول و داشت

 یك سیستم دارای انگلستان و نقره فلزی یك پولی سیستم دارای و هندوستان چـین ایـران، کـشورهای.  شـد مـی اسـتفاده

 یپول واحد تنها ، انگلیسی طالی لیره و کرد انتخاب را طال فلزی تك نظام رسماً میالدی 1816 سال از بود. انگلستان طال فلزی

 تك پولی سیستم دارای مقطع همین در هندوستان و چین ، ایران کشورهای البته 119.شودمی پذیرفته ضرب برای که شود می

 سابقهبی نحوبه که 19 قرن دوم نیمه در آن عرضه و نقره استخراج افزایشبه مربوطه مشکالتبه توجه با اما.   بودند نقره فلزی

 مریکاآ کشور.  نمایند انتخاب را طال فلزی تك سیستم کشورها کلیه تقریباً 19 قرن اواخر در گردید موجب داد کاهش نقره قیمت

 . کرد اتخاذ رسماً را طال پایه پولی سیستم میالدی 1911 سال از نیز

 طال( شمش پایه و طال سکه پایه) 121الط پایه بر سیستم پولی -3-6-3

 از و داد دست از طال با مقایسه در را خود کمیابی امتیاز تقاضا،به نسبت آن استخراج افزایشبه توجه با و زمان مروربه نقره

 طال فلزی تك پولی سیستمبه را خود جای تدریجبه نقره فلزی وتك نقره و طال فلزی دو پولی سیستم میالدی نوزدهم قرن اواخر

 دراین. بود متداول دوم جهانی جنگ شروع تا میالدی 1881 سال از بود، انگلیس کشور آن مبتکر که سیستم این.کرد واگذار

 در هک طالیی میزانبه شدند موظف مرکزی یهابانك و گردید رایج طالبه تبدیل قابل صددرصد پشتوانه با کاغذی پول دوره

 نظام در مرکزی یهابانك .121یابد نوسان طال ذخایر میزان با شده منتشر اسکناس حجم و کنند منتشر اسکناس ،دارند اختیار

 از پس. یندنما تحویل متقاضیبه طال سکه اسکناس، دریافت درمقابل تا باشند داشته آمادگی همواره بودند موظف طال سکه پایه

 طال سکه پایه پولی سیستم جایگزین طال شمش پایه سیستم ، طال سکهبه اسکناس تبدیل تقاضای کردن محدود منظوربه مدتی

 سهولتبه توانستنمی متقاضی وهر بود پذیرامکان اسکناس بیشتری مقدار برابر در طال شمشبه اسکناس تبدیل گردید. زیرا

 کند. معاوضه بانك دریك طال با را اسکناس

                                                           
115 Velde, François R., Warren E. Weber, and Randall Wright. A model of commodity money, with applications to Gresham's law and the 

debasement puzzle, Review of Economic Dynamics 2.1 (1999): 291-323. 
116 McBride, James P. "Study habits of Isaac Newton." Education 114, no. 3 (1994): 461. 
117 Single Metal Monetary System 
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119 Christopher M. Meissner, A new world order: explaining the international diffusion of the gold standard, 1870–1913." Journal of 

International Economics 66, no. 2 (2005): 385-406. 
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121 Eichengreen, Barry, Exorbitant Privilege: The rise and fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System . Oxford 

University Press, 2011.pp:68-78. 
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 باید پول واحد دیگر، عبارتبه یا و کرده تضمین را ثابتی نرخ در نامحدود میزانبه طال فروش و خرید باید مرکزی بانك

 طال ذخایر تغییرات با جهت هم پول وحجم آزاد کشوربه طال صادرات و شد. وارداتمی تعریف طال مشخص مقدار یك برحسب

 بین دوره ودر اول جهانی جنگ از پیش برساند.  گوناگون مصارفبه و کرده ذوب را طال آزادانه توانستمی فرد رد. هرکمی تغییر

 گردش در پول عرضه از بخشی عنوانبه طال سکه .دادند قرار خود  پولی نظام پایه را المللی طالبین  استاندارد جنگ،کشورها دو

 طالبه که هایپول تمام بنابراین، شدند.می سنجیده طالبه ونسبت بودند طالبه تبدیل قابل هم کاغذی هایوپول. شدمی محسوب

 55/1) الط اونس بیستم یك ازایبه تقریبا مثال، دالر طوربه. شدندمی مرتبط یکدیگربه خودکار طوربه بودند شده تثبیت

 هم دالر برابر5داشت، طال دالر برابر 5  پوند یك چون.بودند شده تثبیت( گرم 75/7)طال اونس چهارم یك ازایبه وپوند(گرم

( پوند 1 ازایبه دالر 5) ضرابخانه در پوند – دالر برابری نرخ از هرگز ارز نرخ بودمی صفر طال ی مبادله هزینه اگر.  داشت ارزش

 یا بپردازد پوند هر برای دالر 2/5 از بیش نبود حاضر کس هیچ ، بودمی %4  مثالً طال ی مبادله هزینه اگر ولی. ردکنمی تجاوز

 .ماندندمی ثابت معین محدوده یك در هم ارز های نرخ ترتیب بدین. کند دریافت را  4/ 98 از کمتر مقدار

 دیگر کشوربه کشور یك از طال مداوم جریان از که معنی اینبه 122.داشت کننده تنظیم خود سازوکار یك طال پایه نظام 

 بدیهی .کند وارد ندکمی صادر که آنچه از بیش بریتانیا کنید فرض .بگیرید نظر در را وآمریکا بریتانیا کشور دو. ردکمی جلوگیری

 دشخو طال چون. رودمی باال پولی ذخایر خودکار طوربه آمریکا در.دشومی وارد آمریکابه و دشومی خارج بریتانیا از طال که است

 زودندافمی ذخایرشانبه هم هابانكآمریکا، به طال ورود با امد،می حساببه هم بانکی ذخیره نوعی طال که آنجا از بعالوه .بود پول

 شتربی پول با .دهند بسط را شان های وام که دادمی امکان هابانكبه اضافی ذخایر این .ردندکمی پیدا اضافی ذخایر نتیجه ودر

 در. دادمی دست از را خود طالی موجودی بریتانیا دیگر سوی از .رفتمی باال هاقیمت کمکم و ردندکمی بیشتر خرج هاامریکایی

 این .شدمی تر ارزان آمریکا از ها کاال بریتانیا در یعنی .ردندکمی افت ها وقیمت کل وتقاضای یافتمی کاهش پولش حجم نتیجه

 .شدمی متوقف بریتانیا در طال خروج جریان سرانجام. شدمی بریتانیا در واردات وکاهش صادرات افزایشبه منجر امر

 بسیار کشورها برای توانستمی گاهی کردن سامانبهو  تعدیل فرایند اوالً، .داشت بنیادی کاستی دو نظام حال، این این با

 ایهپ نظام صورت این در .بود رکود گرفتار اقتصادش که شدمی خارج کشوری از طال  که افتادمی اتفاق این گاهی .باشد دردناک

 رونق نیاز مورد که انبساطی هایسیاست بین بنابراین .انجامیدمی وبیکاری کل تقاضای وکاهش پول عرضه خودکار کاهشبه طال،

 ورکش در اتفاق همین عکس  گاهی ثانیاً، .امدمی پیش برخوردی بود طال استاندارد نظام ضروری که پول عرضه وکاهش داخلی

 رخ مانیز حالت این .ردکمی بدتر را داخلی اقتصاد وضعیت کشوربه طال جریان ورود که ترتیب اینبه .دادمی روی طال واردکننده

 .ندکمی بیشتر را تورم پول، میزان خودکار وافزایش دشومی روبرو نیرومندیمیتور فشارهای با اقتصاد که دهدمی

 حفظ را طال پایه سیستم نتواستند کشورها اغلب ،1929 سال اقتصادی رکود و بحران واسطهبه و اول جهانی جنگ از پس

 5 فقط 1933 سال در  .شد خارج طال استاندارد سیستم از 1931 سال در داشت را نظام این رهبری داعیه که انگلیس و نمایند

 تا بنابراین. نیافت دوام بیشتر 1936 سال تا که کردند راحفظ سیستم این همچنان ایتالیا و هلند بلژیك، سوییس، فرانسه، کشور

 .123رفت بین از طال پایه سیستم عمال دوم، جهانی جنگ حوالی

 124 ارز ـ طال پولی پایه سیستم -4-6-3

 این .است معروف هم 126وودز سیستم برتون و IMF 125المللی پولصندوق بین نظامبه تعدیل که  قابل ثابت ارز نرخ نظام

 آمریکا در وودز برتن نامبه محلی در کشور 44 مشارکت با انگلیس و آمریکا کشورهای ابتکار با دوم جهانی جنگ از پس پولی نظام

 کشورهای که نشست این در.127.آمدند هم گرد آمریکا نیوهمشایر  در کنفراسی در متحد کشورهای پولی گردید مقامات ریزیطرح

 و شد پذیرفته 1944 سال جوالی در طال پایه سیستمبه رجعت بر مبنی آمریکا پیشنهاد داشتند حضور متحد ملل سازمان عضو
                                                           
122 Bob. Jessop, Regulationist and autopoieticist reflections on Polanyi's account of market economies and the market society, New 

Political Economy 6, no. 2 (2001): 213-232. 
123 Fred L. Block, The origins of international economic disorder: a study of United States international monetary policy from World War 
II to the present. No. 214. Univ of California Press, 1977.pp:215. 
124 Gold And Exchange Base Monetary System  
125 International Monetary Fund 
126 Bretton Woods system 
127 Dooley, Michael P., David Folkerts‐Landau, and Peter Garber, The revived bretton woods system, International Journal of Finance & 
Economics 9, no. 4 (2004): 307-313. 
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 مرکزی یهابانك و نمایند تعریف( دالر) طالبه وابسته قوی ارز یك یا و طال اساس بر را خود ملی پول عضو، کشورهای مقررگردید

 .نباشد(  ٪1) درصد یك از بیش آن نوسانات دامنه که نمایند حفظ نحویبه را کشورشان پول ارزش

 نیز وعض کشورهای پولی سیستم بر نظارت منظوربه پول المللیبین صندوق همؤسس تشکیل همچنین جلسه این در

 ارزش کاهش از موجی شروع با1969 درسال. آورد دوام قرن ربع یك حدود وودز برتن المللی بین پولی سیستم .رسید تصویببه

 تعدیل با سیستم این نگهداری برای تالش سال چند از پس .ریخت درهم نظام این های پایه عمال عضو، کشورهای توسط پول

 عمل این وبا کرد اعالم شناور را دالر آمریکا 1973 سال مارس در سرانجام ، 5/4به اسعار برابر هاینرخ مجاز نوسانات دردامنه

 .شد پاشیده هم از کشورها پول ثابت برابری نرخ با وودز برتن نامه موافقت

 پول مللیالبین صندوق یکی .گذاشتند بنیاد نیز المللی رابین مهم کشورهای شرکت کننده دوسازمان کنفرانس، این در

 قتصادیا وتوسعه جنگ از پس بازسازی مالی تأمینبه که جهانی بانك ویکی شد دار عهده را جدید پولی نظامبه کمك وظیفه که

 کار .بپرهیزد آن های کاستی از ولی دارد نگه را طال پایه نظام که بود این جدید نظام عمده  هدف  حال هربه. داشت التزام

 های زار ثبات دیگر طرف واز کند تصحیح را کشورها های پرداخت تراز کسری طرف یك از که شد این المللی پولبین صندوق

 سعهوتو هاپول تبدیل وقابلیت ارزی هایمحدودیت ثابت، حذف ارز نرخ سیاست بر جدید نظام لحاظ بدین .دهد افزایش را خارجی

 پافشاری سیارب تعدیل قابل ولی شده تثبیت ارز های نرخ بر اینکه ویژهبه .گردید مبتنی جانبه المللی چندبین پرداخت سیستم

 ارزش کشورها دیگر 128.شد تعیین طال اونس یك وپنجم سی یك ازایبه آمریکا توسط دالر نظام، ارزش محور عنوانبه .داشت

 حدودهم در ارز های نرخ. شدندمی تعیین توافق با هاپول برابری ارزش ترتیب بدین .کردند تعریف دالر حسب بر را خود هایپول

 1 ازایبه دالر 8/2میرس نرخ  حول پوند 1967 و 1949 در مثال طوربه .داشتند تعدیل اجازه شده اظهاررسمی نرخ پیرامون 1

 یا دالربه پول آنمیرس نرخ از بود عبارت پول یكمیرس ارزش ،1971 از پیش   IMFنظام تحت بنابراین .بود شده تثبیت پوند

 هنگام تا شود ایجاد باید ترتیبات برخی ها، ومازاد ها المللی کسریبین تعدیل برای که دریافتند نظام این گذارانپایه 129.طالبه

 توانندمی وکشورها دارد وجود تعدیل راهکار چهار خارجی ارز های بازار در آشفتگی مواقع آیند. در کاربه مازاد یا کسری وقوع

 131کنند: انتخاب راها آن از یکی

 (کمیابی هنگام پول وفروش اضافی پول خرید طریق از بازار در مداخله) کنند تثبیت خودرا پول ارزش. 

 اعمال کنند. را واردات روی دیگر هایومحدودیت هاتعرفه 

 دهد. تغییر را خود پول عرضه منحنی انتقال برای داخلی کل تقاضای هایسیاست 

 دهند. تغییر را ارز های نرخ 

 .دادمی کاهش را وکارایی جهان تجارت میزان چون دانستنمی دلخواه را دوم راه .کرد مطرح را بینابین روش IMF نظام

 ارز بازار در آشفتگی اگر .بود دیگر راهکار سه روی IMF  اصلی پافشاری ولی .پذیرفتمی را روش این اضطراری شرایط در البته

 پایانبه گذار رخدادهای  و شد خواهد معکوس درآینده پول ارزش افت که چرا. دشومی ناپذیرفتنی ارز نرخ دادن باشد، تغییر گذرا

 رفع رزا بازار در مداخله با را گذرا کسری باید کشورها حالت این در. فایده بی است کاری ارز نرخ  دادن تغییر بنابراین.رسندمی

 از تا دهد وام کشورهابه کسری رفع برای که بود آماده شود،صندوق بزرگ گذرا کسری دارد احتمال که آنجا از (.اول راه) کنند

 ورهایکش از صندوق بودجه.ندکمی ایفامهمی نقش صندوق بودجه که است اینجا.بپردازند خود پول ارزش تثبیتبه طریق این

 محدود دهد، وام تواندمی صندوق که مبلغی پس روبرویند ارزی هایاندوخته محدودیت با کشورها وچون دشومی تأمین عضو

 ارجیخ ارز فروش.کنند دخالت  گذرا ی گونهبه ارز بازار در خود ملی پول ارزش از پشتیبانی برای مجازند کشورها بنابراین.است

 .باشد مداوم های کسری با رویارویی برای همیشگی حل راه یك تواندنمی

 نخواهد رب خود اولیه سطحبه  آینده در ارز وتقاضا عرضه میزان که معنی بدین نیستند گذرا ارز بازار در ها آشفتگی برخی

 .شود برداشته باید(  3 مورد)داخلی کل تقاضای در تغییر مانند تری اساسی های گام بازار ی مداخله در وضعی چنین در.گشت

                                                           
128 Pukthuanthong, Kuntara, and Richard Roll, Gold and the Dollar (and the Euro, Pound, and Yen) Journal of Banking & Finance 35, no. 
8 (2011): 2070-2083. 
129 Michael D. Bordo, The Bretton Woods international monetary system: a historical overview, In A retrospective on the Bretton Woods 

system: Lessons for international monetary reform, pp. 3-108. University of Chicago Press, 1993. 
130 Andrew K. Rose, A stable international monetary system emerges: Inflation targeting is Bretton Woods, reversed, Journal of 

International Money and Finance 26, no. 5 (2007): 663-681. 
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 رخوردیب ند،کمی ایجاد تجاری ببرد، کسری باال را وتورم بگذارد اجرابه را کل تقاضای انبساطی های سیاست کشوری اگر مثالً

 مناسب اه پرداخت تراز بهبود یرای ونیز تورم کاهش برای تقاضا انقباضی سیاست.ایدنمی بوجود المللی وداخلیبین اهداف بین

 اخلید تقاضای تعدیل  حال این با. کند وام دریافتبه وادار را کشور یك تواندمی  صندوق سیاستی چنین اعمال برای. است تر

 ،یكکردیم مالحظه طال پایه بحث در چنانکه.المللی نیستبین های پرداخت تراز مساله با رویارویی برای دلخواه راه یك همواره

 تراز ی مساله کل تقاضای انقباضی سیاست .باشد داخلی رکود از برآمده آسیب معرض در تقریبا است ممکن دار کسری کشور

 یك در کشور.هستند ناکافی اول انتخاب سه شرایطی چنین در.ندکمی بدتر را رکود ولی ندکمی حل را خارجی های پرداخت

 بریتانیا مثالً”. ارز نرخ تغییر”ند،کمی پیشنهاد را(4 راهکار)  باقیمانده راهکار فقط وودز برتون ونظام دارد قرار اساسی تعادل عدم

 پایین دالر 41/2به 1967 سال در ودوباره داد کاهش دالر 81/2به پوند 1 ازایبه دالر 13/4  از  را پوند ارزش 1949 سال در

 ولی بودند شده تثبیت ارز های نرخ اینکه نتیجه.داد افزایش را مارکمیرس ارزش 1969 و 1961 سالهای در نیز آلمان.آورد

 131شدند.می هم تعدیل

 مللی راالبین تجارت سریع بهبود وگسترش برای الزم مالی و بستر ردکمی کار خوبیبه وودز برتون  نظام دهه چند برای

 سبمتنا پولمیرس ارزش تغییر سیاستبه  عمل در شدکه روبرو بزرگی های دشواری با نظام این 1971دهه در ولی.اوردمی فراهم

 الهمس این ذراند،گمی را مازاد یا کسری ی دوره کشور یك وقتی.شدمی مربوط( مداوم مازاد یا کسری) بنیادی های تعادل عدم با

 ارز نرخ تغییر ویا خارجی پول فروش یا خرید با توانستمی کشور که حالتی) گذراست تعادل عدم این آیا که نبود وقطعی روشن

 اینبه انستتونمی کمکی هیچ خودش وودز برتون نامه موافقت.است بنیادی تعادل عدم بیانگر نه، یا( کند تدبیر را مازاد یا کسری

 اینکه ویژهبه 132.بود نشده تعریف آن رفع وسازوکارهای بنیادی تعادل عدم ی مساله موافقتنامه آن جای هیچ در.بکند مساله

 رب را ها تعادل عدم بتوانند هم خودکار نیروهای که  رسیدنمی نظربه و ردندکمی تمدید را خود های مازاد یا ها کسری کشورها

 آن، بر افزون خارجی. هایهدف تا دادندمی سوق داخلی هدفهای جهت در را خود اقتصادی های سیاست هم کشورها.کنند طرف

 ی وختهاند عنوانبه  طال شدمی گمان گرچه. پدیدارگشت  نیز هااندوخته کمبود و نقدینگی مشکل جهانی تجارت رشد دلیلبه

 در تجارت آنکه حال بود پیشرفتبه رو درصد 5/1 تا 1 نرخ با جهانی اقتصاد در طال عرضه ولی آید کمكبه المللی بتواندبین

 کشورهای بیشتر وودز برتون کنفرانس در دوم جهانی جنگ از رد. بعدکمی رشد سال در درصد 7به نزدیك نرخی با 1961دهه

 طالبه تنسب آن ارزش که بود پولی تنها آمریکا دالر و آوردند روی بود شده ثابت آمریکا دالربه فیات که پول از استفادهبه دنیا

 زمان این از و کرد لغو را وودز برتون پیمان یك طرفه صورتبه آمریکا نیکسون ریچارد زمان در و 1971 سال در. بود شده ثابت

 شد.  فیات پولبه تبدیل دنیا در استفاده مورد پولمیتما بعدبه

 133پولی هاینظمیسیستم بی -5-6-3

 .دندبو فلزی تك پایه بر پولی نظامبه بازگشتبه تمایل کشورها از ، بسیاری1973 سال در ارز نرخ ثابت نظام فروپاشی با

 اعضابه خود اساسنامه 5 ماده اصالح با 1976 سال ژانویه در پول المللی بین صندوق.  نهاد افولبه رو بتدریج دیدگاه این لیکن

 از 1973 سال همان از صنعتی کشورهای .کنند انتخاب خود پول برای را شناور یا ثابت نرخ های نظام از یك هر که داد اجازه

 معرفی ارز و طال ذخایر و گردش در پول حجم بینمیمستقی رابطه که ترتیب اینبه 134.ردندکمی پیروی شناور ارز نرخ نظام

 .کردند..و شدر تجاری، تراز تورم، داخلی، ناخالص تولید نظیر اقتصاد کالن متغیرهایبه وابسته را گردش در پول حجم بلکه نکردند

 ای و آمریکا دالربه را خود پول دادند ترجیح کشورها از دسته این. خورد رقم دیگری گونهبه اوضاع توسعه حال در کشورهای در

. کردند تعریف مختلف ارزهای از سبدی یا و مخصوص برداشت حقبه را خود پول نیز برخی .دهند پیوند جهان معتبر ارز یك

 اعضا بین ارزها برابری نرخ که ترتیب بدین .کردند طراحی خود برای اروپایی پولی نظام آلمان رهبریبه غربی اروپای کشورهای

                                                           
131 Dooley, Michael P., David Folkerts‐Landau, and Peter Garber. The revived bretton woods system, International Journal of Finance & 
Economics 9, no. 4 (2004): 307-313. 
132 Bartov, Eli, Gordon M. Bodnar, and Aditya Kaul. Exchange rate variability and the riskiness of US multinational firms: evidence 

from the breakdown of the Bretton Woods system. Journal of Financial Economics 42, no. 1 (1996): 105-132. 
133 Irregularities Monetary System 
134 Richter, Chris, Sascha Kraus, and Ricarda B. Bouncken,Virtual Currencies like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of 

Transactions, International Business & Economics Research Journal (IBER) 14, no. 4 (2015): 575-586. 
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 واحد یمعرف اساس و پایهبه ترتیبات این. شدمی تعریف شناور صورتبه کشورها بقیه با ولی داشت نوسان محدود دامنه یك در

 .گردید منجر(  یورو) اروپایی پول

 پول وظایف یا نقش -8-3

نقش و  یآن همگ یتانواع مختلف پول وجود داشته است که فارغ از نوع و جنس یخکه بیان شد در طول تار گونههمان

 :باشدیم یرشرح زبهاند که را داشته یکسانی یفاظو

 135مبادله وسیله عنوانبه پول-1-8-3

ها و کاال یپرداخت بها یبرا یایلهپول وس ،شده است یزموجب تحوالت پول ن کهنقش  ینتریاصل عنوانبهاز یك نظر و 

 ولپ آن مقابل در بفروشیم را خدمتی و کاال اگر.  کنیم خریداری خدمت و کاال پول با توانیممی ما .است شده یداریخدمات خر

هت ج ینهشده و از اتالف وقت و صرف هز یاقتصاد ییمبادله موجب کارا یلهوس یكعنوان به. استفاده از پول نیمکمی دریافت

 ونبد کاال موارد بسیاری در و کند می ایفا مهمی نقش امروز اقتصاد در کاال – کاال رابطه .ندکمی یریدادوستد کاالها جلوگ

 قتصادیا شرایط و اقتصادی های سیاستگذاری که داشت توجه باید ولی شود می مبادله دیگر کاالی با پول، گرفتن قرار واسطه

 مانند باشد باال مالیات نرخ مثالً اقتصاد در اگر که معنی اینبه136. است تهاتری مبادالت اینگونه از استفاده در موثر عاملی جامعه

 تحریم رایطش دیگر مثال. شوند معاف مالیات پرداخت از تا کنند استفاده کاال با کاال مبادالت از که دارند گرایش افراد ، انگلستان

 137ارزش سنجش معیار عنوانبه پول-2-8-3

االها را توان کیبا پول م یگرعبارت دبهاست.  یکدیگرکاالها و خدمات با  یسهمقا و سنجش یارعنوان معبهپول  نقش دیگر

 سهیباشد مورد مقایم یهمان واحد پولواحد که یاررا با آن مع یکدیگربهکرده و ارزش کاالها نسبت  یگذارواحد ارزش یارمع یكبا 

شدند یم یگذارهم ارزشبهکاالها و خدمات نسبت  یهکل یستیبا یاپایدوران مبادالت پا مانندبهاگر پول وجود نداشت  138قرار داد.

 انتومی گاه آن و شود می مشخص پول با کاالها ارزش که ترتیب بدین .ممکن بودیرامر غ ینکاالها عمالً ا یمکه با تنوع عظ

 یکاالها بین از انتخاب ترتیب بدین و دریافت را خدمات و کاالها نسبی قسمت و کرد مقایسه هم با را مختلف کاالهای ارزش

 دیگر رفط از و دارد همراهبه بیشتری مطلوبیت وی برای کاال کدام که دریابد تواند می تر راحت شخص و شود می آسانتر مختلف

 و شده رت تخصصی تولید و شود می فراهم بیشتری کار تقسیم امکان ، مبادالت سهولت و کاالها گذاری ارزش سهولت دلیلبه

 د.شومی ممکن شدن تخصصی منافع از استفاده بنابراین

 139 ارزش حفظ وسیله عنوانبه پول-3-8-3

د رسمیر ظنبهپول  یتورم و بحث ارزش زمانبهحفظ ارزش آن است. با توجه  یفهمبهم پول وظ یمهم ول یاز نقش ها یکی

و  زیکییف یکاالها یدارنگه ینهفاسد شدن و هز ی،آتش سوز ی،دزد یسكحفظ ارزش نباشد. با در نظر گرفتن ر یلهکه پول وس

 درزمان شخص اگر که معنی بدین 141.دشومی ارزش مشخص ظحف یلهوس نوانعبهنقش پول  ی،بحث قدرت نقدشوندگ ینهمچن

 هایش نیازمندی رفع جهت در بتواند خود پول از آینده زمان در نماید، ذخیره را آن و باشد داشته اختیار در پول مقداری حال

 یك. نباشد حاضر حال در کاال همان ارزش از کمتر کنند می خریداری آینده در که کاالهایی ارزش حالیکه در کند استفاده

 رارق استفاده مورد خدمات و کاالها مبادله برای ، تبدیل باالی هایهزینه بدون و آسانیبه بتواند که است“  نقد“  وقتی دارایی

 است داربرخور بیشتری نقدینگی از...  و  سهام با مقایسه در پول. است حداقل آن ای سرمایه زیان از ناشی هزینه احتماال و گرفته

                                                           
135 Medium of exchange 
136 McLeay, Michael, Amar Radia, and Ryland Thomas, Money in the modern economy: an introduction, Bank of England Quarterly 

Bulletin (2014): Q1. 
137 Measure of value 
138 Stellar, Jennifer E., and Robb Willer, The Corruption of Value Negative Moral Associations Diminish the Value of Money, Social 

Psychological and Personality Science 5, no. 1 (2014): 60-66. 
139 Store of value 
140 Allen, Franklin, Elena Carletti, and Douglas Gale, Money, financial stability and efficiency, Journal of Economic Theory 149 (2014): 

100-127. 
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 باران هزینه. )یابد می کاهش کاالیی اندا پس از ناشی هایهزینه و شود می هم فرد اندازپس و ثروت ذخیره امکان اوصاف این با.

 بخواهد اگر . باشد می سبزیجات کننده تولید که شخصی مثال عنوانبه(.  باشد کردن ذخیره قابل که صورتیبه کاال تبدیل یا و

 هاییهزینهکه کند نگهداری انبار در و کرده خشك را آن است مجبور. کند استفاده آن از آینده در و کند ذخیره را خود محصول

 . دارد دنبالبه را

 ییباال تورم که جوامعی در. دهند نمی انجام درستیبه را خود وظیفه این هاپول گاهی که داشت نظر در را این باید البته

 دهش حفظ زمان طول در پول ارزش گفت توان نمی دیگر حالت این در و یابد می کاهش سرعتبه و مرتبا پول خرید قدرت دارند

 از تا نمایند ذخیره و آوردند در دیگر هایدارایی صورتبه را پول کنند می سعی افراد ما کشور مانند جوامعی چنین در. است

 تبدیل پولبه را خود داراییهای دوباره خود مخارج برای آینده در و بمانند امان در( زمان در پول خرید قدرت کاهش) تورم اثرات

 .دارد همراهبه را هاییهزینه پولبه دارایی تبدیل و داراییبه پول تبدیل مرحله دو در عمل این و کنند می

 141آتی هایپرداخت برای عنوان ابزاریبهپول -4-8-3

 رد اقتصادی رونق و رکود تأثیرپذیری. است آن نوسانات و هاشاخص بر مؤثر اقتصاد و هایفعالیت جریان در عاملی پول

 142شود. می انجام صورت دوبه آتی پرداختهای .یافت گسترش پیروانش و کینز توسط پولی عوامل نتیجه

 پذیر امکان پایاپای مبادالت در که آنچه) کند می تعهد را آینده در پول پرداخت خریدار و شود می خریداری کاال 

 ندک می دریافت آینده در که پولی با داند می فروشنده دارد نیز را ارزش حفظ وظیفه پول چون حالت این در( .  نبود

 کاال نسیه قیمت که است طبیعی باشد تورمی شرایط در اقتصاد اگر البته. کند حفظ را خود خرید قدرت تواند می

 ستا مجبور آینده در خود خرید قدرت حفظ برای فروشنده ، باشد باالتر تورم چه هر و باشد آن نقدی قیمت از باالتر

 ببرد. باالتر را کاال نسیه قیمت

 ماه 6 است ممکن مثالً دارند نیاز ای مالحظه قابل زمانبه تولید، برای کاالها از بسیاری امروزی مدرن اقتصادهای در 

 در و دشون می تولید سفارش از پس معموال کاالهایی چنین و شود فروش آماده کاال ، تولیدبه شروع از پس یکسال یا

  گیرد.می صورت آینده در معموال آن بابت پرداختها آن

 می زیادی اهمیت ، دارد زیادی فاصله آن وجه پرداخت زمان با کاال تحویل زمان که مواردی در خصوصبه آتی پرداختهای

 143.شود می پرداخت ماهیانه ، سال 15 طول در آن وجه و شود می خریداری ای خانه که هنگامی ، مثال عنوانبه.  یابد

 پول  یاتیعمل یفتعر -9-3

عمل آمده و محاسبه آن را مشکل بهتواند از پول یم یمتفاوت یهابرداشت ،شد یانپول ب یفکه در قسمت تعر گونه همان

ت از پول الزم اس یاتیعمل یفباشد لذا تعریعرضه و بازار پول آن م یمتول یبانك مرکز یدر هر اقتصاد یی که. اما از آنجایدنما

 :دشومی یمتقس یرانواع زبهکه 

های سپرده جاری )دیداری( های عرضه پول شامل سکه، اسکناس در دست مردم و حسابلفهؤدر این رویکرد م :M1 رویکرد

گیری پول در هر اقتصاد، مدنظر کارشناسانی است که تنها نقش معامالتی پول را در نظر . در این روش اندازهدشومیگیری اندازه

دار را در زمره تعریف پول انداز و مدتهای پسکنند. از این رو این روش سپردهعنوان ابزار مبادله استفاده میبهگرفته و از آن 

 144.آوردنمی
       M1 = DD145 + CU146                                                                                       

)دیداری( جاری های سکه و اسکناس در دست مردم + سپرده =پول    =   M1  

                                                           
141 A tool for future payments 
142 DeSteno, David, Ye Li, Leah Dickens, and Jennifer S. Lerner, Gratitude a Tool for Reducing Economic Impatience, Psychological 

science (2014): 0956797614529979. 
143 Talbott, John A., and Steven S. Sharfstein, A proposal for future funding of chronic and episodic mental illness, Psychiatric Services 

(2014). 
144 Tanzi, Vito, Income taxes and the demand for money: a quantitative analysis, PSL Quarterly Review 32, no. 128 (2014). 
145 Demand Deposits (Funds In Checking Accounts) 
146 Currency In Circulation unit 
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تد مبادله و دادوسعنوان ابزار بهطور کلی پول را بهد. این روش شومیدر مباحث پولی، مفهوم پول توسط این روش شناخته 

ند. بر این اساس پول شومیدار در تعریف پول گنجانده انداز و مدتهای پسهای تقاضای پول، سپردهشناسد، اما در نظریهمی

شکل سنجش مقدار پول در اقتصاد است و شامل موارد زیر  محدودترینM1  د. بنابراینشومیشکل یك دارایی در نظر گرفته به

 :باشدمی

 (؛دشومیداری نگه هابانكداری و یا سکناس در دست مردم )به جز میزان پولی که توسط فدرال رزرو، خزانها .1

  ؛های مسافرتیچك .2

های دیداری را که مربوط ( این بخش، سپرده؛یردگنمیای تعلق آن بهرهبههای جاری بانك که سپرده دیداری )حساب .3

  ؛دشونمیهای خارجی است، شامل نا، دولت و یا سازمهابانكبه

 .باشدهای قابل برداشت میای شامل حواله حسابطور قابل مالحظهبههای چکی: سپرده دیگر .4

میزان شبه پول  M1 اجزا تعریف پول دربهیرند و گمینظریه پردازان در این روش نقش بزرگتری برای پول در نظر  :M2 رویکرد

توانند طور مستقیم میبههایی هستند که توانایی باالیی در نقدشوندگی دارند و د. منظور از شبه پول داراییشومینیز اضافه 

یرد که عالوه بر قدرت نقدینگی باال دارای گمی بر های را درها تبدیل شوند. از دیدگاه دیگر شبه پول داراییابزاری در پرداختبه

فرقه های متالحسنه و سپردههای قرضمدت و بلندمدت، سپردهانداز کوتاههای پسیه باشند. سپردهسود و زیان اندکی برای سرما

ارکنان انداز کهای اعتبارات اسنادی، پسپرداختنامه، پیشهای ضمانتهای متفرقه شامل سپردهباشند. سپردهشبه پول می ،دیگر

 147.دشومیپرداخت معامالت و وجوه صندوق بازنشستگی و پیش هابانك

  شبه پول  M1 = M2 + نقدینگی: حجم

M2 :شامل موارد زیر است  

1. M1؛ 

 ؛های سپرده بازار پول(انداز )شامل حسابهای پسسپرده .2

نام گواهی پول سپرده یا همان گواهی سپرده بهدار که کمتر از صد هزار دالر باشد. )در عرف های بانکی مدتسپرده .3

 ؛د(شومیشناخته 

 هزار دالر باشد(. 51مانده وجوه خُرد بازار پول )وجوه خردی که دست کم کمتر از  .4

فزوده ا M2بهدار با ارقام بزرگ های مدتد، سپردهشومیاین تعریف که دامنه بزرگتری از عرضه پول را شامل  M3: رویکرد

نند که در واقع همچون کمیداری صورت گواهینامه سپرده نگهبههای بیش از صد هزار دالری را سسات سپردهؤهمه مد. شومی

 148.و از این رو قابلیت نقدشوندگی باالیی دارد دشومیبهادار دولتی در بازارهای مالی دادوستد اوراق

M2 = M3  +های سپرده( )گواهینامهدار بیش از صد هزار دالر های مدتسپرده 

 :یرد و شامل موارد زیر استگمیبر  حجم بیشتری را در M3 گیری پولهای اندازهدر مقایسه با دیگر روش
1. M2؛  

 ؛های بانکی مدت دار بیش از صد هزار دالرسپرده .2

 .(هزار دالر است 51میزان بهها در این صندوق گذاریسرمایههای بازار پول )کمترین مانده در نهادهای صندوق .3

 M1بهمیک هزینه با و سرعتبه که..(  و مدت کوتاه خزانه اوراق و تجاری اوراق) مالی ابزار چندبه M3 کردن اضافه با :Lرویکرد 

 .149دشومی حاصل ، دشومی داده نشان L با که پول از وسیعتری روش یك ، ندشومی تبدیل

 M3 L  =+  انداز پس قرضه اوراق+  مدت کوتاه خزانه اوراق+   بازار در معامله قابل و مدت کوتاه قرضه اوراق

 

 

                                                           
147 Nguyen, Van Bon, Effects of fiscal deficit and money M2 supply on inflation: Evidence from selected economies of Asia, Journal of 
Economics, Finance & Administrative Science 20, no. 38 (2015). 
148 Dreger, Christian, and Jürgen Wolters, on the empirical relevance of the Lucas critique: the case of euro area money demand, Empirica 

(2015): 1-22. 
149 Mankiw, N. Gregory, and Lawrence H. Summers, Money demand and the effects of fiscal policies, Journal of Money, Credit and Banking 

(1986): 415-429. 
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 پول تعریف هایشاخص از ای خالصه

 پول کنندگان صادر پوششی محدوده و تعریف شاخص

M1 سپرده دیداری+  پول گردش در پول 

 فعلی، سپرده) تقاضا های سپرده: سپرده دیداری

 در سپرده سپرده، در جویی صرفه معمولی، های سپرده

( مالیات پرداخت برای سپرده و ویژه، های سپرده اطالع،

  مالی موسسات توسط شده برگزار سفته و چك منهای

  گذاری سپرده موسسات همه

M2   +هاکلیه سپرده M1 مجوز ی دارای هابانك ، مرکزی بانك 

M3 M1 + سپرده گواهی+  پول شبه 

 قسط+  ثابت انداز پس+  مدت های سپرده انداز پس

 پول شبه: ارزی های سپرده+ 

 M1 همانند 

L M3 + فرم+  گذاری تراست سرمایه+  مالی تراست 

 طتوس شده صادر مستقیم قرضه اوراق+  بانك قرضه اوراق ها

+  مالی موسسات توسط شده صادر تجاری اسناد+  بانك

 خارجی قرضه اوراق+  دولتی بهادار اوراق

 ،M3 برای بررسی مورد مالی موسسات

 دارای کشور داخل در اعتماد هابانك حساب

 غیره، و بیمه های شرکت مرکزی، دولت مجوز،

 سازمان خارجی قرضه اوراق صدور و

 

 پایه پولی  -11-3

 بدهی. دشومی گفته مرکزی بانك ترازنامه ها دارایی سنون جمع یا هابدهی ستون جمعبه 151قدرت پر پول یا پولی پایه

 زیمرک بانك های دارایی و است مرکزی بانك نزد هابانك سپرده عالوهبه مردم نزد مسکوک و اسکناس شامل مرکزی بانك های

 H (پولی پایه)قدرت پر پول که آنست مبین H=R+C معادله. است مرکزی بانكبه هابانك و دولت بدهیهای و ارز طال، شامل

 پول شبه برابر در قدرت پر پول .است مرکزی بانك نزد 152بانکی هایسپرده عالوهبه 151مسکوک و اسکناس جمع با است برابر

 نیست پولی پایهبه وابسته تنها گردش در پول حجم .است مردم افتصادی تعامالت و تجاری یهابانك فعالیت از ناشی شده تولید

 است D0/R برابر گردش در پول حجم فرمول طبق 153.است مرتبط نیز اقتصادی تعامالت در مردم و تجاری یهابانك فعالیت با و

 اساسکن میان نسبتبه پولی پایه .است مرکزی بانك نزد هابانك قانونی ذخیره نرخ R و( قدرت پر پول)اولیه پول حجم D0 که

. دشویم گفته باشد قبول قابل اسکناس، پشتوانه عنوانبه که بانك این هایدارایی مجموع و مرکزی بانك توسط شده عرضه

 پایین نشانگر تنسب این بودن بزرگ دیگر عبارتبه. است بیشتر تورم آن تبعبه و نقدینگی میزان باشد، بزرگتر نسبت این هرچه

 از: است عبارت پولی در واقع پایه.است پول ارزش بودن

 مردم دست در مسکوک و اسکناس) خصوصی هایبخشبه( مرکزی بانك) بانکی مقامات بدهی صورت 1

 اضافی هایسپرده و قانونی هایسپرده ،هابانك نزد مسکوک و اسکناس: شامل ؛هابانكبه مرکزی بانك بدهی صورت 2

 .مرکزی بانك نزد هابانك

 .کرد بیان مرکزی بانك داخلی و خارجی هایدارایی جمع حاصل صورتبه را پولی پایه توانمی همچنین

 در یمرکز بانك. آورد شماربه مرکزی بانك مالی هایدارایی تغییرات از تابعی توانمی را اقتصاد در پولی پایه تغییرات

 ایرذخ ،(پوند و دالر مانند دنیا معتبر ارزهای از ذخایری) ارزی ذخایر از بانك این. دارد عهدهبه را اسکناس انتشار وظیفه کشورها

                                                           
150 High Powered Money 
151 Currency   
152 Reserves 
153 Palley, Thomas I., Money, fiscal policy, and interest rates: a critique of modern monetary theory, Review of Political Economy 27, 

no. 1 (2015): 1-23. 
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 همان نیز مرکزی بانك بدهی. ندکمی استفاده اسکناس انتشار برای پشتوانه عنوانبه هابانك از مطالبات و دولت از مطالبات طال،

 154است. تجاری یهابانك احتیاطی و اضافی ، قانونی ذخایر مردم، دست در مسکوکات و اسکناس

 یهابانكبه وام و اعتبار اعطای مانند موارد برخی در ولی کند، منتشر اسکناس خود هایدارایی ازایبه باید مرکزی بانك

 وسیلهبه و کند بستانکار را بانك آن حساب دفتری صورتبه تواندمی تجاری بانكبه آن تحویل و اسکناس انتشار جایبه تجاری

 نشان مرکزی بانك ترازنامه چارچوب در توانمی را پولی پایه فوق مطالب براساس. دهدمی وام متقاضیانبه را وام اعطای حق آن

 از؛ است عبارت که داد

 ها:دارایی

 خارج، از مطالبات خالص و ارز موجودی:  شامل مرکزی؛ بانك خارجی هایدارایی خالص 

 طال، ذخایر 

 هسرمای حساب دولتی، بخش هایسپرده دولتی، بخش از مطالبات: شامل دولت؛ از مرکزی بانك مطالبات خالص 

 دولتی، قرضه مرکزی،اوراق بانك

 تجاری یهابانكبه اعطایی اعتبارات و هاوام: شامل تجاری؛ یهابانك از مرکزی بانك مطالبات. 

 ها:بدهی

 مردم، دست در مسکوک و اسکناس 

 هابانك صندوق در نقدینگی) هابانك نزد مسکوک و اسکناس 

 هابانك اضافی ذخایر)مرکزی بانك نزد بانکی ویژه هایسپرده 

 هابانك قانونی ذخایر) مرکزی بانك نزد هابانك قانونی هایسپرده. 

 155ضریب تکاثر -11-3

 آن رنشانگ دیگر، تعبیربه. دهدمی نشان تجاری هایبانك فعالیت اساس بر را پول حجم افزایش قدرت که است ضریبی

 با مثالً) پولی پایه افزایش با مرکزی بانك هکمیهنگا 156.کندمی تغییر چقدر پول حجم پولی، پایه واحد هر ازای در که است

 یك از بیش واقع در بانکی، وام اعطای و تجاری یهابانك در مردم گذاری سپرده اثر بر ند،کمی منتشر ریال یك( اسکناس انتشار

 غییراتت آن اساس بر که کرد مطرح ایتکاثری ضریب توانمی اقتصاد یك در پول خلق برای بنابراین. شد خواهد ایجاد پول ریال

 .دشومی پول( عرضه) حجم تغییربه منجر پولی پایه

کاهد و ها بستگی دارد. افزایش این نسبت از ارزش ضریب تکاثر فوق مینسبت ذخیره قانونی سپردهبهاندازه ضریب تکاثر 

 پول یمقدار افتادن گردشبه و آمدن بوجود سبب ابتدا دیگر، طرق از پول ایجاد یا و اسکناس انتشار با مرکزی بانكبالعکس. 

 صورتبه را آن بقیه و کرده نگهداری خود نزد اسکناس صورتبه را جدید پول از بخشی گذارنسپرده یا مردم آنگاه. دشومی

 مرکزی بانك توسط جدیدی پول هر ایجاد ازایبه ترتیب اینبه پس 157.ذارندگمی سپرده تجاری یهابانك نزد بانکی سپرده

 یهاسپرده از بخشی نیز تجاری یهابانك. یردگمی قرار تجاری یهابانك اختیار در بانکی هایسپرده صورتبه آن از بخشی

 و امو اعطای اما نمایند،می گیرندگانوامبه اعتبار و وام اعطای صرف را آن بقیه و کرده نگهداری ذخیره صورتبه را گذارانسپرده

 حق و است محفوظ اصلی گذارسپرده برای برداشت حق آنکه بر عالوه زیرا. است اعتباری جدید پول یك ایجاد معنایبه اعتبار

 آن امنش که است شده فراهم ستد دادو و پرداخت وسیله یك اعتبار طریق از نیز گیرنده وام برای دارد، را خود سپرده از استفاده

 .آیدمی وجودبه اعتباری جدید پول واقع در. است تجاری یهابانك اعتبار اعطای

 ورحض بازار در اعتمادی قابل صراف د. فرض کنید در شهر ونیزشومیبا مثالی از دوران گذشته این قضیه بهتر مشخص 

 گذار امانت فرد عمل در. کنندمی دریافت را آن لزوم موقعبه و گذارند می امانت او نزد را خود هایپول از بخشی افراد، که داشته

                                                           
154 Dyker, David A, the Degeneration of the Yugoslav Communist Party as a Managing Elite—a Familiar East European Story? 
Yugoslavia and After: A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth (2014): 48. 
155 Money Multiplier 
156 Van den End, Jan Willem, The breakdown of the money multiplier at the zero lower bound, Applied Economics Letters 21, no. 13 
(2014): 875-877. 
157 Cline, William R. Quantity Theory of Money Redux? Will Inflation Be the Legacy of Quantitative Easing? No. PB15-7. 2015. 
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 باشد، معتبر او امضای و شده شناخته فردی الذکر فوق صراف اگر. دریافت کند رسیدی او نزد خود هایپول گذاشتن با تواندمی

 کندمی دریافت کاال ازاء در را صراف رسید که فردی. کند استفاده معامالت در پول جایبه صراف رسید از تواندمی تگذارامان فرد

 جایبه ترتیب اینبه. برد کاربه خود معامالت در را رسید اینکه یا و کند دریافت رسید، سکه معادل صرافبه مراجعه با تواندمی

 رسیدها پشتوانه عنوانبه طالی هایسکه و رودمی کاربه پول عنوانبه معامالت در صراف سوی از صادره رسیدهای طال هایسکه

 تحویل سکه صراف،به مراجعه با تواندمی کند تبدیل نقد پولبه را خود رسیدهای که باشد داشته تمایل فردی اگر. دارد کاربرد

 .بگیرد

 در بازار رسیدها در مابقی و شود می ارجاع صرافبه سکه جهت وصول رسیدها از درصدی دهد که فقطنشان می  تجربه

 هاسکه احتیاطی درصد فقط مذکور صراف است کافی لذا. بود نخواهد نیازی هاسکه کلیهبه گاه هیچ بنابراین. است چرخش حال

 سایرین استفاده کند. همچنینبه دادن وام برای هاسکه مابقی از تواندمی او. دارد نگاه خود نزد برگشتی رسیدهای پرداخت برای را

 رسید صادر کند.ها آن معادل و دارد نگاه پشتوانه عنوانبه ها،سکه مابقی همانند را هاسکه این تواندمی صراف

. دهدمیها آن صاحبانبه و رسید صادرکرده واحد هزار صراف. باشد ه شد گذاشته امانتبه صراف نزد سکه هزار کنید فرض

. گرددبرنمی او نزدبه سکهبه تبدیل رسیدهابرای درصد بیست مثالً از بیش هیچگاه عادی شرایط در که است دریافته تجریهبه او

 هشتصد این. کند استفاده دادن وام برای سکه هشتصد از و دارد نگاه واحد هزارپشتوانه عنوانبه را سکه دویست تواندمی بنابراین

. باشد داشته وجود هم هایپشتوان آن با متناسب باید جدید، رسید مقدار این صدور با. باشد رسید قالب در تواندمی نیز واحد

 تواندمی سکه 641 یعنی هاسکه مابقی و است پشتوانه عنوانبه سکه 161 فقط نیازمند شده صادر جدیداً رسید واحد هشتصد

 . شود استفاده دادن وام برای مجدداً

 158پول تقاضای -12-3

. یندنمایم یدارنگه یمسکوک و حساب جار ،که افراد آن را در قالب اسکناس یپول عبارت است از مقدار پول تقاضای

 پول برای تقاضا بیان دیگربه 159.است یدهپول مطرح گرد یتقاضا یزهدر قالب انگ یمختلف یلپول دال یتقاضا یا یجهت نگهدار

 اعبارتی تقاضبه. دارند پول یا نقد صورتبه خود دارایی از بخشی چه نگهداریبه گرایش زمان هر در افراد که است آن مفهومبه

 زمان هر در پول موجودی برای تقاضا بلکه باشد،نمی روزانه جاری هایهزینه برای آن صرف و پول جریان مفهومبه پول برای

 کاهش گاهی حقیقت در و دارند پول تقاضای افزایشبه گرایش مردم پولی، مقامات توسط بهره نرخ کاهش فرایند در 161.است

 در معموال. است یافته کاهش پول نگهداری فرصت هزینه حالت این در که چرا ند،کنمی تأمین راها آن رضایت بهره نرخهای

 بنابراین. دوشمی بیشتر بهادار اوراق خرید سمتبه گرایش و رودمی باال نقد صورتبه پول نگهداری برای انگیزه پایین بهره نرخهای

 هک را زمانی توانمی همینطور. دشومی دیده ایوارونه رابطه( پول حقیقی مانده برای تقاضا) پول برای تقاضا و بهره نرخ بین

 نگهداریبه تمایل و رود،می باال پول نگهداری فرصت هزینه شرایط این در. کرد بررسی هستند، افزایش حال در بهره هاینرخ

 است: یرشرح زبه های تقاضای پولنظریه  .یابدمی کاهش آن نقد شکلبه پول

 161نظریه کینز -1-12-3

 بودن، بادلهم وسیله خصیصه بر عالوه پول، برای و ذاردگمی پافراتر ها نئوکالسیك از جدید، انگیزه دو کردن عنوان با کینز

 و ستد و داد نقدینه تشکیل برای اول نوع تقاضای.ندکمی مشخص هم از را پول تقاضای نوع دو و است قائل نیز ذاتی مطلوبیت

( سوم هانگیز) احتیاطی انگیزه ازدومی و( کسب انگیزه و درآمد انگیزه)  نخستین انگیزه دو از اولی که است احتیاطی نقدینه

 162های تقاضای پول.انگیزهبهپردازیم حال می. یردگمی سرچشمه
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 163یمعامالت یزهانگ

 قداریم نظریه در ها کالسیك که است همان داند می موثر پول تقاضای در ، معامالتی تقاضای عنوان تحت کینز که عاملی

 انپرداختهایش و دریافتها افراد چون شد عنوان هم کمبریج مکتب در که طور همان دانستند می پول تقاضای در موثر عامل پول،

  164.نندکمی نگهداری خود معامالت برای نقد پول مقداری همواره گیرد نمی صورت همزمان

 : که است این گیرد نمی صورت همزمان ها پرداخت و ها دریافت اینکه علت

 پس. ندک هزینه باید ، شود حاصل درآمدی و پذیرد صورت تولیدی ازاینکه قبل تولید هاینهاده تامین برای تولیدکننده،-1

 .دارد می نگه ، دستمزد و حقوق پرداخت جمله از خود تولید هایهزینه تامین برای را نقد پول مقداری

 در تا دارد نگه نقد پول صورتبه را درآمد از مقداری باید دارد می دریافت را خود درآمد که هنگامی همکننده مصرف-2

 . کند تهیه را خود مایحتاج بتواند ، است فاصله درآمد بعدی دریافت تا که زمانی طول

 هم پول معامالتی تقاضای درآمد افزایش همراه است معتقد و داند می درآمد از تابعی راY معامالتی تقاضای میزان کینز

  L1 = K f(y) ، f.> 0. یابد می افزایش

K: دارد می نگه نقد پول صورتبه که ازدرآمد درصدی   

ودن نب یکی یاپول عدم مطابقت  یتقاضا یلدال یناز مهمتر است. کینز معتقد است که یکی ثابت K است معتقد کینز

مخارج روزانه داشته  یپول برا یستیصورت روزمره داشته و بابه یمصرف یازباشد. افراد اغلب نیدرآمد و مصرف م یافتزمان در

 یبستگ یادیمخارج افراد تا حد ز یی که. از آنجایندنمایم یافتدوره خاص در یز خاص برارو یكباشند اما درآمد خود را در 

 .باشدمی یاز درآمد مل یتابع یمعامالت یزهانگ یپول برا یدارد لذا تقاضاها آن سطح درآمدبه

 165یاطیاحت یزهانگ

مواجه گردند که  یندناخوشا یا ینداعم از خوشا یابهمترق یرغ یتوانند با حوادث و رخدادهایم یشههم ها نگاهو بافراد 

شکل از  نیباشد که ایم ینیبیشقابل پیرعوامل غ یرثأتپول تحت یقسمت از تقاضا یكمستلزم صرف و پرداخت پول باشد. لذا 

 تقاضای نعنوا تحت داند می موثر پول تقاضای در کینز که دیگری . عاملباشدیم یمل داز درآم یممستق یتابع یزپول ن یتقاضا

 166.شود یم تقاضا ، نشده بینی پیش موارد برای که است پول از مقداری ، پول احتیاطی تقاضای.  شود می بررسی پول احتیاطی

 تاثیر تحت پول این. دارند می نگه ، نشده بینی پیش موارد و مترقبه غیر حوادث برای نقد صورتبه را پول مقداری همیشه افراد

 ولپ احتیاطی تقاضای در که دیگری عامل درآمد بر عالوه. باشد نمی وابسته بهره نرخبه و دارد قرار( معامالتی پول مانند) درآمد

 دارینگه یابد، می کاهش زمان طول در نقد پول خرید قدرت چون باشد باال تورم نرخ اگر یعنی. است تورم نرخ گذارد می تاثیر

  L2 = f(y) .باشد نمی عقالیی ، نقد پول

 که کنند می ذکر دانان اقتصاد از برخی ولی ندارد تاثیری پول احتیاطی تقاضای در بهره نرخ بود معتقد کینز چند هرالبته

 ایتقاض افراد ، رود باالتر معینی حد از بهره نرخ که هنگامی و باشد نمی صفر بهره نرخبه پول احتیاطی تقاضای حساسیت

 .دهد می کاهش را نقد پول احتیاطی

 167یسفته باز یزهانگ

 ینبر ا زینک یکن. لیندنمایم اتقاض یاطیو احت یمعامالت یهایزهانگ یمعتقد بودند که افراد پول را تنها برا هاکالسیك

 یازسفته ب یزههمان انگکه یندنمایم یدارپول نزد خود نگه یزنمیسو یزهانگ یکه افراد عالوه بر دو هدف فوق برا بوداعتقاد 

 ییاهاز فرصت یبردارانجام معامالت سودآور و بهره یداست که پول با هدف و ام ینپول ا بازیسفته  یباشد. منظور از تقاضایم

فرصت بوده و باعث از دست رفتن  ینهول در شکل ساده آن مشمول هزپ یدارنگه یی کهشود. از آنجا یدارنگه ید،آیم یشکه پ
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پول با  یقسم از تقاضا ینا ینبنابرا 168.دشومی گذاریسرمایهسپرده  یهاحساب یادر اوراق بهادار  گذاریسرمایهاز  یسود ناش

ول کاهش پ یسفته باز یتقاضا ،پول یدارنگه ینههز یگرعبارت دبه یارفتن نرخ بهره و  نرخ بهره رابطه معکوس داشته و با باال

 دارند می نگه را نقد پول گروه این.  دارند پول برای سوداگران که است تقاضایی ، پول تقاضای دیگر . نوعو بالعکس یابدیم

 برای هک هستند کسانی سوداگران اصطالحبه و کنند استفاده آن از ، بیاورند دستبه زیادی سود آن از توانند می که الزم درمواقع

 : شود می ایجاد دلیل دوبه پول نقدینگی تقاضای  .دارند می نگه را پول طالیی فرصت

 ثروت ذخیره عنوانبه پول نقش 

 اقتصاد آینده از سوادگران بینی پیش و اقتصاد نامعلوم آینده 

 مختلف های دارایی بین از افراد اینکه بیان با کینز ، باشند نمی قائل اقتصادی نقش هیچ پول برای ها کالسیك حالیکه در

 ولپ تقاضای و نقد پول داری نگه جهت عاملی را بهره نرخ کینز.  کند می اشاره ها دارایی بهره نرخبه ، زنند می انتخاببه دست

 باعث ولذا شود می داده وام نه و شود می مصرف نه پول این و کنند می کنز را پول مقداری افراد کند می عنوان وی.  داند می

 رمایهس برای پول دادن وام و گذاری سرمایه کنند احساس مردم که افتد می هنگامی اتفاق این و شود می بیکاری و تقاضا کمبود

  169است. ناچیز بسیار نقد پول نگهداری فرصت هزینه یا و است بار زیان ، گذاری

 ینقدینگ از شدن جدا عامل بهره نرخ و زنند می انتخاببه دست گذاری سرمایه و نقد پول نگهداری برای افراد بنابراین

 صورتبه را خود پول دهند می ترجیح افراد و دارد وجود معکوس رابطه سوداگری تقاضای و بهره نرخ بین همواره یعنی. است

 نقد پول داد خواهند ترجیح افراد بهره نرخ کاهش با که حالی در نمایند نگهداری رسان بهره های دارایی سایر یا و قرضه اوراق

 بیان توان می زیر صورتبه را نقد پول تقاضای و بهره نرخ معکوس رابطه دارند. دالیل نگه درآینده سواگری انگیزه با را بیشتری

  کرد:

 یرسا صورتبه و داشت نمی نگه نقد صورتبه  را خود پول فرد اگر. است نقد پول نگهداری فرصت هزینه همانبهره نرخ

 ظرن صرف سود آن از ، ها دارایی سایر جایبه نقد پول انتخاب با حاال که شد می عایدش سود میزان چهکرد می تبدیل ها دارایی

 دارایی و ثروت که فردی هر ، باشد باال پول از غیر های دارایی بازدهی نرخ یا بهره نرخ که هنگامیکه است واضح.  است کرده

 شده محروم دیگر های دارایی بهره نرخ دریافت از و کرده نظر صرف زیاد سود از است، کرده نگهداری نقد پول صورتبه را خود

 هقرض اوراق مانند رسان بهره های دارایی صورتبه را خود ثروت باالست، بهره نرخ که هنگامی کند می سعی کس هر پس است

 171.درآورد

 171مقداری نظریه -2-3 2-1

 ینیب پیش نظریه این. ندکمی مشخص ساده اقتصادی سیستم یك در را هاقیمت سطح تعیین نحوه که است اینظریه

 هدف، دشومی صحبت پولی هاینظریه پیرامون کهدارد. زمانی اقتصاد در پول حجم با مستقیم نسبت هاقیمت سطح که ندکمی

 ناختش دنبالبه هانظریه این مجموعه دیگر عبارتبه .است اقتصادی متغیرهای سایر و پول میان موجود منظم ارتباطات بررسی

 این تاررف بر آن تاثیرگذاری یا و اقتصادی متغیرهای از آن تاثیرپذیری نحوه و پول تقاضای پیرامون جامعه رفتارهای تبیین و

تغییر حجم پول در دراز مدت هیچ اثر واقعی ندارد ولی سطح قیمت ها را تغییر خواهد داد. از سوی دیگر طبق  .باشدمی متغیرها

وسیله تابع تولید و عملیات بازار کار رقابتی، از قبل تعیین شده است. لذا حجم بهنظر کالسیك ها، محصول، در اشتغال کامل 

در ابتدا در تعادل باشد، در آن صورت افزایش عرضه پول باعث عدم تعادل بازار پول  پول، قیمت را تعیین می کند. اگر بازار پول

می شود )عرضه پول بیش از تقاضای آن می شود(. از آنجا که مقدار محصول ثابت است، از این رو تعادل در بازار پول تنها در 

نکه چرا در الگوی کالسیك، قیمتها افزایش می یابد، این حالت اول باز می گردد که سطح قیمت افزایش یابد. دلیل ایبهصورتی 

، پول بیشتری تقاضا) نگهداری( می کنند و مانده پول اضافی برای خرید کاالها ها نگاهاست که با افزایش عرضه پول، خانوارها و ب
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کامل است که از قبل تعیین شده  سطح محصول اشتغالبهو خدمات استفاده می شود. از آنجا که عرضه کاالها و خدمات، محدود 

 است، تقاضای اضافی در بازار کاالها سبب می شود سطح قیمتها متناسب با افزایش عرضه پول، افزایش یابد. 

طور خالصه، نتیجه نهایی انبساط پولی این است که سطح قیمت، دستمزدهای واقعی و نرخ بهره اسمی افزایش بهبنابراین 

 پردازانآراء نظریه اینجا در 172م متغیرهای واقعی در این سیستم بدون تاثیر باقی مانند. یعنی پول خنثا است.خواهد یافت ولی تما

 دهیم:فقرار می بررسی مورد را پول تقاضای

 اندیشهبه سوداگرایانه اندیشه انتقال در که است؛( سوداگرایان) مرکانتیلیسم اقتصاددانان از پتی ویلیام :173پتی ویلیام 

 لیم درآمد تخمین پیرامون خود نظریات مجموعه در. داشت اساسی نقش اقتصاد علم تدوین هایزمینه کردن فراهم و کالسیك

 سرعت آنکه بر مشروط است برخوردار تجاری معامالت ایجاد در توجهی قابل توانایی از پول ازکمی بسیار حجم ندکمی عنوان

 تأثیربه اولیه، سوداگرایان برخالف اما آیدمی شماربه اقتصاددانان از پتی ویلیام کهدرست است  174.باشد کافی حد در آن گردش

 شکاه یا و داخلی رفاه گسترش برای که کردمی توصیه حتی وی. پول مقداربه تا داد،می اهمیت بیشتر پول، گردش سرعت

 ات است؛ ترنزدیك هاکالسیكبه دیدگاه، این است بدیهی. شود فروخته خارجبه طال مازاد است بهتر کشور، داخل مشکالت

 از یشپ هاسال را کار تقسیم مقوله و ورزیدمی اصرار تولید بر مبادله، بر تأکید جایبه سوداگرایان، برخالف او. سوداگرایانبه

 توجه باید حال، عین در است؛ پرداخته تولید در ماهر کارگر و ساده کارگر نقشبه حتّی وی. بود داده قرار توجه مورد اسمیت

 یکی،کالس عقایدبه ورود ضمن در او. بود معتقد اقتصاد در آن حاکمیت مواردی در و دولت نقشبه همچنان پتی ویلیام که داشت

 بود نساخته جدا سوداگرایی هایاندیشه از کامل طوربه را خود

 ر،بیشت پول حجم طوریکهبه. میباشد پول حجم از متاثر توجهی قابل حد تا داخلی تجارت که داشت اعتقاد :175الو جان

 شنهادهاییپی ارائةبه را عمر تمامی ال جان دارد. همراهبه را بیشتر اشتغال و تولید فرایند در بیشتر کار نیروی از استفاده ی زمینه

 توسعة اب که است شخصیتی او که بود شده متقاعد و کرد صرف اروپا، نقاط بقیة در چه و اسکاتلند در چه بانك، تأسیس برای

. کند کمك اداقتص پیشرفتبه تواندمی – است زمین آن پشتوانة که اسکناسی خاصه و -اسکناس انتشار طریق از فلزی پول پایة

: تجارت و پول بررسی عنوان تحت 1715 سال در که ایجزوه تنهابه است منحصر اقتصاددان عنوانبه ال جان شهرت ذلكمع

 .است کرده منتشر کشور پول عرضة برای ایتوصیه

 میزان اساس این بر و ندکمی اشاره ها قیمت و پول حجم میان ارتباطبه خود نظریات بیان در :176کانتیلون ریچارد

 هک ندکمی عنوان وی. میداند جامعه مخارج میزان بر پول حجم تاثیرگذاریبه منوط را ها قیمت سطح بر پول حجم تاثیرگذاری

 ون،کانتیل زندگی در مهم رخداد شد. خواهد متاثر نیز اقتصاد در حقیقی متغیرهای ی اندازه پول حجم در شده ایجاد تغییرات با

 تحلیل حین در کانتیلون بود. مخالف الو گرایانهتورم هاینظریه با کانتیلون. بود او پولی هایطرح و الو جان با اشگیریدر

. تاس اتریشی نظریهبه شبیه بسیار که دهدمی دستبه تجاری چرخه باب در را اینظریه پول، عرضه در دادهرخ هایدگرگونی

 ستدبه چرخه از مرحله این از کانتیلون که هاییویژگی. اندازدمی راهبه را تجاری چرخه که است رونقی دوره پول، عرضه افزایش

 بیشتر پول که دارد وجود تصور این چون اند،گرفته کاربه او نامیدن مرکانتیلیست برای شارحان از بسیاری که است چیزی داده،

 ورمت محور بر اصلی مشکل. ندشومی نمودار زود یا دیر مشکالت حال این با. انجامدمی اقتصادی هایفعالیت سطح افزایشبه

 طلبیفرصت مرکانتیلیستی، هایسیاست که است این کانتیلون اتریشی آموزه. چرخدمی داخلی صنایع پاشیفرو و قیمتی

 177ماند. خواهند کامنا مدتبلند در که هستند مدتیکوتاه

 یشیاتر نظریه در حیاتی ایمولفه که را مسکوک پول جریان مشهور کارسازو هایکردکار که بود کسی اولین کانتیلون

 در پول داخلی عرضه در آمده پدید تغییرات اینجا در او داد. شرح د،شومی داده نسبت هیومبه معموال و است کاروکسب چرخه

  .ندکمی تحلیل شد، بیان باال در که طال داخلی عرضه در تغییربه شبیه ایشیوهبه را هاپرداخت تراز در دگرگونی اثر
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 وی. دشومی اقتصادی یهافعالیت اقزایش موجب خاصی شرایط تحت پول مقدار افزایش که بود معتقد :178هیوم دیوید

 ار جدیدی تعادل پول، گردش جامعه در گذاریسرمایه و اندازپس عادات و جامعه طبقاتی بافت ثبات صورت در که ندکمی اشاره

 یافت. خواهند افزایش پول حجم افزایش با متناسب قیمتها وضعیت این در که ندکمی ایجاد اقتصاد در

. ستا کشور آن پول عرضه از تابعی کشور، یك در قیمت سطح: گوید می فلزات، جریان قیمت مکانیزم تحلیل در هیوم،

 رضهع فلزات، خروج باشد، باال خیلی قیمت، سطح اگر. دارد بستگی کشور آن های پرداخت موازنه تعادلبه تعادلی قیمت سطح

ها آن تولید هزینهبه نقره و طال ارزش جهان، سراسر در. برعکس و داد خواهد کاهش تعادلی وضعبه را( قیمت سطح و) پول

 ختهاپردا موازنه تعادل وسیلهبه کشور یك در دیگر طرف از کاالها ارزش و طرف یك از نقره و طال نسبی ارزش اما. دارد بستگی

 .دشومی تعیین

 مساوی سبهبالن افزایش باعث پول،تنها عرضه در معینی افزایش اقتصادی هر در که است این کالسیکها  پول خنثایی قضیه

 سال در ومهی دیوید توسط بار اولین پول خنثایی اصطالح. نیست موثر واقعی محصول سطح بر و دشومی پولی قیمتهای سطح در

 اقتصادی رفاه نماینده پول مطلق میزان اینکه بر دایر را تجارتگران نظریه هیوم،. شد مطرح هامرکانتیلیست با مخالفت در 1725

 لقمط میزان در نه باید را فواید این باشد، داشته چنین این فوایدی پول مقدار اگر که داد نشان و کردن رد است ملی ثروت و

 تجارت سودبه دو هر این و شود،می قیمت معتدل افزایش سبب پول مقدار معتدل افزایش: دانست پول مقدار افزایش در بلکه آن،

  179.باشد می کشور رفاه و

 کنندگان مصرف عاداتبه ضمن در وی که دانست باید اما است، پول مقداری معروف نظریه کننده ارائه نخستین هیوم

 اگر الًمث. است بوده آگاه پول مقدار افزایش نتیجه تعیین در عادات این تأثیر از وی که رساند می تلویحاً این و کند می اشاره

 تأثری شافزای این که پیداست دارند نگاه هاشان کیسه در بلکه نرسانند خرجبه را آن افراد اما یابد، افزایش کشوری در پول مقدار

 ازدیاد هنتیج در و پول، مقدار معتدل افزایش فقط که کرد تأکید تنها نه خود تحلیل و تجزیه در هیوم داشت. نخواهد چیز هیچ بر

 و است قتمو هم تأثیر این تازه کهکرد اضافه بلکه باشد، مفید ملی اقتصاد برای است آن ممکن مطلق مقدار نه و قیمتها، معتدل

 ولی اد،د تمیز را بهره نرخ و پول مقدار رابطه تجارتگران، مانند هیوم،. دهد افزایش را کشور رفاه سطح ابد برای که نیست آنچنان

 مقدار ینب معکوسی رابطه که است درست این که گفت وی. بود متفاوت تجارتگران نظر با ماهیتاً رابطه این از او تحلیل و تجزیه

 .بدانیم اولی معلول را دومی که شود نمی دلیل این ولی دارد، وجود بهره نرخ و پول

 ظورمنبه و جدید بندی فرمول قالب در را پول مقداری نظریه که است بوده کسی اولین ریکاردو تردید بدون :181ریکاردو

 عیارم و مبادله ی وسیله عنوانبه پول از خود نظریه در وی .است کرده معرفی قیمتهامیعمو سطح و پول حجم میان رابطه بیان

 اقعیو هایهزینه اساس بر مبادله هایارزش کهطوری به .ندکمی نفی اقتصادی هایفعالیت بر آنرا تأثیر و برد نام ارزش سنجش

 181.است همراه کامل اشتغال با تولید همواره و شده گمارده کاربه تولید عوامل تمام ریکاردو نظریه براساس.دشومی تعیین تولید

 دشومی یمتق تغییراتبه منجر فقط پول حجم تغییرات کامل اشتغال سطح در مبادالت حجم بودن ثابتبه توجه با بنابراین

 انگلستان، كبان اگر که بود این بر ریکاردو عقیده پولی سیاست مورد در (پول خنثایی.)است اثر بی مبادالت حجم و تولید روی بر و

 رارف احیاناً و اقتصاد جریان از بهاگران فلزات شدن خارج سبب عمل، این دهد، انتشار را سیم و زربه تبدیل قابل هایاسکناس

 ول،پ ارزش ناچاربه شود، امتناع بهاگران فلزاتبه آن تبدیل از و برقرار کاغذی پول اجباری جریان اگر و بود خواهد کشور ازها آن

 دهد؛ لتقلی را خود هایاسکناس میزان تدریجبه انگلستان بانك پول، ارزش حفظ برای که است، این چاره پس. یافت خواهد تنزّل

 . شود انجام تأنّی نهایت با عمل این باید عمده، مشکل هرگونه از اجتناب برای ولی

 هنظری تکمیل و اصالحبه و نوشت را سیاسی اقتصاد اصول ریکاردو از بعد و 19 قرن اواسط در که :182میل استوارت جان

 سرعت V میل استوارت جان کرد. توجه نیز پول گردش سرعت تاثیرگذاری نحوه بررسی در که ندکمی بیان وی.پرداخت ریکاردو

 افزود ریکاردو معادلهبه را پول گردش
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MV=PT 

 دیدگاه اساس بر 183.است ثابت کامل اشتغال سطح مبادالت در حجم ندکمی فرض ریکاردو همانند میل استوارت جان

 سطح رب توجهی قابل تاثیر نیز پول گردش سرعت بلکه .بود نخواهد ها قیمتمیعمو سطح کننده تعیین پول حجم فقط میل

 تغییرات بعلت است ممکن جامعه در پول حجم ثبات صورت در حتی وی ی معامله در  .باشد داشته میتواند ها قیمتمیعمو

 گردش رعتس تغییرات پول، حجم تغییرات رغم علی اینکه یا نماید تغییر و گشته متاثر ها قیمتمیعمو سطح پول گردش سرعت

 بعلت T یدتول بودن ثابت فرض با دیگر طرف از.بماند باقی ثابت ها قیمت سطح و کرده خنثی را امر این که باشدای گونهبه پول

 فزایشا هرگونهکهکرد عنوان میتوان معین مدت یك در پول گردش سرعت ثبات همچنین و کامل اشتغال شرایطبه بودن نزدیك

 پولی ارزش جامعه در کل تقاضای افزایش با بنابراین.گردد قیمتها سطح نسبی افزایش موجب باید القاعده علی Mپول حجم در

 همانبه نیز دشومی داده نشان PT با که جامعه کل عرضه میزان پولی ارزش و یافته افزایش دشومی داده نشان MV با که آن

 هرگونهکه گفت باید اند شده فرض ثابت V و T که آنجایی از حال.شود برقرار اقتصاد در تعادل مجددا تا یافت خواهد افزایش میزان

 نیز قیمتهامیعمو سطح کنند تغییر نیز T و V و شود فرض ثابت M اگر و گذاشت خواهد اثر P روی بر مستقیما M در تغییر

 .یافت خواهد تغییر آن تبعبه

. فیشر نهاد بنیان داشت، وجود ترپیش چه آن با قیاس در را تریجدید( مانیتاریسم یا) پول مقداری نظریه فیشر :184فیشر

 یعنی خود معروف ی مبادله ی معادله اساس بر هاسپرده این گردش سرعت و بانکی هایسپرده نقشبه اشاره با را خود نظریه
MV +M'V'=PT  

 و پولها این گردش سرعت V(بانکی نطام از خارج کاغذی و مسکوک پولهای حجم)پول حجم M آن در که ندکمی معرفی

M 'و دیداری هایسپرده کل V'دیداری، هایگرد سپرده سرعت P و قیمتها شاخص T 185باشد.می معامالت فیزیکی حجم شاخص 

 فیشر فروض

V و 'V رد که دارد مردم عادت و سلیقه اقتصادی، شرایطبه بستگی کشور هر در پول گردش سرعت زیرا هستند ثابت 

 استغال و تولید عوامل ی همه کالسیك اقتصاددانان نظر طبق بر زیرا است ثابت مبادالت میزان T. ندکنمی تغییر مدت کوتاه

 در و دارد بستگی Mبه است گردش در اعتباری پول حجم که M' ندارد. وجود مبادله و تولید افزایش امکان و هستند کامل

 .یابد ترقی P آن موازاتبه تا یابد افزایش M حجم فرمول در که است کافی اینصورت

 186 کمبریج مکتب نظریه -3-12-3

 یهز نظرا یگرید یانب یهنظر این. است لیبرال مکتب دارصالحیت نماینده مهمترین و کمبریج مکتب گذارپایه ،187مارشال

ل مطرح شکاین به یگورابطه توسط پ ینداند. ایممیاس یاز درآمد مل یپول را تابع یبرامیاس یباشد که تقاضایپول م یمقدار

سطح  و P  کنند یدارصورت پول نگهبهخواهند یکه افراد م یاز درآمد مل ینسبت ،K پول ین  تقاضاآاست که در  یدهگرد

 188.باشدیممیاس یاز درآمد مل یممستق یپول تابع یتقاضا ینباشند. بنابرایم یقیحق یدرآمد مل Y ها وتیمقمیعمو

 هایزهانگی و رفتارها و درآمد روی پولی، نظریه در کمبریج مکتب رهبران عنوانبه مارشال و پیگو بیستم قرن ابتدای در

 بخشی خود، دادوستد میزان و نحوهبه بسته نیز و خود درآمد مقدار و ثروت مقداربه بسته افراد که معتقدند و کردند تاکید افراد

 رب. کردند ارایه کمبریج ی معادله عنوان تحت را ایده این و نندکمی نگهداری پول صورتبه معامالت انجام برای را خود درآمد از

 یك برای هرگاه .نندکمی نگهداری آماده خرید قدرت صورتبه را خود درآمد از معینی درصد همواره مردم روش این اساس

 هایسپرده و پول صورتبه او که را نقدی وجوه متوسط و درآمد دیگر طرف از و دهیم نشان K با را درصد این معین شخص

 داشت: خواهیم را روبرو رابطه دهیم نشان m و Y حرف با دارد دسترس در بانکی
K = m /y 

                                                           
183 Balassa, Bela A, John Stuart mill and the law of markets, The Quarterly Journal of Economics (1959): 263-274. 
184 Irving Fisher 
185 Fisher, Irving, I Discovered the Phillips Curve: A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes, the Journal of 
Political Economy (1973): 496-502. 
186 Cambridge school 
187 Alfred Marshal 
188 Backhouse, Roger E, Sidgwick, marshall, and the Cambridge school of economics, History of Political Economy 38, no. 1 (2006): 15-

44. 
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 189فریدمن نظریه -4-12-3

 یبرا ییقحق یتقاضااو بر آن اساس شکل گرفته است. از نظر  یو یهمتصور بوده و نظر یدارنگه ینهپول هز یبرا فریدمن

فاده است یزن ییعنوان دارابهاز پول  که ییاز آنجا ی. ولدشومیصورت رابطه مطرح بهافراد است که مییاز درآمد دا یپول نسبت

 دارد.  یبستگ یزن ییاشکال دارا یرسا یازدهببهد شومی یدارشکل پول نگهبهه کمییاز درآمد دا ید. پس نسبتشومی

 مجددا کرد، منتشر میالدی 1956 سال در "پول مقداری نظریه مورد در مطالعاتی" عنوان تحت که درکتابی فریدمن

 اب را خود پولی مقداری نظریه دارایی رجحان نظریه عنوانبه آن از ایتازه تعبیر و ارایه ضمن و کرده احیا را پول مقداری نظریه

 طحس یا درآمد، تولید، سطح تعیین نظریه پول، مقداری نظریه فریدمن، تازه تفسیر اساس بر 191.است کرده ادغام سرمایه نظریه

 تابعی کینز ظرن از و درآمد از است تابعی مارشال تحلیل اساس بر پول برای تقاضا .است پول برای تقاضا نظریه بلکه نیست، قیمت

 ابستهو کاالی قیمت و درآمد آن، قیمت از تابعی باید قاعدتا دیگر کاالی هر مانند پول برای تقاضا ضمناً .بهره نرخ و درآمد از است

 باید را پول ایبر تقاضا بنابراین، است، دارایی نوعی و نبوده مصرفی کاالی یك پول چون که است معتقد فریدمن لیکن .باشد نیز

 ند،کمی هارای فریدمن که پول تقاضای تابع در. است دارایی رجحان نظریه همانکه کرد تلقی دارایی نوع یك برای تقاضا صورتبه

 و واقعی درآمد فرد، ثرت ترکیب انتظار، مورد تورم نرخ پول، جزبه مالی های دارایی بازده نرخ از است تابعی پول گردش سرعت

 معتقد و است قایل پولی های سیاست برای زیادی اهمیت فریدمن 191.ندشومی معرفی سلیقه عنوان تحت که دیگری عوامل

 و پولی هایسیاست کارایی عدم بر مبنی کینز تحلیل فریدمن .کند تغییر واقعی تولید تغییراتبه توجه با باید پول حجم است

 .است واسطه دونب و مستقیم پول تاثیر او دیدگاه از .پذیردنمی را موثر تقاضا بر پول حجم تغییرات تردیدآمیز و غیرمستقیم تاثیر

 خواهد پولی درآمد افزایش موجب نهایتا که دشومی منجر واقعی های موجودی تقاضای بر عرضه فزونی بر پول حجم افزایش

 سوال اینبه میدهد؟جواب افزایش را تولید یا میبرد باال را ها قیمت پول، حجم افزایش آیا که است این مهم سوال حال.شد

 فریدمن .است قطعی پولی درآمد و تقاضا افزایش حال، هر در ولی.دارد بیکار تولیدی ظرفیت وجود و اشتغال سطحبه بستگی

 و باشد همراه پول حجم در مناسبی تغییرات با که باشد داشته وجود تواندمی زمانی تنها مالی هایسیاست کارایی است، معتقد

 تنها را ولیپ سیاست پول، نقش بر اصرار با پولیون گفت میتوان مجموع در. ندارند را الزم کارایی ها سیاست این اینصورت غیر در

 192.میدانند تورم مهار برای موثر سیاست

 سیرتف اسمی، درآمد و هاقیمت سطح کنندهتعیین نظریه نه پول تقاضای نظریه یك عنوانبه را پول مقداری نظریه وی

 حتت عمدتا خرید، قدرت که است این بیانگر و پول خرید قدرت تعییرات علّت مورد در ایفرضیه پول، مقداری نظریه کرد. مجدد

 هاقیمت و یافته کاهش آن خرید قدرت د،شومی زیاد پول حجم وقتی کهطوریبه. است جریان در پول حجم تغییرات تأثیر

 و پول میان تناسب) هاستقیمت سطح اصلی کنندهتعیین پول حجم تغییرات فرضیه، این طبق دیگر، عبارتبه. یابندمی افزایش

 1956 سال اواخر در ولی شد، اعتباریبی نوعی دچار کینز نظریات ظهور با 1931 دهه هایسال در گرچه نظریه، این(. هاقیمت

 سطحP پول، گردش سرعت V پول، حجم M آن، در که بود MV=PY معادله پول، مقداری نظریه ثقل شد. مرکز مطرح دوباره

 حجم تغییرات بنابراین. هستند ثابت مدتکوتاه در Y و V پول، مقداری نظریه در. است ملی ناخالص تولید Y و هاقیمتمیعمو

 193د.شومی هاقیمت سطح تغییربه منجر پول،

 کینز روش در بازیسفته و معامالتی تقاضای بین تفکیك فریدمن که است این فریدمن پول تقاضای نظریه در اساسی نکته

 ند:کمی تقسیم بخش دوبه را افراد پول تقاضای دلیل کینز، که است حالی در این داند؛می ضروری غیر را

 را پول مقداری نشده، بینیپیش حوادث با رویارویی و روزمره معامالت انجام برای مردم که معنا اینبه معامالتی؛ تقاضای .1

 .نندکمی نگهداری خود نزد

 است. کاالها بازار و مالی بازارهای در اوراق فروش و خرید بازی سفته از منظور بازی؛سفته تقاضای .2

                                                           
189 Milton Friedman 
190 Lucas, Robert E, Money demand in the United States: A quantitative review, In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 

vol. 29, pp. 137-167. North-Holland, 1988. 
191 Ireland, Peter N.Comment on “On the stability of money demand” by Robert E. Lucas Jr. and Juan Pablo Nicolini. Journal of 

Monetary Economics (2015). 
192 Friedman, Milton, Money and the stock market, The Journal of Political Economy (1988): 221-245. 
193 Chari, Varadarajan V., Lawrence J. Christiano, and Patrick J. Kehoe. , Optimality of the Friedman rule in economies with distorting 

taxes, Journal of Monetary Economics 37, no. 2 (1996): 203-223. 
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 .است داده قرار توجه مورد جایك را ثروت ذخیره و معامالتی نیاز کردن برآورده برای پول تقاضای فریدمن دیگر طرف از

 194ند.کمی مطلوبیت ایجاد که د؛شومی گرفته نظر در مصرفی کاالی یك مانند کنندهمصرف برای پول تقاضای فریدمن، دیدگاه در

 د:شومی بیان زیر شکلبه ایرابطه با فریدمن دیدگاه از پول حقیقی تقاضای
M/P= [1/V (r.pe)] y 

 در که است این د،شومی فریدمن پول تقاضای تفاوت سبب آنچه است؛ بهره نرخ r و انتظاری تورم نرخ pe رابطه، این در

 تظاریان متور نرخ و بهره نرخ جمله از زیادی، عوامل تأثیر تحت بلکه نیست؛ ثابتی مقدار پول، گردش سرعت فریدمن، نظریه

 ویژهبه پول، مقدرای نظریه ترتیب، اینبه. دارد ثباتبه گرایش پول، گردش سرعت بلندمدت، در که است معتقد فریدمن. است

 دیدگاه هماننداینکه ضمن فریدمن پولی نظریه جهت، بدین. داندمی صحیح بیش و کم را هاقیمت سطح و پول حجم رابطه

 را ولپ مقداری نظریه از ترکامل اما مشابه شکل نهایت، در کرده، توجه پول تقاضای روی بر درآمد از غیر عواملی تأثیربه کینزی

 .دهدمی ارائه

 196توبین 195بامول نظریه -5-12-3

رابطه  و با نرخ بهره یمه مستقطراب یدانند که با درآمد ملیو نرخ بهره م یاز درآمد مل یپول را تابع یتقاضا ینو توب بامول

 یسع بانكبهو آمد  رفت ینهپول )نرخ بهره( و هز یدارفرصت نگه ینههزبهدارد که افراد با توجه یم یانب یهنظر یندارد. ا یمنف

 197.کنند یینفوق در هر دوره تع یهاینهن هزکردمطلوب پول خود را با هدف حداقل  ینند که موجودکمی

 معامالتی تقاضای دارد. رابطه نیز بهره نرخ با ملی درآمد بر عالوه پول معامالتی تقاضای توبین و بامول نظریه عبارتی دربه

 افزایش نقد پول نگهداری فرصت هزینه رود باالتر بهره نرخ هرچه .دارد معکوس رابطه بهره نرخ با و مستقیم رابطه ملی درآمد با

 مثال زیر توجه کنید:بهبرای روشن شدن موضوع  198.نندکمی نگهداری معامالت برای کمتری پول افراد بنابراین یابد،می

  ریال هزار511=  درآمد

 ریال هزار 411=  معامالتی احتیاج

 .کنید نگهداری پول شکلبه را هزارریال 411:  اول حالت

 .کنید دریافت پول بانك روزانه از معامالت برای و گذاشته بانك در را خود درآمد تمام:  دوم حالت

 .اید داده دست از را دهدمی شمابه بانك کهای بهره ولی ندارید بانكبه روزانه مراجعهبه نیاز:  اول حالت فایده

 و بامول نظریه در .دشومی ایجاد بانكبه آمد و رفت هزینه ولی یدشومی برخوردار بهره از ناشی درآمد از:  دوم حالت فایده

 حداقل قفو های هزینه که کنند تعیین شکلی رابه پول موجودی نندکمیسعی  آمد و رفت هزینه و بهرهبه توجه با افراد توبین

 .باشد

  درآمدی نظریه -6-12-3

. نیست خنثا پول 211اتریشی مکتب که جزء پیروان مکتب اتریش است، مطرح شده. در 199نظریه درآمدی توسط فون وایزر 

 هدف. دشومی مخدوش هم مبادله کند مخدوش را پولی واحد دولت سیاست اگر. است همگان قبول مورد یمبادله یوسیله پول

 برابر افزایش با اگر پول عرضه در افزایشی هر 211.دشومی مخدوش مبادله که است مواردی رساندن حداقلبه پولی هایسیاست

. ندشونمی تعدیل آن یك در هاقیمت اقتصاد سرتاسر در ولی. شد خواهد هاقیمت باالرفتن باعث نشود خنثا پول برای تقاضا در

 اثر ولیدت و مبادله براشکال هم تغییرات این و. ندکمی تغییر نسبی هایقیمت یعنی یرد.گمی انجام ترسریع هاتعدیل بعضی

                                                           
194 Bernanke, Ben S,Alternative explanations of the money-income correlation, In Carnegie-Rochester conference series on public policy, 

vol. 25, pp. 49-99. North-Holland, 1986. 
195 William Baumol 
196 James Tobin 
197 Romer, David, A simple general equilibrium version of the Baumol-Tobin model, The Quarterly Journal of Economics (1986): 663-

686. 
198 Gillman, Max, The welfare cost of inflation in a cash-in-advance economy with costly credit, Journal of Monetary Economics 31, no. 

1 (1993): 97-115. 
199 Friedrich von Wieser 
200 Austrian School 
201 De Soto, Jesus Huerta, the Austrian School, and Panoeconomicus 1 (2010): 119-122. 
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 ستا معتقد وایزر فون. کند توجیه را قیمت نوسانات دارد سعی وایزر فون .باشد خنثا اقتصاد در تواندنمی پول پس. ذاردگمی

 نیز پول حجم تغییرات است معتقد وی 212.پول حجم ونه است درآمد در تغییر(  قیمتها افزایش) پول ارزش کاهش اصلی علت

 این بر گروه این. گراهاست نهایی یا ها مارژینالیست گروه از وایزر فن  .گذارد می اثر قیمتها روی بر درآمد دادن تغییر طریق از

 ولپ مورد در و دارد بستگی ، است قائل آن واحد آخرین برای شخص که( مطلوبیت) اهمیتیبه کاالیی هر ارزش که اند عقیده

  شود. می گرفته نظر در است شده خریداری پول واحد آخرین با که کاالهایی مطلوبیت ، نیز

 دارند، کمتری درآمد که افرادی که معنی اینبه. دارد نزولی سیر درآمد نهایی مطلوبیت گوید می وایزر فون تفاسیر این با

 اب باشد، کمتر درآمد چه هر چون آورند می دستبه ، باال درآمد با افرادبه نسبت بیشتری مطلوبیت خود درآمد واحد آخرین از

 شده تر ضروری کاالی صرف درآمدش واحد آخرین دارد کمی درآمد که شخصی بنابراین شود می رفع تری ضروری نیازهای آن

 شخص و واحد 2111 درآمد با شخصی اگر مثال طوربه آورد می دستبه درآمد واحد آخرین آن از بیشتری مطلوبیت و است

 مطلوبیت ، است شده اضافه درآمد واحد 1111 افراد این از کدام هربه کنیم فرض و کنیم تصور را واحد 21111 درآمد با دیگری

 کم اشخاص درآمد اگر که کرد بیان توان می لذا. یابد می افزایش دوم مزد( نهایی) مطلوبیت از بیشتر بسیار اول فرد(  نهایی)

  213یافت. خواهد افزایش ، شود اضافه درآمد پر اشخاص درآمد که زمانی از بیشتر بسیار جامعه کل مطلوبیت ، شود اضافه درآمد

 بسیاری درآمد کم است. افراد معتقد و کند می تقسیم درآمد کم و درآمد پر گروه دوبه را جامعه وایزر فون اساس این بر

 فزایشا و شود می تقاضا افزایش موجب درآمد افزایش ، یابد افزایش درآمدشان اگر دلیل همینبه و است نشده رفع نیازهایشان از

 جامعه درآمد مک افراد نصیب جامعه درآمد افزایش اگر بنابراین. شود می قیمتها افزایش باعث است ثابت تولید اینکه دلیلبه تقاضا

 ندثروتم افراد نصیب درآمد افزایش که گرفت نظر در نیز را حالتی توان می ولی  پیمایند.می را صعودی سیر شدتبه قیمتها ، شود

 ذاریگ سرمایه وصرف شود می اندازپس گروه این درآمد افزایش بنابراین. است شده رفع قبال ضروریشان نیازهای گروه این. شود

 هاقیمت در افزایش و است کم تقاضا در افزایش دلیل همینبه و شود می کاال خرید صرف درآمد ازافزایش کمی مقدار و شود می

 عمومی سطح : p درآمد، : R که دهد می نشان R=p.q رابطه با را خود نظریه وایزر آقای .بود خواهد ناچیز بسیار وجود صورت در

 در یرتغی جهت عاملی را درآمد تغییر گونه هر و کند می فرض ثابت را تولید مقدار وایزر فون.  باشد می تولید مقدار :q و قیمتها

 ولی دارد تگیبس است گرفته تعلق آنهابه درآمد افزایش که افرادی درآمدی سطحبه قیمتها در تغییر نسبت البته داند می قیمتها

.  شود نمی شامل را ای سرمایه وکاالهای باشد می مصرفی کاالهایبه مربوط q که است ذکربه الزم البته P=R/q کلی طوربه

 که است این است توجه قابل درآمدی نظریه در .آنچه کند می تکمیل و اصالح را پول مقداری نظریه وایزر گفت باید کلی طوربه

  .پردازد می جهانی جنگ دو بین سالهای در تورمی شرایط با پول مقداری نظریه تناقض علل توجیهبه

  : کند می اشاره راستا این در اصلی نکته سهبه درآمدی نظریه

 رد ترتیب همینبه و است افراد درآمد در افزایش علتبه شود می قیمتها افزایش باعث پول حجم افزایش اگر 

 امعهج مختلف افراد بین درآمد که است علت اینبه شود نمی قیمتها افزایش باعث پول حجم افزایش که شرایطی

 و اند هداشت درآمد افزایش جامعه از گروه کدام که دارد اینبه بستگی قیمتها افزایش و است نشده توزیع یکسان

  .باشد نمی ها قیمت در افزایش با متناسب پول حجم در افزایش که است دلیل همینبه

 رموث داخلی قیمتهای افزایش در هم خارجی پول ارزش تغییرات که شود می توجه نکته اینبه درآمدی درنظریه 

 ارزی ذخایر دارای که افرادی درآمد( ارز نرخ افزایش) پول خارجی ارزش آمدن پایین با که ترتیب اینبه.  است

 خارجی پول با درآمدشان ترتیب هربه که افرادی یا و هستند خارجی بهادار اوراق دارای که افرادی یا و هستند

 گروه این برای تقاضا ترتیب اینبه و شوند می بیشتری خرید قدرت دارای و یابد می افزایش ، شود می پرداخت

 . دارد قیمت افزایش گروه این استفاده مورد کاالهای و یابد می افزایش

 دگیر نمی صورت نسبت یكبه کارها همه در(  درآمد افزایشبه منجر پول حجم افزایش اثر در) ها قیمت افزایش 

 ارندد قیمت افزایش ، است گروه این تقاضای مورد که لوکس کاالهای یابد افزایش درآمد پر افراد درآمد اگر بلکه

                                                           
202 Ekelund Jr, Robert B, Power and utility: the normative economics of Friedrich von Wieser, Review of Social Economy 28, no. 2 

(1970): 179-196. 
203 Samuels, Warren J, The Influence of Friedrich von Wieser on Joseph A. Schumpeter Presidential Address History of Economics 

Society May, 1982, History of Economics Society Bulletin 4, no. 02 (1983): 5-19. 
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 قیمت افزایش غذایی مواد عموما و ضروری کاالهای شود درآمد کم افراد نصیب درآمد افزایش اگر بعلکس و

  دارند.

 214عرضه پول -13-3

توان گفت که عرضه پول در اصل مقدار حجم یمها آن ارائه شده در قسمت انواع پول و نحوه محاسبه یفتعاربهتوجه  با

 یپول یهعرضه پول برابر است با پا یگرعبارت دبه 215است. یپول یهتکاثر پول و پا یبدو عامل ضر یرثأتپول اقتصاد است که تحت

 :دشومی یانب یرز هصورت رابطبهتکاثر پول که  یبضربدر ضر
M(s) = MH 

M = پول تکاثر ضریب  

H = پولی پایه  

M(s) = پول عرضه  

قدرت  پول پربهکه  یپول یهباشد. پایتکاثر پول م یبو ضر یپول یهدو عامل پا أثیرتجامعه تحت یكعرضه پول در  بنابراین

)اسکناس  ی)اسکناس و مسکوک در دست مردم( و بانک یخصوص یهابخشبه یبانك مرکز یباشد برابر است با بدهیمعروف م یزن

 216ی(.نزد بانك مرکز هابانكآزاد  و یسپرده قانون ،هابانكو مسکوک نزد 

 پولی. پایه بر تقسیم پول حجم تغییرات حجم با است برابر پول تکاثر ضریب و اما

DM/dH = پول  تکاثر ضریب  

 ندچ پول حجم پولی تغییر در پایه واحد یك ازایبه که است مفهوم اینبه دهند،می نشان نیز m با که را پول تکاثر ضریب

 ضریب تراقعیو حالت در .قانونی ذخیره نرخ بر تقسیم یك با برابر است حالت ترینساده در پول تکاثر ضریب. ندکمی تغییر واحد

 از: عبارتست پول تکاثر

Cu + RR + er (1 + Cu) = پو ل  تکاثر ضریب  
M(s) = mH 

Er = اضافی ذخیره نرخ  

Cu = دیداری سپردهبه مسکوک و اسکناس نسبت  

RR = قانونی  ذخیره نرخ     

 رفتار و تصمیماتبه که (Cu) دارد، بستگی مرکزی بانك تصمیماتبه که (H)به پول عرضه که دهدمی نشان فوق فرمول

 (rr) نند،کمی دارینگه جاری حساب در را مقدار چه و اسکناس و سکه صورتبه را خود پول از نسبتی چه که دارد بستگی مردم

 است. وابسته دارد بستگی تجاری یهابانك تصمیمبه که (er)و  دارد بستگی مرکزی بانك تصمیمبه که
M (d) = M(s) 

 صورتبه تربیش را خود پول نیز شما اگر است، اشتباه ندکمی تعیین مرکزی بانك فقط را پول حجم که تصور این بنابراین

 ند،ک دارینگه بیشتری اضافی ذخیره تجاری بانك یك اگر یا و دهیدمی کاهش را پول حجم کنید، دارینگه سکه و اسکناس

 .دهدمی کاهش را پول حجم

 رکزیم بانك آمریکا در مثال. گذاردمی تاثیر پول عرضه بر که است عاملی ترینمهم کشورها مرکزی هایبانك هایسیاست

 پول هعرض میزان تعیین اما، در. دهدمی قرار تاثیر تحت را آن بانکی هایسپرده یعنی پول عرضه مولفه ترینمهم بر اثرگذاری با

 وانتمی هم جامعه سطح در پول عرضه میزان با پولی متغیر سه این ارتباط خصوص در هم تاثیرگذارند  مردم و تجاری یهابانك

 تجاری یاهبانك اضافی ذخایر و مرکزی بانك قانونی ذخایر دیداری،نسبت های سپردهبه مسکوکات و اسکناس نسبت که گفت

 در پولی سیاستهای اعمال کل بطور و پول عرضه کنترل اصلی ی وظیفه .دارند  عکس رابطه جامعه سطح در پول عرضه میزان با

                                                           
204 Money supply 
205 Sargent, Thomas J., and Neil Wallace. , Rational, Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply 

Rule, the Journal of Political Economy (1975): 241-254. 
206 Yun, Tack, Nominal price rigidity, money supply endogeneity, and business cycles, Journal of Monetary Economics 37, no. 2 (1996): 

345-370. 
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 دستور با و مستقل غیر مرکزی بانك ایران اقتصاد در مثال .217باشدمی مرکزی بانك ی عهده بر کشورها از بسیاری اقتصاد

 ی رابطه بهره نرخ با پول عرضه .دهدمی تغییر پولی های سیاست اعمال طریق از جامعه سطح در را پول عرضه دولت،میزان

 یابدیم افزایش جامعه سطح در پول عرضه مرکزی،میزان بانك توسط انبساطی پولی سیاست اعمال با مثال بطوریکه دارد عکس

 حالتی در یا و یابدمی افزایش کشورها اقتصاد در هم گذاریسرمایه نرخ و کاهش پول بازار در هم بهره نرخ امر این بموجب و

 امر ینا بموجب و یابدمی کاهش جامعه سطح در پول عرضه میزان مرکزی بانك توسط انقباضی پولی سیاست اعمال با برعکس

 .یابدمی کاهش کشورها اقتصاد در هم گذاریسرمایه نرخ و یافته افزایش پول بازار در بهره نرخ

                                                           
207 Cornell, Bradford, The money supply announcements puzzle: Review and interpretation, The American Economic Review (1983): 

644-657. 



 

Dr.safdari  

 

 

 : بانک و بانکداریچهارمفصل 

جزئی از بازار مالی هستند .الزمست قبل از تشریح و توضیح در خصوص بانك و بانکداری توضیحاتی در خصوص  هابانك

 بازار مالی ارایه شود.

  218بازارهای مالی  -1-4

. ندشومی فروش و خرید قرضه، و اوراق سهام قبیل از بهادار( مالی )اوراق های دارایی درآن که است بازاری مالی، بازارهای

جریان  مالی بازارهای. ندکمی خریداری را مالی های دارایی معامله، طرف یك یابند کهمی انتقال وجوه زمانی مالی بازارهای در

 فراهم را دولتی نهادهای و تجاری یها نگاهها، بخانواده گذاریسرمایه امکان ترتیب بدین و نندکمی تسهیل را وجوه انتقال

 219.دشومیایجاد  بازار آن در کنندگان مشارکت خاص نیازهای تأمین منظوربه مالی بازار هر .سازندمی

 لندب گذاریسرمایهبه دیگر تعدادی و مدت کوتاه گذاریسرمایهبه است ممکن کنندگانمشارکت از برخی مثال عنوانبه 

 یگرد آنکه برخی حال پذیرند،می را باالیی ریسك گذاریسرمایه زمان در کنندگان از مشارکت برخی. باشند داشته تمایل مدت

 گراندی که حالی در بگیرند، قرض دهندمی پول ترجیحبه نیاز هنگام کنندگان مشارکت از تعدادی. نندکمی پرهیز ریسك از

 اشخاص وسایر ها دولت ،هاشرکتبه وحقوقی حقیقی اشخاص از را وجوه انتقال جریان مالی بازارهای .اورندمی روی سهام فروشبه

 جریان مسیر مالی های واسطه عنوانبه نهادها این. دارند عهدهبه مالی بازارهای در رامیمه نقش مالی نهادهای. نمایندمی تسهیل

 :کرد بندی طبقه زیر شرح اینبه توانمی سررسید ساختار براساس را مالی بازارهای انواع 211.نندکمی تعیین را وجوه

 مترک سررسید کـه اسـت پول نزدیك جانشین مالی هایدارایی دیگر و پول دادوستد برای بازاری پول بازار :211پول بازار

 اخت،پرد عدم ریسك بودن اندک ویژگی با مدت کوتاه مالی ابزارهای بازار عنوانبه پول بازار از میتوان همچنین. دارند یکسال از

 جاریت یها نگاهب و اشخاصبه که است ابزارهایی از استفاده در بازار این فعالیت تمرکز. برد نام زیادمیاس ارزش و نقدشوندگی

 ابزارهایی از استفاده در بازار این فعالیت تمرکز 212آورند. در مطلوب میزانبه را خود نقدینگی سـرعتبه کـه میدهنـد را امکان این

 گر،عبارت دیبهدرآورند.  مطلوب میزانبه را خود نقدینگی سرعتبه  تا دهد را امکان این تجاری یها نگاهب و اشخاصبه که است

 مدت کوتاه بدهی ابزارهای. یرندگمی قرار ستد و داد مورد مدتکوتاه بدهی ابزارهای آن در که بازاری از است عبارت پول بازار

 رد مدتکوتاه وجوه تأمین بر هادولت و هاشرکت ،هابانك توسط که هستند سال یك از کمتر سررسید دارای بدهی اوراق همان

ها اهنگب و مالی مؤسساتبه ثانویه بازار در راها آن معموالً نند،کمی خریداری را اوراق این که افرادی. ندشومی منتشر اولیه بازار

 ینگهدار نیز پول بازار بهادار اوراق خود، هایگذاریسرمایه سبد در مالی، مؤسسات و هاشرکت از بسیاری. فروشندمی دولتی ی

  . نندکمی

ـای ابزاره دادوسـتد بـازاربه سـرمایه بـازار ها،دارایی سررسیدبه نگرش با مالی بازار بندیطبقه برپایه :213سرمایه بازار

 در مهمتری نقش مالی بـازار از بخـش ایـن 214.دشومی اطـالق سررسید بدون هایدارایی و سال یك از بیشتر سررسید با مالی

 ترستردهگ بسیار پول بازاربه نسبت سرمایه بازار. دارد تولیدی واحدهای گذاریسرمایه نیازهای تأمین و پساندازی منابع گردآوری

 تمتفاو حجم نظر از تنها و داشته وجود دنیا کشورهای اکثر در سرمایه بازارهای .است برخوردار بیشتری ابزاری تنوع از و است

                                                           
208 Financial markets 
209 Campbell, John Y., Andrew Wen-Chuan Lo, and Archie Craig MacKinlay. The econometrics of financial markets. Vol. 2. Princeton, 

NJ: Princeton University press, 1997.P6. 
210 Wurgler, Jeffrey, Financial markets and the allocation of capital, Journal of financial economics 58, no. 1 (2000): 187-214. 
211 Money Market 
212 Kraenzlin, Sébastien, and Thomas Nellen, Access policy and money market segmentation, Journal of Monetary Economics 71 (2015): 
1-12. 
213 Capital Market 
214 Parigi, Bruno Maria, Loriana Pelizzon, and Von Thadden, Stock Market Returns, Corporate Governance and Capital Market 

Equilibrium, Corporate Governance and Capital Market Equilibrium (February 2015). CEPR Discussion Paper No. DP10392 (2015). 
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 بورس ربازا مانند دیگر نقاط برخی در و باشدمی محدود نیز آن فعاالن تعداد و بوده کوچك بسیار ها بازار این از برخی. باشندمی

 دموجو اطالعات شفافیت و سریع رسانی بروز. ندکمی تجاوز نیز روز در دالر میلیارد هزار چند از مبادالت حجم نیویورک سهام

 عوامل از یکی نتیجه در و کرده شایانی کمك سرمایه بازار بودن کارآمدبه ها قیمت در اطالعات این سریع انعکاس و بازار در

 .دشومی محسوب بازاربه فعاالن اعتمادسازی روند در کننده تعیین

 :کرد بندی طبقه زیر شرح اینبه توانبهادار، می اوراق معامالت ساختار براساس را مالی بازارهای انواع

 خرید برای گذارسرمایه آن، در و آمده وجودبه جدید قرضه اوراق و سهام برای که است بازاری اولیه، بازار :215اولیه بازار

 ،دیگر عبارتبه. ندکمی واریز او حساببه را خود خرید پول و ندکمی مراجعه اوراق ناشر شرکتبه مستقیم طوربه اقالم این

 هایبانك دنیا، های کشور بیشتر در. رسانندمی فروشبه بازار این در بار اولین برای را سهامشان یا و قرضه اوراق هاشرکت

 و کنند می گذاری قیمت انتشار از پیش را بهادار اوراق و شوند می محسوب اولیه بازارهای آورنده وجودبه و خالق گذارسرمایه

 دارند یازن هنگفتی مبالغبه خـود نیـاز مورد مالی منابع تأمین برای اقتصادی یها نگاهب و مؤسسات ،هاشرکت .فروشند می سپس

 اولین برای اعتبار تأمین و بهادار اوراق واگذاری. آورنـدمـی دسـتبه خـود، بهادار اوراق واگذاری مقابل در را منابع این اغلبها آن

 ینبرا. ندشومی منتشر بار نخستین برای بهادار اوراق اول، دست بازار در دیگـر عبـارتبه. دشومی انجام اول دست بازار در بار

 216است. بهادار اوراق ناشر همان واقع در بهـادار اوراق فروشنده اساس

 نسبت بازار، این در معامالت حجم و است اولیه بازار در شده منتشر اوراق ستد و داد محل ثانویه بازار :217ثانویه بازار

 تدس و داد آن در بارها و بارها بهادار، اوراق و یردگمی شکل هاقیمت تغییرات بازار این در. است بیشتر بسیار اولیه بازارهایبه

 عبارتی، بازاربه  .دشومی فروخته گذارسرمایهبه مستقیماً سهام اولیه، بازار در که است این در اولیه بازار با آن تفاوت. دشومی

 اولیه بازار در بهادار اوراق عرضه از بس .است یافته انتشار قبال که استای قرضه اوراق سهام فروشندگان و خریداران شامل ثانویه

. دشومی فتهگ بهادار اوراق ثانویه بازار آنبه که است نیاز دیگری بازاربه گیرند، قرار دادوستد مورد بتوانند اوراق این آنکه منظوربه و

 اوراق نقدشوندگی قابلیت که است دلیل اینبه صرفاً دوم، دست بازار وجود. کنندمی پیدا دادوستد قابلیت اوراق بـازار، ایـن در

 قـرضگیرنـدگان و قـرضدهنـدگان که میآورد فراهم شرایطی اینکه ضمن دهد، افزایش را اول دست بـازار در شده منتشر بهادار

 راقاو خرید یا شده خریداری بهادار اوراق فروشبه داده، تغییر را خود گذاریسرمایه تصمیمات بتوانند آسانیبه لزوم صورت در

 ابزارهای مالکیت شدن جابجا با بنابراین و دشومی انجام نامحدود دفعاتبه دوم دست بازار در دادوستد 218.کنند اقدام دیگر بهادار

 هیبد سررسید از پیش شـدن نقـد از حالـت، ایـن در. دشومی ایجاد زیادی نقدشوندگی قدرت بازار، آن در دادوستد قابل مالی

 دودتریمح تأثیر نقدینگی کمبود هایبهضر نتیجه در و دشومی جلـوگیری بهـادار اوراق ناشـران یـا سـرمایه متقاضـی واحدهای

 .داشت خواهد گذارسرمایه واحدهای بر

 219های مالیواسطه -2-4

 ادیاقتص سیستم در شخص چند یا یك بین واسطه عنوانبه که است مالی نهاد یك اغلب، یا و شخص، یك مالی واسطه

 از وجوه تا ندکمی برقرار پولی کانال یك مازاد و کسری دارای هایعامل بین که، است پولی نهاد یك مالی واسطه .ندکمی

 مالی هایواسطه اصلی کارکرد در حقیقت .شود هدایت نقدینگی کسری دارای واحدهای سمتبه نقدینگی، مازاد دارای واحدهای

 221.است فیزیکی/ واقعی دارایی کنندگانمصرف/گذارانسرمایهبه اندازکنندگانپس از منابع انتقال

 خانوارها. دارد وجود ها نگاهب و خانوارها شامل اقتصادی عامل نوع دو مدل، این در گیریم،می نظر در را کالن سادة مدل یك

 دهند،می قرار خانوارها اختیار در و کنندمی تولید را خدمات و کاالها هابنگاه و دهندمی قرار هابنگاه اختیار در را تولید عوامل

 خانوارها و دهندمی خانوارهابه تولید عوامل قبال در را محصول ارزش ها نگاهب بینیم،می کنیم، توجه جریان این پولی ارزشبه اگر

                                                           
215 Primary Market 
216 Braun, Alexander, Pricing in the primary market for cat bonds: new empirical evidence, Journal of Risk and Insurance (2015). 
217 Secondary Market 
218Jog, Chintamani, and Georgia Kosmopoulou, Auctions with resale opportunities: an experimental study, Economic Inquiry 53, no. 1 

(2015): 624-639. 
219 Financial Intermediaries 
220 Boyd, John H., and Edward C. Prescott, Financial intermediary-coalitions, Journal of Economic Theory 38.2 (1986): 211-232. 
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 فقط تولید کل اگر حال در نظر داشته باشیم. کنندمی ها نگاهب توسط شده تولید خدمات و کاالها خرید صرف را خود درآمد نیز

اما  221.شود داده( خانوارها) تولید عواملبه واحد 511 این کنند، تولید واحد 511 ها نگاهب اگر یعنی شود توزیع تولید عوامل بین

 البته،.کنندمی اندازپس را آن از بخشی بلکه کنندنمی هزینه را درآمدشان تمام خانوارها که ای که وجود دارد این استمسئله

دارای کسری بودجه و در  هایگروه ترینعمده دولت و هابنگاه دیگر، سوی از. دارند مازاد وجوه هم هاخارجی نیز و دولت گاهی

های این توضیحات کارکرد اصلی واسطهبهگیرند. با توجه می وام نیز هاخارجی و خانوارها گاهی البته هستند، گیرندهنتیجه وام

باشد. هستند، می وجوه کسری دچار که افرادیبه اندکرده هزینه درآمدشان از کمتر که افرادی از ناشی وجوه مازاد انتقال مالی

 .بود خواهد دشوار بسیار وجوه انتقال مالی بازارهای وجود بدون

 مى سرچشمه واقعیت این از گرىواسطهبه نیاز. است ضروری اقتصادی کارآیی ارتقای برای مالی بازارهای وجود بنابراین، 

 افزایش دهند. را ثروتشان چگونه دانندنمى که دارند وجود ثروتمندانى متفاوتند. ثروت و مهارت دانش، نظر از افراد که گیرد

 شناخت توانایى و بوده دوم گروه از دور اول گروه اگر حال. ندارند اختیار در اىسرمایه که هستند نیز ماهرى و خبره بازرگانان

 مهبه راها آن که آیدمى پیش هاست، آن اعتماد مورد و شناسد مى را دو این که سوم طرف براى فرصتى باشند، نداشته را هاآن

 وىسبه اندازهاهدایت پسبه مالى هایواسطه کند. در حقیقت، برآورده اتفاق، مورد سود برابر در را طرف دو هر نیاز و کند نزدیك

 هایبدهی یا داراییبه مشخص بدهی یا دارایی یك مالی، مداخله فرآیند طول در 222کنند.اقدام مى کسرى داراى واحدهاى

 یکاف سرمایه که افرادیبه دارند مازاد سرمایه که افرادی از پولی جریان یك که مالی واسطه همچون. دشومی تبدیل مختلفی

 .ندکمی ایجاد ندارند، خود عالقه مورد هایفعالیت برای

 ندکمی جادای طلبکاران و بدهکاران بین کانال یك مستقیم غیر طوربه که است مالی نهاد یك مالی واسطه عبارت دیگر، به

 آن و دهندمی قرار( بانك مانند) مالی نهاد یك اختیار در را خود مازاد سرمایه( دهندگانوام) اندازکنندگانپس که صورت بدین

وضیحات تبهبا توجه  .باشد مسکن رهن یا وام شکلبه تواندمی فرایند این. دهدمی تخصیص را وجوه این گیرندگان قرضبه نهاد

 دوسته کلی تقسیم کرد که  عبارتند از:بههای مالی را توان واسطهفوق می

 پذیرغیر سپرده نهادهای 

 پذیرسپرده نهادهای 

 آمده است.ها آن بندی و توضیحاتکه در ادامه تقسیم

 223پذیرسپرده غیر نهادهای -1-2-4

 باشندیم مالی کلی نظام از بخشی سرمایه؛ بازار در فعال قرارداد بر مبتنی مالی هایواسطه یا پذیرسپرده غیر مالی نهادهای

حساب از غیر منابعی از را وجوه پذیر سپرده غیر نهادهای .است اقتصادی نظام اجزای ترینمهم از یکی خود نوبهبه نیز نظام این و

 :شامل نهادها این 224.دارند عهدهبه مالی گری واسطه درای عمده نقش اما همچنان نندکمی تأمین سپرده های

 سرمایه تأمین یهاشرکت -1-1-2-4

 و ،هاشرکت افراد،به که است مالی همؤسس یك دشومی نامیده سرمایه تأمین شرکت ایران در که 225گذاریسرمایه بانك

 226.نندک اقدام سرمایه گردآوریبه بهادار، اوراق انتشار در کارفرما نمایندگی یا نویسی،پذیره تعهد راه از تا ندکمی کمك هادولت

 یهابانك ندمان نه گونه مؤسساتاین  .دشومی تشبیه بانکداریبه که است بانکی غیر مالی فعالیت یك گذاریسرمایه بانکداری

 اختصاص گذاریسرمایه برایمیدائ طوربه را خود وجوه نه و نندکمی آوری جمع را دیگران سپرده انداز،پس هایصندوق و تجاری

                                                           
221 Allen, Franklin, and Anthony M. Santomero, What do financial intermediaries do?, Journal of Banking & Finance 25, no. 2 (2001): 271-

294. 
222 Chaves, Rodrigo A., and Claudio Gonzalez-Vega, The design of successful rural financial intermediaries: Evidence from Indonesia, 

World Development 24, no. 1 (1996): 65-78. 
223 Non-Depository Institution 
224 Sealey, Calvin W., and James T. Lindley, Inputs, outputs, and a theory of production and cost at depository financial institutions, 

The Journal of Finance 32, no. 4 (1977): 1251-1266. 
225 Investment Bank 
226 Chemmanur, Thomas J., and Paolo Fulghieri, Investment bank reputation, information production, and financial intermediation, 

Journal of Finance (1994): 57-79. 
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 مشکل دارد وجود آن خدمات در که تنوعی واسطهبه گذاریسرمایه بانکداری عبارت برایمیعمو تعریف یك ارائه 227.دهندمی

 سرمایه گردآوریها آن اصلی فعالیت که رودمی کاربه اتیمؤسس توصیف برای کلی طوربه شرکت تأمین سرمایه رسد،می نظربه

نند کمی فراهم مالی منابع متقاضیان برای را بلندمدت و مدت میان اعتبارات عبارتیبه و است سرمایه نیازمند یهاشرکت برای

 هادارب اوراق ناشر بین واسطه عنوانبه که است شرکتی: سرمایه تأمین شرکت بهادار، اوراق بازار قانون 1 ماده 18 بند اساس ت بر

 سبدگردانی، مشاوره، بازارگردانی، گری،معامله کارگزاری، هایفعالیت تواندمی و ند،کمی فعالیت گذارانسرمایه عامة و

 افراد،به که است مالی همؤسس دهد. انجام بورسسازمان  از مجوز اخذ با را مشابه هایفعالیت و نویسیپذیره تعهد نویسی،پذیره

 ایهسرم گردآوریبه بهادار، اوراق انتشار در کارفرما نمایندگی یا نویسی،پذیره تعهد راه از تا ندکمی کمك هادولت و ،هاشرکت

 هاشرکت و افرادبه نیز دیگری متنوع مالی خدمات تواندمی چنینهم( سرمایه تامین شرکت) گذاریسرمایه بانك یك. کنند اقدام

 .ثابت درآمد با مالی ابزارهای انتشار بازارگردانی، تملیك، و ادغام زمینه در مشاوره: جمله از .کند ارائه

 228گذاریسرمایه مشترک صندوق -2-1-2-4

 نسبتبه آن مالکان و است بهاداراوراق در گذاریسرمایه آن اصلی فعالیت که است مالی نهاد گذاریسرمایهصندوق 

 باشند،می مشابه گذاریسرمایه هدف دارای که گذارانسرمایه از گروهی اند.شریك صندوق زیان و سود در خود، گذاریسرمایه

 مدیریت مخاطره، کاهش جمله از حاصله مزایای از محل آن از گذاریسرمایه با و دهند قرار صندوق یك در را خود وجوه توانندمی

اطالق  گذاریسرمایهآن صندوق مشترک بهشوند، که  برخوردار گذاریسرمایه امور در سهولت و باال نقدینگی پرتفوی، تخصصی

 یك در را گذارانسرمایه از دریافتی وجوه که است مالی نهاد ایمشترک گونه گذاریسرمایه هایعبارتی، صندوقبهد. شومی

 این از حاصل ضررهای یا و سود از مجموعه، در خود سهم نسبتبه گذارسرمایه هر و نندکمی گذاریسرمایه بهادار اوراق مجموعه

 229.بردمی سهم گذاریسرمایه

 هایرشته در و نندکمی آوری جمع دنیا سراسر از را خرد هایسرمایه. دارند هابانكبه شبیه عملکردی اتمؤسس این

 بخش و شرکتبه سود این از بخشی که د،شومی سودبه منجر معموالً گذاریسرمایه این که نند،کمی گذاریسرمایه خود تخصصی

 هاییاییدار سایر و بهادار اوراق عملکردبه بستگی گذاریسرمایه هایصندوق عملکرد عمده. یردگمی تعلق گذارسرمایهبه دیگری

 231است.کرده گذاریسرمایهها آن در هاصندوق که دارد

 معموالً هاصندوق این و است تخصص بدون و گریزریسك گذارانسرمایه برای ابزاری مشترک گذاریسرمایه هایصندوق

 و امکانبه توجه با. دهندمی انجام خود گذارانسرمایه برای را بهادار اوراق سبد صحیح بخشیتنوع که دارند کارآزموده مدیرانی

 گذاریسرمایه صندوق هر .برسانند فروشبه را خود سهام قادرند لحظه هر در سهامداران صندوق، توسط سهام بازخرید اجبار

 سهام بازخرید و فروش نحوه ها،هزینه ،گذاریسرمایه اشکال و اهداف شامل صندوق( اندازچشم) امیدنامه بایستیمی مشترک

 .231کند ارایه عموم و بالقوه گذارانسرمایهبه را موارد سایر و صندوق

 رایج جهان بقیه در جاآن از و 232کرد. پیدا رواج آمریکا کشور در 1921 دهه اواسط در مشترک گذاریسرمایه صندوق

 گذاریسرمایه صندوق تأسیس مجوز کننده صادر سازمان. اندشده تأسیس 1387 سال از گذاریسرمایه هایصندوق ایران در.شد

. امنض و متولی صندوق، مدیر: از است عبارت ایران در گذاریسرمایه صندوق هر اصلی رکن سه. باشدمی بورس سازمان مشترک،

 در ذارانگسرمایه پول نکول ریسك ،هاشرکت این بر بورس سازمان دقیق نظارت همچنین و هاشرکت این باالی اعتباربه توجه با

 .است رسیده صفربه تقریباً مشترک گذاریسرمایه هایصندوق
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 بیمه یهاشرکت -3-1-2-4

بیمه عبارت است  هایشرکت کارکرداساسی .هستند پذیرسپرده غیر مالی هایواسطه ترینمهم جمله از بیمه یهاشرکت

 در مبلغی، دریافت ازای در مالی هایواسطه این. است غیرمترقبه حوادث مقابل در شده بیمه هایشرکت و افراد از حمایت از:

 مشخص رویدادهای برای قیمتی ازایبه که هستند نهادهایی بیمه یهاشرکتعبارتی، به 233.کنندمی عمل خطر پذیرندگان مقام

 ادقرارد موجببه بیمه شرکت که تعهدی تضمین تنها. نندکمی عمل خط پذیرندگان مقام درها آن .نندکمی پرداخت مبلغی

 ادپیشنه نامهبیمه برای بیمه شرکت که قیمتی لذا. است قرارداد در شده قید هایپرداخت برای شرکت خود توان پذیرد،می

 گذارینرخ امنظبه بیمه یهاشرکت و بیمه بازار در کنندگان مشارکت اغلب. است مربوط آن اعتباری بندیدرجهبه مستقیماً ندکمی

 ودآوری،س مهم عامل سه حسب بر بیمه یهاشرکت عملکرد براساس که هستند متکی بیمه خدمات زمینه در مشترکی تخصصی

 و دجدی ایبیمه خدمات عرضه باعث ایبیمه هایحمایت پوشش نظر از رقابت گسترش.است شده محاسبه نقدینگی و مالی اهرم

 در نیز مالی هایواسطه دیگر با منابع گذاریسرمایه نظر از یکدیگر با رقابت بر عالوه هاشرکت این همچنین.  است شده متنوعی

 هوجو جریان دسته دو با بیمه یهاشرکت. اندداده گسترش ای بیمه خدمات از فراتر را خود های فعالیت دامنه و هستند رقابت

 جریان و شودمی اشخاص غیر و اشخاص بیمه موضوعات بابت وصولی های بیمه حق شامل معموالً که ورودی جریان:  مواجهند

 تعادلی جریان دو این بین اینکه برای 234.است آن نظایر و افراد عمر اندازپس پرداختی، خسارتهای شامل عمدتاً که خروجی

 بازارهای از یکی. کنند گذاریسرمایه را خود وجوه ازای عمده بخش کنندمی سعی معموالً بیمه یهاشرکت ، شود برقرار مطلوب

 تأثیر ، مالی منابع توجه قابل حجم لحاظبه معموالً بیمه یهاشرکت. باشدمی بهادار اوراق بازار ، هاشرکت قبیل این برای جذاب

 235.دارند بازار این در بسزایی

 هبیم یهاشرکت گذاریسرمایه استراتژی بر دعاویبه پاسخگویی برای الزم هایپرداخت زمان در مبلغ بودن مشخص نا

. است قرضه اوراق در عمر بیمه یهاشرکت هایگذاریسرمایه اغلب. است تأثیرگذارده عمر بیمه یهاشرکت با قیاس در عمر غیر

 در بزرگ بیمه یهاشرکت که دشومی مشاهده اغلب. نندکمی گذاریسرمایه سهام اوراق در بیشتر عمر غیر بیمه یهاشرکت

ند کمیمالحظاتی تعهد بهگر، بنا بیمه ساز و کاری است که طی آن یك بیمه.هستند فعال عمر غیر و عمر بیمه نوع دو هر زمینه

 ویبهگزار را در صورت وقوع یك حادثه در یك دوره زمانی خاص، جبران کند یا خدمات مشخصی را که زیان احتمالی یك بیمه

های مقابله با ریسك است. طی یك قرارداد بیمه، ریسك مشخصی از یك طرف قرارداد )که ارایه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روش

ی است گر شخصی حقوقتعریف، بیمهبهد. بنا شومید( منتقل شومیگر نامیده طرف دیگر )که بیمهبهد( شومیگزار نامیده بیمه

ر د ند.کمیگزار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد دریافت حق بیمه از بیمهکه در مقابل 

گزار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش مقابل، بیمه

 دهد.بیمه قرار می

 236بازنشستگی هایصندوق -4-1-2-4

 درها آن گذاریسرمایه و گذارانسرمایه خرده مالی وجوه آوری جمعبه اقدام که لحاظ این از بازنشستگی هایصندوق

 الیم نهادی بازنشستگی هستند. صندوق گذاریسرمایه مشترک هایصندوق و بیمه یهاشرکت شبیه نند،کمی مالی بازارهای

 تپرداخ زمینه کردن فراهم منظوربه افراد بیمه حق پرداخت از ناشی وجوه گذاری سرمایه و تجمــیع گردآوری،به اقدام که است

 حق ازادم سازی ذخیره روشبه که بازنشستگی صندوقهای اقتصادی اصول اساس بر.  نماید می اعضابه بازنشستگی مستمری

 امر در منابع و ذخایر این بکارگیری از ناگزیر هاپرداخت و هادریافت میان تقارن عدم دلیلبه کنند،می فعالیت  بازنشستگی بیمه

 انجام یرانبگ مستمری و بازنشستگان قبال در را خود آتی تعهدات، بتوانند انتظار مورد بازدهی دریافت با تا بوده گذاری سرمایه

                                                           
233 Phillips, Richard D., J. David Cummins, and Franklin Allen, Financial pricing of insurance in the multiple-line insurance company, 
Journal of Risk and Insurance (1998): 597-636. 
234 Mayers, David, and Clifford W. Smith Jr, Contractual provisions, organizational structure, and conflict control in insurance markets, 

Journal of Business (1981): 407-434. 
235 Stiglitz, Joseph E, The role of the state in financial markets, Vol. 21. Institute of Economics, Academia Sinica, 1993. 
236 Pension Fund 
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 عمده بازیگران و نهادی گذارانسرمایه دارند، وجود یافته توسعه کشورهای همه در نوعیبه که بازنشستگی هایصندوق 237.دهند

 .پردازدمی را بازنشستگی مزایای آن مبنای بر که دارد بازنشستگی طرح یك بازنشستگی صندوق هر. هستند مالی بازارهای

 شنق توجه قابل و فراوان مالی منابع بودن دارا با که هستند مالی نهادهای بازنشستگی، و اجتماعی تأمین هایصندوق

 کشورها همه در سرمایه و مالی بازارهای مالی کنندگانتأمین تریناصلی از و نمایندمی ایفا اقتصاد در ایکنندهتعیین و مهم بسیار

 صوربه توانندمی هاصندوق این. بیفزایند نیز آن ارزش بر مردم اندازهایپس ارزش ذخایر حفظ بر عالوه تا وشندکمی و هستند

 هداشت مشارکت بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه مالی تأمین در غیره و بانکی سپرده قرضه، اوراق سهام، وام، مانند مختلف

 تگیبازنشس هایصندوق و خصوصی بازنشستگی هایصندوق: است مجزا بخش دو از متشکل بازنشستگی هایصندوق238.باشند

 یهاشرکت وسیلهبه که دشومی اطالق بازنشستگی هایصندوق از دسته آنبه خصوصی بازنشستگی هایصندوق. عمومی

 آنهبمیعمو بازنشستگی هایصندوق. ندشومی مدیریت( گذاریسرمایه مشترک هایصندوق بیمه، یهاشرکت مانند)خصوصی

 مدیریت (اجتماعی تأمین مانند،) محلی یا ، ایالتی مرکزی، دولت ی وسیلهبه که دشومی اطالق بازنشستگی هایصندوق از دسته

  239.ندشومی

 آن در است ممکن محلی، یا ایالتی سطح در دولتی نهادهای کارکنان. محلی های دولت یا ایالتی بازنشستگی هایصندوق

 نای در. باشد دولتی نهادهای این کارکنان خود ی عهده بر آن تصدی که کننده مشارکت بازنشستگی هایصندوق از دسته

. دشومی اخذ فعلی کارکنان از که هاییمشارکت حق محل از یرد،گمی صورت فعلی بازنشستگانبه که هایی پرداخت ها،صندوق

 حق آن در که اندشده مواجه وضعیتی با بازنشستگی هایصندوق این از برخی کارکنان،به بازنشستگان نسبت افزایشبه توجه با

 241.نیست بازنشستگانبه بازنشستگی مزایای پرداخت جوابگوی کارکنان، از دریافتی هایمشارکت

 برابر چندین معمول طوربه نتیجه در یابد می ادامه سالها تا او بازماندگان و شده بیمهبه تسهیالت برخی و مستمری اعطای

 ایهسرمبه ناچار خود بقای استمرار برای بازنشستگی صندوق لذا.  شود می   پرداخت مستمری هزینه دریافتی های بیمه حق

 ضرورت امر در غفلت است بدیهی. باشد می ممکن بازدهی باالترین آوری جمع کسب جهت در خود ذخایر بکارانداختن و گذرای

 سازد. می مواجه جدی خطری با را صندوق این اقتصادی حیات و بقا گذاریها سرمایه انتخاب در اشتباه یا و گذاری سرمایه

 241بهادار بورس اوراق -5-1-2-4

 کاال فروش و خرید و گذاری قیمت کار که است مکانی اقتصاد، علم اصطالح در بهادار، اوراق بورس بازار معامالت سهام یا

 و خدماتی تولیدی گوناگون یهاشرکت سهام درآن که است مکانی سهام)بورس( بازار یردگمی انجام آن در بهادار اوراق و

 هاشرکت سهام فروش و خرید آن در که است سرمایه یافتهسازمان ومیرس عبارتی، بازاربه 242.دشومی ستد و داد گذاریسرمایه

 فروش و خرید که هستند معامالتی یها نگاهب ها،کارگزاری. دشومی انجام خاصی مقررات و قوانین ضوابط، تحت بهادار اوراق و

 یدخر این در هاکارگزاری. یردگمی صورت آنان توسط تبعی اوراق و بورس در شده پذیرفته مشارکت سهام،اوراق تقدم سهام،حق

 دریافت کارگزاری حق یا العملحق آن ازای در و دهندمی انجام معامله سهام، فروشندگان یا خریداران از نمایندگیبه ها،فروش و

 های صندوق و سبدگردانی ، گذاریسرمایه مشاور پذیرش، و عرضه مشاوره چون هم دیگری خدمات چنین هم. نندکمی

 مردم. یردگمی صورت تقاضا و عرضه اساس بر بورس، در سهام قیمت تعیین .د،aمی ارائه ها کارگزاری توسط گذاریسرمایه

 همان بهادار اوراق منظوراز که. باشدمی "بهادار اوراق بورس"آن قانونی ومیرس نام اما. ویندگمی هم بازارسهام بازاربورسبه

 سبور در .دشومی گفته "بورس معامالت تاالر" یردگمی انجام ستد و داد عمل آن در که مکانیبه. ستهاشرکت سهام هایبرگه

                                                           
237 Morris, Beverley, The most radical changes to pensions in almost a century, Family law 45, no. 3 (2015): 290-293. 
238 Blake, David P., Lucio Sarno, and Gabriele Zinna, The Market for Lemmings: Is the Investment Behavior of Pension Funds Stabilizing 

or Destabilizing? , Available at SSRN 2567381 (2015). 
239 Andonov, Aleksandar, Piet Eichholtz, and Nils Kok, Intermediated investment management in private markets: Evidence from 

pension fund investments in real estate, Journal of Financial Markets 22 (2015): 73-103. 
240 Rozanov, Andrew, Public pension fund management: Best practice and international experience, Asian Economic Policy Review 10, 

no. 2 (2015): 275-295. 
241 Stock Exchange 
242 Bonsu, Harry Darko, and Joseph KA Johnson, The Impact Of The Ghana Stock Exchange On The Performance Of An Insurance 

Company In Ghana, European Journal of Mathematics and Computer Science Vol 2, no. 1 (2015). 
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. دکن گذاریسرمایه بورس در شدهپذیرفته یهاشرکت در خود، کوچك هرچند سرمایه با تواندمی گذارسرمایه یك بهادار، اوراق

 .دهند انجام بورس کارگزاری یهاشرکت طریق از را کار این بایستمی سهام فروش و خرید برای بورس، گذارانسرمایه

  243بازار اوراق قرضه -6-1-2-4

 کنندگان مشارکت آن در که است مالی بازار د،شومی شناخته نیز 244ثابت درآمد بازار نام با همچنینکه قرضه اوراق بازار

 اوراق شکلبه معموالً بدهی، بهادار اوراق توانندمی یا د،شومی شناخته اولیه بازار نامبه که کنند منتشر جدید قرض توانندمی

 أمینت جهتمیمکانیز کردن مهیا قرضه اوراق بازار اصلی هدف. دشومی شناخته ثانویه بازار نامبه که کنند فروش و خرید قرضه

 میثاق، و عهد الزامآور، قرارداد زنجیر، بند، قید، معنایبه لغت در Bond واژه 245.است خصوصی بخش و دولت مدت بلند سرمایه

 وجه، پرداختبه دایر تعهدنامه یا نامهتضمین ضمانت، پیوستگی، رابطه، کفیل، قرارداد، معاهده، مقیّدسازد، را شخص که هرچیزی

 ند،س آن انتشاردهنده که است قراردادی بیانگر اقتصاد، در” قرضه“ اصطالح. است آمده قرضه اوراق و کردن تضمین کردن، رهن

 .بپردازد شرایط تحقق و مشخص مدت گذشت از بعد سند آن صاحببه مبالغی بدهی، یا قرض ازای در تا دشومی متعهد

 در کاالها نگهداری دیگری،به فرد یك تعهد معنیبه زمان، آن در قرضه. است بوده متداول وسطی قرون از اصطالح، این

 قراردادن ازای در زندان از فردی آزادی یا تعرفه یا مالیات پرداخت نظیر خاص، شرایطی ازای در آن کردن آزاد و سرپوشیده انبار

 موماًع که) بدهکار آن، در که است ایبدهی ابزار قرضه، معاصر، اقتصادی ادبیات در. است شده گرفته کاربه ضامن توسط وثیقه

 سند دارندهبه هاییبهره قرارداد، مدت در که د،شومی متعهّد و یردگمی دهندهقرض از وجهی ،(است تعاونی شرکت یا دولت

 246.برگرداند آن صاحببه را مبلغ اصل قرارداد، دوره اتمام از بعد و بپردازد

 این در. شودمی باز 1321 سالبه ایران در اوراق این انتشار قدمت قرضه، اوراق انتشار در کشورها طوالنی سابقه رغمعلی

 أمینت برای کل داریخزانه که استنامیبی اسناد خزانه اسناد. زد خزانه اسناد انتشاربه دست بار، اولین برای وقت دولت سال،

 اب مختلفی قرضه اوراق متفاوت، زمانی فواصل در و آن متعاقب. ردکمی منتشر مدتکوتاه سررسیدهای در و خزانه احتیاجات

 بدون اریبانکد عملیات قانون تصویب ومیاسال انقالب پیروزی از بعد. گردید منتشر...  و کشاورزی دفاعی، ملّی، قرضه اوراقاسامی

 قرضه اوراق خصوصی، بخشبه قرضه اوراق فروش شرعی ممنوعیت موضوع نکرد مطرح و 1363 سال اول از آن اجرای و ربا

 در قطف جریان، در یقرضه اوراق نتیجه، در. گردید بازپرداخت مرکزی بانك توسط سررسید، در خصوصی بخش و افرادبه متعلق

 247.گرفت قرار دولتی مؤسسات از تعدادی و بانکی سیستم اختیار

 اوراق مشارکتبازار  -7-1-2-4

 اعتبار تأمین برای خصوصی، و دولتی یهاشرکت شهرداری، دولت، توسط که است بهادار اوراق از جزء مشارکت اوراق

 بانك عهده بر مشارکت اوراق انتشار بر ناظر مقررات و اجرایی دستورالعمل تهیه. شودمی منتشر کشور، در عمرانی هایطرح

 خشیب تأمین برای مرکزی بانك مجوز با که هستند بهاداری اوراق مشارکت اوراق مرکزی، بانك دستورالعمل طبق. است مرکزی

 طتوس مدنی، مشارکت عقد چارچوب در( بازرگانی امور استثنای به)خدماتی و تولیدی سودآور هایطرح نیاز، مورد مالی منابع از

 اوراق و مشارکت اوراق تفاوت. استشده مشخص آن دارنده سهم میزان مشارکت، ورقه هر در. دشومی منتشر جاری سازمان

 گرفته کاربه خدمات یا عمرانی، تولیدی، مشخص هایطرح در باید حتماً دریافتی وجوه مشارکت اوراق در که است این قرضه

 انقباضی سیاستهای جمله از مشارکت اوراق انتشار.شودنمی ایجاد خاصی محدودیت گیرنده وام برای قرضه اوراق در اما شود،

 کوتاهی تمد از بعد هابانكبه اوراق استرداد)شود نقدینگی افزایش باعث و داشته معکوس نتیجه است ممکن گاهی که.است پولی

 (.خریداران توسط

                                                           
243 Bond Market  
244 Fixed Income Market 
245 Badertscher, Brad, Dan Givoly, Sharon P. Katz, and Hanna Lee, Private Ownership and the Cost of Debt: Evidence from the Bond 

Market, Available at SSRN 2550300 (2015). 
246 Ederington, Louis, Wei Guan, and Lisa Zongfei Yang, Bond market event study methods, Journal of Banking & Finance (2015). 

 کی،بان و پولی پژوهشکده تهران، ،مالی تأمین در آن کاربرد گسترش هایروش و مشارکت اوراق انتشار اقتصادی آثار بررسی زهرا؛ رحیمی،247 
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  مشتقه بازار ابزارهای -8-1-2-4

 مربوطه شاخصهای و پایه دارایی ارزش از آن ارزش و پرداخت ساختار که است ابزاری مالی مباحث در 248مشتقه ابزار

 دارایی ارزش از آن ارزش و دهدمی را معین دارایی یك فروش یا و خرید تعهد یا اختیار آن دارندهبه ابزار این. یردگمی نشآت

 249.باشدمی پایه دارایی آتی خروجی بر مشروط گروه دو میان توافق مشتقات حقیقی معنای واقع در .دشومی مشتق مربوطه

 تقهمش ابزار یك که زیرا است، نادرست تصور این که صورتی در باشند،می دارایی خود مشتقه ابزارهای که است آن رایج تصور

 ملهمعا اختیار و آتی معامالت سواپها، مانند معمول ابزارهای از بسیاری اما. نماید ایجاد و داشته ارزشی تواندنمی تنهاییبه خود

 در .دگیرن قرار معامله مورد سررسید تاریخ از قبل آزاد بازارهای در مکرر صورتبه توانندمی باشندمی نظری ذاتی ارزش دارای که

 تجهبه. بفروشد یا بخرد آینده در زمانی در را مالی دارایی یك که دارد را حق این یا است مجبور قرارداد، دارنده قرارداها از برخی

 عبارتبه 251.نامندمی مشتقه اوراق را قرارداها این رواین از. دشومی مشتق مالی دارایی آن قیمت از قرارداها گونهاین قیمت اینکه

 شاخص و اساسی کاالی بهره، نرخ بهادار، اوراق مثل هادارایی دیگر ارزش از مشتقه اوراق ارزش که است این گذارینام علت دیگر

 شدهن بینیپیش تغییرات و سهام نرخ نوسانات ارز، نرخ بودن شناور اطمینان، عدم و ریسك بازار. است شده مشتق بهادار اوراق

 آن، انواعبه توجه با ابزار این 251.آورد فراهم خود برای بسیاری طرفدار ابزار، این تا است شده باعث که است عواملی از بهره نرخ

 بدین. است طرفین بین صفر مجموع با مبادالت صورتبه اوراق، این ساختار 252.است شده بازار وارد نوزدهم قرن اواسط از تقریبا

 "فرص جمع با بازی" از هایینمونه آتی، هایپیمان و اختیارات. است مقابل طرف بازار سود معادل طرفین، از یکی زیان که معنی

 قرارداد پایان رد که است پول فقط این و یردگنمی صورت مالکیت انتقال زیرا نیستند؛ واقعی مبادالت مشتقات، بنابراین هستند؛

 مالی رهایبازا در ریسك مدیریت ابزار جزو مشتقه ابزار .افتدمی اتفاق ندرتبه پایه، دارایی تحویل و ندکمی گردش دستبه دست

 پوشش جهت مالی بازارهای در چه و واقعی بازارهای در چه گذاری سرمایه توسعه و رشد تناسببه ابزارها این. شوند می قلمداد

   .دشومیبررسی  مشتقه ابزار انواع و در ادامه مفهوم. اند کرده پیدا رشد گذاری سرمایه ریسك

 253معاوضه قرارداد

 الیم ابزار از ناشی عواید معاوضهبه نسبت قرارداد طرف یك آن در که است مشتقه ابزار از سوآپ، نوعی یا و معاوضه قرارداد

 برای. دارد معامله مورد مالی ابزار نوعبه بستگی قراردادی چنین عواید. ندکمی اقدام مقابل طرف مالی ابزار از ناشی عواید با خود

 گونه این 254.باشد آنبه مربوط هایکوپن صورتبه و اوراق آن سود تواندمی عواید از منظور قرضه اوراق سوآپ یا معاوضه در مثال

 عبارتی قراردادبه .باشدمی معامله مورد نقدی جریانهای یا عواید محاسبه نحوه نیز و پرداخت تاریخ شامل معموالً قراردادها از

 دو زا حاصله منافع یا دارایی دو( شده توافق) معین مدت برای که نندکمی تعهد آن موجببه طرفین که است قراردادی معاوضه،

 عین است متعهد طرفین از هریك سررسید، از پس. کنند معاوضه شده تعیین نسبتبه( شده توافق) مشخص کیفیت با را دارایی

 انجام 255غیررسمی صورتبه قراردادها این باشد، مالی یا فیزیکی ممکنست دارایی این. دارد مسترد آن صاحببه را دارایی

 ـهاینگونــــ در. است یگانه اصل مبلغ یك برای سود پرداخت روش دو معامله معاوضه، شده شناخته و متداول نمونه. یرندگمی

 11 دالری 1111 وام یك سود پرداخت با درصد 7 ثابت نرخ با سال 11 در دالری 1111. وام یك سود پرداخت مثالً مشتقه،

                                                           
248 Derivative Contract 
249 Miller, Kai, Richard Ward, Ashley W. Craig, Elizabeth K. Lowe, Carrie A. Kroll, Tyler Hale, Edward Miller, John Cassels, Swen Schöne, 
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 نرخ برابر در ثابت نرخ) صورت سهبه معموالً بهره، نرخ معاوضه. دشومی معاوضه ند،کمی تغییر سال 11 طی که نرخی با ساله

 .دشومی انجام( شناور نرخ برابر در شناور نرخ و ثابت نرخ برابر در شناور نرخ شناور،

  256آتی قراردادهای

  کیفیت با را مشخص کاالی از معینی مقدار ، کنند می توافق فروشنده و خریدار آن در که قراردادی است  آتی قرارداد

  و تحویل ماه ، مقدار ، درجه یك برای آتی قرارداد یك.کنند معامله مشخص مکان  و  زمان در  ،  معلوم  قیمت ،  مشخص

 مجموع د. درشونمی بدل و رد مبلغی هیچ تحویل تاریخ از قبل و دشومی معین ابتدا در قیمت 257شود.می منعقد معین  قیمت

.   گیردمی صورت بورس تاالر در تنها قرارداد این ستد و داد. شود می گذاشته  آتی قرارداد طرفین اختیار در قیمت تعیین فقط

 مسئولیتهای و اختیارات زمره در آتی قراردادهای ستد و داد چگونگی خصوص در آن اجراء ضمانت برقراری و مقررات تدوین

 258.است بورس

  259معامله اختیار

 ای خرید حق فروشنده،به وجهی پرداخت با اختیار، خریدار آن، سبببه که است؛ اختیار فروشنده و خریدار میان قراردادی

. دارد معوض و عوض قراردادها، دیگر مانند نیز قرارداد این 261.آوردمی دستبه آینده در معین قیمت با را مشخص دارایی فروش

 دخری حق نیز اختیار فروشنده و است معامله اختیار قیمت همان درواقع که کند؛می پرداخت فروشندهبه وجهی اختیار، خریدار

 261کند.می اعطا خریداربه معیّن قیمت با را مشخصی دارایی فروش یا

 262آتی سلف پیمان

 کیفیت با کاال یك مشخص قیمت یك با مشخص تاریخ یك در نندکمی تعهد طرف دو آن موجببه که است قراردادی 

 تفاوت که است این شرط پیش هم قرارداد این در 263.کنند مبادله را شد خواهد تعیین طرفین توافق براساس کالً که مشخص

 پرداخت بالًق بایستی مبلغمیتما سلف قرارداد براساس. باشد داشته وجود فروشنده و خریدار برای آینده قیمتبه نسبت دیدگاه

 پول دلمعا که اسنادی یا دشومی وبدل رد نقد پول یا غالباً معامالت، این در ترتیب، بدین. شود تحویل سررسید در کاال و گردد

 تحویل ان،عربست سبك خام نفت مثل) خام نفت است، متداول بسیارها آن سلف معامله که دارائیهایی از یکی. ایندمی شماربه نقد

 .است( ژانویه در

 264پذیرنهادهای سپرده -2-2-4

 .هابانكهای اعتباری و تعاونی265مالی و اعتباری،. مؤسساتهابانك اندار،های پساز صندوق عبارتند پذیر سپرده هاینهاد

 پذیرسپرده نهادهای( قرض) بدهی نشانه هاسپرده این 266پذیرند.می سپرده که هستند مالی هایواسطه همگی جزء نهادها این

 ایواحده از بسیاریبه مستقیم وام هم آورندمی دستبه مالی منابع سایر و هاسپرده از که وجوهی با پذیر سپرده نهادهای. است
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 از اآمریک در دارند هکمیمه نقش سبببه پذیر سپرده هاینهاد. نندکمی گذاریسرمایه بهادار اوراق در هم و پردازندمی اقتصادی

 نقدینگی برای مالی منابع که دولتی سازمانیبه دسترسی و فدرال ی سپرده ی بیمهبه دسترسی مثل ورند، بهره خاصی امتیازات

  آید:می دستبه منبع دو از نهادها این درآمد.  ندکمی فراهم فوری نیازهای یا

 خرندمی که بهاداری اوراق و دهندمی که هاییوام از حاصل درآمد  

  -267    کارمزدها. از حاصل درآمد 

 هادن پس،.  است کشور مالی نظام درها آن اساسی نقش سبببه این و هستند شدید نظارت تحت پذیر سپرده نهادهای

 سهام خرید و وام طریق از و کرده دریافت دارای مازاد واحدهای از را هاسپرده که است مهم مالی واسطه نوع یك پذیرسپرده

 پذیر عبارتند از:سپرده نهادهای انواع .دهدمی نقد اعتبار وجوه کسری دارای واحدهایبه

 268اندازهای پسصندوق  -1-2-2-4

 سپرده) نبودند. ند،شومیمنتقل  چك با که هاییپذیرش سپردهبه مجاز الحسنه( در ابتداانداز)در ایران قرضهای پسصندوق

 وجوه خانوارها اندازپس جذب با ها نهاد این عوض در باشند. داشته جاری حساب مشهورتر، اصطالحی بنابر یا( انتقال قابل های

 این و کنند عرضه نیز انتقال قابل های سپرده یافتند اجازه اندازپس مؤسسات 1981 دهه اوایل از اما.  آورندمی بدست را الزم

 موجببه 269( .الشرکه سهم های حواله یا روز های حساب) دارند خود بر دیگرمینا اما است جاری حساب معادل دقیقا ها سپرده

 قوانین اما. ستهابانك مجاز گذاریسرمایه حیطه از تر محدود بسیار اندازپس مؤسسات برای مجاز گذاریسرمایه حوضه قانون،

 تهداش هابانك با ترمؤثر رقابتی توانندمیها آن ترتیب بدین و داده گسترش را مؤسسات این مجاز گذاریسرمایه حدود اخیر

 متقاضیان اختیار در وام قالب در راها آن دیگر، طرف از و نندکمی سپرده جذببه اقدام اندازپس هایصندوق که آنجا از باشند.

 متس انداز ازپس هایصندوق دیگر، عبارتبه بود. خواهند نقدینگی تکاثری ضریب و نقدینگی روی اثر منشا دهند،می قرار

 ها دوقصن یهافعالیت که زمانی تا. نندکمی کمك تکاثری ضریب افزایشبه عرضه، طرف از و نقدینگی رشدبه پول تقاضای

 تاثیر کنند، استفاده آن مشابه و جاری حساب چون ابزارهایی از نخواهند ها صندوق و باشد منحصر سپرده  اعطای و جذببه

 گردش تسرع بر تاثیرگذاری طریق ازها آن عمده تاثیر و بود، خواهد محدود تکاثری ضریب و نقدینگی رشد بر ها صندوق فعالیت

 بود. خواهد پول

 مؤسسات مالی و اعتباری -2-2-2-4

 دولتی، و خصوصی یهابانك برخالف که هستند ایرانمیاسال جمهوری در اقتصادی نهادهای اعتباری و مالی هایمؤسسه

 نهادهایبه بستهواها آن اکثر. دارند هابانك از باالتر بسیار مالی توان کسب قدرت دلیل همینبه و نیستند مرکزی بانك قوانین تابع

 ءاستثنا به) بانکی مجاز هایسپرده جذب طریق از که داندمی ایهمؤسس را اعتباری مؤسسه ایران، مرکزی بانك.هستند دیگری

 اعطایهب را منابع این و کرده مبادرت منابع تجهیزبه مالی ابزارهای سایر از استفاده و تسهیالت اخذ ،(جاری الحسنه قرض سپرده

 منابع انمتقاضی و کنندگانعرضه بین واسطه مرکزی، بانك تشخیصبه دیگری نحو هربه یا و داده اختصاص اعتباری تسهیالت

ای همؤسس بانکی غیر اعتباری همؤسس بانکی غیر اعتباری اتمؤسس فعالیت نحوه و تأسیس مقررات 1 ماده براساس .باشد مالی

 هایابزار از استفاده و تسهیالت اخذ ،( جاری الحسنه قرض سپرده استثنایبه ) بانکی مجاز های سپرده جذب طریق از که است

 خیصتشبه دیگری نحو هربه یا و داده اختصاص اعتباری تسهیالت اعطایبه را منابع این و هکرد مبادرت منابع تجهیزبه مالی

 .باشد مالی منابع متقاضیان و کنندگان عرضه بین واسطه ایران،میاسال جمهوری مرکزی بانك

 های اعتباریتعاونی-3-2-2-4

 سهام) اعتبار تعاونی اعضای هایسپرده. است وام پرداخت و اندازپس نظر از اعضا نیاز تأمین اعتبار، هایتعاونی اصلی هدف

 هایسپردهبه بیشتر سود پرداختبه منجر هاوام این از حاصل سود و رودمی کاربه اعضا دیگربه وام دادن برای( الشرکهسهم یا

                                                           
267 Fee income 
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 صادر عام سهام هاتعاونی این. هستند غیرانتفاعی و شوندمی ایجاد تعاونی هایشرکت قالب در مؤسسات این. شودمی اعضا

 هایرخن اعمال امکان شرایط این. شوندنمی نیز مالیات مشمول آن بودن غیرانتفاعی دلیلبه و هستند آن مالك اعضا و کنندنمی

 را هاتعاونی این هایدارایی درصد41 از بیش که آنجایی از. کندمی فراهم را هاوام برای پایین بهره هاینرخ و هاسپردهبه باال بهره

 تمایل هاتعاونی این. است اندازپس مؤسسات و بانکها از کمتر بحران وقوع احتمال دهند،می تشکیل مدتکوتاه فردی هایوام

. دهدمی تشکیل رهنی هایوام راها آن دارایی از کمی سهم و دارند( هادارایی درصد16) دولتی بهادار اوراق دارینگهبه زیادی

 داریهنگ و جذب برای هاتعاونی این نیز خدمات تنوع نظر از. دارند مشترکی ویژگی باهم ایحرفه یا و محلی نظر از یا اعضا معموالً

 توانمی جمله از اند؛کرده ترمتنوع اخیر سالهای در را خود خدمات مؤسسات، دیگر با رقابت در( خود مشتریان) خود اعضا

 .کرد اشاره خودپرداز هایدستگاه کارگیریبه و اعتباری خطوط خدمات حتی و...  ماشین وام رهنی، وام نظیر وامهایی پرداختبه

 هابانک-4-2-2-4

 هابانك .دارند اشتغال مستقیم، هایگذاریسرمایه و صنعتی هایوام دادن ها،سپرده پذیرش قبیل از خدماتی ارائهبه هابانك

 وصخصبه ،هابانك. نندکمی ایفا کشور هر اقتصادی هایفعالیت در اساسی نقش عمل در اعتبار، اعطای و سپرده انواع قبول با

 .نمایند تأمین را بازرگانی و تولیدی مؤسسات جاری سرمایه دارند وظیفه

 رزی،ا معامالت انجام داخل، در پول انتقال و نقل سپرده، قبول قبیل از بانکی معمولی عملیات دادن انجامبه معموالً هابانك

. دازندپرمی دیگر متنوع خدمات و تجاری اوراق و اسناد تنزیل جاری، حساب در اعتبار افتتاح تسهیالت، اعطای ضمانتنامه، صدور

 یتیفعال وام اعطای و سپرده دریافت نظر از اگرچه. پذیرهستندسپرده مؤسسات گروه ترینبزرگ اندازه، نظر از تجاری هایبانك

 متنوع اربسیها آن هایبدهی و هادارایی لیکن دارند، اعتبار هایتعاونی و اندازپس مؤسسات نظیر پذیرسپرده نهادهای دیگر مشابه

. شودمی دیده رهنی هایوام و تجاری حقیقی، اشخاص وام جمله از وام از مختلفی انواع هادارایی طرف در. است گسترده و

 پرداخت تجاری هایوام عمدتاً بزرگ هایبانك که طوریبه است، متفاوتها آن بزرگی و کوچکیبه بسته هابانك وام ترکیب

 .دارد وجود متعددی ایغیرسپرده منابع هاسپرده بر عالوه نیز هابانك بدهی طرف در. کنندمی

 جهان در بانک پیدایش -3-4

 از همان زمان که داد و ستد و مبادله کاال توسط بشر آغاز گردید، بانکداری نیز در بین مردم رواج پیدا کرد.توان گفت می

 و گشت رتمحسوس بانکی مؤسسات خدمتبه نیاز گیرد قرار استفاده مورد جدید مفهومبه پول آنکه از پیش تجارت گسترش با

 نقل از ناشی خطرات وجود با نزدیك و دور مشتریان از مطالبات وصول ویژهبه و هاارزش سنجش پرداخت و وسیله یكبه احتیاج

یت تاریخی، اهمبهدر این قسمت باتوجه .گیرد انجام بانك نامبه مؤسساتی توسط انفعال و فعل این که ردکمی ایجاب پول انتقال و

 دهیم.مورد بررسی قرار می پیدایش بانك را در بخش قبل از میالد و پس از میالد

   قبل از میالد -1-3-4

 یکی271.شودمیچهار هزار سال قبل از میالد باز بهبانکداری دارای قدمت بسیاری است که حتی بهبانکداری یا فعالیتی شبیه 

 مستعمره از که است یونان نقره درهم سکه بود، پولی تبدیل هایفعالیت دهندهنشان که شد مشاهده موارد ترینقدیمی از

 گذاشته نمایشبه لندن در بریتانیا موزه در که باشدمی میالد، از پیش کنونی، ترابزون سیاه، دریای در باستان یونان 271ترابزون

 . باشدمی شهر نام از جناسی که بود، سکه از مملو 273تراپزا بانکدار یك میز که دهدمی نشان سکه این 272.استشده

 وام شهرها یا اشخاصبه و پذیرفته را مردم هایویژه معابد سپردهبهعالوه بر این، در یونان باستان نهادهای خصوصی و 

 هایجنگ علتبه و افسن واقع بود شهر در توان نام برد کهرا می دلفی آرتمیس، هرا و جمله این معابد از. ردندکمی پرداخت

                                                           
270 Luhmann, Niklas. Communication and social order: risk: a sociological theory. Transaction Publishers, 1993. p.181. 
271 Trabzon 
272 L Adkins, R A. Adkins, Handbook to Life in Ancient Rome, Oxford University Press, 16 Jul 1998. Retrieved 2012-05-28. 
273 Trapeza 
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 نخستین بانك درآمد. می شماربه پرارزش و بهاگران اموال حفاظت و نگاهداری برای محل ترینمطمئن معابد داخلی، مداوم

 ی کنونی بود. هابانكالبته شکل آن بسیار متفاوت از  274سال قبل از میالد شکل گرفت. 1111حدود  یونان

رفت، مجبور شهر دیگر میبهه بازرگانی از شهری کمیهای خاص خود بودند و هنگاهر کدام از شهرهای یونان دارای سکه

فی این ترتیب شغل صرابهعهده گرفتند و بهها را هایش بود. در هر شهری افراد خاصی وظیفه تعویض این سکهتعویض سکهبه

مواره روتمندی تبدیل شدند. از طرفی هافراد ثبهتدریج صرافان بهعلت کثرت تقاضا بهداشت اما شکل گرفت. این شغل سود کمی

افراد مقتضی کردند و بهوام دادن بهاقدام ها آن همین جهتبهماند، مقدار زیادی پول در اختیار صرافان بود که بدون استفاده می

 275توسط صرافان شکل گرفت. یونانی این ترتیب اولین بانكبه

 قبول و وام دادن برای مقرراتی حمورابی قوانین در حتی و داشت رواج آن ابتدایی شیوهبه معامالت النهریندر بین

 داشت وجود بزرگی یهابانك و هاتجارتخانه بابل شهر در 276.است آمده گذاریسرمایه درباره دستوراتی و ذکر تجاری هایسپرده

 .رسیدمی سه درصد هم و چهلبه در مواردی و بودهدرصد 21بهره  میزان و بود معمول ربح گرفتن نیز و برات حواله، دادن که

 لاموا وثیقه مقابل در و ورزیدندمی مبادرت محدودی بانکی عملیاتبه مسیح میالد از قبل سال 2111 حدود در شهر این معابد

 277رند.کمی وام پرداخت غیرمنقول

 اتمؤسس و شهرهابه غالباً مأمورین شدمی واگذار اشخاصبه مقاطعه شکلبه هامالیات وصول که رم دولت تأسیس اوایل در

 هایولپبه خارجی هایپول تبدیل از ذشتهگمیرو بانکدارهای. ورزیدندمی مبادرت بانکداری نوعیبه واقع در. دادندمی وام دولتی

 بانکی عملیات 278.دادندمی انجام خود مشتریان برای هم را داریصندوق کار وام، دادن و سپرده قبول وها آن عیار تعیین و کشور

 بهره اختپرد افراد، نفعبه دارمدت و جاری حساب افتتاح از بود عبارت و کنونی بانکداریبه شبیه جهات بیشتر ازرومی بانکداران

 غیره. و تجاری اعتبارنامه صدور و متفاوت، رهن هایبهره با تجارتی و مصرفی از اعم بانکی قرضه دادن دار،مدت هایسپردهبه

 بعد از میالد  -2-3-4

 نجاما تا حدودی را بانکداری کار تاریخ، صرافان ادوار تمام توان چنین نتیجه گرفت که، درهای انجام گرفته میبا بررسی

 جتدریبهدادوستدها،  کلیه که مخصوصی دفتر هر تاجر برای صراف داشت، یعنی جاری حساب معینی صراف تاجر هر .دادندمی

 در هادریافت و هاپرداخت کلیه .شدمی استفاده عادی و خطی کوچك هایحواله از چك جایبهساخت، می منعکس آن در

ود ب امروزی چك جانشین که کوچك هایحواله رفت. اینگمی انجام برات از استفاده با و صراف وسیلهبه نزدیك و دور شهرهای

 شد.می نامیده بیجك

 سقوط از پس و رفت بین از عمالً داشت وجود روم امپراطوری و یونان در آنچه مفهومبه تجارت و بانکداری وسطی قرون در

 توسط یبانک عملیات برخی انجام با بانکداری عرف. شد پیدا بشری تمدن مظاهر سایر و بانکی عملیات در قهقرایی سیر یك رم

 ایتازه اتحی بودند، پرداخته بانکی هایفعالیتبه بیشتر که قوم این طبیعی استعداد با که هایهودی خصوصبه مختلف اقوام

 279.رفتگ قرار یهود مذهب در قوم آن مشروط منع و افراد از ربح دریافت علیه کلیسا مقامات شدید تعصب و مخالفت با ولی یافت

 خصوصبه و صرافی عملیات بنابراین شده، تعبیر یهودی کیشان هم از آن دریافت منعبه منحصراً بهره دریافت منع یهود مذهب در

 281یافت. رواج بالمانع یهود غیر افراد از قرضه دادن مقابل در بهره دریافت

 ورانس،فل مانند درشمال آن ثروتمند شهرهای ودر ایتالیا رنسانس دوره در توانمی را امروزی معنایبه گیری بانکداریشکل

 رد یهودیان درواقع. ردندکمی زندگی آنجا در اجباربه که بود یهودیانی اقامت محل یافت. گیتو  گیتو بنام ایمحله و جنووا و ونیر

 گردنهب سبزی شنل یك باید ماندندمی گیتو در هفته یك از بیش برای که یهودیانی. شدندمی تحمل و بودند شده محصور آنجا

 .بود دهش منع مسیحیت آیین در که دادندمی ارایه مسیحیانبه را خدمتی یهودیان شوند.چون متمایز بقیه از تا انداختندمی خود

                                                           
274 P Millett, Lending and Borrowing in Ancient Athens. Cambridge University Press, 2002. p.113. 
275 N H Demand The Mediterranean Context of Early Greek History John Wiley & Sons 2012. p.84. 
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 گرفتن و دادن مخالف وسطی قرون در کلیسا قوانین . دادندمی ربا آمدندمی ونیزبه ستد و داد برای که مسیحی تاجرانبهها آن

 بهره یهودی برادر از تواننمی که است آمده عتیق عهد کتب 23 فصل در اما اند، شده منع ربا دادن از هم هایهودی بود. البته ربا

 . بود اجتماعی انزوای پرداختند کار این برای یهودیان که ایهزینه ند.کمی فرق موضوع غریبه افراد مورد در اما گرفت

 واژه از نیز و آنbancaمیقدی ایتالیایی واژه از همآن و banqueمیانه  فرانسوی زبان از میانه انگلیسی زبان در بانك واژه

 گرهایشمارش یا میزها عنوانبه( هانیمکت) هاBeach 281است.شده گرفته banc،bank ،r bench.counteمیقدی بسیار آلمانی

 میزهایی تپش را ومبادالتشان مذاکرات که رفتندگمی قرار استعمال مورد فلورانتین بانکداران توسط رنسانس دوره حین در مبادله

 282بود. شده پوشیده رنگ سبز رومیزیهای با که دادندمی انجام

 283گیتو یهودیان محله در اما.  دیگر وجود دارد. مصارف و استراحت برای صندلی میزو منازل اکثر مقابل ایتالیا ونیز در

 بعدها 284شدند.می خوانده  banky دادندمی ربا و نشستندمیها آن پشت یهودیان که میزها این داشت بخصوصی نام میزها این

 آن و داده تغییر را خودشان کار محل بودند شده تبدیل داریسرمایه افرادبه اینکه جهتبه و گیرندگان وام کثرت بدلیل یهودیان

 . شد معروف بانكبه که کشیدند هایی ساختمان داخلبه را

 نحصراًم رباخواری و صرافی و بانکداری فعالیت یهود، مذاهب در آن مشروط منع و بهره دریافت علیه کلیسا شدید تعقیب با

 دهش تفسیر یهودی، کیشانهم از بهره دریافت منعبه منحصراً بهره گرفتن منع یهود مذهب در و. گرفت قرار یهود قوم اختیار در

 رهبر 285جان کالوین فتوای اثر بر مسیح آئین در بهره دریافت ممنوعیت رفع و آمریکا از فراوان نقره و طال ورود عالوهبه. است

 ادامهها نآ فعالیت امروزبه تا که شدند تأسیس مختلفی یهابانك و کرد زیادی کمك بانکی هایفعالیت افزایشبه هاپروتستان

 زایشاف دیگر طرف از .دهدمی تشکیل را مسیحیت و یهود آئین در موجود بانکداری ماهیت ربا، و سود دریافت بنابراین 286.دارد

 با بود یخارج هایپول تسعیر و دیگر اینقطهبه اینقطه از وجوه انتقال و نقل و قیمتی فلزات در آن تکامل و بانکی هایفعالیت

 هایپردهس قبول برای محلی و گردید بانکداری رونق باعث صد در صد صورتبه( نقره و طال) فلزبه پذیرتبدیل اسکناس نشر

. شد گردش در هایپول جز کمکم( بانکی پول) چك و کرد پیدا توسعه اعتبار اعطای و وام پراخت شد دولت مردم و نقدی

 فعالیت توسعه همین و دادندمی قرض( حکام) پادشاهانبه حتی که کرد پیدا توسعه قدریبه بانکداران این پولی قدرت و فعالیت

 نجرم باالخره و شد منتهی میالدی هفدهم قرن دوم نیمه در متعددی هایورشکستگیبه بانکی اعتبارات حد از بیش استفاده و

 در( مرکزی یهابانك)میعمو یهابانك ایجاد و اسکناس نشر در خصوصی بانکداران عملیات نفعبه دایر قانونی مقررات وضعبه

 گردید. آزمون این

 هایبخش از بسیاری در شعبات توزیع با فلورانس در را بانکداری میالدی 14قرن  در 288پروزی و 287باردی هایخانواده

 الس در مدیچی جیووانی توسط توان از بانك مدیچی نام برد کهایتالیا می یهابانك مشهورترین از 289دادند. گسترش اروپا دیگر

 رفت بین زا بانکداریبه بدبینانه نگاه ، کرد پیشرفت قرن یك مدتبه هم خانواده مدیچی بانکداری ترقی با .شد تأسیس 1397

 291. شد تبدیل قدرت از نویی پایه و موجه امر یكبه تبدیل بانکداری و

 روعش فلورانس و ونیز شهرهای در بخصوص مدیترانه دریای سواحل در دادوستد و تجارت تدریجی پیشرفت با جدید دوره 

 واحلس از اقتصادی فعالیت دامنه کمکم غرب و شرق بین بازرگانی روابط استقرار و جدید دریایی هایراه و آمریکا کشف و شد

 رسماً ونیز نكبا. کرد پیدا گسترش انگلیس و پرتقال اسپانیا، فرانسه، مانند اطلس اقیانوس سواحل کشورهایبه مدیترانه دریای
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 1619 سال در آمستردام بانك و 292بارسلون شهرداری توسط میالدی 1411 سال در بارسلونا بانك ،291میالدی 1171 سال در

 تشکیلسهامی یهاشرکت صورتبه اکثراً هابانك این. شد تشکیل 294میالدی1656 سال در سوئد بانك و دولت توسط 293میالدی

 افرادبه. داشتند عهدهبه نوزدهم و هجدهم هفدهم، قرون در را سپرده دریافت و اسکناس نشر وظیفه تجاری یهابانك. شدندمی

 . داشتند فعالیت بهادار اوراق معامالت در و دادندمی وام دولت و

 آمار در احتماالت و آمار قوانینبه توجه با و شد شروع سپرده میزانبه رسید صدور و سپرده قبول از بانك دوره این در

 منظوربه موضوع این. شد فراگیر بیشتر سود کسب برای پشتوانه بدون بانکی پول خلق ،هابانك در نقود ماندگاریبه مربوط

 و کناساس نشر. گردید رسیدها جایگزین اسکناس زمان گذر با. پذیرفتمی انجام بیشتر سود یا درآمد کسب و بیشتر وامدهی

 و هاسپرده طریق از سود حداکثر کسب دوره این در هابانك هدف. خواند دوره این دستاوردهای از توانمی را بانکی پول خلق

 بوده تجاری یهابانك شاهد صرفا دوره این دیگر تعبیربه. است بوده دریافتی و پرداختی سود التفاوت مابه محل از وام پرداخت

  .ودب ونیز شهر در ویژهبه بانکداری حرفه ازدیاد در نتیجه و بانکی خدمات از روزافزون استفاده با توأم پیشرفت این . است

 خویش قرهن و طال لندن ثروتمند تجار ابتدا.  کردند ایفا برجستهای نقش داری بانك و بانك تحول در هاصراف انگلستان در

 بزرگی و سنگین ضربه اموال ضبط با انگلستان پادشاه اول چارلز میالدی 1641 سال در. سپردندمی( شاهی دژ) لندن برجبه را

 هاصرافبه رسید و سند اخذ قبال در را خویش قیمت گران اموال  گرفتند تصمیم تجار افراد رو این از 295.کرد وارد تجاربه

 صادر اب صادر کنند.  رسید دیگران،به واگذاری وها آن نویسی پشت با و. کنند دریافت را خود اموال رسید آوردن با و بسپارند

 ها،دهسپر بیشتر جذب برای هاصراف سیستم این شدن فعال با. کرد پیشرفت داریبانك رسیدها، این از بسیاری حجم شدن

 انجام را امروزی یهابانك اصلی کار عمالً. دادندمی وام متقاضیانبه و پرداخت بهره گذارانسپردهبه و ردندکمی صادر اسناد

 در یوجه اینکه ولو رسید صدور با ردکمی وام خواست در کس هر و شد برخوردار باالیی اعتبار از اسناد این طوریکهبه. دادندمی

 امو پرداخت امکان رسید صدور با و بود شده ایجاد هابانك برای طالیی شرایط یك. شدمی( رسید) وام پرداخت نباشد بانك

 جادای حصر و حد بدون پشتوان بدون پول با بهره عنوان تحت زحمتی دادن انجام بدون و آسان درآمدزایی بستر و گردید فراهم

 پول رضهع قانونی سپرده طریق از تا بود نگذاشته بانکداری عرصهبه پا مرکزی بانك و نداشت وجود بانکی نظام چون یعنی. شد

 که ینا یکی. ردکمی ایجاد بزرگ مشکل دو موضوع این. رفتگمی صورت( نهایت بی) تقاضا میزانبه پول خلق شود کنترل را

 زا. شدمی ورشکست بانك لذا نداشت راها آن همهبه پاسخگویی توان بانك وجوه، دریافت برای گذاران سپرده هجوم محضبه

 الس در اول موضوع خصوص در طوریکهبه. بود آفرین تورم موضوع این که رفتگمی صورت حصر و حد بدون پول عرضه طرفی

 صراف دارانبانک از کالنی قرض انگلستان پادشاه دوم چارلز سال این در شد، وارد بازرگانانبه دیگری سنگین ضربه میالدی 1672

 اد خوداسن دارندگان هجوم با. کند پرداخت باز شده تعیین سررسید در را آن رسید ، اسناد کردن نقد برای نتوانست اما کرد اخذ

 سپرده هک گرفتند نظر در تسهیالتی مشتریان، مجدد جلب برای هاصراف. باشند بزرگ هجمه این پاسخگو نتوانستند هاصراف

  296.باشدمی امروزی دیداری حساب همان این که کنند دریافت را خویش نقود توانندمی قبلی اطالع بدون گذاران

  مرکزی بانک تشکیل -4-4

 تا یدگرد موجب بانکی عملیات بر دولت قانونی نظارت عدم و اسکناس ناشر یهابانك رویهبی رشد و زمان گذشت پی در

 بدون رامیسها یهاشرکت مالی حمایت حتی و کرده تجاوز وام پرداخت و اعتباری تسهیالت ایجاد برای موازین الزم از هابانك

 وام پرداخت در رویزیاده و اعتبارات اعطای در تندروی 297.شوند پذیرا بانکی سیستم در آن عواقببه توجهبی و محدودیت

                                                           
291 Hildreth, Richard, and The History of Banks: to which is Added, a Demonstration of the Advantages and Necessity of Free Competition 
in the Business of Banking. Hillard, Gray, 1837.p92. 
292 Giraldo, Zaida, Martin I of Aragon and Negotiations for Peace and Prisoner Exchange with Tunis (1398-1410), Contributions to 

Mediterranean studies (1977): 82. 
293 Gelderblom, Oscar C, From Antwerp to Amsterdam: The Contribution of Merchants from the Southern Netherlands to the 

Commercial Expansion of Amsterdam (c. 1540-1609), Review (Fernand Braudel Center) (2003): 247-282. 
294 Sandberg, Lars G, Banking and economic growth in Sweden before World War I, The Journal of Economic History 38, no. 03 (1978): 
650-680. 
295 Andreadēs, Andreas Michaēl, History of the Bank of England, 1640-1903. Psychology Press, 1966.p.14. 
296 Andreadēs, Andreas Michaēl, History of the Bank of England, 1640-1903. Psychology Press, 1966.p.81. 
297 Goodhart, Charles AE, Central banks’ function to maintain financial stability: an uncompleted task, Part ll June-December 2008 

(2008): 195. 



 75 | های اقتصادیفصل پنجم: سیاست

 

 کار رد مستقیم را دولت نظارت و دخالت طوری کهبه گردید دیگری از پس یکی هابانك ورشکستگی و توقف موجب سرانجام

 گردانید. عملی الزاماً بانکداری

 راستای در که شد سبب بود کشورها اقتصاد پیشرفت و صنعت رشد معلول که تخصصی یهابانك برپاییبه جوامع نیاز

 عهده بر (مرکزی بانك اسکناس، ناشر بانك) تأسیس با انحصاری طوربه هم را اسکناس انتشار بانکی، عملیات بر دولت نظارت

 یهابانك تعدد قانونی روش این با 298.شود اعمال نیز اسکناس ناشر یهابانك بر گذارقانون طرف از هممیمستقی نظارت بگیرد و

 لزومهب بیشتر اعتقاد موجب مختلف کشورهای در پولی هایبحران اول جهانی جنگ از بعد .کرد طی را وحدت سیر اسکناس ناشر

 بانك ای اسکناس ناشر بانك وجود پذیرفتند که کشورها بیستم قرن اوایل از .شد اسکناس نشر در نظارت راه از پول ارزش حفظ

 لیهک عملیات بر نظارت و پولی هایسیاست اعمال و اعتبارات حجم تنظیم و پول ارزش حفظ با تواندمی کشوری هر در مرکزی

 فادای کشور اقتصادی توسعه و رشد در را اساسی نقش و کرده جلوگیری پولی هایبحران بروز از تخصصی و تجاری یهابانك

 299.کنند

 با که رتیبت بدین. آمد میانبه بانکی نظام از صحبت توسعه حال در و صنعتی کشورهای بیشتر در بیستم قرن ابتدای از

 و جامعه مصالح بانك، هر برای سود حداکثر کسب هدف باها آن یهافعالیت گسترش و تجاری یهابانك گسترشبه رو روند

 توجه با اقتصاددانان و گذاران سیاست. شدنمی توجهی کشور ملی منافعبه اصوالً یا و رفتگمی قرار الشعاع تحت کشورها اقتصاد

 یكبه متکی بایستمی بانکی نظام این 311.کنند سازماندهی متشکل نظام یك در را هابانك که شدند آن بر پولی مکاتببه

 یمتقس دوره این مشخصه.  باشد نیز کشور اقتصادی توسعه راستای در کارایی و سود کسب ضمن تا باشد مقررات مجموعه

 رد بانکی امور نظام این در. باشدمی بانکی نظام هر هرم رأس در مرکزی بانك ایجاد و تجاری غیر و تجاری یهابانكبه هابانك

 ستگیورشک از جلوگیری و گذاران سپرده سپرده از صیانت منظوربه مرکزی بانك لذا. دشومی مدیریت بانکی نظام یك قالب

 تعیینها آن برای بعدها که وظایفی سایر و مبادالت حجم با( پول عرضه) نقدینگی تنظیم برایمیمکانیز ایجاد همچنین و هابانك

 .گرفت قرار تجاری یهابانك رأس در شد

. آمد وجودبه خصوصی سرمایه با 1657 سال در که دانندمی سوئد 311بانك ریکز را مرکزی بانك اولین محققان از برخی

 سال در. آورد بدست را اسکناس انتشار حق 1819 سال در. شد شناخته سوئد ملی و دولت بانك عنوانبه 1668 سال در 1

 312.گرفت قرار بانك این اختیار در کامل طوربه اسکناس انتشار 1898

 اسکناس انتشار اجازه مقابل در بانك این. شد تشکیل 1696 سال که در  بود خصوصی بانك یك نیز انگلستان بانك 

 عنوانبه نیز حاضر حال در و درآمد دولتی بانك صورتبه و شد خریداری دولت توسط 1949 سال در 313.دادمی قرض دولتبه

 تأسیس اپنژ آلمان، رایش روسیه، اسپانیا، بلژیك، اتریش، هلند، بانك ترتیب همینبه. ندکمی فعالیت انگلستان مرکزی بانك

 نظر رد مرکزی یهابانك برای هایی مسئولیت و وظایف اسکناس، نشر انحصار بر عالوه تدریجبه نوزدهم قرن خالل در. گردیدند

 شده تشکیل بروکسل در 1921 سال المللی دربین پولی مسایل منظوربه که کنفرانسی پایانی قطعنامه در باالخره. شد گرفته

. نمایندب آن تأسیسبه اقدام ندارند، مرکزی بانك هنوزکه کشورهایی کلیه که کردند توصیه کننده شرکت نظران صاحب. بود

 314.کردند کاربه شروع و تأسیس دیگری از پس یکی کشورها مرکزی بانك 1911 شروع های سال در کلی طوربه

 ها نحوه کارکرد بانک -5-4

 بازار رد که شرکتی یا بنگاه یك عنوانبه بانك را اول دیدگاه دیدگاه وجود دارد. دو هابانكطور کلی در خصوص کارکرد به

 گیرندگان تسهیالت اختیار در و ندکمی جمع را وجوه شرکت یك عنوانبه بانك نتیجه ند. درکمیند شناسایی کمی فعالیت پولی
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300 Goodhart, Charles Albert Eric, The Changing Role of Central Banks, Financial History Review 18, no. 02 (2011): 135-154. 
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303 Andreadēs, Andreas Michaēl. History of the Bank of England, 1640-1903. Psychology Press, 1966, p.90. 
304 Ireland, Peter N, Economic Growth, Financial Evolution, and the Long-Run Behavior of Velocity, Journal of Economic Dynamics and 

Control 18, no. 3 (1994): 815-848. 
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 تسهیالت از و بپردازد کمتری بهره گذارانسپردهبه ندکمی سعی بیشتر سود کسب برای بانك کارکردی چنین یك در. دهدمی قرار

 ندکمی طعق را گذارانسپرده با ارتباط وجوه گرفتن از پس بانك نظام این در دیگر طرف از. کند دریافت بیشتری سود گیرندگان

 . دشومی تلقی بهره نرخ عنوانبه معموال شده پرداخت قطعی سود. پردازدمی قطعی سود آنهابه و

 باها آن وکیل عنوانبه و ندکمی جمع را گذارانسپرده منابع طرف یك از آن بانك در دیدگاه وکالتی است که دوم دیدگاه

 سود آنان اقتصادی فعالیت و گیرندگانتسهیالت از قدر هرچه شرایطی چنین در .دشومی مذاکره طرف گیرندگان تسهیالت

 .دشومی پرداخت گذارانسپردهبه مابقی و یردگمی تعلق بانكبه بانکی هزینه عنوانبه سود این از درصدی شد حاصل

 را الحسابعلی سود نرخ ابتدا گذارانسپردهبه دلیل اینبه و دشومی تلقی گذارانسپرده وکیل تنها بانك دوم شکل در لذا

 انتومی تعاریف این براساس. دشومی پرداخت گذارسپردهبه قطعی سود شدن مشخص و فعالیت انجام از پس و کرده پرداخت

 سود نرخ عنیی. است گیرندگانتسهیالت و گذارانبانك، سپرده میان شدهتوافق قطعی سود نرخ بهره، نرخ که گرفت نتیجه چنین

 رد و الحسابعلی عنوانبه باریك مرحله دو در بانك که است اقتصادی هایفعالیت در گذاریسرمایه بازدهی نرخ دهندهنشان

 .ندکمی تعیین را آن قطعی صورتبه فعالیت پایان

 ولپ و بنددمی قرارداد بانك مشخص، نرخ و قرارداد پس است، پول بازار در فعال شرکت یك بانك کشورها از بسیاری در

 وضعیتی چنین در. ندکمی گذاریسرمایه شد، خواهد کسب بیشتری سود کند احساس که هرجا و یردگمی اختیار در را

 رقابتی بازاری در بهره نرخ یا سود این.ندکمی دریافت و محاسبه را سود فقط و ندارد بانك کار در نظارتی و دخالت گذاریسپرده

 صوصیخ یهابانك همه در یعنی. دشومی نزدیك واحدی نرخ یكبه تقریبا و دشومی تعیین هستند فعال آن در بانك چندین که

 برابر قریبات یکدیگر با که است بهره نرخ همان دشومی پرداخت بانك توسط که سودی نرخ وییمگمی پول بازار آنبه که دولتی و

 .دشومی

 و خلق پول هابانک -6-4

 ینمع تعهدات از بخشی که کندمی ملزم را( مالی اتمؤسس دیگر و تجاری هایبانك) گذاریسپرده اتمؤسسمرکزی بانك

 هایدستگاه یا هاگاوصندوق در نقد پول قالب در را ذخایر این گذاریسپرده اتمؤسس. دارند نگه ذخیره عنوانبه را خود ایسپرده

 تامؤسسبه دهیوام با خود نوبهبه نیزمرکزی بانك. کنندمی نگهداریمرکزی نزدبانك سپرده شکلبه نیز و خود خودپرداز

 بازار هایعملیات ازمرکزی بانك. کندمی کنترل را ذخایر میزان باز بازار عملیات انجام و هاوام این تنزیل نرخ تغییر گذاری،سپرده

. کند لقخ سپرده بار چندین تواندمی بانکی سیستم طریق این از. کندمی استفاده ذخایر افزایش برای هم و کاهش برای هم باز

 نای از نیز دیگر یهابانك. دشومی منتقل دیگر یهابانكبه ذخایرش کند،می ایجاد را ایسپرده و داده وام بانك هر که وقتی

 .ابدیمی ادامه برسد، اتمامبه اضافی ذخایر که جایی تا پروسه این. کنند خلق سپرده و بدهند وام تا نندکمی استفاده ذخایر

 یك که مقداری حداکثر صورت این در. باشد ریال 2111 سپرده مقدار و درصد 21 قانونی ذخیره نسبت اگر وجود این با

 کند،می کرده جذب که ایسپرده برابر در قانونی ذخیره عنوانبه را ریال411 باید زیرا. است ریال1611 دهد وام تواندمی بانك

 دارد A بانك مثال) خود بانك در که را ریال1611 این چکی نوشتن با گیرندهوام فرد که زمانی. کند واریز مرکزی بانك حساببه

 دیداری سپرده هر واقع در. کندمی گذاریسپرده B بانك مثال خود بانك نزد را مبلغ آن چك کنندهدریافت فرد ند،کمی خرج

 معادل اضافی ذخایر B بانك بنابراین. آوردمی وجودبه را اندازه همانبه جدیدی ذخایر شود،می ایجاد بانك یك نزد که جدیدی

. دهد وام را آن از ریال1281 تواندمی تنها بنابراین و دارد نگه خود نزد باید را آن ریال 321 که است آورده دستبه ریال1611

 اولیه مقدار برابر پنج+ 655+819+1124+1281+1611 کند،می اعطا مثال این در بانکی سیستم که جدیدی هایوام مقدار کل

 تواندمی هابانك ذخایر میزان افزایش باشد، ناچیز آن ایذخیره الزامات که سیستمی در. بود خواهد ریال11111 یا اضافی ذخایر

 .شودمی منجرها آن چندباره انقباضبه نیز آن کاهش و شود موجب را هاسپرده باره چند توسعه
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 مکاتب بانکداری -7-4

که با دسته بندی این آرا در قالب  هابانكآرا و نظرات اندیشمندان در خصوص نحوه کارکرد به پردازیمدر این قسمت می

ا مورد رها آن نظریه پول، نظریه بانکداری، نظریه بانکداری آزاد، نظریه بانکداری ذخیره کسری و نظریه بانکداری ذخیره کامل

 دهیم.بررسی قرار می

 315(گردش در) مکتب پول -1-7-4

 هایدهه رپولی د کنترل درباره که بودند بریتانیایی تأثیرگذار دانان اقتصاد از متشکل از گروهی( گردش در) پول مکتب

 مك جیمز ،  317نورمن وارد جور ج ، 316اورستون لوید جونز ساموئل گروه، این رهبران. مطالبی ارایه دادند نوزدهم، قرن میانی

 311بود. انگلستان( مرکزی) بانك مدیر 1821ـ72 سالهای اغلب برای نورمن. بودند ، 319النگفیلد ساموئل و  318کالچ

 بانك هایاسکناس عرضه اگر که کردمی استدالل و کردمی فرض واقعی درآمد از زادرون چرخه یك گردش، در پول مکتب

 تجاری چرخه خالف تواندمی و یابدمی کاهش ، مازاد باشد، داشته وجود پرداختها موازنه کسری هرگاه شود، کنترل انگلستان

 مکتب زتجوی. دادمی نشان را پولی انقباضبه نیاز که است درآمد و قیمت سطح افزایش از ناشی پرداختها موازنه کسری. کند عمل

 شافزای تشدید با و کرد خواهد بزرگتر را چرخه دهد، نشان واکنش ،"تجارت نیازهای"به تا پول عرضهبه دادن اجازه در بانکداری

 مخاطرهبه را طالبه اسکناس پذیریتبدیل که است طال خروج اشنتیجه کند،می ایجاد پرداختها موازنه کسری که قیمت سطح

 311اندازد.می

 ناساسک حجم که شود ایجاد اطمینان تا بود اسکناس پشتوانه برای طال ذخیره درصد صد طرفدار( درگردش) پول مکتب

. است مکتب این تحلیل پایه که آمدمی بدست فلزی اصل از تجویز این. کندمی تغییر کشور، طالی موجودی تغییر با متناظر

 خروج و ورود با و است فلزی تماماً گویا که کند رفتار ایگونهبه باید سکه، و کاغذ از مختلط( درگردش) پول فلزی، اصل طبق

 ورمیت که شودمی اسکناس ازحد بیش انتشار باعث قاعده، این از انحراف. گیردمی صورت انقباض و انبساط خودکار طوربه طال،

 و اندازد خطربه را طال ذخیره تواندمی خود نوبهبه دهدکهمی قرار فشار تحت پرداختها موازنه طریق از را مسکوک خروج و است

 اسیمگیسر وقوع باعث طریق این از و سازد ضروری را شدید انقباضبه نیاز و کند تهدید را طالبه( گردش در) پول پذیریتبدیل

 قرار فشار تحت و کند پیروی فلزی اصل از( گردش در) پول اگر افتدنمی اتفاق پیامدها این از هیچکدام حال این با. شود  مالی

. رودمی بین از است، اقتصادی اختالالت اصلی منشاء که پول حجم شدید نوسانات  صورت این در.  کند رفتار طال مانند تا گیرد

 الط مانند اسکناس است مطلوب که داشتمی اظهار و دانست می پولی استاندارد ترینثبات با را طال ،(گردش در) پول مکتب

( گردش در) ولپ اگر که کردندمی استدالل و دانستند می پذیریتبدیل در را  حل راه ریکاردو دیوید مانند نویسندگانی. کند رفتار

 تبدیل طالبه دهد، افزایش خارجی قیمتهایبه نسبت را بریتانیا قیمتهای که اسکناس اضافی انتشار باشد،( طال به) تبدیل قابل

 انتشار تا کندمی وادار را هابانك مسکوک، پول ذخایر کاهش در حاصله زیان. کند ارزانتر را خارج از خرید تا شد خواهد

 312شود.می حذف اسکناس، اضافی انتشار نتیجه در و دهند کاهش را شاناسکناس

 طالبه پذیریتبدیل صرفاً که ساخت متقاعد را( گردش در) پول مکتب ،1831و 1821 دهه دو پولی هایبحران حال این با

 ادامه کناساس انتشاربه هابانك. دارند اسکناس انتشار در زیادی عمل آزادی ها،بانك زیرا است ناکافی پذیریتبدیل. نیست کافی

 تأخیربه شدند، تخلیه تقریباً ذخایر، که لحظه آخرین تا را انقباض و باشد کشور از شدن خارج حال در طال وقتی حتی دهندمی

 وردم آنچه( گردش در) پول مکتب نظر از. کند می وارد نامناسب شوک اقتصاد، سراسربه که شودمی منقبض سپس و اندازدمی

 باید نونقا این. دهد قرار گیرانهسخت  مقررات تحت آنرا و درآورد بانکداران اختیار از را اسکناس انتشار که است قانونی است، نیاز
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 لپو خروج طریق این از و دهند کاهش طال خروج جریان با یكبه یك تناظر با را شاناسکناس انتشار تا کند ملزم را هابانك

  313شد. پیروز شد، تبدیل قانونبه هایشایده وقتی( گردش در) پول مکتب. سازند متوقف سرعتبه و تدریجبه را مسکوک

  وانهپشت ثابت، اندک انتشار برای بجز که بود( گردش در) پول مکتب تجویز این بر مشتمل 1844 سال بانك چارتر قانون

 هااساسکن لذا.کرد ایجاد  را اسکناس صد در صد میزانبه طال ذخیره الزام قانون این مدرن، اصطالح در. طالباشد معادل ،اسکناس

 فلزی اصل که همانطور  بود، همراه اسکناس، متناظر مقدار داخلی کاهش با خارج،به طال خروج روش، این در. خوردند گره طالبه

  314دانست.می الزم آنرا

 از یبیترک یا باشد فلزی کامل، طوربه پول عرضه چه بود، ها قیمت سطح ثباتبه دستیابی( گردش در) پول مکتب هدف

 ای افزایش بر فوری اثر دارای فلزی کامالً پولی نظام در طال یاخروجی ورودی جریانات لوید، نظر طبق. فلزی پول و اسکناس

 کاهش یا افزایش با طال خروجی یا ورودی جریان که کند عملای گونهبه تواندمی ترکیبی پول و است گردش در پول کاهش

 لیپو نظام در طال شمش ذخیره کاهش و قیمت سطح افزایش ،(درگردش) پول مکتب پردازاننظریه.  کند برابری کاغذی پول

 از بیش هن کاغذی پول اینکه از اطمینان حصول برایها آن .دانستندمی  اسکناس حد از بیش نشر هاینشانه عنوانبه را ترکیبی

 دورهای (گردش در) پول نوسانات صورتاین غیر در چون کردند،می طرفداری اسکناس نشر  قانونی کنترل از ناکافی، نه باشد حدّ

 .دنددینمی اسکناس انتشار از غیر بانکداری هایفعالیت کنترلبه نیازیها آن حالاین با. کندمی بدتر را اقتصاد در تجاری

 از تنها تواندمی بنابراین و است شده محدود ،اسکناس حجم با هابرات و هاسپرده حجم( گردش در) پول مکتب نظر از

 و کناساس خالف بر هاسپرده که استدالل این با کرد، مستثنا پول، ازمفهوم را هاسپرده مکتب، این. شود کنترل اسکناس، طریق

 دقیقاً( درگردش) پول مکتب اصطالح امروزه.نیستند قبول قابل مالی، عموماً سراسیمگی دوره طی نهایی هایپرداخت در سکه،

 مکتب اصلی مواضع. دهدمی تشکیل را پولی مکتب هسته ،(درگردش) پول مکتب اصلی نتایج. کند می تداعی را پولی مکتب

 315از: عبارتند پولی

 دارد. ترجیح عمل، آزادی بر قواعد پولی، سیاست اجرای در .1

 التاختال اصلی منشاء پولی، هایشود. شوکمی ایجاد پولی، حد از بیش رشد اثر بر زیادی، حد تا یا منحصراً تورم .2

 هستند. اقتصادی

 .شد. مهار محدودآن(، تعریف پولی )با پایه کنترل طریق از تواندمی پول، هایجانشین و پول شوک کل .3

 بانکداری مکتب -2-7-4

 مورد در( درگردش) پول مکتب مخالف که بودند بریتانیایی تأثیرگذار دانان اقتصاد از گروهی بانکداری متشکل از  مکتب

 319ویلسون جیمز ، 318فوالرتون جان ، 317توک توماس ، 316 تورنز رابرت بانکداری، مکتب رهبران. بودند اسکناس انتشار  کنترل

  بودند. 321میل استوارت جان و ،

 عمل بدان عمالً هابانك که کردمی مشخص بانکداری مکتب پیروان برای را راهی که پذیرفت را اصل سه بانکداری مکتب

  321بود.( گردش در) پول مکتب مبانی مخالف و کردندمی

 ازند،س محدود "واقعی هایبرات"به را شانعایدی هایدارایی هابانك اگر که بود دکترین این بانکداری، مکتب اصل نخستین 

  بود. نخواهد اندازه از بیش گاههیچ هااسکناس و هاسپرده از ناشی هایبدهی

                                                           
313 Wang, Yougui, Ning Ding, and Li Zhang, The circulation of money and holding time distribution, Physica A: Statistical Mechanics 
and its Applications 324, no. 3 (2003): 665-677. 
314 Rochon, Louis-Philippe, The creation and circulation of endogenous money: a circuit dynamique approach, Journal of economic 

issues (1999): 1-21. 
315 Tobin, James, The monetarist counter-revolution today-an appraisal, The Economic Journal (1981): 29-42. 
316 Robert Torrens 
317 Thomas Tooke 
318 John Fullarton 
319 James Wilson 
320 John Stuart Mill 
321 Skaggs, Neil T, Changing Views: Twentieth-Century Opinion on the Banking School-Currency School Controversy, History of 

Political Economy 31, no. 2 (1999): 361. 
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 تعیین اتقاض توسط گردش در اسکناس میزان که معنا بدین بود،  "تجارت نیازهای" دکترین بانکداری، مکتب اصل دومین 

 پیدا رشگست اسکناس تقاضای کار، و کسب رونق با و یابدمی کاهش اسکناس تقاضای کار، و کسب رکود با یعنی د.شومی

 هابانك که بود آن دکترین این ضمنی فرض. تجاری دورهای وقوع یا باشد فصلی دلیلبه که این از نظر صرف کند،می

 صورتینا غیر در یا دهند، تغییر تر،پایین یا باالتر اسکناس هایبدهی با دادن وفق برای را شانذخیره هاینسبت توانندمی

 سکناس،ا تقاضای در فصلی غیر دالیلبه. کنند خنثی ها،سپرده بدهی در مخالف تغییرات با را اسکناس هایبدهی در تغییر

  ایمنطقه بین مازاد از را زیادی ذخایر توانندمی گسترش حال در هایبانك که است مدعی ضمنی طوربه دکترین این

 .آورند دستبه تجاری موازنه از حاصل

 محدود هایدوره برای تنها اسکناس رویهبی انتشار قانون این طبق. است  "بازگشت قانون" بانکداری، مکتب اصل سومین 

 ریندکت تعدیل و جرح اصل، این. گرددمی باز ناشربه وام بازپرداخت برای بالفاصله هااسکناس چون باشد،می پذیرامکان

 اسکناس رویهبی انتشار ظاهراً دکترین، این از پشتیبانی زیرا بودند، کرده مطرح   فوالرتون و  توک که بود واقعی هایبرات

 ارانتش رقابتی هایبانك و انگلستان( مرکزی) بانكبه بازگشت سرعت میان تمایزی هیچها آن .ساختمی غیرممکن را

  نشدند. قایل اسکناس،

 کنند، بدیلت طال سکهبه را اسکناس تقاضا، بنابه هابانك که الزام این جز پولی کنترل هایشکل تمام با بانکداری مکتب

 اسکناس برای درصد 111 طالی ذخیرهبه ها بانك الزام مورد در(  گردش در) پول مکتب طرح بانکداری، مکتب ویژهبه. بود مخالف

 ورمیت پولی انبساط بود نگران که( گردش در) پول مکتب خالف بر. کرد رد بود، شده گنجانده 1844 سال مصوب قانون در که را

 کردمی استدالل بانکداری مکتب ، شوند پشتیبانی طال با یكبه یك رابطه با تبدیل، قابل هایاسکناس آنکه مگر افتاد خواهد اتفاق

 رورتض دیگری محدودیت هیچ بنابراین و شودمی کنترل تجارت، نیازهای با خودکار طوربه تبدیل قابل هایاسکناس حجم که

 سکناس،ا حد از بیش انتشار برای که بود بازگشت قانون و واقعی هایبرات دکترین از ناشی مستقیماً گیری نتیجه این. ندارد

 322ساختند.می طرف بر را پولی کنترلبه نیاز نتیجه در و کردندمی ایجاد محدودیت

 معامالت مالی تأمین برای که شود منتشر وامی اعطای برای اسکناس که مادامی ، کرد می ادعا واقعی هایبرات دکترین

 بیش شارانت که کردمی تأکید بازگشت قانون مشابه طوربه. باشد حد از بیش تواندنمی پول موجودی است، خدمات و کاالها واقعی

 بازخواهد بانكبه وام، بازپرداخت برای یا طال سکهبه تبدیل برای بالفاصله اضافی اسکناس هر زیرا است، ممکن غیر اسکناس، حد از

 رابطهبه لقائ بانکداری، مکتب. بود منفعل آن مقابل در و شدمی تعیین تقاضا توسط پول عرضه میزان دکترین، دو هر در. گشت

 متناظر نتقالا باعث اقتصادی فعالیت و قمیتها سطح تغییر معکوس، علیت فرضیه طبق. برعکس نه بود، پولبه قیمتها از علیت

 پول ودیموج ها قیمت طریق، بدین. کنندمی تامین آنرا اسکناس، انتشار تغییر طریق از هابانك و شودمی بانکی وام تقاضای در

 ولیدت عوامل هزینهبه را قیمت سطح بانکداری مکتب. قیمت تورم علت نه و است نتیجه پولی، انبساط و کنندمی تعیین را

 کرد. ایجاد را  هزینه فشار از ناشی تورم نظریه مبانی لذا و کردمی منتسب( اجاره بهره، دستمزد،)

 طوربه سکناسا انتشار که استدالل این با کرد،می رد را اسکناس قانونی کنترلبه نیاز بانکداری، مکتب گفتیم که همانطور

 بودکه: معتقد بانکداری مکتب. شودمی تنظیم تجارت، نیازهای با خودکار

 کند.می تعیین را عرضه آن اسکناس، تقاضای زیرا است ممکن غیر حد، از بیش انتشار .1

 برعکس. نه است پولبه قیمتها از علیت رابطه .2

 ر.کشو داخل در قیمت تورم از ناشی نه و است پرداختها موازنهبه وارده پولی غیر های شوک از ناشی مسکوکات، خروج .3

 شود می باعث اسکناس محدودیت زیرا کرد،می تأکید اسکناس، طریق از تنها پول گردش کنترل امکان بر بانکداری مکتب

 چالشبه را( گردش در)پول مکتب دیدگاههای بانکداری مکتب کنند. استفاده  برات و دیداری هایسپرده از آن جایبه مردم

 اسکناس انتشار تغییر که بود آن منکر و باشد پذیرامکان تقاضا غیاب در اسکناس رویهبی انتشار که کردمی انکار  فوالرتون. کشید

 پولی نظام رد. گردد طال شمش ذخیره کاهش سبب بتواند تغییراتی چنین اینکه یا شود داخلی قیمت سطح تغییر سبب بتواند

 هایمتق بر تواندمی اعتبار هایشکل تمامی و  هابرات ، هاسپرده( کاغذی و فلزی) ترکیبی نظام شرایط در همچنین و فلزی کامالً

                                                           
322 Lapavitsas, Costas, The banking school and the monetary thought of Karl Marx, Cambridge Journal of Economics (1994): 447-461. 
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 امّا دهد، تغییر را طال شمش ذخایر تواندمی فلزی کامالً پولی نظام در طال خروجی و ورودی جریانات آن بر افزون. گذارد اثر

 قانونی نترلک گونههیچ و نیست پذیرامکان اسکناس اندازه از بیش انتشار شود، حفظ پذیریتبدیل اگر. دهدنمی تغییر را هاقیمت

  بود. خواهد کنندهتصحیح خود و است موقتی ایپدیده نامطلوب، هایپرداخت تراز. نیست الزم اسکناس انتشار

 ها،کسری و داردن بستگی قیمت سطحبه پرداختها موازنه و دارد بستگی قیمت سطحبه پول عرضه بود معتقد بانکداری مکتب

  ـ” واقعی یبراتها“ تنزیلبه تنها که باشد مقید بانك اگر است غیرممکن اسکناس حد از بیش انتشار. هستندشونده معکوس خود

 . گشت بازخواهد بانكبه ، بازگشت اصطالحبه دکترین تحت خودکار طوربه حد از بیش انتشار. بپردازد

 می متهاقی افزایشبه منجر پول حجم افزایش که بود ،آن(گردش در) پول مکتب در پولی انتقال مکانیزم پیوندهای از یکی

 از طال ریانج که کرد تأکید بانکداری مکتب وقتی. گشتمی باز پولبه دوباره و گردید می منتقل طال جریاناتبه قیمتها واز شد

 ینا اینکه از اطمینان برای. شد شکسته نهایی پیوند گذارد، اثر گردش در پول حجم بر تواندنمی و آیدمی راکد هایاندوخته

 خایرذ انگلستان،( مرکزی) بانك که کردمی توصیه بانکداری مکتب بود، خواهد کافی شده، خارج طالی جبران برای هااندوخته

 از ندتوامی پول هایجانشین و پول موجودی کل که( گردش در) پول مکتب ادعای این همچنانکه. کند نگهداری بیشتری فلزی

 پولی گردش کنترل امکان عدم بر بانکداری مکتب. کردمی رد مطلقاً آنرا بانکداری مکتب شود، کنترل بانکی اسکناس پایه طریق

 هایجانشین از آن جایبه مردم که شد خواهد باعث اسکناس محدودیت که بود معتقد زیرا کرد،می تأکید اسکناس طریق از تنها

 در ولپ موجودی کنترل برای تالش فایدة بانکداری مکتب ،کلی طوربه. کنند استفاده( برات و دیداری هایسپرده یعنی) پول

 در) ولپ مکتب تجویز بانکداری مکتب. برد سؤال زیر را ،(کند ایجاد پول هایجانشین از پایانیبی انواع تواندمی که) مالی نظام

 ناپذیر،فانعطا قواعد که استدالل این با کرد، رد را شود،  گرایانه مصلحت سیاست جایگزین ثابت قواعد اینکه بر مبنی( گردش

 یجلوگیر مالی، هایبحران با مقابله برای مرکزی بانك قدرت از و داشت خواهد باز تجارت، نیازهایبه واکنش از را بانکی نظام

 323کند.می

 :عبارتند از بانکداری، مکتب اصول اساسی

 شود،می تعیین تقاضا وسیلهبه و است منفعل پول عرضه .1

 است، پولبه اقتصادی فعالیت از معکوس؛ علیت رابطه .2

 است، هزینه فشار از ناشی تورم .3

 پول، فعال گردش با نه باشد هابانك راکد موجودی ورود با باید جدید پول .4

 دارد، وجود پول هایجانشین از متغیری و بزرگ حجم .5

 دارد، وجود هاپول شبه و پول میان جانشینی قابلیت باالی درجه .6

 تعریف دمحدو طوربه) پولی پایه کنترل طریق از( نقدینگی) پول هایجانشین و پول موجودی کل کنترل برای تالش   .7

 است، فایده بی( شده

 پولی، علل نه است تجاری موازنه در تعادل عدم باعث پولی غیر علل .8

 دارد. ترجیح قواعد بر اندیشی مصلحت پولی، سیاست اجرای در .9

  آزاد بانکداری مکتب -3-7-4

ک. مسکوبه تبدیل قابل پول انتشار در آزاد تجارت: کرد، عبارت بود ازمی طرفداری آن از آزاد بانکداری مکتب که اصلی

 نمایندگان 327اسکروپ پولت و  326گیلبارت ویلیام جیمز ، 325کانگلتون بارون ، بعدا324ًپارنل آزاد؛ بانکداری مکتب نمایندگان

 در هاانكب آن در که کردندمی طرفداری اسکاتلند بانکداری نظام شبیه نظامی از مکتب این بودند.اعضای آزاد بانکداری مکتب

. نداشت ختیارا در را اسکناس انتشار انحصار مرکزی بانك و کردندمی رقابت یکدیگر با اسکناس انتشار ازجمله بانکی، خدمات تمام

                                                           
323Fries, James F, The chronic disease data bank: first principles to future directions, Journal of Medicine and Philosophy 9, no. 2 (1984): 
161-180.  
324 Parnell 
325 Baron congleton 
326 James William Gilbart 
327 Poulett scrope 
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 هاانكب نظامی، چنین در که آوردندمی دلیلها آن .نیست نیاز مرکزی بانك وجودبه که بود آن طرفدار آزاد بانکداری مکتب لذا

 ر،انتشا و چاپ هایهزینهاگرچه. کنندمی فراهم پول از پایداری حجم واقع در بلکه کنندنمی منتشر اسکناس محدودیت بدون

 ثرحداکبه روش. بودها آن انتشار بر محدودیت برقراری مستلزم بماند، باقی گردش در هااسکناس آنکه برای امّا بودند، حداقل

 پولبه پذیریتبدیل حفظ با اسکناس انتشاربه نسبت عمومی اعتماد حفظ: از بود عبارت رقابتی هایبانك برای سود رساندن

  328.بود پول حجم محدودکردن مستلزم هم آن که تقاضا حسب مسکوک

 توسط سکناسا اندازه از بیش انتشار اشتباهبه بودند، پذیرفته نیز را واقعی هایبرات دکترین که آزاد بانکداری مکتب اعضای

 که بود کنمم پرتفوی با اندازه از بیش انتشار وقتی دادند،می نسبت واقعی هایبرات از غیر هایدارایی خریدبه را انگلستان بانك

 قیمت سطح با که شود مبادله واسطه از موجودیبه منجر که آمدمی دستبه ایبهره نرخ و بود شده محدود واقعی هایبراتبه

 (مرکزی) بانك هایاسکناس مورد در تنها تورم و اسکناس رویهبی انتشار آزاد، بانکداری مکتب نظر از. است ناسازگار حاکم

 در) ولپ مکتب مخالفت آزاد، بانکداری مکتب.  یابد تحقق رقابتی بانکداری نظام در تواندنمی اما است، پذیرامکان انگلستان

 کشور اریتج نیازهای با که است آن فلزی پول مزیّت بود معتقد زیرا. دانستمی  نمامتناقض را واقعی براتهای دکترین با( گردش

 لیدیک مواضع اسکناس،از انتشار رقابتی یهابانك و انگلستان( مرکزی) بانكبه بازگشت سرعت میان تمایز. شود داده وفق

 329. بود آزاد بانکداری

 ریعس اضافی، هایاسکناس بازگشت شدند،می گذاریسپرده رقیب هایبانك در هااسکناس اگر آزاد بانکداری مکتب نظر از

 سکناسا رویهبی انتشار بر پایانی نقطه نتیجه، در و گرداندندمی باز آن ناشرِ هایبانكبه را هااسکناس سپس هابانك این. بود

 ندازها از بیش طوالنی، هایدوره برای توانستمی نداشت، رقیبی هیچ چون انگلستان،( مرکزی) بانك مقابل، در. گذاشتندمی

 هایوام تبازپرداخ برای هااسکناس اینکه بر مبنی کرد مطرح را ناپذیری توجیه فرض فوالرتون حال این با. کند منتشر اسکناس

 کناساس رویهبی انتشار جااین از و گشت بازخواهند بانكبه کند، تنزیل را جدید هایوام بانك آنکه از سریعتری نرخ با قبلی

 کند، شرمنت اسکناس رویهبی طوربه باز، بازار عملیات انجام با بانك اگر که بود معتقد فوالرتون آن بر افزون. شودمی تصحیح

 کاهش را بانك طالی شمش خود نوبهبه آنهم و کرد خواهد فعال سرعتبه را سرمایه خروجی جریانات بهره، هاینرخ کاهش

 ناساسک دارندگاننگه ترجیحات اگر که آوردمی دلیل بازگشت قانون برای توک. دهدمی قرار فشار تحت آنرا فرار برای و دهدمی

   331.یافت نخواهد ادامه اسکناس اضافی انتشار نسازد، برآورده را هاسپرده جایبه

 و 1716 بین)قرن یك از بیش برای اسکاتلند، بانکداری عملیات در که  آزاد بانکداری و خصوصی بخش از 331اسمیت آدام

 اعتبار" نامبه اشمقاله در را اسمیت سنت ابتدا که بود  تورنتون هنری این. کرد می طرفداری بود، حاکم آزاد بانکداری بر ،(1844

 که طور همان آزاد، بانکداری نظام در منتشره اسکناس که کرد انکار صراحتبه و کرد، رد( 1812) " کبیر بریتانیای کاغذی

 تثنایاس یك اسکناس انتشار که بود آن ارتدوکس دیدگاه ریکاردو، زمان در. بود خواهد کننده تنظیم خود است، گفته اسمیت

 دارد. وجود ریکاردو و اسمیت میان نظر اختالف اینجا در. است 332فر لسه دکترینبه روشن

 اب مستقیم رقابت در هم و کشور هایبانك فعالیت در هم عام سهامی بانکداری مدافع آزاد بانکداری مکتب 1821 دهه در

 لندن از مایل 65 کم دست باید اسکناس ناشر هایبانك هرچند. بود لندن در انگلستان( مرکزی) بانك توسط اسکناس انتشار

 منطقه در اسکناس گردش در را خود انحصار بانك و شد لغو بانکی، هایشکست موج از بعد 1826 سال در ولی داشتند، فاصله

 درباره 1832 سال پارلمانی بررسی. کند تاسیس انگلستان سراسر در شعبی تا شد داده اجازه بانكبه آن بر افزون. کرد حفظ لندن

 در را عام سهامی هایبانك ورود 1833 سال قانون. شد گیریجهت انحصار کردن ترطوالنی از پرسشبه بانك منشور تمدید

 شورک بانکی اسکناس پرداخت برای  قانونی ابراء که بانکی هایاسکناس تولید و انتشار حق اما کرد، آسان مایلی 65 محدودة

                                                           
328 Arnon, Arie, Free and not so free banking theories among the classicals; or, classical forerunners of free banking and why they have 

been neglected, History of political economy 31, no. 1 (1999): 79. 
329 Cassidy, Mark, The development of John Fullarton's monetary theory, Journal of the History of Economic Thought 5, no. 3 (1998): 

509-535. 
330 Bilo, Simon, Lucas Robert E. Jr., Collected Papers on Monetary Theory, ed. Gillman Max. (Cambridge, MA, and London: Harvard 

University Press, 2013), pp. 568, $65.00 (hardcover). ISBN 978-0-674-06687-8, Journal of the History of Economic Thought 35, no. 04 

(2013): 552-554. 
331 Adam Smith 
332 Laissez-faire 
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 بانك ورمنش قانون توسط سرانجام و شد آزاد بانکداری محکومیت سبب بانك، انحصار تضمین عمل در. شد مضایقهها آن از باشد،

 زویل و انگلستان در موجود خصوصی هایبانك و عام سهامی هایبانك توسط اسکناس انتشار که گردید اعالم 1844 سال در

 تشویق راآن انگلستان( مرکزی) بانك انحصار که است ایپدیده پول رویهبی انتشار آزاد، بانکداری مکتب نظر از.  دشومی محدود

 333کند.می

 هایمکتب. بود مثبت بانکداری، مکتب و( گردش در)پول مکتب پاسخ. بود منفی پرسش، اینبه آزاد بانکداری مکتب پاسخ

 اما .است الزم اقتصاد سالمت برای پول، نشر انحصاری حق با مرکزی بانك یك که بودند موافق( گردش در) پول و بانکداری

 عنوانبه ار اسکناس انتشار رقابتی نهادهای نظام وجود کالچ مك. نیست نیاز مرکزی بانكبه که بود معتقد آزاد بانکداری مکتب

 افی،ک ذخایر نگهدرای دلیلبه که بود معتقد زیرا کردمی طرفداری پول انحصاری ناشر از توک. دانستمی ذاتی ثباتیبی عامل

 اسکناس رنش تنظیم برای قاعده یكبه نیاز در مکتب دو این. کندمی ایجاد بیشتر ایمنی و دهدمی کاهش را رویهبی نشر ریسك

 دارالحیتص مرجع یكبه بانکداری مکتب و ، مندقاعده دارصالحیت مرجع یكبه( گردش در) پول مکتب داشتند، تفاوت یکدیگر با

 یك طرفدار عوض در بود، مرکزی بانك قدرت همچنین و قاعده از پیروی مخالف آزاد بانکداری مکتب. بودند متعهد ، غیرملزم

 قدرتبه سبتن رقابتی نظام اینکه اثبات آزاد، بانکداری مکتب برای. است کنندهتنظیم خود که بود اسکناس انتشار رقابتی نظام

 است، دهش ایجاد انگلستان( مرکزی) بانك خطاهای وسیلةبه که کار و کسب چرخه نوسانات با است، برتر مرکزی، بانك متمرکز

 334.بود آشکار

 335کسری ذخیره بانکداری-4-7-4

 نای در. است مشتریان حسابهایمیتما کسریاز تنها بانك، ذخیره آن در بانك که استسیستمی کسری ذخیره بانکداری

 ریانمشت حسابهای موجودی جبران برایها آن از کسری تنها و ندشومی داده قرض بیرونبه بانك،به هاواریزی بیشتر سیستم

 دوم بانك در چرخه همین مجدداً و ندشومی اندازپس دیگر مالی اتمؤسس در مجدداً بانك هایوام از بعضی. دشومی نگهداری

 درمهمی نقش کسری ذخیره سیستم ند،شومی محسوب گردش در پول جزو حسابها، موجودی اینکه دلیلبه. دشومی تکرار

 مقدار ابربر چندین کشورها بیشتر گردش در پول میزان رو این از. نندکمی تولید پول آن در هابانك و داشته نقدینگی افزایش

 ولتی،د مسئولین توسط معموالً که دشومی تعیین ضریبی توسط افزایش این میزان. است مرکزی بانك توسط شده تولید

 336د.شومی تعیین استنشده گذاشته بانك در که مردم دست در پول مقدار و هابانك زیادی هایذخیره

 توسط پول تولید شدن محدود باعث امر این. ندکمی تعیین را هابانك ذخیره حداقل میزان کشورها بیشتر در مرکزی بانك

 اینکه لدلیبه ولیکن. باشد مشتریان پول دادن پس باز برای کافی منابع دارای بانك که دشومی باعث و دشومی مرکزی بانك

 زمانهای در یا و اطمینان عدم یا و ترس دلیلبه که زمانی در است، دارا واقع در را حسابها موچودی کل از کمتری مقدار بانك

 از لقب و قدیم در. دشومی ایجاد بحران کنند مراجعه بانكبه پولشان گرفتن بازپس برای مردم از زیادی تعداد سال از معینی

 انكب در پول نداشتن وجود مورد در خبر انتشار با زیرا شدمی بانك شدن ورشکسته باعث حالت این مرکزی، بانك تأسیس

 بانك شرایط این در مرکزی بانك تأسیس با ولیکن 337.ردندکمی مراجعه خود پول کردن خارج برای سراسیمه زیادی مشتریان

 ورتصبه بانك یك برای بحران حالت این در رو این از. ندکمی تأمین را بانك نیاز مورد مالی منابع بحرانی شرایط در مرکزی

 د.شومی ورشکست کامل طوربه کشور یك بحرانی حالت در ولیکن د،شونمی ایجاد مجزا

 بیشتر در .نندکمی استفاده کسری ذخیره بانکداری سیستم از دنیا شورهایکمیتما در هابانكمیتما حاضر حال در

 این. ندکمی دریافت کار این سند عنوانبه کاغذی رسید یك ندکمی واریز بانك در را خود پول مشتری اینکه از پس سیستمها،

                                                           
333 Cariofillo, Dominique, The Rationale For Central Banking And The Free Banking Alternative,  Journal de Economistes et des Etudes 
Humaines 3, no. 1 (1992): 166-174. 
334 Nardinelli, Clark. "Report on Joint AEA-HES Sessions at The Annual Allied Social Science Meeting, Washington, DC December 27-30, 
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335 Fractional Reserve Banking 
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 در. هددمی دارند گرفتن وام قصد که مشتریانی برای را وامهایی حال عین در بانك. است فرد آنبه بانك بدهی نشاندهنده سند

 338است. دارا را اندازپس حسابهای بازپرداخت برای نیاز مورد هایذخیره از بخشی تنها بانك سیستم این

 مشتریانمیتما اگر. دارند زمان هر در بودند کرده اندازپس بانك در که را خود پول درخواست حق بانك مشتریانمیتما

 دارا واقعاً را موجودیها کل ازکمی مقدار تنها بانك زیرا. شد خواهد ایجاد بحران کنند خارج را خود پول کنند قصد زمانی هر در

. تاس نادر بسیار مدرن دنیای در اتفاق این مرکزی بانك وجود دلیلبه. شد خواهد ورشکست بانك معموالً شرایط این در. است

 ندکیم ایجاد بانك بدهیهای دادن پس باز برای جدید پول بانك،به ورشکستگی اجازه جایبه مرکزی بانك که وقتی ولیکن

 تورم نولیک فتدنمی اتفاق بانکی بحران مدرن دنیای در رو این از. دشومی تورم ایجاد باعث که دشومی افزوده نقدینگی حجمبه

 طوربه معموالً کسری ذخیره بانکداری سیستم کشوری هر در مالی گردش عادی شرایط در .استگشته تبدیل شایعی مسالهبه

 .نندکمی بانك از خود اندازهایپس گرفتن پس بازبه اقدام مشتریان ازکمی تعداد تنها شرابط این در. ندکمی کار عادی

 مثال

 مبلغ کل درصد 11 تنها زمان هر در بانك حالت این در. باشد درصد 11 ذخیره نرخ آن در که بگیرید نظر در را حالتی

 وام مرتبه 51 در تواندمی دالر 9954به دالر 1111 این شد واریز بانك در دالر 1111 اگر رو این از. است دارا را خود هایبدهی

 نگهداشته را دالر 111 بانك تنها درصد 11 ذخیره نرخ دلیلبه اول مرحله در. است زیر صورتبه افزایش این. شود تبدیل دهی

 ینا که دوم فرد. ندکمی مصرف کاالیی خرید برای را پول این زیاد احتمال استگرفته وام که مشتری. دهدمی وام را دالر 911 و

 درصد 11 ذخیره نرخ اینکه دلیلبه نیز دوم بانك در. ندکمی واریز دیگری بانك در را پول این زیاد احتمال ندکمی دریافت را پول

 1111 که جایی تا یابدمی ادامه همینطورچرخه این. دشومی داده وام دالر 811 و شده نگهداشته دالر 91 دالر 911 این از است

 .دشومی نقدینگی حجم در پول برابر 11 ایجاد باعث که دشومی دالر 9954به تبدیل اولیه دالر

 ار بانك ورشکستگی جلوی و ندکمی ایجاد را مختلف یهابانك بین ارتباط مرکزی بانك مدرن، مرکزی بانکداری در

 نیز را دهیهاب نداشتن دلیلبه بانك ورشکستگی خطر ولیکن دهدمی افزایش را نقدینگی حجم کسری ذخیره بانکداری. یردگمی

 339دارد: وجود پول نوع دو مرکزی بانك همراهبه کسری ذخیره بانکداری سیستم در .ندکمی زیاد

 کاال، ا،گرانبه فلزات صورتبه است ممکن و استشده ایجاد مرکزی بانك توسط که است پولی: مرکزی بانك پول 

 .باشد الکترونیکی پول یا و سکه شده، تضمین چك

 شود پرداخت مشتریانبه بانك بدهیهای برای باید که پولی: هابانك پول. 

 بانکداری موافق دانان دالیل اقتصاد .دشومی اضافه بانك هایذخیرهبه دشومی چرخه وارد مرکزی بانك پول هکمیهنگا

 خیرهذ بانکداری که آن مخالف سیستم در زیرا. دشومی اقتصاد شدن شکوفا باعث سیستم این که دارند اعتقاد کسری ذخیره

 گذاریسرمایه مختلف امور در را خود پول تواندنمی بانك رو این از. استذخیره دارای خود بدهیهای تمام برای بانك است کامل

 بانك رایب را زیادی سود سیستم این همچنین. نیستند دسترس در دیگر امور در گذاریسرمایه برای شده اندازپس پولهای و کند

 .ندکمی دریافت بانکی سود نیز استکرده ایجاد پشتوانه بدون که وامهایی از بانك زیرا کرد خواهد ایجاد

 341کامل ذخیره بانکداری -5-7-4

 شده گذاری سپرده وجوه و دشومی گرفته نظر در %111 ذخیره نسبت آن در که است فرضی مورد ، کامل ذخیره بانکداری

 رویکرد این تحت 341.باشد داشته را عندالمطالبه برداشت قانونی حق گذار سپرده هکمیمادا ندشونمی داده قرض بانك توسط

 هجوم ریسك گیری چشم طوربه کار این دهند، مطابقت را هایشانسپرده و وامهایشان رسیدهای سر که ندشومی وادار هابانك

 یك هک هاییسپرده نسبت که است، ذخیره نسبت ملزومات کامل ذخیره بانکداری نظام برای جایگزین.دهدمی کاهش را بانکی

 ذخایر روش، این اتخاذ با دهد،چونمی کاهش را بانکی هجوم شروع احتمال نتیجه در ند،کمی محدود را دهد قرض تواندمی بانك
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 این هک دارند اعتقاد کسری ذخیره بانکداری موافق دانان اقتصاد دارد. وجود هاسپرده از برداشت درخواست تأمین برای بیشتری

 دهیهایب تمام برای بانك است کامل ذخیره بانکداری که آن مخالف سیستم در زیرا. دشومی اقتصاد شدن شکوفا باعث سیستم

 برای شدهانداز پس  پولهای و کند گذاریسرمایه مختلف امور در را خود پول تواندنمی بانك رو این از. استذخیره دارای خود

 از كبان زیرا کرد خواهد ایجاد بانك برای را زیادی سود سیستم این همچنین. نیستند دسترس در دیگر امور در گذاریسرمایه

 342.ندکمی دریافت بانکی سود نیز استکرده ایجاد پشتوانه بدون که وامهایی

 وظایف بانک مرکزی-8-4

 با که مانز هر پول نشر امتیاز از استفاده با دولتها. داشتند عهدهبه را پول انتشار نقش مرکزی، دولتها بانك ایجاد از قبل تا

 که ادولته. زدندمی دامن تورمبه گردش، در پول حجم شدید افزایش با شدندمی روبرو خزانه در نقدینگی کمبود یا درآمد کاهش

 بر همواره دارند، درآمدها از بیش میزانبه منابع کردن خرجبه تمایل ایبودجه هایهزینه تکفل و مجریه قوه تصدی دلیلبه

 اینکه رغمعلی واقع در 343.ندارند امر این از ناشیمیتور اثراتبه زیادی توجه و کرده وارد فشار وام اخذ برای مرکزی یهابانك

 چون اهدافی با متناسب باید پول عرضه حجم جمله از پولی سیاستهای تنظیم کالن، اقتصاد نظری و تجربی مالحظات مطابق

 کردکار نتیجه در و آمده فایق مالحظات این بر دولتها مالی مشکالت پذیرد، انجام قیمتهامیعمو سطح ثبات و اقتصادی رشد

 زیمرک بانك و دولت بین روابط درباره تاریخی تجربه دلیل همینبه .است ساخته مواجه جدی مخاطره با را پولی سیاستهای

 و ولیپ قانونهای در نظریه این. است شده منجر مرکزی بانك و دولت بین روابط پیرامون استقالل نظریه گیری شکلبه منجر

 بین مالی و پولی و اقتصادی نهادهای سوی از و است گردیده متجلی توسعه حال در یا و پیشرفته کشورهای از بسیاری بانکی

 یرد.گمی قرار تأکید موردمیعمو توصیه یك صورتبه المللی

 دولت ژهوی روابط یا و سیاسی فشار هرگونه از مستقل را خود وظایف بتواند که رودمی رشمابه مستقل وقتی مرکزی بانك

 استقالل زومل زیرا است نهفته مرکزی بانك طبیعت در استقالل اصوال. دهد انجام سیاسی نه و اقتصادی قوانین و ضوابط اساس بر

 از اسیسی مختلف گروههای منافع و دولتها( مدت کوتاه ویژه به) های برنامه و سیاستها نفوذ از کشور یك پولی مدیریت و نظام

 و اردد مطلق آزادی مرکزی بانك که نیست معنی بدان مرکزی بانك استقالل. است مرکزی بانك پیدایش علل مهمترین جمله

 کشور کهای توسعه مراحل و اقتصادی شرایطبه توجه با باید مرکزی بانك برعکس بلکه بکند، دولت سیاستهایبه توجهی نباید

 انگیزه واندبت حال، عین در و نشود بیکاری و رکود باعث تورم کنترل ضمن تا گیرد کاربه موثری پولی سیاستهای دارد، قرار آن در

: زا عبارتند سطح دو این. است متصور مرکزی بانك برای استقالل از سطح دو. آورد وجودبه را کشور اقتصاد در الزم تحرک و

 اهداف نتعییبه دولت از مستقل و تنهاییبه مرکزی بانك که معنی اینبه است، اقتصادی اهداف تعیین در استقالل اول سطح

 کلش این در.است منتخب اقتصادی ابزارهای از استفاده در استقالل است ترمحدود اول حالت از که دوم سطح. بپردازد اقتصادی

 محول زیمرک بانكبه انتخابی اهداف ساختن محقق روش تعیین و دشومی تعیین دولت توسط اقتصادی کالن اهداف استقالل، از

 344بندب کرد:دستهشکل زیر بهمرکزی را میتوان  بانك اهم وظایف .دشومی

 زواری مرکزی بانك نزد دولت حسابهایبه دولت درآمدهای.  هستند دولت بانك مرکزی یهابانك عموما : دولت بانکداری 1

 دهد.می وام دولتبه مرکزی بانك لزوم صورت در.  یردگمی صورت ها حساب این محل از نیز دولت های پرداخت و شده

 د.شومی قلمداد آن دارندهبه مرکزی بانك بدهی عنوانبه و است مرکزی بانك اختیار در منحصرا:  اسکناس و سکه انتشار 2

 انكب دهندمی ارائه تجاری یهابانك مشتریانبه که خدماتی و دارند حساب مرکزی بانك نزد هابانك تمام : هابانک بانک 3

 ینهای ومنبع ندکمی کشور را نگهداری ذخایرارزی اعظم بخش مرکزی، بانك دهد.می ارائه تجاری یهابانكبه نیز مرکزی

 . دشومی کشورمحسوب اعتباری وغایی
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 منابع کمبود با مالی اتمؤسس و هابانك که دارد وجود امکان این همواره مالی، هایبحران دوران در : نهایی دهنده وام 4

 بانکی ینب بازار از را خود نیاز مورد منابع که بود نخواهند قادر دارند، نقدینگیبه نیاز که ییهابانك بنابراین و شوند روبهرو

 هست یزنمیمقا اولین البته و دشومی مطلع وضعیتی چنین از که استمیعمو نهاد اولین مرکزی بانك معموال. کنند تامین

 وظیفه یکسو از مرکزی، یهابانك گفت توانمی اساس این بر. بردارد قدم مشکل این حل برای رودمی انتظار وی از که

 گونههمان .ندشومی تلقی بازارها این در نهایی دهندهوام دیگر، سوی از و دارند عهده بر را مالی بازارهای در نقدینگی مدیریت

 انكب پس.  یرندگمی وام مرکزی بانك از ، پول و نقدینگی کمبود مواقع در نیز هابانك یرندگمی وام هابانك از مردم که

 .دشومی محسوب تجاری یهابانكبه نهایی دهنده وام مرکزی

 ستفادها خود کنندگیتنظیم قدرت از مستقیماً تواندمی مرکزی بانك پولی، سیاست اجرای در های پولی:اجرای سیاست 5

 سکوکم و اسکناس) پرقدرت پول دهنده انتشار عنوانبه پول بازار شرایط روی بر اثرگذاری از غیرمستقیم طوربه یا و کرده

 هایسیاست اجرای مسئولیت جهان، شورهایکمیتما در معموال .کند استفاده( مرکزی بانك نزد هایسپرده و جریان در

 و بزارهاا داشتنبه نیاز اقتصادی، اهدافبه دستیابی برای مرکزی یهابانك بنابراین،. است مرکزی یهابانك برعهده پولی،

 .ردندگمی تعریف پولی سیاست ابزارهای عنوان تحت مجموع، این که دارند؛ الزم کارهای و ساز
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 اقتصادیهای فصل پنجم: سیاست 

 تدابیر کاربرد را آن توانمی  محدودتر دیدگاهی با.است اقتصادی تدابیر از کلّیتی خاص، معنایبه اقتصادی سیاست

 ینتبی تشریح، استفاده، نخست: شود می استفاده گونه دو اقتصاد علم از امروزه 345.کرد تلقی معین اهدافبه وصول برای خاص

 علم، این دوم کاربرد در باید را فوق های تالش ثمره که برآنند بسیاری لیکن است؛ درآمدها و تورم تولید، سیر بینی پیش و

 گیرد؛می قرار دستوری اقتصاد حوزه در اقتصادی های سیاست صورت این در 346.یافت اقتصادی عملکردبه بخشیدن بهبود یعنی

 کار و سر 'باشد نباید چه' و'باشد باید چه مسائل با یعنی است؛ ها ارزش درباره قضاوت شامل معموالً اقتصادی تدابیر زیرا

 347.شودمی واقع اقتصادی سیاست و اقتصادی های نظریه ارزش درباره هایی مجادله منشأ اقتصادی سیاست جهت این از.دارد

 می حثب حوزه این در گوناگون های دیدگاه درباره اقتصاد، علم در اثباتی علم یك منزلهبه اقتصادی سیاست البته

 دیبن درجه و بیان منظم طوربه است، آمده دستبه عمل ضمن که را عینی و محسوس واقعیّات ابتدا کوشد می علم این.کند

 مونهن طوربه معین شرایط در اقتصادی عامالن چرا که است مطلب این توضیح زمینه این در علم این وظیفه ترین مهم.کند

 که ـ ار اقتصادی تدابیر از ناشی تأثیرات بینی پیش و مناسبات و ها هدف تحلیل بعدی، مرحله در.کنند می رفتار خاص و ای

 حیتوضی مبانی بنابراین.کند می بحث ـ شود می حاصل سیاسی دار صالحیت مقامات با مشاهده در و گوناگون های روش با

 .است انتزاعی تر کم ـ اقتصادی های تئوری مبانی با مقایسه در  اقتصادی سیاست علم

 جامعه اجتماعیِ ـ اقتصادی مشکالت حلّ در دولتمردان منش و اندیشه تبلور دولتی، هر اقتصادی های سیاست

 و مردم کرامت از حفاظت اصلی، دغدغه ـ گذشت پیشین بخش در که گونه همان ـ علوی خدمتگزار و مسئول دولت در.است

 سترسازب راه این در دولت.کنند ایفا را ای برجسته نقش مردم که اند شده اتخاذ ای گونهبه تدابیر و اقدامات.است خود بقای نه

 مردم این بلکه بود، اعتماد مردم تواناییبه تنها نه زیرا باشد؛ می اجتماعی های عرصه تمامی در مردمی های حرکت حامی و

 ترین همم.بپیمایند را ترقّی نردبان گرفته، برعهده رکود و رونق ابتالئات، در را خود زندگی اداره مسئولیت باید که هستند

 امام.است دشوار های وضعیّت در آن، از نتافتن روی و اصول این از مراقبت رقیب، های دولت بر علوی دولت برتری و ویژگی

 مشکالت رغم علی تا کوشید ،"ص"نبوی بلند و مقدس های آرمان از انحراف و ها سامانی نابه از صحیح درک با "ع"علی

 وضعیّت یبررسبه مدّعا این اثبات برای مقاله، دوم بخش.نماید تضمین را اسالم عالی اهداف که گیرد پیش در تدابیری تحمیلی،

 دستیابی برای دولتی هر پردازد. می علوی دولت اقتصادی های سیاست و اهداف ،"ع"امام خالفت از پیش تا اسالمی جامعه

 از: عبارتندها آن ترین مهم که گیرد می کاربه را ها سیاست و ابزارها انواع خود، کالن اقتصاد اهدافبه

 مالی سیاست 

 پولی سیاست 

 348های مالیسیاست -1-5

 برای مثالً. خاص اهدافبه رسیدن برای دولت زای درآمد یهافعالیت و مخارج از استفاده از عبارتست مالی سیاست

 رتغیی را خود درآمد منبع و میزان مربوط های تصمیم تواندمی دولت ها قیمت تثبیت و کامل اشتغال همچون اهدافی تحقق

 تقاضای کاهش باعث نتیجه در و درآمدی جریان تقلیل باعث یرد،گمی مالیات مخارجش حجم از بیش دولت هکمیهنگا. دهد

  بخشد.می ازدیاد را کل تقاضای آن اثر در و ملی آمد در ندکمی خرج خود مالیاتی درآمدهای از بیش که زمانی و د؛شومی کل

 

                                                           
 . 8 ص صمدی، هادی ترجمه مومی،ع اقتصادی سیاست اوتمار، ایسینگ،  345 
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 برخی .روندمی رشمابه اقتصادی رشد و ثبات تنظیم برای دولت مالی سیاست ابزارهای از بودجه مازاد یا بودجه کسر

 ستا خودکار کننده تنظیم یك تصاعدی مالیات مثال. نندکمی عمل مسئوالن دخالت بدون و خودکار مالی سیاست ابزارهای

 نزولی سیر جبران جهت در راه این از و دهدمی تقلیل را دولت درآمدهای کار، کسب و شخصی درآمدهای کاهش هنگامبه که،

 مالیات اقتصادی، انبساط و گسترش دوره در دیگر سوی از. ندکمی عمل درآمدهاست، کاهش دوران الزمه که مختلف، مصارف

 بکاهند.میتور فشارهای از نتیجه در و یابند افزایش سریعاً توانندمی ها

 رتاثی اعتبار تقاضای و عرضه بخش دو هر روی بر مرکزی بانك خالف بر خود مالی های سیاست با تواندمی دولت

 اب واقع در ننماید، هزینه است درآمدی منابع دیگر و مالیات اخذ از ناشی را خود درآمدهای کلیه دولت که صورتی در. بگذارد

 در و بود خواهد اعتبارات عرضه میزان افزایش آن تبعبه و دولتانداز پس  افزایش معنایبه این که د،شومی روبرو بودجه مازاد

  داشت. خواهد دنبالبه را بهره نرخمیعمو سطح کاهش نتیجه

 میزان افزایش باعث امر این گردد، روبرو بودجه کسر با خود های هزینه گسترش نتیجه در دولت اگر مقابل در

 برای دولت بودجه از استفادهبه اشاره مالی سیاست در واقع. شد خواهد بهره نرخ افزایش آن تبعبه و بازار در اعتبارات تقاضای

 رد را زیر متغیرهای تواندمی دولت مخارج و مالیات ترکیب و سطح در تغییرات..دارد اقتصادی یهافعالیتدر گذاری تاثیر

 دهد: قرار تاثیر تحت اقتصاد

 اقتصادی یهافعالیت سطح و کل تقاضای 

 منابع تخصیص الگوی 

 درآمد توزیع 

  های مالیابزار سیاست -1-1-5

 دو. ندکمی استفاده اقتصاد در گذاری تاثیر برای( هزینه) مخارج و( مالیات) دولت درآمد مجموعه از مالی سیاست

 عبارتند از: مالی سیاست اصلی ابزار

 جمع خود مالیات واژه و است مال زکات ، خراج ، باج معنایبه فارسی در و است عربیای واژه  مالیات 349:مالیات 

 خدمات ، منابع ، امکانات از وری بهره برای را آن جامعه افراد که است هزینه نوع یك مالیات . است مالیه واژه

.  نندکمی پرداخت خود دولتبه کشور یك آبادانی و عمران و همگانی دفاع و امنیت تضمین ، ضروری ومیعمو

 و آموزش ، درمان و بهداشت ، امنیت تأمین مانند جامعه افرادمیعمو نیازهای تأمین راستای در را مالیات دولت

 ثروت و درآمدبه تناسب با را خود مالیات جامعه افراد.  است بالعوض و اجباری مالیات پرداخت.  ندکمی مصرف... 

 براساس .است دولت سمت از مالیات وضع.  نندکمی پرداخت ندکمی تعیین دولت که مالیاتی نرخبه توجه با و خود

 یا ستقیمم: باشد تواند مى نوع دو مالیات مورد کاالهاىبه گرفتن تعلق چگونگى نظر از مالیات بندى تقسیم این

 . غیرمستقیم

 و شود بسته اقتصادى اتمؤسس و سازمانها یا و درآمدافراد روى اى واسطه هیچ بدون :مستقیم مالیات 

 رد ساکن افراد براساس دولت که اى سرانه مالیات مانند. شود وصول مستقیم بطور دولتى مامورین توسط

 حقوق از مستقیم بطور دولت که مالیاتى قبیل ازاین گیرد مى مالیات خانوار هر آمارافراد طبق و کشور

 واراست اتمؤسس و درآمداشخاص یا و دارائى میزان براساس اگر مستقیم مالیات. کند مى کسر خود کارمندان

 . داشت خواهد بسزایى نقش اجتماعى عدالت تامین در نگردد پائین سطح درآمدهاى شامل و باشد

 واغلب شود مى گرفته آمدشهروندان در ازاصل غیرمستقیمم بطور و واسطه با آنستکه :غیرمستقیم مالیات 

 اتمالی . باشد مالیات پرداخت وسیله خود و کند منتقل دیگرى اشخاصبه راها آن تواند مى کننده پرداخت

 مى انهمگ دوش بر بااینکه نیز آن پرداخت و باشد مى شدن پیاده قابل گوناگونى شکلهاى در غیرمستقیم

 گمرگى عوارض: مانند . کنند نمى رااحساس آن وجود مردم عموم معمول بطور نیست محسوس ولى باشد
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 دوار زیرا. آید مى بشمار غیرمستقیم مالیات نوع از نهایت در که شود مى بسته کاالها صدور و ورود بر که

 افزاید مى داخلى بازارهاى در کاال فروش نرخبه پردازد مى دولتبه بابت ازاین که عوارضى میزانبه کاال کننده

 بابت باید که را عوارضى میزان فروش و خرید هنگام در نیز خارجبه داخلى کاالهاى صادرکنندگان چنانکه

 و. اشدب مى غیرمستقیم مالیات شکلهاى دیگر از فروش بر مالیات. دارند نمى دور نظر از بپردازند کاال صدور

 نآ قیمت قهرى بطور نتیجه در بنددو مى مالیات ویژه کاالى یك روى دولت ابتدا که است صورت باین آن

 وشد بر غیرمستقیم ىهامالیات سنگینى: گفت باید مجموع در و یابد مى افزایش کنندگان مصرف براى

 کس آن و دارد که کس آن مالیات این پرداخت در زیرا: باشد مى جامعه فقیر و درآمد کم قشرهاى اکثریت

 .ندارد که است کسى بر فشار صورت این در بروند بار یك زیر باید دو هر ندارد که

 شوند متحمل را مخارجی و هاهزینه مجبورند وظایف، انجام برای هادولت :دولت مخارج . 

 های مالیسیاست انواع -2-1-5

 کامل طوربه دولت مخارج. است تعادل حالت در اقتصاد که دشومی انجام زمانی معموالً :خنثی مالی سیاست

 .دارد اقتصادی یهافعالیت سطح در خنثی اثر بودجه نتیجه کلی طوربه و شدهمی تامین مالیاتی درآمدهای توسط

 جامان رکود دوران در معموالً و است مالیاتی درآمدبه نسبت دولتی های هزینه مازاد شامل :انبساطی مالی سیاست

 و دشومی انتخاب اقتصاد و بازار کسادی درشرایط بویژه و کامل اشتغال عدم درشرایط انبساطی مالی سیاست است. شده

 .است انقباضی شکاف رفع و اقتصادی فعالیت بسط منظوربه هامالیات کاهش و دولت مخارج افزایش از عبارت

 پرداختبه متعهد معموالً و دهدمی رخ باشد مالیاتی درآمد از کمتر دولت مخارج وقتی :انقباضی مالی سیاست

 نتخابا تولید ازمنابع اضافی برداری بهره از ناشی تورم و پراشتغالی درشرایط انقباضی مالی سیاستاست.  دولت های بدهی

 جمخار کاهش و هامالیات افزایش ازطریقمیتور شکاف رفع یا و تورم و تقاضا فشار کاهش جهت مناسبی سیاست و دشومی

 . رودمی رشمابه دولتی

 350جوییفهصرمعمای  -3-1-5

 مشهورجویی معمای صرفهبه که استداده ارایه خرد و کالن عرصه در را واحدی رفتار آثار از را بارزی نمونه کینز

 خواهند و بود خواهند بیشتری مالی قدرت و امکانات دارای بعد سالهای در کنندانداز پس  انفرادی صورتبه افراد اگر. است

 بخش و دهند افزایش را خود اندازپس زمانهم جامعه افرادمیتما اگر ولی کنند استفاده خود شده جمع سرمایه از که توانست

 ینا که شد خواهد نیز تولید کاهش موجب امر این و آیدمی پایین اقتصاد کل مصرف ندانداز کنپس  را خود درآمد از بیشتری

 عهجام برای ولی باشد تواندمی مفید اشخاص برای اندازپس افزایش رواین از. دشومی منجر آینده در افراد درآمد کاهشبه امر

 یکی در  ،351کروگمن پل  2118در سال  نوبل، جایزه برنده دارد. آن فردی تأثیراتبه نسبت متفاوتی تأثیرات کلی صورتبه

 مخارج افزایش را رکود از رفت برون اصلی راه ،"شوندمی تسلیم هاکنندهمصرف وقتی" عنوان با تایمز نیویورک در مقاالتش از

 اندازپس افزایش"کندمی تاسف اظهار بابت این از و دهدمی خبر هاآمریکایی مصرف کاهش از کروگمن. داندمی دولت

 قتصادا که اندداده کاهش را خود مخارج زمانی دقیقا هاکنندهمصرف زیرا... نیست خوبی اتفاق فعلی موقعیت در هاکنندهمصرف

 حریكت برای دیگر پولی سیاست کینز، نظر از که است شرایطی همان نقدینگی دام "است شده نقدینگی دام دچار آمریکا

 و دکنمی عرجو کینز خست تناقض نظریهبه رکود، پیشرفت تشریح برای کروگمن،ندارد. کارآیی کل، تقاضای و گذاریسرمایه

 که ستا نکته این توضیح کنند،می تدریس مقدماتی کالن اقتصاد درس استادان که مواردی ترینجالب از یکی: »نویسدمی

 کتهن. کند بدتر را همه وضعیت تواندمی اندازپس افزایش چگونه و شودمی تمام گران جامعه برای فردی، هایفضیلت چگونه

 نکند، جبران را کاهش این اقتصاد از دیگری بخش هیچ و دهند کاهش را شانمخارج هاکنندهمصرف اگر که است جااین

 است ممکن واقع، در. یابدمی کاهش اندازهاپس نهایت در و یافت خواهد کاهش همه درآمد و شد خواهد رکود دچار اقتصاد

                                                           
350Paradox of Thrift  
351 Paul Robin Krugman 
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 جهنتی بیشتر، اندازپس برای شانتالش که ایگونه به شود، شانمخارج کاهش از بیشتر هاکنندهمصرف درآمد کاهش که

 شافزایبه شروع مداوماً دنشو اسیر خست تناقض دام افراد جامعه در  اگر .شودمی نامیده خست تناقض امر این بدهد؛ معکوس

 االک برای او تقاضای تابع فرد مصرف. کندمی پیدا کاهش در کل جامعه گذاریسرمایه و مدآدر نهایت در و ندنکمی اندازپس

 مخرب گیرد خود به افراطی شکل اگر اندازپس بنابراین. است درآمد تابع فرد گذاری سرمایه و انداز پس و است خدمات و

 . شودمی گذاریسرمایه کاهش آن دنبال به و کل درآمد کاهش سبب مدت کوتاه در زیرا است،

 352پولی هایسیاست -2-5

 بهرهخ  نر تنظیم هدف با اغلب را پول عرضه کشور یك پولی مقامات آن وسیلهبه که است فرایندی پولی، سیاست

 استسی دو معمول، طوربه. نندکمی مهار و کنترل بیکاری کاهش و هاقیمت نسبی ثبات و پایداری اقتصادی، رشد منظوربه

 متفاوت هایموقعیت در ویژه اهدافبه رسیدن منظوربه پول عرضهها آن بر اساس که دارد وجود انبساطی و انقباضی پولی

 وضعیت یك در بیکاری با مقابله هدف، و دشومی معمول حد از بیش پول فراوری انبساطی، سیاست در 353.ندشومی اتخاذ

 ستسیا در. است اقتصادی هایفعالیت گسترش در بازرگانان اعتماد جلب امیدبه بهره،نرخ  کاهش طریق از اقتصادی، رکود

 اموربه هک مالی سیاست با پولی سیاست. است دارایی هایارزش کجروی و زوال از جلوگیری امیدبه تورم کاهش قصد انقباضی،

 .دارد تفاوت است، مربوط اقتصاد در دولتی اعتباری امور و بدهی و استقراض و دولتی هایهزینه مالیات،

 گرفت قرض پول توانمی آن اساس بر که قیمتی یعنی، کشور اقتصاد در بهرهنرخ   بین رابطه مبنای بر پولی سیاست

 بر ات جویدمی بهره موارد این دوی هر یا یك کنترل برای متنوعی ابزارهای از پولی سیاست. دشومی تعریف پول عرضه کل و

 354.بگذارد تأثیر بیکاری و ارزنرخ   تورم، اقتصادی، رشد مانند مواردی

 بانكهب متصل و مندنظام طوربه پول ناشر یهابانك اینکه یا دارد وجود پول نشر انحصار کشور در که وضعیتی در

 سیاست اهدافهب دستیابی منظوربه را بهرهنرخ   بنابراین، و پول عرضه در تغییر توانایی پولی مقامات نند،کمی فعالیت مرکزی

 سیاستهب که است کرده بینیپیش را تدبیر نوع دو اقتصادی، نوسانات نظرداشت با در پولی عموماً هایسیاست .دارند پولی

 355.اندیافته شهرت انقباضی پولی سیاست و انبساطی پولی

 های پولیانواع سیاست -1-6-5

 روهگ دو از اقتصادی، اهداف اصلیبه دسترسی برای و پولی ابزارهای از استفاده با پولی مقامات و مرکزی یهابانك

 پردازیم.میها آن تشریحبه، که در ذیل 356نندکمی استفاده انبساطی و انقباضی پولی هایسیاست

 هعرض در افزایش طریق از که دشومی اطالق ییهاسیاستبه انبساطی پولی سیاست: 357انبساطی پولی سیاست

 یاستس را پول عرضه دهندهافزایش تدبیری یا سیاست هر دیگر، عبارتبه رساند.می پولی سیاستمیعمو هدفبه را خود پول،

 این در که دباش رکود حالت در اقتصاد که است مثمر و تطبیق قابل حاالتی در بیشتر سیاست این. ویندگمی پولی انبساطی

 ات افزایدمی پول عرضه مقدار بر پدیده، این نامطلوب آثار رفع و کشور اقتصاد در تعادل برقراری جهت مرکزی بانك حالت

 . دوشمی اتخاذ کامل اشتغالبه دستیابی و رکود با مقابله منظوربه عبارتی دیگر،به 358.کند مهار را رکود طریق این از اینکه

 ولپ حجم بیشتر افزایش و پولی پایه افزایش باعث دولت یا اشخاص از قرضه اوراق خرید ازطریق مرکزی بانك مثال طوربه

ای وسیله اقتصاد در خالی ظرفیت درشرایط ، شده کل تقاضای افزایش و بهره نرخ کاهش باعث پول حجم افزایش.  دشومی

 . است کامل اشتغالبه نیل برای
                                                           
352 Monetary Policies 
353 Obstfeld, Maurice, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor, The trilemma in history: tradeoffs among exchange rates, monetary 

policies, and capital mobility, Review of Economics and Statistics 87, no. 3 (2005): 423-438. 
354 Evans, George W., and Seppo Honkapohja, Expectations and the stability problem for optimal monetary policies, The Review of 

Economic Studies 70, no. 4 (2003): 807-824. 

 .311ص سوم، چاپ ،1382 کتاب، بوستان قم، اقتصاد، علم اصول و مبانی تیمور؛ رحمانی، و یداهلل دادگر، 355  

 .253ص دوم، چاپ ،1387 بانکی، و پولی پژوهشکده تهران، مالی، نهادهای و بانکداری و پول علی؛ زاده،حسن و احمد مجتهد، 356 
357 Expansionary monetary policy 
358 Bordo, Michael D., Ehsan U. Choudhri, and Anna J. Schwartz, Was expansionary monetary policy feasible during the great 

contraction? An examination of the gold standard constraint, Explorations in Economic history 39, no. 1 (2002): 1-28. 
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 عرضه در کاهش طریق از که دشومی اطالق تدابیریبه انقباضی پولی هایسیاست: 359انقباضی پولی سیاست

 یپول سیاست را پول عرضه کاهنده تدابیر نوع هر دیگر، عبارتبه سازد.می آورده بر را پولی هایسیاستمیعمو اهداف پول،

 زیمرک بانك  مثال طوربه.  دشومی اتخاذ هاقیمت فشار و تورم با مقابله منظوربهمعموالً سیاست پولی  361ویند.گمی انقباضی

 ازطریق پول حجم کاهش.  دهدمی کاهش را پول حجم قانونی ذخیره نرخ بردن باال یا اشخاصبه قرضه اوراق فروش ازطریق

 . ندکمی سد رامیتور فشارهای جلوی داده کاهش را اشتغال و ملی درآمد  معامالتی، تقاضای کاهش

(  ولیپ مکتب و فریدمن)  آن جدید و( هاکالسیك) میقدی شکل درهردو پول مقداری برنظریه اصوالً پولی سیاست

 اشتغالی مک درشرایط تنها انبساطی صورتبه و استمیتور ضد و انقباضی اغلب استفاده مورد پولی سیاست نوع. است مبتنی

 .دشومی کل اشتغال تولیدو افزایش باعث مدت کوتاه در هم آن و

 اقتصاد در پولی سیاست اهداف -2-6-5

  اقتصادی، رشد تسریع .1

 کامل، اشتغال ایجاد .2

 ،هاقیمتمیعمو سطح تثبیت .3

 خارجی. هایپرداخت موازنه در تعادل ایجاد .4

 پولی سیاستگذاری ابزارهای -3-6-5

 :از عبارتند ابزارها این است، ابزارهایی داشتن اختیار در مستلزم پولی هایسیاست اهدافبه یافتن دست

 بهره عبارت دیگر؛ نرخبه .ویندگمی بانکی سود آنبه و یردگمی تعلق هاآنبه افراد گذاریسپرده ازای در که پولی :361بهره نرخ

 ولپ زمانی ارزش دلیل به) آینده در دریافتی و امروز در پرداختی پول ارزش کاهش از جلوگیری بابت که نرخی از است عبارت

 گذاریسرمایه هایفرصت جبران منظوربه بازار، متعارف شرایط در همچنین. دشومی دریافت گیرندهوام از( تورم نرخ و

 اینطور را بهره نرخ فیشر اما 362.شود اضافه نرخ اینبه دهندهوام انتظار مورد سود حداقل عنوانبه مبلغی است ممکن دهنده،وام

 اریخت از بعد یکسال معموالً که معین تاریخ در پول برحسب پول، روی بر پرداختی پاداش درصد بهره نرخ: ندکمی تعریف

 .بپردازید اعتبار دریافت برای باید که ایست هزینه واقع در بهره نرخ .باشدمی است، معین

 هابانك توسط آن ایجاد در افراط از جلوگیری و پول حجم کنترل برای بانکداری در قانونی سپرده :363قانونی سپرده نرخ

 نسبت هک کند مجبور راهابانك اعتبارات، کننده کنترل دستگاه یاهر مرکزی بانك که است  ینرخ نرخ سپرده قانونی. است

 سپرده سود بر مستقیما قانونی، های سپرده میزان 364.کنند نگهداری مرکزی بانك نزد را خود مشتریان هایسپرده از معینی

 دوم.  ریمشت و بانك سود نسبتبه تسهیم در ها سپرده این سود سهم افزایش طریق از یکی: ذاردگمی تاثیر طریق دو از گذار

 تر شبی ها سپرده این قانونی ذخایر قدر هر بنابراین، ;دشومی بانکی عملیات وارد که مذکور های سپرده تر بیش نسبت از

 رکزی،م شود. بانك بانك جذب است ممکن سپرده از تری کم حجم نتیجه، در و تر کم گذار سپردهبه پرداخت قابل سود باشد،

 پردهس فروش و خرید در اقتصادی، های سیاست با متناسب و کرده قبول مشارکت عنوانبه را بانکی های سپرده قانونی ذخایر

 بپردازد سود بابت این ازمیعمو یهابانكبه و کرده گذاریسرمایه تخصصی، یهابانك پذیر انتقال های

                                                           
359 Tight monetary policy 
360 Romer, Christina D., and David H. Romer, Federal Reserve Information and the Behavior of Interest Rates (Digest Summary), 

American Economic Review 90, no. 3 (2000): 429-457. 
361 Interest rate 
362 Hull, John, and Alan White, Pricing interest-rate-derivative securities, Review of financial studies 3, no. 4 (1990): 573-592. 
363 Required reserve ratio 
364 Xi, Ning, Ning Ding, and Yougui Wang, How required reserve ratio affects distribution and velocity of money, Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications 357, no. 3 (2005): 543-555. 



 جزوه اقتصاد کالن | 94

 

 و ندکمی تنزیل را تجاری یهابانك( وبرات سفته) دار مدت اسناد مرکزی بانك که است ایبهره نرخ :365مجدد تنزیل نرخ

 فهد اگر.  شودمی اقتصاد در در بهره نرخهای سایر تغییر باعث مجدد تنزیل نرخ تغییر 366.دهدمی وام هابانكبه آن اساس بر

 رایب تقاضا کاهش باعث بهره های نرخ افزایش. میدهد افزایش را مجدد تنزیل نرخ مرکزی بانك ، باشد اعتبارات حجم کاهش

 تجاری یهابانك اعطایی های وام کاهش.  دهدمی کاهش را اقتصادی دیگرفعالیتهای طرف از بهره نرخ افزایش اما شودمی وام

 قیمتهامیعمو سطح و تقاضا کاهش نتیجه در و مردم خرید قدرت کاهش باعث و دهدمی کاهش را ها سپرده حجم مشتریانبه

 و ها سپرده حجم و شده اعتبارات افزایش باعث مسئله این یابد،می کاهش وام هزینه مجدد تنزیل نرخ کاهش با 367.دشومی

 قیمتهامیعمو سطح و اقتصادی یهافعالیت حجم افزایش باعث تقاضا افزایش طریق از و دهدمی افزایش را خرید قدرت

 روجخ باعث آن کاهش و اقتصادبه سرمایه ورود باعث مجدد تنزیل نرخ افزایش پیشرفته کشورهای در این بر عالوه شودمی

 . شودمی اقتصاد سرمایه

 در را( ساالنه بهره) مشخصی مبالغ دشومی متعهد انتشاردهنده شرکت آن موجببه که است اسنادی :368نرخ اوراق قرضه

 عنوانبه اوراق دارنده. کند پرداخت باز را مبلغ اصل( سررسید) مشخص زمان در و کند پرداخت آن دارندهبه خاص هاییزمان

 ایاجر برای) کشورها مرکزی بانك معموال .ندارد شرکت در مالکیتی هیچ ولی دارد را آن بهره و اصل دریافت حق بستانکار

 ینتأم و انتشاربه مبادرت عام،میسها یهاشرکت و هاشهرداری دولتی، نهادهای ،(اقتصاد وضعیت کنترل و پولی سیاستهای

 اوراق( سود و اصل پرداخت لحاظ از) ترینایمن از داریخزانه قرضه اوراق امریکا در. کنندمی قرضه اوراق طریق از مالی

 شش صورتبه آن بهره هستند، ساله 31 تا 11 سررسید دارای معموال اوراق، این. دشومی منتشر بازار در که است بهاداری

 369.است متغیر دالر میلیون یك تا هزار بین( قرضه ورقه روی شده نوشته قیمت) اوراق اینمیاس ارزش و دشومی پرداخت ماهه

( امریکا در) هاشهرداری. دشومی منتشر اقتصادی مشخص هایبخشبه کمك منظوربه معموال دولتی نهادهای قرضه اوراق

 متعلق سود. درآمدزا ویژه هایطرح قرضه اوراق دیگری ومیعمو قرضه اوراق یکی نند؛کمی منتشر قرضه اوراق نوع دو معموال

 تأمین هاطرح درآمد محل از درآمدزا ویژه هایطرح قرضه اوراق در و هامالیات محل ازمیعمو قرضه اوراق در قرضه اوراقبه

 371.دننکمی قرضه اوراق انتشاربه اقدام خود عملیات مالی تأمین برای نیز بزرگ یهاشرکت شد، گفته که طورهمان. دشومی

 جاریت یهابانكبه آن فروش دهد،می نشر قرضه اوراق دفاعی، یا تولیدی طرح یك اعتبار تأمین جهت دولت وقتی بنابراین،

تواند سیاست پولی بود. بانك مرکزی با کم و زیاد کردن نرخ اوراق قرضه می خواهد بهره با قرض گرفتن معنیبه مردم، یا

 انبساطی و انقباضی اعمال کند.

 رشادیا سیاست اعمال و در جهت تولیدی صحیح در مجرای اعتبارات تنظیم و تعیین منظور :اعتبارات وکیفیمیک کنترل

 .است دولت

 ولپ و عرضه برمقدار آزاد بازار بهادار اوراق یا فروش خرید با تواندمی سیاست این با اتخاذ مرکزی بانك :371بازار باز عملیات

 نقدینگی جمح کنترل برای باز، بازار عملیات از مرکزی بانك عبارت بهتر، مقامهایبهبگذارد.  اثر اقتصادی فعالیت بر نتیجه، در و

 اب تجاری و تولیدی های مؤسسه و روست روبه باال بهره نرخ با پول، کم عرضه جهتبه اقتصاد که زمانی 372.نندکمی استفاده

 ذخایر) پولی هپای وسیله، اینبه و پردازدمی مردم از دولتی قرضه اوراق خریدبه مرکزی بانك گریبانند،به دست نقدینگی کمبود

 هابهره نرخ یافته، افزایش پول عرضه نتیجه، در373. دهدمی افزایش را( مردم دست در مسکوکات و اسکناس و تجاری یهابانك

 که زمانی برابر، در. یابدمی افزایش اقتصادی رشد و گذاریسرمایه شده، حل نقدینگی مشکل آن دنبالبه یابد،می کاهش
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(1968): 1-37. 
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 و نقدینگی آوری جمعبه قرضه، اوراق فروش با مرکزی بانك روست، روبه تورم با نقدینگی حجم بودن باال جهتبه اقتصاد

 کاهش برای تورمی، شرایط در مرکزی بانك .پردازدمی هاقیمتمیعمو سطح آمدن پایین نتیجه در و کل تقاضای کاهش

 بهره با قرض تجاری یهابانك و مردم از ترتیب اینبه پرداخته، قرضه اوراق فروشبه دولت، بودجه کسری جبران یا و نقدینگی

 برابر 374.ندکمی آوری جمع را دولت بدهی اسناد شده، یاد اوراق خریدن با بازار، کسادی و ایستایی ر روزگا در و یردگمی

 مانز در آن اجزای یامیتما که است معین بهره با وام، مبلغی شناسای که استای معامله درخور بهادار برگه قرضه، ورقه قانون

 لغمب اصل بر افزون معین، سررسیدهای یا سررسید در است متعهد قرضه، ورقه ناشر و  .دشومی بازگردانده معین زمانهای یا

 نشر هقرض اوراق دفاعی، یا تولیدی طرح یك اعتبار تأمین جهت دولت وقتی بنابراین، .بپردازد اوراق دارندهبه را آن بهره اسمی،

 برص معین سررسید تا خریدار اگر و بود خواهد بهره با قرض گرفتن معنیبه مردم، یا تجاری یهابانكبه آن فروش دهد،می

 اگر اما. بود خواهد بهره و دین ستاندن معنیبه بگیرد، دولت از بهره همراه را آن مبلغ و کند مراجعه تاریخ آن در و کرده

 375.است تنزیل یا دین فروش معنایبه فروش این یازد، دست یادشده اوراق فروشبه سررسید، از قبل خریدار

 ایران در پولی سیاست ابزارهای -4-6-5

 ورطبه یا کرده استفاده خود کنندگیتنظیم قدرت از مستقیماً تواندمی مرکزی بانك پولی، سیاست اجرای در

 و جریان در مسکوک و اسکناس) پرقدرت پول انتشاردهنده عنوانبه پول بازار شرایط روی بر اثرگذاری از غیرمستقیم

 مستقیم ابزارهای که است تفکیك قابل پولی سیاست ابزار نوع دو اساس، همین بر. کند استفاده( مرکزی بانك نزد هایسپرده

 ایران در ولیپ سیاست ابزارهای. ندشومی نامیده پولی سیاست( بازار شرایط بر مبتنی) غیرمستقیم و( بازار شرایط بر اتکا عدم)

 .باشدمی ذیل شرحبه مذکور تفکیك مبنای بر

 مستقیم ابزارهای 

 شارکتی،م و ثابت بازده با عقود معرفی و ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرای با ما کشور در :بانکی سود هاینرخ کنترل

 انتظار دمور بازده یا سود حداکثر و حداقل و هابانك اعطایی تسهیالت از ناشی انتظار مورد بازدهنرخ   یا سود تعیین ضوابط

 طبق رب همچنین. باشدمی اعتبار و پول شورای عهده بر ربا بدون بانکی عملیات قانون سوم فصل نامه،آیین 2 ماده طبق بر

 تخابان برای احتمالی( بازده) سودنرخ   حداقل تعیین در تواندمی مرکزی بانك مذکور، قانون چهارم فصل نامه،آیین 3 ماده

 الیاحتم بازدهنرخ   یا انتظار مورد سودنرخ   حداکثر عنداللزوم یا حداقل تعیین نیز و مشارکت یا گذاریسرمایه هایطرح

 .کند دخالت بانکی اعطایی تسهیالت انواع سایر برای

 در اولویت کردن منظور با مستقیم اعتبارات اعطای و اعتباری هایمحدودیت ایجاد با پولی ابزارهای نوع این :اعتباری حد

اقدام  نظر مورد هایبخش سمتبه اعتبارات دهیجهتبه عمالً اقتصادی خاص هایبخش مورد در بانکی اعتبارات اعطای امر

 اشتهد نظارتهایی و دخالت بانکی و پولی امور در تواندمی مرکزی بانك کشور، بانکی و پولی قانون 14 ماده بر اساس. ندکمی

 رد اعتبارات و هاوام مجموع حداکثر تعیین و هاسپرده وجوه مصرف نحوه تعیین ،هابانك کردن محدود آن، مفاد از که باشد

 .است مختلف هایرشته

 غیرمستقیم ابزارهای 

 نسبتی همواره موظفند هابانك. است مرکزی بانك پولی سیاست ابزارهای از قانونی سپرده نسبت :قانونی سپرده نسبت

 از مرکزی بانك. کنند نگهداری مرکزی بانك در را خود نزد اشخاص هایسپرده اخص، طوربه و شده ایجاد هایبدهی از

 را هابانك اعتبارات آن، کاهش طریق از و منقبض را هابانك اعطایی تسهیالت حجم قانونی سپرده نسبت افزایش طریق

 نخواهد بیشتر درصد 31 از و کمتر درصد 11 از قانونی سپرده نسبت بانکی، و پولی قانون 14 ماده طبق بر. ندکمی منبسط

 .کند تعیین آن برای متفاوتی هاینسبت هابانك فعالیت نوع و ترکیب برحسب است ممکن مرکزی بانك و بود

                                                           
374 Guttentag, Jack M, The strategy of open market operations, The Quarterly Journal of Economics (1966): 1-30. 
375 Bryant, John, and Neil Wallace, Open-market operations in a model of regulated, insured intermediaries, The Journal of Political 

Economy (1980): 146-173. 
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 اتعملی محوری و اصلی ابزار توسط مرکزی، بانك توسط پولی هایسیاست بهینه اجرای :مرکزی بانک مشارکت اوراق

 نظورمبه. ندکمی اعطا پولی بازار در مداخله و نقدینگی مدیریت در را الزم انعطاف هابانكبه که یردگمی صورت باز بازار

 یافتن ه،سرمای و پول بازار بر تأثیر و نقدینگی مدیریت حیث از پولی هایسیاست اجرای و باز بازار عملیات بسط و توسعه

 ورداربرخ ایویژه جایگاه از ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرای از بعد اسالم مقدس شرع موازین قالب در مناسب هایبدیل

 نکرد سهیم و مشارکت اوراق لیکن،. نیست پذیرفته اسالم در اصوالً بهره، بر بودن مبتنی دلیلبه قرضه اوراق. شد

 زنی تشویق مورد بلکه نیست، مواجه مانع با تنهانه  واقعی، سودهای پرداخت و اقتصادی هایفعالیت در گذارانسرمایه

 و پول شورای تصویب با که شد داده اجازه مرکزی بانكبه سوم، برنامه قانون 91 ماده بر اساس بار، اولین برای. باشدمی

 کتمشار اوراق انتشار توسعه، چهارم برنامه براساس است، ذکر شایان. کند استفاده مرکزی بانك مشارکت اوراق از اعتبار،

 ابزارهای از مرکزی بانك مشارکت اوراق عرضه و انتشار. بود خواهد مجازمیاسال شورای مجلس تصویب با مرکزی بانك

 وجوه و شدهکاسته  نقدینگی حجم از اوراق این عرضه با که طوریبه باشد.می باز بازار عملیات اجرای و انقباضی سیاست

 بانك هایبدهی جزء افزایش موجب اوراق این انتشار نیز پولی پایه بخش در. دشومی مسدود مرکزی بانك نزد اوراق این

 در. سازدمی فراهم را نقدینگی رشد کاهش موجبات اوراق انتشار مجموع، در لذا،. شد خواهد پولی پایه کاهش و مرکزی

 .سازد میسر ار پایین تورم نرخبه دستیابی نقدینگی، کنترل طریق از لزوم مواقع در تا سازدمی قادر را پولی سیاستگذار واقع،

 پولی غیرمستقیم ابزارهای از مطلوب استفاده برای که اقداماتی ترینمهم از یکی :مرکزی بانک نزد هابانک ویژه سپرده

 ستا مرکزی بانك نزد هابانك ویژه سپرده حساب افتتاح اجازه گرفت، صورت ربا بدون بانکی عملیات قانون چهارچوب در

 پولی هایسیاست اعمال طرح، این اجرای از اصلی هدف. رسید اعتبار و پول شورای تصویببه 1377 سال اواخر در که

 سپردهبه مرکزی بانك است، شایان ذکر. است بوده هابانك مازاد منابع جذب طریق از نقدینگی مهار و کنترل برای مناسب

 .ندکمی پرداخت سود خاصی ضوابط براساس خود نزد هابانك ویژه

 های پولیانواع سیاست -1-16-2

 پول، رضهع در افزایش طریق از که دشومی اطالق ییهاسیاستبه انبساطی پولی سیاستانبساطی:  پولی سیاست

پولی  سیاست را پول عرضه دهندهافزایش تدبیری یا سیاست هر دیگر، عبارتبه رساند.می پولی سیاستمیعمو هدفبه را خود

 حالت این رد که باشد رکود حالت در اقتصاد که است مثمر و تطبیق قابل حاالتی در بیشتر سیاست این. ویندگمی انبساطی

 از کهاین تا افزایدمی پول عرضه مقدار بر پدیده، این نامطلوب آثار رفع و کشور اقتصاد در تعادل برقراری جهت مرکزی بانك

 .کند مهار را رکود طریق این

 پول، هعرض در کاهش طریق از که دشومی اطالق تدابیریبه انقباضی پولی هایسیاستانقباضی:  پولی سیاست

 قباضیان پولی سیاست را پول عرضه کاهنده تدابیر نوع هر دیگر، عبارتبه سازد.می آورده بر را پولی هایسیاستمیعمو اهداف

 ویند.گمی

 اقتصاد در پولی سیاست اهداف -2-16-2

  اقتصادی، رشد تسریع .5

 کامل، اشتغال ایجاد .6

 ،هاقیمتمیعمو سطح تثبیت .7

 خارجی. هایپرداخت موازنه در تعادل ایجاد .8

 پولی سیاستگذاری ابزارهای -3-16-2

 :از عبارتند ابزارها این است، ابزارهایی داشتن اختیار در مستلزم پولی هایسیاست اهدافبه یافتن دست

 .ویندگمی بانکی سود آنبه و یردگمی تعلق هاآنبه افراد گذاریسپرده ازای در که پولی :بهره نرخ .1
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 کند مجبور راهابانك اعتبارات، کننده کنترل دستگاه یاهر مرکزی بانك که است این  ینرخ همان:قانونی سپرده نرخ .2

 .کنند نگهداری مرکزی بانك نزد را خود مشتریان هایسپرده از معینی نسبت که

 ندکمی تنزیل را تجاری یهابانك( وبرات سفته) دار مدت اسناد مرکزی بانك که است ایبهره نرخ :مجدد تنزیل نرخ .3

 .دهدمی وام هابانكبه آن اساس و بر

 رد را( ساالنه بهره) مشخصی مبالغ دشومی متعهد انتشاردهنده شرکت آن موجببه که است اسنادی نرخ اوراق قرضه: .4

 اوراق دارنده. کند پرداخت باز را مبلغ اصل( سررسید) مشخص زمان در و کند پرداخت آن دارندهبه خاص هاییزمان

 هتج دولت وقتی بنابراین، .ندارد شرکت در مالکیتی هیچ ولی دارد را آن بهره و اصل دریافت حق بستانکار عنوانبه

 رفتنگ معنیبه مردم، یا تجاری یهابانكبه آن فروش دهد،می نشر قرضه اوراق دفاعی، یا تولیدی طرح یك اعتبار تأمین

تواند سیاست پولی انبساطی و انقباضی بود. بانك مرکزی با کم و زیاد کردن نرخ اوراق قرضه می خواهد بهره با قرض

 اعمال کند.

 ستسیا اعمال و در جهت تولیدی صحیح در مجرای اعتبارات تنظیم و تعیین منظور :اعتبارات وکیفیمیک کنترل .5

 .است دولت ارشادی

 رمقدارب آزاد بازار اداربه اوراق یا فروش خرید با تواندمی سیاست این اتخاذبا  مرکزی بانك :بازارباز عملیات در شرکت .6

 بگذارد. اثر اقتصادی فعالیت بر نتیجه، در و پول و عرضه

 ایران در پولی سیاست ابزارهای

 ورطبه یا کرده استفاده خود کنندگیتنظیم قدرت از مستقیماً تواندمی مرکزی بانك پولی، سیاست اجرای در

 و جریان در مسکوک و اسکناس) پرقدرت پول انتشاردهنده عنوانبه پول بازار شرایط روی بر اثرگذاری از غیرمستقیم

 مستقیم ابزارهای که است تفکیك قابل پولی سیاست ابزار نوع دو اساس، همین بر. کند استفاده( مرکزی بانك نزد هایسپرده

 ایران در ولیپ سیاست ابزارهای. ندشومی نامیده پولی سیاست( بازار شرایط بر مبتنی) غیرمستقیم و( بازار شرایط بر اتکا عدم)

 .باشدمی ذیل شرحبه مذکور تفکیك مبنای بر

 مستقیم ابزارهای 

 مشارکتی، و ثابت بازده با عقود معرفی و ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرای با ما کشور در: بانکی سود هاینرخ کنترل .1

 مورد بازده یا سود حداکثر و حداقل و هابانك اعطایی تسهیالت از ناشی انتظار مورد بازدهنرخ   یا سود تعیین ضوابط

. باشدمی اعتبار و پول شورای عهده بر ربا بدون بانکی عملیات قانون سوم فصل نامه،آیین 2 ماده طبق بر انتظار

( هبازد) سودنرخ   حداقل تعیین در تواندمی مرکزی بانك مذکور، قانون چهارم فصل نامه،آیین 3 ماده طبق بر همچنین

 دمور سودنرخ   حداکثر عنداللزوم یا حداقل تعیین نیز و مشارکت یا گذاریسرمایه هایطرح انتخاب برای احتمالی

 .کند دخالت بانکی اعطایی تسهیالت انواع سایر برای احتمالی بازدهنرخ   یا انتظار

 یتاولو کردن منظور با مستقیم اعتبارات اعطای و اعتباری هایمحدودیت ایجاد با پولی ابزارهای نوع این: اعتباری حد .2

 مورد هایبخش سمتبه اعتبارات دهیجهتبه عمالً اقتصادی خاص هایبخش مورد در بانکی اعتبارات اعطای امر در

 و دخالت بانکی و پولی امور در تواندمی مرکزی بانك کشور، بانکی و پولی قانون 14 ماده بر اساس. ندکمیاقدام  نظر

 حداکثر تعیین و هاسپرده وجوه مصرف نحوه تعیین ،هابانك کردن محدود آن، مفاد از که باشد داشته نظارتهایی

 .است مختلف هایرشته در اعتبارات و هاوام مجموع

 غیرمستقیم ابزارهای 

 نسبتی وارههم موظفند هابانك. است مرکزی بانك پولی سیاست ابزارهای از قانونی سپرده نسبت: قانونی سپرده نسبت .1

 مرکزی بانك. کنند نگهداری مرکزی بانك در را خود نزد اشخاص هایسپرده اخص، طوربه و شده ایجاد هایبدهی از

 هابانك اعتبارات آن، کاهش طریق از و منقبض را هابانك اعطایی تسهیالت حجم قانونی سپرده نسبت افزایش طریق از

 بیشتر درصد 31 از و کمتر درصد 11 از قانونی سپرده نسبت بانکی، و پولی قانون 14 ماده طبق بر. ندکمی منبسط را

 .کند ینتعی آن برای متفاوتی هاینسبت هابانك فعالیت نوع و ترکیب برحسب است ممکن مرکزی بانك و بود نخواهد
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 یاتعمل محوری و اصلی ابزار توسط مرکزی، بانك توسط پولی هایسیاست ینهبه اجرای: مرکزی بانك مشارکت اوراق .2

 منظوربه .ندکمی اعطا پولی بازار در مداخله و نقدینگی مدیریت در را الزم انعطاف هابانكبه که یردگمی صورت باز بازار

 رمایه،س و پول بازار بر تأثیر و نقدینگی مدیریت حیث از پولی هایسیاست اجرای و باز بازار عملیات بسط و توسعه

 جایگاه از ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرای از بعد اسالم مقدس شرع موازین قالب در مناسب هایبدیل یافتن

 و شارکتم اوراق لیکن،. نیست پذیرفته اسالم در اصوالً بهره، بر بودن مبتنی دلیلبه قرضه اوراق. شد برخوردار ایویژه

 وردم بلکه نیست، مواجه مانع با تنهانه  واقعی، سودهای پرداخت و اقتصادی هایفعالیت در گذارانسرمایه کردن سهیم

 تصویب با که شد داده اجازه مرکزی بانكبه سوم، برنامه قانون 91 ماده بر اساس بار، اولین برای. باشدمی نیز تشویق

 توسعه، چهارم برنامه براساس است، ذکر شایان. کند استفاده مرکزی بانك مشارکت اوراق از اعتبار، و پول شورای

 مشارکت اوراق عرضه و انتشار. بود خواهد مجازمیاسال شورای مجلس تصویب با مرکزی بانك مشارکت اوراق انتشار

 محج از اوراق این عرضه با که طوریبه باشد.می باز بازار عملیات اجرای و انقباضی سیاست ابزارهای از مرکزی بانك

 وراقا این انتشار نیز پولی پایه بخش در. دشومی مسدود مرکزی بانك نزد اوراق این وجوه و شدهکاسته  نقدینگی

 موجبات اوراق انتشار مجموع، در لذا،. شد خواهد پولی پایه کاهش و مرکزی بانك هایبدهی جزء افزایش موجب

 کنترل طریق از لزوم مواقع در تا سازدمی قادر را پولی سیاستگذار واقع، در. سازدمی فراهم را نقدینگی رشد کاهش

 .سازد میسر را پایین تورم نرخبه دستیابی نقدینگی،

 پولی غیرمستقیم ابزارهای از مطلوب استفاده برای که اقداماتی ترینمهم از یکی: مرکزی بانك نزد هابانك ویژه سپرده .3

 زیمرک بانك نزد هابانك ویژه سپرده حساب افتتاح اجازه گرفت، صورت ربا بدون بانکی عملیات قانون چهارچوب در

 هایسیاست اعمال طرح، این اجرای از اصلی هدف. رسید اعتبار و پول شورای تصویببه 1377 سال اواخر در که است

 رکزیم بانك است، شایان ذکر. است بوده هابانك مازاد منابع جذب طریق از نقدینگی مهار و کنترل برای مناسب پولی

 .ندکمی پرداخت سود خاصی ضوابط براساس خود نزد هابانك ویژه سپردهبه

 IS-LM منحنی .6.1

 و شرحبه LM و IS هایمنحنی وسیلهبه الگو این. است کالن اقتصاد تحلیلی الگوهای تریناساسی از IS-LM منحنی

 درآمدی و بهره نرخ دهندهنشان و پردازدمی پول و کاال بازارهای در( y) ملی ناخالص درآمد و( r) بهره نرخ میان رابطه تحلیل

 Investment and Saving مخفف IS منحنی الگو، این در. هستند تعادل در همزمان طوربه پول و کاال بازار آن، در که است

Equilibrium منحنی و خدمات و کاال بازار در تعادل بیانگر که LM مخففLiquidity Preference and Money 

Supply Equilibrium است پول بازار در تعادل بیانگر که. 

 نظریه انتشار از پس سال یك درست ،1937 آوریل در هیکس. دارد شهرت 376هانسن-هیکس الگویبه LM-IS الگوی

 ساده رتصوبه را کینز کار آن، در که داد انتشار ،”پیشنهادی تفسیر یك: کالسیك و کینز“ عنوان تحت ایمقاله ینز،کمیعمو

 نکات هم وی و کرد ارائه( 1887-1975) 377هانسنبه را خود الگوی وی آن، از پس. دادمی توضیح ینمودار هایخالصه و شده

 .شد کامل وی الگوی و کرد اضافه آنبه مفیدی

 گسترش منشاء که معتقد است است نظرانیصاحب از یکی انگلیسی، معروف اقتصاددان( 1914-1989) 378هیکس جان

 خیلی کاال و پول بازار رابطه ،IS-LM الگوی تدوین در هیکس، تالش از قبل تا. است بوده خرد اقتصاد هایتحلیل ریاضی اقتصاد

 هاکالسیك و زکین تفسیرهای فصل و برحلعالوه  هیکس. بیاورد وجودبه را شفافیت این توانست الگو این کمك با او و نبود شفاف

 نظریه از استفاده با توانست هیکس. پرداخت بهره هاینرخ از ایمجموعه معرفی و توضیحبه همچنین ،IS-LM الگوی کمك با

 و( IS منحنی) کاال بازار در تعادل وی تقاضا، طرف در. دهد ارائه IS-LM الگوی چهارچوب در را تقاضا طرف تعادل بحث کینز،

 را تقاضا منحنی پول، و کاال بازار همزمان تعادل از و داده قرار توجه مورد همزمان، طوربه را( LM منحنی) پول بازار در تعادل

 . آوردمی دستبه

                                                           
376 - Hicks-Hansen 
377 - Alvin Harvey Hansen 
378 - John R. Hicks 
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 اقتصاد آموزشی متون در IS-LM تحلیلی   دستگاه. شدمی شناخته IS-LM الگوی با کینزی اقتصاد ،1951 دهه پایان تا

 در ینزک که است الگویی همان دقیقاً الگو، این که دشومی گفته حال هربه اما کرد؛ باز خود برای جایی تجربی مطالعات و کالن

 الگو، این حال عین در. دشونمی مشاهده آن در صریح طوربه کینز کلیدی و محوری هایایده همه زیرا نیست؛ پروراند،می سر

 لیاص مزیت شاید. کرد ارائه مخارج درآمد نظریه مکمل عنوانبه اقتصاد، پولی و حقیقی بخش ترکیب برای مفیدی چهارچوب

 سادهمیمفهو اظلحبه که است این د،شومی تلقی استاندارد الگوی یك میانه، کالن اقتصاد در هنوز الگو، این اینکه دلیل و الگو این

 . دهدمی ارائه رایج، هایسیاست مورد در خوبی هاینگرش حال، عین در و است
 
 

 IS. منحنی 6.5

 عبارتبه. است تعادل در کاال بازار آن، در که است( y) ملی آمد در و( r) بهره نرخ از ترکیباتی هندسی مکان IS منحنی

 رابطه از حاکی که دهد؛می نشان را کاال بازار تعادلی درآمد بهره، نرخ هر ازایبه که است نزولی منحنی یك IS منحنی دیگر،

 (.اتخدم و کاالها کل عرضه=خدمات و کاال برای کل تقاضای: کاال بازار تعادل شرط) است تعادلی درآمد و بهره نرخ بین معکوس
 

 LM منحنی .6.6

 عبارتبه. است تعادل در پول بازار آن در که است( y) ملی درآمد و( r) بهره نرخ از ترکیباتی هندسی مکان LM منحنی

. ویندگمی LM منحنی آنبه اصطالحاً که دارد مستقیم ایرابطه بهره نرخ و ملی درآمد سطح بین پول بازار تعادل حفظ برای دیگر

 (پول حقیقی عرضه =پول حقیقی تقاضای: پول بازار تعادل شرط)
 

 پول و کاال بازار در همزمان . تعادل6.7

 درآمد) y تعادلی هایزوجها آن از یکی. آوردیم دستبه هندسی نمودار دو محصول، و پول بازار دو پیرامون بحث برای

 را( LM منحنی) پول بازار در r و y تعادلی هایزوج دیگری و( IS منحنی) ندکمی بیان را محصول بازار در( بهره نرخ) r و( ملی

 زوج دو،آن تقاطع نقطه از توانیممی دوبعدی، فضای یك در و هم کنار در( LM و IS) منحنی دواین دادن قرار با. دهدمی ارائه

 در درآمد و بهره نرخ مرتب زوج اگر. آوریم دستبه دارد،می نگه تعادل در همزمان طوربه را بازار هردوکه r و y از واحدی مرتب

 موقعیت این از بخواهند که ندارد، دلیلی هیچ و بوده تعادل در( پول و کاال) بازار هردو باشد y0، r0 موقعیت در شدهترسیم نمودار

 از که داردن دلیلی یافتند، استقرار آن در متغیرها وقتی که است موقعیتی تعادلی، موقعیت از منظور. )نمایند تغییر و شده دور

 (.کند وادار راها آن دیگر مؤثر نیروی اینکه مگر شوند، جدا آن
 

 LM و IS هایمنحنی انتقال و مالی و پولی های. سیاست6.8

 هایپرداخت و دولت مخارج تغییر چراکه. دشومی دولت مالی وضع و بودجه وضع در تغییر سبب موارد، این از هرکدام تغییر

 را ودخ مخارج دولت، هرگاه. است دولت هایدریافت تغییر معنیبه هامالیات تغییر و دولت هایپرداخت تغییر معنایبه انتقالی

 مالی سیاست دولت که دشومی گفته اصطالحاً دهد، افزایش را انتقالی هایپرداخت یا دهد کاهش را هامالیات دهد، افزایش

 هایپرداخت یا دهد افزایش را هامالیات یا دهد کاهش را خود مخارج دولت، هرگاه دیگر، طرف از. است کرده اجرا انبساطی

 .است کرده اجرا انقباضی مالی سیاست دولت که دشومی گفته اصطالحاً دهد، کاهش را انتقالی

 افزایش نیز( y) ملی ناخالص درآمد آنگاه گردد اعمال دولت هایهزینه افزایش مثل انبساطی، مالی سیاست یك اگر

 در دولت خریدهای افزایش با(. ملی ناخالص تولید=خانوارها مصرف+گذاریسرمایه+دولت هایهزینه+صادرات خالص. )یابدمی

. یابدمی افزایش( r) بهره نرخ رهگذر این در درنتیجه و یابدمی افزایش پول برای تقاضا پول، حقیقی مقدار بودن ثابت صورت

 سیاست و دشومی همزمان طوربه ملی ناخالص درآمد و بهره نرخ افزایشبه منجر انبساطی، مالی سیاست که دشومی مشاهده

 IS-LM الگوی در ی،نمودار لحاظ از. ذاردگمی مذکور متغیرهای بر انبساطی مالی سیاست معکوس اثر نیز انقباظی مالی

 درآمد و بهره نرخ از دیگر ترکیبیبه( y0، r0) از تعادل نقطه تغییر موجب نتیجه در و IS منحنی انتقال سبب مالی، هایسیاست

 مالی سیاست و( r و y در افزیش درنتیجه) راست و باالبه IS منحنی انتقال موجب انبساطی مالی سیاست کهطوریبه. ندشومی
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 انبساطی مالی سیاست اعمال زیر شکل در. دشومی( y و r کاهش نتیجه در) چپ و پایینبه IS منحنی انتقال موجب انقباضی

 .است شده داده نشان e2به e0 نقطه از انتقال صورتبه

 حقیقی حجم تغییر) پولی هایسیاست تغییرات که طوریبه. ذارندگمی LM منحنی بر را خود اثر پولی، هایسیاست

( y) شده تقاضا تعادلی محصول و( r) بهره نرخ تغییر موجب و کرده منتقل ثابت IS منحنی امتداد در را LM منحنی ،(پول

 در. دشومی( r و y در افزیش نتیجه در) پایین و راستبه LM منحنی انتقال سبب انبساطی پولی سیاست کلی طوربه. دشومی

 و پایینبه LM منحنی انتقال سبب انقباضی پولی سیاست و است شده داده نشان e2به e0 نقطه از انتقال صورتبه زیر، شکل

 مشابه تأثیر نیز( گذاریسرمایه یا مصرف افزایش) درآمدی هایسیاست البته. دشومی( r و y در افزیش نتیجه در) چپ

 .  دارند را انبساطی مالی هایسیاست
                              

 IS-LM الگوی در تعادل عدم .  نواحی6.9

 بازار ،LM منحنی روی نقاطمیتما در همچنین. هستند کاال بازار تعادل بیانگر IS منحنی روی نقاطمیتما کلی، طوربه

 IS منحنی باالی و راست سمت نقاط در و کاال بازار در تقاضا اضافه IS منحنی پایین و چپ سمت نقاط در. است تعادل در پول

 سمت نقاط در و دارد وجود پول بازار در تقاضا اضافه LM پایین و راست سمت نقاط در. دارد وجود کاال بازار در عرضه اضافه

 در. دارد وجود تعادل عدم ناحیه چهار IS-LM الگوی در بنابراین. دارد وجود پول بازار در عرضه اضافه LM منحنی باالی و چپ

 مازاد پول بازار در و عرضه مازاد محصول بازار در( 2) ناحیه در. دارد وجود عرضه مازاد پول بازار در و محصول، بازار در( 1) ناحیه

 بازار در نیز( 4) ناحیه در. دارد وجود تقاضا مازاد نیز پول بازار در و تقاضا مازاد محصول بازار در( 3) ناحیه در. دارد وجود تقاضا

 .دارد وجود عرضه مازاد پول، بازار در و تقاضا مازاد محصول،
 

 IS-LM الگوی . نقد6.11

 :از عبارتندها آن از برخی که اندکرده وارد را نقدهایی IS-LM الگویبه اقتصاددانان

 کرد طرحم توانمی نااطمینانی فرض با تنها را آینده که معناست بدان امر، این. پویا نه است ایستا الگوی یك الگو، این .1

 ندارد؛ الگو اجزای آینده وضعیت برای فرمولی مبنایی طوربه IS-LM الگوی و

 باشد، صحیح مواردی برای است ممکن کار، این. است کرده جدا هم از کامالً را مالی و حقیقی هایبخش الگو، این .2

 مرتبطند؛ همبه ناپذیرجدایی طوربه کاال و پول بازار. ندکنمی توصیف را واقعی دنیای دقیق، طوربه امام

 دارد؛ هم زادرون هایبهجن پول کهحالی در است؛ زابرون را الگو این .3

 .ندکنمی بحثی دستمزدها و هاقیمت تعیین چگونگی مورد در و آوردنمی حساببه را عرضه طرف الگو، این .4

 وبچهارچ در بلکه نیست؛ خوبی و مناسب الگوی الگو، این که کرد تصور نباید شده، وارد ایرادهایتمامیبه توجه با اما

 قابل یسازساده بدون دارد، که هاییپیچیدگی با واقعی دنیای. است مناسبی بسیار تحلیلی ابزار یك دارد، که هاییمحدودیت

 سازییادهپ صحیح طوربه را واقعی دنیای ساده، بسیار چهارچوب با است توانسته درواقع الگو، این. نیست الگو قالب در توصیف

 لکهب اجتماعی علوم در تنها نه اصوال. نکرد استفاده آن از شرایطی هر در و داشت توجه هم آن هایمحدودیتبه باید البته. کند

 هاآن از خودشان قلمرو در باید و ندشومی طراحی محدودی قلمرو برای و هستندهمراه محدودیت با الگوها نیز طبیعی علوم در

 .نیست صحیحی کار وسیع چهارچوب آن در الگو نقد و تروسیع چهارچوب یك ترسیم لذا. کرد استفاده
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 LM  379 - IS 380   منحنی -7-5

 و شرحبه LM و IS هایمنحنی وسیلهبه الگو این. است کالن اقتصاد تحلیلی الگوهای تریناساسی از IS-LM منحنی

 درآمدی و بهره نرخ دهندهنشان و پردازدمی پول و کاال بازارهای در (y) ملی ناخالص درآمد و (r) بهره نرخ میان رابطه تحلیل

. دارد نیز شهرت  381هانسن-هیکس الگویبه  LM-IS الگوی . هستند تعادل در همزمان طوربه پول و کاال بازار آن، در که است

 سیرتف یك: کالسیك و کینز" عنوان تحت ایمقاله ینز،کمیعمو نظریه انتشار از پس سال یك درست ،1937 آوریل در هیکس

 الگوی وی آن، از پس. دادمی توضیح ینمودار هایخالصه و شده ساده صورتبه را کینز کار آن، در که داد انتشار ،"پیشنهادی

 383.شد کامل وی الگوی و کرد اضافه آنبه مفیدی نکات هم وی و کرد ارائه 382هانسنبه را خود

 یاضیر اقتصاد گسترش منشاء که معتقد است است نظرانیصاحب از یکی انگلیسی، معروف اقتصاددان  384هیکس جان

 و نبود شفاف خیلی کاال و پول بازار رابطه ،IS-LM الگوی تدوین در هیکس، تالش از قبل تا. است بوده خرد اقتصاد هایتحلیل

 کمك با هاکالسیك و کینز تفسیرهای فصل و برحلعالوه  هیکس. بیاورد وجودبه را شفافیت این توانست الگو این کمك با او

 حثب کینز، نظریه از استفاده با توانست هیکس. پرداخت بهره هاینرخ از ایمجموعه معرفی و توضیحبه همچنین ،IS-LM الگوی

 در تعادل و( IS منحنی) کاال بازار در تعادل وی تقاضا، طرف در. دهد ارائه IS-LM الگوی چهارچوب در را تقاضا طرف تعادل

 دستبه را تقاضا منحنی پول، و کاال بازار همزمان تعادل از و داده قرار توجه مورد همزمان، طوربه را( LM منحنی) پول بازار

 385. آوردمی

 اقتصاد آموزشی متون در IS-LM تحلیلی   دستگاه. شدمی شناخته IS-LM الگوی با کینزی اقتصاد ،1951 دهه پایان تا

 در ینزک که است الگویی همان دقیقاً الگو، این که دشومی گفته حال هربه اما کرد؛ باز خود برای جایی تجربی مطالعات و کالن

 الگو، این حال عین در. دشونمی مشاهده آن در صریح طوربه کینز کلیدی و محوری هایایده همه زیرا نیست؛ پروراند،می سر

 لیاص مزیت شاید. کرد ارائه مخارج درآمد نظریه مکمل عنوانبه اقتصاد، پولی و حقیقی بخش ترکیب برای مفیدی چهارچوب

 سادهمیمفهو اظلحبه که است این د،شومی تلقی استاندارد الگوی یك میانه، کالن اقتصاد در هنوز الگو، این اینکه دلیل و الگو این

 . دهدمی ارائه رایج، هایسیاست مورد در خوبی هاینگرش حال، عین در و است

 ISمنحنی  -1-7-5

 عبارتبه. است تعادل در کاال بازار آن، در که است (y) ملی آمد در و (r) بهره نرخ از ترکیباتی هندسی مکان IS منحنی

 رابطه از حاکی که دهد؛می نشان را کاال بازار تعادلی درآمد بهره، نرخ هر ازایبه که است نزولی منحنی یك IS منحنی دیگر،

 (.اتخدم و کاالها کل عرضه=خدمات و کاال برای کل تقاضای: کاال بازار تعادل شرط) است تعادلی درآمد و بهره نرخ بین معکوس

 ایتقاض کاهش موجب بنابراین و میدهد کاهش را گذاریسرمایه مخارج باالتر بهره میزان زیرا است منفی شیب دارای IS منحنی

 386.دشومی درآمد تعادل سطح نتیجه در و کل

                                                           
379 Liquidity Preference and Money Supply Equilibrium 
380 Investment and Saving Equilibrium 
381  Hicks-Hansen 
382 Alvin Harvey Hansen 
383 De Vroey, Michel, IS-LM à la Hicks versus IS-LM à la Modigliani, History of Political Economy 32, no. 2 (2000): 293-316. 
384  John R. Hicks 
385 King, Robert G, The new IS-LM model: language, logic, and limits, FRB Richmond Economic Quarterly 86, no. 3 (2000): 45-104. 
386 Heyes, Anthony, A proposal for the greening of textbook macro: IS-LM-EE, Ecological economics 32, no. 1 (2000): 1-7. 
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 .دارد ستگیب  فزاینده ضریببه نیز و بهره میزان تغییراتبه نسبت گذاریسرمایه مخارج حساسیتبه منحنی شیب تندی 

 387های این منحنی عبارتند از:ویژگی

 .میدهد قرار تعادل در را کاال بازار که است درآمدی سطح و بهره میزان ترکیبهای منحنی IS منحنی .1

 سبب بنابراین و دشومی گذاریسرمایه مخارج کاهش موجب بهره میزان افزایش زیرا است منفی شیب دارای IS منحنی .2

 .شودمی درآمد تعادل سطح کاهش سان بدین و کل تقاضای کاهش

 دارای IS منحنی باشد، کمتر بهره میزان تغییراتبه نسبت گذاریسرمایه مخارج حساسیت و کوچکتر فزاینده ضریب هرچه .3

 .است تندتری شیب

 جابه سبب دولت خریدهای در افزایش ازجمله مستقل مخارج افزایش. دشومی مستقل مخارج در تغییر دراثر IS منحنی .4

 د.شومی راست طرفبه  IS منحنی جایی

 وجود کاال برای تقاضا فزونی چپ سمت نقاط در و کاالست، بازار در عرضه فزونی دهنده نشان منحنی راست طرف نقاط .5

 .دارد

 LM منحنی-2-7-5

 عبارتبه. است تعادل در پول بازار آن در که است (y) ملی درآمد و (r) بهره نرخ از ترکیباتی هندسی مکان LM منحنی

 .ویندگمی LM منحنی آنبه اصطالحاً که دارد مستقیم ایرابطه بهره نرخ و ملی درآمد سطح بین پول بازار تعادل حفظ برای دیگر

 عیینت پولی مقامات وسیلهبه پول عرضه و است بهره نرخ و درآمد تابع پول برای تقاضا. آیدمی دستبه پول بازار در LM منحنی

 توانمی اساس براین. باشد پول عرضه مساوی پول برای تقاضا که دشومی تعیین وقتی بهره تعادل حال در نرخ. دشومی تثبیت و

 . اردد وجود معامالت برای پول تقاضای از معینی سطح بهره نرخ از سطحی هر برای. کرد تعیین را درآمد و بهره نرخ بین رابطه

 تموقعی دارای درآمد مختلف سطوح ازایبه پول برای تقاضا های منحنی. است شده رسم پول برای تقاضا کل منحنی شکل در

 388.ندکمی پیدا انتقال راست سمتبه پول برای تقاضا منحنی یابد افزایش درآمد وقتی. باشدمی مختلف های

                                                           
387 Mundell, Robert, Inflation and real interest, The Journal of Political Economy (1963): 280-283. 
388 Dubey, Pradeep, and John Geanakoplos, Inside and outside fiat money, gains to trade, and IS-LM, Economic Theory 21, no. 2-3 (2003): 

347-397. 
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 تقاضا دکن پیدا افزایش درآمد که وقتی بینیممی شکل در که طوریبه باشد، شده تعیین آلفا  سطح در پول عرضه اگر 

 شکلبه بستگی LM منحنی شکل. آوردمی وجودبه را LM منحنی Yو i رابطه. یابدمی افزایش نیز بهره نرخ نتیجه در و پول برای

 منحنی ندک تغییر پول عرضه چنانچه پول برای تقاضا منحنی بودن ثابت با. دارد پول عرضه وضعیت و پول برای تقاضا منحنی

LM های این منحنی . ویژگی (پول حقیقی عرضه =پول حقیقی تقاضای: پول بازار تعادل شرط) کرد. خواهد تغییر مربوطه

 389عبارتند از:

 .میدهد نشان رساندمی تعادلبه را پول بازار که درآمدی سطوح و بهره میزان ترکیبهای LM منحنی .1

 میزان ترکیبهای منحنی LM منحنی بنابراین. است تعادل در نیز قرضه اوراق بازار دارد قرار تعادل در پول بازار هکمیهنگا .2

 .رساندمی تعادلبه را قرضه اوراق بازار که هست نیز درآمدی سطوح و بهره

 لپو برای تقاضا افزایش موجب که درآمد سطح افزایش باشد، ثابت پول عرضه اگر. است مثبت شیب دارای LM منحنی .3

 رتیبت بدین و د،شومی پول مقدار برای تقاضا کاهش سبب امر این. باشد همراه بهره میزان افزایش با باید ناگزیر دشومی

 ندکمی حفظ را پول بازار در تعادل

 راست طرفبه LM منحنی جابجایی سبب پول عرضه در افزایش. دشومی جا جابه پول عرضه در تغییر دراثر LM منحنی .4

 .دشومی

 LM منحنی چپ سمت در نقاط کلیه در و اند پول برای تقاضا فزونی نشاندهنده LM منحنی راست سمت در ها نقطه کلیه .5

 .دارد وجود پول عرضه فزونی

                                                           
389 Colander, David C, The strange persistence of the IS-LM model, History of Political Economy 36, no. 5 (2004): 305-322. 
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 پول و کاال بازار در همزمان تعادل -3-7-5

 درآمد) y تعادلی هایزوجها آن از یکی. آوردیم دستبه هندسی نمودار دو محصول، و پول بازار دو پیرامون بحث برای

 را( LM منحنی) پول بازار در r و y تعادلی هایزوج دیگری و( IS منحنی) ندکمی بیان را محصول بازار در( بهره نرخ) r و( ملی

 زوج دو،آن تقاطع نقطه از توانیممی دوبعدی، فضای یك در و هم کنار در( LM و IS) منحنی دواین دادن قرار با. دهدمی ارائه

 در درآمد و بهره نرخ مرتب زوج اگر. آوریم دستبه دارد،می نگه تعادل در همزمان طوربه را بازار هردوکه r و y از واحدی مرتب

 موقعیت این از بخواهند که ندارد، دلیلی هیچ و بوده تعادل در( پول و کاال) بازار هردو باشد y0، r0 تموقعی در شدهترسیم نمودار

 که دندار دلیلی یافتند، استقرار آن در متغیرها وقتی که است موقعیتی تعادلی، موقعیت از منظور)391. نمایند تغییر و شده دور

 (.کند وادار راها آن دیگر مؤثر نیروی اینکه مگر شوند، جدا آن از

 

 LM و IS هایمنحنی انتقال و مالی و پولی هایسیاست-4-7-5

 هایپرداخت و دولت مخارج تغییر چراکه. دشومی دولت مالی وضع و بودجه وضع در تغییر سبب موارد، این از هرکدام تغییر

 را ودخ مخارج دولت، هرگاه. است دولت هایدریافت تغییر معنیبه هامالیات تغییر و دولت هایپرداخت تغییر معنایبه انتقالی

 مالی سیاست دولت که دشومی گفته اصطالحاً دهد، افزایش را انتقالی هایپرداخت یا دهد کاهش را هامالیات دهد، افزایش

 هایپرداخت یا دهد افزایش را هامالیات یا دهد کاهش را خود مخارج دولت، هرگاه دیگر، طرف از. است کرده اجرا انبساطی

 391.است کرده اجرا انقباضی مالی سیاست دولت که دشومی گفته اصطالحاً دهد، کاهش را انتقالی

 .یابدافزایش می نیز (y) ملی ناخالص درآمد آنگاه گردد اعمال دولت هایهزینه افزایش مثل انبساطی، مالی سیاست یك اگر

 در صورت دولت خریدهای افزایش با(. ملی ناخالص تولید =خانوارها مصرف +گذاریسرمایه +های دولتهزینه +خالص صادرات )

 مشاهده. یابدمی افزایش( r) بهره نرخ این رهگذر در درنتیجه و یابدمی افزایش پول برای تقاضا پول، حقیقی مقدار بودن ثابت

 مالی سیاست و دشومی همزمان طوربه ملی ناخالص درآمد و بهره نرخ افزایشبهمنجر  انبساطی، مالی سیاست که دشومی

 هایسیاست IS-LM الگوی در ی،نمودار لحاظ از .ذاردگمی مذکور متغیرهای بر انبساطی مالی سیاست معکوس نیز اثر انقباظی

. ندشومی درآمد و بهره نرخ از دیگر ترکیبیبه (y0 ،r0) از تعادل نقطه تغییر موجب نتیجه در و IS منحنی انتقال سبب مالی،

 انقباضی مالی سیاست و( r و y در افزیش درنتیجه) راست و باالبه IS منحنی انتقال موجب انبساطی مالی سیاست کهطوریبه

 صورتبه انبساطی مالی سیاست اعمال زیر شکل در. دشومی( y و r کاهش نتیجه در) چپ و پایینبه IS منحنی انتقال موجب

  .است شده داده نشان e2به e0 نقطه از انتقال

                                                           
390 Taylor, Lance, and Stephen A. O'Connell, a Minsky crisis, The Quarterly Journal of Economics (1985): 871-885. 
391 Tobin, James, and Willem Buiter, Long run effects of fiscal and monetary policy on aggregate demand, Cowles Foundation for Research 

in Economics at Yale University, 1976, p22. 
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 ،(لپو حقیقی حجم تغییر) پولی هایسیاست تغییرات که طوریبه. ذارندگمی LM منحنی بر را خود اثر پولی، هایسیاست

. دشومی (y) شده تقاضا تعادلی محصول و (r) بهره نرخ تغییر موجب و کرده منتقل ثابت IS منحنی امتداد در را LM منحنی

 زیر، شکل در. دشومی( r و y در افزیش نتیجه در) پایین و راستبه LM منحنی انتقال سبب انبساطی پولی سیاست کلی طوربه

 در) چپ و پایینبه LM منحنی انتقال سبب انقباضی پولی سیاست و است شده داده نشان e2به e0 نقطه از انتقال صورتبه

 الیم هایسیاست مشابه تأثیر نیز( گذاریسرمایه یا مصرف افزایش) درآمدی هایسیاست البته. دشومی( r و y در افزیش نتیجه

                 392. دارند را انبساطی

 IS-LM الگوی در تعادل عدم نواحی-5-7-5

 بازار ،LM منحنی روی نقاطمیتما در همچنین. هستند کاال بازار تعادل بیانگر IS منحنی روی نقاطمیتما کلی، طوربه

 IS منحنی باالی و راست سمت نقاط در و کاال بازار در تقاضا اضافه IS منحنی پایین و چپ سمت نقاط در. است تعادل در پول

 سمت نقاط در و دارد وجود پول بازار در تقاضا اضافه LM پایین و راست سمت نقاط در. دارد وجود کاال بازار در عرضه اضافه

 در. دارد وجود تعادل عدم ناحیه چهار IS-LM الگوی در بنابراین. دارد وجود پول بازار در عرضه اضافه LM منحنی باالی و چپ

 مازاد پول بازار در و عرضه مازاد محصول بازار در( 2) ناحیه در. دارد وجود عرضه مازاد پول بازار در و محصول، بازار در( 1) ناحیه

 بازار در نیز( 4) ناحیه در. دارد وجود تقاضا مازاد نیز پول بازار در و تقاضا مازاد محصول بازار در( 3) ناحیه در. دارد وجود تقاضا

 393.دارد وجود عرضه مازاد پول، بازار در و تقاضا مازاد محصول،

 
 

 

                                                           
392 Christ, Carl F, on fiscal and monetary policies and the government budget restraint, The American Economic Review (1979): 526-

538. 
393 Branson, William H, Monetarist and Keynesian models of the transmission of inflation, The American Economic Review (1975): 

115-119. 
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 و بیکاری تورم: مشش فصل

 تعریف تورم -1-6

کار به Inflationهای انگلیسی و فرانسوی ی واژهمعنای آماس و افزایش حجم است در ترجمهبهواژه تورم در زبان فارسی 

معنای وَرَم ـ مشتق به Inflatusی التینی ـ از ریشه394های اروپاییدر اکثر زبانها آن رفته است که این دو کلمه و کلمات معادل

های مذکور نیز، همانند فارسی، آماس و افزایش حجم است و اتفاقاً در زبان Inflationذکر است که معنای عمومی اند. شایانشده

معنای مذکور کامالً نزدیك است زیرا در زبان عربی برای تورم از بهها برای تورم هم، اصطالح مورد استعمال عرب زبان

 شود. ( استفاده می”تضخّم المالی“)و گاهی  ”تضخّم”یواژه

بار در قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی، ی اصطالح مذکور باید متذکر شویم که این لغت، نخستیندر مورد وجه تسمیه

های جنگی متداول و مصطلح گردید. قابل توجه است که تا قبل از جنگ مفهوم انتشار بیش از حدّ اسکناس برای تأمین هزینهبه

غیرعادی  ( و گسترشی پشتوانهفلز )طال یا نقرهبهغیرقابل تبدیل  دادن افزایش حجم اسکناسی تورم، برای نشان جهانی اول، واژه

ی علت وجود سیستم پایهبهها نداشت؛ زیرا در آن زمان، شد و ارتباط چندانی با افزایش قیمتکار برده میبهحجم پول در گردش 

ها، در اکثر کشورها عموماً از ثباتی نتشار اسکناس مقرر شده بود، قیمتهایی که در سیستم مذکور برای او محدودیت 395طال

برای افزایش مقدار )حجم( پول در گردش، تقریباً با  Inflationی شود کاربرد کلمهکه مالحظه مینسبی برخوردار بود. چنان

 ـ مطابقت داشته است. معنای عمومی این کلمه ـ آماس و ازدیاد حجم

اتفاق به( اکثریت قریب 1929ـ33) 396”بحران )کسادی( بزرگ“در دوران بعد از جنگ جهانی اول، و باالخص پس از 

رار فلز پشتوانه ـ را برقبهناپذیری آن مفهوم تبدیلبهی طال را ترک و رواج اجباری اسکناس ـ کشورهای اروپایی سیستم پایه

هایی که در راه افزایش حجم پول در گردش وجود داشت، کم و بیش، از میان برداشته ی این تحول، محدودیتکردند. در نتیجه

 دنبال آن، برحجم وسایلبهها برای انتشار اسکناس بدون پشتوانه و یا مازاد برآن تا حدود زیادی، بازگردید و شد و دست دولت

ها را در بسیاری از میزان معتنابهی، افزوده شد. این افزایش حجم پول، طبعاً، ازدیاد قیمتبهداخت در کشورهای یاد شده پر

 دنبال داشت. بهکشورها 

و  398، اسکناس397مفهوم افزایش بیش از حدِ وسایل پرداخت ـ اعم از پول مسکوکبهی مزبور، اصطالح تورم در دوره

ها را منحصراً نتیجه و معلول افزایش حجم پول در گردش رفت و علمای اقتصاد ازدیاد قیمتکار میبه)تحریری(ـ پول اعتباری 

یك جانبه و افراطی بودن این نظریه توجه یافتند و ثابت بهتر، های دقیقدانستند. بعدها اقتصاددانان، بر اثر مطالعات و بررسیمی

سبب بهها ممکن است صرفاً تابع تغییرات حجم پول در گردش نیست بلکه در بعضی موارد، قیمتها، کردند که تغییرات قیمت

هم مدلّل شد که در برخی مواقع، جریان امر ممکن است کامالً عالوه، این نکتهبهعلل و عوامل دیگری نیز، دستخوش تغییر گردد. 

دیگر سخن، هبصورت پذیرد و یا ها آن ها و متعاقبتبعیت از تغییرات قیمتهباین ترتیب که تغییرات حجم پول، بهمعکوس باشد 

 ها علّت و افزایش حجم پول معلول آن باشد.افزایش قیمت

 
 
 

                                                           
 ,Ricci)شود. اطالق می  Inflatieو در هلندی  Inflacionسپانیایی ، در اInflazione، به ایتالیایی Inflationدر زبان آلمانی هم، به تورم 394

1960, p. 102)  
395  Gold Standard 
396 Great Depression 
397 Coined money 
398  Notes 
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 . تعریف تورم3.1

زیرا،  399، اگر غیرممکن نباشد، الاقل بسیار دشوار است.”تورم“اصطالح منطق جامع و مانع ـ از بهارائه تعریفی دقیق ـ و 

اند. ها تعریف متفاوت و غالباً مکمل هم و در برخی موارد متناقض برای تورم مطرح کردهنظران مختلف اقتصادی دهعلما، و صاحب

ابهام و اشکال مسأله تورم، بیش از پیش، بهوجود این اختالف نظرها و تعاریف متعدد، در عین حال که دانش اقتصاد را غنی کرده، 

  افزوده است.

بندی طبقههبمناسبت نباشد که یك تعریف نسبتاً دقیق شاید بیبهبرای راهیابی در میان این انبوه تعاریف و دسترسی 

 بپردازیم.ها آن های مذکور و نقدتعریف

 ی مقداری پولنظریهبهتعاریف مبتنی بر ـ یا متمایل  -الف

 کنیم:میها استناد به چند نمونه از این گونه تعریف

 اند: ی درسی خود ارائه دادهآبادی در جزوهتعریفی که شادروان دکتر محمدحسین علی 

ای که برای معاوضه در اختیار مردم است و مقدار احتیاجی تورم پولی عبارت است از عدم تعادل بین مقدار پول منتشر شده“

 ”پول دارندبهکه مردم برای انجام معاوضات )مبادالت( خود 

خود  ”صاداقت“اصغر پورهمایون ـ از استادان و مؤلفان پیش کسوت اقتصاد در ایران ـ در کتاب تعریفی که روانشاد دکتر علی

 اند:ارائه کرده

شود که میزان وسایل پرداخت، زیادتر از احتیاجات اقتصادی کشور و حجم کاالهای موجود تورم پول موقعی پیدا می“

 ”باشد

یابی )چرایی( تورم است تا بیان ماهیت و چگونگی )چیستی( شود، تعریف اخیر، بیشتر متوجه علتمیکه مالحظه  به طوری

 رسد.نظر میبهتر از تعریف قبلی آن. با وجود این، روی هم رفته، جامع

اینکه  نـ که صرف قدرت خرید اضافی را تورم دانسته است بدو ”اقتصاد نوین“پروفسور فردیناند بودوئن ـ مؤلف کتاب 

 ی وی: گفتهبهنتیجه و اثر آن اشاره کند. به

  ”تورم عبارت از مازاد قدرت خرید است یا مازاد وسایل پرداخت“

است که تفاوت چندانی  ”مازاد وسایل پرداخت“و  ”مازاد قدرت خرید“ی قابل تأمل در این تعریف، در پی هم آوردن نکته

 ی عامل دوم دانست. توان نتیجه و ثمرهندارند تا آنجا که، عامل نخست را می

ی آمریکا ـ که سبقت گرفتن حجم پول برحجم کاالها هارود ورتینگتن ـ کارشناس بازرگانی وزارت بازرگانی ایاالت متحده

 گوید:و منابع را تورم تلقی کرده است وی می

ها را باال نیست و این همان چیزی است که قیمت 411دنبال منابع کمیاببهورم چیزی بیش از افتادن پول به نظر من، ت“

 ”بردمی

 است. شدهو عامل آن، مشتبه با علت  ”تورم“که در تعریف یاد شده، خود ذکر است شایان

 کند:عنوان وضعی توصیف میبهرا  ”تورم“ـ اقتصاددان انگلیسی ـ  411پِیش 

  ”کندتر از درآمد واقعی ملی رشد میکه در آن، درآمد پولی سریع“

( 412”تورم ناشی از فشار هزینه”و ”تورم وارداتی“ی انواع تورم )از جمله که فاقد قابلیت شمول بر همهاین تعریف، ضمن آن

 ی یك تعریف جامع و عمومی. ارائهبهبیان علت تورم )آن هم گونه خاصی از تورم( پرداخته است تا بهاست، بیشتر 

 ی آن بدین شرح است:ـ ارائه کرده و ترجمه خود ”فرهنگ بانکداری“تعریفی که تامسون ـ در 

                                                           
م، کار در علدشوارترین »شود که اختیار، متبادر به ذهن میـ فیلسوف سترگ یونان باستان ـ بیی سقراط تعریف، این سخن خردمندانه هنگام -399

 «تعریف کردن است.
 Too much money chasing too little  goodsشود:این تعبیر در زبان انگلیسی به شکل زیر بیان می 411

401 Paish 
402 Cost-push-inflation 
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همان اندازه افزایش یافته باشد؛ و بهافتد که حجم پول رایج افزایش یابد بدون اینکه، حجم کاالها تورم هنگامی اتفاق می“

همان اندازه زیاد شده باشد. بهی فلزی آن د( که حجم پول کاغذی افزایش یابد، بدون اینکه پشتوانهدهنیز در موردی )روی می

شود و معلول ایجاد قدرت خرید اضافی متجلی می 414و وسایل رفاه 413ها و کمبود کاالهای ضروریشکل تصاعد قیمتبهتورم 

 .”است

 ”قدرت خرید اضافی“د تورم و علت و آثار و تجلیات آن خلط شده و شود در تعریف اخیر نیز، بین خوچنانکه مالحظه می

نظر بهکاالهای ضروری و وسایل رفاه موجه بهعنوان تنها عامل بروز تورم تلقی گردیده است. عالوه براین، محدود کردن تورم به

 رسد.نمی

 اند:نابرابری عرضه و تقاضا تلقی شدهعنوان عدم انطباق و به ”تورم“ها آن تعاریفی که در -ب

 شود:هایی از این گونه تعاریف استناد مینمونهبهذیالً 

 ـ اقتصاددان اصالً روسی ـ ارائه کرده است: 415تعریفی که لرنر

 ”عرضهبهتورم عبارت است از زیادی تقاضا نسبت “

یك عدم انطباق غیرموقت “عنوان بهکه تورم را  (I.N.S.E.E)های اقتصادی فرانسه تعریف انستیتوی ملی آمار و بررسی

 تلقی کرده است. ”تقاضای کل و عرضه کل

انطباق و نابرابری بین دو جریان: یکی جریان ـ اقتصاددان شهیر فرانسوی ـ که تورم را عبارت از عدم 416تعریف فرانسوا پرو

ی موضعی و محلی دارد بهداند با این خصوصیت که این عدم تعادل ابتدا جنی کاالها و خدمات میتقاضا و دیگری جریان عرضه

 : ی خود ویگفتهبهو سپس ممکن است عمومیت یابد. 

 .”یابدشود و یا گسترش میی انتقال پدید آمده یا مستهلك میتورم عبارت است از سیستم عدم انطباقی که در ناحیه“

ای باشد که تورم نخست در دقیقاً مشخص نیست. شاید، مراد وی محدوده ”ی انتقالناحیه“در این تعریف، منظور پرو، از 

 شود.آن ظاهر می

 ـ اقتصاددان نامدار انگلیسی ـ ارائه کرده است: 417مینارد کینزه جانتری کتعریف نسبتاً دقیق

 .”تورم ناشی از فزونی تقاضای قطعی )مؤثر( در وضع اشتغال کامل است“

ی اول ـ از جامعیت بیشتری برخوردارند، با وجود این، های دستهگرچه تعاریف ذکر شده ـ در مقام مقایسه با تعریف

رسدکه در این تعاریف، علت پیدایش تورم، با خود تورم مشتبه شده نظر میبهشمار آورد. چنین بهنقص را فاقد ها آن تواننمی

شی ها، ناانطباق و فزونی جریان تقاضا بر جریان عرضه، در واقع، علت تورم است نه خود آن. عالوه براین، تمام تورماست؛ زیرا عدم

 ”تورم ناشی از افزایش هزینه تولید“نیست )دو مورد استثنای مشخص آن عبارتند از  418ضهامکانات عربهاز فزونی تقاضا نسبت 

 (”تورم وارداتی“و 

گروه دوم دانست هر چند که این بهتوان از شمار تعاریف وابسته ژام ـ اقتصاددان فرانسوی ـ را نیز میتعریف زیر از امیل

 الذکرـ از ویژگی و تمایز آشکاری برخوردار است: تعریف ـ در قیاس با چهار تعریف سابق

ش طوری موجب پیدایبهکه این زیادی امکانات عرضه در صورتیبهتورم عبارت است از زیادی جریان تقاضای کاالها نسبت “

کم شدن تدریجی موجودی بهخودی خود ادامه یابد و منتهی بهها شود که جریان مزبور جریان افزایش غیرقابل بازگشت قیمت

 . ”ارزی کشور شود

ی رابطهبهالذکر است زیرا در این تعریف، ژام فاقد بسیاری از نقاط ضعف تعاریف سابقشود تعریف امیلچنانکه مالحظه می

ی بعضی از مشخصات اساسی تورم ـ از قبیل خصیصهبهها توجه شده و فزایش قیمتی اانطباق عرضه و تقاضا و مسألهعدم بین

ـ اشاره گردیده است. با وجود این، در این تعریف ها آن ناپذیریخصلت برگشتبهها و همچنین سیر تراکمی و خود افزایی قیمت

برعرضه است، با خود تورم خلط شده است. زیرا همان طور  نیز، همانند تعاریف قبلی، علت اصلی تورم، که عبارت از فزونی تقاضا

                                                           
403  Necessaries 
404  Comforts 
405 Lerner, A 
406 Francois Perroux 
407  John Maynard Keynes 
408  Demand-pull-inflation 
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که قبالً یادآور شدیم ـ و در تعریف کینز نیز، مورد تصریح قرار گرفته است ـ تورم نتیجه و معلول عدم تعادل عرضه و تقاضا است 

 شمار آورد.بهتوان الزاماً از آثار و نتایج تورم نه خود آن، ضمن اینکه کم شدن ذخایر ارزی کشور را نمی
 

 ها مترادف دانسته شده است:تورم با افزایش زیاد و مداوم قیمتها آن تعاریفی که در  -ج

ها نآ ذکر اهمبهرو در این جا تنها مراتب، بیش از تعداد تعاریف دیگر است. از اینبههای مشمول عنوان مذکور شمار تعریف

 شود:اکتفا می

 وزیر اسبق فرانسه ـ که تعریف زیر را ارائه کرده است: ـ اقتصاددان شهیر و نخست 419بارریمون

  ”است یا بیش سریع افزایش مداوم و کمبهها رو عمومی قیمت تورم موقعی وجود دارد که سطح“

، 411، نیمه شدید411هدر این تعریف، قابلیت شمول آن را بر انواع مختلف تورم از نظر شدت )خزند ”کم یا بیش“ذکر قید 

 و...(  میسر ساخته است. 413، افسار گسیخته412تازنده

 کند: ـ که تورم را بدین گونه توصیف می ”تورم جهانی“دکتر ضیاءالدین هیئت ـ مؤلف کتاب 

  ”هاافزایش مداوم سطح عمومی قیمت“تورم عبارت است از 

ر کرده تعبی ”هاافزایش غیرمنطقی و نامعقول سطح قیمت“دکتر منوچهر کیانی ـ اقتصاددان ایرانی ـ که از تورم، با عبارت 

 است. 

 .هاستافزایش قیمت ”نامعقول“و  ”غیرمنطقی“تواند منشاء ابهام باشد تعیین و تشخیصِ حدّ آنچه در این تعریف می

کند. تلقی می ”هاقیمت صعود خودافزایِ“دکتر باقر قدیری اصل ـ از استادان و مؤلفان شهیر اقتصاد در ایران ـ که تورم را 

 تعریفی که در عین گویایی، نیازمند مختصری توضیح و تکمیل است. 

یا  ها ومداوم در سطح عمومی قیمت افزایش“های تورم ... ـ که تورم را با عبارتِ تئوری“ـ مؤلفِ کتاب نیادکتر علی طبیب

 کند. توصیف می ”کاهش مستمر قدرت خرید پول

 گوید: چنین می ”تورم“ـ که در مقام تعریف  ”فرهنگ اصطالحات اقتصادی“جمشید صداقت کیش ـ مؤلف 

نکی(  نسبت با 414ها درحالیکه مقدار پول در جریان )اسکناس و ودایعتورم عبارت است از افزایش ناگهانی سطح قیمت“

کنند که پول خود را و مردم کوشش می  ]است[پول کم بهکاالها و خدمات موجود زیاد است و از طرفی اعتماد مردم نسبت به

  ”کاال نمایندبهتبدیل 

هاست ها در این تعریف منافی با یکی از لوازم اصلی تورم یعنی استمرار ازدیاد قیمتبرای افزایش قیمت ”ناگهانی“قید صفت 

 ـ بمورد است. 415خالصی و گریز از پولبهها آن ولی تأکید آن بر کاهش اعتماد مردم ـ گرایش

دید افزایش مداوم و ش“ـ که تورم را ”یالمللی بینفرهنگ توصیفی اصطالحات پول، بانکداری و مالیه“حسن گلریز ـ مؤلف 

 نماید. تلقی می ”گرددها که موجب کاهش مستمر قدرت خرید یا ارزش پول میقیمت

 شود.این تعریف فاقد جامعیت است و از جمله شامل تورم خزنده و تورم وارداتی نمی

تاه ذکر این عبارت کوبهـ که در مقام تعریف تورم،  ”فرهنگ اقتصاد و بازرگانی“شادروان دکتر مرتضی قره باغیان ـ مؤلف 

 اکتفاء کرده است:

 .”یابدها، ارزش واقعی پول کاهش میی تورم قیمتدر دوره“

                                                           
409 - Raymond Bar 

410 - Creeping inflation 

411 - Trotting inflation (Trot = حرکت اسب با سرعت متوسط، یورتمه رفتن) 
412 - Galloping inflation 
413 - Runaway inflation (=Hyper inflation) 
  (Deposits)-  )جمع ودیعه(، سپردهها.  414

415 - منظور، تمایل شدید و همراه با هراس مردم برای تبدیل هر چه سریعتر پول به کاالست که در اصطالح اقتصادی، از آن با تعبیرِ پول سوزاننده 

Hot money     شود.تعبیر می  



 000 | فصل ششم: تورم

 

ـ که در توصیف و  ”های کلیدیِ اقتصادِ خرد و کالنواژه“ی نخعی آغمیونی و دکتر رضا نجارزاده ـ مؤلفانِ دکتر منیژه

 اند:استفاده کرده تعریف تورم از عبارت زیر

عبارتی کاهش بهی کاالها و خدمات یا های( همههای )یا سطح عمومی قیمتتورم یعنی افزایش در سطح عمومی قیمت“

 .”در قدرت خرید واحد پول

ط ی تورم معموالً فقبهی کاالها و خدمات است و حال آن که در محاسآنچه در این تعریف قابل تأمل است ذکر قید همه

 مدنظر است. 416کاالها و خدمات مصرفی افزایش قیمت

 اند:ـ که تورم را بدین شرح توصیف کرده ”فرهنگ اقتصادی“دکتر سیاوش مریدی، و علیرضا نوروزی ـ مؤلفان 

 .”نحوی که باعث کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شودبهها فرایند افزایشِ مداوم قیمت“

اعث به نحوی که ب“معنای کاهش قدرت خرید پول است، بنابراین، ذکر عبارت بهنفسه ها، فیمتاز آنجا که صِرف افزایش قی

ی حشو دارد. زیرا، افزایش قیمتی که موجب کاهش بهرسد و جننظر نمیبهضروری  ”کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود

 قدرت خرید پول نشود اصوالً قابل تصور نیست.

دهد ـ تعریفی که در واقع ی تورم ارائه میترین تعریف را دربارهـ که ساده ”زبان سادهبهاقتصاد “زاده ـ مؤلف م. عسگری

 ی مردم از این اصطالح است.معرفِ تلقی عامه

 .”ها، در واقع گرانی همان تورم استتورم عبارت است از باال رفتن قیمت“

 اند:ـ که در مقام تعریف تورم چنین اظهارنظر کرده ”مبانی علم اقتصاد“ؤلفان آلکس ژاکمن و هانری تولکان ـ م

 .”ی بازارهاها در جهت ترقی در مجموعهی قیمتبهتورم عبارت است از تغییرات همه جان“

ی هبساند که در محااستاد دکتر منوچهر فرهنگ ـ مترجم کتاب مزبور ـ در ذیل تعریف یاد شده، متذکر این نکته شده

 شود.نرخ )نسبت( تورم، تغییرات نرخ اوراق بهادار ـ سهام، اوراق قرضه، و... ـ معموالً منظور نمی

 که در تعریف مذکور ”ی بازارهامجموعه“و  ”تغییرات همه جانبه“مورد استاد فرهنگ، کاربرد تعبیرهای بهنظر از تذکر صرف

یاً برای تغییرات چیست؟  ثان ”جانبههمه“ا اوالً معلوم نیست که منظور از کاربرد صفت آمده نیز، محل تأمل و منشاء ابهام است زیر

های فروشی دارد و قیمتی خردهبهبازار کاالهای مصرفی است که جنبهچنانکه قبالً یادآور شدیم نرخ تورم عموماً مربوط 

 غالباً از شمول آن خارج است. 417فروشیعمده

، اند نیز، کم و بیشی علوم اقتصادی ارائه کردهتعریف دیگری از تورم که استاد فرهنگ در مأخذی دیگر: فرهنگ فشرده

 مشمول مالحظات یاد شده است. 

معنایی برابر، کاهش پیوسته و بههای پولی کاالها و خدمات است و یا ی قیمتبهتورم فراگرد افزایش پیوسته و همه جان“

 ”باشد.ی ارزش پول میبهجانهمه 

نظر بهکاال ضروری بهی کاال منسوخ بودن مبادلهبهها در تعریف مذکور با توجه در ضمن، قیدِ صفت پولی برای قیمت

 رسد.نمی

ه است ک ـ اقتصاددان نامدار انگلیسی ـ در فرهنگ اقتصادی معروف خود، تعریفی از تورم ارائه کرده 418سر رابرت پالگریو 

 شود:ی آن ذیالً نقل میترجمه

 .”تعبیر معادل آن، فرایند تنزل مداوم ارزش پولبهها و یا تورم عبارت است از فرایند افزایش مداوم قیمت“

 تعریفی را از تورم آورده که برگردان فارسی آن بدین شرح است: ”المعارف بانکداری و مالیهدائره“ـ در 419چارلز ولفل 

همان شود کهها است. این افزایش موجب جریان موازی و همزمانی میی آن افزایش قیمتقتصادی که خصیصهوضعیت ا“

 ”همان نسبت استبهتنزل قدرت خرید پول 

                                                           
416 - Consumer goods and services 

417 -  Wholesale Prices 
418 -  Sir Robert Palgrave 
419 -  Charlse Woelfel 
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های ویژگیهبها مترادف تلقی شده است بدون این که شود در تعریف مذکور، تورم تقریباً با افزایش قیمتچنانکه مالحظه می

 ها اشاره شده باشد. قیمت افزایش

ح شربهی آن اند که ترجمهـ در کتاب خود، تعریفی از تورم ذکر کرده ”فرهنگ اقتصاد“ـ  مؤلفان 421و زورچر 421اسلوان 

 زیر است:

 ”هازیاد سطح عمومی قیمت 423نحو نامتناسببهو  422افزایش نسبتاً ناگهانی“

 ضروری است:ی اساسی در مورد این تعریف تذکر دو نکته

ها، چنانکه قبالً نیز یادآور شدیم، اصوالً با ماهیت تورم منافی برای افزایش سطح عمومی قیمت ”ناگهانی“یك ـ ذکر صفت 

ها را ایم، اقتصاددانان، تداوم افزایش قیمتتورم دیدهبهاتفاق تعاریف مربوط بهالجمع است. زیرا چنانکه در اکثریت قریب یو مانعه

 کنند.از ارکان و لوازم اصلی تحقق تورم تلقی می یکی

ها، ضمن اینکه خود تعبیری مبهم و نامشخص است، از جامعیت برای افزایش قیمت ”نامتناسب زیاد“دو ـ کاربرد صفت 

  کاهد.تعریف می

 دهد: شرح زیر ارائه میبهـ اقتصاددان انگلیسی ـ که تعریف بسیار کوتاهی از تورم 424جووان رابینسون 

  ”هاافزایش زیاد، نامنظم و لجام گسیخته قیمت“تورم عبارت است از 

دالیل بهاعتقاد نگارنده این تعریف نیز بهدانند ولی نظران تعریف اخیرالذکر را تعریفی قابل قبول و جامع میبرخی از صاحب

 زیر، چندان جامع و مانع نیست:

میان نیامده است و حال آن که خصوصیت مزبور یکی از عناصر بهها سخنی ف از عمومیت افزایش قیمتاوالً ـ در این تعری

یك یا چند کاال و یا خدمت باشد، تورم بهها شیوع نداشته و فقط محدود رود زیرا اگر افزایش قیمتشمار میبهاساسی تورم 

 تواند مصداق داشته باشد.نمی

 که این خصوصیت نیز، غالباً جزء عناصر اساسیای نشده است در صورتیها اشارهناپذیری قیمتی برگشتیصهخصبهثانیاً ـ 

سطح قبلی بازگشته باشد. )تنها مورد استثنای بهها، نهایتاً تورم است. در واقع، ما کمتر تورمی را سراغ داریم که در آن قیمت

 است.( 425”تورم دوری“مشخص، 

ها ـ که افزایش قیمت ”روزافزونی“و  ”خودافزایی“و حالت  ”خودبهی خود ادامه“ی خصیصهبهعریف مذکور ثالثاً ـ در ت

حال خود رها شود، یعنی بهاین است که اگر تورم  ”خود افزایی“ترین عنصر تورم است ـ توجهی نشده است. منظور از حالت مهم

زافزون نحوی روبهها متوقف نخواهد شد؛ بلکه برعکس، برای رفع علل و جلوگیری از آن، اقدامات الزم صورت نپذیرد، افزایش قیمت

 ها، خود موجبات افزایش بیشتر خود را فراهم خواهد کرد. عبارت دیگر، قیمتبهو با شدتی بیشتر ادامه خواهد یافت. 

عنوان تورم تلقی شده و در نتیجه برخی از اقسام بهها قیمت ”لجام گسیخته“و  ”زیاد“اً ـ در این تعریف، فقط افزایش رابع

 ”لجام گسیخته“و  ”زیاد“ـ از شمول آن خارج گردیده است. عالوه براین، در کنار هم آوردن صفات  ”تورم خزنده“تورم ـ از جمله 

 هم خالی از اشکال نیست. 

میان نیامده است؛ در حالیکه، این بهها ذکری بودن افزایش قیمت ”نامتناسب“ه برموارد یاد شده، در تعریف مزبور از عالو

های کاالها و خدمات مختلف همگی گردد. در واقع، اگر در حاالت تورمی، قیمتخصیصه نیز، از مشخصات اصلی تورم محسوب می

آمد. مشکل اساسی تورم در همین ناهماهنگی و عدم تناسب ای پیش نمیاشکال عمده کرد،یك میزان و نسبت تغییر میبه

 هاست.قیمت

                                                           
420 -  H. Sloan  

421 -  A. Zurcher 

422 -  Sudden  

423 -  Disproportionate 

424 -  Joan Robinson 

425 -  Cyclical inflation  
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 ـ تعریف زیر را از تورم ارائه داده است:  ”مبانی سیاست اقتصادی“اهلل مهاجر ایروانی ـ مؤلف کتاب دکتر امان 

اقتصادی. حال این افزایش شدید ممکن  یها در یك جامعهتورم پولی عبارت است از افزایش شدید و غیرعادی قیمت“

   ”است ناشی از گسترش حجم پول باشد و یا سبب و منشاء دیگری داشته باشد

رسد که انتقادات وارد بر تعریف خانم رابینسون، کم و بیش، در مورد تعریف دکتر ایروانی نیز صادق باشد نظر میبهچنین 

ان ـ که مفاهیم چند ”غیرعادی“و  ”شدید“از تعبیرهای  ”گسیخته لجام“و  ”زیاد“ی صفات جابهبا این تفاوت که در تعریف اخیر، 

ی آن نیز پرداخته شده است ـ کاری که بهبیان علل و عوامل موجبهمشخصی هم نیستندـ استفاده شده و ضمن تعریف تورم، 

بعد از تورم در آغاز تعریف  ”پولی“وه براین، کاربرد صفت گیرد. عالای صورت میچندان معمول نیست و غالباً در مبحث جداگانه

هم، موجه نیست زیرا ممکن است این توهم را ایجاد کند که مشکل تورم صرفاً و منحصراً یك مشکل ماهیتاً پولی است. همچنین 

 رسد.نظر نمیبهبرای جامعه نیز، ضروری  ”اقتصادی“استفاده از صفت 

ـ که از تورم،  ”ی اجرای آن در ایرانگذاری تورم و زمینهچهارچوب پولی متکی بر هدف“اب سیدمحمود علوی ـ مؤلف کت 

 تعریف زیر را ارائه داده است: 

  ”ها استافزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت“تورم 

 تورم بدین گونه تعریف شده است:  426در فرهنگ انگلیسی  

همان نسبت بهافزایش و ارزش پول  427نسبتی غیرعادیبهها شود که در آن، قیمتوضعیت اقتصادی اطالق میبهتورم “

 ”یابد.کاهش می

 ها معلوم نیست. در این تعریف نیز، مالک تشخیص غیرعادی و نامتعارف بودن افزایش قیمت

ان دست یافته است، تعریف دکتر عباس شاکری که در آخرین تعریف از این گروه که نگارنده بدبهرسیم باالخره می 

 ی دکترای اقتصاد نامبرده تحت عنوان بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران آمده است:نامهپایان

  ”طور معادل عبارت است از کاهش مستمر ارزش پولبهها و یا گیر قیمتتورم عبارت است از افزایش مستمر و همه“

 تعاریف دیگر -د

د گنجد، هر چنالذکر نمیی سابقگانههای سهپردازیم که در قالب هیچ یك از گروهای میارائه تعاریف متفرقهبهر اینجا د

 هم هست:ها آن که حاوی عناصری از

 ـ آورده است: ”فرهنگ علوم اقتصادی یا بازرگانی و مالی“گهر ـ در تعریفی که دکتر عبدالحسین نیك

ی اقتصادی ـ اجتماعی از راه مکانیسم پولی که های فعال در مجموعهی عمومی تعدیل تنشپدیده“ تورم عبارت است از

 ”ها و کاهش ارزش پول استی آن ترقی سطح عمومی قیمتصفت مشخصه

ل تعدی“قسمت اول این تعریف واجد ابهام بسیار است و معلوم نیست منظور نویسنده و یا مترجم از عبارت پرآب و تاب 

ال های فعی تنشچیست؟ اگر تورم عامل تعدیل کننده ”ی اقتصادی ـ اجتماعی از راه مکانیسم پولیهای فعال در مجموعهتنش

تواند و نباید منشاء نگرانی باشد. اما قسمت دوم آن، برعکس، کامالً ی اقتصادی ـ اجتماعی شمرده شود، بروز آن نمیدر مجموعه

 ست که امروزه مورد قبول اکثریت غالب اقتصاددانان قرار دارد.گویا و مبین مفهومی از تورم ا

 تعریفی که گونتر بورگر از تورم ارائه کرده است:

  ”کنندها را تعیین میتورم یك نوع جنگ داخلی است یعنی مبارزه میان طبقاتی که دستمزدها و قیمت“

ز آثار آن: توضیح یکی ابهجای بیان ماهیت این عارضه بهاین تعریف که بیشتر از دیدگاه سیاسی و طبقاتی مطرح گردیده، 

پردازد. در این تعریف، ی سودبران و مزدبران ـ میها در جامعه ـ مخصوصاً بین دو طبقهتأثیر تورم برتوزیع مجدد درآمدها و ثروت

مکان، کسب ثروت و یا درآمد هر های اجتماعی برای حفظ موقعیت مالی خود، و در صورت ای طبقات و گروهی مبارزهاندیشه

ها و قدرت خرید خود، کامالً چه بیشتر از رهگذر تورم و یا الاقل حفظ وضع موجود و تالش برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی

 مطرح است. 

                                                           
426 - Beyond the Dictionary in English, 1973 (see inflation) 
427 - Abnormal rate  
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 تورم هایهزینه -2-4

 ست،ا مجزا حقیقی بخش از پولی بخش چون و است پولی یپدیده یك اساساً تورم محض، کالسیکی اقتصاد چهارچوب در

 تخصیص و حقیقی بخش بر بنابراین و است پول رشد تغییرات از انعکاسی صرفاً تورم یعنی. دارد خنثی حالت اقتصاد در تورم

 مشترک هایدیدگاه هاکالسیك با تورم ماهیت و پولی هاینظریه مورد در که فریدمن اما. ندارد تأثیری درآمد توزیع و منابع

 در که متغیرهایی بینیپیش و دشومی نااطمینانی موجب تورم است معتقد وی. ندکمی تلقی مضر و پرهزینه را تورم دارد، زیادی

 صادیاقت هایفعالیت ریسك یهزینه دشومی موجب این و سازدمی مواجه مشکل با را یرندگمی قرار استفاده مورد هاپروژه ارزیابی

 رشد شدن محدود موجب خود این و یابد افزایشها آن با مرتبط متغیرهای و تصمیم متغیرهای واریانس افزایش خاطربه

 د.شومی وریبهره کاهش و گذاریسرمایه

 کمتری منفی اثرات تورم باشند، ترقوی آن در رقابت و بازار نیروهای و باشد بیشتر ثبات دارای و تررقابتی اقتصاد قدر هر

 رقابتی کامالً اقتصادهای در حتی که داشت خاطربه باید اما. دارد مطابقت مرتبطه ظروف هیدرولیکی قواعد با بیشتر و دارد پی در

 رتأثی عدم و پول خنثایی که طورهمان. ندارد موضوعیت تورم بودن ضرربی و خنثایی ،(ندارد خارجی وجود واقعی دنیای در که)

 ندارد. موضوعیت اقتصادهایی چنین در نیز آن

 بخش و منابع تخصیص تورم، د.شومی بیشتر ثباتیبی آن در یا یردگمی فاصله رقابت حالت از اقتصاد هرکه میزانی به

 یراز ریزد،می همبه را منابع تخصیص تورم موجود، اقتصادهای بیشتر در لذا. دهدمی قرار خود تأثیر تحت بیشتر را حقیقی

 ایدنب ند،کمی عمل متناسب صورتبه فتند تورمگمی هاکالسیك که طورآن اگر. ندکنمی عمل متوازن و متناسب صورتبه

 را نسبی هایقیمت ها،قیمت متناسب رفتار و است مبتنی نسبی هایقیمت بر منابع تخصیص زیرا دهد، تغییر را منابع تخصیص

 دچار ار منابع تخصیص و خوردمی همبه نسبی هاقیمت لذا ند،کنمی عمل متناسب تورم موجود اقتصادهای در اما دهد،نمی تغییر

 توزیع ورمت منابع، مجدد تخصیص بر عالوه باشد، ستردهگمیتور فرآیندهای در هاقیمت نامتناسب رفتار این اگر .سازدمی تغییر

 را اقتصادی مولد هایفعالیت اندازچشم و ندکمی نا اطمینانی ایجاد هم تورم ایران اقتصاد در. دهدمی انجام هم درآمد مجدد

 دهد.می انجام منابع مجدد تخصیص هم سازد،می نامشخص و مکدر

 نوع این سمتبه را منابع بیشتر تورم برخوردارند، باالیی گذاریقیمت قدرت از کشور اقتصاد در نامولد هایبخش که آنجا از

 باال درآمدی هایدهك وضعیت و بدتر را درآمدی پایین هایدهك درآمد نسبی وضعیت تورم همچنین. دهدمی سوق هافعالیت

 ضعیتو تورم که است شده داده نشان اقتصادسنجی برآورد یك یارائه با سوم یبرنامه مستندات پنجم جلد در. سازدمی بهتر را

 .ندکمی بدتر را پایینی دهك 4 وضعیت و سازدمی بهتر را باال درآمدی دهك 4

 امروز که طوریبه دهد،می افزایش را نامرتبط هایقیمت تصحیح و ساختاری تعدیل هایبرنامه هایهزینه همچنین تورم

 یطمح منابع، مجدد تخصیص و درآمد مجدد توزیع نااطمینانی، بر عالوه تورم. دشومی قلمداد مذکور هایبرنامه اجرای اصلی مانع

 ارزیابی در بتهال. سازدمی نامناسب نوآوری و ابداع و تکنولوژی ارتقای کیفیت، بهبود برای را اقتصادی یتوسعه بستر و کار و کسب

 . داشت نظر در را آن هایویژگی سایر و ندکمی ایجاد که تناسبی عدم میزان تورم، کیفیت باید تورم هایهزینه

 هم ینقدینگ ثباتیبی برای را زمینه بگیرد، خودبه مستمر و مزمن حالت و شود قوی تورم هایپویایی وقتی ترمهم همه از

 فعال هم را پولبه تورم از علیت جهت و داده تغییر حدی تا را باشدمی تورمبه پول از عمدتاً که علیت جهت و ندکمی فراهم

الیورا  ثرا طریق از نباشد، مناسب و قوی دولت ستانیمالیات نظام که صورتی در باشد، باال و مستمر تورم وقتی سازد. باالخرهمی

 تیح یا و فراهم تورم شوندگیتقویت خود برای را زمینه خود این و دشومی فراهم مستمر و زیاد هایبودجه کسر یزمینه تانزی

 ند.کمی تشدید

 رمتو پیشرفته کشورهای در که وجودی با که است این گیرد قرار توجه مورد باید اینجا در هکمیمه ذکر قابل ینکته

 2 از ورمت دهندنمی اجازه کشورها این هستند، قوی تعادلی تعدیالت برای بازار نیروهای و ندکمی عمل متناسب نسبتاً صورتبه

 ترینپای بسیار توسعه حال در کشورهای با مقایسه در تورم یهزینهکه است حالی در این. رود باالتر اقتصادشان در درصد 3 الی
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 در اند،کرده تجربه را باالیی نسبتاً هایتورم که 1971 یدهه 1961 یدهه دوم ینیمه در جز پیشرفته کشورهای در. است

 اند.بوده موفق زیادی حد تا امر این انجام در و کنند مهار را خود تورم اندکرده سعی دیگر هایزمان

 

  های تورمنظریه -3-6

نظرات مختلفی در خصوص ماهیت تورم و علل آن بیان شده است که ما در این قسمت چهار دیدگاه از این نظریات را مورد 

 دهیم: بررسی قرار می

 نظریه پولی تورم؛ -1

 ی تقاضا؛بهتورم مبتنی بر جاذ -2

 تورم مبتنی بر فشار هزینه؛ -3

 دیدگاه ساختارگرایان در مورد تورم. -4

    تورم پولی نظریه  -1-3-6

 ورمت مکتب این اقتصاددانان اعتقاد براساس که است شده مطرح پولیون مکتب اقتصاددانان طرف از تورم پولی نظریه

 ینتأم یا پول عرضه و دولتی مخارج همزمان افزایش صورت در تورم پولی نظریه پایه بر آیدمی شماربه پولی کامالً ایپدیده

. آمد خواهد پدید تورم کشورها اقتصاد در قطعاً مرکزی بانك توسط پول عرضه افزایش طریق از جامعه سطح در دولتی مخارج

 تصاداق در تورم جامعه سطح در پول عرضه بودن ثابت با و دولتی مخارج یا هاهزینه افزایش صورت در تورم پولی نظریه پایه بر

 و پول عرضه همزمان افزایش و پول گردش سرعت ثبات صورت در که است مدعی تورم پولی آمد. نظریه نخواهد پدید کشورها

 که گرفت نتیجه توانمی تورم پولی نظریه از بود خواهد صفر جامعه سطح در هم تورم نرخ کشورها، اقتصاد در حقیقی تولید

 اشتهد استقالل دولت هایگیریتصمیم و هافعالیت از مرکزی بانك هایفعالیت باید جامعه سطح در تورم نیامدن پدید برای

 فزایشا طریق از و دستوری صورتبه مرکزی بانك از مخارجشان تأمین منظوربه و بودجه کسری صورت در هادولت نباید و باشند

 بگیرند. قرض جامعه سطح در پول عرضه

  تقاضا یجاذبه بر مبتنی تورم -2-3-6

 چهارچوب این در آیدمی وجودبهمیاس پول رشد اثر بر و تقاضا یجاذبه طریق از تورم پولیون، و هاکالسیك یایده طبق

 یجاذبه رب تورم دیدگاه این طبق کلی عبارتبه. آیدمی وجودبه تورم تقاضا، افزایش و جریان در پول حجم طریق از تنها تحلیلی

 سمتبه LM منحنی انتقال) جریان در پول حجم افزایش با دشومی مالحظه زیر نمودار در که طورهمان. است مبتنی تقاضا

 طحس اگرچه یابد،می افزایشبه از هاقیمتمیعمو سطح ،(راست سمتبه تقاضا منحنی انتقال) تقاضا افزایش و( راست و پایین

 رودیم فراتر هم از هاقیمت ترطوالنی زمانی افق در باشد کامل اشتغال محصول سطح اگر اما. یابدمی افزایشبه از هم کل محصول

 طوری کل یعرضه منحنی و یافته افزایش نهاده قیمت ، Pافزایشبه نسبت تولیدی هاینهاده صنایع صاحبان العملعکس با و

 ابد.ی افزایش پول حجم افزایش با متناسب هاقیمت و گردد باز بلندمدت سطحبه درآمد سطح که دشومی منتقل باال سمتبه
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 را ورمت کامل، اشتغال وضعیتبه اقتصاد داشتن تمایل و پول گردش سرعت بودن ثابت فرض دو بر تأکید با نگرش این

 وی .است پولی یپدیده یك همیشه و جا همه تورم که دشومی مدعی فریدمن حتی. ندکمی ارزیابی پولی یپدیده یك ماهیتاً

 هاقیمت مستمر افزایش یافت،نمی افزایش صنعتی کشورهای در جریان در پول حجم 1971 یدهه در اگر که ندکمی استدالل

 یدوگمی یعنی. ندکمی استفاده متقابل یتجربه روش از خود مدعای اثبات برای وی. نداشت بروز مجال کشورها این در تورم و

 طوربه کشورها این در هم جریان در پول حجم یانباره است، داشته وجود باالیی هایتورم مذکور کشورهای در 1971 یدهه در

 گونه این پول یانباره اگر زیرا است، بوده پول یانباره افزایش هاتورم این علت بنابراین است، یافته افزایش ایمالحظه قابل

 .نداشت بروز مجالمیتور چنین یافتنمی افزایش

 یاندازه تا و پیشرفته کشورهای در مختلف هایدوره در تورم از ایمالحظه قابل بخش تورم یپدیده تبیین روش این

 را گسترده حد این تا یایده این موضوعیت تواندنمی کس هیچ و دهدمی توضیح را توسعه حال در کشورهای در محدودتری

 موضوع نه یا دهدمی توضیح هازمان یهمه و کشورها یهمه در را تورم مطلق طوربه ایده این آیا اینکه اما دهد، قرار انکار مورد

 دارد. فراوان اگر و اما جای که است دیگری

 هایظرفیت و بیکاری وجود شرایط در و رکودی اقتصاد در که است این کرد توجه آنبه باید اینجا در که دیگری ینکته

 اگر اام. باشد محدود انتورمی اثر و بیانجامد اشتغال و محصول افزایشبه تواندمی تقاضا طرف مالی و پولی هایسیاست خالی،

 و دهش گذاریسرمایه تقاضای کاهش موجب محدودکننده اثر طریق از مالی هایسیاست باشد، کامل اشتغال نزدیکی در اقتصاد

 مالی تسیاس یا د؛شومی منجر تورم افزایشبه شرایطی چنین در که است پولی سیاست این و دهدنمی افزایش چندان را هاقیمت

 .دشومی تورم موجب پول حجم افزایش تناسببه شود، مالی تأمین مرکزی بانك توسط بودجه کسر کردن پولی طریق از اگر

  هزینه فشار بر مبتنی تورم -3-3-6

 تولید یهزینه افزایش صورتبه هانهاده قیمت افزایش ویندگمی و نندکمی منتسب تولید هایهزینه فشاربه را تورم ایعده

 .دشومی تورم بروز موجب چپ و باال سمتبه کل یعرضه منحنی کردن منتقل طریق از

 کلی طوربه یا وریبهره کاهش یا هانهاده قیمت افزایش خاطربه وقتی دشومی مالحظه پایین نمودار در که طورهمان

 حسط هم یابدمی کاهش کل تولید سطح هم د،شومی منتقل چپ و باال سمتبه کل یعرضه منحنی تولید، یهزینه افزایش

 یدهه در که نندکمی اظهار ایده این طرفداران لذا. آیدمی وجودبهمیتور رکود آن متعاقب و یابدمی افزایش هاقیمتمیعمو

 هاآن .بود سوخت قیمت افزایش از ناشی هایهزینه فشار یابد، افزایش صنعتی کشورهای در تورم شد باعث که آنچه 1971

 پول افزایش منتظر محصول قیمت اما یابد افزایش درصد 41 الی 31 حدود تولید یهزینه دشومی چگونه که کردند استدالل

 .نیابد افزایش و بماند
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 این دشومی برداشت تجربی مشاهدات در تورم و پول جهتیهم و همراهی از که چیزی نهایت معتقدند ایده این طرفداران

 رفص با دو این میان علیت جهت و دو این تعامل ینحوه مورد در اما. دارند مثبت کامل همبستگی تورم و پول بگوییم که است

 لمعلو تورم این کل آیا که کرد بررسی باید. کرد اظهارنظر مشخص طوربه تواننمی کامل مثبت همبستگی این یمشاهده

 بر تأثیرگذاری رد تورم و پول و یا است تورم ثباتیبی خاطربه ایاندازه تا پولی هایثباتیبی یا است نقدینگی و پول هایثباتیبی

 مجال هم ورمت شدنمی زیاد پول اگر اینکه بر مبتنی متقابل یتجربه روشبه عده این نظر از. دارند پیچیده تعامل هم با یکدیگر

 .کرد ثابت را تورم برای پول علیت تواننمی( یافته افزایش هم تورم است شده زیاد پول که حاال) نداشت افزایش

 هایمتق ثباتیبیبه العملعکس در ایمالحظه قابل حد تا پول بسا چه زیرا نیست، کاملی روش استدالل، روش این اساساً

 هاینههز فشاربه تورم اگر. است هر دو میان همبستگی و همراهی نیمکمی مشاهده ما که آنچه نهایت در و باشد کرده پیدا افزایش

 پول یا ودش تعدیل باال سمتبه پول گردش سرعت باید یابدمی افزایش مالحظه قابل طوربه تولید هایهزینه وقتی باشد، مربوط

 تورم هک نیست این افراد این ادعای مسلماً. شود پذیرامکان مکانیکی و فنی لحاظبه تورم افزایش تا گردش یابد منفعل طوربه

 موارد بعضی در که است این تأکیدشان بلکه ندارد، پولی ماهیت تورم و آیدمی وجودبه هاهزینه فشار از جا همه در و همیشه

 اراستمر و همراهی کند تورم با که دشومی تعدیل ایگونهبه هم پول و استتورمی استعدادهای تقویت منشاء هاهزینه افزایش

 با ینگینقد رشد با تورم اینکه و تورم و پول همراهی تواندنمی هیچکس کلی طوربهسازد.  پذیرامکان را یافته افزایش هایقیمت

 .کند انکار را هستند جهتهم هم،

 یهزینه و طیور و دام پرورش و کشاورزی هاینهاده قیمت. است افزایش معرض در مدام تولید، هایهزینه ما کشور در

 االهایک قیمت که شده موجب این و است باال بسیار پیشرفته کشورهایبه نسبت و است افزایشبه رو مدام صنعتی تولیدات

 خشب لذا. یابد کاهش المللبین اقتصاد سطح در کشور پذیریرقابت و باشد باالترها آن خارجی قیمتبه نسبت داخل ساخت

 کرد نترلک را نقدینگی باید ابتدا و دارد پولی ماهیت کامل طوربه ایران در تورم که شود مدعی تورم، تحلیل هنگام باید ما تولید

 .شود مهار تورم تا

 کشور گینقدین صحیح مدیریت برای خود مسئولیت از و کنند منتسب هاهزینه رشدبه صرفاً را تورم نباید هم پولی مقامات

 با نگاه این اب و باشند داشته توجه تأثیرگذار عنصر دو این میان پیچیده تعامل و عامل دو هر نقشبه باید بلکه کنند، خالی شانه

 کار ازمانس باید کرد، جلوگیری آن ثباتیبی و سیالن از و کرد مهار را نقدینگی رشد باید که حال عین در لذا. کنند برخورد تورم

 دتولی هاینهاده روی چندباره هایگریواسطه از کرد، نهادینه ها نگاهب در باید را مالی انضباط کرد، روزبه و متحول را تولید و

 و ابداع و وریبهره ارتقای و داده قرار تولیدکننده اختیار در مناسب تسهیالت کرد، جلوگیری طیور و دام پرورش و کشاورزی

 .داد قرار توجه و تأکید مورد را نوآوری

 زا که کشورهایی لذا باشند، نداشته اقتصاد یعرضه طرف در ریشه تواندنمی پیچیده هایپویایی با و مزمن هایتورم

 قدینگین که نیست معنی بدان این. هستند گریبانبه دست عرضه، طرف مشکالت با عمدتاً برندرنج می مستمر و باال هایتورم

 و مشکالت اب تعامل در نقدینگی ثباتیبی اما است، ثباتبی هم اقتصادها این در نقدینگی. است محدود و باثبات کشورها این در

 ند.کمی پیدا استمرار عرضه طرف موانع

  تورم مورد در ساختارگرایان دیدگاه -4-3-6

 لقائ نقش تورم تشکیل در هاهزینه فشار برای و پذیرندمی را تورم ایجاد در پول نقش که حال عین در ساختارگرایان

 .ندک کمك بسیار تورم هایپیچیدگی صحیح درک در مابه تواندمی که نندکمی مطرح را دیگری مهم علل تورم برای هستند،

 و پولی عوامل با عوامل این تعامل و کرد توجه هم نهادی و ساختاری عواملبه باید تورم صحیح شناخت برای که معتقدندها آن

 تصاداق در که اقتصادی عوامل یعنی باشد؛ توزیعی تضادهای ینتیجه تواندمی تورمها آن دید از. گرفت نظر در نیز را ایهزینه

 اینبه دهند افزایش را خود محصول قیمت نندکمی سعی باشند، برخوردار گذاریقیمت قدرت از اگر فروشند،می خدمات یا کاال

 یهمههک آنجا از دهند، اما اختصاص خودبه بیشتری سهم ملی محصول از توانندمیها آن و نندکنمی کاری چنین دیگران که امید

 دارند، قرار مشابه و یکسان هایانگیزه معرض در( همزمان غیر و ناهماهنگ صورتبه ولو) اقتصادی عوامل یهمه و فروشندگان
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 است افزایش حال در مدام هاقیمتمیعمو سطح زمان طول در لذا. برندمی باال را خود کاالهای قیمت تصور همین با هم دیگران

 .یابدمی استمرار پویا طوربه تورم و

 این ازها آن ناهماهنگ یاستفاده و اقتصادی عوامل میان گذاریقیمت قدرت وجود تورم اصلی عامل دیدگاه این طبق

 همس نندکمی تصور فردی عوامل که طورآن عمل در البته. است ملی محصول از بیشتر نسبی سهم آوردن دستبه برای قدرت

 همس دهند انجام را اقدام همینانگیزه همین با هم دیگران وقتی زیرا ،(است زودگذر آن افزایش یا) یابدنمی افزایشها آن نسبی

 سیالن اگر. ستنی تأثیربی اینجا در هم نقدینگی وضعیت البته. است ثابت و شودمی باز خود قبلی وضعیتبه تقریباً همه نسبی

 و حدودم نقدینگی اگر و دشومی تقویت و تسهیل توزیعی تضادهای طریق ازتورمی استعدادهای تقویت باشد، زیاد نقدینگی

 با محت طوربه البته باشد؛ نقدینگی معلول اقدامات این که نیست طوراین اما د،شومی محدودتر مذکور مجرای باشد، منضبط

 و ولیپ عوامل با تعامل در راها آن بعد کرد، ارزیابی مستقل ابتدا را مهم عوامل این باید تورم تحلیل در لذا. دارد تعامل نقدینگی

 .کرد بررسی ایهزینه

 428ضریب جینی  -5-6

 کندگیاپرانمیز یرـگیازهندا ایبر دقتصاا در. است درآمد توزیع در توازن و برابری جوامع یافتگی توسعه های نشانه از یکی

 ثروت توزیع محاسبه برای اقتصادی شاخصی جینی ضریب. دمیشو دهستفاا جینی ضریب منا  به صیشاخ از مددرآ یبرانابر یا

 وزیعت در نابرابری میزان سنجش برای معموال که است آماری پراکندگی گیری اندازه واحد یك جینی ضریب .است مردم میان در

 یکی .دارد یك و صفر بین ارزشی که شودمی تعریف نسبتی با ضریب این. شودمی استفاده آماری جامعه یك در ثروت یا درآمد

 هراست. جامعه آن در ثروت یا درآمد توزیع توازن و تعادل جامعه، یك در رفاه وضعیت و اجتماعی رشد هاینشانه مهمترین از

 ینیج ضریب چقدر هر بالعکس و دهدمی نشان را درآمد توزیع در بیشتر برابری باشد، صفر عدد به نزدیك جینی ضریب چقدر

 و رآمدد همه یعنی باشد صفر عدد با مساوی جینی ضریب اگرکند. می مشخص را درآمد نابرابر توزیع باشد، یك عدد به نزدیك

 نفر یك تدس در تنها ثروت که ایگونه به مطلق نابرابری یعنی باشد یك عدد با مساوی اگر و( مطلق برابری) دارند یکسان ثروت

 .ندارد درآمدی هیچ مابقی و است

 درصدی دهندهنشان y محور منحنی این در. شودمی تعریف لورنز منحنی اساس بر معموالً ریاضیاتی لحاظ از جینی ضریب

 از لورنز منحنی عبور مثال، برای(. نمودار به کنید نگاه) شودمی کسب جامعه فقیرتر درصد x توسط که است جامعه درآمد کل از

 این درآمد کل از درصد 15 تنها جمعیت فقیرتر درصدسی کشور این در که دهدمی نشان کشور یك برای   =15yو=31x نقطه

 . گذردمی =x=111y 011نقطه از همواره منحنی این که است مشخص همچنین،. دهندمی اختصاص خود به را کشور

                                                           
428 Gini Coefficient 
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 منحنی لورنز 

 نسبت جینی ضریب که گرفت نظر در توانمی. دهدمی نشان را درآمدها کامل برابری توزیع درجه45 خط نمودار این در

ی: یعن. باشد( شکل در A،B منطقه) برابری خط زیر کل مساحت و( شکل در A منطقه) لورنز منحنی و برابری خط بین مساحت
G=A/(A+B) 
 45 خط با لورنز منحنی انطباق) کامل برابری ٔ  دهندهنشان صفر عدد. شودمی بیان درصد صورت به معموالً جینی شاخص

 نفیم کاالیی هیچ ارزش که است الزم صحیح، ٔ محاسبه برای. است بیشتر نابرابری معنای به عدد این رفتن باال و است( درجه

 درآمد دنبای خانواری هیچ شود،می استفاده خانوارها درآمد اختالف توصیف برای جینی شاخص اگر نتیجه در. نشود گرفته نظر در

 باشد. داشته منفی

 برابر فاوتت میانگین کلی، طور به. دانست نسبی تفاوت میانگین نصف معادل را جینی شاخص توانمی دیگر رویکردی با

 یانگینم با شودمی برابر تفاوت میانگین مورد این در. مجموعه یك مقادیر از مختلف هایجفت اجزای هایفاصله میانگین با است

 بر سیمتق تفاوت میانگین مقدار نسبی، تفاوت میانگین. دارند یکدیگر با جامعه یك از تصادفی خانوار دو که درآمدی اختالف

 درآمدی ابرینابر و طبقاتی اختالف بودن باال از شاخصی عنوان به معموالً کشور یك در ضریب این بودن باال است. مقادیر میانگین

 .شودمی گرفته نظر در کشور این در

 اعالم 25 کشور این جینی ضریب نمره و دارد را درآمدی نابرابری کمترین سوئد ،2114 سال در ملل سازمان گزارش طبق

 نظر از ایران رتبهاند. گرفته قرار نظر این از سوم رتبه در 25٫8 نمره با نروژ و دوم جایگاه در 25٫6 نمره با اوکراین. استشده

 از باالتر و استبوده 68 جهان کشور 136 میان درصد، 38٫3 نمره با 2114 سال همچنین و 2113 سال در جینی ضریب

 همین نیز 2112 تا 2113 هایسال بین ایران جینی ضریب متوسط. دارد قرار ترکیه و روسیه قطر، آمریکا، نظیر کشورهایی

 رد ایرانی خانوارهای درآمد و هزینه از ایران آمار مرکز آمارگیری طرح نتایج اساس بر که داشت توجه باید البته. استبوده مقدار

 کل در و درصد 32 حدود روستایی مناطق در درصد، 35 از بیشتر اندکی ایران شهری مناطق در جینی ضریب ،1392 سال

 یافته، توسعه و صنعتی کشورهای از برخی ،2114 سال در ملل سازمان گزارش طبق .است بوده درصد 36٫5 حدود کشـــور

 که کشورها از دیگر برخیاست.  41٫8 جینی ضرب با آمریکاست آنها جمله از که دارند ایران به نسبت بیشتری درآمدی شکاف

 ،52٫1 نمره با شیلی ،54٫7 نمره با برزیل: از عبارتند 2114 سال در آمار طبق دارند، ایران به نسبت بیشتری درآمدی شکاف

 و 41٫1 نمره با روسیه ،41٫8 نمره با آمریکا ،41٫1 نمره با قطر ،42٫1 نمره با چین ،44٫5 نمره با آرژانتین ،46٫2 نمره با مالزی

 .41 نمره با ترکیه
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 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک آمار مطابق 1392 تا 1386 هایسال بین ایران در جینی ضریب تغییرات

 429بیکاری -6-6

 منبع یا شغل اما باشد کار جویای وقرار دارد ( سال 65 تا 15) کار سن درو  بیکار کسی است که حاضراست کارکند 

 نانز. آیندنمی حساب به فعال جمعیت جزو نیستند، کار انجام به قادر که جهت آن از مسن افراد و کودکان. نکند پیدا درآمدی

 گفته بیکار افراد تعداد به بیکار جمعیت. شوندنمی شمرده فعال جمعیت جزو نباشند، کار جویای اگر نیز دانشجویان و دارخانه

 یا هفته آن در و باشد، کار فاقد آمارگیری از قبل هفته در که است سال 11 باالی فردی ایران، آمار مرکز منظر از بیکار. شودمی

 رکا به آغاز دلیل به که افرادی همچنین. باشد کار جستجوی در آن از قبل هفته سه و هفته آن در و باشد کار آماده آن از بعد

 د. شونمی محسوب بیکار نیستند، کار جویای قبلی شغل به بازگشت انتظار یا آینده هفته در

 ایران آمار مرکز. دارند سن سال 35 زیر ایران جمعیت درصد 71 حدود. است چهارم یك به نزدیك ایران در بیکاری میزان

 هایاستان در کاریبی نرخ. است ایران در بیکاری متوسط نرخ برابر دو تقریباً که کرده اعالم درصد 21٫8 را جوانان بیکاری میزان

 مرکزی بانك گزارش بهاست.  باالتر ایران نقاط دیگر از مرزنشین هایاستان در کاریبی نرخ اغلب اما. است متفاوت ایران مختلف

 فرد دو درصد 2٫17 شاغل، فرد 1 دارای درصد 55٫4 شاغل، فرد بدون ایران هایخانواده از درصد 22٫5 ،1389 سال در ایران،

 که رفته دست از شغلی فرصت 811٬111 ،1391 سال در حال عین در. اندبوده شاغل فرد بیشتر و 2 دارای درصد 4٫9 و شاغل

 57 میان این از که رسید ٪24 به شاغل فرد بدون هایخانواده درصد 1393 سال در .استبوده تولید دالر میلیارد 18 معادل

 .اندبوده بیشتر و شاغل نفر سه دارای 3٫5 و شاغل نفر دو ٪15٫5 شاغل، نفر یك درصد

 انواع بیکاری  -7-6

 کرد: بندیدسته زیر موارد در توانمی را بیکاری

 اقتصادی هایسیستم تمام و نیستند شغل دارای اوقات همه در افراد همه واقع در که است بدیهی 431ی:طبیع بیکاری

 بازارهای کلیه در تعادل که است شرایطی در اقتصاد، در موجود بیکار کار نیروی میزان" 431.دارند بیکار تعدادی آزاد، بازار براساس

 عبارت فریدمن، کار در خصوصبه و گراهاپول اقتصاد در طبیعی بیکاری نرخ 432".باشد داشته وجود کار بازار از غیر به اقتصاد

 برندمی کار به NIRU لفظ با را آن مودیگلیانی، مانند افرادی گاهی. ندارد وجود شتابان تورم نرخ آن در که بیکاری نرخ از است

 توجه با که ودب این شد ارائه فریدمن توسط که بیکاری طبیعی نرخ فرضیه پشت یایده .است غیرتورمی بیکاری نرخ معنی به که

 تغییر از اشین اصطکاکی بیکاری شامل بیکاری این که باشد داشته وجود بیکاری از مشخصی مقدار باید کار نیروی بازار ساختاربه

 سطح از اسمی دستمزدهای بودن باالتر دلیلبه حقیقی دستمزدهای از برخواسته کالسیکی بیکاری احتماالً و کارگران شغل

 از. است (کار نیروی بازار نهادهای دیگر یا و کارگری هایاتحادیه دستمزد، حداقل قوانین دلیلبه) بازار کنندهتسویه دستمزدهای

                                                           
429 Unemployment 
430 Natural Rate of Unemployment 

 .153ص دوم، چاپ ،1383 طباطبایی، عالمه دانشگاه انتشارات تهران، پارسیان، علی کالن، اقتصاد گریگوری؛ منکیو، 431 

 .828ص دوم، چاپ ،1376 ، رسا تهران، بازرگانی، و اقتصاد فرهنگ مرتضی؛ باغیان،قره 432 
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 نرخ ی،حقیق دستمزد موقتی کاهش دلیلبه که کند ایجاد را امکان این است ممکن( نشدهبینیپیش) غیرمنتظره تورم طرفی

 پیوسته ورمت با تنها ضمناً. رودمی بین از تورمی انتظارات اصالح بار یك با اثر این اما شود، طبیعی بیکاری نرخ از کمتر بیکاری

 .کرد حفظ طبیعی بیکاری نرخ از کمتر را بیکاری نرخ توانمی شتابان

 ایجوی افراد برای گرچه بیکاری، نوع این در. است اقتصاد هایپویایی از ناشی بیکاریاین نوع از  433اصطکاکی: بیکاری

 ادافر که زمانی مدت لذا. کندمی اجتناب آن پذیرش از نیست، وی شأن در فرد، نظربه کهآن دلیلبه اما دارد، وجود شغلی کار،

 شود می فتهگ بیکارانی بهعبارت بهتر، . بهگویند اصطکاکی بیکاری را هستند، جدید کار جستجوی در یا و شغل تعویض نتیجه در

 کاربی زمانی مدت هستند شغل دنبال به افراد که هنگامی. اند نکرده پیدا را خود شغل هنوز ولی دارد، وجود شغل آنها برای که

 رها را خود غلش بهتر شغل یافتن برای است ممکن نیز شاغل افراد. گویند می اصطکاکی بیکاری بیکاری، نوع این به که هستند

 .هستند اصطکاکی بیکاری دچار زمان این در که باشند کار دنبال به مدتی و کند

 جایهب پیشرفته، ابزارآالت شدن جایگزین و تولید تکنولوژی در تحوّل از ناشی بیکاری، نوع این434 ساختاری: بیکاری

 یگرد اصلی عامل. است بیکاری نوع این حذف راستای در کار، نیروی پرورش ریزیبرنامه هایسیاست. است انسانی کار نیروی

 فنّی، رفتپیش یا و ذوق تغییر تولید، هزینه افزایش علتبه که است؛ صنعت یك عمر تدریجی و درازمدت کاهش بیکاری، نوع این

 دراز تغییر از حاصل که است، بیکاری از ایگونه .شوندمی بیکار صنایع این کارگران آن نتیجه در که رود،می بین از صنایع برخی

 بر بتنیم صنایع به تولیدی صنایع از کشور اقتصادی ساختار چنانچه مثال برای. است کشور صنایع یا اقتصاد در ساختاری مدت

 خواهد ساختاری کاریبی شاهد اقتصاد نباشد، تکنولوژی صنعت در شرایط واجد کارکنان دارای کشور و کند تغییر تکنولوزی

 .بود

 آید.می وجودبه فرهنگی و اجتماعی سیاسی، نهادهای هماهنگی عدم نتیجه در که است ایبیکاری 435:نهادی بیکاری

 در .شودمی ایجاد کار، برای تقاضا کاهش و دستمزدها سطح افزایش ینتیجه در بیکاری، این 436ک:کالسی بیکاری

 انونق نظیر کار بازار در دولت های دخالت معتقدند ها کالسیك.شود می بازار نرخ از بیشتر دستمزدها نرخ کالسیك بیکاری

 .اندازد می کارایی از را اقتصاد دستمزد حداقل

 درقآن تقاضا حجم زیرا شود؛می ایجاد کاال برای مؤثر تقاضای کمبود نتیجه در که است ایبیکاری 437:کینزی بیکاری

 و بیکاران تعداد افزایش موجب صرفا دستمزدها، کاهش حالت، این در. باشد داشته دنبالبه 438کامل اشتغال بتواند که نیست

 یاضاف عرضه دچار اقتصاد نتیجه، در. یابدمی تنزّل جامعه کل خرید قدرت زیرا شد؛ خواهد محصول بر کل مؤثّر تقاضای کاهش

 التح به خود به خود وضعیت بگذاریم و نکنیم کاری هیچ" که قدیمی کالسیك حل راه که اعتقاد داشت کینز 439.شودمی کار

 به. ندک ایجاد آنرا است مجبور دولت نیاید وجود به کامل اشتغال وضعیت اگر پس. نیست کارساز دیگر "گردد باز کامل اشتغال

 کینز. ودش می تعیین تقاضا سطح با هم تولید میزان و است تولید میزان کند می تعیین را اشتغال سطح که چیزی کینز نظر

 که ودب معتقد قدیمی نظر این به او. است داران سهام کردن مایوس از بدتر بیکاری به زدن دامن فقرزده، دردنیای که بود معتقد

 او. اشندب بیکار افراد این اینکه از است بهتر کنند پر را چاله همان دیگر عده و بکنند ای چاله که کند استخدام را افراد دولت اگر

 ضریب با همراه گذاری سرمایه های طرح ایجاد با چه بهره، نرخ کاهش صورت به چه است ضروری دولت دخالت که بود معتقد

 .آورد می ارمغان به را کامل اشتغال که افزایش،

 کاری برای تقاضا که است زمانی آن و هستند مواجه آن با سال، از زمانیمدت در افراد که ایبیکاری  441:فصلی بیکاری

 سال از معینی زمان در نامنظم طوربه که است تقاضائی نوسانات از ناشی فصلی بیکاری .باشد نداشته وجود مشخصی فصل در

                                                           
433 Fractional Unemployment  
434 Structural Unemployment  
435 Unemployment Institutional 
436 Classical Unemployment 
437 Keynesian Unemployment 
438 Full Employment 

 .118ص دوم، ویرایش ،1374 بازرگانی، پژوهشهای و مطالعات مؤسسه تهران، کاربردی، و ایپایه کالن اقتصاد احمد؛ اخوی، 439
440 Seasonal Unemployment  
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 فصول و زمستان در که ساختمانی صنایع و دارند قرار فصلی تحوالت تأثیر تحت که کشاورزی هایفعالیت مانند گردد،می ایجاد

 ..دارند کمتری فعالیت بارندگی

 دمولّدن غیر درواقع اام هستند؛ کامل اشتغال در ظاهربه افراد، آن، در که است وضعیتی پنهان، بیکاری 441:پنهان بیکاری

 تولید میزان در نقصانی شوند، برکنار کار از افراد از تعدای اگر و است اضافه تولید، نیاز به نسبت کار، نیروی دیگر عبارتبه یا و

 که شود می داد،گفته انجام بتوان را تولید همان نیز نفر 81 با و کنند کار نفر 111 شرکتی در اگر مثال برای .آیدنمی وجودبه

 برآوردهاییتحقیقات، از بعضی در ولی شوند نمی آمارگیری،محاسبه در پنهان بیکاری البته.باشند می پنهان بیکار آنها از نفر 21

 شود می بیکاری،ارائه نوع این از

 کاهش هایدوره و رونق هایدوره نوعا را اقتصادی هایفعالیت افزایش هایدوره 442تجاری: هایدوره از ناشی بیکاری

 تصادیاق هایفعالیت افزایش و کاهش ترکیب یعنی رکودها، و هارونق ترکیب. نامندمی کسادی یا رکود را اقتصادی هایفعالیت

 اب صنایع اغلب ها،سال دیگر در شود،می کم بیکاری و کرده پیدا رونق صنایع اغلب ها،سال از برخینامند.می تجاری هایدوره را

 کارفرمایان، هک کند؛می بروز اقتصادی رکود شرایط در بیکاری این لذا. شودمی زیاد بیکاری و کنندمی کار پایین بسیار ظرفیّتی

 سیکل گیری اندزه" کتاب در 444 میچل وسلی و 443برنز آرتور .کنندمی اخراج را کارگران از ایعده بعضا و متوقّف را استخدام

 میچل و برنز اساسی های دیدگاه از یکی. کردند تحلیل را تجاری های سیکل درآوردند، نگارش به 1946 در که "تجاری های

 اشتغال بلکه یابد، می افزایش تولید تنها نه رونق، دوره در. کنند می حرکت یکدیگر همراه به اقتصادی های شاخص که بود این

 یادیز بسیار سرعت رونق که صورتی در و یابند می افزایش جدید، های طرح همچنین. یابد می کاهش بیکاری و شده زیاد نیز

 یکاریب و شده کم اشتغال یافته، کاهش خدمات و کاالها تولید رکود، حین در مقابل، در. یابد می افزایش نیز تورم باشد، داشته

 کاهش رکود حین در نوعا ها قیمت نیز دوم، جهانی جنگ از قبل دوره در. یابندمی کاهش نیز جدید هایطرح. شود می زیاد

 اگر دهند، می ادامه خود افزایشبه هاقیمت ها، کسادی زمان در سو، اینبه 1951 دهه از اما(. بود منفی تورم، یعنی) یافتند،می

 دوره وانعن به را رکود میچل، و برنز(. یابد می کاهش تورم، نرخ یعنی. )افتد می اتفاق رونق دوره از کندتر بسیار افزایش این چه

 .یابند می کاهش ماه، 6 حدود برای حداقل و مستمر طور به اقتصادی، های شاخص از بسیاری آن، در که کنند می تعریف ای

 یکل،س اوج. شود می تعیین اساس، این بر و گرددمی باز اقتصادی یهافعالیت جهت تغییر زمانبه تجاری هایسیکل زمان

 یضحض. دکنن کاهشبه شروع فروشی خرده و تولید اشتغال، قبیل از اقتصاد، اساسی هایشاخص که است آن از قبل ماه آخرین

 اآنج از. دارد اشاره کنند، افزایشبه شروع اقتصادی هایشاخص همین آنکه از قبل ماه، آخرین به نیز چرخه این( رکود حداکثر)

 اًلزوم هاحضیض و هااوج زمان تعیین لذا گیرد،نمی صورت واحد زمان یك در غالبا اقتصاد کلیدی های شاخص جهت تغییر که

 . است ذهنی ای اندازه تا

 منحنی فیلیپس  -8-6

رتباط مطالعه ابهچه کسانی قبل از فیلیپس  دهنده ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اگرنشان 445منحنی فیلیپس

های الس در بریتانیا در فاصله بیکاریتورم دستمزدی و بهاقتصادی پرداخته بودند، اما تحقیقات وی راجع  متغیرمیان این دو 

دومتغیر رسید،  ارتباط معکوس و پایداری میان اینبهفیلیپس  446نقطه عطفی در توسعه علم اقتصاد کالن بود. 1957تا  1861

ریع باشد، افزایش دستمزدها س گاه بیکاری پایین و هر یابندآرامی افزایش میبهباشد، دستمزدها  هر گاه بیکاری باال این نحو کهبه

 دهایدستمزیی که سرعت عمل بیشتری دارند، باید ها نگاهب باشد، ترپایین بیکاری نرخ چه هر که زد فیلیپس حدس خواهد بود.

های سمت خود جذب کنند. این فشار در نرخبهپرداختی خود را افزایش دهند تا بتوانند نیروی کار که حال کمیاب شده است را 

های باالتر بیکاری کاهش خواهد یافت. در واقع، منحنی فیلیپس رابطه متوسط میان بیکاری و رفتار دستمزدها را طی چرخه

                                                           
441 Disguised Unemployment 
442 Cyclical Unemployment  
443 Arthur Burns 
444 wesly mitchell 
445 Phillips Curve 
446 Wallusch, Jacek, Evolution of the Neo-keynesian Philips Curve, Ekonomista (The Economist) 5 (2008): 577-592. 
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گذاشت که در صورت دوام، سطح مشخصی از نمایش میبهنی، نرخی از تورم دستمزدی را داد. این منحکسب و کار نشان می

  447وجود خواهد آمد.بهبیکاری برای یك مدت زمانی خاص 

ورم عمومی ها تنایافته را برآورد کردند. اغلب این اقتصادداقتصادهای توسعه اکثرهای فیلیپس سرعت منحنیبه هااناقتصادد

هایی که یك شرکت بر محصوالت خود اعمال بیکاری ارتباط دادند. آشکار است که قیمتبهها و نه تورم دستمزدی را قیمت

که برای  ، مدلییك منحنی فیلیپس 1کند، از ارتباط نزدیکی با دستمزدهای پرداخت شده توسط آن برخوردار است. شکل می

  دهد.دست آمده را نشان میبهدر آمریکا  1969تا  1961های السبههای مربوط داده

ها آن رأس در سولو رابرت و ساموئلسونپل که هااقتصاددان از بسیاری موجود هایداده و برآورد شده منحنی میان نزدیکی

ر در نظر ای سیاستی رفتار کنند. مثالً این طوهگزینه فهرست عنوانبه فیلیپس منحنی با که کرد ترغیب سو اینبه را داشتند قرار

هزینه  1برسد. مطابق با شکل %5بهتواند اقتصاد را تحریك کند تا این نرخ است دولت می %6شد که وقتی نرخ بیکاری گرفته می

های در بدو امر با نرخواحد درصد خواهد بود. اما در صورتی که دولت  5/1انجام این کار بر حسب افزایش تورم، اندکی بیشتر از 

ای بیشتر خواهند بود، طوری که مطابق با شکل، کاهش نرخ میزان قابل مالحظهبهها بیکاری کمتری مواجه باشد، این هزینه

 448واحد درصد( افزایش خواهد داد. 25/1برابر مقدار فوق )حدود  2، نرخ تورم را بیش از %4به %5بیکاری از 

جداگانه  طوربهفلپس و میلتون فریدمن  ادموند گذاری،عنوان راهنمایی برای سیاستبهدر زمان اوج شهرت منحنی فیلیپس 

قیقی دستمزدهای حبهمعتقد بودند که کارگرها و کارفرماهای عقالیی تنها ها آن چالش کشیدند.بهاین منحنی را  نظریی هاانبنی

نظر این دو، دستمزدهای حقیقی برای بهکنند. ای پولی که اثر تورم از آن زدوده شده باشد( توجه می)قدرت خرید دستمزده

ا ب یابند و آن گاه نرخ بیکاری در سطحی قرار خواهد گرفت که منحصراًایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می

 د(.شومیبیکاری گفته ” نرخ طبیعی“این نرخ، به آن میزان از دستمزد حقیقی هماهنگی داشته باشد )که

 

 

 

 

 
 1961-1969منحنی فیلیپس، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کننده محاسبه شده است.نکته: نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمتی مصرف

                                                           
447 King, Robert G., and Mark W. Watson, The post-war US Phillips curve: a revisionist econometric history, In Carnegie-Rochester 

Conference Series on Public Policy, vol. 41, pp. 157-219. North-Holland, 1994. 
448 Taylor, Jim, Incomes policy, the structure of unemployment and the Phillips curve: The United Kingdom experience, 1953–70, 

Incomes policy and inflation (1974): 182-200. 
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ر کنید تر مبادله کند. تصوتواند همواره تورم باالتر را با بیکاری پایینهم فریدمن و هم فلپس اعتقاد داشتند که دولت نمی

قرار داشته باشد. دستمزدهای حقیقی ثابت است، زیرا کارگرانی که انتظار یك نرخ تورم قیمتی که بیکاری در نرخ طبیعی آن 

شان با همان نرخ افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید خود جلوگیری ینمایند که دستمزدهاکید میأخاص را دارند، بر این نکته ت

  449کنند.

ی های مالی یا پولاز سیاست ،سطحی کمتر از نرخ طبیعی آنبهحال فرض کنید که دولت در تالش برای کاهش بیکاری 

نماید که قیمت محصوالت خود را با این جهت ترغیب میبهرا  ها نگاهانبساطی استفاده کند. افزایش تقاضای حاصل از این امر ب

 اند باال ببرند.بینی کردهتر از آن چه کارگرها پیشنرخی سریع

خدام استبههای دستمزد سابق با افزایش درآمد خود تمایل پیدا خواهند کرد که کارگران بیشتری را در همان نرخ ها نگاهب

ها را تا حدودی افزایش دهند. کارگرها برای مدت زمانی کوتاهی دچار آن چیزی خواهند بود که خود درآورند یا حتی آن نرخ

ار شان افزایش یافته است و بنابراین عرضه نیروی کبینند دستمزدهای پولیاین معنی که میبهنامند؛ توهم پولی می هااناقتصادد

 451ند.کمییابد. بنابراین نرخ بیکاری کاهش پیدا مشتاقانه افزایش می

بینی پیشها آن ها از آن چهشوند، زیرا افزایش قیمتمتوجه کاهش قدرت خرید خود نمی در واقع، این کارگرها فوراً

کاهش ها آن کار از جانبتر بوده است، اما با گذشت زمان و با افزایش نرخ تورم انتظاری کارگرها، عرضه نیرویاند سریعدهکر

سطح بهبنابراین دستمزد حقیقی  کنند.ای که با تورم منطبق باشد پافشاری میگونهبهیابد و این افراد بر افزایش دستمزدها می

های رسد. اما تورم قیمتی و تورم دستمزدی حاصل از سیاستنرخ طبیعی خود میبهگردد و بیکاری نیز می پیشین خود باز

 های جدید و باالتر خود ادامه خواهند یافت.انبساطی دولت در نرخ

نهاده  تمایز ”بلندمدت“ و” مدتکوتاه“های فیلیپس های ارائه شده از جانب فریدمن و فلپس میان منحنیدر واقع در تحلیل

ثابت بماند، تورم و بیکاری با یکدیگر ارتباط  ( نسبتا1961ًهای دهه است تا زمانی که متوسط نرخ تورم )همانند سال شده

کمتر  مقداریبهکنند بیکاری را تالش می گذارها دائماًاما اگر متوسط نرخ تورم همانند زمانی که سیاست معکوسی خواهند داشت.

تظارات این معنا اگر انبهخواهد گشت.  نرخ طبیعی بازبهآن برسانند تغییر کند، بیکاری پس از طی دوره تعدیل  از نرخ طبیعی

دا کند. پیتواند با هر نرخی از تورم تطابقکارگرها درباره تورم قیمتی زمان الزم برای تعدیل را بیابد، نرخ طبیعی بیکاری می

 451عمودی روی نرخ طبیعی بیکاری نشان داد. صورت خطیبه 1 ان در شکلتومنحنی فیلیپس بلندمدت را می

جا بهگذار صادق خواهد بود و با هر تغییر پایداری در متوسط نرخ تورم جاهای کوتاهدر این صورت منحنی اولیه تنها در دوره

ونده با تعدیل ش“واحد با عنوان منحنی فیلیپس توان در یك منحنی فیلیپس مدت را میخواهد شد. این روابط بلندمدت و کوتاه

چه سرعت منطبق شدن انتظارات کارگران درباره تورم قیمتی با تغییر در نرخ واقعی تورم بیشتر  ترکیب کرد. هر 452”انتظارات

 النرخ طبیعی خود باز خواهد گشت و موفقیت دولت در کاهش بیکاری از طریق اعمبهباشد، بیکاری با سرعت بیشتری 

 نحو قابلبهاساسی مطرح شده توسط فریدمن و فلپس  یاین نکته 1971در دهه  های پولی و مالی کمتر خواهد بود.سیاست

افزایش  1971در دهه  %7حدود به 1961در دهه  %5/2یید قرار گرفت. زمانی که متوسط نرخ تورم از حدود أتوجهی مورد ت

 افزایش پیدا کرد. %6باالتر از به %4بهیلیپس اولیه نه تنها کاهش نیافت، بلکه از رقمی نزدیك نرخ بیکاری برخالف منحنی ف یافت،

پذیرند. این ایده مبتنی بر آن است که نرخی های فریدمن و فلپس را میاین ایده اصلی در تحلیل هاانامروزه اغلب اقتصادد

پایدار تورم مطابقت خواهد داشت. بسیاری از افراد این نرخ را نرخ بیکاری با از بیکاری وجود دارد که اگر حفظ شود، با یك نرخ 

برخالف اصطالح نرخ طبیعی حاکی از این نیست که یك نرخ بیکاری  NAIRUنامند؛ زیرا می NAIRU 453تورم غیرشتابنده 

 NAIRUگذارها بخواهند رقم ممکن است سیاست کند.ها مقاومت میلحاظ اجتماعی بهینه و غیرمتغیر است یا در برابر سیاستبه

ها( ، تغییرات نرخ تورم )یعنی شتاب قیمت2دست آوریم، در شکل بهای از این نرخ دست بیاورند. برای آن که برآورد سادهبهرا 

                                                           
449 Debelle, Guy, and James Vickery. Is the Phillips curve a curve? Some evidence and implications for Australia. Reserve Bank of Australia, 

1997, p 6. 
450 Flanagan, Robert J, The US Phillips curve and international unemployment rate differentials, The American Economic Review (1973): 
114-131. 
451 Archibald, G. Christopher, The Phillips curve and the distribution of unemployment, The American Economic Review (1969): 124-

134. 
452 expectations-augmented” Phillips curve 
453 Non-Accelerating Inflation Rate Of Unemploymen 
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ط مستقیمی است که اند. منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات خرسم شده 2112تا  1976در برابر نرخ بیکاری در فاصله 

 454 معکوس است. ای تقریباًدهنده رابطهدارد )خط رگرسیون(. این خط نشان همخوانی نموداربهترین وجهی با نقاط روی به

است.  %6)یعنی نرخ بیکاری که تغییر نرخ تورم برای آن صفر باشد( در حدود  NAIRUبراساس این خط رگرسیون، مقدار 

باشد و دولت  %3بوده و نرخ تورم  NAIRUدهد. فرض کنید اقتصاد در ها را نشان میشیب منحنی فیلیپس سرعت تعدیل قیمت

های انقباضی پولی و مالی که متوسط نرخ بیانگر آن است که سیاست 2 شکل ترجیح دهد که این نرخ را تا صفر کاهش دهد.

یك واحد درصد در  ای معادل تقریباًنهاند، با کاهش ساالافزایش داده NAIRU باالتر از)یعنی یك واحد درصد  %7بیکاری را تا 

باقی بماند، نرخ  %7های دولت باعث شوند که نرخ بیکاری در نزدیکی عدد نرخ تورم همراه خواهند بود. لذا در صورتی که سیاست

صفر خواهد بهسال  3بههد یافت و در دوره زمانی نزدیك طور متوسط در هر سال یك واحد درصد کاهش خوابهدرصدی  3تورم 
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 456منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات

بینی اقتصاد کالن که امروزه توسط دولت و های پیشدر تمامی مدل تقریباً ،منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات

گیرند، نقشی اساسی دارد. اکثر مکاتب مختلف در حوزه تفکر اقتصاد کالن نیز این منحنی را استفاده قرار می مورد ها نگاهب

نحو بهیابند و انتظارات تعدیل می راحتیبهها شد که قیمتهای جدید اولیه چنین فرض میهای کالسیكدر تئوری 457اند.پذیرفته

باید بسیار  2حاکی از آنند که منحنی فیلیپس شکل  فرضیاتگیرند. این تیك شکل میعقالیی یعنی بدون بروز خطای سیستما

های جدید و انتظارات کالسیك اقتصاد کالنبهباید موقتی باشند )رجوع کنید  NAIRUپرشیب باشد و انحرافات صورت گرفته از 

یرند که پذگیرند، میمی کاربهیه انتظارات عقالیی را ی کالسیك جدید نیز در حالی که فرضهااندعقالیی(. امروزه حتی اقتصاد

دستمزدهای حقیقی و دیگر  شودها و دستمزدها که باعث میقیمت افزایش. هستندچسبندهها تا حدودی دستمزدها و قیمت

 اینبه و سرعت اندک بازگشت NAIRUکننده بازار فاصله بگیرند، نوسانات زیاد بیکاری حول های نسبی از سطوح تسویهقیمت

 .دهدمی توضیح را نرخ
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  458گذاریسرمایه: مهفت فصل

 دتولی برای اما شوندنمی مصرف که است واحدزمان در ازکاالها شده خریداری مقدار گذاریسرمایه کالن، اقتصاد تئوری در

 قرار فادهمورداست کاالها سایر تولید برای که است کاالهایی تولید ،گذاریسرمایه از منظورعبارتی، . بهشوندمی استفاده درآینده

( مسها بازار به کنید رجوع) سهام خرید به تصمیم آن در و کنند می مراد واژه این از مردم عموم چه آن با تعریف این. گیرند می

 اریگذ سرمایه. است مصرف از کردن نظر صرف نتیجه معموال گذاری سرمایهدارد.  فرق دانند، می گذاری سرمایه را قرضه اوراق یا

 ندگیز مسیر طی گذاریسرمایه بدون. است اقتصادی متغیرهای ترینمهم از یکی گذاریسرمایه. شود می منجر اقتصادی رشد به

 گذاریسرمایه است. رکود بروز اصلی عامل همچنان گذاریسرمایه کاهش و افزایش. بودمی غیرممکن هاخراشآسمان به غارها از

 آن، در که است فراگردی ،گذاریسرمایه 459.گیردمی قرار بحث مورد کالن اقتصاد در که است کل مخارج جزء بارتریننوسان

 هایذخیره افزایش به مربوط حقیقت در گذاریسرمایه 461.رودمی کاربه دیگر خدمات یا و کاالها تولید برای ایسرمایه کاالهای

 تجهیز را خود اندازهایپس باید ،گذاریسرمایه برای جامعه یك معموال. است جامعه یك تولیدی و ایسرمایه امکانات و کاالها

 هآیند هایدوره در تا برد، کاربه تولیدی هایظرفیت ساختن برای و نکرده مصرف را خود فعلی دوره تولید از قسمتی و کند

 461.گردد فراهم بیشتری مصرفی امکانات

 مخارج زا بزرگی بخش سو یك از است؛ اهمیت حائز کندمی ایفا اقتصاد در که ایدوگانه نقش دلیلبه گذاریسرمایه مطالعه

 تولید و عرضه بر مهمی نقش دیگر، سوی از و گذاردمی تقاضا بر توجّهی قابل اثر آن، تغییر سبب بدین و شودمی شامل را کل

 مستقل غیر متغیّری را گذاریسرمایه کل، تقاضای الگوی در 462.است سرمایه موجودی افزایش گربیان گذاریسرمایه زیرا دارد؛

 در همواره گذاری سرمایه که نیست نیازی البته 463.شودمی تعیین الگو آن چارچوب در متغیّر مقدار که کنیممی فرض زادرون و

 در ذاریگ سرمایه غیرفیزیکی، گذاری سرمایه از نمونه ترین معمول. پذیرد انجام خصوصی بخش ساخت فیزیکی کاالهای قالب

 شود.صورت مجزا مورد بررسی واقع میبه گذاریسرمایهدر ذیل برخی از موارد . است انسانی سرمایه

 464ارزش زمانی پول -1-7

 پول،. شد خواهد( پرداخت یا) دریافت مرور،به یا جا،یك طوربه آینده در که نقدی وجود عبارت است از؛ پول زمانی ارزش

 دریافت محل از که است، آن دهنده نشان مالی، امور در اساسی اصل این. است بیشتری ارزش دارای شود، دریافت زودتر هرچه

 ادهد وامبه معینی مدت برای پول مبلغی هرگاه .است شده گرفتهوام پول بهای حقیقت در بهره،. کرد کسب بهره توانمی پول،

 بهره رخن یا اضافی پرداخت این. بود خواهد اولیه دریافتی مبلغ از بیش پردازد،می دهندهوامبه آینده در گیرندهوام که مبلغی شود

 ترتیب، بدین. کرد بیان دریافتی پول کلبه معین دوره یك پایان در بازپرداخت مبلغ التفاوتبه ما نسبت صورتبه توانمی را

 465درصد. 5 با بود خواهد برابر ساالنه بهره نرخ گردد، دریافت ریال 115 سال یك پایان در و شود داده وامبه ریال 111 هرگاه

 ال،ح زمان در بگوییم، که است حالی در این. است زمانی ارزش دارای پول که، است این مالی امور در مفاهیم تریناساسی از یکی

 زمان در شده ریال دریافت یك زیرا داشت، خواهد شود، دریافت آینده در رودمی انتظار که پولی از بیش ارزشی دست، در پول

 را پول زمانی ارزش خالصه طوربه و شد ریال خواهد یك از بیش آینده، زمان در که طوریبه کرد، گذاریسرمایه توانمی را حال

                                                           
458 Investment 
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 سودی حداکثر گذاریسرمایه 466فرصت هزینه .دارد فردا ریال یك از بیش ارزشی امروز، ریال یك: کرد تعریف گونه این توانمی

. کند بکس خود سرمایه از استفاده با و ریسکی هیچ شدن متحمل بدون و مطمئن بازار یك در تواندمی گذارسرمایه یك که است

ست. ا بازارهایی چنین جمله از باشدمی شده تضمین و ساالنه ثابت سود دارای که قرضه اوراق خرید یا و بانك در گذاریسپرده

 دباشمی مخاطراتی و مزایا دارایی باشدمی ما دسترس در امروز که باشد. پولی می زمانی ارزش دارای پول شد عنوان که  همانطور

 کرد: اشاره میتوان زیر مواردبه مخاطرات و مزایا این جمله از شودمی آن برای زمانی ارزش ایجاد موجب که

 فاقاتات بینی پیش توانایی عدم و اقتصادی و مالی فنون با آشنایی عدم وجود با حتی میتواند فردی هر : بهره نرخ 

 ربراب سال پایان پول فرض این با که کند یافت در را هایی سود آن محل از  و کرده سپرده بانك در را خود پول آتی

  آنبه گرفته تعلق سود اضافهبه سال ابتدای پول با بود خواهد

 سایر مقابل در را خود قدرت و خرید توان مداوم صوتبه همواره پول ها بازار در تورم از میزانی وجودبه توجه با : تورم 

 نخواهد برابر فردا پول خرید قدرت با امروز پول خرید قدرت دلیل همینبه و  میدهد دست از زمان طول در ها کاال

  . بود

 آن دارنده اختیار در را فرصت این پولی واحد هر بازار در موجود نوسانات و ها فرصت وجودبه توجه با : فرصت هزینه 

 یگرد یکی این بنابر بیفزاید آینده در خود امروز پول ارزش بر بازار در موجود های فرصت از استفاده با تا میدهد قرار

 آن دارنده اختیار در پول که باشدمی انتظاری مورد های فرصت میشود ژول زمانی ارزش ایجاد  موجب که دالیلی از

 . میدهد قرار

 یبسیار تأثیر بهره نرخ محاسبه و تعیین در ریسك عامل دهنده؛وام توسط سرمایه دادن دست از خطر و ریسک 

 ادیاقتص یها نگاهب نسبتبه) کمتری میزانبه ترمطمئن آینده با تربزرگ اقتصادی یها نگاهب کهطوریبه دارد؛

 در کیبان بین بهره هاینرخ که مواقعی شرایط این در. نندکمی پرداخت بهره( بیشتر پذیریریسك دارای و ترکوچك

 جادشدهای موفقیت از تربزرگ یهاشرکت یرد؛گمی قرار پایه بهره نرخ از باالتر سطحی در و یابدمی افزایش پولی نظام

 وجوه و نندکمی استقراضبه شروع خود اعتبار از استفاده با و بهره هاینرخ در موجود تفاوتبه توجه با و کرده استفاده

 467.دهندمی وام بیشتر بهره مقابل در ترکوچك مؤسساتبه را آمده دستبه

 ارزش آتی-1-1-7

 شما هک مبلغی و  وام فعلی  ارزش بدهید وام شمامیخواهید که مبلغی کنید نگاه ارزش و زمانی نظر از یکسان وضعیت به

 :شده تشکیل جزء دو از آتی دوره ارزش بنابراین.  است  وام آتی ارزش ، شود پرداخت وام دوره پایان در تا نیدکمی ملزم

 آتی ارزش=  بهره+  فعلی ارزش  

 آیا.  بپردازد ماه یك در را گرفته وام مبلغ ندکمی تعهد و بگیرد وام ریال  1111 خواهدمی امروز نفر یك کنید تصور

 وام اگر اول،:  شود گرفته نظر در باید که دارد وجود نکته دو.  نه احتماال ؟ بود خواهد منصفانه ریال  1111 تنها بازپرداخت

 را وام گیرنده وام که دارد وجود احتمال این آیا ، دوم  دهد؟ انجام آن با تواندمی کاری چه ندهد قرض را ریال 1111 دهنده

 توانستهمی چیزی چه:  مانند) رفته دست از فرصت هزینه باید ما دشومی بررسی پول دادن وام هکمیهنگا ، ؟پس نکند بازپرداخت

 یمبگیر نظر در را شده داده تعهد که همانطور پول برگشتن با مرتبط اطمینان عدم همچنین(   شود برداری بهره یا تحصیل

 برای پاداشی عالوهبه را ریال  1111 بازپرداختبهقرض گیرنده را   اما دهد. وام را پولی خواهدمی نفر یك که کنیم فرض بیائید.

                                                           
466 Opportunity Cost 

 .56ص  ،1372 رسا، تهران، بازرگانی، و اقتصاد فرهنگ مرتضی؛ باغیان،قره 467 
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 پاداش ، است مبلغ وام ریال اصل 1111 مبلغ. ندکمی ملزم وام بازپرداخت اطمینان عدم هرگونه و رفته دست از فرصت هزینه

 است. ریال بهره111 از دیگر نفر یك استفاده امکان برایمیالزا

 پس باید وام گیرنده که را ریال 11111 مبلغبه ساده وام برای. دشومی استفاده ساده بهره نرخ از هزینه، این محاسبه برای

 468:دشومی درصد 11 ساده بهره نرخ کند؛ بازپرداخت راآن ریال 1111 بهره نیز و ریال 11111 مبلغ اصل سال، یك از

𝑖 =  
1000

10000
درصد 11 =0.10=  

 نوشت: گونه اینبه توانمی را دهد پس باز ریال 11111 باید سال آخر بگیرد؛ وام ریال 11111 کسی که این

ریال111111(×1+11/1) =ریال11111  

 رسید: خواهد ریال 12111به آن فرع و اصل دوم سال پایان در شود تمدید دوم سال برای ریال11111 مبلغ اگر

ریال11111(×1+11/1=)ریال12111  

 دیگر بیانبه 

ریال11111(×1+11/1( )1+11/1=)ریال11111(×1+11/1)2=ریال12111  

 5 و واحد 1211 بعد سال 2 واحد، 1111 بعد سال یك امروز پولی واحد 1111 باشد، درصد 11 ساالنه بهره نرخ پس اگر

 کرد: استفاده زیر رابطه از توانمی سال n در وام این محاسبه برای .ارزدمی واحد 1611 بعد سال

 

 

 

 

 دارد: وجود همواره زیر کلی رابطه براین بنا

F=P (1+i) n  

 فوق؛ رابطه در

F: آتی ارزش  

P: ارزش فعلی  

i: بهره نرخ   

n: زمانی دوره تعداد  

 گذاریسرمایه سود و اصل جمع سال 4 پس از شود، گذاریسرمایه درصد 12 بهره نرخ با ریال  151111 امروز اگر: 1مثال

 د؟شومی چقدر

 

                                                           
 .86ص ،1381 سمت، تهران، پارسایان، علی و جهانخانی علی ترجمه بانکداری، و ارز پول، فریدریك؛ میشکین، 468 

1(11%+1 )×1111 

 

4(11%+1 )×1111 

 

2(11%+1 )×1111 

 3(11%+1 )×1111 

 

                 236128= 4 (11%+1 )×151111 
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 ارزش فعلی -2-1-7

 تبدیل. شد خواهد( پرداخت یا) دریافت مرور،به یا جا،یك طوربه آینده در که وجه نقدی عبارت است از؛ ،469فعلی ارزش

 که تنزیلی نرخ تغییر با فعلی ارزش .است شده نامیده 471تنزیل گذشته دوره یك در آن معادل ارزشبه آینده نقدی جریان یك

 ارزش دارای شود، دریافت زودتر هرچه ند.  پول،کمی تغییر یرد،گمی قرار استفاده مورد آینده هایپرداخت یا و هادریافت برای

 یالیر یك ارزش از کمتر بسی د،شومی داده شمابه روزی چنین در بعد سال یك که ریالی یك عبارتی؛ ارزشبه. است بیشتری

 از بیش که راآن فرع و اصل بعد سال یك و گذاشت سپرده حساببه را ریال یك توانمی زیرا کنید؛می دریافت امروز که است

 ساسیا اصل این. کرد تقسیم مبلغ اصل بر را بهره توانمی وام هزینه تعیین برای ساده، وام مورد در. کرد دریافت است، ریال یك

 کرد. کسب بهره توانمی پول، دریافت محل از که است، آن دهنده نشان مالی، امور در

 آید:می دستبه زیر رابطه بنویسیم، P اساس بر را   nF=P (1+i)    رابطه اگر

𝑃 =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

 بدهند، ریال 211111 مابه دیگر سال 5 کرد.برای مثال اگر محاسبه را قسط یك فعلی ارزش آن از استفاده با توانمی که

 است؟ چقدر پول این فعلی ارزش درصد 26بهره  نرخ با

𝑃 =
200000

(1 + 26%)5
=  ریال 62976

 ریال پنج سال آینده خواهد بود. 211111ریال پول بدهند معادل  62976  االنما به به عبارت بهتر، اگر

 بهره و نظریات آن -2-7

 ارکبه وجوه از استفاده ازای در که است پرداختی اصطالح، در و رودمی کاربه ربح و سود مازاد معنیبه لغت در 471واژه بهره

 و پردازدمی دهندهوام پول از استفاده بابت گیرندهوام که است قیمتی واقع در و دشومی انجام سرمایه تولید در شده، گرفته

 اردد قیمت و ارزش دیگر، کاالی هر همانند پول تعریف، این طبق. دشومی بیان استقراض قابل وجوه یا پول از درصدی صورتبه

 داری،سرمایه نظام در .پردازدمی دهندهوام پول از استفاده بابت گیرنده وام که است قیمتی ،بهره واقع در 472.است بهره آن، قیمت و

 گذاریسرمایه نهایی بازده با مقایسه در که است عاملی بهره نرخ واقع در. دارد ملی درآمد تعیین در مؤثری بسیار نقش بهره نرخ

 .آید¬یم دستبه ملی درآمد تعادل سطح است، ثابت مصرف تابع کهاین فرض با و ندکمی تعیین را مستقل گذاریسرمایه حجم

 زمینه در متنوعی عقاید و نظرات473کرد. بندیطبقه توانمی گوناگونی هایبهجن از را غرب در بهره مباحث تاریخی سیر

 :دارد وجود آنبه مربوط موضوعات و بهره

 .ردکمی منع مطلق طوربه را بهره گرفتن مقابل در پول دادن قبل از میالد وام : 474افالطون

 با مخالف کاتولیك، کلیسای نیز وسطی قرون در. دانستمی عقیم را پول زیرا بود؛ بهره میالد مخالف از قبل : 475ارسطو

 دهندهقرض زیرا است؛ اخالقی غیر فعالیتی است، ثروتمند فردی خود که دهندهوامبه بهره پرداختها آن نظربه. بود بهره پرداخت

 .ندکمی دریافت است، فقیر فردی که گیرندهوام از داده قرض آنچه از بیشتر پولی

                                                           
469present value 
470 Discounting 
471 Interest 
472 Woodford, Michael, and Carl E. Walsh, Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy, (2005): 462-468. 
473 Fisher. Irving, The theory of interest, Kelley, 1965.p4. 
474  Plato 
475 Aristotle 
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 بهره گرفتن نظر در است، مبادله ابزار پول که جاییآن از فئودالیسم؛ هایاقتصاددان از : 476قدیس آکویناس توماس سن

 .است حرام پول بهره پس است؛ ناعادالنه د،شومی داده قرضبه که پولی برای

 توجه اتقاض و عرضه نقشبه بهره نرخ تعیین زمینه در کالسیك؛ مکتب گیریشکل در اقتصاددان مؤثر از : 477نورث دادلی

 .بود خواهد پول تقاضای و عرضه برخورد حاصل عادالنه بهره نرخ وی، اندیشه براساس. داشت

 تصادیاق زندگی کننده تنظیم عنوانبه بهره نرخ کار و ساز که بود معتقد فیزیوکرات؛ مکتب هایاقتصاددان از : 478تورگو

 هرهب گرفتن نظر در عدم بود، معتقد و رفتگمی نظر در بهره نیز سرمایه برای وی آن، بر عالوه. است برخوردار ایویژه اهمیت از

 .شود مبدل ساختمان و زمینبه تولید، عامل این تا دشومی موجب سرمایه، برای

 اداری امور علم پدر کرده، توجیه راآن  و کرده تأیید مطلق طوربه را بهره بود که هاییاقتصاددان جمله از : 479بنتاممیجر

 .کرد تأیید را بهره شدتبه و کرد منتشر” رباخواری“ از دفاع در اثری عمومی، حقوق یا و

 ند؛نکمی مشخص د،شومی استخدام که کارگری بینی آخرینپیش قابل بازده را دستمزد سطح بود معتقد : 481مانگولت

 کرد. خواهد تعیین را بهره نرخ سطح سرمایه واحد آخرین خالص بازده بنابراین

 هزار دو کتاب در وی. است داشته بسیاری سهم اتریش، مکتب معرفی در که است هاییاقتصاددان از : 481 باورک بوم

 و بهره تاریخچه کتاب، این در. است پرداخته بهره زمینه در خود عقاید طرحبه” سرمایه بهره و سرمایه“ نامبه خود، ایصفحه

 میان باورک بوم. است داده قرار بررسی مورد و بندیطبقه گروه پنج در را بهره درباره بزرگ اقتصاددان و نویسنده یکصد نظرات

 افراد، و ذارندگمی تأثیر بهره نرخ روی بر عوامل بسیاری وی، نظربه. است قائل تفاوت آن، نرخ تعیین چگونگی و بهره پرداخت

 .اندقائل بیشتری ارزش آینده با مقایسه در حال زمان در کاالها برای همیشه

 آینده در تا بدهند، دست از را حال زمان در کاال مقداری تا نندکمی قبول مردم بعضی چرا که سؤال اینبه پاسخ در وی

 عبارت در که است شناختیروان دالیل از اول دلیل دو ند؛کمی ذکر دلیل سه آورند، دستبه را کاال همان از بیشتری مقدار

 بیش را آینده نیازهای و حال از کمتر را آینده منافع که است ایگونهبه افراد برخی تمایل. دشومی خالصه زمان رجحان معروف

 ورمزب عبارت از وی منظور. است آینده کاالهای بر موجود کاالهای فنی برتری از حاکی سوم دلیل. یرندگمی نظر در حال زمان از

 .اندارزش مولد کاالها این بلکه مولدند؛ فیزیکی نظر از ایسرمایه کاالهای که نیست این

 دلیلی هربه ها،وام بهره نرخ این اگر که دشومی مدعی و نامدمی بهره طبیعی نرخ را بهره واقعی نرخ : 482ویکسل کنوت

 دارینگه بر الزام با بانکی نظام که دشومی متوقف وقتی تنها که د؛شومی هاقیمت رویمیتراک فرآیند یك باعث کند، پیدا تفاوت

 .شود بازداشته بیشتر وام اعطای از قانونی ذخایر

 ضوعمو این فتر نظربه. است بهره پرداخت علت تنها عنوانبه زمان، ترجیح عامل بر متکی بهره درباره : 483فتر آلبرت نظریه

 االهایک تولید باعث تنها سرمایه. باشد ترارزان آن حال قیمت از آینده کاالهای قیمت تا دشونمی دلیل دارد، کارآیی سرمایه، که

 دستبه زمانی چه کاال که باشد نداشته فرقی زمانی نظر از که معنا اینبه نباشد، مطرح زمان اگر اما. دشومی آینده در بیشتری

 اگر .نیست درست مطلب عکس اما است؛ درست نکته این. باشند ترگران آینده کاالهای از نباید حال زمان در کاالها رسد،می ما

 . باشد داشته وجود مثبت بهره نرخ شود باعث تواندنمی تنهاییبه زمانی ترجیح نیست مولد سرمایه

 ایدب سرمایه قیمت عنوانبه بهره که است معتقد نئوکالسیك؛ مکتب بنیانگذار هایاقتصاددان از : 484کاسل گوستاو کارل

 .شود تعیین تولید عامل این کمیابی پایه بر

 ارزش جز چیزی سرمایه، ارزش چرا که است؛ بهره نرخ درآمد و سرمایه عقیده دارد که رابطه میان : 485فیشر ایروینگ

 درآمد،به که نیست سرمایه این پس است؛ آمده دستبه جاری بهره نرخبه توجه با که نیست آن از حاصل آتی درآمدهای حال

                                                           
476 Saint Thomas Aquinas 
477 Dudley North 
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 بنابر .است نگرآینده اصل در اقتصادی فعالیت زیرا دهد؛می ارزش سرمایه،به که است درآمد این برعکس، بلکه بخشد؛می ارزش

 ددستمز مثال برای اندبهره نوعیبه درآمدها همه است تولید عامل تنها سرمایه” درآمد و سرمایه ماهیت“ کتاب در فیشر اعتقاد

 فیشر” بهره نظریه“ کتاب در .است مخارج شامل تنها ملی درآمد و است انسانی سرمایه موجودی روی پرداختی بهره صرفاً

 گردی سوی از اندازپس عرضه و سو یك از تولیدی و مصرفی هایوام تقاضای توسط واقعی بهره نرخ که دهد نشان تا وشدکمی

 .دشومی تعیین

 نیطوال باعث بهره نرخ تغییر طریق از بانکی اعتبارات حد از بیش اعطای اتریش؛ مکتب طرفداران از : 487هایک و486مایزز

 .دشومی هافعالیت افت ناگزیر و تولید زمان شدن

 کالسیک بهره نظریه  -1-2-7

. دشومی تعیین گذاریسرمایه و اندازپس یعنی 488وامی منابع تقاضای و عرضه اساس بر بهره نرخ ها،نظریه کالسیك وفق

 ها،متقی تغییر قابلیت و کامل رقابت فرض با. ردندگمی ارائه پولی و واقعی صورت دوبه اقتصادی   489مقوالت ها،تئوری این در

 تئوری شروع نقطه بنابراین491. است برقرار همیشه. دشومی مربوط اقتصاد واقعی جنبهبه که آنجا تا کامل، اشتغال و تعادلبه میل

 که دیرنگمی تصمیم افراد کامل، اشتغال سطح در درآمد شدن ثابت با که بطوری. باشدمی کامل اشتغال مکاتب، این در بهره

 فروضبه دیگر فرض یك اینجا در491. دهند اختصاص( آینده در مصرف) گذاریسرمایه یا مصرفبه نسبتی چهبه را خود درآمد

 این با. دباشنمی آینده، در هاقیمت تغییر چگونگی و خویش درآمد بینیپیشبه قادر کامالً افراد، اینکه آن و دشومی اضافه باال

 خیبر و دهندهوام افراد بعضی وام، پرداخت و دریافت امکانات و گذاریسرمایه بازده مردم، متفاوت روانی حاالتبه توجه با و فرض

 حسب بر نبنابرای ند.کمی تعیین را بهره نرخ میزان وامی، منابع تقاضای و عرضه تالقی ترتیب، بدین. ندشومی گیرندهوام دیگر

 وسیله فقط تئوری، نوع این در پول. پولی نه و دارد واقعی جنبه مختلف، کاالهای نسبی قیمت مانند نیز بهره نرخ تئوری، این

 .دارد بستگی مردم، عادات و تکنیکی عواملبه و بوده ثابت نیز (V) پول گردش سرعت و دشومی محسوب پرداخت و کاال مبادله

 سطح بر مستقیم اثر )(M پول مقدار تغییر بنابراین. باشدمی ثابت کامل اشتغال سطح در شد، اشاره چنانکه هم (T) تولید

 492ذارد:گمی (P) هاقیمتمیعمو

 (MV = PT) .ولی، آوردمی پائین را بهره نرخ و ندکمی اثرمیوا منابع عرضه بر اول مرحله در پول مقدار افزایش گرچه 

 هره،ب نرخ نتیجه در ومیوا منابع عرضه واقعی مقدار ها،قیمت رفتن باال با و بوده سطحی و زودگذر تنزل این تئوری، این طبق

 هایتئوری راها آن د،شومی گرفته هاتئوری این از که نتایجی و فوق نکاتبه توجه با. ردندگمی باز خود قبلی سطحبه مجدداً

  .آورد ترپائین هست، که آنچه از را بهره نرخ تواننمی هاتئوری این طبق بر شد، اشاره چنانکه. نامندمی بهره غیرپولی

 برابر رایطش در رود؛ باال بهره نرخ وقتی. است بهره نرخ مستقیم غیر تابع ،گذاریسرمایه یا اندازپس برای عبارتی تقاضابه

 گر،دی سوی از. یابدمی افزایش مزبور مقدار بهره، نرخ کاهش با بالعکس و یابدمی کاهش گذاریسرمایه برای تقاضا مورد مقدار

 و ابدیمی افزایش اندازپس حجم بهره نرخ افزایش با که معنی بدین است؛ بهره نرخ مستقیم تابع اندازپس که دشومی فرض

 . یابدمی کاهش اندازپس مقدار بهره نرخ کاهش با بالعکس

 گذاریهسرمای و اندازپس نظریه. بود خواهد تعادل حالت در شود برابر گذاریسرمایه تقاضای با اندازپس عرضه وقتی بهره نرخ

 اندازپس. تاس ملی درآمد تعیین نظریه که کینز گذاریسرمایه و اندازپس نظریه برخالف است؛ بهره نرخ تعیین نظریه کالسیك،

 انیسممک این با ارتباطی هیچ ملی درآمد و هستند تعادل وضعیت در متعادل بهره نرخ در دو هر کالسیکی مدل در گذاریسرمایه و

 493.است ثابت کامل، اشتغال حد در ملی درآمد که است شده فرض واقع در. ندارند کنندهمتعادل
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490 Modigliani, Franco, Liquidity preference and the theory of interest and money, Econometrica, Journal of the Econometric Society 
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 فرض رتیبت بدین و ندارند اعتقاد پول نقدینگی تقاضایبه بینندخوش اقتصاد آیندهبه کالسیك اقتصاددانان که آنجا از

 نه و گردد کسب درآمد صورتبه بهره آن از که برندمی کاربه هاییراه در را خود اندازهایپس اندازکنندگان،پس که کنندمی

 قرار اریگذسرمایه مقاصد برای تولیدی بخش دسترس در همیشه اندازپس در نتیجه .نمایند دارینگه فعال غیر شکلبه اینکه

 سطح رب کالسیك، برحسب گذاریسرمایه و اندازپس بین متقابل روابط د،شومی فرض ثابت ملی درآمد سطح کهمیهنگا تا. دارد

 494.ذاردگمی تأثیر تولید ترکیب بر بلکه ندارد؛ اثری تولید کلی

 انواع بهره-2-2-7

 :است زیر قراربه بهره نرخ انواع

. ستا سرمایه بازار بهره نرخ همان یا سرمایه بازدهی اساس بر بهره نرخ حقیقی، یا طبیعی بهره نرخ طبیعی؛ بهره نرخ

 اگر مثال طوربه است؛ ایسرمایه کاالهای از استفاده خاطربه وریبهره در خالص افزایش گیریاندازه معیار طبیعی بهره نرخ

 طبیعی نرخ صورت، این در شود، سال در گندم تن 111 میزانبه تولید خالص افزایش موجب کشاورزی در ماشین از استفاده

 .دشومی سال در گندم تن 111 بهره

 ایبر باید که ایبهره است، پول بازار بهره نرخ یا مدتکوتاه در سرمایه بهره همان که بهره، جاری نرخ یا بازار؛ بهره نرخ

 .ندکمی تعیین ایسرمایه کاالی تقاضای و عرضه راآن مقدار شود؛ پرداخت ایسرمایه کاالهای از استفاده

 آید.می وجودبه تعادل بهره نرخ شود، مساوی بازار بهره نرخ با طبیعی بهره نرخ کهزمانی تعادل؛ بهره نرخ

 تعیین گیرندهوام و دهندهوام میان قرارداد در که است نرخی اسمی، بهره نرخ اسمی؛ بهره نرخ و واقعی بهره نرخ

 اسبهمح در کهحالی در بپردازد؛ کارطلببه را شده مشخص درصد قیمت، روند و سطحبه توجه بدون است موظف بدهکار و دشومی

 گذاردهسپر حساببه که است واقعی بهره ماندهباقی و دشومی سرکمیرس بهره نرخ از تورم. است توجه مورد تورّم واقعی، بهره نرخ

 495.دشومی واریز

 کینز بهره نظریه -3-2-7

 راساسب صورت، این در. است گذاریسرمایه و اندازپس کنندهمتعادل مکانیسم بهره، نرخ جایبه درآمد سطح کینز، نظربه 

 496.کندیم متعادل دسترس در پول مقدار یا پول صورتبه ثروت دارینگهبه را عامه تمایل که است قیمتی بهره نرخ کینز، تحلیل

 کالسیك بهره نظریه طرد و نقد در کینز 497رسد.می تعادلبه پول تقاضای و عرضه طریق از پول بازار در بهره نرخ کینز، نظر از

 مفهوم هک است این از ناشی اساسا ما عقیدهبه ایم،یافته( بهره) موضوع این از مارشال بررسی در هکمیابها و پیچیدگی: ویدگمی

بنابراین، . یردگنمی حساببه را پول که است شده وارد( مارشال اقتصاد اصول) ایرساله در است، پولی اقتصادبه متعلق که ،«بهره»

 دارای پول برای بازیسفته تقاضای آن، تعیین در و شودمی تعیین پول بازار در و است پولی ایپدیده بهره نرخ کینز نظر از

 .است توجه درخور اهمیتی

 گذاریسرمایهبه تمایل ضریب از ناشی را امر این بلکه دانست؛نمی بهره نرخ تابع را هاگذاریسرمایه سطوح کینز

 گذاریسرمایه هایفرصت کمبود .است ضعیف گذاریسرمایه هایفرصت کاهش خاطربه تمایل این شدت کینز، نظربه.دانستمی

 هاینظام در کهاین وجود با ترتیب، اینبه .دشومی دیده داریسرمایه کشورهای در بیشتر که هاستسرمایه تراکم خاطربه

 ند؛ک گذاریسرمایهبه اقدام هافعالیت در خود مستقیم دخالت با باید دولت جااین در اما ندارد، امور در دخالتی دولت داریسرمایه

 ستقلم متغیر یك را گذاریسرمایه کینز خاطر همینبه. کند جبران را خصوصی بخش توسط هاگذاریسرمایه کمبود بتواند تا

 از بهره رخن. داشت توجه پول بازار یعنی هاسرمایه مدتکوتاه بازاربه بیشتر وی. بود مدتکوتاه کینز هایبررسی دانست. اکثرمی

                                                           
494 Brubaker, Rogers, Rethinking classical theory, Theory and society 14, no. 6 (1985): 745-775. 

 .318ص ،1371 سروش، تهران، تابان، تیزهوش حسین محمد ترجمه کالن، اقتصاد استانلی؛ فیشر، و رودریگر دورنبوش، 495 

 .261 تا 258ص ،1366 نی، تهران، اقتصادی، هایسیاست و نظریه کالن اقتصاد فریدون؛ تفضلی، 496 
497 Milgate, Murray, Keynes on the'classical'theory of interest, Cambridge Journal of Economics (1977): 307-315. 
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 عرضه هایمنحنی میان تقاطع نقطه در آن نرخ تعیین که شد عنوان پول نقدینگی از کردن پوشیچشم بهای منزلهبه کینز دید

 .رفتگمی صورت پول بازار در پولی سرمایه تقاضای و

 
 بعتا تقاضا منحنی تنها جداست؛ د،شومی مشخص پولی مسئوالن توسط که بهره نرخ از M مختلف سطوح فوق، منحنی در

 فرادا شك خاص، حد یكبه رسیدن با اما آید؛می وجودبه تقاضا و عرضه برخورد نقطه در نیز تعادل نهایت در که است بهره نرخ

 سپس .دهند انجام بهره نرخ پایه بر را خود نقدینگی تقاضایها آن تا دشومی موجب بهره نرخ کاهش خصوصبه و اوضاعبه نسبت

 دامبه که افتدمی گردابی در شود بهره نرخ کاهشبه منجر کهآن بدون اقتصادی نظامبه پول میزان هر ورود حد، آن از تجاوز با

 .است معروف 498نقدینگی

 گذاریسرمایه انواع -3-7

 یهایسازه و تجهیزات دوام، با آالتماشین در کسب و کار هایبنگاه مخارج شامل که ؛کار و کسب ثابت گذاریسرمایه

  .هاستکارخانه نظیر

 .گیرددربرمی را مسکونی هایخانه در گذاریسرمایه عمدتا که مسکن؛ گذاریسرمایه

 االهایک ملزومات، مواد، مثل کنند،می نگهداری انبار در کنندگانتولید و هابنگاه که کاالهایی انبار؛ ذخایر در گذاریسرمایه

 499.شدهساخته کاالی و ساخت جریان در

 ممکن گذاریسرمایه برای شدهانجام هایگیریتصمیم دولت، بخش در دولت؛ بخش توسط شدهانجام گذاریسرمایه

 511.باشد اهمیت دوم درجه در اقتصادی منطق و گیرد انجام اجتماعی مالحظات و سیاسی دالیلبه است،

. دکنمی پیدا نمود بهادار اوراق در خارجی مستقیم غیر گذاریسرمایه خارجی؛ مسقیم غیر و مستقیم گذاریسرمایه

 حالت، این در. است گذاریسرمایه نوع این زمره در بورس معامالت در هاشرکت سهام و قرضه خرید اعتبار، و وام اعطای

 511.نیست وی متوجه نیز مالی مسئولیت و نداشته نقش تولیدی واحد اداره در خارجی گذارسرمایه

 گذاریسرمایه هاینظریه -4-7

 انتظار مورد سود نظریه -1-4-7

 قداما هنگامی ،(آورد دستبه را کالن سود و هزینه توانمی هابنگاه جمع از اما است، خرد نگرش بنگاه کهاین با) بنگاه یك 

 یریگتصمیم عامل ترینمهم طرح، برای شده بینیپیش سود. باشد داشته سود کسب انتظار که کند،می گذاریسرمایه به

 512..است هزینه منهای درآمد با برابر سود،. است گذارسرمایه

                                                           
498 Liquidity Trap 

 .297ص ،1371 سروش، تهران، تابان، تیزهوش محمدحسین کالن، اقتصاد استانلی؛ فیشر، و رودریگر درونبوش، 499 

 .54ص ،1379 بازرگانی، هایپژوهش و مطالعات مؤسسه تهران، اقتصادی، هایسیاستگذاری و تئوریها کالن اقتصاد ابراهیم؛ گرجی، 511 

 .621 ص ،1384 اصفهان، دانشگاه انتشارات اصفهان، کالن، اقتصاد صادق؛ بختیاری، 511 

 .49ص ،1385 علم، نور همدان، اقتصادکالن، حمید؛ کردبچه، 512 
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 ها(کالسیک) گذاریسرمایه شتاب نظریه -2-4-7

 نرخ یك کامل اشتغال درحال ها،آن برابری شرط از و میدانند بهره نرخ از تابعی را گذاریسرمایه و اندازپس هاکالسیك

 که دباورن این بر نیز و. آیدمی وجودبه اقتصاد در خودبه خود تعادل این که معتقدند هاآن. آورندمی دستبه را انعطافپذیر بهره

 . یابدمی افزایش گذاریسرمایه برای تقاضا یابد، افزایش بهره نرخ چقدر هر و است بهره نرخ از تابعی گذاریسرمایه

. گردید مطرح 514کالرک جان توسط بار نخستین برای کهاست  513شتاب اصل ،گذاریسرمایه با ارتباط در دیگر مهم نظریه

 515.دارد بستگی درآمد و تولید سطح به سرمایه، الزم ذخیره که دارد قرار تصور این براساس آن شکل ترینساده در شتاب، تئوری

 میزان، هبلک نیست؛ جاری دوره درآمد سطح ،گذاریسرمایه کنندهتعیین عامل که است نکته این بر شتاب نظریه تأکید البته

 طحس اگر. است نیاز مورد تولید عوامل از نیمعی مقدار و محصول از ثابتی مقدار تولید، برای. است جامعه تولید افزایش سرعت

 نیاز مورد سرمایه موجودی تولید، افزایش با بنابراین. یابد افزایش باید نیز آن ایجاد برای نیاز مورد عوامل رود، باال بخواهد تولید

 یازن سرمایه واحد چند به محصول واحد یك تولید برای دوره، یك در که دهدمی نشان شتاب ساده نظریه. یابدمی افزایش نیز

 516.است

 موسوم ابشت نظریه به کند،می مربوط ملی درآمد یا تولید سطح در تغییر به را گذاریسرمایه که اینظریه اقتصاد، علم در

 میزان. کندیم تغییر ملی درآمد یا تولید سطح در تغییر با مستقیماً ایسرمایه کاالهای برای تقاضا شتاب، ساده تحلیل در. است

 سبتن یعنی دیگر عامل یك به دارد، بستگی ملی درآمد سطح در تغییر میزان به اینکه بر عالوه سرمایهای کاالهای در تغییر

 "یهسرما موجودی تعدیل اصل" ساده، شتاب اصل طرح از بعد. است وابسته نیز سرمایه متوسط ضریب یا (K/Y) تولید به سرمایه

 غییرت جدید روابط طبق. میشود گرفته کار به است، شتاب اصل اول اندیشه حفظ حال عین در و نواقص رفع جهت در تالشی که

 .دارد غیرمستقیم رابطه وقفه یك با سرمایه موجودی حجم با و مستقیم رابطه ملی درآمد سطح با گذاریسرمایه حجم

 هانئوکالسیک نظریه -3-4-7

 بودن ابتث فرض با گروه این نظر از. است مبتنی هابنگاه سود حداکثرسازی و رفتار بر ها،نئوکالسیك گذاریسرمایه نظریه 

 هزینه .دهد کاهش را خود هایهزینه باید بیشتر سود به رسیدن برای بنگاه تولید، سطح بودن ثابت به توجه با بنگاه درآمد

 از: عبارتست سرمایه از استفاده

 رود.می کاربه تجهیزات خرید برای که پولی فرصتهزینه .1

 است. سرمایه تجهیزات استهالک نرخ .2

 جهیزاتت برای تنها بنگاه نتیجه، در ماند؛می باقی ثابت بنگاه نیاز مورد تجهیزات نسبی، هایقیمت بودن ثابت فرض با

 را دیتولی روش آن بنگاه باشد؛ معین کار هزینه و تولید مقدار استفاده، هزینه کهزمانی. کندمی گذاریسرمایه شده مستهلك

 هزینه از ایکاهنده تابع و تولید مقدار از ایفزاینده تابع سرمایه موجود حجم پس کند، حداقل را تولیدش هزینه که گزیندبرمی

 رد گذاریسرمایه حجم بر را مالی و پولی هایسیاست باید سرمایه مطلوب حجم به رسیدن برای. بود خواهد سرمایه از استفاده

 517:گذاردمی اثر گذاریسرمایه حجم بر طریق دو به ها،سیاست این. گرفت نظر

 سرمایه مطلوب حجم تغییر طریق از 

 گذاریسرمایه انجام برای مناسب زمان تغییر طریق از 

 دهد؛می کاهش را سرمایه از استفاده هزینه بهره کاهش این و یابدمی کاهش اسمی بهره انبساطی، پولی سیاست اعمال با

 سیاست اثر تهالب است؛ خالص گذاریسرمایه افزایش آن نتیجه که شوندمی برسرمایه فنون برگزیدن به تشویق هابنگاه نتیجه، در

 باعث ولپ حجم افزایش و انبساطی پولی سیاست پایین، بهره نرخ و رکودی وضعیت در دارد؛ اقتصاد وضعیت به بستگی پولی

                                                           
503 Acceleration Principle 
504 John Bates Clark 

 .121ص ،1 ج ،1375 کویر، تهران، کالن، اقتصاد یوسف؛ فرجی، 515 

 .211 و371ص ،1384 اصفهان، دانشگاه انتشارات اصفهان، کالن، اقتصاد صادق؛ بختیاری، 516 

 .211 و199ص ،1384 اصفهان، دانشگاه انتشارات اصفهان، کالن، اقتصاد صادق؛ بختیاری، 517 
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 اعثب سیاست این باال بهره نرخ و رونق حالت در یابد؛می افزایش گذاریسرمایه اندکی میزانبه و شده بهره نرخ در کمی کاهش

 اختیار در قیمتارزان صورتبه بلندمدت، اعتبارات که هنگامیشود. می تولید و گذاریسرمایه افزایش و بهره نرخ بیشتر کاهش

 518.است شده ریزیبرنامه گذاریسرمایه هایطرح اجرای برای مناسبی زمان باشد، گذارسرمایه

 اقتصادی امنیت و ریسک میزان -4-4-7

 تصمیم ایپروژه در گذاریسرمایه برای خواهدمی وقتی گذار،سرمایه. است ریسك مخاطره با همراه عملِ ،گذاریسرمایه 

 در. نیست ااحص قابل دقیق صورتبه گیرد،می صورت آینده در پروژه بازده کهآن دلیلبه ولی کند؛ محاسبه راآن بازده باید بگیرد،

 بسیار ،شده برآورد آنچه با افتد،می اتفاق واقع در آنچه است ممکن شود؛می برآورد انتظاری صورتبه هاقیمت نااطمینانی وضعیت

 تصف است؛ شده پیشنهاد ریسك وضعیت در گذاریسرمایه تحلیل برای متفاوتی هایروش غرب، اقتصاد در. باشد متفاوت

 صورتبه و افزوده بهره نرخ بر ریسك بهای رواین از. شود جبران بیشتر سود نرخ با باالتر ریسك، میزان که است این هاآن مشترک

 519.شودمی دریافت کنندهمصرف از تولید هزینه

 (کینز) گذاریسرمایه نهایی کارایی نظریه -5-4-7

 قشن سرمایه نهایی کارایی معیار که معتقدند دارند، خاصی توجه اقتصاد تقاضای طرف به خود تحلیل در که کینزینها

 تنزیل ارزش که است تنزیلی نرخ گذاریسرمایه بازده واقعی نرخ کینز، تحلیل در. دارد گذارانسرمایه تصمیمات در مهمی بسیار

 مساوی پروژه آن در گذاریسرمایه اولیه هزینه با را خاص پروژه یك در گذاریسرمایه از ناشی خالص انتظاری درآمدهای شده

 نرخ دوهب کینز روش براساس گذاریسرمایهبه تصمیم. میشود نامیده گذاریسرمایه نهایی کارایی حقیقت در نرخ این. میکند

 اریج نرخ دوم، و است گذاریسرمایه نهایی بازده همان واقع در که گذاریسرمایه از ناشی داخلی بازده نرخ نخست،: دارد بستگی

 (.است موجود ذخایر فرصت هایهزینه ارزیابی معیار نرخ این) بهره

 توبین گذاریسرمایه نظریه -6-4-7

 این. دکنن می تعیین را خود های دارایی ترکیب ها بنگاه و خانوارها چطور که پردازد می موضوع این بیان به توبین نظریه

 برای مومیع تعادل نظریه به را ها ایده این او. است شده معروف پرتفوی انتخاب نظریه به بوده آن اصلی بانیان از توبین که نظریه

 مطالعه به توبین تحلیل در اصلی عنصر. کرد تحلیل را مالی و واقعی بازارهای بین تعامل و داد گسترش مالی و حقیقی های دارایی

. دکن می منتقل ها بنگاه و خانوارها ای هزینه تصمیمات به را مالی بازارهای در تغییرات که است مربوط انتقالی سازوکارهای

 .شد اقتصادی نظریه در واقعی و مالی شرایط ادغام به منجر توبین تحقیقات

 آنها مختلف واقعی و مالی های دارایی که است مبنا این بر خانوارها و ها بنگاه تصمیمات مطالعه در پرتفوی انتخاب نظریه

 نرخ و كریس ارزیابی تسلط تحت تصمیمات این که داد نشان توبین. کنند استفاده نیز بدهی از و کرده حفظ همزمان طور به را

 لک و نکرده محدود پول به را خود تحلیل زمینه این در پردازان نظریه از بسیاری خالف بر توبین. دارند قرار انتظاری بازدهی

 هب را مختلف های دارایی واقعا افراد چطور که دهد نشان داشت سعی توبین. است گرفته نظر در را ها بدهی و ها دارایی مجموعه

 . شوند می متحمل را مختلف های بدهی و آورند می دست

 تاکید ندهکن مصرف تقاضای و ها گذاری سرمایه یعنی واقعی های دارایی برای تقاضا در مالی وقایع تاثیر بر همچنین توبین

 رب مالی و پولی های سیاست چگونه که است این اول مساله. است کرده دنبال را ذیل اساسی مساله دو او حیطه این در. داشت

 از لحاص اسمی ملی درآمد در تغییر چگونه کند می تعیین که گردد می باز عواملی به دوم مساله. گذارند می تاثیر ملی درآمد

 سوال به پاسخگویی منظور به توبین. گردد می توزیع ها قیمت سطح و تولید حجم در تغییرات بین در مالی و پولی های سیاست

.دکر معطوف دستمزد گیری شکل مساله به را خود توجه دوم،
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 المللبین اقتصاد: مهشت فصل

 

  تجارت تکوین برتاریخ مروری -1-8

 که گفت توانمی خالصه طور به تجارت تعریف به بپردازیم ابتدا که آنست بهتر تجارت تاریخچه به بپردازیم کهآن از قبل

 یدارخر از چیزی دریافت ازای به دیگری به نهاد یا شخصیك از خدمات و کاال مالکیت انتقال از است عبارت دادوستد یا  تجارت

 ار خدمتی یا کاال خدمتی، یا کاال مقابل در اشخاص که را( مادی گیریاندازه و سنجش قابل) عملی گونه هر کلی طوربه. است

 تجارت و داخلی تجارت قسمت دو به تجارت. شودمی گفته تجارت باشند راضی عمل این هنگام به طرف دو هر و نموده واگذار

 الزم زمان در کردن معامله بهتر برای و شودمی اطالق تجارت خدمات یا کاالها تبادل به معمول عرف در. شودمی تقسیم خارجی

 داریسرمایه کلیت که است سازوکاری تجارت. است هدف به رسیدن جهت اطالعات کردن مدیریت و اطالعات به نیاز محدود و

 ختاری ماقبل مردم اصلی مرکز بازرگانی. است گردیده آغاز تاریخ ماقبل زمان در ارتباطات شروع با تجارت. دهدمی تشکیل را

 .کردندمی مبادله ارز ایجاد و مدرن نوآوری از قبل یکدیگر از را خدمات و کاال که است،

 و یدینابس تبادل شواهد. است گرفتهمی انجام بشر شده ثبت تاریخ سراسر در تجارت که هستند عقیده این بر بسیاری

. است میانی و زیرین سنگی پارینه به مربوط نزدیك شرق در  ابسیدین از استفاده اولین. دارد وجود حجر عصر در چخماق سنگ

 جنوب در باراولین تجارت. است کرده کشف 1911 سال در حفاری در را، سنگ تجارت که است محققانی از یکی  بوسانکوات

 مواد از چند هر شد،می استفاده برش ابزار یا و ظروف برای ماده یك عنوانبه ابسیدین از که شودمی گمان. شد آغاز آسیا غرب

 قبیله از ایموعهمج زیر اندشده گرفته نظر در ثروتمند طبقه به متعلق ابسیدین کاربران عوض، در بود، ترتهیه قابل آسانی به دیگر

 ااروپ در ماده این تجارت. شدندمی نامیده "چخماق سنگ ثروتمند مرد" عنوانبه و کردندمی استفاده وظایفشان برای آن از که

 تجارت برای اول درجه منبع عنوانبه آناتولی از ایشبکه میالد از قبل سال 12111 حدود در. بود مدیترانه در نوسنگی دوران در

 .داشت وجود مصر و ایران مدیترانه، شرق با

 تجارت دور مسیرهای. شدمی معامله میالد از قبل سال 3111 سال از مصر در جواهرات ایجاد برای استفاده مورد مواد

 معامله سند دره از هاراپان تمدن با النهرینبین در هاسومری که زمانی شد، ظاهر میالد از قبل سال هزار 3 در باراولین برای

 برای لعق منابع با شمال در بریتانیا تا و مدیترانه دریای سراسر در اند،شده معروف دریا گرانمعامله به که ها،فنیقی. کردندمی

 مدنت آغاز از. کردند تأسیس را فروش مرکز نام به تجارت یونانی مستعمرات هاآن منظور این برای. کردندمی سفر برنز تولید

. است هند و چین جمله از سود، پر تجارت دور، شرق از اروپا به ارزشمند ادویه تجارت ،5 قرن در روم امپراطوری سقوط تا یونانی

 تجاری کاالهای تا کرد فعال را ونقلحمل امن و ثبات با شبکه روم، امپراطوری. داد اجازه تجارت افزایش و رشد به روم امپراطوری

 فروپاشی و غربی اروپای برای ثباتی بی وسطی قرون و روم امپراطوری سقوط. شوند ونقلحمل دریایی دزدی از ترس بدون

 هند، میانه، شرق آفریقا، پادشاهی میان در و یافت ادامه حال این با تجارت. آورد ارمغان به را غرب جهان در تجاری هایشبکه

  .شد شکوفا آسیا شرق جنوب و چین

 سلطه تحت تجارت مسیر در را غرب و شرق سغدیان. بود جهان اقتصادی مرکز مرکزی آسیای وسطی، قرون طول در

 شناخته شمال در خود اصلی مراکز میان در تاالس و سویاب با میالدی، 8 قرن تا 4 قرن از پس ابریشم جاده عنوانبه که داشتند

 سفرهای اسکاندیناوی در هاوارانجیان و هاوایکینگ ،11 تا 8 قرن از. بودند مرکزی آسیای اصلی کاروان بازرگانان هاآن. اندشده

 تجاری تحادا هانسیتیك. رفتندمی روسیه به هاوارانجیان که حالی در کردند،می سفر غربی اروپای به هاوایکینگ. کردندمی تجاری

 .داشتند اختیار در 17 و 13 قرن بین بالتیك، منطقه و اروپا شمال بیشتر در را تجارت انحصار که است هاییشهرستان

 قاره جنوبی نوک در نیك امید دماغه اطراف در سفر از بعد او 1498 سال در بود اروپا ادویه تجارت پیشگام  گاما واسکودا

 تجارت. شدمی کنترل مصر ویژه به اسالمی، هایقدرت توسط اروپا به هند از ادویه جریان این، از پیش. رسید کالیکات به آفریقا

 که کاالهای از برخی و جاتترشی جاتادویه. بود اروپا در کشف تاریخچه محرک و بود برخوردار زیادی اقتصادی اهمیت از ادویه
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 رتغالپ توسط شرقی هند در تجارت. شدندمی طال رقیب اوقات گاهی و شدندمی منتقل اروپا به شرق جهان از بودند، ترینارزش با

 سراسر در منظم طور به تجاری روابط اسپانیا امپراتوری. بود سلطه تحت 18 قرن در بریتانیا و ،17 قرن در هلند ،16 قرن در

 ملل، ثروت علل و ماهیت در تحقیق مقاله چاپ با ،1776 سال در اسمیت آدام. بود داده توسعه را آرام اقیانوس و اطلس اقیانوس

 عنوانهب فقط اقتصادی تخصص از توانندمی هاملت که کرد استدالل و. داد قرار انتقاد مورد را کشور بازرگانی موازنه سیاست این

 ازارهایب به دسترسی با کشورها که گفت او شد،می محدود بازار اندازه به کار تقسیم که آنجا از. شوند مندبهره زیادی هایشرکت

 .بود خواهند ترسازنده نتیجه در و مؤثرتر کار تقسیم به قادر بزرگتر

 هایشاخص سایر و تجارت در بزرگ افت داشت، ادامه 31 دهه اواخر تا 1929 سال از که اقتصادی بزرگ رکود مدت طی در

 هانیج جنگ طول در. شد گرفته نظر در رکود اصلی عامل یك عنوانبه بسیاری توسط آزاد تجارت وجود عدم. شد دیده اقتصادی

 و رکود از جلوگیریبرای کشور، 44 ،1944 سال در جنگ،پایان در همچنین. رسید پایان به متحدهایاالت در اقتصادی رکود دوم

 نظیمت برای نهادهایی ایجاد و قوانین تصویب آن هدف که. کردند امضا را   وودز برتون توافقنامه ملی تجاری موانع از جلوگیری

 بعدها که) ندهست نهادها این جمله از توسعه و بازسازی المللیبین بانك و پول المللیبین صندوق: بود المللبین سیاسی اقتصاد

 وافقنامهت این به را خود پایبندی کافی اندازه به کشورها که آن از پس(. شدند معروف المللیبین تسویه بانك و جهانی بانك به

 تجارت و تعرفه عمومی توافقنامه با کشور 23 ،1947 سال در همچنین. شدند عملیاتی 1946 سال در هاسازمان این دادند نشان

 کردند. موافقت آزاد تجارت ترویج برای

 المللبین مالیه نظریات  -2-8

 قتصادیا روابط با المللبین اقتصاد. است گرفته قرار بحث مورد هم المللیبین مبادالت اقتصاد علم پیدایش آغاز همان از

 روابط. دارد زیاد اهمیت کشورها اکثر اقتصادی رفاه جهت از روابط این از حاصل متقابل وابستگی. دارد سروکار کشورها میان

 تفاوتیم مسائل تا شودمی سبب امر این و دارد تفاوت کشور یك مختلف هایبخش میان اقتصادی روابط با کشورها میان اقتصادی

 اقتصاد از جدا و زمتمای ایرشته عنوانبه المللبین اقتصاد ترتیب بدین. دارد متفاوتی نسبتاً تحلیلی ابزارهای به نیاز که کند بروز

 آن زا بازرگانی سیاست نظریه و تجارت محض نظریه که دارد سروکار چندی مباحث با المللبین اقتصاد. است درآمده کاربردی

 هب مربوط دالیل به بازرگانی سیاست نظریه و پردازدمی آن از حاصل منافع و تجارت اساس به تجارت محض نظریه. است جمله

 خارجی تجارت مورد در که است اقتصادی مکتب اولین مرکانتیلیسم. پردازدمی آن از حاصل نتایج و تجارت آزاد جریان موانع

 ادهد قرار تأکید مورد را کشورها تجاری تراز یافتن افزایش نهایت در و واردات کاهش و صادرات تشویق سیاست و گفته سخن

 است.

 مرکانتیلیسم نظریه  -1-2-8

 لتخص ایجاد در را سهم بیشترین و داشت رواج هجدهم قرن نیمه تا شانزدهم قرن از  مرکانتیلیسم یا سوداگرایی مکتب

 رونق اب متناسب چه اگر مرکانتیلیسم مکتب نظریات. داشت داریسرمایه اقتصادی نظام در استعمار و رقابت خصومت، تهاجمی

 و جاریت داریسرمایه اقتصادی نظام تکامل در خود نوبه به اما است گرفته شکل المللیبین مبادالت افزون روز اهمیت و تجارت

 داشت. توجه خور در نقشی صنعتی داریسرمایه اقتصادی نظام پیدایش برای زمینه ایجاد حتی

 سیاست هتج تعیین به بیشتر و است سیاسی اقتصاد نوعی دهنده ارائه بیشتر و ندارد منسجم نظریاتی مجموعه مکتب این

 هاتن چون و شود،می خالصه شهرت و ثروت به کشور رسیدن در مکتب این اقتصادی هایسیاست هایهدف. پردازدمی اقتصادی

 تراز ایجاد جهت در مقررات این تمام. نمایدمی وضع زمینه همین در را مقررات بیشترین داندمی تجارت را ثروت ایجاد عامل

 از هامرکانتیلیست دید از کشور تجاری تراز شدن مثبت. شودمی هاپرداخت تراز شدن مثبت موجب خود که است مثبت تجاری

 کشته خارج آن از طال که کشوری تضعیف موجبات همزمان که است خودی کشور به دیگر کشورهای از طال شدن جاری طریق

 متمرکز نهزمی سه بر هایشانممنوعیت بر هامرکانتلیست اساس همین بر. شودمی گشته وارد آن به طال که کشوری یافتن قدرت و

 بود:

 شد؛می کشور در بیکاری باعث که شده ساخته و آماده صورتبه کاالها ورود ممنوعیت .1

 شد؛می کشور داخل در اولیه مواد نبود علت به صنعت تضعیف باعث که کشور از خام مواد صدور ممنوعیت .2
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 کشور. از خارج به متخصص نیروهای مهاجرت ممنوعیت .3

 بود: متمرکز مورد سه بر طبعاً نیز ایشان پیشنهادهای همچنین

 شد؛می کشور داخل در زاییاشتغال موجب که خارج به مصرف آماده و شده ساخته کاالهای صدور .1

 تولید؛ افزایش نهایت در و دادن قرار تولیدی بنگاهای اختیار در برای اولیه خام مواد واردات .2

 نجرم فرست مهاجر کشور پسرفت به داخلی تولید پیشرفت با همزمان که کشور به خارجی متخصص نیروهای جذب .3

 شد.می

 اکنون که پیشرفتی واقع در و باشدمی پیش سال صد چند از اقتصادی مسائل به اروپائیان توجه عمق نشانگر موارد این

 باشد.می پیش هاقرن از اروپائیان طرف از آن دستاوردهای و اقتصاد علم به توجه حاصل هستیم آن شاهد

 مثبت تجاری تراز از برخورداری و قدرت کسب برای بودند تجاری داریسرمایه نظام دارای که اروپایی کشورهای اغلب

 بین هک هاییجنگ. یافت شدت هاآن میان درگیری و منافع تضاد زودی به و نمودند مرکانتیلیستی هایسیاست اعمال به اقدام

 ناشی یوستپ وقوعبه اسپانیا و پرتقال مابین همچنین و فرانسه و انگلستان یا انگلستان و هلند هایجنگ مانند اروپایی کشورهای

 اولالیزابت تانانگلس در ، بدنژان و  کلبرفرانسه در مکتب این پیشتازان. بود مرکانتیلیستی تفکر از حاصل منافع تضاد همین از

 طریق از اهداف این تدریج به بعدها. بودند   ترزیا ماریا و   دومفریدریش آلمان در ، دالکورت هلند در ، کرامول و  مانتوماس ،

 و فرانسه ا،ایتالی اسپانیا، هلند، انگلیس، مستعمرات به توانمی جمله آن از که شد تأمین آفریقایی و آسیایی کشورهای استعمار

 أمینت با همزمان توانستند داریسرمایه کشورهای شکل این به. نمود اشاره جنوبیآفریقای و هند مانند آسیا و آفریقا در آلمان

 تهساخ کاالهای برای وسیع فروشبازارهای خویش، مستعمرات قیمتارزان کارنیروی از استفاده و ناچیز قیمت به اولیه خام مواد

 ببخشند. رونق را خود اقتصاد شکل بدین و کنند پیدا کشورها این در را خود شده

 با ضادت در کشورها اهداف که دهند نشان داشتند سعی هاآن. بودند تجارت بر دولت شدید کنترل طرفدار هامرکانتیلیست

 گیریندازها کشور آن( طال ویژهبه) قیمتی فلزات موجودی روی از کشور یك ثروت ها،مرکانتیلیست نظر مطابق. دارند قرار یکدیگر

 ولیدت نتیجه در که کردمی محدود را واردات و تشویق را خود صادرات بایستیمی کشور طال، آوریجمع منظور به بنابراین. شدمی

 چنین واردات کاهش و صادرات افزایش جهت در همزمان طور به کشورها تمامی است ممکن لیکن. بردمی باال را ملی اشتغال و

 عنوانبه کشورها برخی باید بنابراین. گردیدمی مشکل دچار کشورها بین مبادله امکان صورت آن در که نمایند اعمال را سیاستی

 یابند. دست خود اهداف به بتوانند استعمارگر کشورهای تا گرفتندمی قرار استعمار تحت پیرامون، کشورهای

  مطلق برتری ینظریه -2-2-8

 ایریهنظ اولین. است گرفته قرار بحث مورد هم( المللبین تجارت) المللیبین مبادالت اقتصاد، علم پیدایش آغاز همان از

 نظریه اساس. است بوده مرکانتیلیسم نام به انگلستان در و شانزدهم قرن اواسط در است شده ارائه المللبین تجارت مورد در که

  اسمیت آدام         اما. شود منجر بازرگانی تراز مازاد به نهایت در تا. است کمتر واردات و بیشتر صادرات بر تأکید مرکانتیلیسم

 مطلق برتری عنوان تحت را جدیدی نظریه ، "ملل ثروت" کتاب در 1776 سال در کالسیك، مکتب بنیانگذار ،(1791-1723)

 اداقتص اصول" کتاب در آید،می شماربه مکتب همین شاگردان از که  ریکاردو دیوید ادامه، در. نمود مطرح المللبین تجارت در

 نظریات نای. بود فراگیرتر اسمیت نظریه به نسبت که کرد؛ ارائه را نسبی برتری نظریه شد، منتشر 1817 سال در که  "سیاسی

 گجن از پس هایسال در کهاین تا. آمدمی شماربه المللبین تجارت نظریات پایه عنوانبه هامدت تا ،(نسبی و مطلق برتری)

  .گردید ارائه قلمرو این در هم دیگری نظریات دوم، جهانی

 با را کاالیی کشور، یك وقتی. شودمی انجام مطلق برتری به توجه با کشور، دو بین تجارت اسمیت، آدام نظریه براساس

 مطلق خرید X کاالی تولید در A کشور گویندمی زمینه این در اقتصاددانان) کندمی تولید دیگر کشور به نسبت بیشتر، کارآیی

 دو ره صورتاین در ،(دارد مطلق برتری عدم) گیردمی صورت کمتر کارآیی با دیگر کشور به نسبت دوم کاالی تولید و( دارد

 ترتیب ینا به. آورندمی دستبه منافعی یکدیگر، با آن مبادله و دارند مطلق برتری آن در که کاالیی تولید در تخصص با کشور

 .دهدمی نشان را کشور دو بین تجارت از حاصل منافع تقسیم و تولید در تخصص از حاصل منافع کاال، دو هر تولید در افزایش
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 رفط از. کندمی تولید انگلستان در گندم بوشل یك فقط و متحدهایاالت در گندم بوشل 6 کار،نیروی ساعت نفریك: مثال

 به نسبت آمریکا لذا. کندمی تولید متحدهایاالت در پارچه یارد 4 فقط و انگلستان در پارچه یارد 5 کارنیروی ساعت نفریك دیگر

. است طلقم برتری دارای پارچه تولید در آمریکا به نسبت انگلستان مقابل، در. است مطلق برتری دارای گندم تولید در انگلیس

 نگلیسا پارچه با را خود گندم آمریکا و کنندمی پیدا تخصص پارچه تولید در انگلیس و گندم تولید در آمریکا تجارت، در لذا

 ساعت نفر 2/1 یا پارچه یارد 2 صورت،این در کند، مبادله انگلیس پارچه یارد 6 با را گندم بوشل 6 آمریکا اگر. کندمی معاوضه

 مقابل، در ،(کندمعاوضه پارچه یارد 4 با را گندم بوشل 6 تواندمی داخل در آمریکا زیرا) است کرده ذخیره کارنیروی دقیقه 31 یا

 کارنیروی ساعت نفر 6. شود تولید داخل در تا دارد؛ الزم کارنیروی ساعت نفر 6 کند،می دریافت انگلستان که گندمی بوشل 6

 کارنیروی ساعت نفر 5 حدود یا پارچه یارد 24 انگلیس گندم، بوشل 6 مبادله با. کند تولید پارچه یارد 31 تواندمی انگلیس در

 ند.کمی ذخیره

  نسبی برتری نظریه -3-2-8

 لمایع از بسیاری استدالل مبنای تردید غیرقابل صورتی به هنوز که نسبی مزیت قانون اسمیت، از بعد سال 41 حدود

 دیوید به عموماً نسبی مزیت تئوری چند هر. گردید ارائه جهان تجارت از مهمی بخش تبیین جهت است، المللبین تجارت

 نبنابرای نمود، مشاهده تورنز رابرت کارهای در اجمالی طور به را نظریه این توانمی آن از پیش اما شود،می داده نسبت ریکاردو

 .شود داده نسبت ریکاردو -تورنز به نسبی مزیت تئوری بجاست

 هر ولیدت که است بیشینه زمانی هاملت از گروهی یا و اقتصاد، یك افراد، از گروهی تولید کل گویدمی نسبی برتری اصل

 ریبرت از خود ملل ثروت کتاب در اسمیت آدام اگرچه. دارد را فرصت هزینه کمترین که شود انجام بنگاهی یا فرد توسط کاال

 .است داده گسترش را اصل این انگلیسی بزرگ اقتصادان ریکاردو دیوید نوزدهم سده آغاز در ولی است کرده یاد نسبی

 به بریدمی لذت هاآن از که خدماتی و کاالها کردن فراهم برای روز هر که شویدمی متوجه خود زندگی در تأمل اندکی با

 با افراد هک است پذیر امکان آنجا از متقابلی وابستگی چنین. شناسیدنمی را هاآن اکثر که هستید وابسته افراد از زیادی تعداد

 نینچ دلسوزی و بخشش روی از نه کنند، تهیه خدمات و کاال شما برای تا کنندمی تالش که افرادی. کنندمی مبادله یکدیگر

 کنندگانمصرف و شما برای هاآن بلکه. دهند انجام کاری چنین که استکرده مجبور را هاآن دولت نه و دهندمی انجام کاری

 .کنند دریافت آن مقابل در چیزی تا کنندمی فراهم خدمات و کاال دیگر

 خدماتی و کاالها از بسیاری و شوند،می وارد خارج از مصرفی خدمات و کاالها از بسیاری دنیا، کشورهای اکثر در امروزه

. دهندیم توضیح را... و هاملت افراد، بین متقابل وابستگی نسبی، برتری. شوندمی صادر خارج به شوندمی تولید داخل در که

 نیپیراه خریدن خواه و باشد محلتان پیرایشگاه در سر موی کردن کوتاه خواه مبادله، از حاصل منافع دید، خواهیم که همانگونه

 .است شبیه هم به بسیار باشد، شده تولید دنیا سر آن در که باشد

 هچگون و دهندمی قرار دیگران به وابسته نیاز، مورد خدمات و کاال تأمین برای را خود مردم چرا شویم متوجه که این برای

 وجود دنیا رد کاال دو تنها که کنید تصور. کنیم نگاه ساده اقتصاد یك به بیایید شود،می هاآن زندگی بهبود باعث تصمیم این

 دو ره از دارند دوست دو هر که دامدار، یك و کشاورز یك کنند،می زندگی دنیا در نفر دو تنها نیز و زمینی،سیب و گوشت دارد،

 .کنندمصرف کاال

. است حواض بسیار کنند تولید بتوانند زمینیسیب تنها کشاورز و گوشت تنها دامدار که حالتی در مبادله از حاصل سود

 زا پس دامدار. ندهند انجام ایمبادله و باشند نداشته هم با کاری که بگیرند تصمیم دامدار و کشاورز که است این اول حالت

 ندهبس تنها که برسد نتیجه این به است ممکن... و شده کباب شده، سرخ شده، بخارپز شده، پزآب گوشت خوردن ماه چندین

 پزبآ شده، کباب شده، سرخ پوره، زمینیسیب خوردن مشغول مدت این در که نیز کشاورز. نیست کافی خود تولید به کردن

 ینا در. ببرند لذت بیشتر، تنوع از که دهدمی امکان هاآن به مبادله که است واضح. است موافق احتماالً نیز استبوده... و شده

 .باشند داشته شده سرخ زمینیسیب و همبرگر توانندمی دو هر حالت

 مبادله منافع هم باز کنند تولید نیز زیاد، بسیار هزینه شرط به دیگر، کاالی از بتوانند دو هر کشاورز و دامدار چنانچه حال

 یلیخ اما کند، تولید گوشت و دهد پرورش هم دام تواندمی کشاورز، که کنید فرض مثال عنوانبه. بود خواهد قبل حالت شبیه



 جزوه اقتصاد کالن | 042

 

 یلیخ دارد اختیار در او که زمینی ولی بکارد زمینیسیب تواندمی دامدار که کنید فرض مشابه طوربه. نیست ماهر کار این در

 توانندیم بهتر که کاری در گراییتخصص از استفاده با کشاورز و دامدار که است واضح حالت این در. نیست مناسب کار این برای

 .بیفزایند خود منافع بر توانندمی مبادله، و دهندانجام

 نوانعبه. باشد ماهرتر کاال دو هر تولید در نفر یك که است حالتی نیست، واضح خیلی آن در مبادله منافع که موردی اما

 اورزکش آیا که است این پرسش. است ماهرتر کشاورز از زمینیسیب کاشت در هم و دام پرورش در هم دامدار که کنید فرض مثال

 به ترقیقد باید دهیم، پاسخ پرسش این به که این برای کنند؟ بسنده خود تولید به یا باشند داشته مبادله هم با باید دامدار و

 .کنیم نگاه دهندمی قرار تأثیر تحت را تصمیم این که عواملی

  رفته دست از هایفرصت نظریه -4-2-8

 پایه بر را خود نسبی مزیت نظریه و نمود خارج بستبن از را ریکاردو کار ارزش 1936 سال در که است اقتصاددانی  هابرلر

 یگرید کاالی مقداری از است عبارت کاال یك تولید هزینه هابرلر، فرصت هزینه نظریه طبق. نمود تشریح فرصت هزینه نظریه

 که شوریک اساس این بر. شود فراهم اول کاالی از اضافی واحد یك تولید برای کافی منابع تا کرد نظرصرف آن تولید از باید که

 تنها ارک نیروی که فرض این اینجا در. دارد نسبی مزیت کاال آن تولید در است کاال یك تولید در کمتری فرصت هزینه دارای

 .ندارد وجود است همگن کار نیروی یا است تولید عامل

 جارتت پویای منابع. کندمی برقرار پیوند اقتصادی توسعه و خارجی تجارت بین که است افرادی نخستین جمله از هابرلر

  :است زیر شرح به هابرلر نظر از المللبین

 آورد؛می فراهم اقتصادی توسعه برای را الزم مادی ابزار المللبین منابع -

 است؛ انحصاری ضد سیاست ترینمهم آزاد تجارت -

 است؛ تکنولوژی و اطالعات انتشار وسیله المللبین تجارت -

 .است مانده عقب کشورهای به یافتهتوسعه کشورها از سرمایه المللیبین جاییجابه و تحرک ماشین تجارت، -

 دیاقتصا توسعه به دستیابی در مهم ایوسیله را آن و بوده آزاد تجارت طرفدار هابرلر که است روشن باال مطالب به توجه با 

 .داندمی

  کاال عمر سیکل نظریه -5-2-8

 و ژاپن تجاری عملکرد براساس محصول زندگی چرخه نظریه. شد ارائه  ورنون ریموند توسط 1996 سال در نظریه این

 ریس یك از شانتوسعه مسیر در جدید محصوالت نظریه، این براساس. است گردیده تنظیم صنعتی نوپای کشورهای برخی

 چرخه چهارگانه مراحل کندمی تغییر شاننسبی وضعیت ورنون، محصوالت چرخه طریق از حرکت با و کنندمی عبور مراحل

  :از عبارتند محصول

 ؛(الف کشور) داخلی بازار در فروش و محصول توسعه: اول مرحله

 یابد؛می افزایش الف کشور توسط محصول آن صادرات ب، کشور در خارجی تقاضای افزایش با: دوم مرحله

 توسط محصول آن صادرات ب، کشور بازارهای در عرضه برای خارجی هایشرکت توسط محصول آن تولید با: سوم مرحله

 یابد؛می کاهش الف کشور

 .شودمی محصول آن خالص واردکننده الف کشور خارجی، هایقیمت کاهش با: چهارم مرحله

 مصنوعی،الیاف تلویزیون، رادیو، مانند جدیدمحصوالت از تعدادی در شده مشاهده تجربه با مراحل این اخیر، هایدهه در

  .کنندمیصدق خوبیبه جیبی هایحسابماشین و ترانزیستورها

 احتماالً چرخه طول چه اگر است، شدن ترکوتاه حال در چهارم و اول مرحله میان زمانی فاصله که دارد وجود شواهد برخی

 چهارم مرحله به اول مرحله از مستقیماً حتی است ممکن خاص محصول یك. کندمی تغییر دیگر محصول به محصول یك از

 .نماید جهش را سوم و دوم مرحله یعنی. برود
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 درآمد دگوینمی برخی کند،می تولید را جدید محصوالت که است کشوری اولین غالباً متحده ایاالت چرا که این توضیح در

 به االب دستمزدهای که گویندمی سایرین کند؛می فراهم نوآوری برای فرصت و انگیزه آمریکا، بزرگ داخلی بازار و باال متوسط

 آموزش اشخاص نسبی وفور دارای آمریکا. دهدمی کاراندوز هاینوآوری توسعه جهت خاصی هایانگیزه آمریکایی، هایشرکت

 صوالتمح تولید در آمریکا رهبری اما. است نوآوری در نسبی مزیت دارای بنابراین و است پژوهشی تسهیالت و علمی نظر از دیده

 ستانداردا با و کشورها سایه در آن سازیمشابه و جدید تکنولوژی یادگیری با و محصول آن برای تقاضا رشد با. است موقتی جدید

 در رهبر نوانعبه متحده ایاالت. کندمی تعیین دیگر جای در را تولید مکان نسبی، مزیت هایکنندهتعیین تولیدی، فرآیند شدن

 دست از را مزیت آن محصول، زندگی چرخه طبق اما. است خود تولیدی محصوالت آخرین در موقتی نسبی مزیت دارای نوآوری،

 و رسندمی بلوغ به که شود محصوالتی جایگزین تا کند تولید را دیگری جدید محصوالت مداوم طور به باید کشور این. دهدمی

 همان از آمریکا صنعتی صادرات. کندمی حمایت تحلیل این از متعددی تجربی هایپژوهش. کنندمی پیدا مزیت آن تولید در رقبا

  دارد: بستگی زیر موارد به جدید محصول تولید در نوآور کشور رهبری مدت طول. دارند باالیی R&D که است صنایع

 خارجی؛ بازارهای در تقاضا رشد نرخ .1

 یافته؛توسعه محصوالت ماهیت .2

 گیرند؛می فرا را جدید تکنولوژی خارجیان که سرعتی .3

 امتیاز؛ حقوق اثربخشی .4

 مقیاس؛ هایصرفه اندازه .5

 .صنعت سازمان .6

  رقابتی برتری نظریه -6-2-8 

 ازآغ و بوده طوالنی ایسابقه دارای واقع به است، شده عجین وی نام با پورتر وسیع هایتالش سبب به که نظریه این

 اقتصاد منابع از برخی در نظریه این. گرددبازمی 1951 دهه اواخر در هاروارد مکتب پیدایش زمان به زمینه این در مطالعات

 تجارت میلیتک یا جدید نظریه عنوانبه آن از المللبین تجارت منابع برخی در و شده ذکر صنعتی توسعه نظریه عنوانبه صنعتی

 هایدغاما برای مانعی نباید اما کندمی ایفا داخلی رقابت تقویت در مهمی نقش انحصار ضد هایسیاست. است شده یاد المللبین

 و است جدید کارآفرینی گیریشکل زیان به رقابت مقررات دیگر سوی از اما. دارد پی در را نوآوری رشد که شود عمودی

 1981 دهه اواخر از المللبین تجارت نظریات جدید موج. کندمی کمك ملی مزیت به گاهرقابت و سازیخصوصی از زداییمقررات

 جمله زا. طلبدمی را مستقلی مجال نظریات این از یك هر بررسی که شد اقتصادی ادبیات وارد رایج دیدگاه خأل پرکردن هدف با

 جامع تبیین برای متفاوت مبنایی تا نمود تالش و نکرده اکتفا جزئی اصالحات به تنها که حوزه این نظریات سازترینجریان

 "هاملت رقابتی برتری" کتاب با 1991 سال در "پورتر مایکل". دارد نام رقابتی برتری نظریه ،دهد ارائه جهانی تجارت روندهای

  .گذاشت جای بر را تأثیر ترینمهم ،نظریه این بنیانگذار عنوانبه

 بلکه دنمو بسنده شده آشکار نسبی هایمزیت به تنها تواننمی جهانی، تجارت در کشور یك موفقیت برای اساس، این بر

 بسترهای آوردن فراهم با و پرداخته مزیت خلق به سازی،ظرفیت و خود ساختار و وضعیت شناخت طریق از بایدمی اقتصادها

 تجارت در جدیدی هایحوزه ،دولت هدایت با همگام دهند اجازه اقتصادی فعاالن به رقابتی، کارایی شرایط و جهانی سرآمدی

 و گذاردمی کاهش به رو آن سنتی معنای به تولید عوامل موجودی نقش دیدگاه این در. دهند اختصاص خود به را جهانی

 هایمحدودیت شدن شکسته موجب دهد،می قرار هادولت و هابنگاه اختیار در شدن جهانی فضای که هاییفرصت همچنین

 نهادهای و اقتصادی عامالن سطح در اصالحات به بخشی محوریت همین ،دارد اهمیت پورتر دیدگاه در آنچه. شودمی پیشین

  .است مرتبط

. دهدیم تغییر محور شرکت دیدگاه به محور صنعت دیدگاه یك از را اشتوجه خود «رقابتی مزیت» کتاب در  پورتر مایکل

 شرایط تصاد،اق در. گیردمی ریشه صنعتی اقتصاد از مستقیم طور به که کندمی معرفی سازمانی استراتژی برای را مدلی نویسنده

 کندمی انبی صنعتی، اقتصاد در «کارایی رفتار، ساختار،» مدل. کندمی تعیین تقاضا و عرضه را صنعت یا و بازار یك مشخصات و
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 دهدمی لشک را هاسازمان رفتار است، آن ینتیجه که رقابتی محیط بنابراین. شودمی تعیین شرایط براساس صنعت ساختار که

 .کندمی تعیین را صنعت هر یصحنه بازیگران عملکرد و

 کمیلت با و رفته فراتر هاآن نظرات از توانست «آنسوف ریزیبرنامه مکتب» و «اندروز طراحی مکتب» وارث عنوانبه پورتر،

 این رد مرکزی مفهوم. شد منتهی «یابیجایگاه مکتب» نام به جدیدی مکتب ایجاد به که کند ارائه جدیدی مدل ها،دیدگاه این

 دیرانم توانایی آن کلیدی مفهوم. نیست(  آنسوف مکتب در ریزانبرنامه و  اندروز مکتب در ارشد مدیران) نخبه اشخاص مکتب

 آن از دبای یا که داشتند اعتقاد خارج محیط نقش اهمیت به قبلی مکاتب. هستند آن در که است صنعتی درک و اندیشیدن  در

 ورترپ دستاورد ندارند، خود صنعت روی کنترلی هاشرکت که شرایطی در. یابد کاهش آن منفی تأثیرات یا و شود گرفته بهره

 این که نحوی به دهند، افزایش را خود شرکت ارزش صنعت، ساختار در تغییراتی ایجاد طریق از که مدیران از است حمایتی

 .کند ایجاد رقابتی برتری آنان برای شرایط

 روی رکزتم و ثقل مرکز که داد تغییر تجاری استراتژی به ایگونه به را صنعتی اقتصاد که بود این کرد پورتر که کاری

 این او. گذاشت نمایش به بیشتری قدرت با را( کارایی رفتار، ساختار،) SCPمدل ضعف نقاط وی ترتیب این به. گرفت قرار شرکت

 افتدری چرخه یك ایجاد که داد تکامل پیچیده سیستم یك به طرفه یك غیررسمی روند یك از را آن و بخشید توسعه را مدل

 یك یایپو مفاهیم و ساختار که دهدمی امکان سیستم این. سازدمی پذیرامکان را ساختار به رفتار از و رفتار به کارایی از بازخورد

 .شوند آشکار و پدیدار صنعت

 رد فقط صنعت یك در رقابت و است رقابت موفق مدیریت چگونگی استراتژیك، سیاست تدوین جوهر پورتر نظر از

 رقابتیرتریب که دارد تأکید نویسنده این، بر عالوه. هست نیز صنعت هایزیرساخت تأثیرتحت بلکه شودنمی دیده رقبا چهارچوب

 این از بینس هایبرتری کهحالی در. است کنترل قابل نیز شرکت آن توسط بنابراین و شودمی ایجاد مؤسسه یا و شرکت توسط

 .است موجود پیش از عمدتاً که ارزان اولیه مواد یا تولید عوامل مانند نیستند، جنس

 قبا،ر: از عبارتند اصلی نیروهای این. انجامدمی نیرو پنج از متشکل چهارچوب یك ایجاد به بنیادی عوامل این نتیجه در

 .خریدار و منابع کنندهتأمین زنیچانه قدرت جایگزین، محصوالت واردها، تازه تهدید

 مایلیت که است هاییگزینه آن از اجتناب و باشد داشته خواهدمی شرکت یك که است هاییانتخاب استراتژی پورتر، دید از

 از بودن متفاوت برای عامدانه و آگاهانه تالش یك این(. باشد کس همه برای چیز همه تواندنمی شرکتی هیچ) ندارد هاآن به

 خواهدمی بداند تا کند تعیین خود برای را هاییمحدوده باید شرکت یك که است معنی بدان و است صنعت صحنه بازیگران سایر

 .هاستخواسته از برخی کردن فدا مستلزم گاهی بودن یگانه. برسد دستاوردهایی چه به شدن یگانه برای

 عین در و نیرو پنج این علیه دائمی جنگ در هاشرکت است معتقد که است جهان به نسبت گرامواجهه بسیار نگاه یك این

 در قعیتیمو یافتن یعنی پورتر نظر از رقابتی استراتژی. کند کمك آنان بقای به تا هستند ارزش ایجاد برای دائم تالش در حال

 خویش نفع هب هاآن تأثیر از بتواند یا و کند دفاع رقابتی نیروی پنج مقابل در خود از شکل بهترین به بتواند شرکت که صنعت

 با رانمدی. بیرونی محیط نیروی و هاواقعیت درک برای است فکری چهارچوب یك واقع در پورتر نیرویی پنج مدل. کند استفاده

 سازنده تأثیری بود خواهند قادر ترتیب این به و کنندمی درک را خود کنونی جایگاه ابزارها، این از استفاده با خود صنعت تحلیل

 .دارند رقابتی برتری خاص طور به آن در که کنند تعریف را جایگاهی یا و گذاشته ساختار بر

. یکتا و ارزشمند جایگاه یك ایجاد آل،ایده جایگاه کسب برای است ایمسابقه استراتژی است معتقد پورتر خالصه، طور به

 ارزش رقبا، از متفاوت هاییفعالیت مجموعه با و دهد نشان متمایز خود هدف مشتریان دید در را خود بتواند شرکت که جایی

 تالش آن هب رسیدن برای شرکت که نهایی اهداف از است ترکیبی استراتژی، که است معتقد پورتر این بر عالوه. کند ایجاد افزوده

 .دهدمی قرار استفاده مورد اهداف آن به رسیدن برای که وسایلی و ابزار و کندمی

 این هب جایگاه این کسب. است کرده تبدیل «استراتژی خدایان» از یکی به را او استراتژی علم در پورتر تأثیرگذار نقش

 و سازمان درون در آن مفاهیم گسترش و( ارزش زنجیره) بازخورد حلقه قبیل از ابزارهایی و استراتژی مفهوم او که است دلیل

 تکامل یتاهم تنها نه وی که ترتیب این به. است داده صیقل و کرده تشریح خویش سابق استادان توانایی و حد از فراتر را صنعت

 نیاز نهمچنی بلکه کرده، برجسته را صنعت در متمایز موقعیتی کسب برای شرکت اشتیاق و شور همچنین و صنعت ساختاری
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 نمایش پایانبی تحوالت و تغییر روند تاب و تب با انطباق و شدن همراه حال عین در و خود موقعیت حفظ به را شرکت مداوم

 .دهدمی

 با اجههمو برای هاییحل راه و بیفتند اتفاق توانندمی کوچك تغییرات که پذیردمی را واقعیت این پورتر رسدمی نظر به

 ستا بهتر مدیران و هستند نادری هایپدیده عمیق و ایریشه تغییرات که دارد اعتقاد او ولی. شودمی ارائه نیز شرایطی چنین

 .آوردمی بار به نیز را بهتری نتایج که باشند داشته بیشتری تمرکز تدریجی تحوالت و تغییر روی که

 در زشآمو فرهنگ کردن نهادینه به نیاز دارد، حیاتی نیازی بر تأکید پورتر نامشخص و سخت شرایط بر شدن چیره برای

 دارناپای و نامشخص شرایط معضل حل جهت در سازسرنوشت و استراتژیك خطوط ترسیم برای هاآموخته از گیریبهره و سازمان

 .سازمان نفع به

 بلق باشید، داشته تانتیم در هم را( مدیران) کوهنوردان ماهرترین اگر حتی. است کوهنوردی مانند استراتژی پورتر دید از

 تیم .هستید( صنعت) کوهنوردی هایواقعیت از درکی داشتن نیازمند هم باز کنید شروع( استراتژی بدون) کورکورانه کهآن از

 نجیرهز) نیاز مورد ابزارهای و( برنامه) مسیر آن از رفتن باال هایراه و کند شناسایی را( موقعیت) مسیر بهترین تا کندمی سعی

 .کند فراهم را( ارزش

. دارد ضعفی نقاط هم مدل این خود اما کندمی نمایان را پیشین هایمدل هایضعف از برخی پورتر مدل مطالعه چند هر

 تأثیر رد؟گیمی بر در دهد،می شکل را صنعت یك پویایی که را اساسی فاکتورهای تمامی پورتر مدل آیا که است این نکته اولین

 است؟ شده گرفته نظر در کجا شرکت تاریخچه و( گذارقانون هایارگان) هادولت

 :انگیزدمی بر را مهم پرسش سه صنایع دینامیسم روی پورتر تمرکز این بر عالوه

 چیست؟ صنعت بر بیرونی محیط تأثیر چیست؟ آن هایچهارچوب و کرد تعریف توانمی چگونه را صنعت یك -

 شود؟می برخورد شوند، ظاهر است ممکن فردا ولی ندارند وجود امروز که رقبایی با چگونه -

 عملکردهای مورد در توضیحی هیچ کهاین بدون کند،می رفتار سیاه جعبه مانند هاسازمان با او کهاین ترمهم همه از -

 است؟ شده مطرح کجا شرکت هایویژگی و مدیران هایانتخاب نقش. بدهد هاآن داخلی

 ارائه «فاکتورها» و «نیروها» از باالیی بلند فهرست همیشه او که است این پورتر نگرش مورد در مطرح انتقادهای از یکی

 و اه داده از دلبازانه و دست لیستی طراحی به مفرطی عالقه وی. کندمی استفاده هاآن از تشریح و توضیح جای به که دهدمی

 .رسندمی نظر به اندازه از بیش گاهی که دارد عواملی

 انامک دسترس، قابل کار نیروی و قیمت ارزان هایفناوری اطالعات، توزیع و تکثیر با که است این رایج اظهارات از یکی

 ترتیب این هب. کنند کپی را آن توانندمی راحتی به رقبا چون است غیرممکن تقریباً فرد به منحصر و پایدار رقابتی برتری ایجاد

 نند؟ک استفاده بالفاصله آیدمی وجودبه که هاییفرصت از تا باشد پذیریانعطاف بر تمرکزشان هاشرکت که نیست بهتر آیا

 پیماید،ب را مسیرش درستی و دقت با کوهنوردی در کسی که کندمی ایجاد را امکان این پورتر مدل اگر حتی دیگر بیان به

 مینز حتی یا کوالک، هوا، و آب شدید و ناگهانی تغییر مانند دهد، رخ مدل این در اینشده بینیپیش وقایع که صورتی در اما

 کمح شامل نیز را استراتژی پورتر که است درست افتاد؟ خواهد اتفاقی چه گاهآن دهد، تغییر را زمین نمای و ساختار که ایلرزه

 .هستند انعطافبی و سخت نهایت در او مدل جزئیات و اصلی هایچهارچوب اما. داندمی شرایط با تطابق و سازگاری

 و دیرم یك. است مناسب کار و کسب یك شروع شرایط برای بیشتر پورتر کلیدی مفاهیم رسدمی نظر به اوصاف این با

 ایبر اما. شود مندبهره کار آغاز برای مناسب صنعت انتخاب برای صنایع تحلیل ابزارهای این از تواندمی کار و کسب مؤسس

 ویر سنگینی هایگذاریسرمایه که هاییشرکت همچنین. نیست کارساز چندان دیگر پورتر مدل سازمان پیشرفت و توسعه

 جهو هیچ به مطالب این طرح البته. نیست متصور برایشان خروجی راه عمالً سنگین هایهزینه آن با اند،کرده خاصی صنعت

 گیردمی رارق استفاده مورد گسترده طور به همچنان او مدل و نیست سازمانی ساختار زمینه در پورتر شگرف تأثیرات یانکارکننده
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 BOP  511  هاپرداخت تراز -3-8

 از یکی حسابصورت این. گرددمی تنظیم کشور هر برای ملی حسابداری قلمرو در که است حسابیصورت ها،پرداخت تراز

 روروب شرایطی چه با کشور اقتصاد دهد نشان تواندمی که است خارجی تجارت و کالن اقتصاد قلمرو در تحلیلی مهم ابزارهای

 کشور هایپرداخت تراز آورد. می پیش ملی اقتصاد برای را شرایطی چه خارجی تجارت بخش در دولت تدابیر و هاسیاست و است

. دهدیم نشان معینی مدت در دیگر، کشورهای ساکنین با را کشور ساکنین اقتصادی مبادالت کلیه که است مالی صورت یك

 صادیاقت مبادالت همچنین باشد؛می اقتصادی عاملین و حقوقی و شخصی اشخاص هاشرکت افراد، شامل تعریف، این در ساکنین

 نتهیم وجه پرداخت به معموالً که دارد دیگر کشورهای ساکنین و کشور ساکنین بین هادارایی یا خدمات کاال، یمبادله به اشاره

 پارامتر یك هاپرداخت تراز پس. کندمی گیریاندازه زمانی دوره یك طول در را هاپرداخت تراز فوق، تعریف عالوه به. شودمی

 هک است رو آن از کشور ریزانبرنامه و اقتصاددانان برای کشور هایپرداخت تراز اهمیت. باشدنمی انباره پارامتر و است جریان

 اننش مثالً. دهدمی نشان دیگر کشورهای با ملی اقتصاد ارتباط چگونگی همچنین و المللیبین موقعیت از را مهمی اطالعات

 وضعیت عالوه، به. است گیرندهقرض و دهندهقرض عنوانبه کشور موقعیت همچنین کشور، خارجی تجارت موقعیت یدهنده

 .کندمی تشریح را کشور طالی و ارز موجودی در تغییرات

 خارجی هایپرداخت تراز ساختار -4-8

 معامالتی اول دسته. نمود تقسیم جداگانه دسته دو در توانمی را خارج جهان با یا کشور یك ستدهای و داد کلی طور به

 به کشور خدمات و کاالها صادرات بخش این در. شوندمی مربوط خدمات و کاالها فروش و خرید به و دارند تجاری جنبه که

  .انجامندمی ارزی مخارج یا ارزی پرداخت به خارج از خدمات و کاالها واردات و شودمی ارزی درآمد یا ارزی دریافت به منجر خارج

  جاری حساب -1-42-8

 .شودمی نامیده جاری تراز کندمی پیدا کار و سر کشور خدمات و کاالها واردات و صادرات با که هاپرداخت تراز از بخش آن

 و مرئی بخش دو به خود نیز خدمات و کاالها. باشدمی طرفه یك هایانتقال و خدمات و کاالها شامل حساب این اصلی اقالم

 ،کمك اعطای عنوانبه هادولت یا هاسازمان یا افراد وسیلهبه که هستند هاییآن طرفهیك هایپرداخت. شودمی تقسیم نامرئی

 شود. نمی دریافت چیزی هاآن برابر در الزاماً و گیردمی صورت خیریه امور انجام و هدیه دادن

 کاال واردات – کاال صادرات= جاری حساب تراز

 (خدمات واردات+  کاال واردات) –( خدمات صادرات+  کاال صادرات= )جاری حساب تراز

  سرمایه حساب -2-4-8

 رخ سال یك زمان مدت در کشور یك المللیبین هایبدهی و هادارایی مقدار در که را خالصی تغییرات سرمایه حساب

 هب سرمایه ورود معنای به خارجیان وسیله به کشور یك مالی هایدارایی سایر و قرضهاوراق سهام، خرید. نمایدمی ثبت دهدمی

 بهره سهام، سود پرداخت شامل که یابدمی افزایش خارجیان به کشور اهالی بلندمدت هایبدهی آن مقابل در و است کشور آن

 .بود خواهد هاآن سررسید در قرضهاوراق مبلغ اصل بازپرداخت و هادارایی سایر اجاره قرضه،اوراق و هاوام

  :شامل سرمایه حساب اصلی اقالم

 مستقیم؛ گذاریسرمایه -الف

 ؛(بهاداراوراق در گذاریسرمایه)511 پورتفولیو گذاریسرمایه -ب

 .باشدمی مدتکوتاه سرمایه المللیبین جریان -ج

 کشور داخل در گذاری سرمایه – کشور از خارج در گذاری سرمایه=  سرمایه تراز

  دولتی ذخایر حساب -3-4-8 

 باشد:می زیر موارد شامل دولتی ذخایر حساب

  طال؛ واردات و صادرات .1

                                                           
510 Balance of Payments 
511 Portfolio 
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 دولتی؛ ارزی ذخایر مقدار در تغییر .2

  باشد.می خارجی های بانك به کشور هایبدهی میزان شدن زیاد و کم .3

  هاپرداخت تراز در تعادل عدم و تعادل-4-4-8

  شود: روبرو حالت سه با تواندمی خارجی هایپرداخت تراز

 است؛ تعادل دهنده نشان که باشند برابر ارزی هایپرداخت با ارزی هایدریافت .1

 است؛ مازاد کننده بیان که باشد ارزی هایپرداخت از بیش ارزی هایدریافت .2

 است. کسری معنای به که باشد هاپرداخت از کمتر ارزی هایدریافت .3

  خارجی هایپرداخت تراز دهندهتشکیل عناصر -5-4-8 

  جاری؛ حساب .1

 کاال؛ واردات و صادرات .2

  خدمات؛ واردات و صادرات .3

 خارج؛ از یا خارج به جانبه یك هایپرداخت .4

 جاری؛ حساب خالص .5

 سرمایه؛ جاری حساب .6

 خارج؛ در مستقیم گذاریسرمایه انجام .7

 کشور؛ داخل در خارجی مستقیم گذاریسرمایه انجام .8

 خارج؛ مالی بازارهای در گذاریسرمایه انجام .9

 داخل؛ مالی بازارهای در خارجی گذاریسرمایه انجام .11

  خارج؛ در مدتکوتاه گذاریسرمایه .11

 کشور؛ داخل در خارجی مدتکوتاه گذاریسرمایه .12

  سرمایه؛ حساب خالص .13

 دولتی؛ ذخایر حساب .14

 طال؛ واردات و صادرات .15

 ارزی؛ ذخایر کاهش یا افزایش .16

 ؛(مرکزی هایبانك) خارجی هایبانك هایبدهی کاهش یا افزایش .17

 .دولتی ذخایر خالص .18
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