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  اولل 

ه ش ر ری  و پول پیدا دا   بان

  
 .اولين نياز كه منجر به انتخاب پول شد نياز به مبادله بوده است 
ي چنين روشي  از مشكالت عمده. گرفت پاياپاي صورت ميي انجام مبادله به صورت مبادالت  شكل اوليه 

  .كننده يا متقاضي و واحد سنجش ارزش بوده است يافتن عرضه
كه با . ي مبادله منجر به شكل گيري كاالي پولي شد انتخاب و رواج يك كاال به عنوان واحد سنجش و وسيله 

رونق تجارت و . تلف، متفاوت بوديي و تاريخي جوامع مخبه عرف و عادت، شرايط خاص جغرافياتوجه 
ئلي مانند امكانات نگهداري كاالي پولي، اخصوص تجارت بين اقوام و جوامع مختلف از يك طرف و مس به

ي خلوص متفاوت  درجه. شد) معموالً طال و نقره(فساد و حمل و نقل آن منجر به پيدايش كاالي پولي فلزي 
اي كه عيار آن توسط ضارب مشخص و تضمين شود را  ونهاين فلزات نياز ضرب آنها به صورت سكه به گ

  .مطرح كرد
  .كه در مورد كاالي پولي فلزي بيان شد. كند پول بد پول خوب را از جريان خارج مي: قانون گرشام 
هايي را در استفاده از طال و نقره باتوجه به  افزايش حجم مبادالت و همچنين بعد مكاني براي مبادالت دشواري 

. را فراهم آورد) پول كاغذي(ي پيدايش پول كااليي  اين موارد زمينه. آورد حفاظت از آن به وجود ميحمل و 
شد و بعدها به دليل اينكه در اكثر جوامع انتشار اسكناس به  ا به صورت اسكناس با پشتوانه منتشر ميدكه در ابت
به عبارت ديگر . انتشار يافت) شتوانهپول بدون پ(گرفت، به شكل اسكناس دولتي  ها صورت مي ي دولت وسيله

  .به تدريج ضعيف و سپس قطع گرديد) طال(ارتباط بين اسكناس و محتوي كااليي آن 
 ):سپرده( بانكي پول
 آفريني پول. نمايند ايجاد پول توانند مي اسكناس ناشر مركزي هاي بانك همچون نيز بازرگاني هاي بانك
 نوع يك خود ي نوبه به نيز اعتباري هاي كارت صدور. باشد مي اعتبارات ايجاد طريق از بازرگاني هاي بانك
  .شود مي محسوب آفريني پول

و بانك آمستردام، بانك سوئد، بانك انگلستان و . باشد بانكداري امروزه يك پديده از قرن هفدهم به بعد مي 
توان بانك سوئد را اولين و بانك  مي. هاي تشكيل شده دانست توان نخستين بانك بانك عمومي فرانسه را مي
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نسه نيز جان الو اسكاتلندي بود كه مؤسس بانك عمومي فرا. انگلستان را دومين بانك سهامي به شمار آورد
غير از بانك انگلستان سه بانك ديگر عمدتاً به دليل عدم رعايت . نمود» كمپاني غرب«بعدها مبادرت به تشكيل 

  .نسبت مناسب سپرده به ذخيره ورشكسته و منحل شدند
) شمسي 1266( ميالدي 1887 سال در شرق جديد بانك تأسيس با ايران در آن جديد مفهوم به بانكداري 

. شد منحل رويتر بارون امتياز به ميالدي 1889 سال در ايران شاهنشاهي بانك تشكيل با بانك اين. شد تجربه
 كه آوردند دست به را »ايران استقراضي بانك« عنوان با بانكي تأسيس امتياز ميالدي 1890 سال در نيز ها روس
  .شد ادغام كشاورزي بانك در انحالل از پس

تأسيس » بانك پهلوي قشون«تحت نام  1304كه در سال . بانك ايراني كه افتتاح گرديد بانك سپه بوداولين  
پس از . از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت 1306ارديبهشت  14قانون تأسيس بانك ملي نيز در . شد

نك ملي واگذار به با 1310اين امتياز در سال  1309بازخريد حق انتشار اسكناس از بانك شاهنشاهي در سال 
ي ارزي،  ي جديد وظايف حفظ ارزش پول، حفظ موازنه به دنبال تصويب اساسنامه 1317در سال . گرديد

بارت ديگر وظايف يك بانك مركزي به و به ع ها هاي ساير بانك تنظيم اعتبارات كشور، نظارت بر فعاليت
ملي فراهم شد و با تفكيك وظايف آن  ي جديدي براي بانك اساسنامه 1339در خرداد . بانك ملي واگذار شد

  .بانك مركزي ايران تشكيل شد
 :قوانين بانكي در ايران 

 مصوبه اين در. رسيد دولت هيأت تصويب به نكياب اعتباري عمليات كنترل براي مصوبه اولين 1325 ماه آذر در
 هاي سپرده براي درصد 6 و ديداري هاي سپرده براي درصد 15 قانوني ي ذخيره حفظ به موظف ها بانك
 به خارجي هاي بانك بر نظارت جهت در ديگري مصوبه 1327 اسفند در. شدند ملي بانك نزد دار مدت

  .رسيد تصويب
به تصويب  1334اولين قانون بانكي در سال . شوند ي هيأت وزيران بود و قانون تلقي نمي موارد باال مصوبه

قسمت بود و در آن مقام مسئول  5كه شامل . هاي مشترك دو مجلس وقت در آن دوره رسيد كميسيون
ي تأسيس بانك، تعطيل بانك پس از تأسيس، اجراي  ها با وظايف اجازه جديدي به نام هيأت نظارت بر بانك
ها  ها و تنظيم مقررات خاص ناظر بر روابط بانك ي معامالت ارزي بانك سياست پولي و اعتباري كشور، اجازه

  .و مشتريان آنها تعيين شد
ماده  27فصل و  5ترين تحول در قوانين بانكي پس از انقالب با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در  عمده

فصل اول طي دو ماده اختصاص به اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري . وجود آمد به 1362مصوب سال 
فصل سوم موضوع تسهيالت بانكي . دازدپر فصل دوم در چهار ماده به تجهيز منابع پولي مي. اسالمي ايران دارد
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. بانك مركزي و سياست پولي طي سه ماده در فصل چهارم تعيين شده است. كند را در يازده ماده معين مي
در اين فصل بانك مركزي را مجاز به دخالت و نظارت در امور پولي و بانكي از طريق ابزارهاي ذيل  20ي  ماده
  .نمايد مي

مشاركت، مظاربه، معامالت اقساطي، اجاره (عقود مختلف در ها  كثر نسبت سود بانكتعيين حداقل و يا حدا .1
 )به شرط تمليك

گذاري و مشاركت و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب  هاي مختلف سرمايه تعيين رشته .2
 گذاري هاي سرمايه طرح

 و حداكثر كارمزد خدمات بانكي لتعيين انواع و ميزان حداق .3

  ها حداقل و حداكثر ميزان عقود مختلف براي بانكتعيين  .4
ي اجرايي اين قانون در تاريخ  نامه آيين. و در فصل پنجم نيز طي هفت ماده به مسائل متفرقه پرداخته شده است

  .در هفتاد و شش ماده به تصويب هيأت وزيران رسيد 14/10/1362
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  دومل 

بارات بانک ی و ا   ی بازرگا

  
ها  به اين دليل كه اين بانك. هاي بازرگاني هستند مهمترين آنها بانك. ها وجود دارند انواع متعددي از بانك 

  .تأثير بگذارندي پول  توانند در عرضه هستند كه قاعدتاً مي
  :ي قبل ها در دوره ي بانك ي عدم توسعه سه دليل عمده 
 مستلزم خود كه است مردم اعتماد جلب ابزار اين از استفاده  الزمه. است اعتبار ها بانك اصلي تمايز وجه .1

 و مناسب ارتباطي وسايل نه گذشته در. نمايد تضمين را افراد حقوق كه است منطقي و مناسب قوانين وجود
 .نداشت وجود مردم اعتماد جلب جهت الزم قوانين نه

 وجود مبادله و تجارت به چنداني ي عالقه خودكفايي بر مبتني فئودالي سيستم حاكميت دليل به گذشته در .2
 .نداشت

 اديان و مذاهب بين در بهره با مخالفت و بود ممكن بهره پرداخت و فتدريا با آغاز در بانكداري ي توسعه .3
  .داشت رواج مختلف صور به

ي طال بودند كه توسط زرگرها و طالسازان صورت  هاي ذخيره بانكدارهاي اوليه به صورت جديد بانك 
  .گرفت مي

 عنوان به كه آنچه از بيش پذيرند، مي پول عنوان به را آنها مردم كه بانكي هاي حواله انتشار با تواند مي بانك 
 آنها آفريني پول قدرت به ها بانك دادن قرض توانايي ديگر عبارت به. نمايند پول ايجاد دارند خود نزد سرمايه
  .دارد بستگي

  :ها بانك نزد مردم ي سپرده تاهميـ 
 .شود مي ها بانك ي ذخيره افزايش باعث اول ي مرحله در .1
 اعتبار شهرت، شود، بيشتر بانك يك نزد سپرده مقدار و گذاران سپرده تعداد كه چقدر هر دوم ي مرحله در .2

 .دارد آن اهميت و بزرگي به بستگي بانك هاي حواله اعتبار. شد خواهد بيشتر بانك آن به اطمينان و
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 عبارت به. است بانكي هاي حواله نگهداري براي آنها تمايل در ها بانك نزد مردم هاي سپرده اهميت سومين .3
 نگهداري براي مردم ترجيح در بانكي هاي حواله صدور و پول حجم افزايش و آفريني پول ي ريشه ديگر
  .است نهفته پول يا طال به نسبت بانكي هاي يادداشت يا ها حواله

 سيستم به نقره يا طال ي پشتوانه با اسكناس يا كااليي پول سيستم از حركت مشابه بازرگاني هاي بانك عمليات 
 مسكوك و اسكناس از متفاوت كه خود هاي حواله صدور مقابل در بازرگاني هاي بانك. است دولتي پول

 ها حواله اين ثابت تعريف براساس پرداخت تعهد طلبكاران مقابل در است، مركزي بانك انحصار در و رسمي
 هر توانند مي بازرگاني هاي بانك) دار مدت و جاري هاي حساب( هاي حواله دارندگان ديگر عبارت به. دارند را

 اين ي ارائه مقابل در كه است موظف بانك و نمايند مراجعه بانك به آنها تبديل براي كنند اراده كه زمان
  .نمايد پرداخت را نظر مورد وجه آنها تعريف براساس ها حواله
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وم   ل 

ی   پرده بان

 

 محسوب پول او مشتريان هاي سپرده بانك يك ديد از اما است اقتصادي سيستم در پول ترين مهم سپرده 
  .شود نمي

 .دهد نمي قرض را خود نزد هاي سپرده بانكي هيچ 
 :دو نگاه به سپرده 

 .شود مي گذاشته بانك در كه ديگر بانك حواله به چك يا و مسكوك و اسكناس مبلغ .1

 .گيرد مي تعلق گذاران سپرده به كه رقمي مجموع .2
 .است بانك مشتري دارايي سپرده 
 .يابد مي افزايش مشابه مقدار با نيز او بدهي ديگر سمت در دهد افزايش را خود دارايي صورتي هر به بانك 
 .آيد مي حساب به شخص دارايي و بانك بدهي سپرده ولي شود مي محسوب بانك ودارايي شخص بدهي وام 
 :حالت زير را داشته باشد 3يكي از تراز صندوق تصفيه ممكن است: بانكي ي بين حساب پاياپاي با تصفيه 

 ي مثبت حساب تصفيه .1

 حساب تصفيه منفي .2

 ي تراز حساب تصفيه .3
 بانك نزد بانك هر كه حسابي در انتقال و نقل طريق از تصفيه صندوق نزد عضو هاي بانك حساب معموالً 

 كند برداري بهره خود مالي منابع از بانك كه را روشي ها بانك هاي دارايي تركيب. شود مي تراز دارد مركزي
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 و نمايند تامين را خود عملكرد براي الزم نقدينگي هم كه دننماي عمل شكلي به بايد ها بانك. دهد مي نشان را
 .كنند فراهم را نياز مورد نقدينگي هستند آن خدمت در كه اقتصادي سيستم عملكرد براي هم

 .دارد قرار سود حداكثر جستجوي اساس بر ديگر اقتصادي بنگاه هر مانند بازرگاني هاي بانك هاي اليتعف 
 و ذخيره از اي بهينه تركيب نگهداري به مبادرت سنجي اقتصاد هاي مدل اساس بر بازرگاني هاي بانك 

 .دننماي مي )آن انواع(درآمد  كننده كسب هاي دارايي
 هاي بانك چه و مردم چه گذاران سپرده درخواست با مقابله براي بازرگاني هاي بانك كه نقدينگي مجموع 

 در مسكوك و اسكناس از چه آن شامل شود مي تلقي بانك ذخيره عنوان تحت ندنك مي نگهداري ديگر
 مقدارآن و اندازه. ديگر بازرگاني هاي بانك نزد سپرده و مركزي بانك نزد ذخيره اضافه به دارد خود صندوق

 ودس كردن حداكثر هدف اساس بر هعجام اقتصادي وضعيت و آن هاي دارايي وساختار بانك تجربه به توجه با
 .شود مي تعيين

 يك عنوان به بيشتر آن اهميت امروزه ولي شود مي تعيين ها بانك نقدينگي حفظ براي قانوني ذخيره هرچند 
 .شود مي تلقي مركزي بانك پولي سياست ابزار

هاي بازرگاني  حداكثر سازي سود بانكبراساس هدف . شود  خيره قانوني به وسيله بانك مركزي تعيين ميذ 
 )لنرخ ذخيره مورد تماي(حفظ نمايندذخيره به سپرده را تمايل دارند كه بهينه  خود نيز يك نرخ

  )Ra( نرخ ذخيره مورد تمايل بانك بازرگاني –) RL(نرخ ذخيره قانوني ) = Reيا  ذخيره عملياتي(نرخ ذخيره احتياطي يا اضافي 
 .شود مي ناميده آزاد ذخيره مركزي بانك از قرض و اضافي يا احتياطي ذخيره بين تفاوت 

RF=Re – A (قرض از بانك مركزي) 

 .مين سريع اعتبارات مناسب استأاد براي شرايط رونق اقتصادي جهت تزوجود ذخيره آ 
 .نمايد مي ايفا پول آفرينش جريان در را مهمي بسيار نقش بازرگاني هاي بانك ذخيره 
 مردم، پذيرش چون عواملي به بستگي اقتصاد يك در بانكي پول و مسكوك و اسكناس تركيبي نسبت 

 .دارد ديگر عوامل برخي و بانكداري مقررات و قوانين بانكي، تسهيالت
ΔD = ΔR ×       بازرگاني هاي بانك آفريني پول يا ها سپرده گسترش  
  ΔR:  درذخيره افزايش             r:  قانوني ذخيره نرخ

 .نامند يا عكس نرخ ذخيره قانوني را ضريب پول آفريني مي     معموالً 
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 .دارد وجود معكوس رابطه شده ايجاد بانكي پول حجم و قانوني ذخيره نرخ بين 
ΔL = ΔR [   ها ها و سرمايه گذاري اي نشان دادن مقدار گسترش در وامرابطه عمومي بر          [

 .توان ضريب گسترش وام و اعتبار ناميد را مي عبارت  
 و وام گسترش و آفريني پول امكان )r < 1( واحد از كوچكتر سپرده به ذخيره نسبت وجود شرايط در فقط 

 .داشت خواهد وجود بازرگاني يها بانك براي اعتبار
در پول آفريني و   و     هاي بازرگاني نيز از طريق ضريب همانند افزايش ذخاير ، كاهش در ذخيره بانك 

 .ثير داردأگذاري ت ها و سرمايه حجم وام
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ھارم   ل 

  ارزش پول

  
 خواهد پيدا بستگي ها قيمت عمومي سطح به پول ارزش پس. باشد مي آن خريد قدرت پول ارزش از منظور 

 .كند مي تغيير ها قيمت عمومي سطح به نسبت معكوس طور به پول ارزش .كرد

 
P = W1P1 + W2P2 +…+ WnPn  Vm=                              P ↑             Vm ↓ 

P ↓             Vm ↑ 
 P خالف جهت در كه ها قيمت از بعضي در تغيير وجود با تواند مي پس باشد مي كاالها قيمت وزني ميانگين 

  .باشد نيز ارزش پول مي Vm  . بماند باقي ثابت كند مي تغيير
 .كنند مي گيري اندازه ها قيمت شاخص با را مختلف هاي زمان طي در پول، ارزش در تغييرات 
 :قيمت هاي شاخص مورد در نكاتي 

 )شود مي هساخت اي استفاده چه براي شاخص( شاخص بودن هدفمند .1

 شاخص يك كه هايي قيمت تعداد چه هر( .گيرند مي قرار استفاده مورد شاخص ساخت در ييها قيمت چه .2
 زياد نيز شاخصي چنين ساخت هزينه ولي است، اعتمادتر قابل شاخص باشد، بيشتر دهد مي تشكيل را

 )خواهد بود

 ) آمار آوري جمع منبع(  آماري اطالعات .3

 كاالها اهميت وزن .4

 اقتصادي نظر از بايد پايه سال) مختلف هاي سال در ها قيمت مقايسه جهت( شاخص پايه انتخاب يا پايه سال .5
.  كنند مي انتخاب پايه سال عنوان به را دوره يك گاهي.  باشد اقتصادي عمده هاي شوك بدون و معمولي
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 توليد تكنولوژي ريتغي دليل به. (باشد داشته مطالعه مورد و جاري دوره با طوالني زماني فاصله نبايد پايه سال
 )كاالها كيفيت و

 ها ارزش جمع اساس بر يا ها قيمت ميانگين نسبي مقايسه به توجه با توان مي( شاخص يك ساخت طرز .6
 .)نمود محاسبه

 :هاي محاسبه شاخص قيمت روش 

 )شاخص ساده جمعي(ها  صورت عمومي محاسبه شاخص قيمت بر اساس جمع قيمت .1
∑

100 
Pn :ها در دوره مورد نظر جمع قيمت        P0 :ها در سال پايه جمع قيمت  

 )ها با توجه به وزن اهميت آن صورت كلي شاخص قيمت(شاخص السپير  .2
∑

100 
q0 :مقادير كاالها در سال پايه  

 رمقادي در تغييرات شاخص اين بنابراين. دهد مي قرار مقايسه مورد را كاالها از ثابت مقادير قيمت السپير شاخص
 السپير شاخص همچنين. نمايد تحليل و تجزيه تواند نمي پايه سال به نسبت مطالعه مورد سال در را كاالها مصرفي

  .دهد قرار نظر مد را استفاده مورد خدمات و كاالها تركيب در بهبودتواند  نمي

 شاخص پاشه .3
∑

100 
qn :مقادير كاالها در سال مطالعه  

 مشكل دومين. )است بر زمان و هزينه پر( است سال هر در كاالها براي جديد هاي وزن لزوم شاخص اين لهأمس اولين
  .باشد مي پايين سمت به شاخص اين تورش سوم لهأمس.  است ها قيمت و اهميتي وزن ساله هر تغييرات

 دو از ميانگين يك است بهتر پايين سمت به پاشه شاخص و باال سمت به يرپالس شاخص تورش لهمسأ حل براي
  .آوريم دست به فوق شاخص

 )دهد ميانگين هندسي پاشه و السپير، چون درصد تغييرات را نشان مي(آل فيشر يا شاخص فيشر  شاخص ايده .4
∑
∑

∑
∑  
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 :پول ارزش تعيين در يهاول هاي نظريه 

 خود ارزش از ناشي را) كند مي ايفا را پول نقش كه كااليي( پولي كاالي يك ارزش: پولي كاالي نظريه .1
 ترجيحات و توليد ههزين اساس بر يعني شود مي تعيين تقاضا و عرضه قانون اساس بر كه داند مي كاال

 .كنندگان مصرف

 كاالي يك اسكناس محتوي يعني داشت را حواله صورت اسكناس ،پيدايش ايابتد در: كااليي پول نظريه .2
 .دارد بستگي آن محتوي كاالي به كاغذي پول ارزش نظريه اين طبق) كااليي پول( بود قبول مورد

 و دانسته قانون مخلوق را پول »پول دولتي نظريه« كتاب در نپ) : پشتوانه بدون پول( دولتي پول ارزش .3
 قانوني اساس بر آن ارزش بلكه شود نمي تعيين آن فيزيكي محتوي اساس بر دولتي پول ارزش تسا معتقد
 .است نموده رايج را آن از استفاده كه است

 نظريه اين در كلي طور به. دارد قرار توجه مورد پول ارزش تغيير نحوه نظريه اين در: پول مقداري نظريه .4
 پول حجم با را ها قيمت سطح در تغييرات كه كسي اولين. شود مي تعيين آن مقدار اساس بر پول ارزش
 الك، جان توسط نظريه اين 18و17 قرن در). ميالدي 16 قرن در( باشد مي »دينن باجي« است نموده مرتبط

 .است شده مطرح نيز ومهي ديويد و تيلوننكا
 سطح سپس و ثرؤم تقاضاي در افزايش به را پول مقدار افزايش كه است كسي اولين فرانسوي تيلوننكا

 ها قيمت سطح در پول افزايش ثيرأت مقدار به قاطعي پاسخ نظريه اين 18 قرن در.  كند مي مربوط ها قيمت
 و وريكارد مثل كالسيك اقتصاددانان توسط 19 قرن ابتداي در پول يمقدار جديد هاي نظريه. داد نمي

 در ثابت همچنين و كامل لااشتغ ايجاد و ها قيمت كنترل در بازار سيستم بودن كامل فروض با ميل استوارت
 در تغيير به منتهي پول مقدار در تغيير نظريه اين اساس بر. گرفتند شكل پول گردش سرعت گرفتن نظر

 اقتصاددانان ديدگاه از. است پول حجم در تغيير با متناسب ها قيمت سطح در تغيير و شود مي ها قيمت سطح
 نظريه طبق. است پول وظيفه تنها اين و كند مي تسهيل را مبادالت كه است اي وسيله پول كالسيك
  .ندارد اقتصادي پارامترهاي بر ثيريأت و دارد نقش ها قيمت سطح تعيين در فقط ولپ ها كالسيك

 :دارد وجود يكسان روش سه مبادالت ارزش محاسبه براي: رابطه مبادله 

   كنندگان مصرف يا خريداران پرداخت اي ها هزينه .1

   فروشندگان دريافت مجموع .2

 شده مبادله خدمات و كاالها ارزش .3
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  MV = PT    :رابطه مبادله

M :حجم پول در گردش          V :سرعت گردش پول  
P :ها ميانگين وزني كليه قيمت        T :مقدار كل اقالم مبادله شده  
  ).دارد جواب يك فقط معادله: معادله و اتحاد فرق بيان( است اتحاد يك »رابطه مبادله« حسابداري مفهوم در
 همچنين و) ها سپرده( بازرگاني هاي بانك پول انواع مسكوك، و اسكناس مجموع از) M( پول حجم اقتصاد يك در
 قرض براي ها بنگاه و دادن قرض براي ها بانك تمايل: M در ثرؤم عوامل. (شود مي تشكيل خارجي تقاضاي از

 دست به دست سال يك مثل زماني دوره يك در پول مقدار كه است دفعاتي ميانگين V ). مركزي بانك گرفتن،
 مورد  جامعه در دستمزد و حقوق پرداخت روش اعتباري، سساتؤم و ها بانك توسعه: Vدر  ثرؤم عوامل. (  گردد مي
 در درآمد و ها قيمت در تغييرات از مردم انتظارات مركزي، بانك اعتباري هاي سياست دولت، مالي هاي سياست نظر،
برداري از اين منابع و تكنيك توليد جامعه و ساختار تجاري  وري و بهره مقدار و كيفيت منابع، سطح بهره .).. و آينده

  .باشند مي Tاز اجزاي مؤثر در 
 رابطه بود معتقد او. است نموده عنوان را پول ارزش نظريه مبادله رابطه براي فرضياتي طرح با آمريكايي فيشر 

 آن عكس جهت ولي ثرندؤم P تعيين در M و Vو T. است طرفه يك معادله رابطه پارامترهاي بقيه و P بين
 نظر در ثابت تقريباً توان مي مدت كوتاه در را T و V بود معتقد فيشر ديگر طرف از. داشت نخواهد وجود
 رد منابع حجم و تكنولوژي در تغييرات جمعيت، رشد مثل T بر ثرؤم عوامل مثال عنوان به چون .گرفت
 حجم دارد نقش ها قيمت عمومي سطح تعيين در كه عاملي تنها پس. نمايند نمي تغيير مدت كوتاه در دسترس

 :لذا است،) M( ولپ
P = L (M, V, T)                       

 a :عدد ثابت                                                                                                       

 :پول گردش سرعت – ملي درآمد نظريه و مبادله طهبرا 

  .سرعت گردش نيز شهرت دارد –به فرمول حجم مبادالت   MV = PTرابطه 
آيد  كه به اين صورت به دست مي اي منعكس شود رابطه مبادله نهايياگر در رابطه مبادله فقط ارزش توليدات  

 .دهد آمد مبادالت را نشان مين درجريا
MVY = PYTY 

 PYTY است خدمات و كاالها نهايي توليد جريان كل ارزش يعني ملي ناخالص توليد ارزش.  MVY هزينه جريان 
  .كرد تلقي ملي ناخالص توليد هزينه را آن توان مي كه است خدمات و كاالها اين روي شده انجام

                  TY < T                 VY < V 
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 .شود استفاده مي TYدر يك اقتصاد در دسترس نيست لذا براي تخمين سرعت گردش پول از  Tآمار  

  
 

 :كمبريج معادله 

                :                             ها رابطه تقاضاي پول از ديد كالسيك

 مكتب اقتصاددانان وسيله به كند مي مطرح را پول عرضه و تقاضا بين تعادل صورتي به كه نقدي تعادل رابطه 
 مردم عموم كه پولي حجم مقدار به نقدي تعادل رابطه. شد مطرح) و كينز رابرتسون پيگو، مارشال،( كمبريج
 .نمايد مي كيدتأ دارند نگه خود نزد زماني مشخص دوره يك در كه دارند تمايل

 عرصه اقتصاددانان 20 قرن اوايل در .داشت ايستا اي مقايسه حالت قبلي هاي تحليل: مقداري نظريه از فراتر 
 عامل ويكسل نظر از. نمودند ايستا تحليل جانشين را پويا تحليل و تجزيه )ويكسل( جمله از رياضي اقتصاد
 عامل ويكسل نظر از. E=MV باشد مي هزينه مجموع ها قيمت سطح در پول حجم در تغيير اثر انتقال عمده
 مطرح بهره نرخ دونوع او. باشد مي بهره نرخ ها قيمت سطح در E ثيرأت چگونگي و  E تغيير اساسي و عمده
 :كند مي

 .دده مي نشان r با را آن كه گذاري سرمايه اضافه واحد يك انتظاري بازده: طبيعي بهره نرخ .1

 .كند مي مشخص  i با را آن است كه تجاري هاي بانك بهره نرخ: بازار بهره نرخ .2

 تغيير عدم نتيجه در و پولي بازار در تعادل باشند برابر يكديگر اب i و  r يعني بهره بازار و طبيعي نرخ كه زماني تا
به  .يافت خواهد ادامه i و r مجدد برابري زمان تا تغييرات صورت اين غير در. داشت خواهد وجود ها قيمت در

  :عبارت ديگر اگر
  .يابد گذاري كاهش مي سرمايه      ) i(نرخ بهره بازار  <) r(نرخ بهره طبيعي ) الف
  .يابد گذاري افزايش مي سرمايه      ) i(نرخ بهره بازار  >) r(نرخ بهره طبيعي ) ب

   



  14  تقاضا براي پول: پنجمفصل 

Alirezazadeh60@gmail.com 

مل    پ

ای   پول قاضا 

  
 و بهره اشتغال، عمومي نظريه« كتاب انتشار با را زمينه اين در خود عقايد كينز: پول براي تقاضا در كينز نظريه 

 .كرد معرفي پول تقاضاي بر ثرمؤ عوامل از يكي عنوان به را بهره نرخ كتاب، اين در او. كرد مطرح »پول

 پول تقاضاي خصوص در بحث اين اهميت .باشد مي درآمد مصرف ميزان خصوص در افراد تصميمات از يكي 
 به افراد رجحان درجه ديگر عبارت به. شود نمي مصرف كه است درآمد قسمت آن داري نگه نحوه در

 .دارد بهره نرخ به بستگي رجحان اين كينز اعتقاد به كه است مطرح نقدينگي

 نرخ اگر نتيجه در .كند مي مشخص نقد پول صورت به را ثروت حفظ به تمايل كه است تعادلي قيمت بهره نرخ 
 به پول نگهداري به مردم تمايل بنابراين دارد وجود نقدينگي از پوشي چشم براي كمي پاداش باشد پايين بهره

 نقدينگي به تمايل اضافه به كه است ديگري عامل پول حجم .برعكس و يافت خواهد افزايش نقد صورت
 .نمايد مي تعيين را بهره نرخ واقعي مقدار

 M2 = L2 (r):      معادله تقاضا براي پول

M: مقدار پول  r: نرخ بهره 
 دو فقط ها كالسيك كه حالي در). كينز اعتقاد به( باشد سوداگري انگيزه ثيرتأ تحت تواند مي معادله اين 

 .بودند معتقد پول براي را احتياطي و معامالتي تقاضاي ي انگيزه

 :كينز نظر از پول براي تقاضا داليل 

 منظور اين براي پول حفظ به كمتري نياز باشد بيشتر درآمد گردش سرعت چه هر: خريد يا معامله انگيزه .1
 چون بود خواهد درآمد تغييرات از تابعي منظور اين براي شده داري نگه پول ميزان. شد خواهد احساس
 .دارد درآمد با مستقيم رابطه كل مصرف

 توان مي. است درآمد از تابعي نيز تقاضا اين. اتفاقي و نشده بيني پيش هاي هزينه جهت: احتياطي انگيزه .2
 .آورد حساب به نيز بهره نرخ تغييرات از تابعي را پول براي  احتياطي تقاضاي

 .گويند مي پول ادالتيمب تقاضاي فوق انگيزه دو به
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e

 تقاضاي. باشد مي ها كالسيك برابر در كينز نظريه نوآوري بخش اين: بازي سفته يا سوداگري انگيزه .3
 اوراق بهاي و بهره نرخ تغييرات تابع آن تغييرات و باشد مي بهره نرخ از معكوسي تابع پول براي سوداگري

 .گيرد قرار پولي هاي سياست ثيرأت تحت تواند مي پول براي سوداگري تقاضاي بنابراين .باشد مي قرضه

 به را بهره نرخ يك اقتصادي شرايط در تغييرات بروز انتظار و اقتصادي شرايط خود، تجارب اساس بر افراد
 شرايط واضح درك و اقتصادي دانش در افراد تفاوت دليل به كه گيرند مي نظر در تعادلي بهره نرخ عنوان

  .باشد متفاوت مختلف افراد براي تواند مي نرخ اين پذيري ريسك درجه همچنين و اقتصادي
 :)M2( سوداگري تقاضاي 

M2 = L2 (i)                        0                  (نزولي)                         i: نرخ بهره   
 ):M1(تقاضاي احتياطي و معامالتي  

M1 = L1 (Y)                      0                 (صعودي)                       Y: درآمد ملي    
 :تقاضاي كل پول 

M = M1 + M2 = L1 (Y) + L2 (i) 
 :اگر تقاضاي كل پول را با توجه به تغييرات نرخ بهره نشان دهيم خواهيم داشت 

r 
  
  
  
  

MD = M1 + M2 = L1 ( ) + L2 (i) 
M2 = L2 (i)  

  
M = M1 + M2 

دانسته و تغييرات نرخ بهره را ) m(و ضريب عرضه پول ) B(عرضه پول را تابعي از تغييرات پول پايه با فرض اينكه 
  :دخالت ندهيم خواهيم داشت

  
  

نرخ بهره تعادلي   
  

MD = L1 (Y1) + L2 (r) 

Ms = mB 
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 از اي همالحظ قابل فاصله كه( مشخصي حد در يابد ادامه بهره نرخ تنزيل اگر كه بود معتقد كينز: تله نقدينگي 
 نرخ تغييرات پايين به نرخ آن از و گرديده نهايت بي حدود پول براي سوداگري تقاضاي) دارد صفر نرخ حدود
 خريد بهادار اوراق پايين بهره نرخ در ممرد كه كند مي بيان كينز. بود خواهد اثر بي پول تقاضاي بر كامالً بهره
 ثيرتأ كه است اين در نظريه اين اهميت. نمايند مي داري نگه نقد پول صورت به را خود دارايي و كنند نمي

 جايي نقدينگي دام. كند مي محدود بهره نرخ از معيني حد به بهره نرخ و پول تقاضاي بر را پولي هاي سياست
 .است افقي صورت به) MD( پول براي تقاضا منحني كه است

 ايجاد بهره نرخ در تغييري پول عرضه افزايش بعد به iTاز . شود مي بهره نرخ كاهش باعث پول عرضه افزايش
 دليل به ها بانك لذا. شود مي نقد پول داري نگه تقاضاي افزايش آن تبع به ها قيمت افزايش سبب بلكه كند نمي
بازده سرمايه  نرخ با بانكي بهره نرخ تا شوند مي بهره نرخ افزايش به مجبور خود ذخاير از بخشي دادن دست از

  .برابر شود
i 

  
  
  
  

MD  
  
  

MS1        MS2        MS3 

 :اگر 

  )i(ها  نرخ بهره بانك   <)   r(گذاري سرمايه نرخ بازده)          I(گذاري  سرمايه↓           )E( ها مجموع هزينه ↓
i = r               نرخ بهره بانكي  ↓تا)i             (↓ تقاضاي پول)MD              (↓ها  سطح عمومي قيمت)P(  

 :پول براي تقاضا و فريدمن 

 توسط ثروت داري نگه اشكال از يكي عنوان به را پول براي تقاضا پولي، مكتب گذار بنيان فريدمن ميلتون
 كينز خالف بر.  سهام و قرضه اوراق كاالها، مانند ثروت داري نگه ديگر هاي شكل كنار در. كند مي تلقي افراد
 و گيرد مي نظر در ثروت ديگر نوع سه هر جانشين را آن فريدمن كند مي عنوان قرضه اوراق جانشين را پول كه

  .نمايد مي وارد خود تقاضاي مدل در نيز را انساني ثروت آن بر عالوه
 مثل ديگر عوامل از يكي را پول او .است كينز برداشت از متفاوت پول براي تقاضا لهأمس به فريدمن پاسخ
 به را خود مطلوبيت آنها مناسب تركيب تعيين با كنندگان مصرف كه گيرد مي نظر در خدمات و كاالها

iT 
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 نهاده بنا پول مقداري نظريه از بازسازي نوع يك اساس بر را خود پول براي تقاضا فريدمن. رسانند مي حداكثر
 از آمده بدست تقاضاي تابع به نسبت و داشته پايداري شكل تقريباً پول براي تقاضا تابع كه است معتقد او .است
  .دارند درآمد عامل از كمتر اهميتي نيز آنها كه دارد بيشتر متغير چند فقط پول مقداري نظريه

  : دارد نظر مد خود پول تقاضاي مدل در را اساسي نكته سه فريدمن
 .كند مي محسوب عمومي خريد قدرت براي موقت جانشين يك عنوان به را پول .1

 .كند را مطرح مي ) ماهانه يا هفتگي(  پول براي تقاضا زماني بعد .2

 ديگر پول حفظ بين مردم آن در كه باشد مي پورتفوليو يا مالي برنامه انتخاب يك پول داري نگه .3
 اهميت فريدمن برداشت در بخش اين.  كنند مي انتخاب خدمات و كاالها همچنين و مالي هاي دارايي
 .كند مي برقرار ارتباط خدمات و كاالها بخش و پولي بخش بين فريدمن آن طريق از چون دارد، بيشتري

 :تابع تقاضاي پول از ديدگاه فريدمن 

 , , , , ,  

Md: تقاضاي اسمي براي پول      :    تقاضاي حقيقي براي پول
ib: نرخ بهره اوراق قرضه        ie: بازده سهام نرخ   
im: براي پولنرخ بهره         Pt: نرخ تورم   
Wh: ثروت انساني به غير انساني تنسب       Yp: دائمي ددرآم   

با  و مستقيمتقاضا براي پول از ديدگاه فريدمن با درآمد دائمي و نسبت ثروت انساني به ثروت غيرانساني رابطه 
  .دارد معكوسنرخ بهره اوراق قرضه، نرخ بازده سهام، نرخ بهره براي پول و نرخ تورم رابطه 

 شامل انساني غير ثروت مقابل در. است مشابه موارد و خاص دانش شغلي، مهارت آموزش، مثل انساني ثروت 
 .باشد مي غيره و ملك طال، سهام، مثل ثروت يا ها دارايي انواع

 توانند نمي چون ولي دارند را خوبي درآمد جريان انتطار كه اين وجود با انساني ثروت دارندگان فريدمن نظر از 
 .كنند مي داري نگه نقد پول بيشتر نمايند نقد را خود انساني ثروت سادگي هب

 هر پول عرضه در افزايش كه است معتقد او .بيند مي قوي ارتباط يك اقتصاد بقيه و پولي بخش بين فريدمن 
 افزايش و تورم عامل باالخره مدت بلند در ولي گذارد مي اثر ستاده سطح و ها قيمت در مدت كوتاه در چند
 .كند مي تكرار را پول مقداري نظريه باز ترتيب اين به او واقع در. شد خواهد ها قيمت
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  مل 

یکچ ی کال وب  پو    ار

  
 :باشد برداشته در را اساسي عنصر دو بايد پولي موفق نظريهيك  

 .نمايد توصيف را اقتصاد عملكرد نحوه .1

 .كند بيان اقتصادي متغيرهاي بر را پول حجم در تغيير ثيرتأ .2

 :ها مدل كالسيك 

 كلي سطح در اقتصاديعمده  متغيرهاي تعيين نحوه توضيح خصوص در عملي و يافته سازمان نظريه اولين
 سيستم يك در كه بودند معتقد آنها. باشد مي) ميالدي 1930- ميالدي 1770( ها كالسيك به مربوط
 شرايط در اقتصاد و كرد خواهد عمل كننده تصحيح صورت به سيستم خود ،نامتعادل درشرايط داري سرمايه
  .بود خواهد انساني نيروي و منابع كامل اشتغال
 از چون داشت نخواهد وجود دولت دخالت براي جايي بنابراين. آورد مي بوجود را خود تقاضاي ، عرضه
 حقيقي مقادير در توانند نمي پولي هاي سياست. دهد مي رخ كامل اشتغال شرايط در تعادل ها كالسيك ديدگاه
 در تواند مي فقط و آمد خواهد حساب به خنثي عامل يك پول. بگذارند اثر ملي ناخالص توليد مثل اقتصادي

  .بگذارد ثيرتأ ها قيمت سطح
 :كيـنز توسط اقتصادي هاي نظريه در تحول 

 نظريه طبق چون .كرد اثبات را ها كالسيك مفروضات نادرستي) 1933 تا 1929( ميالدي 30 دهه بحران
  !نشد چنين كه يافت مي افزايش اشتغال سطح و توليدات بايد ها قيمت سطح كاهش با ها كالسيك

  :نمود مطرح را عامل 2)  ساخته خود اقتصادي تصحيح مكانيزم( پديده اين توجيه در كينز نظريه
 ؛ها، دستمزدها و نرخ بهره غير قابل انعطاف بودن قيمت .1

 .كننده مصرف ديدگاه از خانوارها و ها بنگاه ، كارگرها براي ناكافي اطالعات وجود .2

 به نياز  مسأله اين. باشد منابع كامل اشتغال در تواند نمي اقتصاد كنيز نظريه در فوق عامل 2 وجود با بنابراين
  .نمود آشكار اقتصادي ثبات حفظ جهت را دولت
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 اظهار» آورد مي وجود به را خود تقاضاي عرضه« كه ها كالسيك »)Say( سي« قانون مقابل در ها نيكينز بنابراين
 دو در خصوص به و جهاني دوم جنگ از پس نظريه اين» آورد مي بوجود را خود عرضه تقاضا« كه كنند مي
  .بود غالب ميالدي 70 و 60 ي دهه

 :بعد از كينز 

 زياد بسيار تورم ظهور با زمان هم) اشتغال عدم( بيكاري وجود يعني هفتاد ي دهه) ركودي تورم( تورم بحران
 تفكيك عمده گروه 2 به اقتصاددانان آن از پس كه اي گونه به داد قرار ترديد مورد نيز را  ها كينزين مدل
  :شدند

 خود هاي نظريه اصلي خط عنوان به را ها كالسيك اساسي اصول از بعضي آنها :جديد هاي كالسيك .1
 اساس بهره نرخ و دستمزدها ها، قيمت در انعطاف وجود كه است اين آنها اصلي بحث و كنند مي انتخاب
 مانع را آن ولي پذيرند مي را اطالعات محدوديت آنها كه چند هر. است اقتصادي هاي مدل در موفقيت
 نظريه« بر مبتني نيز برخي افراطي ديدگاه. دانند نمي كامل اشتغال در توليد سطح به حصول راه در اساسي
 را »آورد مي وجود به را خود تقاضاي عرضه« نظريه و خنثي را پولي هاي سياست» اقتصادي واقعي ادوار
 .كنند مي مطرح مجدداً

 ها كالسيك اصول از برخي كه اند پذيرفته كينز اصلي خطوط از پيروي ضمن گروه اين: جديد هاي كينزين .2
 شخصي نفع براساس كه منطقي افراد رفتار براساس را خود هاي مدل عمدتاً آنها باشد؛ معتبر تواند مي نيز

 .)كينز مثل( دآور مي بوجود را خود عرضه تقاضا گويند مي و نمايند مي بنا گيرند مي تصميم

 :مفاهيم از بعضي 

ك دوره معين يك اقتصاد دريافت درآمد ملي جمع كليه درآمدهايي است كه در ي: درآمد ملي - توليد
ارزش توليدات ) شود عوامل توليد كه نصيب خانوارها ميكليه درآمد (دهند  نشان مي Yنمايد؛ آن را با  مي

  .برابر درآمد ملي استهاي جاري نيز  ها در قيمت بنگاه

  :باشد عامل دو از ناشي تواند مي ديگر دوره به اي دوره از توليدات ارزش و درآمد تغييرات: ها سطح قيمت

           ها بنگاه توليد كاهش  يا  افزايش .1

 ها قيمت در تغيير .2

 p = 1 آن در كه گردد مي انتخاب پايه سال عنوان به شود مي داده قرار  Y = q  آن در كه سال يك مقايسهبراي 
 از بيشتر جاري ملي درآمد اگر. است حقيقي ملي درآمد برابر) Y( جاري ملي درآمد سال آن در ييعن باشد، مي

 به توان مي مقايسه اين با. بود خواهد  P < 1  صورت اين غير در و  P > 1 باشد پايه سال در حقيقي ملي درآمد
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 در تغيير يا تسا توليد واقعي ارزش تغيير از ناشي( برد پي  پايه سال به نسبت جاري ملي درآمد در تفاوت عامل
   : يعني آيد مي دست به ها قيمت سطح با ملي درآمد تعديل با نيز حقيقي درآمد ).دو هر يا ها قيمت سطح

 يا حقيقي ملي درآمد در پول ثيرأت چگونگي دريافتن پولي هاي نظريه اي پولي اقتصاد اصلي  بحث حقيقت در
  .است ها قيمت عمومي سطح

 :سه محور اساسي دارد: ها كالسيك مدل اتوضفرم 

 شخصي نفع و منطقي رفتار براساس ها، بنگاه مديريت و كنندگان مصرف كارگرها، شامل اقتصادي صراعن .1
 .كنند مي عمل سود و مطلوبيت كردن حداكثر جهت در

 تغيير به قادر تنهايي به فرد(  توليد عوامل يا ها نهاده بازار در همچنين و كاالها بازار در كامل رقابت وجود .2
 ).نيست مقدارو  قيمت در

در  ها تغيير نسبي درآمد و قيمتبه اين معني كه مردم در مقابل ). money illusion(عدم وجود توهم پولي  .3
 .كنند يجاد نميرفتار مصرفي خود تغييري ا

 :ها بهره از ديد كالسيك ، تعيين نرخعرضه و تقاضاي كار 

و سپس توليد كاالها و خدمات )) L(و زمين ) K(، سرمايه )N(نيروي كار (ها  چگونگي تركيب نهادهتابع توليد 
 Q = f (K, N, L)        .دهد كه يك رابطه كامالً تكنيكي است را توضيح مي

م بندي امكان عامل اصلي در اين تقسيشود كه  هاي زماني مختلف زماني در نظر گرفته مي دوره تابع توليد براي
كه (گيرند  نظر مي ير درت فقط يكي از عوامل توليد را متغدر كوتاه مد. است نه عامل زمان تغيير عوامل توليد

  .ولي در بلند مدت امكان تغيير همه عوامل توليد وجود دارد) باشد نيروي  كار مي معموالً
شتر استفاده شود به ين است كه هر چه از يك عامل متغير بيشتر و بقانون نزولي بودن توليد نهايي بيانگر اي 

 .باشد د عوامل توليد ثابت ميدليل آن نيز وجو. شود ج نقش آن در توليد كمتر وكمتر ميتدري
 :)N( كار عامل براي تقاضا 

 با سود كننده حداكثر بنگاه براي .دانند مي عامل اين نهايي توليد از ثرأمت را كار براي تقاضا ها كالسيك
  )درآمد نهايي( MR = P = MC) هزينه نهايي(      : است برقرار زير رابطه ها كالسيك مفروضات

  :است نهايي توليد به دستمزد نسبت برابر نهايي هزينه ديگر طرف از
دستمزد                   
توليد نهايي عامل كار

 

  :آورد دست به را زير رابطه توان مي فوق روابط به توجه با
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     W = P.MPN 

  .باشد قرار بر فوق رابطه كه دارد كار نيروي براي تقاضا جايي تا بنگاه ديگر عبارت به
 P.MPN نتيجه در است ثابت مقدار يك Pديگر طرف از و دارد منفي شيب و است نزولي MPN چون بنابراين

 كار نيروي براي بنگاه تقاضاي بر مؤثر عامل دو لذا. شود مي  رسم منفي شيب با نيز كار نيروي براي تقاضا يا
  :از عبارتند

  )P(كاال  قيمت .1
 )MPN( كار عامل نهايي توليد .2
 :كار عامل عرضه 

 به باشد مي كردن كار به حاضر دستمزد قبال در كار عامل و است نامطلوب كار ها كالسيك نظريه براساس
 خصوص اين در ها كالسيك كه اي نكته. دارد وجود كار عرضه و دستمزدها بين مستقيم رابطه ديگر عبارت
 دستمزد تغيير قبال در صرفاً كار نيروي نددمعتق آنها يعني است حقيقي و اسمي دستمزد بين تفاوت دندار اشاره
  .)ندارد وجود پولي توهم( دهد مي تغيير را كار نيروي عرضه خود حقيقي

 :بازار كار 
 نشان را كار نيروي دستمزد و تقاضا بين عكس رابطه كه دارد منفي شيب كار نيروي براي تقاضا منحني

 با كار تقاضاي و عرضه كه است هنگامي تعادل. دارد مثبت شيب نيز كار نيروي عرضه منحني دهد، مي
 مدل در .آيد مي بدست )P( قيمت بر )W( اسمي دستمزد تقسيم از حقيقي دستمزد. باشد برابر يكديگر
 رفع اسمي دستمزد تغيير با كار بازار در تعادل عدم و شود مي محسوب موقتي امر يك اشتغال عدم ها كالسيك

 پذيرند مي ها كينزين از كمتر را آن اهميت ولي دارند قبول موارد برخي در را اشتغال عدم وجود آنها شود، مي
 وارد آنها اقتصادي مدل در غيره و دستمزد حداقل كار، قوانين مثل نظرآنها از تعادل عدم و مخرب عوامل لذا
  .شود نمي

  
 

P
  دستمزد حقيقي 

  
  
  
  
 

N تعداد  

SN 

DN = MPN 
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 :ها كالسيك مدل در بهره نرخ تعيين چگونگي 
  :كنند مي طرح را گذاري سرمايه و انداز پس مدل بهره نرخ تعيين براي ها كالسيك

 مردم توسط بايد اقتصاد يك در توليدات كل كه است معني اين به كل تقاضاي و عرضه مدل در تعادل: الؤس
 توجيه قابل چگونه) شود نمي توليد از بخشي خريد صرف كه( انداز پس وجود شرايط اين در. شود خريداري

  ؟است
 گذاري سرمايه صورت به دوباره شود مي خارج مسير از انداز پس بصورت كه هزينه جريان از بخش آن: جواب
 سيستم از اول گروه اندازهاي پس كردن قرض طريق از( كنند مي مصرف خود درآمد از بيش كه كساني توسط
  .گردد مي شده توليد خدمات و كاال خريد هزينه به تبديل) بانكي

 .دهد مي رخ بانكي هاي سپرده وسيله به انداز پس صورت ترين عمده 
 :انداز پس 

 شده تصحيح ها قيمت سطح در تغييرات براي كه نرخي( بهره واقعي نرخ انداز پس كننده تعيين اساسي عامل
 منحني واقع در .دارد وجود مستقيم رابطه يك انداز پس مقدار و بهره نرخ بين ها كالسيك نظر از. است) باشد
يعني هرچقدر نرخ بهره بيشتر باشد، منابع قابل قرض دادن به  .باشد مي دادن قرض قابل منابع عرضه انداز پس

  .يابد گذاران افزايش مي سرمايه
 :گذاري سرمايه 

 و بهره نرخ بين ارتباط آنها .باشد مي بهره نرخ نيز گذاري سرمايه كننده تعيين عامل مهمترين ها كالسيك ازنظر
 مقدار و بهره نرخ. باشد مي منفي شيب داراي لذا گيرند، مي نظر در معكوس را گذاري سرمايه ميزان
 دو اين برخورد محل( انداز پس و گذاري سرمايه  هاي منحني مجموعه از تعادل در انداز پس و گذاري سرمايه
 تعيين گذاري سرمايه و انداز پس يا وام بازار طريق از بهره نرخ ها كالسيك مدل در .آيد مي دست به) منحني

  .داد خواهد تغيير را بهره اسمي نرخ كه چند هر. ندارد نقشي واقعي بهره نرخ تعيين در پول مقدار و شود مي
r  

  
  
  
  
  
  

S , I  

S 

I 
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 :از عبارتند موارد ترين عمده :ها كالسيك مدل از ها كينزين انتقاد 
 كار عامل بود معتقد ها كالسيك مثل نيز كينز. هستند نارسايي دچار ها كالسيك كار  عرضه بخش در .1

 حقيقي دستمزد تغييرات مقابل در كار عرضه العمل عكس نوع خصوص در ولي نيست پولي توهم دچار
 حداقل تعيين كارگري، هاي اتحاديه وجود او عقيده به. ديد نمي واقعيت با منطبق را ها كالسيك نظر

 عدم و برد مي ازبين را پايين سمت به دستمزدها پذيري انعطاف امكان مدت بلند قراردادهاي و دستمزد
 .نشود ايجاد كامل اشتغال كه شود مي موجب دستمزدها كاهش امكان

 هاي انگيزه كه صورتي در دارند كيدتأ مبادالت انجام جهت پول براي تقاضا جنبه به فقط ها كالسيك .2
 سرعت بود معتقد كينز اين بر عالوه). سوداگري هاي انگيزه( دارد وجود پول نگهداري براي مختلفي
 .)دانست مي معكوس را دو اين رابطه( نيست پول حجم از مستقل ها كالسيك نظر برخالف پول گردش

 اصلي اقتصادي متغير عنوان به بهره واقعي نرخ ها كالسيك گذاري سرمايه و انداز پس يا وام ربازا نظريه در .3
 و مصرف ميزان خصوص در عمده عامل كينز كه صورتي در .شود مي تلقي بازار اين در تعادل ايجاد در
 سود ها كالسيك كه بود معتقد كينز نيز گذاري سرمايه مورد در .داند مي مردم واقعي درآمد را انداز پس

 نيز گذاري سرمايه آن تغيير نتيجه در كه دانست مي متغير را آن كينز ولي گيرند مي نظر در ثابت را انتظاري
 .كرد خواهد تغيير

 مرتفع مدت بلند در كه دانند مي موقتي را ستاده بازار و كار بازار در تعادل عدم هرگونه ها كالسيك .4
 نظريه نتيجه در» ايم مرده ما همه مدت بلند در« كه گفت مي  او نبود، موافق آنها نظر با كينز ولي شد خواهد
 .شد مستقر مدت كوتاه مطالعات بر كينز كالن اقتصاد
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  مل 

ز وب     چار

  
 :كمبريج مكتب دانان اقتصاد 

 )كننده مصرف و تقاضا جديد هاي نظريه پيشرو( مارشال .1
 )رفاه اقتصاد اصلي گذار بنيان(پيگو  .2
 )كالن اقتصاد پدر( كينز .3
 رابرتسون .4

 ،بود ها كالسيك افكار نفوذ تحت عمدتًا كه كمبريج مكتب از را خود واقع در ،ها كالسيك از انتقاد با كينز 
 .نمود جدا

 :گذاري سرمايه و انداز پس مصرف، در كينز نظريه 
 باشد مي مصرف قابل درآمد از تابعي كه مصرفي و) C0( مصرف قابل درآمد از مستقل مصرف شامل: مصرف

 يك و صفر بين عددي مصرف به نهايي ميل. است) دارد بستگي) b( مصرف به نهايي ميل به آن ميزان كه(
  .دهد مي نشان را مصرف تابع شيب كه بود خواهد

C = C0 + bYd    b = MPC 
 بود خواهد عبارت انداز پس تابع بنابراين. است انداز پس و مصرف مجموع برابر تصرف قابل درآمد: انداز پس
  :از

Yd = C + S S = -C0 + (1-b) Yd 1 – b = 1 – MPC = MPS انداز    ميل نهايي به پس  

1 – b باشد انداز مي شيب منحني پس.  
 مشابه است حقيقي بهره نرخ در تغيير تابع كه نظر اين از گذاري سرمايه تابع مورد در كينز نظر: گذاري سرمايه
. شود مي قائل تفاوت واقعي گذاري سرمايه و نظر دمور گذاري سرمايه بين كينز اما باشد، مي ها كالسيك مدل
  .باشيم داشته قرار كل درآمد و هزينه بين تعادل در كه دبرابرن دو اين زماني

. است گذاري سرمايه بازده از گذار سرمايه انتظارات و گذاري سرمايه بين ارتباط كينز اشاره مورد ديگر  نكته 
 گذاري سرمايه مقدار. شود مي جابجا انتظاري سود در تغيير صورت در و دارد منفي شيب گذاري سرمايه منحني
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 سود و بهره نرخ جهت هم تغييرات بنابراين يافت، خواهد افزايش انتظاري سود افزايش يا بهره نرخ كاهش با
 ثيريتأ درآمد در تغيير كينز نظريه در. باشد داشته گذاري سرمايه مقدار در خنثي ثيرأت كه دارد امكان انتظاري

 .) درآمد از مستقل(  گذاشت نخواهد ها بنگاه تمايل مورد گذاري سرمايه بر
 :تعادل در مدل كينز 

 مجموع بايد ديگر عبارت به آيد، مي دست به گذاري سرمايه و انداز پس برابري و تعادل از ساده مدل در
  .باشد درآمد جمع برابر جامعه هاي هزينه
  .)I( ها بنگاه گذاري سرمايه هزينه اضافه به) C( خانوارها مصرفي هزينه است عبارت ها هزينه جمع

C + I  
  
  
  
  
  
  
  

Y 
  
  
) I( گذاري سرمايه، )C(مصرفي  هاي هزينه جمع از ها هزينه جمع بگيرد نظر در نيز را دولت حضور كه مدلي در

  .شد خواهد تشكيل )G( دولت هاي وهزينه
C + S+ T  =مجموع درآمدها   
C + I+ G  =ها  مجموع هزينه  
S +T = I + G تعادل:  

   

C + I 

C = a0 + bY 

◦45  

I0 

a0 

a0 + I0 

Y*
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  مل 

ی    پول و بانک 

  
 و فريدمن ميلتون توسط ها قيمت سطح و درآمد پول، در تغييرات بين ارتباط درخصوص آماري بررسي نتايج 

 :شوارتر آنا
 .دارد ها قيمت و پولي درآمد در تغيير با نزديك رابطه پول حجم در تغييرات .1
 .باشد مي پايدار اقتصادي هاي جريان و پولي تغييرات بين داخلي رابطه .2
 .نيستند اقتصادي هاي فعاليت تغييرات كننده منعكس تنها و داشته مستقل منشأ غالباً پولي تغييرات .3
 :پول نوع دو 
 )ومسكوك اسكناس( مركزي بانك پول .1
 )ها سپرده( بازرگاني يا تجاري هاي بانك پول .2

 يا اقتصاد باقيمانده( مردم و بازرگاني هاي بانك ،مركزي بانك از عبارتند پول عرضه در ثرؤم عامل دو پس
  ).بانكي غير بخش
 تعيين مركزي بانك وسيله به فقط و است ثابت پول عرضه كه شد مي فرض گذشته بانكي و پولي هاي بحث در
  .شود مي

 منحني و) MD( بهره نرخ از نزولي تابع يك صورت به پول براي تقاضا منحني: نمودار عرضه و تقاضاي پول
  .است شده مشخص) MS( افقي محور بر عمود صورت به و بهره نرخ از مستقل نيز عرضه

i 
  
  
  
  
  

M 
  

MS 

MD 
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 :پول عرضه در ثرؤم هاي گروه از يك هر براي بدهي و دارايي تراز 
  بانك مركزي يا مقامات پولي تراز

  بدهي  دارايي
  )C(اسكناس در دست مردم   )G(طال 

  )R(هاي بازرگاني نزد بانك مركزي  سپرده بانك  )S(اوراق قرضه دولتي 
  
  

  )تجاري(هاي بازرگاني  تراز بانك
  بدهي  دارايي

  )D(هاي بازرگاني  سپرده مردم نزد بانك  )R(سپرده نزد بانك مركزي 
    )E(هاي كسب كننده درآمد  دارايي

    )L(وام به بخش مردم 
    )S(اوراق قرضه 

  
  

  تراز بخش مردم يا بخش غيربانكي
  بدهي  دارايي
  )L(هاي بازرگاني  وام از بانك  )G(اسكناس 
    )D(هاي بازرگاني  سپرده ديداري نزد بانك

    )S(اوراق قرضه 
  

 .مركزي بانك يا پولي مقامات تعهدات خالص جمع: از است عبارت قدرتمند پول يا پايه پول 
C  اسكناس دست مردم +R جمع سپرده بانك ها نزد بانك مركزي = B پول پايه  

 موجود مبلغ شامل پايه پول نگاهآ د،ننماي نگهداري خود صندوق در نقدينگي مقداري بازرگاني هاي بانك اگر 
 جمع از توان مي باشد، برابر ها بدهي با مركزي بانك هاي دارايي بايد چون .شد خواهد نيز ها بانك صندوق در

 :يعني رسيد پايه پول مقدار به نيز ها دارايي
S  اوراق قرضه دولتي +G  طال =B پول پايه  



  28  عرضه پول و بانك مركزي: هشتمفصل 

Alirezazadeh60@gmail.com 

 )M (مردم نزد مسكوكات و اسكناس مجموع: از است عبارت مردم نزد يا گردش در پول حجم )C (و ميزان 
  D:(      M = C + D( ها بانك نزد مردم هاي سپرده

 باشند، مي خود سود كردن حداكثر دنبال اقتصادي توليدي بنگاه يك همانند تجاري يا بازرگاني هاي بانك 
 .گرفت نظر در آن قيمت توان مي را ها وام ي بهره و كاال توان مي را بازرگاني هاي بانك هاي وام انواع

 دو در شود مي ناشي آنها تعهدات و گذاران سپرده كل مبلغ از كه) D( را خود هاي بدهي بازرگاني هاي بانك 
 درآمد كننده كسب هاي دارايي صورت به قسمتي و) درآمد ايجاد بدون( ذخيره صورت به قسمتي ،بخش

 .كنند مي نگهداري
E هاي كسب كننده درآمد  دارايي +R  سپرده نزد بانك مركزي= D هاي بازرگاني مردم نزد بانكهاي  سپرده  

  :كرد اثبات توان مي
DP =  . صورتي از تابع عرضه پولي بانك هاي بازرگاني  

  .)باشد مي سپرده به ذخيره نسبت عكس( بانكي پول افزايش يا تكــاثر ضريب:  
 پول عرضه مقدار با را) R( شود مي نگهداري ها بانك وسيله به كه پولي پايه بين ارتباط يك رابطه اين

 به رسيدن جهت بازرگاني هاي بانك كه اي سپرده به ذخيره نسبت. دهد مي دست به بازرگاني هاي بانك
  .ناميم مي سپرده به ذخيره تمايل مورد نسبت را كنند مي تعيين سود حداكثر

 :اهداف بانك مركزي 
 خود كنترل تحت ابزار طريق از كه است پولي سيستم حفظ در اول مسئول جامعه پولي مقام يا مركزي بانك

 به ذخيره تمايل مورد نسبت. دهد مي انجام ))r( قانوني ذخيره نرخ و) C( كند مي منتشر خود كه پولي پايه(
 مقدار از بيشتر جاريت هاي بانك اگر. باشد قانوني ذخيره نرخ از كمتر تواند نمي بازرگاني هاي بانك سپرده
  .شود مي ناميده مازاد يا احتياطي ، ذخيرهاضافي مقدار دنماين نگهداري ذخيره قانوني

  )R( ذخاير كل =) rL( قانوني ذخيره +) re( احتياطي ذخيره
D = (   تابع عرضه پول بانكي .

  .شود مي تعيين بازرگاني بانك) سود سازي داكثرح( مالي هدف براساسذخيره احتياطي 
 :اهداف بخش غيربانكي يا مردم 

 كسب هدفبا  توليدكنندگان و مطلوبيت كردن حداكثر هدف با كنندگان مصرف عمده گروه دو شامل
) اسكناس( مركزي بانك پول نوع دو هر شامل بخش اين توسط شده نگهداري پول. شود مي سود حداكثر
 مقدار بين ثابت رابطه يك كنند مي تالش بانكي غير بخش يا مردم. شود مي )سپرده( بازرگاني هاي بانك وپول
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 يا مردم تمايل مورد نسبت را نسبت اين .باشد داشته وجود كنند مي نگهداري كه) D( اي سپرده و) C( اسكناس
  .نامند مي) K( غيربانكي بخش

    C = KD 
  
  :منحني رفتار مردم در حفظ نسبت بين اسكناس و سپرده 

C )اسكناس(  
  
  
  
  

D )سپرده(  
 :هاي بازرگاني و بانك مركزي بانكتابع رفتاري  

 اجزاي .دهد مي صورت) B( پايه پول تغيير و كنترل طريق از را پولي هاي گذاري سياست اهداف مركزي بانك
 مركزي بانك كه آنجا از .دارند قرار مركزي بانك اريتاخ در نسبي طور به يا كامالً يا) B = R + C( پايه پول

 مقدار rL جزء دو رابه R اگر ديگر طرف از. است او دركنترل كامالً C دارد عهده به را اسكناس نشر انحصار
 داشت خواهد مستقيم ثيرأت rL در مركزي بانك كنيم تقسيم) احتياطي( مازاد ذخيره مقدار re و ، قانوني ذخيره
  .گيرد مي قرار بخش اين تمايالت ثيرأت تحت و داشته قرار بازرگاني هاي بانك كنترل در re يعني ديگر جزء

 )1  DP =  .      rD = R 

 )2 B = C + R     B = C+ rD   C = B – rD 

 مركزي و بازرگاني هاي بانك رفتار تابع منحني 

 تعيين است پايه پول مقدار كه B با نيز أمبد از عرض .شود مي گيري اندازه r با كه است منفي منحني اين شيب
  .)است شده

  
  
  
  
  

C = KD 

B 

C = B - rD 

D)سپرده( 

C )اسكناس(  
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 :مردم و بازرگاني هاي بانك مركزي، بانك درتمايالت تعادل 

C = KD    غيربانكي(بخش مردم تابع رفتاري تمايالت(  
C = B – rD  هاي بازرگاني و بانك مركزي تابع رفتاري تمايالت بانك  

  
  
  
  
  

Ce  
  
  
  

De 
  Me = Ce + De: مقدار عرضه پول

e باشد مي پول عرضه رد گذار ثيرأت اصلي بخش سه تعادل نقطه.  
 :مدل كلي عرضه پول 

 )1 B = C + R 

 )2 M = C + D 
 )3 C = KD   K =  

 )4 R = rD   r =  

)1(به رابطه ) 2(تقسيم رابطه :           

M = ( ) B  تابع عرضه پول 
عبارت 

K
  .M = mB: بنابراين. دهند نشان مي mنامند و با  را ضريب عرضه پول مي 

 در تغييري يعني .باشند ثابت k و B ، rپارامترهاي كه است برقرار زماني تا e تعادل نقطه يا Me پول حجم 
 .ندهد رخ بانكي غير بخش و بازرگاني هاي بانك بخش تمايالت مركزي، بانك هاي سياست

) B(و پول پايه ) m(بنابراين تغييرات هر يك از عوامل ضريب عرضه پول ): M = mB(معادله عرضه پول  
 .گردد منتهي به تغيير عرضه پول مي

D)سپرده( 

C )اسكناس(  

C = B - rD 

C = KD 

e

1
 



  31  عرضه پول و بانك مركزي: هشتمفصل 

Alirezazadeh60@gmail.com 

 :)M(در عرضه ) B(يه تأثير تغييرات پول پا 

ذخيره  پايه تواند ناشي از پول كه مي است انك مركزيهاي ب ستپول پايه منعكس كننده سيا تغييرات
و  )G(طال ( يا اقالم ستون دارايي بانك مركزي ) C(يا حجم اسكناس در دست مردم ) R(هاي بازرگاني  بانك

  .باشد) )S( اوراق قرضه
  

M = mB      )تغييرات عرضه پول(  dM = mdB 
  :جه به اينكه داريمبا تو. دارد mنوع و جهت تغييرات بستگي به عالمت 

  
 K > 0   0 و 

r > 0 

از طرف ديگر داريم     r < 1   K + 1 > K + r   m > 1 

 آنجايي از و كند مي) M( پول عرضه در مشابه تغييرات ايجاد B در تغييرات است مثبتي عدد m چون بنابراين
 خواهد) M( پول عرضه در شديدتري كاهش يا افزايش ايجاد پايه پول در كاهش يا افزايش ،است m > 1 كه

 |ΔM| > |ΔB|: به صورتي كه ↑ B ↑ = M:  يعني .نمود
B ↓ = M ↓  

 :در عرضه پول) B(تأثير تغيير پول پايه  نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C=B1-rD 

C = B0 - rD 

C = KD 

B0 

B1 

D1 D0 
D

C 

O 

e

f

 ديفرانسيل
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 ):m( پول عرضه ضريب در تغييرات 

 rا تغييرات در ي) نسبت اسكناس به سپرده( Kتواند ناشي از تغييرات در  پس تغييرات در آن مي چون 
  .باشد) ذخيره به سپرده تنسب(
  :)m( پول عرضه ضريب در تغييرات ثيرأت

        

  :از طرف ديگر داريم
r < 1    r-1 < 0  0  0 

  :بنابراين خواهيم داشت
K ↑  m ↓  M ↓ 
K ↑  m ↑  M ↑ 

 سپردهبه  اسكناس نسبت  كاهشو  گردد مي پول عرضه كاهش باعث) K( به سپرده اسكناس نسبت افزايش
  .پول خواهد شد عرضه افزايش باعث

  
  -1شيب 

  
  
  
  
  
  
  
  
 :)M( پول عرضه در) r( سپرده به ذخيره نسبت تغييرات اثر 

 
       0   0 

  
  :بنابراين خواهيم داشت

r ↑  m ↓  M ↓ 
r ↑  m ↑  M ↑ 

C = B - rD 

C = K0D 

C = K1D

e

g

f

D0 D1 

C0 

C1 

D 

C 

 Kمشتق نسبت به 

 rمشتق نسبت به 
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 :پولهاي بازرگاني در عرضه  كنمودار تأثير تغيير در نسبت ذخيره به سپرده از طرف بان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :بانك مركزي 

 بانك كنترلي ابزار. نمايد مي عمل دولت اقتصادي هاي سياست كننده اجرا پولي مرجع عنوان به مركزي بانك
  :از عبارتند پولي هاي جريان  هدايت و هماهنگي جهت مركزي

 قانوني ذخيره .1

 )آزاد(  باز بازار عمليات .2

 هاي مربوط به قرضه و تنزيل مجدد سياست .3

 ذخيره به سپرده رابطه اول عامل كه حالي در ؛گذارد مي ثيرتأ بازرگاني هاي بانك ذخيره ميزان در آخر عامل دو
. دارند شهرت كلي هاي كننده كنترل به پولي هاي سياست ايفاي براي ابزار اين كند، مي مشخص را ها بانك
 انتخابي كنترل وسايل به بگذارند ثيرتأ بانكي بدهي و دارايي يا اعتبارات بخصوص نوع در كه نيز ابزاري
  .)سهم ابتياع براي نقدي پرداخت حداقل ايجاد با سهام روي عمليات كنترل مانند( هستند معروف

 :ذخيره قانوني 

 آن ثيرأت درجه دارد؛ قرار مركزي بانك اختيار در است كه زماني نظر نقطه از ابزار ترين سريع قانوني ذخيره
 نسبت چه هر است؛ بازرگاني هاي بانك احتياطي ذخاير ميزان آنها جمله از كه دارد مختلفي عوامل به بستگي
 قانوني ذخيره در تغيير طريق از مركزي بانك هاي سياست ثيرتأ باشد بيشتر قانوني ذخيره به احتياطي ذخيره
  .برعكس و باشد تر خفيف تواند مي

C = B – r0D 

C = KD

e

f

D0 D1 

C0 

C1 

D 

C 

C = B – r1D 

B 
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 :قانوني ذخيره در تغيير نتايج 

 گردد مي بازرگاني هاي بانك درآمد كاهش باعث آن افزايش گيرد نمي تعلق اي بهره ذخاير اين به چون .1
 ).باشد مطلوب تواند مي تورمي شرايط در موردي چنين(

 فشار ،بيشتر نقدينگي .داشت خواهد آنها نقدينگي درجه به بستگي عامل اين از ها بانك پذيري ثيرتأ ميزان .2
 .كرد خواهد ايجاد را كمتري

 مركزي بانك بنابراين .دارد بازرگاني هاي بانك رفتار بر عمده ثيرأت قانوني ذخيره در جزئي تغييرات حتي .3
 .نباشد مؤثر چندان ديگر ابزار كه نمايد مي استفاده وسيله اين از شرايطي در

 :هاي انبساطي و انقباضي بانك مركزي در عرضه پول نمودار تأثير سياست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :نرخ تنزيل مجدد 

 يا و دولتي قرضه اوراق سپردن با يا و نموده مجدد تنزيل را خود بهادار اوراق توانند مي بازرگاني هاي بانك
  :دارد خاصيت دو كه كنند دريافت نقدينگي مركزي بانك از تراز هم اوراق ديگر

 هاي بانك براي قرض ايجاد با دهنده قرض آخرين عنوان به مركزي بانك ،بانكي خفيف هاي بحران در .1
 .كند حفظ را آنها موجوديت بازرگاني

 .مركزي بانك هاي ستاسي اعمال ابزارهاي از يكي عنوان به آن از استفاده .2

 به و بازرگاني هاي بانك دهي وام قدرت تنزيل نرخ كاهش با اقتصادي ركود شرايط در تواند مي مركزي بانك
  .دهد افزايش را پولي پايه آن تبع

e

C = B – rLD 

C = KD

De 

Ce 

D 

C 

C = B – rD 

B 

انبساطي

انقباضي
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 :)باز( عمليات بازار آزاد 

در شرايط ركود . اوراق قرضه به وسيله بانك مركزيعمليات بازار آزاد عبارت است از خريد و فروش 
هاي بازرگاني و به تبع  نمايد كه اين كار ذخيره بانك اقتصادي بانك مركزي مبادرت به خريد اوراق قرضه مي

بانك مركزي مبادرت به فروش اوراق قرضه  ،در دوران تورم. دهد افزايش ميرا دهي آنها  آن قدرت وام
  .هاي بازرگاني است هش ذخيره بانككند كه نتيجه آن كا مي

  :سازد ر ميثهاي اقتصادي را متأ طريق نرخ بهره و در نتيجه جريان عمليات بازار باز از دو
هاي بازرگاني با تغييرات نرخ بهره  هاي بازرگاني كه در نتيجه آن بانك از طريق تأثير بر ذخيره بانك .1

 .دهند اعتبارات خود را كاهش يا افزايش مي

اين دو تأثير  هم جهت هستند و . گردد ا فروش اوراق قرضه خود باعث ايجاد تغييرات در نرخ بهره ميخريد ي .2
 .دگردن مي باعث تقويت اين سياست

 :توسعه حال در كشورهاي در مركزي هاي بانك نقش 

 يافته توسعه كشورهاي مركزي هاي بانك برعكس توسعه حال در كشورهاي مركزي هاي بانك كنترل عمليات
 هاي سپرده .باشد اعتباري و پولي هاي جريان بر نظارت براي عمومي كنترل ابزار از استفاده به متكي تواند نمي

  .ندارند شده عرضه پول حجم در اي عمده نقش توسعه حال در هاي كشور در ديداري
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  ھمل 

ت ی ی یا   پو

  
 و عرضه مدل در پول عرضه منحني جابجايي موجب نهايت در پول عرضه در مركزي بانك هاي سياست اثرات 

 مدل از بهره نرخ و ملي درآمد چون متغيرهايي بر پول عرضه در تغيير اثرات بررسي براي. دوش مي پول تقاضاي
 .شود مي استفاده IS و LM هاي منحني

 :)LM( پول بازار در بهره نرخ و درآمد تعادل 
  
  

LM  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تغييرات ،پول براي تقاضا منحني .شود مي تعيين پولي مقامات توسط عرضه مقدار و است عمودي عرضه منحني
 پول تقاضاي منحني القتان ضمن درآمد افزايش با .دده مي نشان بهره نرخ تغييرات مقابل در را پول براي تقاضا

  .يابد مي افزايش نيز بهره نرخ ،باال و راست سمت به
 تعادلي ملي درآمد و بهره نرخ از تركيباتي هندسي مكان LM منحني است؛ مثبت شيب داراي LM منحني
  .باشد مي تعادل در پول بازار آن در كه است

MS=MD 

MS 

i 

i2 

i1 

i0 

MD=MD (i, Y0) 

MD=MD (i, Y1) 

MD=MD (i, Y2) 

i 

i2 

i1 

i0 

Y0 Y1 Y2 Y 
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 :LM منحني و پول عرضه در افزايش سياست اجراي 
 قانوني ذخيره نرخ كاهش يا مجدد تنزيل نرخ كاهش مانند انبساطي هاي سياست طريق از پول عرضه افزايش
 پايين و راست طرف به LM منحني نآ بعت به كه كند مي جابجا راست سمت به را) پول عرضه( MS منحني
  .دهد مي نشان را بيشتر درآمدهاي و تر پايين بهره نرخ كه شود مي جابجا
 تعادل وضعيت بايد تعادلي شرايط يك به دستيابي براي .دهد نمي نشان را اقتصادي تعادل تنهايي به LM منحني

 مشابه حدودي تا IS منحني. شود مي داده نشان IS منحني با كه باشيم داشته نيز را خدمات و كاالها بازار در
 تعادل IS واقع در. آيد مي دست به خدمات و كاالها بخش يا حقيقي بخش به توجه با اما باشد مي LM منحني

 و بهره نرخ از هايي جفت هندسي مكان IS. دهد مي نشان را كل هزينه و درآمد بين يعني ملي درآمد مدل در
  .است منفي IS منحني شيب.كند مي تضمين را كل هزينه و درآمد بين برابري كه است ملي درآمد

 :نمودار تأثير اجراي سياست انبساطي بانك مركزي در درآمد ملي و نرخ بهره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دهد زمان در بازار پول و بازار كاالها و خدمات را نشان مي تعادل هم eنقطه 
MS ↑  i ↓     شود به سمت راست جابجا مي  LM  i ↓ I ↑  Y ↑ 
   

i 

i0 

i1 

I 

S

e

e1 

M 

M' 

L' 

L 

Y0 Y1 
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  دھمل 

  ورم

  
ها را تورم  افزايش زياد و فزاينده سطح عمومي قيمتها را تورم خزنده و  افزايش ماليم سطح عمومي قيمت 

 .نامند شتابان مي
توان يك راه حل براي  اند همه از يك منشأ نيست و نمي هايي كه در طول تاريخ اقتصادي جهان رخ داده تورم 

 .آنها ارائه نمود
اي را بر  وديت عمدهميالدي بيشتر اقتصاددانان بر اين باور بودند كه تورم محد 1960و  1950هاي  در دهه 

 :گيرند هاي تورم مورد بررسي قرار مي اما امروزه موارد ذيل به عنوان هزينه. كند اقتصاد جامعه تحميل نمي
 .هزينه تورم در سيستم اقتصادي كه خود را با آن تطبيق داده باشد .1

صادي منظور نمايند، و قراردادهاي اقتها  وقتي كليه عوامل اقتصادي تورم را به طور صحيح در همه فعاليت
  :شود در اين شرايط به دو گروه هزينه اشاره مي .يابد هزينه تورم به حداقل كاهش مي

  )).Shoe-Leather Cost(هزينه ساييده شدن كفش (ها و مؤسسات مالي  هزينه مراجعات مكرر به بانك) الف
هزينه صورت (كنندگان  توسط عرضههاي قيمت و بروشورها به دليل تغيير قيمت  هاي تغيير اعالميه هزينه) ب

  )).Menu Cost(كاالها 
  .شود تورم يك نوع ماليات اضافي بر دارندگان نقدينگي محسوب مي

 :هزينه تورم به علت عدم مشاهده آن در بعضي موارد .2
  .گذاري شود انداز و سرمايه اگر نرخ اسمي بهره ثابت باشد بديهي است كه تورم باعث كاهش انگيزه پس

 :گويي نشده تورم پيشهزينه  .3
ترين هزينه تورم در  مهم(كند  گويي نشده بخصوص به نفع بدهكاران و به ضرر طلبكاران عمل مي تورم پيش

  ).چنين شرايطي است
 :هزينه عدم اطمينان ناشي از تورم .4

. باشد رمي ميبعد از هزينه تورم غير منتظره، بيشترين هزينه ناشي از تورم به علت عدم اطمينان ناشي از شرايط تو
هاي  كه باعث كاهش فعاليت .اولين بخش از هزينه عدم اطميناني تورم، مربوط به ريسك تورم غير منتظره است
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هاي توليدي به  جايي منابع از فعاليت دومين نوع هزينه عدم اطميناني تورم، ناشي از جابه. گردد اقتصادي مي
ها در اين مقوله، مربوط به شرايط نقل و انتقال يا خريد و  هزينهسومين گروه . هاي مقابله با تورم است مكانيزم

هاي تورم محسوب  ترين هزينه هزينه نااطميناني و هزينه اطالعات از عمده. فروش در مواقع تورمي است
  .شوند مي

 :تورم در اقتصاد بسته 
  :توان تورم را ناشي از دو دسته تغييرات دانست مي
  )شوند عواملي كه موجب افزايش تقاضا نسبت به عرضه مي(ضا تورم ناشي از فشار تقا) الف
آورند يا هزينه توليد  عواملي كه كاهش عرضه را نسبت به تقاضا بوجود مي(تورم ناشي از فشار هزينه ) ب

  ).دهند كاالهاي عرضه شده را افزايش مي
 :فشار تقاضاتورم ناشي از  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خواهد ) تورم(ها  اشتغال كامل عوامل توليد را داريم و هر افزايشي در تقاضا منجر به افزايش قيمت) 1بخش 
  .شد

شود و مابقي به دليل عدم  بخشي از افزايش تقاضا با بكارگيري عوامل توليد بيكار پاسخ داده مي) 2بخش 
  .شود ها و تورم مي قيمتامكان افزايش توليد موجب افزايش 

شوند و  بخشي از عوامل توليد آزاد هستند و با افزايش تقاضا، آن عوامل توليد آزاد به كار گرفته مي) 3بخش 
  .تورم نخواهيم داشت وماند  ها ثابت باقي مي در اين حالت قيمت. افزايش توليد را شاهد خواهيم بود

P 

 

D

S

e

1

2
3
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 :تورم ناشي از فشار هزينه 
ها  شود كه سطح عمومي قيمت عرضه به دليل افزايش دستمزدها به سمت چپ و باال باعث ميجابجايي منحني 

  .كاهش توليد نهايي عامل كار نيز اثر تورمي مشابهي خواهد داشت. افزايش يافته و توليد ملي كاهش يابد
هاي  ستامروزه يكي از عوامل عمده بروز تورم در كشورهاي جهان بخصوص كشورهاي در حال توسعه، سيا 

 .شود باشد كه از طريق فشار تقاضا باعث تورم مي ها مي كسر بودجه دولت
 تواند مفيد هم باشد؟ آيا تورم مي 

هاي  ولي برخي با سياست. گويند گذاري سخن مي گاهي برخي از اثرات مثبت تورم در افزايش تمايل به سرمايه
  .وط به نااطميناني مخالف هستندهاي مرب گذاري به دليل هزينه تورمي به قصد افزايش سرمايه

 :تورم در اقتصاد باز 
شود و افزايش درآمد ملي افزايش تقاضا و درنتيجه افزايش  افزايش صادرات باعث افزايش درآمد ملي مي

كاهش واردات و . شود اگر اين تغييرات تداوم داشته و محسوس باشند، تورم ايجاد مي. ها را به دنبال دارد قيمت
هرچه نسبت . در ايجاد تورم مؤثر هستند اي وارداتي نيز و سرمايههاي كاالها و خدمات مصرفي  يا تغيير قيمت

هاي آنها تورم  ارزش كاالها و خدمات وارداتي نسبت به توليدات و درآمد ملي بيشتر باشد، افزايش در قيمت
) كشش باشد بي(هرچه كاالها و خدمات وارداتي مصرفي ضروري باشد . كند شديدتري را در داخل ايجاد مي
هاي  تري در توليدات داخلي اجرا نمايند تأثير تغييرات در قيمت ي نقش عمدها و هرچه كاالها و خدمات سرمايه

  .تر خواهد بود تر و عميق آنها وسيع
 .كنندگان دو عامل مهم در تشديد تورم هستند كنندگان و عرضه العمل مصرف بيني افزايش تورم و عكس پيش 
 :تورم در ايران 

  .شود ايران قبل از انقالب محسوب مي افزايش قيمت نفت عامل عمده بروز تورم در) الف
  .هاي كسر بودجه دولت بوده است عامل عمده تورم پس از انقالب كاهش عرضه و سپس سياست) ب

 ):منحني فيليپس(رابطه بيكاري و دستمزد اسمي  

تورم  مطالعه فيليپس رابطه بين عدم اشتغال و نرخ تغييرات دستمزد اسمي را مد نظر داشته نه عدم اشتغال و نرخ
هاي  فيليپس يافته. دهد اين منحني يك رابطه معكوس بين سطح اشتغال و تورم دستمزد اسمي را نشان مي. را

  .استخراج نمود 1957الي  1861خود را از آمار انگلستان در دوره 
ي را گفت كه براي برخورداري از نرخ تورم پايين بايد عدم اشتغال نسبتاً باالي برداشت از منحني فيليپس مي

  .تحمل نمود و برعكس
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او توجيه بررسي تجربي فيليپس را با قانون عرضه و . ريچارد ليپسي بعد از فيليپس مطالعات او را پيگيري نمود 
يابد و  در بازار كار وقتي كه تقاضاي مازاد وجود دارد دستمزد اسمي افزايش مي. تقاضا مورد مطالعه قرار داد

 .يابد دارد دستمزد اسمي كاهش ميدر مواقعي كه عرضه مازاد وجود 
نرخ بيكاري كه شامل بيكاران در . بيكار كسي است كه در دستمزدهاي موجود براي مدتي به دنبال كار باشد 

 .نامند حال تغيير شغل باشد را نرخ طبيعي عدم اشتغال يا نرخ معمول عدم اشتغال مي
 .ستمزد اسمي صفر خواهد بودوقتي نرخ عدم اشتغال برابر نرخ طبيعي آن است نرخ تورم د 
ولي از . نمودند ليپسي را تأييد ميميالدي نظريه فيليپس و  60ارقام و آمار كشورهاي صنعتي تا اواسط دهه  

 .اواسط اين دهه به بعد جهان اقتصاد با پديده تورم همراه با عدم اشتغال مواجه شد
 .كند باال حركت ميبا افزايش در تورم انتظاري منحني فيليپس مرتب به راست و  

  .هرچه تفاوت بين نرخ عدم اشتغال واقعي و طبيعي بيشتر باشد، نرخ تورم واقعي بيشتر خواهد بود) الف
  .هر چه نرخ تورم انتظاري بيشتر باشد، نرخ تورم واقعي نيز بيشتر خواهد بود) ب

∆
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 عدد مثبت
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  یازدھمل 

ت سم رپدا ی ی  کا   المل

  
 .كنندگان بازاري است براي تبادل ارزهاي مختلف بين متقاضيان و عرضه: بازار ارز 
 .تواند مثبت يا منفي باشد مي: تراز ارزي 
 .شوند نرخ ارزهاي خارجي در بازار ارز تعيين مي 
 :هاي مختلف ارزي نظام 

را بتوان آغاز مبادالت تجاري خارجي بر اساس محاسبات حسابداري و با استفاده از  1880شايد حدود سال 
  .هاي ارزي در نظر گرفت بدهكار و بستانكار كردن حساب

 :سيستم مبادالت ارزي پايه طال .1
  .بايد طال كامالً حكم پول قانوني را داشته باشد) الف
هاي  كشور رواج داشته باشد بايد در بانك اگر در كشورهاي مختلف اسكناس يا پول داخلي آن) ب

  .ها تعريف طال داشته باشند مركزي قابل مبادله با طال باشد؛ يعني بايد اسكناس
  .امكان تبديل شمش طال به سكه و برعكس وجود داشته باشد) ج
  .مبادالت طال بين كشور بدون مانع صورت بگيرد) د

ه تدريج كشورهاي درگير جنگ ارتباط بين اسكناس و ميالدي ب 1914با آغاز جنگ جهاني اول در سال 
  .آخرين كشور در اين زمينه اياالت متحده آمريكا بود. طال را حذف نمودند

 :المللي پس از جنگ دوم جهاني سيستم پولي بين .2
در كنفرانس معروف برتن وودز،  1944با حضور جان مينارد كينز انگليسي و فيشر آمريكايي در سال 

  .گرفت شكل) سيستم برتن وودز(الملل پس از جنگ دوم  سيستم پولي بين
المللي پول بود و طي آن دولت اياالت متحده تعهد نمود رابطه  از نتايج اين كنفرانس افتتاح صندوق بين

  .را ثابت نگه دارد دالر و طال
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و خريد  گذاري دالرهايي كه براي سرمايه(درگيري آمريكا در جنگ ويتنام، افزايش دالرهاي اروپايي 
 70و كاهش ذخيره طال، قدرت دالر را مورد ترديد قرار داد به طوري كه در دهه  )روانه اروپا شده بود

  .نمود انكار ميالمللي تقريباً غير قابل  ضرورت تغيير در سيستم پولي بين
المللي پول در جامائيكا، سيستم شناور شدن پول به رسميت  در اجالس ساليانه صندوق بين 1976در سال 

  .شناخته شد
 .دهد كه نرخ ارز از طريق بازار و بر اساس نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين شود اجازه مي: سيستم پولي شناور .3

  :هاي ثابت و شناور ارز مزايا و معايب سيستم
ها دچار تورم شده و برعكس كشور  در هر نوع سيستم ثابت نرخ ارز، كشور داراي مازاد تراز پرداخت) الف

  .شود ها درگير ركود اقتصادي مي صاحب تراز منفي يا كسري در تراز پرداخت
ري بدون اثرگذا توانند كند كه كشورهاي طرف مبادله نمي در سيستم ثابت نرخ ارز قواعد سيستم حكم مي) ب

  .هاي پولي و مالي براي خود بپردازند در اقتصاد كشورهاي ديگر طرف معامله به اجراي سياست
كه  درحالي. در سيستم شناور، كشورها بايد اجازه دهند كه نرخ ارز آنها دچار تقويت يا تضعيف شود) ج

شناور ارز، ممانعت يكي از مشكالت عمده سيستم . خواهند كه چنين اتفاقي رخ دهد كشورها در مواقعي نمي
  .باشد كشورهاي صاحب مازاد تجاري از افزايش ارزش پول خود مي

   


