
 98های اقتصادی  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش

 88-891، صفحه 8989سال بیست و هفتم، بهار 
 

  رانیا اقتصاد در تورم بر یبانک پول خلق اثر به ستمیس ییایپو نگرش 40

  یدستجرد یبخش رسول

 (مسئول سندهینو) اصفهان دانشگاه اقتصاد گروه اریدانش

r.bakhshi@ase.ui.ac.ir 

  یباغبان طالب محمدرضا

 ـزدی هنر و علم دانشگاه ع،یصنا یمهندس ارشد یکارشناس

baghbani09@gmail.com 

  مؤخر یمجاهد یمحمدمهد

 یئطباطبا عالمه دانشگاه اقتصاد، دانشکده اریاستاد

mojahedi@atu.ac.ir 

 ایاحمدن صالح محمد

 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان 

s.ahmadniya@yahoo.com 

ا  مواجا  ساا.دع عادم     هاا  باالهوه  اقتصاد را باا ااال    تواند یمنوع عملكرد فعاليت نهاد بانك در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی 

  پولی و تسر  آن ب  بخا  قهيهای اقتصااد و االاكا       ها تعادلبا ركود، عدم  تورم توأمتخصيص بهين  منابع در نظام بانكی و دامن .دن ب  

ن در اقتصااد باناك   تواموارد  است ك  می ا.جمل   توليد  ها خ   سررسيد ، عدم هدايت اعتبارا  بانكی ب  سمت بها تفاو مترتب بر 

مهال  درجستجو  تأثيرا  پويا  سيستمی خلق پول درونی بار پدياده تاورم در اقتصااد اياران اساتع در فا ال          نيا محور ايران مشاهده نمودع

ن رابط  اناد  در اي برابر الده استع 1برابر الده است، اما توليد ناخالص داخلی تنها  23211نهدينگی در اقتصاد ايران  2535الی  2531ها  سال

ك  ارا در اقتصاد ايران نهدينگی تا اين اندا.ه افزاي  يافت  است؟ ا  ارتباطی باين ايان نحاوه افازاي  در     سؤال و مسئل  قائز اهميت استع اين

اا  انادا.ه    رم تانهدينگی و تورم در اقتصاد ايران وجود دارد؟ نظام بانكدار  متعارف در اقتصاد ايران در رالد نهدينگی و همچنين در ايجاد تو

هاا   گيار  ا. تحلياد داده  طور مشخص، اين مهال  با بهرهدنبال پاسخ ب  آن استع ب نه  ايفا نموده است؟ موضوعاتی است ك  اين پژوه  ب 

 در مختلا   ساناريوها   طراقای  ا. قا اد  اقتصاد ايران و مبتنی بر روش پويايی سيستم ب  موضوعا  مطروق  فوق ورود نموده استع نتااي  

هاا ا.  دهای باناك   و قاذف قادر  وام  % 211 مر. تا مد  كوتاه ها  سپرده ا.ا  در قانونی  ذخيره نرخ افزاي  ك  دهد می نشان پژوه  اين

 بلندمد  و تعيين يك نرخ تعاادلی توساب باناك مركاز ،     ها  سپرده ا.ا  در قانونی  ذخيره نرخ افزاي  همچنين ها و محد اين نوع سپرده

 عگاردد  مای  درا.ماد   در تولياد  هاا   هزينا   هاا و  قيمات  ساط   ثباا   پاول،   ثبا  عرض  ب  منجر و داده كاه  را ها بانك پول خلق قدر 

همچنين طراقی سناريو  تغيير در نرخ بهره در اين پژوه  نشان داد ك  كاه  نرخ بهره بانكی منات  با  بهباود متغيرهاا  ا الی مادل مانناد        

 گرددعتوليد میها   اعتبار و هزين   پول، قدر  خلق تورم، عرض 

 JEL :E32، C32، P21 بند طبه 

  رانيا اقتصاد ستم،يس يیايپو تورم، پول، خلقواژگان كليد : 

 
                                                           

  :11/21/2531تاريخ پذيرش:   23/1/2531تاريخ دريافت 
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 . مقدمه1

در  2ناخاالص داخلای واقعای    تولياد  2531-2535 هاا  ها  آمار ، در فا ل  ساال براساس داده

برابار   23215در هماين فا ال  .ماانی، نهادينگی     ك  برابر الده است، درقالی 1012اقتصاد ايران 

هاا در طاول ايان دوره باي  ا.     الده است! اين موضوع باعث الده است ك  سط  عمومی قيمت

دهيم متوج  خواهيم ك  تحول در تركيب نهدينگی را موردبررسی قرار می برابر الودع وقتی 2111

 3103در د ب   11شور ا. قدود الد ك  نسبت پول بانكی يا پول درونی )سپرده( در نهدينگی ك

كند نهادينگی در اقتصااد   ها  آمار  تأييد میرسيده استع اين داده 2535در د در پايان سال 

 ايران با.يگر مسلطی استع

تارين آن توان ا. جمل  مهمها  مختلفی دارد ك  رالد نهدينگی را میتورم اقتصاد ايران ريش 

ها ب  دليد وابساتگی درآماد دولات با       ينگی در برخی ا. سالمثال رالد نهد عنوان ها معرفی كردع ب 

ها  خاارجی باناك مركاز  ايجادالاده اساتع پتانسايد        افزاي  خالص دارايی قيا.طربخ  نفت 

توج  قا د ا. اختالف رالد نهدينگی در مهايس  با رالد اقتصااد  ناوعی پتانسايد تاورمی ياا       قابد

 نمايدع تورم بالهوه در اقتصاد ايجاد می

ك  ارا در اقتصاد ايران نهدينگی تا اين اندا.ه افزاي  يافت  اسات؟ اا  ارتبااطی باين ايان      اين

نحوه افزاي  در نهدينگی و تورم در اقتصاد ايران وجود دارد؟ نظام بانكدار  متعاارف در اقتصااد   

ا  اندا.ه نه  ايفا نماوده اسات؟ موضاوعاتی     ايران در رالد نهدينگی و همچنين در ايجاد تورم تا

  دنبال پاسخ آن استع است ك  اين پژوه  با استفاده ا. روش پويايی سيستم ب 

پاردا.دع در   اين پژوه  در اهار بخ  ب  تحليد اثر خلق اعتبار و الب  پول بانكی بر تورم مای 

گياردع  وران اقتصاد پولی مورد كنكااش قارار مای   ابتدا پيشين  نظر  مسئل  خلق پول در نگاه انديش 

نونی اقتصاد كشور در خصوص نهدينگی و خلق پول مورد بررسی و تحلياد قارار   سپس وضعيت ك

                                                           
 ع25ها  ثابت توليد ناخالص واقعی پاي  ب  قيمت ع2
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ا.آن در بخا  روش تحهياق، روش پوياايی سيساتم معرفای و باا اسااتفاده ا.        خواهاد گرفاتع پاس   

دهناده فرآيناد خلاق پاول و ارتبااب آن باا متغيرهاا  كاالن          سا.وكار پويايی سيستم، مدل توضاي  

الودع در ها  اقتصاد ايران طراقی میاساس داده اد  متعارف، برها  اقتصقالب نظري  اقتصاد  در

 الودع ها  سياستی، اجرا می بند  و ارائ  پيشنهادالده برا  جمع بخ  نهايی، مدل طراقی

 . ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق2

ك  در اين مطالع ، اثرا  تورمی خلق پول با استفاده ا. رويكرد پويايی سيستم ماورد  ا.آنجايی

خلق پول و پويايی سيستم  -گيرد، لذا مبانی نظر  اين مطالع  نيز در دو قو.ه تورم بررسی قرار می

 بند  استعقابد دست 

 . تورم و خلق پول2-1

ب  ناوع مكتاب    ها  ايجاد تورم در نگرش مكاتب اقتصاد  بسيار متفاو  است و بست تفسير پديده

رو ، در اليوه قد موضوعا  كالن و  ا.اين د داردعوجو تورم ها  مختلفی در ايجادفكر  ديدگاه

 الاود كا  در اداما    گاهی متضاد مشاهده مای  ها  گوناگون و قد ها  اقتصاد  راهگذار سياست

 گيردع ها ب   ور  خال   مورد مداق  قرار می برخی ا. آن

 سابت با    كينز  و نئوكينز  ما.اد تهاضا  كد ن ها  ها  منسوب ب  انديش در طيفی ا. ديدگاه

 الودععرض  اقتصاد دليد تورم قلمداد می

  الودع يك پديده پولی تلهی می جا هم (، تورم هميش  و 2313) 2فريدمنپولی در نگرش مكتب 

   يك پديده پولی، با  عنوان ب ( تورم 2322) 1"لوكاس و سارجنت "عهالئی در ديدگاه انتظارا

 الودعگير  انتظارا  عهالئی معرفی میفرض الكد

                                                           
2. Friedmam  

1. Lucas and Sarjent  
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 ( تغييرا  در نرخ ار. بسات  با  تغييراتای كا  در قيمات كا هاا        2332) 1و مونتيد 2ا.نظر تيلور

يی محاسب  تاورم، ساط    كا و بست  ب  جايگاه و و.ن اين كا ها در سبد  كند یموارداتی ايجاد 

 عدهد یمرا تغيير  ها متيقعمومی 

 ( فيشر2311سيدراسكی ،)1( و نياز وناي يا    2323) 3( و كاوهن 2322) 4(، اساتوكمن 2313) 5 

  بر متغيرها  قهيهای  ريتأث( معتهدند نرخ رالد پول تنها منجر ب  افزاي  نرخ تورم الده 2332)

 نظير نرخ رالد فيزيكی و انسانی سرماي ، مصرف و توليد نداردع

 عناوان  با  (، پاول هام   2353) 3( و هايك2343( و )2353) 2(، فون مايز.2311) 1ا. نگاه ويكسد 

تواناد   يابی ب  يك پول باثبا ، مای  م بدهی در پرتو رقابت پول خصو ی برا  دستدارائی و ه

گذار  منجار الاودع در نگااه مهاباد كا  توساب        ها  سرماي  گذار  در تمامی فر ت ب  سرماي 

( بيان الده اساتع  2341( موريس آل  )2342) 22( هنر  سميونز2353) 21انديشمندانی نظير فيشر

اعتبار بانكی، كنترل عرض  پول و توج  ب  ثبا  و پايادار  سيساتم   بر قذف خلق   گذار  ح 

 (ع2531ها قائز اهميت است )مجاهد  و ديگران، مالی و ثبا  قيمت

                                                           
2. Taylor 

1. Montil 

5. Fisher 

4. Stockman 

3. Kohen 

1. Wangyep 

1. Wicksell  

2. Von Mises 

3. Hayek 

21. Fisher 

22. Simons 
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 باار  ديااتأكبااا )  داربانااكا  اثاار ا ااالقا  نظااام ( در مطالعاا 1113) 2فينااك و آگليساافيك

بررسای و با  نتااي      ناوب رربای و مركاز    ج ،آ.ادسا.  مالی( را بر كشورها  اروپاا  رربای  

  ك  ا القا  در كشاورها  اروپاا  رربای و    ا گون  ب رسندع  متناقضی ا. انجام ا القا  می

مركااز  اثاار مثباات باار توسااع  اقتصاااد  دارد و در كشااورها  اروپااا  جنااوب ررباای ساابب   

 ها الده استع ورالكستگی بانك

 با  بررسای    «ر اقتصاد مدرنخلق پول د»  خود با عنوان مهال در  ،(1124و همكاران ) 1  مك

 پردا.ندع الود، می ، وام بانكی باعث خلق پول در اقتصاد میدر اقتصاد مدرناينك  اگون  

  منجار با     2214  ساال  بانكادار كند ك  قاانون  (، در مطالع  خود االاره می1124) 5فيلي  روني

دار  ملی اياا    ها الد و همچنين سيستم بانك   برا  بانكبانكدار  استهرار سيستم يكپارا 

پاردا.د كا  اگونا      متحده را ايجاد كردع و  در اين مهال  ب  بررسی تاريخی ايان موضاوع مای   

و همچنين برا   را گرفتها  كارذ  و اعتبار  جا  آن استاندارد طال ا. دور خارج الد و پول

معايب نظاام   (، همچنين ب  ذكر2334الودع روني  ) هايی را متصور می بينی   اين روند پي آينده

( ال  انتهاد اساسای بارا  نظاام    2324پردا.د و ا. قول موريس ال  )دار  ذخيره جزئی میبانك

دار  متعارف ا.جمل  عدم كنترل عرض  پول، ايجاد اختالل در تو.يع درآمد ا.طريق خلق بانك

يشانهاد  الماردع اين محهق دراداما  درماورد پ  عع برمیعادعاها  كاذب، ايجاد نوسانا  اقتصاد  و

 كندعدار  استد ل میدار  متعارف ا.طريق بانكجايگزين نظام بانك

 كنناد و اارا ديگار     ها، اگون  پول خلق مای  بانك»( در پژوهشی با عنوان 1124) 4ريچارد ورنر

پاردا.د كا  دقيهااه اا  اياز  باعاث        ب  اين مسائل  مای  « توانند اين كار را انجام دهند نهادها نمی

                                                           
2. Fink and Uglyesfik 

1. Michael Mcleay 

5. Ronnie J. Phillips 

4. Richard A.Werner 
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طور واقد ا. هيچ برا  خود پول و اعتباار كساب كنناد و اارا نهادهاا و       ب  ها الود ك  بانك می

 توانند ب  انين ايز  دست پيدا كنندع ها  اقتصاد نمی ها  فعال در قو.ه الركت

هاا در بانكادار  مبتنای بار بهاره، نظار        (، با بررسی اناواع ذخااير و نها  آن   2524)  معزمير 

ها  بانكی در بانكادار  اساالمی را ماورد نهاد و بررسای      اقتصاددانان اسالمی درباره ذخاير سپرده

ها در تجهيز و تخصايص مناابع    دهد و الگو  مطلوب ذخاير ك  افزون بر قفظ نه  بانك قرار می

براسااس ايان    نمايادع  پولی، با اهتمام و اهداف بانكدار  اسالمی نياز ساا.گار اسات را معرفای مای     

دار  ذخااير قاانونی با  اهاار دسات  عماده       ص نگ پژوه  نظريا  اقتصاددانان مسلمان در خصو

دار  ذخياره قاانونی در بانكادار  اساالمی، لازوم      الوند ك  عبارتند ا.: عادم لازوم نگا     می تهسيم

ها  جار ، سيستم نسابت ذخياره قاانونی جزئای، سيساتم      دار   د در  د ذخاير برا  سپرده نگ 

 نسبت ذخيره قانونی جزئی ويژهع

 ( در مهال 2521داوود  و محهق ،)    با  بررسای اياده    "محادود  بانكادار   "ا  تحات عناوان  

  اين الگو  بانكدار  را در مورد تحهياق  بانكدار  محدود پرداخت  و نظريا  مختل  درباره

 اندع قرار داده

 ( در پژوهشی تحت عنوان 2531مجاهد  مؤخر و همكاران ،)" ساا.  الگاو  رفتاار باين      مادل

ضامن بياان    "آلا   ذخياره جزئای باا تأكياد  بار رهيافات ماوريس         نسلی ا. عملكرد بانكدار 

ها  بانكدار  ذخيره جزئی، تأثيرا  اين اليوه بانكدار  بر رفتار مصارفی و   ها و انديش  ديدگاه

ساا.  ايان مهالا  بار مبناا  الگاو  تعاادلی        مادل  .اناد  انباالت سرماي  را مورد بررسی قرار داده

( بساب يافتا  اساتع    2332) 1ها  تداخلی ساموئلسن( و در ااراوب مدل نسد2313) 2دياموند

دهد ك  بانكادار  ذخياره جزئای در بساتر خلاق اعتباار،       سا.  اين پژوه  نشان مینتاي  بهين 

كندع اين در قالی اسات كا  جامعا  باياد     همواره سود  سرالار ا. فعاليت وام دهی دريافت می

                                                           
2. Diamond 

1. Samuelson 
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  تورم خود افزا و كاه  ار.ش قهيهی قياد بودجا  در دو   را ا. ناقي   اين سود سرالار هزين 

    .ندگی تحمد كندعدوره

 (  در مهال 2531 مصامی و داوود ،)  هاا  خلاق پاول در نظاام بانكادار        هزينا  "ا  با عنوان

ها  خلاق پاول در بانكادار  متعاارف      ب  محاسب  هزين  " یاسالممالی  تأمينمتعارف و راهكار 

دهد كا  باا كااه  نارخ ذخياره قاانونی، .باان         اندع نتاي  قا د ا. اين تحهيق نشان می  پرداخت

ديگر، افزاي  نرخ ذخيره قانونی در فرآيناد خلاق    عبار  يابدع ب  ثباتی افزاي  می اجتماعی و بی

ثبااتی در اقتصااد    هاا  اجتمااعی و همچناين كااه  بای      پول نظام بانكی موجب كاه  هزينا  

  نارخ ذخياره   اساتفاده ا. ابازار    در مياان اقتصااددانان مسالمان دربااره    قاال   يندرعگرددع  می

نظر بسيار  وجود داردع برخی ا. اقتصاددانان، اعتهاد  ب  اساتفاده ا. ايان ابازار     ، اختالفقانونی

كا  معتهاد اسات در نظاام پاولی       ( افزون بار ايان  2511در بانكدار  اسالمی ندارندع توتونچيان )

ساپرده  : گوياد  كارگير  اندوخت  قانونی مای  ولی معنا ندارد، در مهام انتهاد ا. ب اسالم، سياست پ

قانونی در نظام بانكدار  سنتی برا  كنترل قجم پول و جلوگير  ا. افراب در ايجاد آن توسب 

هام   طارف  كيا ا.ك  اگر بانك اساالمی واقعای با  وجاود آياد، باناك        درقالی ،ها است بانك

 اور  الاريك    گاذار و ا. طارف ديگار با     الاريك ساپرده   ور  ا  با  وكيد و هم   ور  ب 

ها ا.طريق  .يرا سپرده، ها  قانونی وجود ندارد دليلی برا  قفظ سپردهو  آيد گذار درمی سرماي 

، بلكا   سات ينتنها عامد منفی  توانند ب  سرماي  تبديد الوند و افزاي  سرماي  ن  عهود اسالمی می

.ا  معتهد است ك  اون اعطا  تسهيال  در نظام اسالمی، تاورم توتونچيان ع سا.نده و مفيد است

.يرا معامال   ور  در اين نظام وجود ندارد و ب  ا.ا  اين تسهيال ، توليد در جامعا   ) نيست

، تنها ضرور  ندارد، بلك  مخاال  باا رالاد و توساع  اسات      ا  ن  انين ذخيره(، يابدافزاي  می

 دار نيساات هااا  جااار  و مااد  يااك ا. سااپرده هاايچ س نيااا.  باا  گاارفتن ذخاااير قااانونی ا.پاا

هاا  قاانونی نياز اخاتالف وجاود داردع گروهای با          در بين موافهان سپرده(ع 2511  )توتونچيان،

ها   ها اعتهاد دارند و جمع بسيار ، اين ذخاير را فهب برا  سپرده دار  اندوخت  هم  سپرده نگ 

ها  گونااگون   ا  با استد ل ست  هستند: عدهگروه دوم نيز خود دو دع كنند ديدار  سفارش می

در د ذخيره قانونی  .م است ك  در اين  اور ،   211دار   ها، نگ  معتهدند: برا  اين سپرده
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معنا است و جمع ديگر نسابت معينای را بارا      ابزار سياست پولی بی  ور  ب ديگر تلهی ا. آن 

 (2524)ميرمعز ،  اند ر ارجاع دادهگذا تعيين آن را ب  سياست درواقعآن تعيين نكرده و 

ی جزئها  رياضی مرتبب با تحليد بانكدار  ذخيره ين  مدلدر.مدرخصوص مطالعا  داخلی 

انطباق نظاام بانكادار    »( ارجاع دادع و  در پژوهشی با عنوان 2535بخشی دستجرد  ) توان ب  یم

كااو    طهای، مادل رياضای و داده   باا اساتفاده ا. روش تحلياد من   « بدون ربا با نظري  اقتصاد اسالمی

پاردا.د و تضاادها     وتحلياد عملكارد بانكادار  متعاارف مای      يا  تجزتجرب  بانكدار  در ايران ب  

هايی ك  ا. اين ناوع بانكادار  پشاتيبانی     قا د ا. اجرا  بانكدار  مبتنی بر ذخيره جزئی و نظري 

 سا.دع كنند را آالكار می می
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 . پویایی سیستم در اقتصاد2-2

 را ها  پيچيده واقعای سيستميد، مطرح گرد 2توسب فارستر 2331 ك  در اواسب ده  پويايی سيستم

ا.طريق معاد   ديفرانسايد مرباوب   و  سا. ذخيره ،تأخيرها  .مانی و توسب با.خوردها  متعدد

 پوياا  ارتباطاا    دستيابی ب  دان  وسايع، درماورد  دنبال ب ، پويايی سيستم عكندب  هم تو ي  می

كا  باا   ايان (ع 2521باالاد )اساترمن،   ها  اجتماعی، اقتصاد ، .يستی و فنای مای  متهابد ميان سيستم

رياز   گاذار  الاده در برناما    توان ب  مهاادير بهينا  هادف   استفاده ا. كدام سناريوها  سياستی می

م تواند درماورد هار سيسات   می پويايی سيستماقتصاد  نايد آمد، پويايی سيستم كمك كننده استع 

(، پوياايی  1115براساس گزارش راد.يكای ) كاربرده الودع  پويايی و با هر مهياس .مانی و مكانی ب 

ها  مختل  اقتصاد پولی، اقتصاد كالن، محيب .يست و انارژ  توساب محههينای    سيستم در قو.ه

(، راد.يكاای و 2335ب(، راد.يكاای و سااويد )-2331الاا  و -2331، 2322همچااون راد.يكاای )

و خيرالبحر   ب( 1124ال  و  1124و  1112(، ياماگوای )1122(، كالوس ديتر )2334استرمن )

 عع مورد استفاده قرار گرفت  استعع( و1123)

هايی كا  باين   درمجموع  مها تی ك  توسب راد.يكی و همكاران  انجام الده است، الباهت

ه اساتع مطالعاا    ها  اقتصااد نهاادگرا وجاود دارد، تبياين الاد     سا.  پويايی سيستم و تحليدمدل

راد.يكی باعث گسترش دامن  نفوذ پويايی سيستم در ساير مكاتب فكر  اقتصاد  الاده اساتع در   

(، سااعيد 2321(، اسااترمن )2313(، فارسااتر )2313هااا محههيناای اااون م ااس )قاو.ه پساات كيناازين 

د محيب اندع در قو.ه اقتصا( مطالع  نموده1111( و مايومی )1111(، هارو  )2331(، خليد )2322)

(، فاورد  2323(، كاساتانزا ) 2331و  2311(، ميدو. و همكااران ) 2311.يست افراد  اون فارستر )

(، بااار  و اساااتراتن 2334ول و كاساااتانزا )(، مااااكس2334(، يورگنسااان )2333(، راث )2333)

(؛ در قو.ه اقتصاد محاسباتی كاارگزار  2332( و بر  و نيكام  )2331(، كاستانزا و دالی )2334)

( و در قو.ه اقتصاد رفتار  و عهالنيات محادود   1112(، اسكول )2332ور محههينی اون ميلر )مح

                                                           
2. Forrester 
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( 2332( و كااپمن و اساترمن )  2333اهاد و اساترمن )  (، د 2335(، پيچ و اساترمن ) 2323استرمن )

 اندعمطالع  نموده

ن ( در ااراوب پويايی سيستم، موضوع بحاران ماالی را در كشاور آلماا    1122كالوس ديتر )

گير  موضوع بدهی ملای  طور اشمباعث الد تا ب  1112مورد بررسی قرار داده استع بحران مالی 

در سراسر جهان پيشرفت  موردتوج  اقتصاددانان قرارگيردع مركز ثهد در اين تحهيها  اين باود كا    

ا  هايی بار توان بدهی عمومی را كاه  دادع درآلمان نيز همانند ديگر كشورها سياستاگون  می

ناام  ، در آلمان قانونی با  1112كنترل بدهی ملی مطرح و مورد اجرا قرارگرفتع پس ا. بحران مالی 

تصويب الادع ايان قاانون در بسايار  ا. كشاورها  عضاو اتحاديا  اروپاا در         « قانون بدهی سخت»

ها  مشاب  تأثيرگذار بوده اساتع ديتار در مطالعا  خاود بااساتفاده ا. روش پوياايی       طراقی سياست

 اين قانون را مورد بررسی قرارداده استعها   يستم نتاي  و د لتس

( با استفاده ا. روش پويايی سيستم روند توسع  اقتصاد  انادونز  را ماورد   1123خيرالبحر  )

كند ك  اقتصاد اندونز  الانسای را بارا  تحهاق     می دهدع تحليد خيرالبحر  آالكاربررسی قرارمی

 در توسع  تكنولوژ  افزاي  يابدع گذار  سرماي ك  د مشروب بر آندر اختيار دار 1151اشم اندا. 

 اور  كاماد و كاارا بياان      (، در پژوهشی ابتدا مفهوم پويايی سيستم را با  1112ياماگوای ) 

بسايار سااده وارد محايب      اورتی با  نموده، سپس يك الگو  رالد ساده )الگو  رالاد ساولو( را   

يك اقتصاد كاماد   درنهايت وافزايد  بر پيچيدگی آن می قل مر ب  مرقل كند و  سيستم دايناميك می

كنادع هادف و  ا. گاردآور  ايان      سا.  می افزار ونسيم البي  را در فضا  سيستم دايناميك با نرم

تر ايجااد در   احيحی ا. پوياايی سيساتم عناوان       و ا. هم  مهم 2افزار ونسيممباقث آمو.ش نرم

 الده استع

گاام با     2هاا  سيساتم، در    ساا.  پوياايی   با استفاده ا. مدلا  مطالع (، در 1124) ياماگوای

ساال  رفتاار    13پردا.د و در ياك باا.ه .ماانی     میبانكدار  موجود  وتحليد رفتارها  سيستم تجزي 

                                                           
2. Vensim 
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پااول، باادهی دولاات و اسااكناس و مسااكو  جااار  را     متغيرهااايی اااون پاياا  پااولی، عرضاا  

الود ك  برا  افزاي  ذخياره سارماي ، تولياد و    می در اين بررسی متوج دهدع  موردبررسی قرار می

دار  متعاارف كا  مبتنای بار ذخياره      مصرف و كاه  نوسانا  اقتصاد   .م است سيساتم باناك  

اساتع او بارا  تبياين مادل     « پول عماومی سيستم »جزئی است، جايگزين الودع پيشنهاد ياماگوای 

ر متغيرها  سيستم اقتصاد  مطلوب خود پيشنهاد  طی ال  مرقل  با استفاده ا. پويايی سيستم رفتا

 دهدعرا مورد تجزي  و تحليد قرار می

بررسی در ادبيا  موضوع قاكی ا. آن است ك  هراند پويايی سيستم در مطالعا  كااربرد   

الود و تنها ياك مطالعا  داخلای در ايان .مينا  وجاود دارد، اماا        در ايران يك رويكرد نو تلهی می

 ها  مختل  دان  اقتصاد انجام الده استعاد  در الاخ مطالعا  خارجی نسبتاه .ي

 . حقایقی از اقتصاد پولی ایران3

ك  عملياا  خلاق   نمايدع درمورد اينالبك  بانكی براساس نسبت ذخيره جزئی اقدام ب  خلق پول می

ها  گوناگونی مطارح اساتع براسااس ديادگاه     گذار  است يا خير، ديدگاهپول مشروب بر سپرده

ا  مبتنای بار   كا  مبلاا اوليا     گذار  اولي  استع هنگامیآيند خلق پول مشروب بر سپردهمرسوم، فر

الاود، الابك  باانكی، باا كسار ذخياره       انتشار پول توسب بانك مركز ، ب  البك  باانكی ساپرده مای   

الاده ساپرده بعاد  را ايجااد      باار، وام پرداخات   كنادع در هار  قانونی، عمليا  خلق پول را آرا. می

الاودع در پاياان   الاده و ماابهی وام داده مای    ا همواره در د  ا. ساپرده بعاد ، ذخياره   ام نمايد؛ می

هاا  پرداختای و ذخااير    الده توسب البك  باانكی باا مجماوع وام    فرآيند خلق پول، ميزان پول خلق

الاده توساب باناك مركاز  بيشاتر باالاد،        بودع هرا  نسبت ذخيره قانونی اعالم قانونی برابر خواهد

كمتر  خلق خواهد نمودع براساس اين ديدگاه، بانك مركز  قادر است ا.طرياق   البك  بانكی پول

دنباال آن، سياسات پاولی را ماديريت و كنتارل      كنترل نسبت ذخيره قانونی، عمليا  خلق پول و ب 

اما ديدگاه مخالفی نيز وجاود   .ايی پول مشهور است؛كندع اين ديدگاه در ادبيا  اقتصاد  ب  برون

ها   ور  متعارف، قدر  كنترل كد.ا است و بانك مركز  ب است پول، دروندارد ك  معتهد 

پولی را نداردع در اين ديدگاه، البك  بانكی قادر است بدون نيا. ب  سپرده اولي  تا هر مهدار دلخاواه  
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ا  پاول خلاق نماودع تنهاا      توان تاا هرانادا.ه  نرخی ا. ذخيره قانونی می پول جديد خلق نمايدع با هر

تواند مانع ا. خلق پول بيشتر الود، تهاضا  وام استع اگر تهاضا  وام محادود الاود،   ك  می عاملی

 الدع عرض  پول جديد نيز محدود خواهد

مند  ا. نرخ ذخيره قانونی بانك مركز  قدر  باا يی را با  سيساتم     فر ت خلق پول با بهره

باار بپاردا.دع بررسای روناد نارخ      گذاران با  وام آفرينای و خلاق اعت   دهد تا ا.طريق سپرده بانكی می

پاولی و افازاي  ساهم الاب       پولی بر كاه  سهم پاي  گذار دهنده تمركز سياست ذخيره قانونی نشان

برا  كاه   نرخ ذخيره قانونی  2پول در اقتصاد استع اعمال مصوب  قانونی مجلس الورا  اسالمی

ه اسات تاا باا اساتفاده ا. سياسات      ب  مهدار قداقد آن )ده در د( اين اجا.ه را با  نظاام باانكی داد   

اساتثنا    آ.ادسا.  مالی رالد نهدينگی و رالد تورم را در اقتصاد ايران الاهد بااليمع در اين مسير ب 

ها  اولي  ده  هشتاد ك  مهبوليت ريال در كشورها  همساي  روند مثبت تورم و رالد نهدينگی سال

 الودع نهدينگی در اقتصاد ايران مشاهده می را معكوس كرد، نوعاه رابط  مستهيمی ميان تورم و رالد

 برابر الده، اما هر س  سال نهادينگی  سال توليد دو 41هراند در طول  آمار ، ها داده مطابق

 ك  است الده باعث نهدينگی رالد و توليد رالد بين تناسب عدم الده استع اين برابر دو كشور در

مركاز  جمهاور  اساالمی اياران، باناك      الاود )باناك    برابر 2111 ا. بي  هاقيمت عمومی سط 

 عها  .مانی اقتصاد  و نماگرها  اقتصاد (اطالعا  سر 

                                                           
 51در اد و   21نسابت ذخياره قاانونی ا. قاداقد و قاداكثر  معاادل        2532تير  22در قانون پولی و بانكی مصوب   ع2

 (ع31، ص 2523در د برخوردار الد و تا كنون قفظ الده است)هاالمی ديزج، 
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 1531    1531ه ی   ش                                     ط  س  . 1  م    

 بانك مركز  جمهور  اسالمی ايران مأخذ:                  

 

 (2531=211) مصارفی  خادما   و كا ها بها  رالد نهدينگی و رالد الاخصبيانگر  1نمودار 

تاوان دريافات كا      وضاوح مای   در اقتصاد ايران استع ا. اين نماودار با    2531-2531 ها طی سال

خصاوص   ا  مستهيم با يكديگر داالت  و با  ها در اقتصاد ايران رابط نهدينگی و سط  عمومی قيمت

 اندعا  يكديگر و با سرعت التابانی رالد كردهپها  پس ا. انهالب همدر سال
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 1531    1531ه ی  ه  ط  س   ش            سطح عم      مت .1  م    

 بانك مركز  جمهور  اسالمی ايران مأخذ:                       

 

 با   اسالمی انهالب ا. پس ها سال در ك  دهد یم نشان ايران اقتصاد در موجود همچنين آمار

 ا. باا يی  ارقاام  باا  دولت توسع ،سال   پن   ها برنام  و تحميلی   سال  ا.جمل  هشت مختلفی د يد

 و دانسات   مركاز   باناك  ا.استهراض  را آن تأمين راه ينتر مهم ك  الده است روبرو بودج  كسر 

 قجام  طريق اين ا. و داده پاسخ را دولت  خواست  اين پول، ااپ ب  مبادر  با نيز مركز  بانك

 عاست داده افزاي  را نهدينگی

 در اقتصااد اياران نباوده اسات،     با ااپ اسكناس تنها عامد افزاي  نهدينگی مركز  بانك اما

هايی باوده اسات   سال گذالت  مربوب ب  خلق سپرده 51ا  ا. افزاي  نهدينگی طی بلك  سهم عمده

 در ا عماده  نها   ذخياره جزئای،   اندع عملكرد بانكدار  مبتنی برها  تجار  انجام دادهك  بانك

و  بيشاتر  مركاز   باناك  نها   ا.مراتاب   با   كا   نهشای  در اقتصااد اياران داالات ،    افزاي  نهادينگی 

 طای  نهادينگی  افازاي   در را هاا باناك  و مركاز   باناك  ك  ساهم  5نمودار ع است بوده تر پررني

 عاست واقعيت دهد، بيانگر همين یم نشان 2512-2535  ها سال
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 1535    1531ی ه  س    ب  ک  رکزی     فز  ش         ط   ه  ب  ک    سه سهم  .5  م    

 بانك مركز  جمهور  اسالمی ايران مأخذ:           

اگر نهدينگی را الامد اسكناس و مسكو  نزد مردم )پولی ك  توساب باناك مركاز  منتشار     

پاول درونای( تعريا  كنايم،     ها  بانكی )پولی ك  توسب البك  بانكی خلق الده ياا  الده( و سپرده

 2531هاا  گذالات  مهايسا  كنايمع در ساال      توانيم سهم هركدام ا. اين دو جزء را در طول ساال می

)پايان الا    2533در د بوده استع اين نسبت اما در سال  13سهم پول درونی ا. نهدينگی كشور 

هاا   كی در طول سالدر د رسيده استع اين بدان معناست ك  سهم خلق پول بان 31ماه  دوم( ب  

گذالت  درقال افزاي  بوده است و نه  بانك مركز  در ايجاد نهدينگی درقاال كااه  اساتع    

ها در قالی ثبت الده است ك  تهريباه در طول دوره مذكور نرخ ذخيره قانونی ثابات ماناده   داده اين

پولی معناا  خاود    گاه سياستاستع اگر ابزار بانك مركز  در كنترل عرض  پول ناكارا باالند، آن

 را ا.دست خواهددادع
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 (1533شک ف  ش  ب ن پ  ه پ              به   ل  ز بخش  ) .4  م    

 

مادام ك  نرخ ذخيره قانونی و پاي  پولی ثابت باالد، امكان افزاي  عرض  پول ا.طريق عمليا  

در متاون دانشاگاهی   .ا باودن عرضا  پاول تأكياد دارد،     بانكی وجود نداردع اين نظري  ك  بر بارون 

دهاد در  ها  آمار  نشان مای كندع دادهگون  عمد نمیالود؛ اما اقتصاد دنيا  واقعی، اينتروي  می

گذار نرخ ذخياره قاانونی راتغييار ناداده اسات، تغييارا  عرضا  پاول فراتار ا.          هايی ك  قانوندوره

پايا  پاولی ا. نهادينگی    ( الكاف رالاد  2533تغييرا  پاي  پولی بوده استع براساس مطالع  بخشی )

تاا   2513روند پاي  پولی و نهدينگی را بارا  اقتصااد اياران ا. ساال      4درقال افزاي  استع نمودار 

در اد   2402ك  متوسب نرخ ذخيره قانونی در طول دوره مذكور قادود  با اين دهد:نشان می 2535

اي  يافتا  اساتع قاال    بوده است، اما الكاف رالد نهدينگی ا. رالد پايا  پاولی در طاول دوره افاز    

ا  نرخ ذخيره قانونی ثابت بماند، رالاد نهادينگی   ك  براساس نظري  ضريب فزاينده پولی، انان آن

 بايد با رالدپاي  پولی برابر باالدع

 . روش تحقیق0

ع برطباق ايان   استا   ها ا. نوع كتابخان  آور  داده تو يفی بوده و جمع -روش اين مطالع  تحليلی

  جزئی و تورم و آثار خلق پول بانكی بار  گوناگون در مورد بانكدار  ذخيره روش ابتدا نظريا 

0
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  (ميليارد ريال)پاي  پولی بر قسب منابع  

  (ميليارد ريال)نهدينگی بر قسب اجزا  تشكيد دهنده آن  
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هاا    الاده، داده    اقتصاد  مورد بررسی قرار گرفت و براساس مبانی نظر  گاردآور   اين پديده

يا. برا  متغيرها، ا. مراجع رسمی آمار  مانند مركز آماار اياران، باناك مركاز  و     موردناقتصاد  

ها  سيستم، مدل اثر خلق پول باانكی بار    ر  الدع سپس با استفاده ا. روش پويايیآو نظاير آن جمع

افزار ونسيم سناريوها  مختل  در جهت بهبود وضاعيت تاورم    تورم طراقی الد و با استفاده ا. نرم

 در اقتصاد ايران مورد ار.يابی قرارگرفت  استع

بناد ، در  و   بارا  قالاب  سا.  رياضی  يك روش و تكنيك مدل (SDها  سيستم ) پويايی

ها  سيستم ا. ال  گام برا   ا و ه متدولوژ  پويايی عاستو موضوعا  پيچيده   كش  مشكال

 كندع قد مسئل  استفاده می

 

 ه ی س ستم به همر ه ب ز   ه ی   سط ت   ژی پ     . 1شکل 

 

  سيساتم  هاا  يیايا پوبا اساتفاده ا. متادلوژ     مسئل اولين گام در قد  :شناسایی و تعریف مسئله

 "تورمخلق پول بانكی بر  ريتأث"ك  عبار  است ا.  قيموردتحه مسئل در اين مطالع  نيز ابتدا استع 

و بررسی نظريا  انديشمندان ايان قاو.ه ماورد الناساايی و      الده االارهبا استفاده ا. ادبيا  موضوع 

   سيساتم با   هاا  يیايا پومورد واكاو  قارار گرفاتع در گاام بعاد  روش      مسئل ابعاد مختل  اين 
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اسات   سياسات  اااراوب  و علّی روابب الناسايی مدل، مر. تعيين الامد ك سیستم  سازی مفهوم

در قالاب   بنودی ااموم مودل   صوورت سا.  سيساتم باياد با     ع در گام سوم، مفهومپردا.د یم

بدين منظور،  ها  فيزيكی و اطالعاتی، متغيرها و پارامترها ترجم  الودعها  با.خور ، جريان قله 

معلولی و نمودار جريان طراقی و روابب بين  -علّی اين مهال  در قالب نمودارها  موردمطالع مدل 

همچنين در اين مرقل  پس  درونی تشري  الدع  ور  ب متغيرها  مدل استخراج الده و رفتار مدل 

رد اساتفاده قارار     مادل ماو  ساا.   يالاب ونسايم جهات    افازار  نرما. فرمول  كردن روابب بين متغيرها، 

سا.  با استفاده ا. تكنيك پوياايی سيساتم اساتع    افزار البي ترين نرمافزار ونسيم متداول نرمگرفتع 

الاوند و ساپس    افزار معاد   رياضی و اعداد مربوب با  هركادام ا. پارامترهاا وارد مای    در اين نرم

 آيدع می پذيرد و نتاي  ب  دستموردنظر رو  مدل  ور  می ها  وتحليد ي تجز

  سيستم، اين مدل باياد تعياين اعتباار الاودع با  هماين       ها يیايپوجهت استفاده كاربرد  ا. مدل 

آ.ماون  بارا    الودعی سنج اعتبار و سازی شبیه، الده یطراقمدل  ستيبا یممنظور در گام اهارم 

آ.ماون  ها  مختلفی همچون آ.مون قد نهاايی، آ.ماون بخشای ا. اجازا  مادل،      آ.مون مدل، اعتبار

 افزار وجود داردعو آ.مون نرم آ.مون قساسيت پارامتر ، آ.مون رفتار نامتعارف، قالت تعادل

هدف . پردا.د یمها استیس بهبود و میتحل ها  سيستم در گام پنجم ب  يايیپومتدولوژ  

رفتار سيساتم   توانند یما  است ك  ها  بهبود يافت سا. ، طراقی سياستنهايی ا. كد فرآيند مدل

در اين مطالعا    عرديگ یمسا.   ور  در  قا د ا. مدل را بهبود دهندع طراقی سياست بر پاي 

تورم و اعتبارسانجی مادل، دو سياسات كلای تحات       بر بانكی پول خلق تأثير سا.  نيز پس ا. مدل

  نارخ ذخياره   تغييار در "و  " مد  ها  كوتاه   قانونی در ا.ا  سپردهتغيير در نرخ ذخيره"عنوان 

 طراقی و مورد تحليد و بررسی قرار گرفتع " بلندمد ها   قانونی در ا.ا  سپرده

ها  جدياد،  اجرا  سياست است و ماهيتی اجرايی داردع مسئل آخرين گام در قد  ها،استیس یاجرا

 عانجامد یمرفتار  .ياد   مسائدب   طورمعمول ب ها  بسيار  است ك  نيا.مند ايجاد تغيير در بخ 

 طارف  درآماد  و تهاضاا  طارف  درآماد  باين  تعادل عدم در اين مهال ، قيموردتحها لی  مسئل 

  ور  جزئی ذخيره بر مبتنی بانكدار  ا.طريق آن در گذار سرماي  ك  است اقتصاد  در عرض 
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 كا   پاژوه   طباق  تهاضا، طرف درآمد محاسب  جهت مهال  اين در استفاده مورد  رابط  عرديگ یم

 :با است برابر اند داده انجام( 2532) 2ا فهانی د لی و بخشی

(2)     [(2  ) ] [ 2
  
] 

 

عباار   ع هسات  اندا. پس نرخ s و قانونی ذخيره نرخ r اولي ، سپرده D تهاضا، طرف درآمد   آن در ك 

 موجاود  رواباب  اسااس  بار دهادع  را نشاان مای   الاود  یمخلق  Dان وامی ك  با سپرده اولي  ميز [ (  2)]

 ياك  ا. تار  بازر   آن معكاوس  بناابراين  اسات،  ياك  ا. تار  كواك rs جزئی ذخيره بر مبتنی بانكدار 

، هراهادر كا  نارخ ذخياره قاانونی با  ياك        الاود  یما ك  ا. ايان رابطا  اساتنباب     گون  همانبودع  خواهد

 عكند یمطرف تهاضا را كمتر تحريك  درآمدها كمتر الده و تر باالد، قدر  خلق اعتبار بانك نزديك

 و هاا دريافات  افازاي   اگاونگی  تهاضاا،  طارف  ب  اين نكت  بايد توج  داالت ك  درآمد البت 

 ملای  محصول در تغيير خصوص در توضيحی و دهد یم قرار موردتوج  را افراد پولی  ها پرداخت

 عكندنمی ارائ  عرض  طرف واقعی

 عرضا   كا   عرضا   طرف درآمد بايستمی اقتصاد در تورم وجود ا ريش  علد بررسی جهت

 ا. تاابعی  عرض  طرف درآمدع داد قرار یموردبررس نيز دهد یم نشان را جامع  يك توليدا  واقعی

  :است سرماي  و كار توليد ها نهاده

(1)      (   ) 

 :است الده  استفاده داگالس كاب معروف تابع ا. عرض ، طرف درآمد محاسب  جهت مهال ، اين در

                                                           
انگلستان و تگزاس آمريكا، در مدتی كا  در  ( فارغ التحصيد دانشگاه لستر 2514-2531دكتر رقيم د لی ا فهانی ) ع2

هاا  مختلا  در   اكنون در دانشاگاه دانشگاه ا فهان مشغول خدمت بودند، الاگردان .ياد  را تربيت كردند ك  هم

  گمناام اقتصااد پاولی و    تاوان نابغا   داخد و خارج ا. كشور مشغول تحهيق و تدريس هستندع بی الك ايشان را مای 

هاا  درس كتاب ايان    طاور بااورنكردنی آالانا باود و در كاالس     عهايد كيناز و فريادمن، با     رالد ب  قساب آوردع با

كشيد و ا. جمعيات )هام ساط  و    كردع نظري  بهره را ب  اال  میآوران را تدريس و نهد میاقتصاددانان و ديگر نام

عمر پربركت علمی خاوي  را  كردع ايشان ها  گوناگون مبتنی بر نظري  رالد اقتصاد ، دفاع میهم نرخ( با استد ل

 در راه الناخت .وايايی ا. نظري  اقتصاد  ك  برا  مخاطبان پنهان مانده است،  رف نمودع     
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(5)      (  )( (2  )) 

 L ،كشا  تولياد نسابت با  سارماي         سارماي ،  K ور ،بهره A عرض ، طرف درآمد   آن در ك 

 عباالد می نيرو  كار ب  نسبت توليد كش  (  1) و كار نيرو 

ع داد خواهاد  افازاي   را ملای  درآمد گذار ،سرماي  در افزاي  متعارف، سنتی نظري  با مطابق

 اتفااق ع الاود  یم .مان هم اتفاق باعث دو مسئل  اين يابد، افزاي  گذار سرماي  دليلی هر ب  انانچ 

 طارف  در كا   است( درآمد عنوان ب  افراد پولی ها دريافت) پولی ملی درآمد پلكانی افزاي  اول

 افزاي  .يرا دهد؛ یم رخ خدما  و كا ها واقعی عرض  طرف در دوم اتفاق و ؛دهدمی رخ تهاضا

 را محصاول  تولياد  و دالاده يتول عاماد  يك عنوان ب  سرماي  ذخيره افزاي  باعث گذار سرماي  در

 برابرند؟ باهم افزاي  دو اين آيا اما ؛دهدمی افزاي 

 اااراوب  در باانكی  وام ا.طرياق  گاذاران سارماي   و گاذاران ساپرده  بين ارتباب ك  اقتصاد  در

 وام مبلاا  كا   نيسات  مهام  گاذار سپرده ا.نظر گردد،می برقرار جزئی ذخيره بر مبتنی بانكدار  ضوابب

 باا ع بگيارد  پاس  را خاود  ساپرده   بهره و ا د .ودتر هرا  ك  است اين مهم عبشود كار  ا   رف

 كشاد  یما  طول سال 11 تا 1 ا. مختل  توليدا  رسيدن با.دهی ب  .مان و توليد مراقد اينك  ب  توج 

 بلندماد    هاا  وام اعطاا   با   كمتار   تمايد معمو ه( گذارانسپرده) دهندگان وام (،2522)داوود ، 

 افازاي   بارا   تضامينی  هايچ  اماا  باالاد،  الده ايجاد درآمد وام، مبلا معادل است ممكن گرا ع دارند

 جزئای  ذخياره  بار  مبتنی دار بانك عملكردع ندارد وجود بيكار عوامد كارگر  ب  و قهيهی توليدا 

 و نماياد  اعتباار  ايجااد  اوليا   انادا.  پاس  مبلاا  برابر اندين است قادر بانكی سيستم ك  است  ا گون  ب 

 ا. تار  عيسار  پاولی  گاردش  و الاود  ايجااد  قهيهای  افزاي  توليدا  بدون بسيار  درآمدها  ج يدرنت

 ع(31 ص ،2522  مصامی، و داوود ع )2ديآ یم وجود ب  قهيهی خدما  و كا ها گردش

 قارار  جزئای  ذخياره  بر مبتنی بانكدار  عمليا  ريتأث تحت ك  است ديگر  عامد پول عرض 

  :ا. است عبار  پول عرض  تغييرا  بررسی جهت پژوه  اين در مورداستفاده رابط  ،رديگ یم

                                                           
 مراجع  الودع   112 ص ،2522 ا فهانی، د لی و بخشی: ب  مراجع  قضي  اين اثبا  جهت ع2



 111...            یبانک پول خلق اثر به ستمیس ییایپو نگرش

 

(4)       

 عاست یپول  يپا B و پولی فزاينده ضريب   پول، عرض    آن در ك 

   اضااف   با  ( C) ماردم  دسات  در مساكو   و اسكناس ميزان ا. است عبار  مصارف برقسب یپول  يپا

 (.  )اضافی  ذخاير يا و (    +   )قانونی  ذخاير ا. اعم مركز ، بانكی سيستم ذخاير كد

(3)     (        )     

 ب  پول  عرض  ی،پول  يپا ا. واقد هر ا.ا  ب  ك  است مفهوم اين بيانگر پولی فزاينده ضريب

 :ا. است عبار  آن رابط  و ابدي یم افزاي  ميزان ا 

(1)    
2  

         
 

 ذخااير  نسابت    ديادار ،  هاا  ساپرده  ب  مردم دست در مسكو  اسكناس و نسبت   آن در ك 

 هاا  ساپرده  با   بلندماد   قاانونی  ذخااير  نسابت       ديادار ،   هاا  ساپرده  با   ماد   كوتاه قانونی

 عاست ديدار  ها سپرده ب  وام ب  آماده وجوه نسبت   و ديدار  ها سپرده نسبت   ،بلندمد 

 بارا   هاا  فاوق  نسابت  ونسيم فرمول نويسی الده و افزار نرمدر  ذكرالدهمهال  روابب  اين در 

 تابع ا. استفاده با و الد استخراج مركز  بانك سايت ا.( 2511-2531  ها سال طی) سال 51 مد 

LOOK UP افزار نرم در vensim عگرفت قرار استفاده مورد 

 بر تورم سازی تأثیر خلق پول بانکی . مدل5

كاررفت  استع اين متغيرها با توج  ب  تعيين مر. مدل  متغير ب  31سا.  پويا  مطالع ، قدود  در مدل

و محدوديت تحهيق، توسب نظري  خبرگان تعيين الده اسات كا  الاامد متغيرهاا  انباالات، متغيار       

 باالندعمیكمكی و متغير جريان 

 مفروضا  مدل:

 :كنند یممردم درآمد خود را ب  يكی ا. اين س  قالت  رف ع 2

 بلندمد  اندا. پس 

 مد  كوتاه اندا. پس 

  اسكناس و مسكو 
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 عالود یم تأمين مد  كوتاهو  بلندمد ها  وام بانكی ا. محد سپردهع 1

 گيردع  در جامع  فهب ا.طريق وام بانكی  ور  میگذار  يسرماع 5

الاود تاا سااختار ياك سيساتم بارا  در         عمدتاه در تفكر سيستمی ا. ابزارهايی اساتفاده مای  

و ديگار    2معلاولی  -بهترآن نماي  داده الودع دو ابزار مهم برا  تفكر سيستمی يكی نمودار علّای 

اساتفاده   استع  .م است برا  توسع  يك مدل ا. سيستم پويا ك  در عمد هام قاباد   1نمودار جريان

 ع(Dyson & Chang, 1113) ميكنمعلولی و جريان خاص آن مسئل  را تهي   -نمودار علّیباالد، 

كا  بار    ها  با.خورد  است ، بيانگر روابب بين متغيرها  ا لی مدل، در قالب قله 3نمودار 

 الده طراقی گرديده استع اساس مبانی نظر  ارائ 

 

 
 

 ی جزئ  بر    م بت   بر ذ  ره        أث ر ب  ک   ی  - م     ع ّ   .3  م    

                                                           
2. Causal loop Diagram 

1. Flow Diagram 
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 "كد عرض "كلی تشكيد الده استع يك قله  اتفاقاتی ك  در سمت  2اين نمودار ا. دو قله 

گذارد ك  در نمودار با بردارها  سابز رناي نشاان داده الاده اسات و       می دهد را ب  نماي  می رخ

اثر متغيرهاايی مانناد سارماي ،    دهندع اين قله  بيانگر  می را تشكيد 1  با.خورد  تعادلیيك قله 

باالد، و ب  عبارتی  می كد يا توليد يك جامع  عع بر عرض عتوليد وها   نيرو  كار، بهره ور ، هزين 

كشدع و قلها  ديگار الاامد رخادادهايی اسات كا  در طارف         می بخ  واقعی اقتصاد را ب  تصوير

ی رني نشاان داده الاده اسات(ع در    افتد )ك  در نمودار با بردارها  نارنج می اتفاق "تهاضا  كد"

باالد نه  ا لی را در تحريك  می   پولیاين قله  متغير عرض  پول ك  خود متاثر ا. تغييرا  پاي 

كندع در اين قله  نشان داده الده است ك  اگون  وام بانكی درآمد طرف  می تهاضا  جامع  با. 

و باعث برهم خاوردن تعاادل باين    تهاضا  يك جامع  را بي  ا. درآمد طرف عرض  افزاي  داده 

 كندع الود و پديده تورم را تشديد میعرض  و تهاضا  كا  و خدما  می

معلولی مفيد باالاند،  ارفاه تصاوير  جهات در  بهتار ا.       -هراندا.ه هم ك  نمودارها  علّی

دهندع ب  منظور پي  بردن مدل ب  سامت ياك مادل رياضای و ارائا  نتااي  در قالاب        مدل ارائ  می

عاد   ب  نمودار جريان مدل نيا.داريمع هدف ا لی اين نمودار عبار  است ا.، نمااي  رواباب   م

سا.  پويا  مسئل  تحهيق ك  همان اثار خلاق    افزار ونسيم و مدل ميان متغيرها  نرخ و سط  در نرم

نباالت يا ك  اساساه ا 5باالدع ب  منظور رسم نمودار جريان ابتدا متغيرها  سط  می پول بانكی بر تورم

و  4كنناد، الناساايی الاده و ساپس متغيرهاا  نارخ      انتگرال جرياان در طاول .ماان را با.نماايی مای     

 الوندع    می جهت تكميد نمودار وارد مدل 3متغيرها  كمكی

 دهدع جريان مدل را در قالب متغيرها  سط ، نرخ و كمكی نشان می( 1)نمودار 

                                                           
2. Loop 

1. Balancing feedback Loop 

5. Level Variable 

4. Rate Variable 

3. Auxiliary Variable 
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 ی جزئ  بر    مذ  رهجر  ن  أث ر ب  ک   ی  بت   بر . 3 م     

اساتع   یتيريماد  مساائد  ساا.   مادل  جهت یروال ستم،يس ها  پويايی روش ك نيا ب  با توج 

 در مااؤثر عوامااد ا. كيااهر رييااتغ اثاار ما ،يتصاام  اجاارا ا. قبااد روش، نيااا توسااب تااوان ماای

 داد انجاام  را مختلا   هاا   سناريوساا.   ناده يآ بينای  پاي   جهات ؛ و كارد  یبررس را گير  تصميم

 تاورم،  بارو.  بر مؤثر عوامد تأثير ستميس ها  پويايی روش توسب توان می رو ا.اين(ع 2311 فارستر،)

 معضاد  نيا ا قاد  جهات  را مختلا    وهايسانار  و داد قرار بررسی مورد را یبانك پول خلق ويژه ب 

كی نظام بان بنابراين مطابق هدف ا لی اين مهال  ب  منظور بررسی؛ كرد یطراق یاجتماع - اقتصاد

ها؛ با تمركز بار رو  عاماد خلاق پاول باانكی، ساناريوها        پول و سط  قيمت و تأثير آن بر عرض 

 الده استع كاربرده الده در مدل طراقی مختل  جهت بهبود وضعيت متغيرها  اقتصاد  ب 

 اجرای سناریوها

كااربرد ايان   ع ها  پولی، ابزارهاا  گونااگونی در اختياار دارد    بانك مركز ، برا  اجرا  سياست

ها و در كشورها  گوناگون )با توج  ب  تفاو  ساختارها  اقتصااد  و اجتمااعی(    ابزارها در .مان

 عيكسان نيست و انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين وضعيت باالد

  قانونی در نرخ ذخيرهالده، روند تغييرا  مدل، با توج  ب  وضع و تغيير  در سناريو  طراقی

 گيردعموردبررسی قرار می مد  و بلندمد  ها  كوتاه سپرده ا.ا 

ك  در اين مطالع  نياز   است  قانونی نظري  عمومی موجود در اقتصاد متعارف استفاده ا. ابزار ذخيره

 د:ب  دو منظور وضع ال اندوخت  قانونی در ابتداسا.   ور  گرفت  استع  با همين هدف مدل

باناك مركاز  هنگاام مواجا  باا خطار        ل يوسا  با  هاا   ايات ا. باناك  هاا و قم  امنيت سپرده تأمينع 2

 عگذاران .مان سپرده ورالكستگی و مراجع  هم

 ذخيره قانونیع اعمال سياست پولی و كنترل قجم پول ا.طريقع 1

ع پاذير اسات  ها نيز امكاان  ها  ديگر  اون بيم  كردن آنها ا. راهامنيت سپرده تأمينامرو.ه، 

ك  بانك مركاز  در ادد اعماال سياسات      و كنترل قجم پول نيز هنگامی  گذار استيسدر مهام 

اما اعماال سياسات    ،تواند با كاه  نرخ اين اندوخت ، هدف خود را محهق سا.دمی، انبساطی باالد

هاا    بنابراين درباره ساپرده ، ها دارا  ذخاير ما.اد نباالندانهباضی در  ورتی ممكن است ك  بانك
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شخص بودن ميزان مراجع   اقبان سپرده بارا  دريافات وجاوه خاود و نياز      ديدار  با توج  ب  نام

، بنابراين نظري ، منظور اعمال سياست پولی، بدون ترديد نگهدار  اندوخت  قانونی ضرور  دارد ب 

برخی ا. اين ع استفاده كندتواند میكنترل قجم پول، ا. ابزارها  گوناگونی  منظور ب بانك مركز  

ع گيرناد  در ايران كمتر مورد استفاده قرار مای  اوراق قرض  و تغيير در نرخ تنزيد مجددابزارها اون 

هاا  باانكی اسات كا       يكی ديگر ا. ابزارها  سياست پولی، تغيير در نرخ ذخاير قانونی بار ساپرده  

و بر متغيرها  ديگر اقتصاد كالن  الود ، موجب تغيير در قجم پول میپولی ا.طريق ضريب فزاينده

 گذاردع میتأثير 

تااوان باا  نحااوه   ماااه( ماای 211بااا مطالعاا  رونااد تغيياارا  متغيرهااا در طااول .مااان مطالعاا  )    

اقای  دار بخشايدع جهات طر  هاا  دولات و باناك مركاز  سامت و ساويی هادف        گذار  سياست

قاانونی در   الود، تغييار در نارخ ذخياره    سيم میقانونی، ب  دو بخ  ته سناريو  تغيير در نرخ ذخيره

هاا  بلندماد ع در ايان       قانونی در ا.ا  سپردهمد  و تغيير در نرخ ذخيره ها  كوتاه ا.ا  سپرده

 گيردع وتحليد قرار می راستا آثار تغيير در هركدام بر ديگر متغيرها  مدل مورد تجزي 

 1مدت های اوتاه ی قانونی در ازای سپردهسناریوی اول تغییر در نرخ ذخیره

اسات كا  يكای ا.     (RRD)ماد    تغيير در نرخ ذخياره قاانونی كوتااه     قالت ابتدايی در اين سناريو،

در اد كا     11با نارخ   موردمطالع ع در ابتدا مدل استها  متداول بانك مركز  در ايران سياست

باا رناي    1كا  در نماودار    الاده    ساا.   يالاب ، 1ترين نرخ اند سال اخير بانك مركز  بودهمعمول

روند افزاي  ذخاير قانونی در  1همچنين نمودار  (عNormalقالت است )الده  خاكستر  نشان داده 

كا  در   طاور  هماان دهادع   % نشان می211% و 11%، 41ها   مد  را برا  نرخها  كوتاها.ا  سپرده

ماد ، ذخااير   هاا  كوتااه     قاانونی در ا.ا  ساپرده  اين الكد مشخص است با افزاي  نرخ ذخيره

 عاستيابد ك  يك رفتار طبيعی    میها افزاي قانونی در ا.ا  اين نوع سپرده

                                                           
2. Required Reserves against Demand Deposits (RRD) 

 (www.cbi.irبراساس آمار استخراج الده ا. سايت بانك مركز  ) ع 1
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   ت  فز  ش ذ   ر        ب   فز  ش  رخ ذ  ره        ک   ه .7  م    

 

يابد، بررسی ساير متغيرها  پاولی در مادل   ك  ذخاير قانونی بانك مركز  افزاي  می هنگامی

ها را  دهی بانك امتواند خلق پول بانكی را كنترل نموده و قدر  ودهد ك  اين سياست مینشان می

الاود كا  با      ها مای   پول باعث كاه  سط  عمومی قيمتوسيل  با كنترل عرض  كم كند و بدين

الاده اسات باا اعماال نارخ       نياز نشاان داده    2 ك  در نمودار طور همانمعنا  مهار تورم خواهد بودع 

رساد و رالاد    هاا با  قاداقد مای     ها  ديدار ، سط  عمومی قيمت % برا  سپرده211ذخيره قانونی 

ها  ديادار  مباي ن    % در ا.ا  سپرده211التابان قبد را نخواهد داالتع اجرا  سناريو  نرخ ذخيره 

مد  برا  وام دادن استفاده كنناد و باياد    ها  كوتاه ها نبايد ا. منابع سپرده اين نكت  است ك  بانك

 دارندع ها را نگ  % آن211

ك  با توج  ب  اين مهم،  استن هدف اقتصاد كالن تري مهار تورم و يا كنترل تورم همواره مهم

ها در باا.ار، قاباد   دسترسی استع در  ور  كاه  روند تورم در كشور و باثبا  الدن قيمت قابد

ها  توليد در  نايع ديگر همانند قبد افزاي  نخواهد يافت و ايان روناد،   بينی است ك  هزين پي 

رفتاار متغيرهاا  ا الی مادل كا        2 د باودع نماودار  كنترل الده و بسيار كمتر ا. قالات قباد خواها   
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را  4  تولياد هاا  ن يهزو  5ها بانكی ده وام، قدر  1، عرض  پول2هاا. سط  عمومی قيمت اند عبار 

 دهدع ها  ديدار  نشان می   قانونی در ا.ا  سپردهدر برابر افزاي  نرخ ذخيره

  

  
RR      غ  ر ت  تغ ره ی  ص       ب   فز  ش  .1  م    

D 

 

دهناد ا. طرفای    كا  وام مای   ها هنگاامی  مهم ديگر  ك  وجود دارد اين است ك ؛ بانك مسئل 

الوند و ا.آنجاك  سارماي  يكای ا. عواماد تأثيرگاذار بار تولياد        باعث افزاي  ذخيره در سرماي  می

 خادما  و افازاي  در درآماد طارف عرضا         واقعی كاا  و است، باعث افزاي  توليد و عرض 

هاا  پاولی    الاود )دريافات   گردندع ا. طرف ديگر وام دادن باعث افزاي  درآمد پولی افراد مای  می

                                                           
2. Price Level 

1. Money Supply 

5. Loan 

4. Production Cost 
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دهاد   را افازاي  مای   تهاضاا  طارف  ماد دهد و درآ عنوان درآمد( ك  در طرف تهاضا رخ می افراد ب 

 اما آيا اين دو افزاي  باهم برابرند؟؛ (2531)بخشی، 

كشاد تاا با  تولياد برساد و       .مانی طول مای  دهد، مد  نيم وامی ك  سرماي  را افزاي  میدا می

دهد و ا. آنجائی كا  وام     واقعی را افزاي  دهد، اما طرف تهاضا را بدون وقف  افزاي  میعرض 

كناد )بخشای و د لای ا افهانی،      بانكی در برابر يك واقد عرض ، اندين برابر تهاضاا ايجااد مای   

خلاق پاول    بااوجود ميش  درآمد طرف تهاضا بيشتر ا. درآمد طرف عرض  خواهد باود و  (، ه2531

تواند همپا  طرف تهاضا رالد كند و اين امار خاود سابب افازاي       بانكی درآمد طرف عرض  نمی

 ها خواهد الدع قيمت

الاده اسات( و درآماد طارف      نشاان داده  Ysالكاف بين درآمد طرف عرض  )ك  باا   3 نمودار

الود،  ك  در اين الكد مشاهده می طور هماندهدع  الده است( را نشان می نشان داده Ydتهاضا )ك  با 

هاا  ديادار ، الاكاف باين ايان دو       % در ا.ا  ساپرده 211  قانونی با اجرا  سناريو  نرخ ذخيره

  تهاضاا  همپاا كناد تاا      پيادا مای  يابد و طرف عرض  فر ت بيشتر متغير در طول .مان كاه  می

 افزاي  يابدع

 

  
 

RR غ  ر ت شک ف ب ن   آ   طرف عرضه      ض  ب   فز  ش  .3  م    
D 
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 1های بلندمدت ی قانونی در ازای سپردهسناریوی دوم تغییر در نرخ ذخیره

( RRT)هاا  بلندماد       قاانونی در ا.ا  ساپرده  دومين سناريو  طراقی الده كاه  نرخ ذخياره 

 سياست ديگر  ا. بانك مركز  در نظر گرفت  الودع عنوان ب تواند ك  می است

ها  ، در اين است ك  بانك(RRT) ها  بلندمد  و سپرده (RRD) مد  ها  كوتاه تفاو  سپرده

هااا باا   هااا  بلندمااد  باارا  وام دادن اسااتفاده كننااد و بااا اياان فاارض كاا  تمااام وام بايااد ا. سااپرده

توانند منجار با  افازاي  سارماي  و نهايتااه افازاي         ها می الود، اين نوع وام يد میگذار  تبد سرماي 

توان نتيج  گرفت ك  با افزاي  وام بانكی ا.    واقعی كا  و خدما  گرددع پس میتوليد و عرض 

الودع لكن بايد ب  اين نكتا  توجا  كارد كا  وام      گذار  بيشتر می دار، سرماي  ها  مد  محد سپرده

كند باعث خلاق پاول و    ب  دليد اينك  ب  ا.ا  هر واقد عرض ، اندين واقد تهاضا ايجاد میبانكی 

هاا    كناد كا  وام، ا. محاد ساپرده     الاود و فرقای نمای      پول در جامع  میدرنتيج  افزاي  عرض 

  قاانونی در ا.ا   كا  ذخياره   طاور  هماان ها  ديدار ع پس  دار اعطا الود و يا ا. محد سپرده مد 

دار نياز ذخااير قاانونی     هاا  ماد   الاود، باياد در ا.ا  ساپرده    دار  مای  مد  نگ    كوتاهها سپرده

مد  و بلندمد   ها  كوتاه دهی بانك كمتر الودع لكن تفاو  سپرده دار  الوند تا قدر  وام نگ 

  الوند و بايد ياك نارخ ذخياره    ها  بلندمد  باعث افزاي  سرماي  نيز می در اين است ك  سپرده

گاذار  در جامعا  كااه  نياباد و      كا  هام سارماي     طاور   ها تعيين كرد با   ادلی برا  آنقانونی تع

 ها با  نرودع عمومی قيمت سط  هم

كا    Normalدار را در قالات   ها  ماد   روند افزاي  ذخاير قانونی در ا.ا  سپرده 21 نمودار

كا  در ايان    طاور  هماان دهادع   %، نشان می41% و 51%، 13ها   % است و همچنين نرخ11همان نرخ 

هاا  بلندماد ، ذخااير قاانونی در      الود با افزاي  نرخ ذخيره قانونی در ا.ا  سپرده الكد ديده می

يابد ك  امر  كاماله طبيعای اسات و بياانگر درسات باودن       ها  بلندمد  نيز افزاي  می ا.ا  سپرده

                                                           
2. Required Reserves against Time Deposits (RRT) 
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ايان ساناريو، نارخ     ديوتحل  يتجزتوضي  است ك  در طراقی و  ب رفتار متغيرها  مدل استع  .م 

 % در نظر گرفت  الده استع211ها  ديدار     قانونی در ا.ا  سپردهذخيره

 
  فز  ش ذ   ر        ب   فز  ش  رخ ذ  ره        ب     ت .11  م    

هاا  تولياد، عرضا  پاول و      ها، هزينا   رفتار متغيرها  ا لی مدل الامد سط  قيمت 22 نمودار

 دهدع نشان می RRT ها  مختل  در ا.ا  نرخها را دهی بانكقدر  وام
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RR      غ  ر ت  تغ ره ی  ص       ب   فز  ش  .11  م    

T 

  قااانونی در ا.ا  الااود بااا افاازاي  ناارخ ذخيااره مشاااهده ماای 22كاا  در نمااودار  طااور همااان

يافت  و  كاه  استها  توليد ك  تابعی ا. آن  ها و همچنين هزين  ها  بلندمد ، سط  قيمت سپرده

دهای و خلاق پاول     گيرد، همچناين قادر  وام     پول نيز يك روند نزولی در پي  میمتغير عرض 

 الودع تر می بانك نيز كم

تر الدن الكاف بين درآمد ملی طرف عرض   با. هم الاهد كم RRTبا اجرا  سناريو  كاه  

 ب  نماي  گذاالت  الده استع 21 و طرف تهاضا هستيم ك  در نمودار

 

  
RR غ  ر ت شک ف ب ن   آ   طرف عرضه      ض  ب   فز  ش . 11  م    

T 
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 25 نيز توج  كردع نماودار  2گذار  در اجرا  اين سناريو بايد ب  تغيير رفتار متغير سرماي 

ها  بلندماد    گذار  را در برابر كاه  نرخ ذخيره قانونی در ا.ا  سپرده تغيير روند سرماي 

 دهدع نشان می

 
RRگذ  ی ب   فز  ش   غ  ر ت  تغ ر سر   ه. 15  م    

T
 

 

گاذار    باا تر رود ساط  سارماي     RRTالاود هار اا      گون  ك  در اين الكد مشاهده می همان

دار ساط    هاا  ماد    % در ا.ا  ساپرده 211تا جايی ك  با وضع نرخ ذخيره قاانونی   آيد تر می پايين

الود كنز  ور  گرفتا  اساتع    ا طالقاه گفت  می ك  در اين قالت رسد گذار  ب   فر می سرماي 

گاذار  فهاب ا.طرياق وام     ايم ك  سرماي  البت  دليد اين امر اين است ك  ما در اين مدل فرض كرده

تواناد ا. طارق ديگار مانناد باورس و ياا اناواع         گذار  می افتد ولی در عمد سرماي  بانكی اتفاق می

گاذار  طاور ديگار      ر اين  ور  رفتار متغير سارماي  ها  اسالمی نيز اتفاق بيافتد ك  د مشاركت

 خواهد بودع

% بارا   211با توج  ب  توضيحا  با  و مفروضاا  مادل ماورد مطالعا ، نارخ ذخياره قاانونی        

 گرددع ها  بلندمد  پيشنهاد نمی سپرده

                                                           
2. Investment 
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 سناریوی سوم تغییر در نرخ بهره

 اقتصااد  دارد،  عامالن گير تصميم و ر ا توج  قابد اثرا  بهره نرخ تغييرا  ك  اين ب  توج  با

 ماردان  نظار دولات   ماد  هماواره  و مطارح  كاالن  اقتصااد  در گاذار  سياسات  متغيرهاا   ا. يكی عنوان ب 

 .است جلب نموده خود ب  را اقتصاد  عامالن و كارگزاران ا. بسيار  توج  و بوده اقتصاد 

تمايد دارند تا باا باا  باردن نارخ     ها ب  منظور افزاي  منابع مالی خود جهت اعطا  وام، بانك

ها  مد  دار سوق دهندع هنگاامی كا  نارخ بهاره     بهره درآمد افراد جامع  را بيشتر ب  سمت سپرده

كنند تا پس اندا. خود را بيشتر با   اور     می بانكی بي  ا. نرخ بهره با.ار باالد، مردم تمايد پيدا

ن رو منابع بيشتر  جهت وام دهی و خلق پول ها  بلند مد  نزد بانك نگهدار  كنند، ا. ايسپرده

  پاولی افازاي  يافتا  و    الود تا ضاريب فزايناده   می گيردع اين امر باعث می ها قراردر اختيار بانك

  پول بيشاتر گاردد و درآماد طارف تهاضاا بيشاتر تحرياك الاود و در نتيجا  ساط            مهدار عرض 

 ها با تر رودع قيمت

بانك مركز ، ميانگين ضريب فزاينده نهدينگی در اياران طای   طبق آمار منتشر الده در سايت 

بوده استع يعنی ب  ا.ا  هار واقاد افازاي  در پايا  پاولی قجام        502برابر 2531تا  2511ها   سال

 ها  بلند مد  بر ضريب فزايندهافزاي  يافت  استع ب  منظور بررسی اثر سپرده 502نهدينگی معادل 

 ضريب فزاينده مورد بررسی و تجزي  و تحليد قرار گيردع  بايست اجزا  تشكيد دهنده می

 ( ضريب فزاينده برابر است با :1-4بر اساس رابط  )

(1) 
   

2  
         

 

 

  آن را در اقتصااد  روند افزاي  ضريب فزاينده نهدينگی و عوامد تشاكيد دهناده   24نمودار 

ك  در ايان الاكد قاباد مشااهده اسات،       طور هماندهدع  می نشان 2535تا  2511ها   ايران طی سال

ها ياك روناد افزايشای    ضريب فزاينده نهدينگی ك  با رني قرمز مشخص الده است، طی اين سال

كوتاه مد  است و باا رناي   ها   ها  بلندمد  ب  سپردهك  بيانگر نسبت سپرده nداالت  و ضريب 

ب  الد  افزاي  يافت  و قاو  اين نكتا  اسات كا     ها  بنف  نشان داده الده است، نيز طی اين سال
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هاا  بلناد ماد  هادايت     ها با افزاي  نرخ بهره، منابع درآمد  مردم را بيشتر ب  سمت سپردهبانك

هاا  باانكی، با  خصاوص     كرده اند و با خلق پاولی كا  انجاام داده اناد منجار با  افازاي  ساپرده        

 اندع الده nها  بلند مد  و افزاي  ضريب  سپرده

 
 1535    1531ه ی       فز  ش ضر ب فز    ه            جز ی  شک ل  ه  ه آن      ر ن ط  س  . 14 م    

 

هاا الاده و   ها  سيستم، كاه  نرخ بهره باعث كاه  سط  قيمات سا.  پويايیبراساس مدل

الاود   مای  آوردع همچنين كاه  نرخ بهره ب  دليد اينك  باعاث  می ها را پائينقدر  وام دهی بانك

  پول دارد و ها تاثير مثبتی بر عرض درآمد ملی بيشتر ب  سمت توليد هدايت الود تا ب  سمت بانك

 الودع می باعث كاه  آن

 تحات  را تاورم  پول، قجم بر تأثيرگذار  طريق ا. تواند می بهره نرخ تغييرا  ا. سو  ديگر،

نارخ   ا. مساتهيم  تابعی پول  عرض  ك  درونزا  پول، الگوها  در ك  ترتيب دهدع بدين تأثير قرار

 پاول در  مهادار   اسااس تئاور    يابادع بار  مای  افازاي   پول عرض  بهره، نرخ افزاي  با است، بهره

 الادع هار اناد    خواهاد  هاا قيمت سط  افزاي  موجب پول عرض  افزاي  مد ،كوتاه و بلندمد 

 در قالات  لايكن  باالاد،  نداالات   تاورم  بار   دار معنی تأثير گسترده ركود در پول عرض  است ممكن



 8989بهار  ،98 شماره ،هفتم و ستیب سال ،های اقتصادی ها و سیاست صلنامه پژوهشف          891

 
 تاورم  بار  پاول  قجام  دهد ك  تااثير ها نشان میبلندمد ، تئور  و مد ميان در و قداقد متعارف

 دار استعمعنی و مثبت

تارين متغيرهاا  كاالن    در اين مطالع  و در سناريو  سوم، سياست تأثير تغيير نرخ بهره بر مهم

هاا،  ك  با كاه  نرخ بهاره ساط  عماومی قيمات     اقتصاد  مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده الد

 يابدعتوليد و سط  وام بانكی كاه  میها     پول، هزين عرض 

 دهدع می مختل  بهره نشانها   تغيير رفتار متغيرها  مختل  مدل را در برابر نرخ 23نمودار 

 

 
 

  خت ف بهرهه ی        غ  ر  تغ ره ی        بر بر  رخ .13 م     

 

 گیری نتیجه. 6

 اااپ  ا.طرياق   ارفاه  هاا  دولات  متعاارف،  بانكدار  رواج و اقتصاد عر   بانك ب  ورود ا. قبد تا

 تهاضاا   و عرضا   باين  تعادل و كنند تغيير دستخوش را پول عرض  توانستند می اسكناس   روي  بی

 اعتبار خلق در ك  بسيار  قدر  با جزئی ذخيره بر مبتنی بانكدار  و ها بانك اما؛ .نند برهم را پول
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منظاور   با   عگردناد  ها قيمت سط  افزاي  نهايتاه و پول عرض  مارپيچ افزاي  باعث توانند می دارند،

 باا  تاا  الاد  ساعی  مطالعا   اين اجتماعی در –قد جهت برطرف كردن اين معضد اقتصاد   راه ارائ 

 با نگرالی سيستم، پويايی جديد تكنيك ا. استفاده با و قو.ه اين انديشمندان ا. نظريا  گير  بهره

  ها  رالت  در جديد علوم ا. يكی سيستم پويايیع الود پرداخت  تورم و بانكدار  موضوع ب  سيستمی

 استع الده كاربرده ب  مطالع  اين در ك است  اقتصاد و مديريت مهندسی  نايع،

باا افازاي  نارخ    سا.  پويا  مسئل  بيانگر اين اسات كا  باناك مركاز       نتاي  قا د ا. مدل

هاا را ا.   دهی بانك %، قدر  وام211( ب  ميزان RRDمد  ) ها  كوتاه ذخيره قانونی در ا.ا  سپرده

كند و با اعماال ايان سياسات، الااهد كااه  ساط         طور كامد قذف می ها ب  محد اين نوع سپرده

  تولياد در  هاا    پاول و هزينا   ها و بهبود الرايب ديگر متغيرها  ا لی مدل ا.جملا  عرضا    قيمت

الاود، درآماد طارف تهاضاا ياا هماان        بلندمد  خواهيم بودع همچنين اعمال اين سياست باعث می

با سرعت كمتر  رالد كند و درآمد طرف عرض  ك  قا د تولياد   مرور.مان ب درآمد پولی افراد 

يابد تا همپا  درآمد طرف تهاضا رالد كناد و الاكاف باين     واقعی جامع  است، فر ت بيشتر  می

 آمد طرف عرض  و درآمد طرف تهاضا در درا.مد  كاه  خواهد يافتعدر

 دهد ك  افزاي  نشان می Vensimافزار  سا.  توسب نرم همچنين نتاي  خروجی قا د ا. مدل

هاا و بهباود    نيز باعث كااه  ساط  قيمات    (RRTها  بلندمد  ) قانونی در ا.ا  سپرده نرخ ذخيره

در اين است ك  در ايان   RRTو  RRDما تفاو  افزاي  در ا؛ ديگر متغيرها  ا لی مدل خواهد الد

گيارد و   گذار  در جامع  فهب ا.طريق وام بانكی  اور  مای   مطالع  فرض بر اين بوده ك  سرماي 

هاا   دهای باناك   % در نظر بگياريم، قادر  وام  211الده در اين پژوه   را در مدل طراقی RRTاگر 

 بناابراين نارخ ذخياره   ؛ ار  ب   فر خواهد رسيدگذ طور كامد قذف خواهد الد و سط  سرماي  ب 

گردد و بانك مركز  بايد يك نرخ تعاادلی را   ها  بلندمد  پيشنهاد نمی % برا  سپرده211قانونی 

گذار  نيز  ا  ك  عالوه بر كاه  تورم، سط  سرماي  گون  ها در نظر بگيرد، ب  برا  اين نوع سپرده

ر ا. متغيرهايی بود كا  در ايان مهالا  ماورد بررسای قارار         بانكی يكی ديگكاه  نيابدع نرخ بهره

دهد تجزي  و تحليد ها  بلند مد  ب  كوتاه مد  را تغيير میگرفت و ا. اين منظر ك  نسبت سپرده

دهادع نتااي  قا اد ا.    الدع اين نسبت بي  ا. هر ايز ضريب فزاينده پولی را تحت تاثير قارار مای  



 8989بهار  ،98 شماره ،هفتم و ستیب سال ،های اقتصادی ها و سیاست صلنامه پژوهشف          891

 
در د( نشاان داد   51در د و 11در د،  21خ متفاو  بهره )مدل سا.  پويا  سيستم برا  س  نر

پاول، قادر  خلاق اعتباار و      بهباود متغيرهاايی ااون تاورم، عرضا      ك  كاه  نرخ بهره منجار با    

 گرددع می توليدها   هزين 

 منابع

 متغيرهاا  ع ماالی  بخا   ،اقتصااد    نماگرهاا ع مختل ( ها  )سال اسالمی جمهوری مرازی بانک

 عاعتبار  و پولی

 دار  باناك  نظاام  و بهاره  نظريا   الناسای  آسايب (ع 2531) اصوفهانی  داللوی رحویم   و رسول بخشی،
 عيزد دانشگاه انتشارا  ،متعارف

 همااي   ،"اساالمی  اقتصااد  نظريا   باا  رباا  بادون  دار  باناك  نظام انطباق"(ع 2535) رسول بخشی،
 عبانكدار  عالی موسس  ،اسالمی بانكدار 

 اقتصااد  در .ماين  ار.ش بر ماليا  پويايی سيستم سا.  مدل"(ع 2535) همکاران و هادی دادخواه،

 ع5 الماره ،43   دوره ،اقتصاد  تحهيها  نشري  ،"ايران

 راهكاار  و متعاارف  بانكادار   نظاام  در پاول  خلق ها  هزين "(ع 2535) همکاران و پرویز داوودی،

 ع33 الماره اهاردهم، سال ،اقتصاد  پژوهشنام  فصلنام  ،"اسالمی مالی تأمين

 الاهيد  دانشاگاه  انتشاارا  ع بانكادار   و پاول  اقتصااد (ع 2522) صمصوامی حسوی    و پرویز داوودی،

 عبهشتی

 باا  اياران  اقتصااد  بارا   تاورمی  مادل  ياك  تصاري  "(ع 2532) همکواران  و رحویم  اصفهانی، داللی

 ع1 الماره ،اقتصاد  سا.  مدل تحهيها  فصلنام  ،"اقتصاد  خرد  ها انيبن ا. گير  بهره

 الگوهاا   باا  آن مهايسا   و اساالمی  انديشا   در دهی قرض الگو "(ع 2532) رحیم اصفهانی، داللی

 ساال  ،اقتصااد   هاا   سياسات  و مساائد  بررسای    ماهنام  اقتصاد ، مجل  ،"متعارف اقتصاد رقيب

 ع2 الماره دوا.دهم،

 عفرا.يار انتشارا ع vensim افزار نرم با پويا سيستم سا.  البي (ع 2522) محمدمهدی رجائیان،

 عمهرجرد انتشارا ع ونسيم افزار نرم راهنمايی(ع 2531) یحیی مهرجردی، زارع

 پژوهشانام   فصالنام   ،"ايران اقتصاد در پول عرض "(ع 2521) مهر سعادتمسعود  و منصور نژاد، زراء
 ع43 الماره ،با.رگانی
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 ترجما  ع ماديريتی  مساائد  بارا   كااربرد   رويكارد   سيستم، ها  پويايی(ع 2521) ادوارد سوشیم،

 ع نعت و علم دانشگاه انتشارا  .اده، ولی نريمان و نورعلی عليرضا تيمور ، ابراهيم

 ،اياران  اقتصااد  در نيافتگی توسع  مدارها ع تورم پديده ا. تحليلی(ع 2515) حسی  ،(آرانی) عظیمی

 عنی نشر

 بار  آن تاأثير  تحليد و بهره نرخ درباره علمی دستاوردها "(ع 2521) بخشیرسول  و حس  الباسی،

 ع21 الماره ،اسالمی اقتصاد پژوهشی علمی فصلنام  ،"ايران اقتصاد وضعيت و تورم

 عملكارد  ا. نسالی  باين  رفتار الگو  سا.  مدل"(ع 2531) همکاران و محمدمهدی مؤخر، مجاهدی

 ساا.   مادل  تحهيهاا   فصالنام   ،" «آلا   ماوريس » رهيافات  بار  تأكياد  با جزئی   ذخيره بانكدار 
 ع3 الماره ،اقتصاد 

 پژوهشای  -علمای  فصالنام   دو ،"محدود بانكدار "(ع 2521) پرویز داوودی، و محمدجواد محقق،
 ع21 الماره ،پنجم الس ،اقتصاد  جستارها 

 مجلا   ،"اساالمی  بانكادار   در باانكی  هاا   ساپرده  ذخاير الگو "(ع 2524) حسی  سید معزی، میر
 ع2524 بهار پنجم، سال ،اسالمی اقتصاد 

 يزدع دانشگاه انتشارا  نژاد، مطهر  عباس ترجم ع بانكدار  اسرار(ع 2325) رودبار. ان موری
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