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Abstract 

This study aims to simulate the money creation mechanism by the banking system in 

the form of a dynamic system of credit economy based on macroeconomic and 

microeconomic parameters. For this, a computer simulation has been designed and 

implemented. special attentions are to the role of debt and the factors influencing its 

creation and its disappearance. A new expression of the money multiplier and the 

velocity of money are presented. The traditional method of comparing numbers is 

not used to display the results, but with the aim of deep and easy understanding , the 

results are shown in 2D,3D plots as a range of colors. According to the results, 

whatever the agents' income and wealth, the more marginal propensity for 

consuming leads to increasing their planned expenses and consequently more 

requests for loans and increasing the money volume. Debt volume in the system 
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decreases with more repayments, because the higher the debt repayment rate, the 

brokers are required to repay a larger proportion of their overdue debts, and this 

leads to the disappearance of debts and a reduction in the volume of money. 

Increasing the repayment rate due to higher payments leads to an increase in the 

velocity of money. 

Keywords: Money creation, Debt, Repayment of debt, Money multiplier, Velocity 

of money. 
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 آن گردش بانكي و سيستم توسط پول خلق مكانيسم سازي شبيه
  اعتباري سيستم پوياي اقتصاد يك در

  *محمد رئيسي
  ****فرد عباس اميني، ***مهرزاد ابراهيمي ،**هاشم زارع

  چكيده
 سيستم يك قالب در بانكي سيستم توسط پول خلق مكانيسم سازي شبيه پژوهش اين هدف
 منظـور  همـين  بـه . باشد مي خرد و كالن اقتصاد پارامترهاي مبناي بر اعتباري اقتصاد پوياي
 و بـدهي  نقـش  بـه  ويژه توجه. است شده سازي پياده و طراحي كامپيوتري سازي شبيه يك

 و پـولي  فزاينـده  ضـريب  از جديدي بيان. باشد مي آن رفتن بين از و يجادا در موثر عوامل
 اسـتفاده  اعداد مقايسه سنتي شيوه از نتايج نمايش جهت. شود مي ارائه پول گردش سرعت
 صورت به بعدي سه و دوبعدي نمودارهاي در نتايج آسان، و عميق فهم هدف با بلكه نشده
 از مصـرف  بـه  نهـايي  ميـل  هرچه نتايج اساس بر. است شده داده نمايش ها رنگ از طيفي
 درخواسـت  كارگزاران، شده ريزي برنامه مخارج افزايش به منجر شود، بيشتر درآمد و ثروت
 هاي بازپرداخت با سيستم در بدهي ميزان. گردد مي پول حجم افزايش درنهايت و بيشتر وام
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 به ملزم كارگزاران باشد، شتربي ها بدهي بازپرداخت نرخ هرچه كه چرا يابد مي كاهش بيشتر
 رفتن بين از به منجر كه بوده خود ي سررسيد شده هاي بدهي از بيشتري نسبت بازپرداخت

 دليـل  بـه  هـا  بازپرداخـت  نـرخ  افـزايش  همچنـين . گـردد  مي پول حجم كاهش و ها بدهي
 .گردد مي نيز پول گردش سرعت افزايش به منجر بيشتركارگزاران، هاي پرداخت

  ، ضريب فزاينده پول، سرعت گردش پول.بدهي خلق پول، بدهي، بازپرداخت ها: دواژهيكل
  . JEL  :E47 , E51 , , E52 , C53 P51 طبقه بندي

  
  . مقدمه1
 هـا  بانـك  توسـط  پرداختـي  هـاي  وام جريـان،  در نقـدينگي  از  مهمي بخش امروز دنياي در
 ها بانك كند، مي پيدا جريان هجامع در پول عنوان به ها بانك دارايي كه موضوع باشد. اين مي
 را قدرت اين ها، بانك در ساختاري چنين وجود. نمايد مي متمايز مالي موسسات ساير از را
ها(بـه عنـوان    اي خود و قبول سـپرده  با استفاده از ساختار خاص ترازنامه تا دهد مي ها آن به

در ترازنامه) به صورت  بدهي بانك در ترازنامه) و پرداخت تسهيالت(به عنوان دارايي بانك
  كنند. ايجاد 1بدهي خود، سرمايه برابر همزمان، چند

 و پـول  بانكي، هم اعتبار ايجاد بر اساس فرآيند. هستند سكه يك روي دو بدهي و پول
 ايفـا  را اصـلي  نقـش  تجاري هاي بانك آن در كه شوند مي ناشي اعتباري ايجاد از بدهي هم
، شـيونگ و ديگـران   ٢٠١۴ )،Wernerورنر( ،٢٠١۴ )،.McLeay et alكنند(مكلي و ديگران( مي

)Xiong et al. ،(2017 )و ديچDietsch ،(2021فرآينـد  در وضـوح  به ). هم پول و هم بدهي 
هـا بـه    بانك ترازنامه در همزمان تغييرات با تواند و مي هستند متقارن يكديگر با اعتبار ايجاد

وام (خلـق   مشخصـي  مقـدار  تجـاري  بانك كي كه هنگامي وجود آمده و يا از ميان بروند.
كند(مكلي و  مي ايجاد همزمان طور به (خلق پول) را سپرده ميزان همان كند، مي اعطا بدهي)

  ). Gersbach & Zelzner ،(2022 :3و گرسباخ و زلزنر( 16: 2014ديگران، 
اگرچه موضوع چگونگي تاثير بدهي بر اقتصاد مدت زمان طوالني است كه مطرح شده 

هاي اخير براي اقتصاددانان جذاب نبوده اسـت. شـواهدي از تـاثير     ست اما تا همين بحرانا
ها پيدا كـرد و زمـان حـال نيـز از ايـن امـر        توان در همه بحران زياد بدهي در اقتصاد را مي

 كـه  باشد مي دليل اين به اخير مالي هاي بحران از پس اقتصاددانان باشد. نگراني مستثني نمي
 & Reinhartاسـت (رينهـارت و روگـوف (    داشـته  بحـران  ايجـاد  در را صليا نقش بدهي
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Rogoff. ،(2011 :41 )و برونBrun ،(2022 :30 نـه   1930). به عنوان مثال ركود بزرگ دهه
: Bernanke ،(1983تنها بر اثر كاهش پايه پولي بلكه به دليل كاهش اعتبار نيـز بود(برنانـك(  

اتحاديه اروپا نيز بار ديگر نشان داد  2009ن بدهي سال و بحرا 2008). بحران مالي سال 14
هـا وجـود    هـاي مـالي و افـزايش سـريع بـدهي      كه يك رابطه علت و معلولي بـين بحـران  

هاي عـادي،   هاي بحراني و هم در زمان ).  هم در زمان38: 2011دارد(رينهارت و روگوف، 
تصــاد كــالن وجــود هــاي اق همبســتگي قــوي بــين تغييــر در بــدهي و تغييــر در فعاليــت 

). عليرغم اهميت موضـوع بـدهي و اثـر آن بـر متغيرهـاي      Friedman ،(1982دارد(فريدمن(
آن  تاثيرگـذاري  به اقتصاد كالن، اين مهم مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفته ليكن با توجه

 اقتصـاددانان  توجـه  مورد هاي اخير جدي در سال طور به حجم پول، همچون متغيرهاي بر
  .است گرفته  قرار

 زيـر  شـرح  بـه  تـوان  مـي  در علم اقتصاد را برخي از داليل ناديده گرفتن موضوع بدهي
 مربوط ارزش معامالت روي اقتصاددانان بيشتر بر اقتصادي، در اغلب الگوهاي عنوان نمود؛

 بـدهي فاقـد نقـش    و اصـلي  نقـش  داراي پول آن در كه بوده متمركز واقعي اقتصادهاي به
همچنـين بـر مبنـاي برخـي از فرضـيات      ). Borio & Lowe ،(2004 :9لو( و بوريو( باشد مي

 زيـرا  دهـد،  افـزايش  را ها دارايي ارزش تواند نمي ها بدهي افزايش موجود در اقتصاد كالن،
دارد؛  مطابقـت  دهندگان وام همه هاي دارايي با همواره گيرندگان وام  ي همه هاي بدهي ميزان

 ها بدهي در نتيجه. داشت خواهند اندكي واقعي تاثيرات ها دهيب اين كه است بديهي بنابراين
 خود تاثير اين عوامل  و شوند مي داده ارتباط اقتصادي مختلف عوامل به مالي هاي دارايي و
اين موضوع منجر به عدم توجه . كرد خواهند اعمال مختلف هاي كانال طريق از اقتصاد بر را

گردد. بنابراين عـدم   تاثير آن بر متغيرهاي اقتصادي مي ها و عدم لحاظ نمودن به ميزان بدهي
 و سچتي(بوده است توجهي همراه بي با هاي اقتصادي همواره سيستم در بدهي تاثير ارزيابي

 خلـق  در را اصـلي  نقـش  مـالي  موسسـات  واقـع،  در. )Cecchetti et al. ،(2011 :2ديگران(
 ايجـاد  همزمـان  طـور  به مالي، دارايي شابهم ميزان به و بدهي آن در كه كنند مي ايفا اعتباري

ها در متغيرهاي كالن اقتصـادي لحـاظ    ). ليكن تاثير آنWerner ،(2014 :12ورنر(( شوند مي
 بازارهـاي  در معـامالت  جـاي  بـه  كاال بازارهاي در معامالت بر در نهايت تمركز گردد. نمي

خي از موارد عليرغم توجه حتي در بر. است بدهي گرفتن ناديده براي ديگري دليل اعتباري،
كاالها بيشـتر از   قيمت نهايي اما در محاسبات اقتصادي به اعتباري، بازارهاي اقتصاددانان به

و   Godley & Lavoie ،(2012 گادلي و الوي((شده است  توجه اعتبار و خلق بدهي  جريان
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 و اســكناس( پــول از كــه نقــدينگي حجــم محاســبه ). همچنــين درTobin،( 1969تــوبين(
) انـداز  پس و بلندمدت مدت، كوتاه هاي سپرده( پول شبه و) ديداري هاي سپرده و مسكوكات

مـبهم   .اسـت  مانده مبهم نيز آن نقش و نگرديده محاسبه ها بدهي ميزان نيز گردد مي استفاده
ها در محاسبه حجم نقدينگي، منجر به ابهام در محاسبه سـرعت گـردش    ماندن ميزان بدهي

بر  )Velocity of Moneyپول( سرعت زمينه در تحقيقات از دد؛ آنجا كه بسياريگر پول نيز مي
 عوامـل  ) Fisher) فيشـر( The Quantity Theory of Moneyاسـاس تئـوري مقـداري پـول (    

 نيز مـبهم  پول گردش فرآيند سرعت در بدهي نقش كنند ليكن مي بررسي را آن كننده تعيين
). اما در علم حسابداري موضوع Xiong et al. ،(2017 :426است(شيونگ و ديگران  ( مانده

كـه در آن روابـط    اسـت  حسـابداري  ساختار يك باشد؛ بدهي بدهي بسيار حائز اهميت مي
كسي و به چه  چه به كسي، چه كند، مي به صورت قانوني بيان را افراد جامعه مالي ميان كل

 و پيگيري علم حسابداري،تعريف بدهي در  .است مقداري و در چه زماني بدهكار(مديون)
 اعتبـار  يـك  بدهي، هر براي كه ) چراKapadia ،(2022 :433باشد (كاپاديا( بدهي مي رديابي
 نگرديـده  لحـاظ  اقتصادي هاي نظريه از بسياري در اعتبار و بدهي ساختار ليكن دارد وجود

نامه و ساختار تراز بر اساس سيستم خاص حسابداري .)Bezemer ،(2016 :1276است(بزمر(
تواننـد همزمـان بـا پرداخـت      هـا مـي   و اشكال مختلف پول(بدهي) در ترازنامه بانك، بانك

وام(ايجاد بدهي) سپرده نيز خلق نمايد چرا كه در زمان پرداخت وام، دارايي بانك افـزايش  
يافته و همچنين پس از واريز وام به حساب مشتري، بدهي بانك نيز افزايش يافته است. اين 

ها  هاي بانك، به بانك ها و بدهي ها در دو طرف ترازنامه و افزايش همزمان دارايي شدن اضافه
اما موضوع حائز اهميت محاسبه ميزان  .كنند  پول خلق العاده خارق اي شيوه دهد به اجازه مي

اي بانك  هاي بانكي در متغيرهاي اقتصاد كالن (حجم پول) بر اساس ساختار ترازنامه سپرده
هـاي موجـود در سـاختار ترازنامـه در ايـن متغيـر مهـم مـي          ودن بـدهي و عدم لحاظ نمـ 

  ).Stellinga et al. ،(2021 :9باشد.(استلينگا و ديگران(
باشـد و عليـرغم    ها در علم اقتصـاد مـي   اكنون آنچه مسلم است اهميت موضوع بدهي 

الخصـوص   كه ماحاصل فعاليت سيستم بـانكي و علـي   - ها  اهميت آن، عدم محاسبه بدهي
در متغيرهاي كالن اقتصادي، اهميت اين موضوع را دو چندان  - باشد  هاي تجاري مي بانك
نمايد.  بنابراين با توجه به اهميت نقش بدهي و تاثير آن بر حجم پول و سرعت گردش  مي

خواهيم به بررسي اين مهم  پول در زمان ايجاد بدهي و بازپرداخت بدهي، در اين مطالعه مي
 بپردازيم. 
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 ذخيـره  بانكي بـا اسـتفاده از سيسـتم    سيستم توسط پول خلق مكانيسم پژوهش ينا در
 با تاثيرپذيري از پارامترهاي اقتصاد خرد و كالن در )The Fractional Reserve Systemجزيي(
 وضـعيت  از الگـوبرداري  و ايجاد بدهي از طريق پرداخت وام با 2اعتباري اقتصاد يك قالب
 .گـردد  مـي  سـازي  شـبيه  كـامپيوتري  هـاي  نويسـي  برنامـه  از هاسـتفاد  بـا  واقعـي  دنياي يك
 فرضـي  يـا  واقعـي  وضعيت از الگوبرداري براي تالشي كامپيوتري) Simulation(سازي شبيه
 در سيسـتم  كـاركرد  بتـوان  كـه  اي گونـه  به باشد مي كامپيوتري هاي برنامه درون پديده، يك

 يـك  در. كـرد  حاصـل  اطـالع  يسـتم، س فعاليـت  چگونگي از و مطالعه را ها پديده با مواجه
 سـازي،  شـبيه  بنـابراين  كنـد  مـي  تغييـر  نيز نتايج ورودي، پارامترهاي در تغيير با سازي، شبيه

 توجـه  كند همچنين با مي واقعي دنياي در سيستم رفتار بيني پيش به قادر نوعي به را كاربران
 پديـده،  يـك  روي بـر  كـه  متغيرهايي تمامي سازي پياده و واقعي دنياي سازي شبيه اينكه به

 دنيـاي  از الگـوبرداري  بـا  است شده سعي بنابراين باشد نمي پذير امكان عمالً باشد، اثرگذار
 شـرح  را پژوهش موضوع در موثر عوامل بتواند امكان حد در تا دهيم ارائه را مدلي واقعي،
 تجـاري  بانـك  مركـزي،  بانـك (نيـاز  مـورد  هـاي  مولفـه  و خصوصيات اساس اين بر. دهد

 بـر  مبتني كامپيوتري هاي نويسي برنامه از استفاده با حاكم، هاي) قوانين(فرض و) وكارگزاران
 در اينجا يك .گردد مي سازي پياده و تعريف واقعي دنياي قوانين اساس بر و مصنوعي هوش
 در پول گردش و پول خلق فرآيند هاي پويايي ترسيم با هدف كارگزاران رفتار بر مبتني مدل
 پايه به محدود ها بانك دهي وام ظرفيت. است سازي شده و پياده اعتباري طراحي داقتصا يك
 به تعميم دو پول، خلق متعارف تئوري با مقايسه در باشد. مي نياز مورد ذخاير نسبت و پولي
 كارگزاران و اثـر آن در  بازپرداخت رفتار گرفتن درنظر اول: است: تعميم شده داده مدل اين

هاي پرداختي توسط بانك تجـاري در جهـت    استفاده از وام: دوم و تعميمپول  خلق فرآيند
  انجامد. مي پول گردش سرعت در شتاب و پول خلق به خود كه مخارج، مالي تامين
 و فـردي  رفتارهاي كامپيوتري و شيوه خاصي از نمايش نتايج، تاثير سازي شبيه طريق از

 و پول فزاينده حجم پول، ضريب متغير سه  قالب ترسيم نموده كه در را نهادي هاي مكانيزم
پـول و سـرعت    فزاينـده  ضريب از جديدي نظري بيان .گيرند مي قرار پول گردش سرعت

بـدهي ارائـه    بـه  نسـبت  اقتصـادي  كارگزاران رفتار بر مبتني چارچوب يك گردش پول در
قانوني و  ذخيره گردد. ضريب فزاينده پول به صورت مستقيم تحت تاثير پارامترهاي نرخ مي

ثروت و ميل نهايي  مصرف از به نهايي نرخ بازپرداخت بدهي و غير مستقيم تحت تاثير ميل
 بـه  نهـايي  باشد. سرعت گردش پول نيز تحت تاثير ميـل  به مصرف از درآمد كارگزاران مي
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قـانوني   ذخيـره  و نرخ ها وام سود نرخ ها، بدهي بازپرداخت نرخ درآمد، و ثروت از مصرف
 اقتصـاد  يـك  در فزاينـده پـول   ضـريب  بيان ديگر مي خواهيم نقش بـدهي در  باشد. به مي

 و پـول  خلـق  فرآينـد  هـاي  تا بتوانيم پويـايي  اي مورد بررسي قرار دهيم را به گونه اعتباري
 تصوير به بيشتر دقت با اقتصاد خرد مبناي بر و اعتباري اقتصاد يك قالب در را پول گردش

 فهـم  هـدف  بـا  بلكـه  نشده استفاده اعداد مقايسه سنتي هشيو از نتايج نمايش بكشيم. جهت
 هـا  رنـگ  از طيفـي  صـورت  بـه  بعـدي  سه و بعدي دو نمودارهاي در نتايج آسان، و عميق
  .است شده داده نمايش

  
  . مروري بر پيشينه پژوهش2

شهر سافك  يبانك ستميدر س ي)، خلق پول خصوصRolnick et al. 1998(رولنيك و ديگران
هاي  گذاري و پرداخت وام به بانك كار بانك شهر سافك سپردهند. ا هعه قرار دادرا مورد مطال

اي از  العـاده  ديگر بود كه در طي اين مدت اين كار را در انحصار خود داشت و سود خـارق 
 سـتم يغالبـا بـه س  بسـياري از محققـان    شد. هاي ديگر عايدش مي خلق نقدينگي براي بانك

  كنند.  اشاره مي يپول خصوص خلقكارآمد  ستميس كيز ا يبه عنوان مثال سافك يبانك
ــن ( ــول و  )، روش Rochon. 1999راشـ ــق پـ ــردشخلـ ــورت   گـ ــه صـ آن را بـ

گردش پول نـه   يتئوره و نشان داده كه قرار داد يمورد بررس) و پويا Endogenousزا( درون
  . باشد نيز مي پول يآور و جمع عيتوز يپول، بلكه تئور خلق يتنها تئور

 و اعطـايي  تسـهيالت  هـا،  سـپرده  حجم بر پولي سياست )، اثرات1385لطفي (تقوي و 
 بهـره و كانـال   نرخ كانال از طريق )1374 - 1382 سالهاي طي( كشور بانكي نظام نقدينگي

 نرخ افزايش به منجر پول حجم بر اساس نتايج كاهش. اند اعتباري را مورد بررسي قرار داده
 اعتبـاري  كانـال  كـاركرد . يابد مي كاهش ملي توليد و ذاريگ سرمايه آن به دنبال و شده بهره
 هاي سپرده كاهش انقباضي) موجب پولي پول(سياست حجم كاهش كه است صورت بدين
 هـاي  وام بـا كـاهش  . يابـد  مي كاهش ها بانك دهي وام قدرت ترتيب بدين و شود مي بانكي
 از حـاكي  حاصـله  نتـايج . بديا مي كاهش ملي توليد لذا و يافته كاهش گذاري سرمايه بانكي،

 نرخ بر ناچيزي بسيار اما منفي تأثير) قانوني سپرده نرخ(پولي شاخص سياست كه است اين
  .گذارد مي آنها اعطايي تسهيالت و مانده ها بانك سپرده حجم رشد
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هاي خلق پول در نظام بانكداري متعارف و راهكـار   )، هزينه1393و ديگران( يصمصام
نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بـا  . اند دادهقرار  يرا مورد بررستامين مالي اسالمي 

يابد به عبارت ديگر افزايش  ثباتي افزايش مي كاهش نرخ ذخيره قانوني، زيان اجتماعي و بي
ثباتي  نرخ ذخيره قانوني در فرآيند خلق پول نظام بانكي موجب كاهش هزينه اجتماعي و بي

  شود.  در اقتصاد مي
)، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته و نمونـه آمـاري   1394و طاهري(شاهچرا 

به بررسي ارتباط ميان خلق نقدينگي و  1391تا  1385هاي  بانك بزرگ كشور طي سال 17
ها بـا تـامين مـالي     اند. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بانك ها پرداخته سرمايه بانك

شوند. افزايش ثبات  هاي نقد، باعث خلق نقدينگي در اقتصاد مي هاي غيرنقد از بدهي دارايي
كند و اندازه بانكي نيز داراي تاثير منفـي   ها در اقتصاد كمك مي بانكي به افزايش نقش بانك

هاي بزرگ اقدام به خلق نقدينگي  هاي كوچك بيشتر از بانك بر خلق نقدينگي است و بانك
دهـي بـه    هاي خود از بانـك مركـزي و وام   ريق بدهيهاي بزرگ بيشتر از ط اند. بانك نموده

اند كه آثار تورمي زيـادي را   دولت اقدام به خلق حجم عظيمي از نقدينگي در جامعه نموده
 بر اقتصاد به جا گذاشته است.

)، به بررسي و مطالعه خلق پـول در يـك اقتصـاد    McLeay et al. 2014مكلي و ديگران(
هـاي   يك اقتصاد مدرن، بخش اعظم پول به شكل سـپرده  مدرن پرداختند. بر اين اساس در

شـوند.   هاي تجاري ايجاد مي دهي توسط بانك ها از طريق وام بانكي است. اصوال اين سپرده
كند، همزمـان سـپرده مربوطـه را در حسـاب بـانكي       هرگاه يك بانك وامي را پرداخت مي

 شود. گيرنده ايجاد كرده و بدين وسيله، پول جديد ايجاد مي وام

)، به بررسي كارايي ابزارهاي سياست پولي و اعتبـاري  1395فرد (زادهحيدري و يوسفي
% افزايش در نرخ ذخيره 1اند. نتايج نشان مي دهد در جهت كنترل نقدينگي و تورم پرداخته

گـردد.  %  مي0.23% و كاهش تورم به اندازه 0.65قانوني، منجر به كاهش نقدينگي به اندازه 
% و 0.51كاهش در ميزان تسهيالت اعطايي سيستم بانكي، نقدينگي را به اندازه  %1همچنين 

توانـد از طريـق   دهد. بنابراين بانك مركزي مي% كاهش مي0.18به تبع آن تورم را به ميزان 
هاي پولي و اعتباري (نرخ ذخيره قانوني و ميزان تسهيالت اعطايي سيسـتم بـانكي)    سياست

 ل نمايد.نقدينگي و تورم را كنتر
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هاي موافقـان و مخالفـان خلـق    )، به بررسي نظرات و ديدگاه1395سبحاني و دروديان(
پول بانكي و همچنين خلق پول در نگاه انديشمندان مسيحي و خلق پول در ادبيات اقتصاد 

پذيري خلق پول به وسيله سيستم بانكي در نظام بانكداري اسالمي اسالمي و ارزيابي توجيه
پذير پول توسط سيسـتم  در جهت آباداني كشور و گسترش توليد، خلق انعطاف اند.پرداخته

بانكي يك امكان بالقوه معرفي شده است ليكن موفقيت اين طرح را در مقصـد تخصـيص   
  اند.هاي بانكي دانستهوام

 فرآيند و بانك ماهيت بر ها داللت و رايج هاي ديدگاه نقد به ،)1397(ديگران و كميجاني
 رويكردهـاي  توصـيفي  -  تحليلـي  روش بـه  اند و پرداخته ايران اقتصاد در انكيب پول خلق
را ) انفـرادي  پـول  خلـق  ديدگاه و فزاينده ضريب ديدگاه مالي، گري واسطه ديدگاه( گانه سه

 منـابع  كه هستند مالي هاي واسطه تنها ها بانك نخست، ديدگاه در. اند داده قرار بررسي مورد
 فرآينـد  دهند؛ مي تخصيص وام متقاضيان به را آن سپس و كرده يگردآور را گذاران سپرده

 پايان متقاضيان به منابع اين پرداخت با و شروع افراد هاي سپرده آوري جمع با وام، پرداخت
 بانكـداري  مدل براساس و مالي، نهادهاي ديگر برخالف ها بانك دوم رويكرد در پذيرد؛ مي

 خلق تجمعي صورت به توانند مي گذاري، سپرده و دهي وام تكرار با و جزئي ذخيره بر مبتني
 خلـق « هـا  بانك اصلي كاركرد بانك، انفرادي پول خلق ديدگاه يا سوم ديدگاه در كنند؛ پول

 هـم  همزمـان  شـخص،  آن كـه  اسـت، » وام طريق از شخص يك براي جديد خريد قدرت
 هـا  بانـك  كـه  سـت ا آن ديـدگاه  اين در اساسي بينش. است گذار سپرده هم و گيرنده قرض
 بـا  هـا  بانـك  توسـط  وام پرداخـت  فرآينـد  و كنند خلق آني طور به را خود منابع توانند مي

  شد. نخواهد متوقف و داشت خواهد ادامه همواره اندازها پس و گذاري سپرده
را  ياقتصـاد اعتبـار   كيـ و گردش پول در  خلق)، Xiong et al. 2017(شيونگ و ديگران

پول نه تنهـا توسـط رفتـار    فزاينده  بيضربر اين اساس  ند.ا هار دادقر ليو تحل هيمورد تجز
هـا نشـان    افتـه يشـود.   مـي  نيـي تعها نيز  بدهي با رفتار بازپرداخت نياستقراض، بلكه همچن

مصـرف   يهـا  پول متاثر از عوامل مرتبط بـا پـول ماننـد عـادت    گردش كه سرعت  دهد يم
اسـتقراض و   يمانند رفتارها ،يرتبط با بدهبا توجه به درآمد و ثروت و عوامل م كارگزاران

 ها بوده است. بانك يرو شيپ ريها و الزامات ذخا يبازپرداخت بده

 پـول  خلـق  سيسـتمي  پويـايي  به بررسي تاثيرات )،1398( بخشي دستجردي و ديگران
 هـاي  سـناريو  طراحـي  از حاصـل  انـد. نتـايج   ايران پرداخته اقتصاد در تورم پديده بر دروني
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 هـاي  ازاي سـپرده  در قـانوني  ذخيـره  نرخ افزايش كه دهد مي نشان پژوهش اين در مختلف
 و هـا  سـپرده  ايـن  محـل  از هـا  بانك دهي وام قدرت حذف و درصد 100 مرز تا مدت كوتاه

 تعـادلي  نرخ يك تعيين و بلندمدت هاي سپرده ازاي قانوني در ذخيره نرخ افزايش همچنين
 پـول،  ثبات عرضـه  به منجر و داده كاهش را ها بانك پول خلق قدرت مركزي، بانك توسط
 سـناريوي  طراحـي  همچنين گردد. مدت مي دراز در توليد هاي هزينه و ها قيمت سطح ثبات
بهبود متغيرهاي اصلي مـدل   به منجر بانكي بهره نرخ كاهش كه داد نشان بهره نرخ در تغيير

  گردد. مي يدتول هاي هزينه و اعتبار خلق ي پول، قدرتعرضه مانند تورم،
 سيستم بر پولي سياست گذار تاثير عوامل شناسايي بررسي به ،)1398( ديگران و رفيعي

 علـت  بـه  بهـره،  نرخ مثبت شوك يك بروز با كه است آن از حاكي نتايج. اند پرداخته بانكي
 شـوك  اثـر  بـر  و يابد مي كاهش ها بانك سود نتيجه در و دهي وام نرخ وام، تقاضاي كاهش
 افـزايش  نيز گذاري سرمايه ميزان و كاهش دهي وام نرخ افزايش، نقدينگي حجم نفتي مثبت
  .يابد مي نيز كاهش انداز پس به خانوارها تمايل و يابد مي

 متعـارف  بانكـداري  نظـام  در پـول  خلـق  مفهوم تبيين به ،)1400(ديگران و نيا محمودي
 خلـق  تئـوري  و جزئـي  رهذخيـ  اصل تئوري ها، بانك مالي گري واسطه تئوري اند و پرداخته
 اول تئوري بر سوم، تئوري كه باشد مي آن از حاكي نتايج. اند داده قرار بررسي را مورد اعتبار

 توسـط  كـه  بانكي نظام اصالح براي كامل بانكداري ذخيره الگوي  و دارد ارجحيت دوم و
 ذخيـره  ريبانكـدا  در. شـود  پيشـنهاد مـي   است، تأييد مورد نيز اسالمي و غربي اقتصاددانان

 كـالن  متغيرهاي و كند حركت صفر سمت به بلندمدت در تواند مي دولت هاي بدهي كامل،
 ذخيـره  بانكـداري  سمت به حركت رو اين از. گيرند قرار خود پاياي وضعيت در اقتصادي

 يـك  بـه  يـابي  دست و بانكي نظام اصالح جهت در مهمي نقش اسالمي، بانكداري و كامل
  .داشت خواهد داقتصا در پايدار وضعيت

 در مـالي  گـري  واسـطه  جاي به ها بانك نقش  تبيين به ،)Van Eeghen. 2021( ون ايگن
 واقعيت اين از تجاري هاي بانك در پول خلق بر اين اساس توانايي. پرداخته است پول خلق

 نقـد  پول جاي به شده صادر تازه هاي سپرده با را خودشان اعتبار آنها كه گيرد مي سرچشمه
 كلـي  طـور  بـه . كننـد  مـي  تـامين  دهنـد،  مي انجام ها واسطه كه همانطور قبل، يشده هسپرد
 زيـادي  تا حـد  تجاري هاي بانك چگونه كه  آمده كنار واقعيت اين با دانشگاهي دانان اقتصاد
 رفتـار  خـرد  اقتصـاد  بانكداري هاي مدل و كالن اقتصاد هاي مدل در ها واسطه مثل هم هنوز
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 و كننـد  مـي  عمـل  تـر  صـادقانه  موضوع اين مورد در مركزي بانك متخصصان ولي كنند مي
 تسهيالت اعطاي با را كار اين آنها. كنند خلق اعتبار هم و پول هم توانند مي ها بانك دانند مي
  .دهند مي انجام خودشان هاي ترازنامه طرف دو در هاآن نوشتن و ها دارايي ساير خريد يا

 ذخيـره  مالي، اصـل  گري (واسطه هاي د همه ديدگاهبررسي مطالعات پيشين حاكي از نق
هـا و عملكـرد نـامطلوب دو     بانـك  ماهيت درباره بانكي) رايج سيستم اعتبار خلق جزئي و

هاي اقتصادي و اثبات خلق پول توسـط سيسـتم بانكـداري و ارائـه      ديدگاه آخر در سيستم
در مطالعـه   باشـد.  كارهاي توصيفي و تحليلي در خصوص اصالح سيستم بانكداري مـي  راه

حاضر فرآيند خلق پـول و گـردش پـول در سيسـتم بـانكي متـاثر از پارامترهـاي اقتصـاد         
كالن(نرخ ذخيره قانوني و نرخ سود) و اقتصاد خرد (ميـل نهـايي بـه مصـرف از ثـروت و      

هـاي   درآمد و نرخ بازپرداخت بدهي) مورد بررسـي قـرار گرفتـه و بـا اسـتفاده از سيسـتم      
گردد. در مدل ارائه شده ضريب فزاينده پول بـا اسـتفاده از رفتـار     ازي ميس كامپيوتري شبيه

 و قـانوني  ذخيـره  كارگزاران در ايجاد بدهي، شكل جديدي به خود گرفته و بر اساس نرخ
گردد؛ اين تعريف منجر به تغيير در شيوه محاسبه سرعت  بدهي تعريف مي بازپرداخت نرخ

از ثروت و درآمد، نرخ بازپرداخت بدهي، نـرخ   گردش پول بر اساس ميل نهايي به مصرف
  گردد.  ها نيز مي ذخيره قانوني و نرخ سود وام

  
  . ادبيات پژوهش3

  خلق پول در سيستم بانكي 1.3
 Moneyهـاي جديـد، خلـق پـول(     هـاي بـانكي و بـا وام    در شكل سپرده تجاريهاي  بانك

Creationدهد، به عنـوان مثـال    ا ارائه مي). وقتي بانك وامي ر3: 2021كنند. (ون ايگن،  ) مي
دهـد،   گيرنده انجـام نمـي   وامي براي خريد خانه، اين كار را با دادن اسكناس نقد به فرد وام

دهد كه در اين زمان، پـول جديـدي    بلكه به حساب بانكي او به اندازه ميزان وام، اعتبار مي
هـاي قبلـي،    پردهگيرنـده از حسـاب سـ    اين پول افزوده شده بـه حسـاب وام   شود. خلق مي

كاهد، بلكه اين قدرت خريد (پول) به تازگي  پرداخت نشده و موجودي ذخاير بانك را نمي
 مبـاحثي  جملـه  از). Ryan-Collins et al. ،(2012 :11كولينز و ديگران( خلق شده است(ريان

دارنـد بحـث در مـورد     توجـه  آن بـه  جزئـي  بانكداري ذخيـره  منتقد انديشمندان كه است
 آن تأثيرات و هيچ از اعتباري پول خلق دهي، وام و پذيري سپرده ميان سررسيدي يها تفاوت
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باشـد(مجاهدي مـوخر و ديگـران،     اقتصادي مي ناپايداري كنار در ها قيمت سطح عمومي بر
 كـه  واقعيـت  هاي موجود در خصـوص سيسـتم بـانكي، ايـن     ). بر اساس ديدگاه47: 1390
 و زمـان  هـم  صـورت  به سپرده و كنند و خلق وام ق ميدهي خل وام با را خود منابع ها بانك
مركـزي   هـاي  بانـك  هـاي  ويژگـي  بيان در شود، مي انجام پيشيني سپرده جذب به نياز بدون

 مركـزي  بانـك  از جملـه :  اقتصـاددانان   اقتصـاددانان،  برخي و پولي گذاران سياست پيشرو،
انگلستان (كينـگ،   مركزي بانك پيشين )، رئيسBerry et al. 2007انگلستان(بري و ديگران، (

)King. 2012انگلسـتان(ترنر، (  مالي خدمات مقام پيشين )، رئيسTurner A. 2013 عضـو ،(( 
 & Carpenterدميرالـپ (  و )، كارپنترAlbertson. 1958رزرو(البرتسون، ( فدرال مديره هيئت

Demiralp. 2010) گودهارت ،((Goodhart. 2007يويورك(دادلي ن رزرو سابق فدرال ))، رئيس
)Dudley. 2009پورز ( اند استاندارد ) و مؤسسه2012اروپا( اتحاديه مركزي )، بانكStandard 

and Poor's Institutions. 201314: 1397است(كميجاني و ديگران،  شده )) پذيرفته.(  
 يكـي  عنوان به و كرده خلق پول اعتبار، خلق سازوكار چهارچوب در تجاري هاي بانك

 عرضـه  بـر  موثري كنترل ها بانك اين رو ازاين شوند مي محسوب پول حجم تغيير عوامل از
). در برخي موارد نيز مقامات دولتـي بـا   8: 2012و ديگران،  كولينز كنند(ريان مي اعمال پول

نماينـد(فاور و   فشار بر بانك مركزي نسبت به دريافت پول(اعتبـار) از آن بانـك اقـدام مـي    
). دريافت چنين اعتباراتي منجـر بـه خلـق پـول     Faure & Gersbach ،(2021 :267گرسباخ(

كنند،  ) ميDebt repaymentگيرندگان بدهي خود را بازپرداخت( در نهايت وقتي وامگردد.  مي
شوند بنـابراين پـول و بـدهي     هاي خلق شده در زمان اعطاي وام مي بين رفتن پول باعث از

) Xing ،(2020 :724رونـد(زينگ(  هم از بين مي آيند و همزمان با وجود مي همزمان با هم به
  ).3: 2021(ون ايگن، و 

 مهـد  كـه  داري سـرمايه  نظام در تجاري هاي بانك توسط پول گسترده خلق از پيامدهاي
 عرضـه  در ثبـاتي بي ،)رونق و ركود(اقتصادي ثباتي بي به توان مي است، متعارف بانكي نظام
 فسـاد  كـارگر،  استثمار زيست، محيط تخريب ي،اجبار رشد تورمي، تمايالت افزايش پول،
 ورشكسـتگي  اجتمـاعي،  محروميـت  عـدالت،  نقض و نابرابري افزايش دموكراتيك، فرآيند
 اشـاره  دارايي حباب و فايده بي گذاري سرمايه اخالقي، مخاطره سپرده، بيمه تحميل ها، بانك

 اجتمـاعي،  ثبـاتي  ياقتصادي، ب رشد ) همچنين كاهش110: 1394 كيانپور و كرد.(صمصامي
 طريـق  از پـول  ارزش نـامطلوب كـاهش   افسارگسيخته و نابرابري از جمله پيامدهاي تورم
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 ي ذخيره ) بانكداري34: 1400نيا و ديگران،  (محمودي.باشد مي اعتباري و هاي بانكي فعاليت
 ايـن . كنـد  مي دريافت دهي وام فعاليت از سرشار سودي همواره اعتبار، خلق بستر در جزئي

 كاهش و خودافزا تورم ي ناحيه از را سرشار سود اين ي هزينه بايد جامعه كه است حالي در
)  و 72:  1390كند(مجاهدي موخر و ديگـران،   تحمل زندگي در بودجه قيد حقيقي ارزش

 در آن جلـوي  روبـه  حركـت  و اقتصـاد  علم دانش پيشرفت وجود با اين در حالي است كه 
 مسير يك به حركت حال در پولي نظام و بانكي نظام كه رسد مي نظر به ها، شاخه از بسياري
 اقتصادي هاي نابساماني از بسياري تشديد سبب تواند مي كه است كننده ثبات بي و نامطلوب

). عـالوه بـر   34: 1400 ديگران، و نيا محمودي(شود اقتصادي كالن متغيرهاي تعادل عدم و
پـول   در توزيـع  تمايلي به رعايـت عـدالت   پول موارد مذكور سيستم بانكي در فرآيند خلق

 دريافـت  در دارنـد،  دسترسـي  وثيقه به كه كساني. گيرد مي خلق شده نداشته و آن را ناديده
موفق بوده و ساير افراد جامعه از  است، امروزي پول اصلي شكل نمايانگر كه اعتبار(بدهي)،
مي بايسـت در جهـت كنتـرل     ) در حالي كهDietsch ،(2021 :172مانند(ديچ( آن محروم مي

 ) باFeinig ،(2020 :12خلق پول بانكي كاري انجام شود و اصالحاتي صورت پذيرد(فينيگ(
در  هنجـاري  هـم  و مفاهيم خلق پول مدرن، هم به صورت فنـي  درك كار، اولين حال، اين

: Hook ،(2022باشـد(هوك(  ميان دانشجويان، دانشگاهيان، فعاالن اقتصادي و اقتصاددانان مي
هـاي موجـود در خصـوص سـاختار      ) لذا قبل از همه اين اقدامات در حالي كـه مـدل  226

انــد، اقتصــاد   هــا در كتــب درســي از هــم پاشــيده     هــا و نحــوه فعاليــت آن   بانــك
دارد كه  ) نيازModern Monetary Theoryمدرن( پولي نظريه يك ) بهMacroeconomicsكالن(

ــك  ــش بان ــدهي  در آن نق ــا و اعتبارات(ب ــا ه ــده   ه ــاظ ش ــوبي لح ــه خ ــانكي در آن ب ) ب
  ).Ehnst ،(2022 :128باشد(اهنست(

 
  شيوه سنتي محاسبه نقدينگي كل و سرعت گردش پول 2.3

ها در محاسبه  بدهي عليرغم اهميت موضوع بدهي و تاثير آن در مبحاث اقتصاد كالن، نقش
 مسكوكات و اسكناس( پول از كه نقدينگي حجم محاسبه است. در مانده نقدينگي كل مبهم

 تشـكيل ) انـداز  پـس  و بلندمدت مدت، كوتاه هاي سپرده( پول شبه و) ديداري هاي سپرده و
نگرديده است و اين در حالي اسـت كـه    محاسبه و لحاظ  ها) ها (بدهي وام ميزان گردد، مي

باشـد. همچنـين بـر اسـاس      هاي بانكي مـي  بخشي اعظمي از نقدينگي، حاصل پراخت وام
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)، سرعت گردش پـول  Fisher) فيشر(The Quantity Theory of Moneyل(پو مقداري تئوري
  شود: بر اساس رابطه زير محاسبه مي

MV PY                     1(  
 توليد Yو  ها قيمت سطح ميانگين P پول، گردش سرعت V پول، حجم Mمعادله  اين در

 ايـن  اسـاس  بر پول سرعت گردش زمينه در نظري و عملي تحقيقات از بسياري. است كل
كنند اما در اين معادله نيز براي محاسبه سـرعت   مي بررسي را آن كننده تعيين عوامل معادله،

 مانـده  مبهم اين فرآيند لحاظ نگرديده و ها و عوامل موثر بر آن، در گردش پول، نقش بدهي
  .است

ها  يشود بالفاصله موضوع بازپرداخت بده هنگامي كه سخن از بدهي به ميان آورده مي
ها نيز مهم و قابـل   گيرندگان در زمان بازپرداخت بدهي شود. چرا كه رفتار وام نيز مطرح مي
ها و بـه تبـع آن از    ها است كه منجر به از بين رفتن بدهي باشد و اين بازپرداخت اهميت مي

 گردد. بين رفتن پول خلق شده توسط سيستم بانكي مي

از ميـزان   Mبـراي محاسـبه حجـم پـول      هاي موجود در علـم اقتصـاد   بر اساس تئوري
  شود: بر اساس رابطه زير استفاده مي Dها  و سپرده Cمردم   اسكناس و مسكوكات در دست

M C D                    2(  

هاي پولي بانك مركزي شامل اسكناس و مسكوك در  نيز از مجموع بدهي Mپايه پولي 
 ERو ذخـاير اضـافي    RRشامل ذخاير قـانوني  ها نزد بانك مركزي كه  جريان و ذخاير بانك

  توانيم پايه پولي را به صورت زير تعريف كنيم: گردد. بنابراين مي تشكيل مي
M C RR ER                  3(  

هايشان بازنويسي كنيم ضريب فزاينـده پـول    را بر اساس نسبت 3و  2چنانچه دو رابطه 
  آيد يعني : بدست مي

m
M

M0

c 1

c γ e
                   4(  
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چنانچه از نسبت وجوه نقد و ذخاير اضافي صرف نظر كنيم(فـرض كنـيم اسـكناس و    
cمسكوكي در جامعه وجود نداشته و ذخاير اضافي نيز برابـر صـفر باشـد(    eو  0 0  (

  :شود آنگاه ضريب فزاينده پول به فرم ساده زير تبديل مي

m
1

γ
                      5(  

 پـولي  پايـه  و حجم پول محاسبه مقادير صرفاً بازتابي از چگونگي 5تا  2روابط  ررسيب
 پس يا طول در زماني مقطع هر ها در بوده و محاسبه آن آنها بندي طبقه ساختارهاي اساس بر
محاسبه حجم پول و  دهد. اين روش ميزان دقيق حجم پول را نشان مي پول، خلق فرآيند از

 خلـق پـول   چگونگي پوياي روند بوده و قادر به انعكاس ايستا روشيضريب فزاينده پولي 
 اطالعـات  فزاينـده پـولي بـه شـكل مـذكور، فقـط       ضـريب  باشد. به عبارت ديگر بيان نمي

 اين، بر دهد. عالوه رفتار افراد را نشان نمي بر مبتني هاي كند و رويه مي منعكس را ساختاري
تكـرار پرداخـت وام   . كنـيم  پيـدا  سنتي داستان ناي در منطقي نقص يك توانيم مي راحتي به

توسط بانك تجاري تحت محدوديت سياست ذخيره جزئي، در هر دوره منجر بـه كـاهش   
بيان  به. شود تمام وام قابل دهي بانك تجاري گرديده تا جايي كه در نهايت وجوه قدرت وام

بايسـت   ، مي5ده رابطه پول بر اساس ضريب فزاين مقدار به براي رسيدن بايد ها بانك ديگر،
ها بـه صـفر برسـد.     دهي آن تمامي وجوه قابل وام را پرداخت نموده تا جايي كه قدرت وام

باشـد.   دهي بانك تجاري عمالً به معنـي تعطيلـي سيسـتم بـانكي مـي      صفر شدن قدرت وام
در  چگونـه حـل مـي شـود؟ پاسـخ      سوالي كه مطرح مي شود اين است كـه ايـن مشـكل   

 را دهي وام رفتار دارد و باشد. آنچه كه سيستم را پويا و زنده نگه مي ا ميه بازپرداخت بدهي
باشد؛ كه به سيسـتم بـانكي اجـازه پرداخـت وام مجـدد را       ها مي كند، بازپرداخت مي پايدار
 حالـت  توانند سيستم را به يك سطح تعادل برسانند؛ آنجا كـه در  ها مي دهد. بازپرداخت مي

ها مجدداً به عنوان وام به چرخـه پـولي    كند و تمامي بازپرداخت ينم تغيير پول مقدار تعادل
  گردد. باز مي
  
  سياست پولي و ضريب فزاينده پول 3.3

 نقدينگي و پول حجم در تغيير براي مركزي بانك كه است تدابيري مجموعه پولي سياست
 و ليپـو  سياست تصميمات اخذ مسئوليت. كند مي اعمال اقتصادي اوضاع تثبيت راستاي در
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اسـاس   همـين  ). بر300:  1382است(دادگر و رحماني،  مركزي بانك عهده بر ها آن اجراي
هاي بانك مركزي در جهت كنترل نقدينگي، تعيين نرخ ذخيره قانوني مورد  يكي از سياست

دهـي بانـك تجـاري     باشد. بر اين اساس با افزايش نرخ ذخيره قـانوني، قـدرت وام   نياز مي
يابـد. در حالـت سـاده     دهي بانك تجاري نيز افـزايش مـي   قدرت وامكاهش و با كاهش آن 

شود كـه معكـوس نـرخ ذخيـره قـانوني       محاسبه مي 5ضريب فراينده پول بر اساس رابطه 
هـا لحـاظ    باشد؛ در اينجا نيز براي محاسبه ضريب فزاينده پول نقـش بازپراخـت بـدهي    مي

  نگرديده است.
 
  مصرف 4.3

خود  كه كشورهاست اقتصادي ساختار بر مؤثر كالن متغيرهاي از خصوصي بخش مصرف
فرد  مصرفي رفتارهاي و عادات و سو يك از مركزي بانك و دولت هاي سياست تأثير تحت

). اين موضوع كه مصرف افراد تحت 125:  1391دارد(عاقلي و امامقلي،  قرار ديگر سوي از
آنچـه كـه در اينجـا مـورد     باشد امـا   باشد، موضوع پژوهش حاضر نمي تاثير چه عواملي مي

شود، بررسي رابطه بين دو پارامتر ميـل   باشد و در اين پژوهش به آن پرداخته مي اهميت مي
نهايي به مصرف از درآمد و ثروت افراد در مكانيسم طراحي شـده خلـق پـول در سيسـتم     

تر باشد. بر اين اساس هرچه ميل نهايي به مصرف از درآمد و ثروت در افراد بيشـ  بانكي مي
باشد، اين موضوع منجر به افزايش تقاضاي وام بيشـتر از سيسـتم بـانكي در جهـت تـامين      

گردد. بنـابراين بـا    هاي آتي مي ها در دوره مخارج مصرفي در دوره حال و بازپرداخت بدهي
افزايش ميل نهايي به مصرف از درآمد و ثروت و درخواست وام بيشـتر از سيسـتم بـانكي،    

گيرد. همچنين با توجه به اينكه بدهي ابزاري اسـت   ت تاثير قرار ميضريب فزاينده پول تح
هـا   باشد، بنابراين هرچه ميـزان بـدهي   كه منجر به دست يافتن افراد جامعه به پول بيشتر مي

بيشتر شود موجب افزايش مخارج مصرفي افراد جامعه خواهـد گرديـد؛ امـري كـه بـدون      
شد به بيان ديگر خلق بدهي، معامالت بيشتري با دريافت وام از سيستم بانكي غيرممكن مي

  را به دنبال خواهد داشت و بر سرعت گردش پول نيز تاثير خود را خواهد گذاشت.
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  . مدل4
شـود كـه در آن خلـق پـول و گـردش آن بـر اسـاس         در اين پژوهش مـدلي معرفـي مـي   

و نرخ سـود)   هاي بانكي) و تحت تاثير متغيرهاي اقتصاد كالن(نرخ ذخيره قانوني بدهي(وام
ها توسط كارگزاران و ميل نهايي به مصرف از درآمد و ثروت) در  و خرد(بازپرداخت بدهي

اي  جامعـه  شود. بر اين اسـاس  ) توضيح داده ميCredit Economyقالب يك اقتصاد اعتباري(
بانــك  كيــ )،Agentsكــارگزار( Nاقتصــاد بســته شــامل  شــود كــه يــك ســازي مــي شــبيه
 يبانـك مركـز  باشـد.   مـي  )Commercial Bankي(بانك تجار كيو  )Central Bankي(مركز

 Required(ازيمورد ن رهينسبت ذخ)، Amount of Money Base(پول هيمقدار پا نييمسئول تع

Reserve Ratio( )و نرخ سودInterest Rate (.وام ما به ژهيتوجه و است)هـاي بـانكي)،   بدهي 
وامل موثر در ميزان درخواست وام يعنـي ميـل   ع و ها بدهي بازپرداخت در كارگزاران رفتار

ها در ضريب فزاينده پول و سرعت گردش پول   نهايي به مصرف از ثروت و درآمد و اثر آن
باشـد، بـه    يمال ي واسطه كيصرفا  نكهيا يبه جا ،يبانك ستمي. سباشد مي مذكور در فرآيند

بر  ي. بانك تجاردگير يمورد توجه قرار م تحت نظارت بانك مركزي پول خلقعنوان مركز 
كننـدگان و   انـداز  پـس  يرا برا گذاري سپرده خدماتاساس قوانين و الزامات بانك مركزي، 

پـول در   ي، مقـدار مشخصـ  كارگزارانبه  كند. فراهم ميرا  رندگانيگ به وام يده خدمات وام
، نكارگزاراكننـد.  مـي  املـه مع گريكـد يبـا   يشود و سپس به طور تصـادف  آغاز مدل ارائه مي

كننـد.   مـي  نيتـام  يبـانك  يهـا  وام قيـ بلكـه از طر  ،درآمـد  قيخود را نه تنها از طر مخارج
روزرسـاني متغيرهـاي    كارگزاران شروع به فعاليت نموده و در انتهاي هر دوره نسبت به بـه 

با استفاده از ما  ،كامپيوتريسازي  و شبيه ياضيمحاسبات ر قياز طرنمايند.  موجود اقدام مي
در حجم پول و سرعت گردش پول بر كننده  نييعوامل تع ييبه شناساقتصادي  متغيرهاي ا

  .پردازيم اساس متغيرهاي اقتصاد كالن و خرد مي
  

  مدل) Assumptions(هاي فرض 1.4
) و زمـان  =N  1,000هزار نفر در نظر گرفته شده است ( تعداد افراد جامعه (كارگزاران) يك

). هيچگونه =t  50دوره (سال) مشخص گرديده است ( 50فعاليت افراد در سيستم (جامعه) 
اسكناس و مسكوكات در جامعه وجود نداشته و افراد تمامي پول خود را در بانك تجـاري  
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نمايند. ميزان پول پايه (ثروت اوليه) كه به صورت تصادفي بـين افـراد جامعـه     نگهداري مي
M  1,000,000باشد( واحد مي 1,000,000تقسيم گرديده است مبلغ  ). دسترسي به بانـك  =

باشـد. بانـك تجـاري در زمـان      تجاري براي همه افراد جامعه به صورت يكسان ميسر مـي 
شود و بر اساس ميزان وجوه قابل وام، اقدام  پرداخت وام تفاوتي ميان افراد جامعه قائل نمي

اي وام، نمايد. بانك تجاري در صورت وجـود تقاضـ   به پرداخت وام به تمامي متقاضيان مي
نمايـد. افـراد جامعـه در سررسـيد وام،      كليه وجوه قابل وام را به افراد متقاضي پرداخت مي

  نمايند. هاي سررسيد شده خود اقدام مي نسبت به بازپرداخت بدهي
  

  مراحل پياده سازي مدل 2.4
 مرحله اول مخـارج  در هر دوره شش مرحله وجود دارد:و زمان گسسته است در اين مدل 

، مرحلـه چهـارم   اعتبـار  جـاد يا، مرحله سوم ها وام يتقاضا برا، مرحله دوم شده يزير برنامه
 يدر ابتـدا ي. بازپرداخت بدهو مرحله ششم  درآمد صيتخصحقيقي، مرحله پنجم مخارج 

دوره همـان   يكه برنامـه مخـارج خـود را بـرا     دگير مي ميتصم كارگزارهر  ،يهر دوره زمان
و  يفعلـ  (پـول) از ثروت يتواند به عنـوان تـابع   شده مي يزري مخارج برنامه نيكند. ا نييتع

 شتريب يشده او از ثروت جار يزري كه مخارج برنامه يدرآمد مورد انتظار خود باشد. هنگام
پـس   گر،يد ي. از سودكن مي نيتام يبانك يها را با درخواست وام يمخارج اضاف نيباشد، ا
از  زانيـ مچـه  كـه   دگيـر  مي ميتصم يتجار وام، بانك يها برا درخواست يتمام افتياز در

ها با مبلغ  كل وام يتقاضا سهيتوان با مقا را ميتقاضاهاي وام قابل اجابت است و اين مقدار 
، مخارج خود را ي كارگزاراناعتبار، تمام جاديدست آورد. پس از گام ا كل وجوه قابل وام به

نظر ه اقتصاد بسته ب يكنند. برا مي نيمتا گريكديدر معامالت با  يبانك يها با پول خود و وام
 يشود. سپس درآمد به طور تصادف به درآمد كل در اقتصاد مي ليرسد كه مخارج كل تبد يم
توانند درآمد  سهم خود را دارد. افراد مي كارگزارهر  .شود مي و تقسيم نييتع كارگزاران يبرا

هـر   انيـ استفاده كننـد. در پا  ثروت يآور جمعبه بانك و يا  يبازپرداخت بده يخود را برا
 يبـده  زانيـ م و پـول  ميـزان از جملـه   ،كـارگزار هـر   يبرا ياقتصاد يديكل ريمتغ دودوره، 

 يوارد دوره بعـد  يد و رونـد اقتصـاد  نشـو  مي رسانيروز به بيبه همان ترتپرداخت نشده 
  .روش در ادامه آمده است نيا قيشود. شرح دق مي
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  هشد يزير برنامه مرحله اول : مخارج
منتشـر شـده و    يتوسط بانك مركز M هياز پول پا يمقدار مشخص ميكن يفرض م ابتدا

ثروت تنها در قالـب پـول در   . اختصاص داده شده است كارگزارانبه همه  يبه طور تصادف
 جامعـه  در مسـكوكات  و اسـكناس  و بر اساس فروض مدل، هيچگونه مدل ما وجود دارد

هـر   جـه يدرنتنمايند.  مي نگهداري تجاري بانك در را خود پول تمامي افراد و نداشته وجود
ثروت درنظر گرفتن اينكه  با كند. مي افتياش در هيرا به عنوان ثروت اول m پول يفرد مبلغ

مخـارج  باشـد،   yدرآمـد انتظـاري   رود  ياست و انتظـار مـ   m ي(موجودي نزد بانك) فعل
eشده يزري برنامه   شد:با مي ريبصورت ز tر زمان د iكارگزار   

e t α. m t β. y t                 6(  

ميل  αگرددكه  محاسبه مي βو  α ريزي شده بر اساس دو پارامتر برونزاي  مخارج برنامه
  باشد. مي درآمد ميل نهايي به مصرف از βو  ثروت نهايي به مصرف از
  وام يتقاضا برامرحله دوم : 

 (پول) اوثروت  ي به وسيلهصرف كند، مدوره  نيتواند در ا مي iكه كارگزار  يولپ مقدار
 يپول را بـرا  يشود. اگر مبلغ فعل مي نيكند، تام مي افتيكه از بانك در ييها وام نيو همچن

mيعني باشد،  يشده كاف يزري مخارج برنامه يازهايبرآوردن ن t e t  ، دقيقا ميزاناو 
 داشته باشـد.  ازيناينكه به وام بدون كند،  مياش  شده يزري مخارج برنامه صرف راخود پول 

m او باشد، ميزان پولاز  شيشده او ب يزري اگر مخارج برنامه t e t  ،به دنبال  دياو با
 ددار تصـميم  كارگزار كه وامي (مقدار b شده يزري باشد. وام برنامه ياعتبار از بانك تجار

 ياش و مقدار فعلـ  شده يزري مخارج برنامه نيبه عنوان تفاوت ب كارگزار بدهد) درخواست
  شود: ف مييتعر او پول

b t 	e t 		m t                  7(  

ها  كل وام يبا تقاضا يهركس درخواست وام خود را ارائه كرد، بانك تجار نكهياز ا پس
B t است: ريه بصورت زك شود يمواجه م  

B t 	 ∑ b t                    8(  
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  اعتبار جاديامرحله سوم : 
تحقـق آن   زانيـ درباره م يبانك ستميشده، س يزري برنامه يها برخورد با كل مبلغ وام در
توانـد در دوره   كـه بانـك مـي    ييهـا  وام زانيحداكثر م اي F. وجوه قابل وام دگير مي ميتصم
ـ  ديـ شـود، نبا  مـي  ميتنظ جزئي رهيذخ استيبر اساس سو  ئه دهدارا يجار  رياز ذخـا  شيب
  شود: فرض مي ريباشد، كه شكل ساده آن بصورت ز ياضاف

F t 1 γ . 1 . M t 1 μ . L t         9(  

Mاسـت،   قـانوني  رهيـ ذخ نـرخ  γدر آن  كه t     مجمـوع پـول اسـت، وL t    مجمـوع
درآمـد بانـك تجـاري از     θنرخ سود سـپرده،   δ است. t ر زماندهاي سررسيد نشده  بدهي

باشد. در خصوص نرخ سود وام، نرخ سود  هاي پرداختي مي نرخ سود وام μپرداخت وام و 
  باشد: مواره رابطه زير برقرار ميسپرده و درآمد بانك ه

μ	 	 	 	θ                   10(  

گـذاران تحـت عنـوان     داختي، ميان سـپرده هاي پر از وام μبه عبارت ديگر سود دريافتي 
شـود. در   تقسيم مي θو بانك تجاري به عنوان درآمد حاصل از پرداخت وام  δسود سپرده 

كنيم بانك تجاري درآمد خود را تحت عنـاوين مختلـف ميـان سـهامداران،      اينجا فرض مي
كند. بر اين  دهند، تقسيم مي كاركنان، و ساير افرادي كه به نوعي خدماتي را به بانك ارائه مي

ي اساس درآمدهاي حاصله بانك، مجدداً به كارگزاران پرداخت شده و به حساب هاي بانك
ها بعـالوه سـود    شود. بنابراين براي محاسبه وجوه قابل وام از مجموع سپرده ها واريز مي آن

پرداختي به آن و عايدي برگشتي به حساب كارگزاران از درآمد بانك پس از كسـر سـپرده   
اگر  شود. ها استفاده مي آن  قانوني منهاي مجموع بدهي(وام)هاي سررسيد نشده بعالوه سود

Fباشـد،   يهـا كـاف   كل وام يبرآورده كردن تقاضا يام براوجوه قابل و t B t   تمـام ،
Fصورت، اگر  نيا ريشود. در غ وام برآورده مي يها درخواست t B t    بانـك فقـط ،

هـا   كه بانك وام ميكن فرض مي نجاي. ما در انمايد نياز درخواست وام را تام يتواند بخش مي
  :يعنيكند  آنها اعطا مي يزهاايبه نسبت ن ،را به افراد

k F t /B t                   11(  

b t k. b t                   12(  
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bاست و  ينسب بيضر كي kدر آن  كه t كـارگزار   افتهي وام تحقق ي دهنده نشانi  در
 .است tزمان 

  حقيقي مرحله چهارم : مخارج
به استقراض از بانـك نداشـته باشـد،     يازين iكارگزار  كه در باال ذكر شد، اگر همانطور

صـورت،   نيـ ا ريـ شـده اسـت؛ در غ   يزري برنامهمخارج  زانيبه م قايدق وي حقيقي مخارج
 ريـ و پول استقراض شده است، كه بصـورت ز فعلي  پولمجموع او برابر با  حقيقي مخارج

  شود: محاسبه مي

ei t 	= 		mi t 	+ bi(t)                 13(  

تـوان   را مـي  t، مخارج كل در اقتصـاد در زمـان   كارگزارانتمام حقيقي  مخارججمع  با
  بدست آورد: ريبصورت ز

E t ∑e t                   14(  

  درآمد صيتخصمرحله پنجم : 
 قيـ درآمد كل به طـور دق در نتيجه است،  يگريدفرد درآمد  نفر، كيآنجا كه مخارج  از

 عيـ تمـام مخـارج، درآمـد را بـا توجـه بـه توز       يآور كل است. پس از جمـع برابر مخارج 
  :ميدار نيبنابرا م،يده مي صيبه هر كارگزار تخص كنواختي

Y t ∑y t                   15(  

y نجا،يا در t  درآمد كارگزارi  در دورهt .است  
  يبازپرداخت بدهمرحله ششم : 

خود را بازپرداخـت كننـد. آنهـا ملـزم بـه       يبده ديبا درآمد، كارگزاران افتياز در پس
مطابق قرارداد هستند. مقدار ها)  (نرخ بازپرداخت وام λي به ميزان بدهبخشي از بازپرداخت 
r بازپرداخت t  كارگزارi  شود: مي فيتعر ريبه صورت ز  

r t λ	. 	l t μ. l t                16(  



 247   )محمد رئيسي و ديگران( ... پول خلق مكانيسم سازي شبيه

 

 ديـ و با دهيآن رس دياست كه سررس يبدهي از نسبتها،  بازپرداخت وام نرخ 	λ در آن كه
l .پرداخت شود t  هاي ذخيره شده از قبل و  يبدهμ. l t هـاي سررسـيد    ميزان سود وام

  شده است. به صورت وام دريافت iتوسط كارگزار  شده كه
 ياقتصـاد  يرهـا يمتغ يسانروزر هب يبرا ريز يايبه معادالت پو ازيخاتمه مدل، ما ن يبرا

tدر زمان   افتهي شيها افزا وام سود سپرده و ،با كسب درآمد پول  iكارگزار  ي. براميارد 1
  :يعني ابدي يكاهش مبدهي و با پرداخت مخارج و بازپرداخت 

m t 1 m t 	δ. m t 	 y t b t e t r t      17(  

كـاهش   يبازپرداخت بـده با وام دريافتي افزايش و با  iكل كارگزار بدهي مشابه،  بطور
  :ديآ يبدست م ريبصورت ز iكارگزار  ي كلبده نيبنابرايابد.  مي

l t 1 l t b t r t               18(  

افـراد   يتمام يرا با جمع پول و بده يمجموع مقدار پول و بده ميتوان ما مي ت،ينها در
  :ميت آوربدس

M t 1 ∑m t 1                 19(  

L t 1 ∑l t 1                 20(  

ي (و پرداخـت   هاي سررسـيد نشـده   سپس كارگزاران با موجودي(پول) جديد و بدهي
  .كند نشده به بانك تجاري) وارد دوره بعدي شده و اين چرخه ادامه پيدا مي

  
  ي مدلنظر ليتحل 3.4

 اول ميـان تعامـل  . عامالت استتشرح داده شده در باال شامل دو نوع  يصاداقت يفرآيندها
 انيـ مدوم و تعامـل   دهد را تشكيل مي پول خلقاست كه فرآيند  بانكي ستميو س كارگزاران
دهـد. بـه علـت     را شكل مـي باشد،  ميمخارج  -  دهنده فرآيند درآمد ليكه تشك كارگزاران
 يهـا  سـتند، بلكـه بـا حلقـه    ين گريكـد ييند مستقل از دو فرآ نيا ،يمربوط به بده يرفتارها

را  يپول و بده رينه تنها ذخا يبانك ستميس يده اند. رفتار وام گره خورده يا دهيچيبازخورد پ



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 9سال  ،بررسي مسائل اقتصاد ايران   248

 

 مـالي  تـامين  بـه  را گيرنـدگان  وام، بلكه (تعامل اول)دهد مي رييپول تغ خلقفرآيند  قياز طر
كـه منجـر بـه    سـازد   مي قادر شخصي، ثروت يا درآمد بر عالوه بدهي، از استفاده با مخارج

 رفتـار  ديگـر  سـوي  از .(تعامل دوم)شـود  مـي كـارگزاران   هيـ بق يدرآمد برا انيدر جر رييتغ
كـارگزاران   ميان مخارج- درآمد ارتباط در بدهكار كارگزاران درآمد جريان با كه بازپرداخت

 تـاثير  پـول  ايجـاد  رونـد  بـر  بـدهي،  و از بين بردن پـول  با همزمان طور به شود، مي مبادله
 بـا  مـرتبط  عوامل و فزاينده پول ضريب ي كننده تعيين عوامل كه هنگامي بنابراين،. گذارد مي

  .بررسي كنيم مجزا را فرآيند اين دو توانيم نمي كنيم، مي مطالعه را پول گردش سرعت
ان براي اينكه بتوانيم اثر پارامترهاي ورودي را بر حجم پول و سرعت گردش پـول نشـ  

هاي سنتي محاسبه حجم پـول و سـرعت    هايي را معرفي نموده و مجدداً تئوري دهيم نسبت
  كنيم: گردش پول را بازنويسي مي
ها محاسبه  ها و بازپرداخت ها در طول زمان را با استفاده از وام ابتدا تغيير در ميزان بدهي

  كنيم: مي

B t R t                   21(  

هاي بانكي نبايد بيشتر از وجوه قابل وام باشـد،   و بر اساس اينكه وام 9ابطه با توجه به ر
cنسبت  ∈   كنيم: مي تعريف وام قابل وجوه به بانكي هاي وام نسبت عنوان به را 0,1

c 	
. . .

            22(  

c حداكثر اين نسبت به اران پرداخت شودكارگز به وام، قابل وجوه تمام كه زماني 1 
cو زماني كه هيچگونه وامي پرداخت نشود به حداقل  رسد. هرچه اين نسـبت از   مي 0

يك كمتر شود و به صفر نزديك شود به معني كاهش تمايل و تقاضا به دريافت وام توسط 
اري در پرداخـت وام  بودن وجوه قابل وام و قدرت بانك تجـ  كارگزاران عليرغم دردسترس

 باشد.  مي

باشد كه مي تواند با  ها نيز بخشي از بازپرداخت مورد نياز مي به همين ترتيب بازپرداخت
cمعرفي نسبت  ∈   به شرح زير بيان شود: 0,1

c                    23(  
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cچنانچه  هـا برابـر بـا     خـت وام باشد كه ميزان بازپردا باشد بيانگر اين موضوع مي 1
باشد؛ كه خود نشان دهنده محقق شـدن   شده بر اساس قرارداد مي هاي سررسيد ميزان بدهي

باشد. هرچه ايـن نسـبت از    ها مي هاي آن درآمدها و قدرت كارگزاران در بازپرداخت بدهي
هاي سررسـيد شـده بـر اسـاس قـرارداد       يك كمتر شود بيانگر بازپرداخت بخشي از بدهي

  . باشد مي
هاي دريافتي به حساب كارگزاران نـزد بانـك تجـاري     همانطور كه قبال نيز بيان شد وام

Mتوانيم حجم پول را به صورت  شود بنابراين مي واريز مي L M     تعريـف كنـيم و بـا
  در طول زمان ثابت است بنابراين: Mتوجه به اينكه 

 24(  

ها برابر با تغيير در  تغيير در ميزان بدهي آن شود كه در در سيستم زماني محقق مي تعادل
ها  شود كه تمامي بازپرداخت ميزان حجم پول باشد به عبارت ديگر تعادل زماني حاصل مي

توسط كارگزاران مجدداً توسط بانك تجاري به عنـوان وام بـه كـارگزاران پرداخـت شـود      
	R B عادل، حجم پول به يـك سـطح ثابـت    و به چرخه پولي بازگردد. بنابراين در زمان ت

  شود: رسيده است كه تغييري در آن حاصل نمي
dL

0 25(  

  ه حجم پول در حالت تعادل برسيم:توانيم با حل روابط باال ب مي

M
.

.
M  26(  

μ،  10همانطور كه قبالً عنوان گرديد بر اساس رابطه  δ θ باشد؛ در نتيجه مي:  

M M  27(  

  شود: و ضريب فزاينده پول به صورت زير تعريف مي

m  28(  

و نـرخ   نسـبت ذخيـره قـانوني    بـه نـوعي توسـط    پـول  ضريب فزاينـده  اساس، اين بر
 هـا قـرار   بـدهي  بازپرداخـت  نرخ تأثير حتت شود و به شدت مي ها تعيين بازپرداخت بدهي



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 9سال  ،بررسي مسائل اقتصاد ايران   250

 

كنـد، قـدرت بانـك تجـاري در      نرخ ذخيره قانوني افـزايش پيـدا مـي    كه هنگامي. گيرد مي
 رو ايـن  شـود؛ از  مـي  تـر  توسط كارگزاران سخت وام آوردن پرداخت وام كاهش و بدست

هـاي   وامهـا،   نرخ بازپرداخت بدهي افزايش همچنين با. يابد مي كاهش فزاينده پولي ضريب
شد.  خواهد فزاينده پولي ضريب كاهش از بين رفته و موجب بازپرداخت طريق از بيشتري

. شـود  فزاينده پـول نيـز بيشـتر مـي     ضريب باشد، نسبت ذخيره قانوني كمتر بنابراين هرچه
 هـم در  زيـرا  رسـد  نظر مـي  به پيچيده ها بازپرداخت نسبت به ضريب فزاينده پول وابستگي

و  28توانيم با بازنويسي معادلـه   مي شده است. ظاهر 28 معادله در رجصورت و هم در مخ
  نشان دهيم:  29يك محاسبه ساده ضريب فزاينده پول را به صورت معادله 

m 1  29(  

 يعنـي . هـا دارد  بازپرداخـت  نسبت با معكوسي بر اين اساس ضريب فزاينده پول ارتباط
 فزاينده پول را ضريب طبيعي طور شود و به مي منجر به از بين رفتن پول بازپرداخت، رفتار

ها تاثيري در ضريب  ها و سود سپرده دهد ميزان سود وام نشان مي 28معادله  .دهد مي كاهش
ها اثر مثبت  ها و سود سپرده فراينده پولي ندارند اما در ادامه نشان خواهيم داد ميزان سود وام

  واهد داشت.بر سرعت گردش پول خ
λيعنـي  ( نـدارد  وجـود  اقتصـاد  در بـازپرداختي  جريان هيچ كه كنيم فرض اگر 0 (، 
 مـي  تقليل زير ساده فرم به 29و  28معرفي شده در دو معادله  فزاينده پول ضريب بنابراين

  :باشد يابد كه دقيقاً فرمول ضريب فزاينده پول سنتي مي

m
1

γ
 30(  

بخشـي از آن   شـود؛  بخش مـي  شامل دو E ديد مخارج كلهمانطور كه قبالً نيز بيان گر
تـامين شـده    Bهاي بـانكي   كارگزاران و بخش ديگر توسط وام Aتوسط موجودي حساب 

  آورده شده است: 31است كه در رابطه 

Y E A B 31(  

 نبايـد  A كه ميزان وجوه برداشت شده از حساب كارگزاران بابت تامين مخـارج  آنجا از
c سـوم  نسبت ما باشد،  E شده ريزي مهمخارج برنا از بيش ∈  كنـيم  مـي  معرفـي  را 0,1

  :بطوريكه
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c3=
A

EP =
A

αM+βY
  32(  

cچنانچه  شـده تمامـاً از    ريـزي  باشد كه مخارج برنامه باشد بيانگر اين موضوع مي 1
تـامين   ها نقشـي در  طريق وجوه بانكي موجود در حساب كارگزاران تامين شده است و وام

هاي  اند. هر چه اين نسبت كاهش يابد، بيانگر سهم بيشتر وام شده نداشته ريزي مخارج برنامه
  باشد. شده كارگزاران مي ريزي بانكي در تامين مخارج برنامه

 آن شـود كـه در   در سيستم زمـاني محقـق مـي    همانطور كه قبالً نيز عنوان گرديد تعادل
هـا   مجدداً توسط بانك تجاري بـه عنـوان وام بـه آن    ها توسط كارگزاران تمامي بازپرداخت

Bپرداخت شود  و به چرخه پولي بازگرد( R   تـوانيم بـا اسـتفاده از      ). بر ايـن اسـاس مـي
  درآمد كل را بر اساس حجم پول و بدهي كل محاسبه كنيم:  32و  31، 23روابط 

Y L 33(  

  ها و حجم پول را بر اساس روابط زير بازنويسي كنيم: توانيم ميزان بدهي مي همچنين

L
.

M 34(  

μ، (10همانطور كه قبالً عنوان گرديد بر اساس رابطه  δ θباشد بنابراين رابطـه   ) مي
  كنيم. بنابراين: را بازنويسي مي 34

L M 35(  

  و در نتيجه:

M L 36(  

، αتوانيم سرعت گردش پول را بر اساس پارامترهاي  اكنون با داشتن معادالت جديد مي
β ،γ ،λ  وμ     و همچنـين نسـبت هـايc ،c ،c       بـر اسـاس تئـوري مقـداري پـول فيشـر  
)MV PYها برابر يك باشد( ) و با فرض اينكه سطع عمومي قيمتP   محاسبه نمود: )1

V  37(  

  در نتيجه:
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V
	  38(  

 ميزان حجـم  اساس بر تنها نه درآمد كه گرفت نتيجه وانت مي فوق معادالت مجموعه از
 β و αرفتاري كارگزاران در مخارج مصـرفي   پارامترهاي اساس بر بلكه ، Lو بدهي  Mپول 

 در وضـعيت تعـادل، مقـادير   . شود مي تعيين μو نرخ سود  λو همچنين جريان بازپرداخت 
 نتيجـه،  در هسـتند  عوامـل  تعـامالت  خروجـي  و دارنـد  همبستگي يكديگر با بدهي و پول

باشد. با افزايش پارامترهاي  پارامترهاي معرفي شده وابسته مي به تمامي گردش پول، سرعت
α ، β   ،λ  و μ  ،پـارامتر   يابد امـا  افزايش مي گردش پول سرعت γ  بـا  معكوسـي  ارتبـاط 

  گردش پول دارد. سرعت
بستگي دارد. اما محاسبه  نشان داديم كه سرعت گردش پول به چه عواملي 38در معادله 

ي عدم  سرعت گردش پول در زماني كه هيچ وامي پرداخت نشود (كه در ادامه به آن، ناحيه
در زماني  31شود. بر اساس رابطه  تعيين مي 41شود) بر اساس رابطه  پرداخت وام تعبير مي

شده  ريزي برنامه مخارج اساس بر كه هيچگونه وامي پرداخت نشود، مخارج كارگزاران صرفا
  شود: مي تعيين و بدون دريافت وام

Y E αM βY 39(  

  كه بر اساس آن داريم:

Y M 40(  

  شود: و سرعت گردش پول بر اساس رابطه زير محاسبه مي

V
α

1‐β
 41(  

اكنون مي خواهيم سرعت گردش پول را در زماني كه سيستم به تعادل رسيده و درآمـد  
آيد را محاسبه نماييم.  در حجم پول تغييري به وجود نمي كل به حداكثر خود رسيده است و

 توسـط  هـا  بازپرداخـت  بيـان شـد در زمـان تعـادل، تمـامي      25همانطور كه قبال در معادله 
 چرخه به و  شود پرداخت كارگزاران به وام عنوان به تجاري بانك توسط مجدداً كارگزاران

  بازگردد بنابراين: پولي

Y E M B M R 42(  
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توانيم سرعت گردش پول را در زماني كه  مي 42در رابطه  33و  23با جايگذاري روابط 
باشـد بـر اسـاس روابطـه زيـر       به حداكثر خود رسيده است و سيستم در حالت تعادل مـي 

  محاسبه نماييم:

Y M . λ. 1 μ L M . λ. 1 μ M 43(  

هـاي   افتـد كـه نسـبت    اينكه حداكثر سرعت گردش پول در زماني اتفاق مـي با توجه به 
) به باالترين حد خود رسيده باشند؛ بنابراين حداكثر سرعت گردش پول بـر  1(

  باشد: مي 44اساس رابطه 

V 1 1 μ . λ  44(  

و رابطـه   μنـرخ سـود   و  λهـا   سرعت گردش پول رابطه مستقيمي با نسبت بازپرداخت
ها  ها و نرخ سود وام دارد چرا كه هر چه نسبت بازپرداخت γمعكوس با نرخ ذخيره قانوني 

باشـند و ايـن    هاي بيشـتر بـه بانـك تجـاري مـي      بيشتر شود؛ كارگزاران ملزم به بازپرداخت
گردد. كاهش نرخ ذخيره قانوني نيز منجـر   موضوع منجر به افزايش سرعت گردش پول مي

دهي بانك تجاري، افزايش درآمد كل و بـه تبـع آن افـزايش سـرعت      فزايش قدرت وامبه ا
  گردد. گردش پول مي

 

  سازي مدل نتايج شبيه .5
اقتصاد، ضريب فزاينده  تعادلي در وضعيت كه گرفت نتيجه توان ارائه شده مي مدل اساس بر

 نسـبت  ،β درآمـد  و αاز ثـروت   مصـرف  زاي ميل نهايي به برون پارامتر چهار پولي توسط
گردد. اما سرعت گردش پول عالوه  تعيين مي λبدهي  بازپرداخت نسبت و γذخيره قانوني 

 چگونـه  اينكـه  مشـاهده  باشد. بـراي  نيز وابسته مي μبر پارامترهاي مذكور به نرخ سود وام 
 با اسـتفاده  گذارد، مي بر ضريب فزاينده پول و سرعت گردش پول تاثير پارامترها اين مقادير

هـا را بـر    پردازيم و سپس اثر آن سازي مدل مي زا به شبيه از مقادير مختلف پارامترهاي برون
ضريب فزاينده پول و سرعت گردش پول با استفاده از نمودارهاي دو بعدي و سه بعدي با 

  دهيم. ها و بدون مقايسه عددي، نتايج را نشان مي استفاده از طيفي از رنگ
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  و  ، پارامترهاي  1.5
و در   βو  αرا بـه دو پـارامتر    cو  c ،cهاي  وابسته بودن نسبت 4و 3، 1در نمودارهاي 

  دهيم: را در حجم پول نشان مي cتاثير نسبت  2نمودار 

 

هاي بانكي به  نسبت وام – نسبت  . 1نمودار 
  وجوه قابل وام

  هاي پژوهش منبع: يافته

 

  در ميزان حجم پول اثر نسبت  .2ودار نم
  هاي پژوهش منبع: يافته

 بازپرداخت نسبت ميزان-  نسبت  – 3نمودار 
  شده سررسيد هاي بدهي به ها وام

  هاي پژوهش منبع: يافته

نسبت وجوه بانكي (بدون  -  نسبت  – 4نمودار 
  شده  ريزي محاسبه وام دريافتي) به مخارج برنامه

  هاي پژوهش منبع: يافته

λسازي با پارامترهاي  در چهار نمودار فوق شبيه γ μو  0.1 صورت پذيرفتـه   0
cدر ناحيه پايين، سمت چپ،  1است. در نمودار و  αباشد، بدين معني كه وقتـي   مي  0

β  باشـد   در اين محدوده هستند، هيچگونه وامي پرداخت نشده است و بدهي كل صفر مـي
L باشد كه به دليل پـايين بـودن ميـل     و عدم پرداخت وام در اين منطقه بدين علت مي 0
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نهايي به مصرف از ثروت و درآمد كارگزاران و عدم نيـاز بـه وام بـانكي در جهـت تـامين      
مخارج مصرفي مي باشد؛ بنابراين اين منطقه را به عنوان ناحيه عدم پرداخت وام نامگذاري 

شود، تاثير دو پارامتر  راست و باال، هرچه غلظت رنگ بيشتر ميكنيم. با حركت به سمت  مي
α  وβ  در نسبتc     بيشتر شده است. به عبارت ديگر با افزايش ميل نهـايي بـه مصـرف از

هاي بانكي افزايش يافته و بانك تجاري نيز بـر اسـاس ايـن     ثروت و درآمد، تقاضا براي وام
اساس قوانين و الزامات بانك مركزي نمـوده اسـت.   افزايش تقاضا، اقدام به پرداخت وام بر 

، نشان  cنشان دهيم. افزايش نسبت  2در حجم پول را در نمودار  cتوانيم تاثير نسبت  مي
ي پرداخت بيشتر وجوه قابل وام توسط بانـك تجـاري بـه كـارگزاران و بـه تبـع آن        دهنده

  باشد.  افزايش در حجم پول مي
شـده را كـه    هاي سررسـيد  وام دقيق ه پرداخت وام، كارگزاران مبلغدر ناحي 3در نمودار 

اند. در ناحيه عـدم پرداخـت    بايست بر اساس قرارداد بازپرداخت نمايند، پرداخت نموده مي
cوام، هيچگونه وامي پرداخت نشده است  Rبنابراين ميزان بازپرداخت  0 و بدهي  0

Lكل  به يك عبارت صفر تقسيم بر  ،cسبه نسبت باشد كه در اين حالت براي محا مي 0
باشد بنابراين در ناحيه عـدم   صفر خواهيم رسيد كه نتيجه آن مبهم و فاقد معني و مفهوم مي

توانيم محاسبه كنيم كه اين ناحيه با رنگ سبز مشخص شـده   را نمي cپرداخت وام، نسبت 
cوام  پرداخـت  عـدم  ناحيه نيز در 4است. در نمودار مخـارج   تمـام  باشـد زيـرا   مـي  1

تـامين شـده اسـت و     دارنـد  اختيار در اكنون ميزان وجوهي كه هم با افراد شده ريزي برنامه
كـاهش يافتـه    cنيازي به دريافت وام نبوده است. با حركت به سمت باال و راست، نسبت 

شـده   ريزي هاست و بيانگر كاهش نقش ميزان وجوه در دسترس افراد در تامين مخارج برنام
 كامـل  طـور  بـه  فردي هاي حساب توسط شده ريزي باشد. به عبارت ديگر مخارج برنامه مي
  .شود مي كوچكتر βو  αافزايش پارامترهاي  با يافته تحقق بخش و نيست تحقق قابل

  
  ضريب فزاينده پول  2.5

بسـتگي   λو  α  ،β  ،γهمانطور كه قبال نيز عنوان شد ضريب فزاينده پـول بـه پارامترهـاي    
نحوي صورت پذيرفته است  سازي بر اساس مقادير مختلف پارامترهاي مذكور به دارد. شبيه

 λو  γ، اثر پارامترهـاي   λو  γو تغيير در پارامترهاي  βو  αداشتن دو پارامتر  كه با ثابت نگه
  را نشان مي دهيم و برعكس.
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  تعيين ضريب فزاينده پولي از طريق. 5نمودار 
  ه مصرف از ثروت و درآمدميل نهايي ب

  ها و كاهش بازپرداخت
  هاي پژوهش منبع: يافته

  تعيين ضريب فزاينده پولي از طريق .6نمودار 
  ميل نهايي به مصرف از ثروت و درآمد 

  ها و افزايش بازپرداخت
  هاي پژوهش منبع: يافته

  5حجم پول متناظر با نمودار . 7نمودار 
  هاي پژوهش منبع: يافته

  6حجم پول متناظر با نمودار . 8ار نمود
  هاي پژوهش منبع: يافته

λسازي با پارامترهاي  شبيه 5درنمودار  γ μو  0.1  صـورت پذيرفتـه و نشـان    0
باشد. در واقـع بيـانگر    وام يك مي پرداخت عدم ناحيه در ضريب فزاينده پولي شده كه داده

نگرديـده   در سيسـتم ايجـاد   اضـافي  پول پرداخت وام، هيچ طريق اين موضوع است كه از
است(تقاضايي براي دريافت وام از طرف كارگزاران نبوده و به تبع آن بانك تجـاري وامـي   

افزايش ضريب فزاينده پولي را بـا   توانيم مي پرداخت وام، ناحيه پرداخت ننموده است). در
خـود   و اينكه چگونه ضريب فزاينـده پـولي بـه حـداكثر مقـدار      βو  αافزايش پارامترهاي 

γبا پارامترهاي  6رسد، مشاهده كنيم. نمودار  مي 0.1  ،λ μو  1 سازي شـده   شبيه 0
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λبه حداكثر ميزان خود رسيده است  λها  است. نرخ بازپرداخت وام و كارگزاران بايـد   1
هـاي دريـافتي اقـدام نماينـد. افـزايش نـرخ        در پايان دوره نسبت به بازپرداخـت كليـه وام  

 8و  7ريب فزاينده را تحت تاثير قـرار داده اسـت. در نمودارهـاي    بازپرداخت به شدت ض
نمايش داده شده است.  6و  5حجم پول بر اساس ضريب فزاينده پولي متناظر با دو نمودار 

در منطقه وام ضريب فزاينده پولي افزايش يافته است ولي در نمودار  6دليل اينكه در نمودار 
هـا بـه بـاالترين سـطح      اكثر رسيدن ميزان بازپرداختحجم پول تغيير نكرده است، به حد 8

λخود  يابـد   ها با پرداخـت وام افـزايش مـي    باشد چرا كه حجم پول در طول دوره مي 1
ها عمالً حجم پول به سطح اوليه خود (پول  ليكن در پايان همان دوره با بازپرداخت كليه وام

  ) رسيده است. Mپايه 

 

  طريق از پولي يندهفزا ضريب تعيين .9نمودار 
  نرخ ذخيره قانوني و نرخ بازپرداخت 

  و افزايش ميل نهايي به مصرف
  هاي پژوهش منبع: يافته

 

  طريق از پولي فزاينده ضريب تعيين .10نمودار 
  پرداخت نرخ ذخيره قانوني و نرخ باز

  و كاهش ميل نهايي به مصرف
  هاي پژوهش منبع: يافته

 

  9ر با نمودار حجم پول متناظ – 11نمودار 
  پژوهش هاي يافته: منبع

 

  10حجم پول متناظر با نمودار  – 12نمودار 
  پژوهش هاي يافته: منبع
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αسازي بر اساس  شبيه 9در نمودار  β μو  1 انجام شده است. زماني كه نرخ  0
λبازپرداخت و نرخ ذخيره قانوني در كمترين ميزان   γ باشند، ضريب فزاينده  مي 0.05

رسد. با افزايش نسبت هاي مذكور، ضريب فزاينده پولي نيز كاهش  حداكثر خود ميپول به 
αبا پارامترهاي  10يابد. نمودار  مي 0.9   ،β μو  0.8 سازي شـده اسـت. بـا     شبيه 0

كاهش ميل نهايي به مصرف از ثروت و درآمد، ميزان تقاضاي وام كاهش يافته و اثر خود را 
هاي دريافتي و  است. كاهش تقاضاي وام منجر به كاهش وام بر ضريب فزاينده پولي گذاشته

در نهايت كاهش حجم پول گرديده است. در اينجا افزايش نرخ ذخيره قانوني تاثير بيشتري 
بر كاهش ضريب فزاينده پولي خواهد گذاشت و علت آن كاهش ميزان وجوه قابل وام نزد 

باشد.  قابل مشاهده مي 10است نمودار باشد. اين تاثير در قسمت پايين و ر بانك تجاري مي
و  9حجم پول بر اساس ضريب فزاينده پولي متناظر با نمودارهاي  12و  11در نمودارهاي 

  نمايش داده شده است. 10
  
  سرعت گردش پول  3.5

 λو  α  ،β  ،γهمانطور كه قبال نيز عنوان شد سرعت گردش پول نيز عالوه بر پارامترهـاي  
نحـوي   سازي بر اساس مقادير مختلـف پارامترهـاي مـذكور بـه     د. شبيهنيز بستگي دار μبه 

و  γ  ،λو تغيير در پارامترهاي  βو  αصورت پذيرفته است كه با ثابت نگه داشتن دو پارامتر 
μ .اثر پارامترهاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهيم و برعكس ،  

 

تعيين سرعت گردش پول از طريق . 13نمودار 
  به مصرف از ثروت و درآمد ميل نهايي 

  و كاهش نرخ سود
  هاي پژوهش منبع: يافته

 

تعيين سرعت گردش پول از طريق ميل  .14نمودار 
  نهايي به مصرف از ثروت و درآمد 

  و افزايش نرخ سود
  هاي پژوهش منبع: يافته



 259   )محمد رئيسي و ديگران( ... پول خلق مكانيسم سازي شبيه

 

 

تعيين سرعت گردش پول از طريق  .15نمودار 
  ميل نهايي به مصرف از ثروت و درآمد 

  كاهش نرخ سودو 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 

تعيين سرعت گردش پول از طريق ميل  .16نمودار 
  نهايي به مصرف از ثروت و درآمد 

  و افزايش نرخ سود
  هاي پژوهش منبع: يافته

γسازي بـر اسـاس پارامترهـاي     شبيه 14و  13در نمودارهاي  λو  0.1 صـورت   1
μسـود وام  پارامتر نرخ  13پذيرفته است. در نمودار  نـرخ سـود وام     14و در نمـودار   0

μ % در 20هـا را از صـفر درصـد بـه      توانيم تاثير افزايش نـرخ سـود وام   باشد. مي مي 0.2
ها، كارگزاران بر اساس  مشاهده نماييم چرا كه با افزايش نرخ سود وام  14و  13نمودارهاي 
ت نمايند و اين موضوع منجر به بايست عالوه بر اصل وام، سود آن را نيز پرداخ قرارداد مي

گـردد. افـزايش سـرعت     پرداخت بيشتر وجوه و در نهايت افزايش سرعت گردش پول مي
به  14و  13ها در قسمت باال و راست نمودارهاي  گردش پول متاثر از افزايش نرخ سود وام

را  هـا  پارامتر نرخ بازپرداخت بـدهي  16و  15خوبي نمايش داده شده است. در نمودارهاي 
λدهيم  تغيير مي پـارامتر نـرخ    15دهـيم. در نمـودار    سازي را انجام مي و مجدداً شبيه 0.1
μها   سود وام μها  پارامتر نرخ سود وام 16و در نمودار  0 باشـد. تغييـر نـرخ     مـي  0.2

 16و  15% در نمودارهـاي  10بـه   14و  13% در نمودارهـاي  100از  λها  بازپرداخت بدهي
هـا برابـر    رعت گردش پول گرديده است. در زماني كه نـرخ بازپرداخـت  منجر به كاهش س

λباشد  % مي100 هـاي دريـافتي را در پايـان همـان دوره تصـفيه       كارگزاران تمامي وام 1
دهنـد كـه در ايـن حالـت سـرعت       كنند و در ابتداي دوره بعد دوباره درخواست وام مي مي

λني كه گردش پول به حداكثر خود رسيده است اما در زما باشد كارگزاران ملـزم   مي 0.1
هاي دريافتي(و در صـورت وجـود سـود، اصـل وام و سـود آن)       % از وام10به بازپرداخت 

ها بيشتر باشد سرعت گردش پول نيز بيشـتر و   باشند؛ بنابراين هرچه نرخ بازپرداخت وام مي
  هر چه اين نسبت كمتر باشد سرعت گردش پول نيز كمتر خواهد بود.
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تعيين سرعت گردش پول از طريق . 17ار نمود
  نرخ ذخيره قانوني و نرخ بازپرداخت 

  و كاهش نرخ سود
  هاي پژوهش منبع: يافته

 

تعيين سرعت گردش پول از طريق . 18نمودار 
  نرخ ذخيره قانوني و نرخ بازپرداخت 

  و افزايش نرخ سود
  هاي پژوهش منبع: يافته

αارامترهاي سازي با پ شبيه 18و  17در نمودارهاي  0.9  ،β انجام شـده اسـت.    0.8
μهـا   پارامتر نرخ سـود وام  17در نمودار  هـا   پـارامتر نـرخ سـود وام    18و در نمـودار   0
μ باشد. در نمودارهاي فوق نيز به خوبي تاثير افـزايش نـرخ بازپرداخـت و نـرخ      مي 0.2

  ايم. سود وام در سرعت گردش پول را به تصوير كشيده
  
  سيستمتعادل در  4.5

حجم  19بيان كرديم؛ در نمودار  4- 2همانطور كه قبالً شرايط تعادل در سيستم را در بخش 
كشـيم. نمـودار    پول در زمان تعادل در سيستم بر اساس پارامترهاي مختلف را به تصوير مي

به پنج ناحيه مختلف تقسيم شده است كه پارامترهاي ورودي هر ناحيه بر اساس جدول  19
در ناحيه يك ميل نهايي به مصرف از ثروت و درآمد در بـاالترين حـد و نـرخ    باشد.  مي 1

λباشد. آنجا كه حجم پول به بيشترين ميزان خود رسيده است  % مي10ذخيره قانوني  0.1 
باشد. به همين ترتيب در ناحيه هاي بعدي از ميزان ميل نهـايي بـه مصـرف از ثـروت و      مي

ايم. در هر پنج ناحيـه نتـايج    ره قانوني را افزايش دادهدرآمد كاسته شده و همچنين نرخ ذخي
%) 100% تا 10و نرخ بازپرداخت (از  1سازي حجم پول با پارامترهاي مختلف جدول  شبيه

توانيم تعادل برقرار شده در سيستم، تاثير ميل نهايي به مصرف از  نمايش داده شده است. مي
داخت را بر حجم پول به صورت يكجـا در  ثروت و درآمد، نرخ ذخيره قانوني و نرخ بازپر

  مشاهده كنيم. 19نمودار 
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  سازي تعادل در سيستم پارامترهاي ورودي جهت شبيه - 1جدول 
  پارامتر

 ناحيه
α  γ δ 

1/0 1 1 يك  2/0  

9/0 دو  9/0  2/0  2/0  

8/0 سه  8/0  3/0  2/0  

7/0  چهار  7/0  4/0  2/0  
6/0 پنج  6/0  5/0  2/0  

  منبع: محاسبات پژوهش

  
  تعادل در سيستم و نمايش تاثيرپذيري حجم پول از ميل نهايي به مصرف، . 19 نمودار

  نرخ ذخيره قانوني و نرخ بازپرداخت بدهي به صورت همزمان
  هاي پژوهش منبع: يافته

  
  گيري . نتيجه6

ها، تئوري  گري مالي بانك ي واسطه گانهرويكردهاي سهبر اساس تحقيقات صورت پذيرفته، 
) و تئوري خلق اعتبار مورد بررسي قرار گرفتـه و  ديدگاه ضريب فزايندهجزئي( اصل ذخيره

در دو رويكرد آخر، خلق پول توسط سيستم بانكي متاثر از عـواملي همچـون نـرخ ذخيـره     
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ها  قانوني، استفاده از سيستم ذخيره جزئي، نرخ سود و همچنين ساختار خاص ترازنامه بانك
خلق پول توسط سيستم بانكي به دليل آثار مترتـب آن بـا   به اثبات رسيده و همواره مبحث 

  انتقاداتي همراه شده است. 
بر اساس فرآيند ايجاد اعتبار بـانكي، هـم پـول و هـم بـدهي از ايجـاد اعتبـاري ناشـي         

كنند. در سيستم بانكي هم پول و  هاي تجاري نقش اصلي را ايفا مي شوند كه در آن بانك مي
بـوده و هنگـام پرداخـت وام(خلـق بـدهي)، همـان ميـزان         هم بدهي بـا يكـديگر متقـارن   

ها به وجود آمده و يا از ميان  سپرده(خلق پول) ايجاد و با تغييرات همزمان در ترازنامه بانك
هـاي اخيـر    هاي ايجاد شـده توسـط سيسـتم بـانكي در وقـوع بحـران       روند. نقش بدهي مي

منجر به نگراني اقتصـاددانان و   اقتصادي و تاثيرگذاري آن بر متغيرهاي همچون حجم پول،
  توجه بيشتر آنان به اين موضوع شده است.

در مدل ارائه شده در اين پژوهش نقش بدهي و بازپرداخت بدهي در فرآيند خلق پـول  
توسط سيستم بانكي بر اساس رفتار كارگزاران و همچنين در سرعت گردش پـول نمـايش   

بر خـالف مـدل سـنتي و بـر اسـاس رفتـار       داده شد. بيان جديدي از ضريب فزاينده پولي 
ها و نرخ ذخيـره قـانوني ارائـه     كارگزاران در دريافت وام و همچنين نرخ بازپرداخت بدهي

گرديد. همچنين در بيان جديد محاسبه سرعت گردش پول نيز از پارامترهاي ميل نهايي بـه  
هـا   نرخ سـود وام ها و  مصرف از ثروت و درآمد، نرخ ذخيره قانوني، نرخ بازپرداخت بدهي
شود بـه ميـل نهـايي بـه      استفاده شد. اينكه چگونه يك اقتصاد به اقتصاد اعتباري تبديل مي

ي  اي تحـت عنـوان ناحيـه    مصرف از ثروت و درآمد بستگي خواهد داشت؛ آنجا كه ناحيـه 
بدون وام معرفي شد، به علت پايين بودن تمايالت كارگزاران به مصرف از ثروت و درآمـد  

اً عدم درخواست وام در جهت تامين مخارج مصـرفي بـوده اسـت. در ناحيـه عـدم      و نهايت
پرداخت وام، به دليل عدم ايجاد بدهي، موضوع خلق پول از طريـق ايجـاد اعتبـار و خلـق     

ها مفهـومي نخواهـد داشـت. بنـابراين مجـدداً       بدهي و همچنين موضوع بازپرداخت بدهي
نهايي به مصرف از درآمد را در تشكيل اقتصاد اهميت ميل نهايي به مصرف از ثروت و ميل 

  كنيم. اعتباري يادآوري مي
كـالن و همچنـين نحـوه     اقتصـاد  هـاي  نظريـه  ارائه و بيان در كه رسيده آن زمان اكنون
 كـه  چـرا  گـردد  لحاظ و محاسبه ها بدهي نقش حجم پول و سرعت گردش آن، ي محاسبه
 در بـانكي  سيسـتم  الينفـك  جـزء  عي بههاي تجاري و به نو محصول كاركرد بانك ها بدهي
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 كـه  شـوند  مي خلق هاي تجاري زماني توسط بانك ها بدهي .است شده تبديل كنوني جوامع
افـزايش   آن، نتيجـه  و يابـد  مـي  در جامعه افزايش )درآمد و ثروت از(مصرف به نهايي ميل

 پول به عهجام افراد يافتن هاي بانكي در جهت تامين مخارج مصرفي، دست تقاضا براي وام
 گـردش  سـرعت  افـزايش  نهايت در و بيشتر معامالت ها، آن مصرفي مخارج افزايش بيشتر،
. باشـد  مـي  آن روي پـيش  الزامات و ها  بازپرداخت ها، بدهي موضوع از مهمتر. گردد مي پول

 تعيين را بدهي عمر كه هستند باشد) ها(كه به نوعي به درآمد افراد نيز وابسته مي بازپرداخت
نتـايج   .بـرعكس  و يابـد  مـي  كاهش بيشتر هاي بازپرداخت بدهي در سيستم با عمر. نندك مي

حاصله نشان مي دهد ميل نهايي به مصرف از ثروت و ميل نهايي به مصرف از درآمـد اثـر   
مستقيم در تقاضاي وام و در نتيجه ايجاد بدهي و نهايتاً خلـق پـول دارد. نـرخ بازپرداخـت     

هـا كمتـر    متر عمر بدهي در سيستم بناميم. هرچه نرخ بازپرداخت وامتوانيم پارا ها را مي وام
ها بيشتر باشد،  شود و هرچه نرخ بازپرداخت وام باشد، ماندگاري بدهي در سيستم بيشتر مي

ي خود بوده و اين  هاي سررسيد شده كارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بيشتري از بدهي
گردد. افزايش نـرخ   و به تبع آن كاهش حجم پول مي ها موضوع منجر به از بين رفتن بدهي

گردد.  هاي بيشتر، منجر به افزايش سرعت گردش پول نيز مي ها به دليل پرداخت بازپرداخت
نسبت ذخيره قانوني اثر معكوس بر حجم پول و سرعت گـردش پـول دارد و بـا افـزايش     

د بانـك تجـاري كـاهش    نسبت ذخيره قانوني توسط بانك مركزي، ميزان وجوه قابل وام نز
هـا نيـز منجـر بـه      دهد. افزايش نرخ سـود وام  يافته و ضريب فزاينده پولي را نيز كاهش مي

  شود. هاي بيشتر توسط كارگزاران و در نتيجه افزايش سرعت گردش پول مي بازپرداخت
  
  ها نوشت پي

 

 باشد. د ميمنظور از بدهي، بدهي ايجاد شده توسط سيستم بانكي در قالب پرداخت وام به افرا .1

 هـاي  حسـاب  در موجود اعتبار:  اول جنبه باشد؛ مي مطرح جنبه دو اعتباري اقتصاد خصوص در .2
 و بـانكي  سيسـتم  نـزد  مسكوكات و اسكناس هيچگونه و بوده خريد قدرت منزله به افراد بانكي
 بـه  درآمـد،  بـر  عـالوه  خـود  مخـارج  تامين جهت در جامعه افراد: دوم جنبه. ندارد وجود مردم

 ايـن  در. باشند مي وابسته آن به و داشته نياز نيز بانكي سيستم توسط پرداختي) هاي وام(اعتبارات
 .باشد مي آن جنبه دو هر اعتباري اقتصاد از منظور پژوهش
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