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تهران شمالواحد دانشگاه آزاد اسالمی 

:جزوه درس 

پول و ارز و بانکداري 
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:پول

پول راتعریف کرد چراکه شکل ظاهري و فیزیکی پول عوض شده است بهتر است پول را براساس شکل ظاهري و فیزیکی نمی توان 
.براساس وظایف آن تعریف کنیم

:وظایف پول
تومان) می توانیم ارزش یا قیمت کاالها را اندازه گیري کنیم –با واحد پول (ریال ها و خدمات :پول وسیله اندازه گیري قیمت کاال- 1

: از طریق پول ما می توانیم مبادالت خود را انجام دهیم در حال حاضر که حجم پول زیاد است بدون پول انجام پول وسیله مبادله- 2
مبادالت مشکل است.

پول وسیله پس انداز (حفظ ارزش اقتصادي) : از طریق پول ما می توانیم ارزش اقتصادي  را که ایجاد کردیم حفظ کنیم فرض - 3
اقتصادي تولید می کند از طریق تولید میوه حال براي حفظ این ارزش اقتصادي نمی تواند میوه را پس انداز کنیم که کشاورز ارزش

.کند بلکه آن را تبدیل به پول می کند و آنرا پس انداز می کند

توجه شود که در شرایط تورم شدید پول نمی تواند وظیفه سوم را به خوبی انجام دهد .

نام دارد. هر شیئی که بتواند وظایف فوق  را انجام دهد پول

:انواع پول در جوامع فعلی
اسکناس ومسکوك - 1

.اسکناس و مسکوك در گردش در دست واحد هاي اقتصادي هستند

سپرده جاري- 2

سپرده هاي مدت دار و پس انداز : سپرده هاي مدت دار  داراي قدرت نقدینگی کمتري نسبت به سپرده جاري می - 3
.بهره یا سود تعلق می گیردباشد ولی امتیازش آن است که به این سپرده ها 

M1حجم پول=اسکناس و مسکوك+سپرده جاري

M2نقدینگی   =M1+  سپرده مدت دار 
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نقدي نیست به آن شبه پول گوییم."سپرده هاي پس انداز مدت دار کامالاز آنجاییکه 

M3=بانکیغیرموسساتهايسپرده+M2++سهاماوراق قرضه و مشارکت+سکه طال

.یا حجم پول می باشدM1اغلب منظور از پول یا موجودي پول کشور همان

:ارزش پول
حال حاضر ارزش اسکناس در هر کشور به چه چیزي بستگی دارد؟می خواهیم به این سئوال جواب دهیم که در 

ارزش پول : در حال حاضردیگربراي پول پشتوانه طال وجود ندارد به عبارت دیگر قابلیت تبدیل پول به طال از بین 
رفته است.

موظف است که به عنوان مثال در حال حاضر روي پول در باره ارزش آن و مقدار طالیی که دولت براي هر واحد پول
بپردازد چیزي نوشته نشده است .

هاي جاري نیز فقط در حسابهاي بانکی بانکهاي تجاري منعکس است . ارزش سکه هم اسکناس و مسکوك و سپرده
به  عنوان فلز ناچیز است اسکناس و مسکوك و سپرده جاري به خودي خود داراي ارزش نیستند.آیا این بدان معنی 

در جامعه ارزش ندارند؟"نیست که آنها واقعا

همه قبول دارند که در ازاي کاال ها و خدمات پول پرداخت کنند چراکه مردممسلما: جواب این سئوال منفی است
کرد سپرده هاي جاري نیز داراي ارزش است چرا که با کشیدن چک می توان کاالها و خدمات مورد نیاز را خریداري 

از سئوالی که پیش می آید این است که حاال که پول داراي ارزش است آیا می توان مشخص کرد که ارزش هر واحد
آن چه قدر است به عنوان مثال ارزش هرواحد از آن چه قدر است به عنوان مثال ارزش یک ریال چه قدر است؟

روشن است که ارزش هرواحد از پول برابر است با مقدار کاالها و خدماتی که می توان به وسیله پول خریداري کرد . 
خریداري کرد به سطح عمومی قیمتها بستگی دارد .از طرف دیگر آنچه که می توان به وسیله یک واحد پول 
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برابر شود ارزش هرواحد پول به نصف تغییر می یابد چراکه در این صورت مقدار کاالها و خدماتی 2اگرتمام قیمتها 
که به وسیله هر واحد پول می توان خریداري کرد نسبت به قبل به نصف کاهش می یابد و بر عکس اگر تمام قیمتها 

.برابر می شود2ف کاهش یابد ارزش هر واحد پول به نص

برابر 2چرا که در این صورت مقدار کاالها و خدماتی که به وسیله هر واحد پول می توان خریداري کرد نسبت به قبل 
می شود.

به همین دلیل است که مردم به هنگام افزایش سطح عمومی قیمتها می گویند که ارزش پول کاهش یافته است. به 
عبارت دیگر ارزش پول با سطح عمومی قیمتها رابطه عکس دارد در دوران تورم ارزش پول کاهش می یابد در 

صورتی که قیمت ها کاهش یابد مسئله برعکس خواهد شد. یعنی ارزش پول در این صورت باال می رود .

ینه هاي دولت افزایش یافته بود جهانی اول می باشد در آن هنگام هزمثال بارز تورم شدید مورد آلمان پس از جنگ
ولی دولت قادر نبود هزینه هاي خود رااز طریق مالیات تامین کند بلکه براي تامین هزینه هاي  فوق از طریق چاپ 

کردن و انتشار پول جدید اقدام کرد با چاپ و انتشار این پولهاي جدید مخارج مصرفی کل افزایش یافت در حالی که 
الها وخدمات) ضربه هایی که اقتصاد دیده بود امکان افزایش تولید به نسبت افزایش عرضه به دلیل(تقاضاي کل کا

افزایش قیمتها شدید تر می شد براي پول وجود نداشت در نتیجه همچنان که پولهاي اضافی چاپ و منتشر شد 
کشور داشته باشند.جلوگیري از چنین وقایعی در اقتصاد دولتها باید مدیریت دقیقی براي میزان عرضه پول در

بطورکلی ارزش پول هر کشور به مقدار زیادي بستگی به خواست و عملکرد دولت دارد اگر دولتها بخواهند مقدار 
عرضه پول در کشوررا بانرخ باالیی افزایش دهند این امر موجب تورم شدید و کاهش ارزش پول خواهد شد.

نتیجه بحث باال توصیه زیر می باشد:

مقدار عرضه پول در کشور را محدود کنند و دیگر سیاستهاي اقتصادي خود را به نحوي تنظیم کنند که در دولتها باید
حد قابل قبولی ارزش پول را تثبیت کنند.

:عرضه پول
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ابتدا می خواهیم ببینیم که مقدار اسکناس و مسکوك در گردش چگونه تعیین می شود در ایران اسکناس و مسکوك 
نصف کل عرضه پول را تشکیل می دهد . "تقریبا

در دوران پایه طال (یعنی دورانی که پول داراي پشتوانه طال بود و نیز قابلیت تبدیل به طال را داشت)مقدار عرضه پول 
پول از بین رفت در جوامع مختلف بستگی به مقدار طالي پشتوانه آن داشت وقتی که پشتوانه طال در برابر در گردش

عرضه پول در جوامع افزایش یافت در حال حاضر هم در هیچ کشوري براي پول در گردش پشتوانه طال وجود ندارد . 
ئوالی که پیش می آید این است که چه پس حاالکه طال مقدار اسکناس و مسکوك در گردش را مشخص نمی کند س

چیزي مقدار اسکناس ومسکوك در گردش هر کشور  را مشخص می کند؟

حاال می پردازیم به مقدار  سپرده جاري اهمیت سپرده جاري در کل عرضه پول کشور زیاد است چراکه بخش مهمی 
به وسیله بانکهاي تجاري تعیین می "از عرضه پول کشور را سپرده جاري تشکیل می دهد مقدار سپرده جاري عمدتا

شود در این جا باید تاکید کرد که عالوه بر رفتار بانکهاي تجاري ترجیحات مردم نیز بر میزان سپرده جاري در بانک 
اثر می گذارد .

پاسخ به این سئوال که بانک هاي تجاري چه قدر می توانند پول ایجاد کنند هم مهم است هم پیچیده میزان عرضه 
بر میزان ل در کشور به مقدار زیادي به وسیله بانک مرکزي تعیین می شود ولی رفتار مردم و بخش خصوصی پو

اعتبار اثر می گذارد.

عرضه پول=حجم پول=موجودي پول

:منحنی عرضه پول
بهره عرضه باتوجه به این که افزایش نرخ بهره میزان وام دهی بانک ها را افزایش می دهد بنابراین با افزایش نرخ 

پول یا حجم پول افزایش می یابد بنابراین منحنی عرضه پول داراي شیب مثبت است.
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:تقاضاي پول
منظور از تقاضاي پول نگهداري پول نقد توسط واحد هاي اقتصادي و خانوار ها می باشد.

منظور از پول نقد اسکناس و مسکوك و سپرده جاري می باشد.

ر کینز:دالیل نگه داري پول از نظ

تقاضاي معامالتی براي پول- 1

تقاضاي احتیاطی براي پول- 2

تقاضاي نقدینگی یا سودا گري براي پول- 3

این که افراد وخانوار ها بدون نگه "سئوال این است که چرا خانوار یا بنگاه پول نقد نگه داري می کند مخصوصا
را افزایش دهند .داشتن پول می توانند از طرق مختلف ثروت و دارایی هاي خود 

ما درباره افراد بسیار ثروتمند ي ممکن است شنیده باشیم که پول کمی در دست داشته باشند در حالی که ثروت 
دارند.مزارع و سایر دارایی هاي غیر پولی )- زیادي در اشکال (کارخانه ها

داراي هیچ گونه بازدهی مستقیم همراه سود یا بهره است در حالی که پول نگه داري شده"دارایی هاي دیگر معموال
.نمی باشد

سئوال این است که پس چرا بنگاه ها و افراد نگه داري پول را به دیگر دارایی ها ترجیح می دهند بطور کلی پول 
دلیلی که توضیح می دهیم توجیح می شود:3توسط افراد وبنگاه ها به وسیله 

:تقاضاي معامالتی براي پول-1
براي انجام اغلب معامالت پول مورد نیاز است بنا براین براي آنکه افراد و بنگاه ها بتوانند معامالت خود را انجام دهند 

خود نگه داري کنند و یا در حساب جاري خود نگه داري کنند روشن است که هرچه دوست دارند که مقداري پول نزد 
نجام معامالت نگه داري خواهد کرد.درآمد شخص بیشتر باشد مقدار بیشتري پول جهت ا
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 کل تقاضاي پول براي هدف هاي معامالتی در سطح کشور نیز به درآمد ملی بستگی دارد به عنوان مثال
همراه با افزایش درآمد ملی تقاضاي پول براي هدف هاي معامالتی افزایش می یابد.

:تقاضاي احتیاطی براي پول- 2
توضیح دادیم خانوار ها و بنگاه ها به دلیل دیگري نیز پول نگه داري می کنند .عالوه بر تقاضاي معامالتی که 

.این دلیل مربوط می شود به عدم اطمینان خانوار ها و بنگاه ها از وضعیت آینده خود 

ي خانوار ها و بنگاه ها از وضیعت درآمدي خود در آینده و حوادثی که ممکن است اتفاق افتد اطالع کامل ندارند برا
مثال افراد ممکن است مریض شوند و یا محل سکونتشان را تغییر دهند هم چنین دریافتی ها ودرآمد ها ممکن است 

در موقع انتظار در دسترس قرار نگیرد ."دقیقا

براي مقابله با چنین حوادثی افراد و بنگاه ها قسمتی از دارایی هاي خود را به شکل پول و شبه پول نگه داري کنند 
د تقاضاي معامالتی ؛ تقاضاي احتیاطی پول در سطح کشور نیز به درآمد ملی بستگی دارد.همانن

بنابراین تقاضاي احتیاطی پول در سطح کشور همراه از آنجا که با افزایش درآمد ملی درآمد خانوار ها افزایش می یابد 
با درآمد ملی افزایش می یابد.

:ضاي نقدینگی یا سوداگري براي پولتقا-3
مردم ترجیح می دهند که بخشی از دارایی هاي خود را در اشکالی نگهداري کنند که بتوانند از ارزش پولی آن مطمئن 

بوده و همچنین از تغییرات قیمت آن منتفع شوند.

مقدار پولی را که افراد یا بنگاه ها براي هدف هاي سوداگري نگه داري می کنند به پیش بینی آنها درباره چگونگی 
یرات قیمتها در آینده بستگی دارد.تغی

اگر مردم احساس کنند که قیمت اوراق قرضه به احتمال زیادي در آینده کاهش خواهد یافت آنها مقدار زیادي"مثال
پول براي هدف سوداگري و سود جویی نگه داري خواهند کرد.

:پولنظریه مقداري
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سرعت گردش پول و رابطه مبادله:
اورلینگ وآلفرد مارشال م تئوري مقداري مقداري پول که به وسیله اقتصاد دانانی مثلمی خواهیم نظریه بنا

توسعه پیدا کرده است را توضیح دهیم.فیشر

براي فهم تئوري مقداري پول ابتدا مفهوم سرعت گردش پول را تعریف می کنیم:

بکار می رود به عبارت دیگر نرخ یا اندازه اي است که پول عرضه شده براي انجام معامالت:سرعت گردش پول
سرعت گردش پول متوسط تعداد دفعاتی است که یک واحد پول (یک ریال)در طول سال براي خرید کاالها و خدمات 

بکار می رود.

V = (NNP)/M

=NNPتولید خالص ملی اسمی=Vسرعت گردش پول 

=Mعرضه پول

.می تواند براساس محصول خالص ملی واقعی یعنی سطح عمومی  قیمتها بیان شودNNP)تولیدخالص ملی اسمی(

NNP=P.Q

ریال باشد محصول خالص ملی 10000تن فوالد باشد اگر قیمت هر تن فوالد  200فرض کنید محصول ملی شامل 
اسمی برابر است با                                                                                                            

2000000=10000*200

مقدار مساوي آن را قرار دهیم داریمNNPاگر در رابطه بجاي 

بیان دیگري از معادله سرعت گردش پول می باشد.رابطه مبادله 

.سمت راست رابطه مبادله کل مبلغ دریافتی بابت فروش کاالها و خدمات را نشان می دهد (تقاضاي کل)

www.jozve.org



www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

9 | P a g e

از آنجا که کل مقدار دریافت شده براي کاالها و خدمات در طول دوره باید با کل مقدار خرج شده براي کاالها و 
.ساوي باشد پس سمت راست معادله با سمت چپ آن باید مساوي باشدخدمات در طول دوره م

ثابت است آنها اعتقاد داشتند از آنجا که سرعت گردش پول Q)و( Vاقتصاد دانان کالسیک فرض می کنندکه
براساس خواست و عادت مردم تعیین می شود پس می توان آنرا ثابت فرض کرد .

)Q آن در اشتغال کامل تعیین می شود بر اساس این فرضیات رابطه باال نشان می دهد ) نیز ثابت است چراکه مقدار
.که سطح عمومی قیمتها بستگی به مقدار عرضه پول دارد

%افزایش خواهد 10%افزایش یافته است تئوري مقداري پول مدعی است که قیمت ها هم10فرض کنید عرضه پول
یافت .

کند اگر دولت هزینه هاي خود را به وسیله افزایش در عرضه پول تامین کند این نظریه به حقیقت مهمی اشاره می
خواهد بود.نتیجه تورم شدید 

واردات طالو نقره به اسپانیا افزایش یافت و نتیجه  آن افزایش قیمتها بود در اواخر 17و 16براي مثال در طی قرون 
جنوبی و کانادا موجب افزایش قابل توجه عرضه پول شد و وقتی که اکتشاف طال در ایاالت متحده و آفریقاي 19قرن 

سطح عمومی قیمتها به مقدار قابل توجهی افزایش یافت.

:اوراق قرضه (باند)
اوراق قرضه به وسیله دولت یا برخی از بنگاه ها منتشر می شود براي اینکه قیمت هر برگ اوراق قرضه را مشخص 

این باند ها دائمی هستند و تاریخ بازخرید "وراق قرضه وجود دارد که اوالفرض می کنیم که نوع ساده اي از اکنیم 
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دارنده آنها در پایان یک سال مبلغ معین دریافت می کند و منتشر کننده آن موظف است آنرا پرداخت "ندارند .ثانیا
کند.

در سال ریال1000تدر این جا فرض می کنیم این مقدار معین که منشر کننده هر سال مجبور به پرداخت آن اس
است.

ریال می 1000ریال پرداخت ثابت بازده باند نامیده می شود ؛ پس داشتن یک باند معادل دریافت ساالنه 1000این 
ریال چه قدر باید در حال 1000اکنون از خود سئوال می کنیم که یک معامله کننده براي دریافت ساالنه ودائمیباشد 

حاضر بپردازد .

ریال 1000که ارزش فعلی جریان درآمدي زیر را محاسبه کنیم . هر کدام از سئوال ما احتیاج داریمبراي جواب این
هاي فوق در پایان سال اول ؛ دوم و سوم توسط دارنده اوراق قرضه دریافت می شود.

ال ری1000"ریال در پایان سال چه قدر حاضر هستید در ابتداي سال بپردازید مسلما1000شما براي دریافت 
ریال خود را با نرخ بهره جاري قرض دهید و میزان 1000حاضرنیستید بپردازید چراکه شما می توانید 

در پایان سال داشته باشید.

ریال باید در حال حاضر بپردازید ارزش فعلی پولی است که در پایان سال مساوي 1000چیزي که شما براي گرفتن 
می شود.ریال 1000

.بی تفاوت باشیدPV1ریال در پایان سال و ارزش فعلی 1000بین دریافت شما باید

ریال در پایان سال داشته باشید . با داشتن نرخ بهره 1000در حال حاضر PV1چراکه می توانید با قرض دادن مبلغ
.این ارزش فعلی را بگونه زیر محاسبه می کنیم
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همان مقداري است که شما pv1ریالی است که شما در پایان سال دریافت می کنید 1000ارزش حال pv1مقدار 
ارزش حال pv1ریال در پایان سال باید در ابتداي سال بپردازید به این خاطر گفته می شود که 1000براي دریافت 

عامل تنزیل گفته می شود .(r+1)ریال براي یکسال است و به 1000

سال شما چه قدر حاضرید در حال حاضر بپردازید ؟2ریال پس از 1000ن است که براي دریافت حال سئوال ای

سال 2است که اگر آن را قرض دهیم با در نظر گرفتن بهره آن پس از pv2در این جا این مقدار همان"مسلما
.ریال خواهیم داشت 1000

تفاوت هستید.حال حاضر بی pv2سال بعد و مبلغ 2ریال 1000پس شما بین 

ریال خواهید داشت پس از یکسال 1000را در حال حاضر قرض می دهید و بعد از دو سال pv2چراکه شما مبلغ
عبارت است از:pv2مقدار 

عبارت است از :pv2سال مقدار 2پس از 
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:سال آینده برابر است با3ریال در 1000ارزش حال 

نامحدود برابر است با:ریال طی چندین سال 1000و ارزش حال 

ارزش حال یک برگ اوراق قرضه که چنین جریانی از درآمد را می دهد با مجموع این ارزشها برابر است با:

رزش مورد تقاضاي هر باند است از رابطه فوق معلوم می شود که ارزش مورد تقاضاي باند ا(pv)دراین جا ارزش
و بر عکس .باکاهش نرخ بهره افزایش می یابد 

)ضرب r+1تابعی از نرخ بهره است رابطه فوق رادر ("ما می توانیم نشان دهیم که قیمت مورد تقاضاي باند منحصرا
می کنیم و نتیجه بدست آمده را از رابطه فوق کسر می کنیم:
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باکاهش نرخ بهره ارزش باند باال می رود و برعکس بنا براین:

زش هر باند را معلوم کرد.با داشتن نرخ بهره می توان ار

ریال بازدهی دارد را محاسبه کنید . به این سئوال وقتی که 1000%باشد ارزش هر باند ساالنه10تمرین:اگر نرخ بهره 
%کاهش یابد هم پاسخ دهید.5نرخ بهره 

پول نگه داري براي پول می باشد. در این جا فرد به این خاطر نقدینگیتقاضايپولبرايسومتقاضايکهگفتیم
آنرا خریداري کند.می کند که با کاهش قیمت اوراق قرضه و(با افزایش نرخ بهره)

حال براي آنکه کل ارزش باند هایی که فرد نگه داري می کند را محاسبه کنیم باید تعداد باند هایی را که فرد نگه 
نگه داري می کند برابر است با قیمت هر ؛ ارزش باند هایی که معامله کننده ضرب کنیم 1000را در داري می کند

باند ضرب در تعداد باند ها.

تقاضاي نقدینگی یا سوداگري براي پول به دلیل تمایل مردم براي وارد شدن در بازار اوراق قرضه است.مقدار پولی 
که افراد و بنگاه ها براي هدف هاي سوداگري نگه داري می کنند به پیش بینی آنها درباره قیمتهاي آینده بستگی 

ه زودي کاهش خواهد یافت (نرخ بهره افزایش خواهد اوراق قرضه بدارد . اگر مردم پیش بینی کنند که قیمت
یافت)تقاضاي آنها براي نگه داري پول بخاطر هدفهاي سوداگري افزایش خواهد یافت.
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در این مورد افراد با نگه داري پول خواهند توانست دارایی هاي مالی فوق را به قیمت ارزان خریداري کنند از طرف 
کن است قیمت باند در آینده افزایش یابد در این صورت تقاضاي آنها براي پول دیگر اگر مردم احساس کنند که مم

بخاطر هدفهاي سوداگري سوداگري کاهش خواهد یافت در این صورت مردم بجاي نگهداري دارایی هاي فوق(اوراق 
قرضه یا باند)خواهند پرداخت و از افزایش قیمت دارایی هاي فوق بهره خواهند برد.

:نگهداري پولهزینه فرصت 
ریال پول نقد نگهداري می کند به میزان500000%باشد فردي که 6اگر نرخ بهره 

ریال زیان یا هزینه متحمل شده است در صورتی که درآمد ملی را ثابت فرض کنیم مقدار پولی را که افراد بنگاه ها 
نگه داري می کنند با نرخ بهره رابطه معکوس دارد با افزایش نرخ بهره تقاضاي پول کاهش می یابد و با کاهش نرخ 

ول به هنگام  افزایش نرخ بهره (و افزایش بازدهی سرمایه بهره مقدارتقاضاي پول افزایش می یابد دلیل تقاضاي پ
%باشد هزینه 7قبلی %در مسئله 6گذاري ) افزایش هزینه نگهداري پول است  به عنوان مثال اگر نرخ بهره به جاي 

.ریال خواهد بود35000ریال در سال 500000نگهداري مبلغ 

دار پول نگهداري شده را به حداقل می رسانند در این جا بنگاهها بنا براین  با افزایش نرخ بهره یا  نرخ سود مردم مق
نیز به همین شکل عمل خواهند کرد. دلیل دیگر این ارتباط معکوس نرخ بهره و تقاضاي پول آن است که قیمت باند 

(اوراق قرضه)با نرخ بهره رابطه معکوس دارد.

اگر نرخ بهره کاهش یابد قیمت اوراق قرضه باال می رود

در ریال درآمد بهره می دهد30000اي فهم این مسئله فرض می کنیم که یک اوراق قرضه طوالنی مدت ؛ ساالنهبر
ریال ارزش دارد . 300000% این اوراق 10نرخ بهره جاري 

ریال 300000ریال ارزش خواهد داشت چون که فرد می تواند 600000% باشد این اوراق 5در صورتی که نرخ جاري 
ریال بهره دریافت کند . در حالی که فرد مذبور بخواهد ساالنه 30000% سرمایه گذاري کند و ساالنه  10اري با نرخ ج
ریال سرمایه گذاري کند .600000% بدست آورد باید 5ریال به نرخ بهره جاري 30000
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ه کننده ترجیح دهد پول بنابراین وقتی که نرخ بهره پایین باشد قیمت اوراق به قدري باال باشد که معامل
نگهداري کند بجاي آنکه اوراق بخرد و هنگامی که نرخ بهره باال رود قیمت اوراق ممکن است به قدري پایین باشد 

.که معامله کننده ترجیح می دهد که اوراق خریداري کند به جاي آنکه پول نگهداري کند 

پول و کاهش نرخ بهره موجب افزایش مقدار تقاضاي بطور خالصه افزایش نرخ بهره موجب کاهش مقدار تقاضاي 
پول می شود .

شکل زیر نتیجه گیري مهم این قسمت و بحث قبلی را خالصه می کند این شکل نشان می دهد در صورتی که تولید 
.تقاضاي پول با نرخ بهره رابطه معکوس داردخالص ملی را ثابت فرض کنیم 

.نام داردتابع رجحان نقدینگیبهره و تقاضاي پول که در این جا توضیح دادیم تابع تقاضاي پول ارتباط معکوس نرخ

:سیستم بانکی
سیستم بانکی شامل بانک مرکزي و بقیه بانکها می باشد . بقیه بانکها را بانک هاي تجاري می گوییم . 
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بانک مرکزي هر کشور مجبور است حجم پول را کنترل کند . کنترل حجم پول از وظایف مهمی است که به بانک 
امتیاز 1309مرکزي محول می شود در ایران ابتدا وظایف بانک مرکزي بر عهده بانک ملی بود . بانک ملی در سال

ملی به جریان افتاد .  اسکناسهاي بانک1311نشر اسکناس را دریافت کرد و از اول فروردین 

این قانون بانک مرکزي ایران تاسیس شد .28پس از قانون بانکی و پولی بر اساس ماده 1339در سال 

که در آن 1907در آمریکا فدرال رزرو نقش مرکزي در سیستم بانکی و اقتصاد این کشور دارد . پس از بحران مالی
اي ضرورت تقویت سیستم بانکی افزایش یافت سازماندهی این شکست شدند فشار عمومی بربسیاري از بانکها ور

سیستم را می توان به وسیله یک مثلث نشان داد.

در راس این مثلث شوراي مدیران سیستم فدرال رزرو قرار دارد که در واشنگتن مستقر است شوراي فردال رزرو داراي 
ی شود .سال انتخاب م14ئس جمهور براي مدت عضو است که به وسیله ری7

این هیئت هدفش رفاه اقتصادي ملی می باشد . این هیئت به عملکرد سیستم پولی و بانکی کشور نظارت دارد . 

بانکهاي مرکزي موسسات مهمی هستند که وظیفه آنها که بسیار مهم است ؛ کمک به کنترل مقدار پول است . 

:سایر وظایف مرکزي
نگه داري حسابهاي معامالت دولت- 1

داري سپرده ها و ذخایر بانکهاي تجارينگه- 2

این ذخایر نقش مهمی در جهت کنترل مقدار پول به وسیله بانک مرکزي دارد.

فراهم کردن امکانات جمع آوري چکها - 3

به عبارتی بانک مرکزي به هر بانک کمک می کند وجوه الزم براي چکهایی که توسط بقیه بانکها کشیده شده را 
فراهم کند.

به خرید و فروش اوراق قرضه دولت کمک - 4

کنترل بانکهاي تجاري- 5
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:وظایف بانکهاي تجاري
تبعیتاعتباروپولعالیشورايومرکزيبانکبوسیلهشدهتعیینهايسیاستازتجارييبانکهاتمامایراندر

.کنندمی

:دارنداولیهوظیفهدوتجاريبانکهاي

هاسپردهاینازچکصدورباتوانندمینیزافرادوپردازندمیجاريهايسپردهنگهداريبهتجاريبانکهاياوالً
.دارنداطالعبانکوظیفهاینازمردماکثر.نمایندبرداشت

.دهندمیوامافرادسایروتجارصنعتگران،بهبانکهاثانیاً

اینبه. پردازندمیاندازپسوبلندمدتهايسپردهنگهداريبهآنها. دارندنیزدیگريوظایفتجاريبانکهاي
بوسیلهراخودسودآنها. هستندسودحداکثرکسبدنبالبهبنگاههاسایرمانندبانکها.گیردمیتعلقبهرههاسپرده
دادنقبیلازگوناگونیخدماتعوضدرآنها.آورندنمیبدستغیرهوفوالدیااتومبیلمثلکاالئیفروشوخرید
بازدهیدارايکههائیگذاريسرمایهانجامووامدادنطریقازبانکها. دهندمیانجامغیرهوگذاريسرمایهانجاموام،

بهپرداختیوامازاستممکنبانکمثالعنوانبه.برندمیسودباشندمیهاسپردهبهپرداختیبهرهبهنسبتبیشتري
بانکهاي. نمایدپرداختبهرهدرصد10تنهاگذارانسپردهبهکهحالیدرکنددریافتبهرهدرصد15بنگاههاوافراد

. نمایندمیپرداختهاسپردهاینبهناچیزيبهرهیاکنندنمیپرداختايبهرهیادیداريهايسپردهبهمعموالًتجاري
.دهندمیانجامخدماتیجاريايسپردهصاحبانبهبانکهاعوضدرولی

هايگذاريسرمایهووامنیزو) بیشترریسکو(باالبازدهیدارايهايگذاريسرمایهووامهابینهموارهبایدبانک
ووامهاافزایشباهمراه. کندبرقرارتعادل) نقدپولبهسریعتبدیلقابلیتوکمترریسکو(پایینبازدهیداراي

بانکهاچراکهاستروشنوجوداینبااما. یابدمیافزایشبانکسودکهاستروشنباالبازدهیباگذاریهايسرمایه
ریسکباهمراهغالباًبازدهیباگذاریهايسرمایهووامهامعموالًکنندمیاجتنابگذاریهايسرمایهووامهاچنیناز

.هستندباالتري

:نقش بانکها در ایجاد پول
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بانکهاي تجاري با دادن وام می توانند روي حجم پول تاثیر بگذارند بانک مرکزي با تغییر نرخ ذخایر قانونی می تواند 
روي حجم پول اثر بگذارد و رفتار مردم هم روي حجم پول اثر دارد . باید توجه کرد که فقط بانک مرکزي نیست که 

بلکه بانکهاي تجاري هم می توانند از طریق دادن وام باعث حجم پول شود می تواند باعث ایجاد پول یا افزایش 
.افزایش حجم پول شوند

پردازندمیپولایجادبهبانکهاکهراراهی

بهپولریال000/000/1فرديکهکنیدفرضاولمرحلهدر. بگیریددرنظرراآیدمیپیدرکهسناریویک
مبلغالفبانککهکنیدفرضدوممرحلهدر. نامیممیالفبانکرابانکاینکندمیواریزبانکدرخودجاريحساب

.دهدمیوامحیدريآقايبهریال4/833333

تجهیزاتاینخریدبابت. دهدمیقراراستفادهموردغالمیآقايازتجهیزاتخریدبرايراواماینحیدريآقاي
بانکدرراحیدريآقايطرفازشدهصادرچکغالمیآقاي.کندمیصادرغالمیآقايوجهدرچکیحیدريآقاي

.دکنمیواریزخودحساببه

صادرچکرضائیآقاي. کندمیخریداريرضائیآقاياز5/694444ارزشبهباندیکببانکسوممرحلهدر
.کندمیواریزجبانکدرخودحساببهرا) باندخریدبابت(ببانکطرفازشده

خریدبرايراخودوامچراغیآقايدهد،میوامچراغیآقايبهریال75/578702مبلغجبانکچهارممرحلهدر
مبلغبهچراغیآقايتوسطشدهصادرچکآباديحسینآقاي. کندمیاستفادهآباديحسینآقاياززمینقطعهیک
.کندمیواریزدبانکدرخودحساببهراریال75/578703

خریدبرايراواماینکالمیآقايدهد،میوامکالمیآقايبهریال12/482253بانک مبلغپنجممرحلهدر
راخودشوجهدرکالمیآقايتوسطشدهصادرچکشیرازيآقاي. دهدمیقراراستفادهموردشیرازيآقايازلوستر

.یابدمیادامهنحوهمینبهجریاناینکندمیواریزبانکدرخودحساببه

جاریشحساببهالفبانکدرپولریال000/000/1مبلغفرديکهشدشروعوقتیفوقسناریويازاولمرحله 
.استشدهدادهنشان7جدولاولقسمتدرسپردهایناثر. کردواریز
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بهاینجادربانک. استیافتهافزایشریال000/000/1میزانبهکدامهرالفبانکجاريهايسپردهوذخایر
ریال000/000/5میزانبهکهکردنخواهدکوششبانکیعنی. کردنخواهدعملشدمطرحقبلیبحثدرکهنحوي

.گذاشتخواهدزیرپاراقانونیذخایرمقرراتصورتایندرکهچرا. بدهدوام

مبلغبهوامباتنهابانککندمیآالتماشینوتجهیزاتخریدبرايوامدرخواستحیدريآقايکهوقتیجاایندر
حسابیکدارايحیدريآقايصورتایندر. ریال000/000/5مبلغبهوامنهکندمیموافقتریال4/833333

.شدخواهدریال4/833333مبلغبهجاري

قانونیذخایرکاهشازتواندمیچگونهحیدريآقايبهوامدادنباالفبانککهاستاینآیدمیپیشکهسوالی
وامدادنباکهدهدمینشاننموداردومقسمت. استشدهداده7نموداربقیهدرسئوالاینجوابکند؟اجتنابخود

درتغییراتیچهحیدريآقايبرايریال4/833333مبلغبهجاريحسابیکایجادوریال4/833333مبلغبه
.آیدمیپیشترازنامه

رانمودارسومقسمتحاال. یابدمیافزایشریال4/833333میزانبهوامهموجاريسپردههمکهاستروشن
بکارآالتماشینخریدبرايراخودوامحیدريآقايکهدهدمینشانراحالتینمودارازقسمتاین. بگیریدنظردر

.بردمی

آقايچکغالمیآقاي. کندمیخریداريغالمیآقايازراآالتماشیناینحیدريآقايشدگفتهقبالًکههمانگونه
.کندمیواریزببانکدرخودشحساببهشدهپرداختالفبانکتوسطکهراحیدري
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الفبانکترازنامهتغییراتـ7جدول

بهالفبانکجاريسپردهکاهشنتیجهکردپرداختببانکبهمرکزيبانکهماهنگیباالفبانکاینکهازپس
الفبانککهچونیابدمیکاهشریال4/833333میزانبهنیزالفبانکذخایر. باشدمیریال4/833333میزان
.دهدانتقالببانکبهراذخایراینکهاستبودهمجبورچکمبلغپرداختبراي

برریال000/000/1مبلغجايبهسپردهافزایشکلاثراستمشخص7نمودارپایینقسمتدرکههمانطور
. استشدهسپردهبانکبهابتداازکهاستریال000/000/1میزانبهبانکسپردهافزایشالف،بانکترازنامه

عبارتبه. یابدمیافزایشریال666661/ 6یعنی4/833333منهاي1000000میزانبهبانکذخایرهمچنین
.استکردهرعایتراقانونیذخایرمقرراتبانکبنابرایناستیافتهافزایشهاسپردهمیزانبهذخایردیگر .

ریال Xریال بانک الف داراي 000/000/1براي اثبات این مسئله فرض کنید که قبل از ایجاد سپرده به مبلغ 
ذخایر قانونی بوده است. بعد از ظاهر شدن اثر کل در ترازنامه بانک الف، سپرده جاري این بانک سپرده جاري و 

)000/000/1 +X ریال خواهد شد) ریال و ذخایر بانک .
6
X

6
1000000

6
X
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. کندمینگهداريذخیرهریال1جاريسپردهریال6هربرايهنوزالفبانکبنابراینکهشودتوجه

:بانکهابقیهبرجدیدسپردهتأثیر
اثباتبراي. استکردهایجادجدیدپولریال4/833333مبلغحاضرحالدرالفبانککهاستمهممسألهاینفهم
قبالًکهاستجاريسپردهریال4/833333مبلغدارايحاضرحالدرغالمیآقايکهکردتوجهبایدمسألهاین

.استنداشتهوجود

استسپردهبانکبهراخودپولازریال000/000/1کهفرديکهچون. استپولعرضهافزایشخالصمبلغاین
.مسکوكواسکناسنهاستجاريسپردهشکلدرمبلغاینچهاگر. باشدمیمالکرامبلغاینهنوز

عوضدر. شودنمیمحدودالفبانکبهسپردهریال000/000/1ایناثر. باشدنمیداستانپایاناینجاالبته
الفبانکدراولیهسپردهریال000/000/1هماناثردرتوانندمینیزبانکهابقیهکردخواهیممالحظهکههمانگونه

.بپردازندجدیدپولایجادبه

وجهدرریال4/833333مبلغبهچکیحیدريآقايکهکردیممالحظهقبلیبحثدرکنیممیشروعببانکاز
سپردهچک،مبلغاین. نمودواریزببانکدرخودشحسابدرراچکاینغالمیآقايوکردصادرغالمیآقاي
.باشدمیببانکدرجدید

بانکترازنامهبرعملیاتایناثرکندمیدریافتالفبانکازریال4/833333مبلغببانکشدگفتهکههمانگونه
.باشدمیریال4/833333میزانبهنقديموجوديهموجاريسپردههمافزایشازاستعبارتب

دریافتسپرده000/000/1الفبانککهاستهنگامیدرالفبانکموقعیتمانندببانکموقعیتدیگرحاال
عدداینمحاسبهبراي.(کندگذاريسرمایهیاودهدوامیاراریال5/444694مبلغتوانندمیهمببانک. کرد

بهباندیککهگیردمیتصمیمبانککهکنیممیفرضاینجادر) کنیمضرب6/5دررا4/333/833کهاستکافی
وجهدرببانکطرفازشدهصادرچکرضائیآقاياینجادرکندخریداريرضائیآقايازریال5/444694قیمت

.کندمیواریزجبانکدرحسابشبهراخودش
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بهبانکگذاريسرمایهافزایشببانکتوسطباندخریداثرشدهدادهنشان8نموداردومقسمتدرکههمانگونه
.باشدمیمبلغهمینمیزانبهبانکجاريسپردهافزایشنیزوریال5/444694میزان

باندقیمتپرداختبرايببانککهیابدمیافزایشریال5/444694میزانبهدلیلاینبهبانکجاريسپرده
سپردهحسابیکبانکدیگرعبارتبه. کندمیایجادمبلغهمینمیزانبهجاريسپردهحسابیکشدهخریداري

بانکوقتیصورتایندرکند،میاستفادهباندخریدبرايپرداختجهتراآنوکندمیایجادخودشبرايجاري
بانکذخایروجاريسپردهکندمیپرداختخودشطرفازشدهصادرچکبرايجبانکبهریال5/444694مبلغ

.یابدمیکاهشریال5/444694میزانبهب

. بگیریمنظردرببانکبرايراباالعملیاتکلاثراگر

ببانکذخایرافزایشمیزانکهزیرا. استکردهرعایتراقانونیذخایرمقرراتهنوزالفبانکمثلنیزببانک
:بانکجدیدجاريسپرده6/1بااستبرابر

تغییرات ترازنامھ بانك ب-٨جدول 

بدھي و سرمایھدارایي
+٨٣٣٣٣٣ذخایر نقدي

وام   ــــــــــ
٨٣٣٣٣٣سپرده جاري   

سرمایھ ــــــــــــــ

٨٣٣٣٣٣+
ــــــــــذخایر نقدي

+۶٩۴۴۴۴وام  
٨٣٣٣٣٣+

+۶٩۴۴۴۴سپرده جاري   
سرمایھ     ـــــــــــ

۶٩۴۴۴۴+
-۶٩۴۴۴۴ذخایر نقدي    

وام           ـــــــــــ
۶٩۴۴۴۴+

-۶٩۴۴۴۴سپرده جاري   
سرمایھ           ـــــــــــ

۶٩۴۴۴۴-۶٩۴۴۴۴-
+١٣٨٨٨٨افزایش ذخایر
+        ٦٩٤٤٤٤افزایش وام 

+٨٣٣٣٣٣افزایش كل 

٨٣٣٣٣٣٨٣٣٣٣٣

حالدر. استکردهایجادریال5/444694مبلغبهجدیديپولنیزببانککهشودمیمالحظهمقابلدرجدول
چیزيچنینقبالًاوکهصورتیدرباشدمیخودجاريحسابدرریال5/444694مبلغدارايرضائیآقايحاضر

138888/9833333/46
1

=*
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حالدرکهچراامنرسیدهداستانپایانبههنوزولی. استپولعرضهدرافزایشخالصمبلغاین. استنداشته
افزایشریال5/444694میزانبهباشدمیحسابطرفآنبارضائیآقايکهجبانکذخایروجاريسپردهحاضر
.استیافته

لایر افزایش ذخایر١٠٠٠٠٠٠ـ افزایش عرضھ پول در نتیجھ ٨جدول 
مقدار (لایر)منبع افزایش عرضھ پول

١٠٠٠٠٠٠سپرده اولیھ
پول ایجاد شده توسط 

بانك الف
٨٣٣٣٣٣٤

پول ایجاد شده توسط 
بانك ب

٦٩٤٤٤٤٥

پول ایجاد شده توسط 
بانك ج

٥٧٨٧٠٣٧٥

پول ایجاد شده توسط 
بانك د

٤٨٢٢٥٣١٢

٠٠٠/٠٠٠/٦كل

تنهاییبه) الفبانک(بانکیککهاستدادهانجامراکاريبانکیسیستمکلیبطورکهشودمیمالحظهاینجادر
براضافیجاريسپردهریال000/000/5میزانبهبانکیسیستماینجادرحقیقتدر. دهدانجامراکارایننتوانست

.استکردهایجاداولیهسپردهریال000/000/1اساس

000/000/6مجموعاًاستتوانستهبانکیسیستمجدیدذخایرریال000/000/1گرفتننظردربادیگرعبارتبه
.کندایجادپولریال

تغییر کل آوردن بدست براي باشد، افزایش یا کاهش صورت به چه بانکی سیستم ذخایر تغییر کلی طور به پس
ضرب قانونی ذخایر نسبت عکس در را بانکی سیستم ذخایر در خالص تغییر که است کافی پول عرضه

کنیم.

پیشنهادات:بیان نظرات و 
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