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چکیده
کارکرد بانکداری ذخیره جزئی در ايجاد پول خصوصی از گذشته دور تاکنون موجب بروز مشکالت
اقتصادی چون رکود ،تورم ،افزايش بدهیهای عمومی و ...شده است .امروزه بانکداری ذخیره کامل به
عنوان راه حل پیشنهادی برای اصالحات ،توسط بسیاری از اقتصادانان مورد حمايت قرار گرفته است .در
مطالعه حاضر ،بانکداری ذخیره کامل با استفاده از مدل سازگاری انباشت-جريان ( ،)SFCبرای اقتصاد
ايران ،مدلسازی شده است .طبق نتايج به دست آمده از مدل ،خلق پول از طريق هزينههای دولت در مواقع
کسری بودجه دولت در شرايط بانکداری ذخیره کامل ،منجر به تورم نزديک به صفر میشود ،اشتغال نیز به
سمت اشتغال کامل همگرا میگردد .با اينکه میزان بدهیهای دولت ثابت باقی میماند اما میزان ثروت
خانوارها افزايش میيابد .میزان سپردههای بانکی و وامها نیز در اين شرايط افزايش میيابد و نقدينگی
بانکها در سطح مطلوب خود قرار میگیرد .همچنین طبق نتايج به دست آمده ،افزايش مخارج جاری
دولت منجر به افزايش تخصیص منابع نفتی به مخارج سرمايهای و کاهش منابع صندوق توسعه ملی میشود
اما در حالت پايدار جديد ،کل منابع نفتی به سمت صندوق توسعه ملی حرکت میکند و دولت در اين
حالت ،مازاد بودجه کوچکی را تجربه میکند که به طور دائمی ادامه میيابد.
واژگان کلیدی :بانکداری ذخیره کامل ،بانکداری ذخیره جزئی ،پول دولت ،مدل سازگاری انباشت-
جريان پايدار.

Keywords: Full-reserve banking, Fractional reserve banking, Government
money, Stock-flow consistency.
JEL Classification: E51, G21, E42, E17.
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 -1مقدمه
خلق پول کاغذی و نظام بانکداری ذخیره جزئی 8از مهمترين نوآوریهای تاريخ بشر در طی
قرنهای اخیر محسوب میشوند .در نظام بانکی متعارف ،بانکها از طريق خلق پول در چارچوب
الگوی بانکداری ذخیره جزيی باعث برهم زدن تعادل اقتصاد و در نتیجه بروز بحرانهای مالی و
اقتصادی شدهاند .آمار و ارقام نشان میدهد که پول بدهی 2يا پول خلق شده در سیستم بانکی،
تقريباً بدون هیچ محدوديت در هر کشور در نرخی بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
در حال رشد است و اين موضوع سبب شده است تا محققین توجه زيادی بر روی موضوعات
مرتبط با بانک ،اصالح و تثبیت آن داشته باشند.
شواهد نشان میدهد که عملکرد بانکداری ذخیره جزئی 9حتی پس از بحران مالی  8399باعث
تشديد بیثباتی های مالی در نظام اقتصادی شده است .وجود چنین اختاللی به طور گسترده مربوط
به عدم توجه به نقش دوگانه بانکها به عنوان سیستم پرداخت و واسطه مالی که پساندازها را به
سمت سرمايهگذاری هدايت میکند ،میباشد (دياماند .)93 :8339 ،4در طول دهه  ،8319شکست
بانکها به يک پديده شايع پیش از بحرانهای اقتصادی تبديل شد به طوریکه وامهای بانکی يک
چرخهای را میپیمودند که در نهايت منجر به شکست بانکها و زيان وامهای بزرگ میشد.
صندوق بیمه بانکها در کشورهای دارای طرحهای تضمین شده ،مقدار قابل توجهی از پول خود
را از دست دادند و باعث از بین رفتن پول مالیاتدهندگان نیز شدند (الجراحی.)29 :2994 ،9
نشانه هايی وجود دارد که سیستم ذخیره جزئی ،ممکن است توانايی بانک مرکزی را در عرضه پول
محدود کند و اين در حالی استکه قدرت و انگیزه بانکها را برای خلق پول بیش از حد فراهم
میکند (سیگورجونسون .)89 :2989 ،6همچنین ثابت شده است بانکداری ذخیره جزئی باعث بروز
مشکالت اقتصادی از جمله رکود ،تورم ،نرخ بهرههای نجومی و افزايش بدهیهای عمومی شده
است.
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از اين رو برای اصالح و مقابله با نظام بانکداری ذخیره جزيی ،بانکداری ذخیره کامل 8توسط
اقتصاددانان پیشنهاد شد .بانکداری ذخیره کامل با تامین امنیت کامل سپردههای ديداری به عنوان
جايگزينی مناسب برای مقابله با بیثباتیهای مالی توسط بسیاری از اقتصادانان مورد حمايت قرار
گرفته است .به عبارت ديگر در اين سیستم بانک مرکزی با ذخیره صد درصد سپردههای ديداری،
کنترل عرضه پول را بر عهده میگیرد .اگر چه بحث درباره بانکداری ذخیره کامل با پیشنهاد
ديويد ريکاردو 2در سال  8129آغاز شد ،اما بانکداری ذخیره کامل اولین بار پس از رکود بزرگ
 8399در قالب طرح شیکاگو ( ،)8399توسط هشت اقتصاددان برجسته از جمله کاکس،9
دايرکتور ،4داگالس ،9هارت ،6نايت ،0مینتز ،1شولتز 3و سیمونز 89ارائه شد .بعدها پیشنهادهای
مختلفی در اين زمینه توسط اقتصادانانی نظیر آنجل ،)8399( 88فیشر ،)8396( 82موريس

آله89

( ،)8340فريدمن )8369( 84و توبین )8310( 89ارائه شد .وجه اشتراک اين پیشنهادات برای طرح
شیکاگو رويکرد آنها برای پول بود .همه آنها خواهان منع خلق پول توسط بانکها ،جدايی پول
از اعتبار و تضمین سپردههای جاری با پول دولت بودند .اما اين پیشنهادات در زمینه سیستم اعتباری
با هم تفاوت داشتند .به طوری که فیشر بودجه حاصل از فروش اوراق بهادار توسط بانکها،
سپردههای مدتدار و سرمايه خود بانکها را به عنوان بودجهی وامدهی در نظر گرفت ،اما سیمونز
تنها سپردههای مدتدار و آنجل اعتبارات کامالً دولتی را برای تامین وامها در نظر گرفتند .در
سالهای اخیر بانکداری ذخیره کامل در طرحهای مختلفی از جمله صندوق بینالمللی پول
( )86IMFتوسط بنس 80و کومهوف ،)2989( 81پول مثبت 83و بنیاد اقتصادی جديد ()NEF

8
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جکسون 2و ديسون ،)2982( 9بانکداری محدود 4توسط کی )2996( 9و بانکداری هدف

محدود6

توسط کوتاليکوف )2989( 0ارائه شد (ديکسورن .)6 :2989 ،1همچنین اقتصاددانانی نظیر

خان3

( ،)8311 ،8316خان و میراخور )8311( 89و داک )8311( 88مباحث مهمی در ارتباط با رابطه بین
بانکداری اسالمی 82و بانکداری ذخیره کامل ارائه دادند (الينا.)82 :2989 ،89
از طرف ديگر در اقتصاد ايران عدم مديريت خلق پول و تاکید بر بانکداری اصل ذخیره جزيی
باعث بروز مشکالتی از جمله اختصاص رانت خلق پول به بانکهای تجاری ،تخصیص وامها به
فعالیتهای غیر مولد ،افزايش بدهیهای عمومی ،افزايش سطح قیمتها و بروز تورم طی سالیان
متمادی شده است .از طرفی وابستگی هزينههای جاری و عمرانی دولت به درآمدهای نفتی و عدم
وجود پايه مالیاتی قوی در صورت بروز شوک درآمدهای نفتی منجر به افزايش بیثباتی اقتصادی
شده است و شرايط رکود و تورم را مساعدتر کرده است .بر طبق آمار و ارقام بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ايران ،در طی سالهای  8992تا  ،8939نقدينگی کشور حدود 24839برابر شده
است ،اما تولید ناخالص داخلی 84تقريبا  6199برابر شده است .اين آمار نشان میدهد که رشد
نقدينگی کشور در طی اين دوره ،بیش از سه برابر رشد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
نقدينگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن به دو جزء پول (شامل اسکناس ،مسکوکات و سپرده
ديداری) و شبه پول يا همان سپردههای غیر ديداری بانکها که نقش اعتبارات خلق شده توسط
سیستم بانکی در نظام بانکداری ذخیره جزيی را بازی میکند ،تقسیم میشود .در طی سالهای
اخیر ،بیش از  19درصد از نقدينگی کشور را شبه پول به خود اختصاص داده است و سهم
اسکناس و مسکوکات و سپرده ديداری به کمتر از  29درصد رسیده است .همچنین اين افزايش در
نقدينگی در سالهای اخیر با کاهش در نرخ ذخیره قانونی بانکها نیز همراه بوده است ،به طوری
1.

New Economics Foundation
Jackson
)3. Dyson (2012
4. Narrow Banking
)5. Kay (2006
6. Limited Purpose Banking
)7. Kotlikoff (2010
8
). Dixhoorn (2013
)9. Khan (1986, 1988
)10. Mirakhor (1988
)11. Doak (1988
12. Islamic banking
)13. Laina (2015
2.
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که نرخ ذخیره قانونی بانکها از میانگین  99درصد در دهه  09به کمتر از  89درصد در دهه 39
کاهش يافته است.
با توجه به مباحث ارائه شده ،در پژوهش حاضر سعی شده است تا الگوی بانکداری ذخیره کامل با
استفاده از مدل سازگاری جريان-انباشت ( )8 SFCبرای اقتصاد ايران مدلسازی شود .اين مدل
دارای حالت پايدار است و در اين چارچوب فرض میشود که خلق پول برخالف بانک ،از طريق
هزينههای دولت صورت میگیرد و از اين رو با وارد کردن شوک مثبت به هزينههای جاری دولت
و اثرگذاری آن بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند رکود ،تورم ،بدهیهای دولت و تخصیص
درآمدهای نفتی به بودجه دولت ،همگرايی مدل در حالت پايدار جديد مورد تجزيه و تحلیل قرار
میگیرد .مطالعه حاضر در هفت بخش سازماندهی شده است .بخش دوم سازوکار بانکداری
ذخیره کامل ،بخش سوم ادبیات مرتبط با بانکداری ذخیره کامل ،بخش چهارم معرفی و تصريح
مدل ،بخش پنجم نتايج حاصل از تخمین پارامترها ،بخش ششم تحلیل نتايج حاصل از بخش پنجم
و در نهايت بخش هفتم نتايج و پیشنهادات را تشکیل میدهند.
 -2سازوکار بانکداری ذخیره کامل
صنعت بانکی موجود از دو بخش تشکیل شده است .بخش اول شامل حساب سپردهگذارانی است
که امنیت کامل در حسابهای آنها برقرار میباشد .اين ايمنی همانند سیستم امروزی برای
نگهداری حسابهای امن ،بدون پرداخت هیچگونه مالیاتی انجام میشود .ايمنی تحت سیستم
بانکداری ذخیره کامل ناشی از اين واقعیت است که منابع مربوطه حتی با وجود کمترين ريسک
هم سرمايهگذاری نمیشوند و پول فقط در بانک مرکزی قرار میگیرد .اما همانطور که فريدمن
اشاره میکند ،پول در بدهیهای کوتاهمدت دولت سرمايهگذاری میشود ،بدين ترتیب اين پول
امن هیچگونه سودی به آن تعلق نمیگیرد ،اما دسترسی به آن آسان است .بخش دوم اين سیستم به
وامگیرندگان قرض میدهد (ماسگريو .)6 :2984 ،2به طوری که کسانی که برای مدتی به پول
خود نیاز ندارند ،میتوانند در سپردههای مدتدار سرمايهگذاری کنند و از اين راه کسب درآمد
نمايند .اين سپردهها به عنوان منبعی برای تامین وامها در نظر گرفته میشود .امکان دسترسی به
سپردههای مدتدار تا پايان سررسید آنها وجود ندارد و همچنین سررسید وامها کوتاهتر از

Stock-Flow Consistent
)Musgrave (2014

1.
2.
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سررسید اين سپردهها تعیین میشود ،به طوری که در زمان سررسید اين سپردهها ،ذخاير کافی برای
وصول آنها وجود داشته باشد .در اين سیستم حتی ضرر و زيان وارده نیز متوجه سپردهگذاران
میشود ،به عبارتی ديگر اين سیستم همانند بانکداری اسالمی به تقسیم سود و زيان تاکید دارد.
همچنین بانکداری ذخیره کامل ،راهکاری برای انتقال منابع بانکی به سمت کاراترين فعالیتهای
تولیدی در نظر میگیرد ،چرا که وامدهی به صورتی انجام میگیرد که تنها به شرکتهای قابل
اعتماد ،بر اساس سرمايهشان وام داده میشود و از اين رو وامهای بانکی به سمت بخشهای
تولیدی حرکت میکنند .اين تفکیک حسابداری در حساب سپردههای بانکی باعث میشود که
پول از اعتبار جدا شود و بانکها ديگر قادر به خلق پول از هیچ نباشند؛ زيرا بانکها تنها مجاز به
وامدهی از طريق پول موجود در حساب سپردهگذاران سپردههای پسانداز هستند .تخصیص
دارايیها بین سپردههای مدتدار و ديداری به نرخ بهرهای که به سپردههای مدتدار تعلق میگیرد
بستگی دارد .درآمد بانکها به کارمزدی که از طريق واسطهگری بین سپردههای مدتدار و وامها،
نقل و انتقال و بررسی حساب سپردههای ديداری به دست میآيد ،محدود میشود .بنابراين
بانکها هیچ وابستگی به نهادهای دولتی ندارند و به صورت خصوصی عمل میکنند .در اين
سیستم تمام ذخاير توسط پول دولت تضمین میشود .به طوری که جکسون و ديسون در پیشنهاد
پول مثبت خود بیان میکنند ،تصمیم به ايجاد پول جديد به يک سازمان مستقل تعلق میگیرد که
به عنوان کمیته ايجاد پول )MCC( 8شناخته میشود (جکسون و ديسون .)89 :2989 ،به عقیده
ديکسورن ( ،)2989از آنجا که کنترل مستقیم پول دولتی است ،از اين رو هیچ پول نزديک (شبه
پول) را توسعه نمیدهد؛ و اين دقیقاً نقطه مورد توجه بانکداری ذخیره کامل است .در ادامه
ديکسورن بیان میکند که مقدار پول مورد نیاز اقتصاد بر اساس نرخ تورم ،فعالیتهای اقتصادی و
رشد جمعیت تعیین میشود و همچنین تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از پول جديد نیز به دولت
اختصاص میيابد ،که دولت ممکن است پول را از طريق هزينههای دولتی ،کاهش مالیات ،کاهش
بدهی های ملی و پرداخت مستقیم به شهروندان به اقتصاد تزريق کند .در اين سیستم خلق پول از
طريق هزينههای دولت صورت میگیرد و پول توسط دولت با انتشار اوراق بهادار خلق میشود که
اين اوراق توسط بانک مرکزی به منظور صدور ذخاير خريداری میشود .ثابت شده است که خلق
پول از اين طريق ،کسری بودجه دولت را کاهش میدهد و در نهايت دولت را به دولت بدون
بدهی تبديل میکند.
Money Creation Committee

1.
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 -3ادبیات مرتبط با بانکداری ذخیره کامل
موريس آله ( ،)8310اصول اساسی در اصالح نظام بانکی را تنها در خلق پول توسط دولت میداند
و معتقد است که هیچ پولی نبايد خارج از چارچوب پايه پولی منتشر و خلق شود و همچنین سپرده
بانکی بايد به طور صد درصدی به پايه پولی تبديل شود (داللی و مجاهدی موخر .)8938 ،از اين
رو اين اقتصاددان بانکداری ذخیره جزيی را به شش دلیل مورد نقد قرار داد -8 :خلق و انهدام پول
با بانک خصوصی  -2حساسیت مکانیسم اعتبار به نوسانات کوتاهمدت اقتصادی  -9بیثباتی
اساسی بوجود آمده با قرض کوتاهمدت و وامدهی بلندمدت  -4اختالل توزيع درآمد با خلق
"ادعای نادرست" -9 8عدم امکان کنترل روی سیستم اعتبار و -6کنترل ناکارای عرضه کل پول.
از اين رو بانکداری ذخیره صد درصد ،برای چندين دلیل پیشنهاد شده است -8 :جلوگیری از
ورشکستگی بانکها و زيان وارده بر سپردهگذاران  -2جلوگیری از انبساط و انقباض گسترده
عرضه پول که سبب ايجاد حبابهای قیمتی ،فروپاشی ،رکود عمیق و زيان در تولید و اشتغال
میشود  -9جلوگیری از بازتوزيع ناعادالنه ثروت از طريق اعتباری ساختگی( 2جعلی) به نفع
وامگیرندگان و دالالن (سفته بازان)  -4جلوگیری از پول بدهی؛ زيرا پرداخت بهره بر روی
بدهیهای معوق ،بسیار پر هزينه است -9 .جلوگیری از قراردادهای پول بدهی .از طريق بانکداری
ذخیره جزيی بسیاری از بانکها ورشکست شدهاند (عسکری و کريچن .)2986 ،مايزز)8382( 9
اعتقاد داشت برای جلوگیری از ايجاد پول اعتباری و حذف تاثیر انسانی بر خلق و محو پول که
باعث بیثباتی پولی شده است ،بايد به سمت سیستم بانکداری ذخیره کامل حرکت کرد.

سادی4

( ) 8399به تفاوت بین ثروت واقعی (مواد مصرفی مانند ساختمان ،تجهیزات و ماشین و  )...و ثروت
مجازی (پول و بدهی) اشاره نمود و اظهار داشت که ثروت واقعی در معرض آنتروپی و استهالک
است و با مصرف در طول زمان از بین میرود ،در حالی که پول و بدهی (به عنوان دستگاه
حسابداری مصنوعی) تنها به نرخ بهره بستگی دارد .سادی ( )8399بانکداری ذخیره کامل را به
عنوان راه حلی برای از بین بردن عدم تعادل بین اين دو ثروت در نظر گرفت .الينا )2989( 9در
مقالهای تجربی نشان میدهد که در وضعیت پايا ،اصل ذخیره بانکداری کامل میتواند اقتصاد را

1.

False Claims
Fictitious Credit
)3. Mises (1912
)4. Soddy (1933
)5. Laina (2015
2.
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در نرخ رشد صفر نگه دارد و همچنین در اين وضعیت ،اشتغال کامل و نرخ تورم صفر قابل
دستیابی است .خلق پول از طريق مخارج دولت ،منجر به افزايش موقتی در تولید ناخالص داخلی
واقعی و تورم میشود .اين فرآيند منجر به کاهش دائمی در بدهی دولت میشود.
فیشر در سال  8399در کتاب خود تحت عنوان  899۱پول که همزمان با طرح شیکاگو منتشر شد،
از بانکداری ذخیره کامل حمايت کرد .فیشر ادعا میکرد که سیستم بانکداری ذخیره کامل تمايل
دارد از ايجاد پول خصوصی توسط بانکها جلوگیری کند تا از اين طريق بانکها از شکست در
مواقع هجوم سپردهگذاران مصون بمانند .دولت میتواند به جای وامهايی با بهره بانکی ،مستقیماً
پول خود را صادر کند و از آنجا که ديگر پول به وسیله وامهای بانکی ايجاد نمیشود ،باعث
کاهش بدهیهای دولت ،ادوار تجاری و از بین رفتن تورم میشود .هیکینز )8348( 8اعتقاد داشت،
بانکداری ذخیره کامل بیشتر تمايل دارد که پساندازها را به سمت سرمايهگذاریهای موثر و
داوطلبانه هدايت کند؛ از اين رو ،امکان تورمهای افراطی کاهش میيابد.
سیمونز ( ،)8341معتقد بود اگر وامدهی و سرمايهگذاری را از سپردههای بانکی جدا کنیم ،ممکن
است بتوان از خطر واقعی که دولت را تهديد میکند و اجتماعی شدن اين خطر در يک منطقه،
جلوگیری کرد (فیلیپس .)1 :8332 ،2موريس آله ( )8340معتقد است که خلق پول بايد به وسیله
دولت صورت گیرد و بانک مرکزی بايد عرضه پول را کنترل کند .بانکها بیشتر به وامهای
کوتاهمدت تکیه کنند و سطح وامدهی بانکها نبايد بیشتر از سقف سرمايه آنها باشد .درآمد
بانکها بايد از طريق خدمات نقل و انتقال و نگهداری سپردهها صورت گیرد .بانکهای تجاری
بايد وجوه را در فعالیتهای اقتصادی سرمايهگذاری کنند .در ادامه بیان میکند چنین سیستمی
پايدار است و باعث شفافیت در معامالت مالی و بانکی میشود .فريدمن ( )8341بیان کرد که
انتشار پول از طريق سیاست های پولی و مالی بايد در جهت بودجه دولت باشد .از اين رو ،خلق پول
بايد در زمان کسری بودجه و محو پول در زمان مازاد بودجه دولت صورت گیرد .فريدمن با
بهره گیری از پیشنهاد فیشر و سیمونز بیان کرد که پول اضافی ايجاد شده توسط بانکهای
خصوصی بايد با الزامات صد درصدی محو گردد .ايجاد پول خصوصی و کنترل اختیاری در
عرضه پول از طريق حذف دريچه تنزيل بانک مرکزی بايد از بین برود .توبین ( )8310معتقد بود
که بايد سیستم موسسات سپردهگذاری بازسازی شود؛ به طوری که منجر به کاهش خطرات

)Higgins (1941
)Phillips (1992

1.
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اخالقی و کاهش بیمه سپردهها گردد .در واقع هدف اصلی توبین کاهش بیمه سپردهها بود و از اين
رو ،توبین دو پیشنهاد برای بیمه سپردهها ارائه داد -8 :نوعی از سپردهها بايد به طوری تعیین شوند
که نیاز به بیمه نداشته باشند -2 .بین بدهیهای بیمه شده و بیمه نشده تمايز قائل شويم.
 -4طرح الگو
در اين بخش سعی میشود تا در چارچوب الگوی سازگاری انباشت -جريان ( )SFCکه يک
مدل شبیهسازی شده از گروه مدلهای اقتصاد کالن است ،وضعیت پايدار اقتصاد ايران بر اساس
بانکداری ذخیره کامل مورد بررسی قرار گیرد .اين مدل شامل دو بخش حسابداری و معادالت
است .ويژگی اصلی آن هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد است .اين مدل ابتدا توسط

کوپلند8

( )8343با مطالعه بر روی جريان پول ارائه شد .او يک رويکرد برای ادغام بخش واقعی و مالی
اقتصاد بنیانگذاری نمود .پس از آن کوهن )8302( 2اثبات کرد که اگرچه کار کوپلند به عنوان
يک منبع اطالعات مالی تاثیر مثبتی بر اقتصاد گذاشته است ،اما به دلیل فقدان تئوری کینزينها،
نتوانسته است بین بخش واقعی و مالی وابستگی و هماهنگی ايجاد کند .توبین در سال  8312موفق
شد رفتار اقتصادی را در چارچوب حسابداری دقیق بر اساس انباشت و جريان که توسط کوپلند
ارائه شده بود ،توسعه دهد .اما مدل  SFCبه شکل امروزی ابتدا توسط گودلی در سال 8336
طراحی شد .پس از بحران مالی سال  ،2990-2993طی تالشهای گودلی و الوی با ارائه کتابی
تحت عنوان «اقتصاد پولی »9و اثبات اينکه مدل در پیشبینی بحرانهای اقتصادی میتواند موثر
باشد ،شهرت مدل به اوج خود رسید .مدل گودلی و الوی ( ،)2982شامل پنج بخش خانوارها،
شرکتها ،دولت ،بانک مرکزی و بانکها است .در مقاله حاضر سعی شده است تا با اضافه کردن
بخش نفت به مدل گودلی و الوی ( )2982و شبیهسازی پارامترها بر اساس آمار و ارقام اقتصاد
ايرن ،به بسط مدل بپردازيم .وابستگی شديد اقتصاد ايران به درآمدهای نفتی ،عاملی برای مشکالت
روزافزون اقتصاد ايران است .امروزه صندوق ذخیره ثروت به عنوان راهکاری به منظور کاهش
وابستگی به درآمدهای نفتی ،مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است .در ايران
نیز صندوقی با نام صندوق توسعه ملی با همین منظور تاسیس شده است .اما اين صندوق در برخی
از ويژگیهای خود در دستیای به اهداف ذکر شده توفیق چندانی نداشته است .در واقع هدف
1.

)Copeland (1949
)Cohen (1972
3. Monetary Economics
2.
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اصلی از اضافه کردن بخش نفتی به مدل اين است که بر اساس سازوکار بانکداری ذخیره کامل،
میزان ذخايری که به سمت صندوق توسعه ملی حرکت میکند ،مورد بررسی قرار گیرد.
 -1-4بخش حسابداری
در بخش حسابداری به ارائه ماتريس جريان  -معامله 8خواهیم پرداخت .اين ماتريس در جدول ()8
نشان داده شده است .اين ماتريس به ماتريس درآمد -هزينه نیز معروف است که نقل و انتقال
دارايیها در بین بخشهای مختلف اقتصاد را نشان میدهد .اصول حسابداری حاکم در اين بخش
به گونهای است که جريان پولی از يک بخش تزريق شده و در اختیار بخش ديگر قرار میگیرد
بنابراين دارايی هر بخش بدهی بخش ديگر را تشکیل میدهد .در اين ماتريس دارايیها با عالمت
مثبت و بدهیها با عالمت منفی نشان داده میشود .جمع همه ستونها و رديفها بايد برابر با صفر
باشد .دارايیهای خانوارها شامل ،سپردههای ديداری ( )M1و مدتدار ( ،)M2اوراق قرضه
کوتاهمدت ( )BIو بلندمدت ( )BOمیباشد .فرض میشود که بنگاهها سرمايه ثابت ندارند و
سرمايهشان را از طريق وامهای بانکی ( )LOتامین میکنند .وامدهی به بنگاهها طوری انجام
میگیرد که موجودی آنها پاسخگوی وامهای تولیدی باشد .اوراق قرضهی کوتاهمدت و
بلندمدتی که خانوارها نگهداری میکنند به عنوان بدهی بخش دولتی ثبت میشود .اوراق قرضه
بلندمدت تنها دارايیهايی هستند که قیمت آنها تغییر میکند و با بازدهی همراه هستند .اما اوراق
قرضه کوتاهمدت اوراقی هستند که با نرخ بهره همراه هستند و قیمت آنها تغییر نمیکند .ذخاير
بانک مرکزی ( )REبه عنوان بدهی بانک مرکزی به بانکها ثبت میشود .بانک مرکزی به میزان
ذخايرش ،اقدام به خريد اوراق قرضه کوتاهمدت از دولت میکند .در واقع با اين اقدام ،ذخاير را
در جهت کسری بودجه دولت (خلق پول از طريق هزينههای دولت) عرضه میکند .در اين جا
فرض میشود که بانک مرکزی هیچ سودی نگهداری نمیکند و سود را همیشه توزيع میکند.
بنابراين سودی را که از اوراق قرضه کوتاهمدت به دست میآورد به دولت پرداخت میکند .با اين
کار بخش دولتی ديگر بهرهای به بدهیهای عمومی پرداخت نمیکند و پرداخت سود تنها به
بدهیهايی که توسط خانوارها نگهداری میشود ،صورت میگیرد .وامهای بانکی و میزان ذخاير
قانونی به عنوان دارايی و سپردههای ديداری و مدتدار به عنوان بدهی بانکها ثبت میشود.

Transaction-Flow Matrix
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درآمدهای نفتی ( ̂oil
 )Yبه عنوان دارايی بخش نفت است و بدهی هیچکدام از بخشها ثبت

نمیشود.
اين ماتريس به دو بخش درآمد ملی و جريان وجوه تقسیم میشود .بخش درآمد ملی شامل درآمد
و هزينههای هر بخش است .درآمد خانوارها به صورت دستمزدهای کل ( ،)WBبهرهای که به
سپردههای مدتدار ( )imو اوراق قرضه کوتاهمدت (  )ibiتعلق میگیرد ،سود ناشی از بانکها
(  )Πbaو سود کارآفرينی (  )Πfمیباشد .خانوارها اين درآمد را صرف خريد کاالهای مصرفی
خود ( )Cمینمايند .بنگاه ها از درآمد حاصل از فروش کاالها به خانوارها و دولت ،برای پرداخت
دستمزد ،سود وامها ( ،)iLoمالیات ( )STaxو سود کارآفرينی استفاده میکنند و باقیمانده اين
درآمد که همان تغییرات موجودی اسمی ( )INاست را برای گرفتن وامهای جديد ،به سمت
تولید هدايت میکنند .دولت پولی را که از طريق مالیات و سود بانک مرکزی ( )Πcbدريافت
میکند ،به منظور تامین هزينههای جاری خود ( ( )GEcبرای خريد کاال از شرکتها) و پرداخت
بهره به اوراققرضه کوتاهمدت استفاده میکند و در هر دوره تنها با صدور اوراق قرضه ،کسری
بودجه خود را تامین میکند .بانک مرکزی از بهره دريافتی اوراق قرضه دولتی ،درآمد کسب
میکند و سود را به دولت پرداخت میکند .بانکها از بهره وامها ،درآمد کسب میکنند و از آن
برای پرداخت بهره به سپردهگذاران استفاده میکنند .قسمتی از درآمدهای نفتی (  )∅Yoilصرف
مخارج سرمايهای دولت میشود و باقیمانده اين درآمدها به سمت صندوق توسعه ملی ()NDF

8

هدايت میشود .همچنین در هر دوره بازدهی مخارج سرمايهای (  )R Oبخشی از مخارج سرمايهای
دوره جاری راجبران میکند.
بخش بعدی اين ماتريس جريان وجوه است که تغییر در دارايیهای مالی را نشان میدهد .تغییرات
بايد دقیقا با بخش درآمد ملی منطبق باشد و در مجموع منجر به تعادل در کل ماتريس شود.

National Development Fund

1.
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جدول  :1ماتریس جریان  -معاملهها
خانوارها
مصرف

−C

شرکتها
سرمايهای

جاری
+C

0

+GEc

مخارج جاری دولت

−GEc

مخارج
+IN
][Q

تغییر در موجودی
GDP
مالیات بر فروش
دستمزد
سودکارآفرينی

+Πf

کوتاهمدت
اوراق قرضه بلند
مدت

0

_WB

0

−Πf

0

+Πba

−Πba
+Πcb

بهره وامها
+im−1
∙ M2−1

0
+iLO−1
∙ Lo−1
−im−1
∙ M2−1

−iba−1
∙ BI−1

+BO−1

0

−Πcb

−iLo−1
∙ Lo−1

+ib−1
∙ Bh−1

0
0

+ib−1
∙ BIcb−1

0

−BO−1

0
+NDF

صندوق توسعه ملی
بازدهی مخارج

+R O

سرمايهای
تغییر درموجودی

−R O
0
][Q

+Stax

سود بانک مرکزی

اوراق قرضه

+∅Yoil

−IN

𝑥𝑎−ST
+WB

سپردههای مدتدار

0

−GEI

سرمايهایدولت

سود بانکها

دولت

بانک مرکزی

بانکها

نفت

مجموع

+NDF
+R O

−LO

0

+LO

−RE

0

سپردههای ديداری

−M1

+M1

0

سپردههای مدتدار

−M2

+M2

0

وامها

+RE

ذخاير

اوراق قرضه
کوتاهمدت
اوراق قرضه بلند
مدت

+BI

−BI
−BO
∙ Pbl

+BO
∙ Pbl

0

+∆∅Yoil

درآمدهای نفتی
مجموع

−BIcb

0

0

0

0

0

0

̂oil
−∆Y

−NDF

0

0
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 -2-4معادالت مرتبط با بخشهای مختلف اقتصادی
در اين قسمت معادلههای بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بنگاه ،خانوار ،دولت ،بانکهای
تجاری ،بانک مرکزی و نفت با محدود کردن ويژگیهای آن بخش،به طور جداگانه مورد بررسی
قرار میگیرد.
 -1-2-4بخش مربوط به بنگاه اقتصادی
در اين چارچوب فرض میشود که اقتصاد از مجموعهای از بنگاهها تشکیل شده است که به تولید
کاالها میپردازند .اين کاالها توسط خانوارها و دولت خريداری میشود .بنگاهها به طور مداوم
مجموعهای از تصمیمات در ارتباط با میزان تولید واقعی ،موجودی واقعی ،تعیین هزينهها،
قیمتگذاری و تامین مالی خواهند گرفت .از اين رو معادالت مربوط به بخش بنگاه اقتصادی در
ادامه نشان داده شده است:
()8
()2
()9
()4
()9

) 𝑞 = 𝑅𝑆𝑒 + (𝑅𝐼𝑁𝑒 − 𝑅𝐼𝑁−1
) 𝑅𝐼𝑁𝒆 = 𝑅𝐼𝑁−1 + 𝜅 ∙ (𝑅𝐼𝑁𝑇 − 𝑅𝐼𝑁−1
𝐵𝑊
𝑞

= 𝐶𝑈

𝐶𝑈𝐻𝑁 ∙ )𝜂 𝑝 = (1 + ) ∙ (1 +
}) − 𝑅𝑊−1

𝑇
𝑊−1 ∙ {1 +𝜔3 ∙ (𝑅𝑊−1

=𝑊

معادله ( ،)8میزان تولید بنگاهها ( )qرا نشان میدهد که از مجموع فروش انتظاری بنگاه (  8 )RS eو
شکاف بین موجودی واقعی انتظاری بنگاه  )RIN( eو موجودی واقعی دوره قبل بنگاه ()RIN−1
استخراج میشود .در معادله ( ،)2فرض میشود که اهداف کوتاهمدت موجودی واقعی انتظاری
بنگاه ،يک روند تعديل جزئی را به سمت اهداف بلندمدت موجودی بنگاه 2طی میکنند .در
 . 8فروش انتظاری به وسیله فروش دوره قبل (  )RS−1يا همان پیش فروش واقعی و فروش انتظاری در دوره قبل
E
 )RS−1به دست میآيد )( .در اين معادله پارامتر واکنش نسبت به فروش انتظاری است.
(

𝐸
=  ∙ 𝑅𝑆−1 + (1 − ) ∙ 𝑅𝑆−1

𝐸 𝑆𝑅

 .2هدف بلندمدت موجودی از طريق فروش انتظاری در هدف بلندمدت واقعی نسبت موجودی به فروش (  )φTتعیین
میشود.

𝐸 𝑆𝑅

∙ 𝑇 𝜑 = 𝑇𝑁𝐼𝑅
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اينجا )RINT( ،نشاندهنده هدف بلندمدت موجودی واقعی بنگاه و  κپارامتر تعديل جزئی مربوط
به موجودی بنگاه است .طبق معادله ( ،)9هزينههای بنگاهها ،تنها مربوط به پرداخت دستمزدهای
کل میشود .تقاضا برای نیروی کار 8تعیینکننده میزان صورتحساب دستمزدها است .در اين
معادله ( )UCهزينه های هر واحد تولید است که از نسبت دستمزدهای کل به میزان تولید کل به
دست میآيد.
همانطور که در معادله ( )4نشان داده شده است ،برای تعیین سطح قیمتها به جای هزينههای هر
واحد تولید ،از هزينههای تاريخی هر واحد تولید استفاده میشود .اين هزينهها نه تنها به هزينههای
هر واحد تولید در دوره فعلی بلکه به هزينههای هر واحد تولید در گذشته و نرخ بهره وامها بستگی
دارد .2از طرفی قیمتهايی که شرکتها تعیین میکنند ،نه تنها با هزينه دستمزدها ،بلکه بايد با
انتظارات فروش نیز هماهنگ باشد تا حاشیه سود کافی وجود داشته باشد .در اين معادله ( )pسطح
قیمتها )( ،نرخ مالیات بر فروش )η( ،حاشیه هزينهها در قیمتگذاری و ( )HUCهزينههای
تاريخی هر واحد تولید 9است .همچنین دستمزدهای اسمی ( )Wکارگران در معادله ( ،)9بر اساس
يک روند تعديل جزئی به سمت هدف بلندمدت دستمزدهای واقعی )RWT( 4تعیین میشود .در
اين معادله )RW−1( ،دستمزدهای واقعی دوره قبل W−1 ،دستمزدهای اسمی دوره قبل و 𝜔3

پارامتر واکنش نسبت به تنظیم دستمزدهای اسمی است .در ادامه ،شرکتها بر اساس میزان تولید،
میزان فروش و موجودی خود را تعیین میکنند و از طرف ديگر سود شرکتها نیز در اين مرحله
مشخص میشود .معامالت مربوط به میزان فروش و سود شرکتها در ادامه نشان داده میشود:
هدف بلندمدت موجودی واقعی به فروش واقعی ،از رابطه زير به دست میآيد )φ0 ( .و (  )φ1پارامتر واکنش مربوط
به هدف بلندمدت موجودی است.

𝑜𝑙𝑖 ∙ 𝜑 𝑇 = 𝜑0 − 𝜑1

 .8رجوع شود به فصل يازده )Godly and Lavoi (2012

 .2معادله زير مربوط به هزينههای تاريخی هر واحد تولید است .در اين معادله ،هدف بلندمدت نسبت موجودیواقعی به
فروش واقعی )UC−1 ( ،هزينههای هر واحد تولید در دوره گذشته و (  )iloنرخ بهره وامها است.

𝐻𝑈𝐶 = (1 − 𝜑 𝑇 ) ∙ 𝑈𝐶 + 𝜑 𝑇 ∙ (1 + 𝑖𝑙𝑜 ) ∙ 𝑈𝐶−1
Historic Unit Costs

9.

 .4هدف بلندمدت دستمزدهای واقعی به بهرهوری ( )prو فشار تقاضا برای کار بستگی دارد که در اين معادله ()N

تقاضا برای نیروی کار و (  )Nfeبیانگر سطح اشتغال کامل است )𝜔1 ( ،)𝜔0 ( .و (  )𝜔2پارامتر واکنش نسبت به هدف
دستمزدهای واقعی است.
𝑁
𝑒 𝑓𝑁

𝑇 𝑊

∙ 𝑅𝑊𝑇 = ( ) = 𝜔0 + 𝜔1 ∙ 𝑝𝑟 + 𝜔2
𝑝
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𝑐𝐸𝐺𝑅 𝑅𝑆 = 𝑅𝐶 +

()6

)𝑠 ∙ 𝑝( 𝑅𝐼𝑁 = 𝑅𝐼𝑁−1 + 𝑞 −

()0
()1

𝑁𝐼 = 𝑑𝑂𝐿

()3

Π𝑓 = 𝑆 − 𝑆𝑇𝑎𝑥 − 𝑊𝐵 + ∆𝐼𝑁 − 𝑖𝑙𝑜−1 ∙ 𝐿𝑂𝑠−1
𝑃−𝑃−1
𝑃−1

()89

= 𝐼𝑃

بر طبق معادله ( ،)6میزان مخارج مصرفی واقعی خانوارها ( )RCو دولت (  ،)RGEcتعیینکننده
میزان فروش واقعی ( )RSبنگاهها است .موجودی واقعی بنگاهها ( )RINدر معادله ( ،)0به میزانی
است که میتواند به نوسانات غیر منتظره در هر دوره ،پاسخ دهد .در معادله ( )IN( ،)1نشان دهنده
موجودی اسمی بنگاهها است که میزان وامها بر اساس آن تعیین میشود .موجودی اسمی نمیتواند
نسبت به سطح قیمتها تعیین شود و بايد نسبت به هزينههای تولید خود تعیین شود .8بنابراين ،هر
نوسانی که در موجودی شرکتها رخ دهد ،به همان میزان به وامها انتقال میيابد .در اين معادله
(  )LOdمیزان تقاضای شرکتها برای وامها است .طبق معادله ( ،)3شرکتها نمیتوانند به طور
مستقیم به سود حاصل از فروش دسترسی داشته باشند ،در نتیجه تمام سود بايد بین همه عوامل
تولید تقسیم شود .در اين معادله ( )Sمیزان فروش اسمی )∆IN( ،تغییر در موجودی )ilo−1( ،نرخ
بهره وامها در دوره گذشته و (  )LOs−1میزان عرضه وامها در دوره گذشته را نشان میدهد .تورم
( )PIبر طبق معادله ( )89از تفاوت در سطح قیمتها به دست میآيد )P−1 ( .در اين معادله
نشاندهنده سطح قیمتها در دوره گذشته است.
 -2-2-4بخش مربوط به خانوارها
بخش دوم مدل مربوط به خانوارها میباشد .خانوارها به عنوان مصرفکننده بخشی از کاالهای
تولیدی شرکتها شناخته میشوند که هیچگونه وامی را از بانکها دريافت نمیکنند .معادالت
مربوط به بخش خانوار در ادامه بیان میشود:
()88

𝑅𝐷𝐼 = 𝑊𝐵 + 𝛱 + 𝑖𝑚−1 ∙ 𝑀2ℎ−1 + 𝑖𝑏−1 ∙ 𝐵𝐼−1 + 𝐵𝑂ℎ−1

()82

𝑎𝑏𝛱 𝛱 = 𝛱𝑓 +

 .8موجودی اسمی بنگاهها

𝐶𝑈 ∙ 𝑁𝐼𝑅 = 𝑁𝐼
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𝐶 𝑊𝐸 = 𝑊𝐸−1 + 𝑅𝐷𝐼 −

()89

طبق معادله ( ،)88درآمد قابل تصرف اسمی خانوارها ( ،)RDIشامل دستمزدهای کل ،سود
دريافتی ( ،)Πنرخ بهره سپردههای مدتدار دوره گذشته ( )im−1در میزان سپردههای مدتدار
نگهداری شده توسط خانوارها در دوره گذشته (  ،)M2h−1نرخ بهره اوراق قرضه کوتاهمدت
دوره گذشته ( )ibi−1در میزان اوراق قرضه کوتاهمدت نگهداری شده توسط خانوارها در دوره
گذشته (  )BI−1و میزان اوراق قرضه بلندمدت که توسط خانوارها نگهداری ( )BOh−1میشود،
است .سود خانوارها در معادله ( )82از مجموع سود کارآفرينی و سود بانکی (  )Πbaبه دست
میآيد .طبق معادله ( ،)89ثروت اسمی خانوارها در هر دوره )WE( 8به ثروت اسمی دوره قبل
( ،)WE−1درآمد قابل تصرف اسمی و میزان مصرف اسمی آنها بستگی دارد.
همانطور که در کتاب «اقتصاد پولی» بحث شده است ،فرض بر اين است که خانوارها نسبت
درآمد قابل تصرف انتظاری به ثروت انتظاری را هدف قرار میدهند و با توجه به انحرافات موقتی
که به دلیل انتظارات اشتباه ممکن است رخ دهد و با نرخی که نیاز مصرفیشان را در طول دوره
فعلی تامین میکند ،به سمت اين هدف حرکت میکنند( 2گودلی و الوی.)924 :2982 ،
()84
()89

𝑅𝐶 = 𝜃0 + 𝜃1 ∙ 𝑅𝑅𝐷𝐼𝑟𝑒 + 𝜃2 ∙ 𝑅𝑊𝐸−1
𝑒
𝑅𝑅𝐷𝐼𝑟−1

()86

 .8ثروت اسمی خانوارها از طريق معادله زير نیز به دست می آيد:
 .2طبق رابطه زير

∙ )𝜎 = 𝜎 ∙ 𝑅𝑅𝐷𝐼𝑟−1 + (1 −

𝑒𝑟𝐼𝐷𝑅𝑅
𝑒

)𝐶 𝑊𝐸 = 𝑊𝐸−1 + (𝑅𝐷𝐼𝑟𝑒 −

𝑊𝐸 = 𝑀1ℎ + 𝑀2ℎ + 𝑝𝑏𝑙 ∙ 𝐵𝑂ℎ + 𝐵𝐼ℎ
𝐶𝑅 ∆𝑅𝑊𝐸 = 𝑅𝑅𝐷𝐼𝑟 −

در اين معادله 𝐸𝑊𝑅∆ تغییرات ثروت واقعی و  RRDIrدرآمد قابل تصرف واقعی است .با جايگزينی معادله ( )26در
معادله باال و با توجه به رابطه زير
ثروت واقعی  RWEبرابر است با

) (1 − 𝜃1
= 𝜃3
𝜃2
] ∆𝑅𝑊𝐸 = 𝜃2 ∙ [𝜃3 ∙ 𝑅𝑅𝐷𝐼𝑟𝑒 − 𝑅𝑊𝐸−1
𝑟𝐼𝐷𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑊𝐸 = 𝜃3

که به نوبه خود نشان می دهد که ثروت واقعی به درآمد قابل تصرف واقعی بستگی دارد (گودلی و الوی:2982 ،
.)924
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تصمیمگیری درباره مصرف واقعی خانوارها در معادله ( ،)84به ثروت واقعی دوره گذشته
( )RWE−1و درآمد قابل تصرف واقعی انتظاری (  )RRDIreبستگی دارد .در اين معادله)θ0 ( ،
پارامتر مصرف مستقل )θ1 ( ،پارامتر میل به مصرف درآمد واقعی ،و (  )θ2میل به مصرف ثروت
دوره گذشته است .خانوارها درآمد قابل تصرف واقعی انتظاریشان را طبق معادله ( ،)89بر اساس
مقادير درآمد قابل تصرف واقعی 8و انتظاری دوره گذشته که به ترتیب با (  )RRDIr−1و
e
 )RRDIr−1نشان داده میشوند ،پیشبینی میکنند )σ( .در اين معادله نشان دهنده پارامتر واکنش
(

نسبت به درآمد انتظاری است .برای پیشبینی ثروت انتظاری در معادله ( ،)16بعد از اين که
خانوارها میزان مصرف واقعیشان را مشخص کردند ،میزان پسانداز انتظاریشان نیز مشخص
میشود؛ در نتیجه ثروت دوره قبل به میزان پسانداز اضافه میشود و از اين رو ثروت انتظاری
(  )WE eرا تشکیل میدهد )RDIre ( .درآمد قابل تصرف اسمی انتظاری 2را نشان میدهد.
تقاضای خانوارها برای دارايیهای مختلف ،بر اساس اصول توبین 9تعیین میشود .از اين رو
خانوار ها با هدف قرار دادن نسبت درآمد قابل تصرف انتظاری به ثروت انتظاری ،نحوه تخصیص
ثروتشان را بین سپردههای مدتدار و ديداری و اوراق قرضه به شکل معادالت زير تعیین میکنند:
()80
()81
()83
()02

𝑑𝑀1
𝑒𝑟𝐼𝐷𝑅
=
𝜀
+
𝜀
∙
𝑖
+
𝜀
∙
𝑖
+
𝜀
∙
𝑖
+
𝜀
∙
10
12
𝑚
13
𝑖𝑏
14
𝑜𝑏
15
𝑒 𝐸𝑊
𝑒 𝐸𝑊
𝑑𝑀2
𝑒𝑟𝐼𝐷𝑅
=
𝜀
+
𝜀
∙
𝑖
+
𝜀
∙
𝑖
+
𝜀
∙
𝑖
+
𝜀
∙
20
22
𝑚
23
𝑖𝑏
24
𝑜𝑏
25
𝑒
𝐸𝑊
𝑒 𝐸𝑊
𝑑𝐼𝐵
𝑒𝑟𝐼𝐷𝑅
𝑒𝐸𝑊 ∙ = 𝜀30 + 𝜀32 ∙ 𝑖𝑚 + 𝜀33 ∙ 𝑖𝑏𝑖 + 𝜀34 ∙ 𝑖𝑏𝑜 + 𝜀35
𝑒 𝐸𝑊
𝑑𝑂𝐵∙ 𝑜𝑏𝑝
𝑒 𝐼𝐷𝑅
𝑒𝑟 ∙ = 𝜀40 + 𝜀42 ∙ 𝑖𝑚 + 𝜀43 ∙ 𝑖𝑏𝑖 + 𝜀44 ∙ 𝑖𝑏𝑜 + 𝜀55
𝑒
𝐸𝑊
𝐸𝑊

در اين معادالت )BId ( ،)M2d ( ،)M1d ( ،و (  )BOdبه ترتیب تقاضا برای سپردههای ديداری،
مدتدار ،اوراق قرضه کوتاهمدت و بلندمدت و 𝜆 پارامتر واکنش تقاضای خانوارها نسبت به
دارايیهای مختلف است.
 .8معادله زير مربوط به درآمد قابل تصرف واقعی است .در اين معادله 𝑛𝑖 نشان دهنده تورم است.

𝑟𝐷𝐼𝑅
𝑊𝐸−1
∙ 𝑛𝑖 −
𝑝
𝑝

 .2معادله زير مربوط به درآمد قابل تصرف انتظاری اسمی است.
 .9رجوع شود به فصل چهارم )Godly and lavoi(2013

𝑊𝐸−1
𝑝

= 𝑟𝑑𝑖𝑟

∙ 𝑛𝑖 𝑅𝐼𝐷𝑟𝑒 = 𝑝 ∙ 𝑟𝑖𝑑𝑟𝑒 +
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 -3-2-4بخش مربوط به دولت
در اين مدل فرض میشود که دولت به عنوان يک نهاد مستقل برای تامین کسری بودجه خود ،تنها
به انتشار اوراق قرضه میپردازد .مخارج دولت به دو بخش مخارج جاری و سرمايهای تقسیم
میشود .اکثر درآمدهای دولت از طريق درآمد مالیاتی تامین میشود .برای تعیین رفتار دولت طبق
معادالت زير عمل میشود:


()28
()22
()29

1+

∙ 𝑆 = )𝑥𝑎𝑇𝑆 𝑆𝑇𝑎𝑥 =  ∙ (𝑆 −
𝐼𝐸𝐺 𝐺𝐸 = 𝐺𝐸𝑐 +

)) 𝑂𝑅 𝐺𝐵𝐷 = 𝐺𝐸 + 𝑖𝑏𝑖−1 ∙ 𝐵𝐼𝑆−1 + 𝐵𝑂𝑆−1 − (𝑆𝑇𝑎𝑥 + Π𝑐𝑏 + (𝑌̂𝑜𝑖𝑙 − 𝑁𝐷𝐹) +
1

()24

𝑖 = 𝑜𝑏𝑝

𝑜𝑏

𝐺𝐺𝐷𝐸𝐷𝑃 = 𝐵𝐼ℎ + 𝑝𝑏𝑜 ∙ 𝐵𝑂ℎ

()29

طبق معادله ( ،)28دولت مالیات را طبق مالیات بر فروش دريافت میکند .در اين معادله  پارامتر
مالیات بر فروش است .مخارج اسمی دولت ( )GEدر معادله ( ،)22از مجموع هزينههای جاری و
سرمايهای اسمی حاصل میشود .مخارج جاری در اينجا ،بخشی از تولیدات شرکتها است که
توسط دولت خريداری میشود و مخارج سرمايهای دولت ،مخارجی هستند که با سود در آينده
همراه خواهد بود .کسری بودجه دولت ،)GBD( 8در معادله ( ،)29از اختالف بین هزينهها و
درآمدهای دولت به دست میآيد .هزينههای دولت شامل کل مخارج اسمی ،بهره پرداختی بر
روی اوراق قرضه کوتاهمدت 2و میزان اوراق قرضه بلندمدت منتشر شده توسط دولت است و
درآمدهای دولت شامل مالیات ،سود بانک مرکزی ،درصدی از درآمدهای نفتی که به تامین
مخارج سرمايهای تعلق میگیرد و بازدهی مخارج سرمايهای دولت است .در اين معادله ()BIS−1
و ( ،)BOS−1به ترتیب میزان اوراق قرضه کوتاهمدت و بلندمدت منتشر شده توسط دولت در دوره
گذشته است .بنابراين ،دولت کسری بودجه خود را با تعیین میزان انتشار اوراق قرضه 9در هر دوره
Public Sector Borrowing Requirement

 .2نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه مدت

𝑒𝑟𝐼𝐷𝑅
𝑒 𝐸𝑊

∙ − ɛ30 − ɛ32 ∙ 𝑖𝑚 − ɛ34 ∙ 𝑖𝑏𝑙 − ɛ35
ɛ33

 .9رجوع شود به (Laina(2015

1.

𝐵𝐼ℎ
𝑒 𝐸𝑊

= 𝑖𝑏𝑖
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تامین میکند .همانطور که در معادله ( )24نشان داده شده است ،قیمت اوراق قرضه بلندمدت
(  )pboبه صورت برونزا تعیین میشود .بدهیهای تثبیت شده دولت ( )GGDEDPدر معادله (،)29
میزان اوراق قرضهای است که توسط خانوارها نگهداری میشود.
 -4-2-4بخش مربوط به بانک مرکزی
در اين مدل ،بانک مرکزی از طريق تعیین نرخ بهره ،سیاستهای پولی خود را اعمال نمیکند،
بلکه با تنظیم ذخاير بر میزان عرضه پول تاثیر میگذارد.

()20

𝑏𝑐𝐼𝐵 = 𝑆𝐸𝑅
̅̅̅ = 𝑏𝑐𝐼𝐵
𝑏𝑐𝐼𝐵

()21

𝛱𝑐𝑏 = 𝑖𝑏𝑖−1 ∙ 𝐵𝐼𝑐𝑏−1

()26

طبق معادله ( ،)26بانک مرکزی با خريد اوراق قرضه کوتاهمدت تاثیر زيادی بر عرضه پول دارد و
از اين طريق میتواند ذخاير را صادر کند .در اين معادله (  )RESمیزان ذخاير بانک مرکزی و
( )BIcbاوراق قرضه کوتاهمدتی که توسط بانک مرکزی نگهداری میشود ،است .طبق معادله
( ،)20میزان اوراق قرضه کوتاهمدت نگهداری شده توسط بانک مرکزی به صورت برونزا تعیین
میشود .سود بانک مرکزی در معادله ( )21برابر است با بهرهای که به اوراق قرضه کوتاهمدت
تعلق میگیرد .در اين معادله ( )BIcb−1میزان اوراق قرضه کوتاهمدت نگهداری شده توسط بانک
مرکزی در دوره گذشته است.
 -5-2-4بخش مربوط به بانکها
بخش بانکی يکی از مهمترين بخشهای مدل است .بانکها در اين مدل به دنبال حداکثر کردن
سود خود از طريق گسترش اعتبار نیستند .اما میتوانند با تاثیر بر نرخ بهره ،کارمزد خود را برای
انتقال وامها از سپردهگذاران به وامگیرندگان دريافت کنند .معادالت مربوط به بخش بانک در
ادامه نشان داده میشود:
()23
()99

𝑆𝑅𝐸𝑚𝑖𝑛 = 𝑀1 × 𝑀1𝑆 + 𝑀2 × 𝑀2
𝑠𝐸𝑅
𝑠𝑀1

= 𝐿𝐴𝐵
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()98

𝑀𝑠 = 𝑀ℎ

()92

𝑑𝑂𝐿 = 𝑠𝑂𝐿

طبق معادله ( )REmin( ،)23ذخاير قانونی )M1S ( ،و (  )M2Sعرضه سپردههای ديداری و
مدتدار و (  )M1و (  )M2به ترتیب پارامتر مربوط به الزامات ذخاير برای سپردههای ديداری و
مدتدار است .از آنجا که تحت بانکداری ذخیره کامل ،سپردههای ديداری به طور کامل ذخیره
میشود و وامدهی از طريق سپردههای مدتدار انجام میگیرد (يعنی ذخیره سپردههای مدتدار در
اين سیستم ضرورتی ندارد) )M1 = 1( ،و ( )M2 = 0است .طبق معادله ( ،)99نسبت ذخاير
بانکی )REs ( 8به سپردههای ديداری ،میزان نقدينگی بانکها ( )BALرا تعیین میکند .از آنجا
که کل سپردههای ديداری به عنوان ذخاير در نظر گرفته میشود ،بايد اين نسبت برابر با  8باشد.
طبق معادله ( ،)98خانوارها به هر میزان که سپرده ديداری و مدتدار تقاضا کنند به همان میزان
سپرده ايجاد میشود .در اين معادله (  )Msو (  )Mhبه ترتیب میزان عرضه و تقاضای سپردهها را
نشان میدهد .وامهای بانکی نیز طبق رابطه ( )92به سمت شرکتهای قابل اعتماد حرکت میکنند؛
میزان اين وامها به تقاضای شرکتها بستگی دارد )LOs ( .و (  )LOdبه ترتیب نشاندهنده عرضه و
تقاضای وامها است.
بانکها به طور غیر مستقیم به نرخ بهره سپردهها و وامها تاثیر میگذارند.
()99
()94

𝑚𝑖∆ 𝑖𝑚 = 𝑖𝑚−1 +
𝛱𝑏𝑎 −𝛱𝑏𝑎−1
𝑀1𝑠−1 +𝑀1𝑠−2 +𝑀2𝑠−1 +𝑀2𝑠−2

= 𝑃𝐴𝐵

()99

𝑖𝑏𝑖∆ 𝑖𝐿 = 𝑖𝑙−1 + ∆𝑖𝑙𝑜 +

()96

𝛱𝑏𝑎 = 𝑖𝑙𝑜−1 × 𝐿𝑂𝑠−1 − 𝑖𝑚−1 × 𝑀2𝑠−1

برای تنظیم نرخ بهره سپردههای مدتدار در معادله ( ،)99از آنجا که تحت شرايط بانکداری
ذخیره کامل نسبت نقدينگی بانکها برابر با  8است ،با در نظر گرفتن سطح بهینه با مقادير حداقل و
حداکثری  8/98و  8/2برای اين نسبت ،از تخطی بانکها برای افزايش نرخ بهرههای افراطی
جلوگیری میشود .به طوری که اگر نسبت نقدينگی کمتر از پايینترين سطح نقدينگی باشد،
بانکها نرخ بهره بر روی سپردههای مدتدار را برای باال بردن انگیزه خانوارها به منظور
 .8ذخاير بانکی

) 𝑆𝑂𝐿 𝑅𝐸𝑆 = 𝑀1 + (𝑀2 −
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سرمايهگذاری در سپردههای مدتدار ،افزايش میدهند تا نسبت نقدينگی در محدوده هدف قرار
گیرد .همینطور زمانیکه نسبت نقدينگی بانکها ،بیشتر از باالترين سطح نقدينگی باشد ،بانکها
نرخ بهره سپردههای مدتدار را کاهش میدهند تا خانوارها سپردههای ديداری بیشتری نگهداری
کنند و نقدينگی بانکها تا رسیدن به نقدينگی هدف کاهش يابد .8در اين معادله ( )im−1نرخ
بهره سپردههای مدتدار در دوره گذشته و ( )∆imتغییرات نرخ بهره را نشان میدهد.
طبق معادله ( ،)94حاشیه سود بانکی ( )BAPاز نسبت مجموع سود بانکها در دوره فعلی و سود
بانکها در دوره قبلی (  )𝛱𝑏𝑎−1به میزان سپردهها در دورههای قبل به دست میآيد .در اين معادله
( )M1s−2و ( )M2s−2به ترتیب ،میزان سپردههای ديداری و مدتدار در دو دوره گذشته را
نشان میدهد .بانکها طبق معادله ( ،)99برای تعیین نرخ بهره وامها ،از روند تعديل جزئی به سمت
سطح مطلوب حاشیه سود ،استفاده میکنند .در صورتی که سود بانکها کمتر از پايینترين سطح
حاشیه سود بانکی باشد ،بانکها مجاز هستند نرخ بهره وامها را تا رسیدن به حد مطلوب افزايش
دهند .اما زمانی که سود بانکها بیشتر از باالترين سطح حاشیه سود بانکی باشد ،بانکها (به دلیل
ترس از قوانین) موظف هستند نرخ بهره وامها را تا رسیدن به سود مطلوب کاهش دهند .2در اين
معادله ( )ilo−1نرخ بهره وامها در دوره گذشته )∆ilo( ،تغییرات نرخ بهره وامها ،و ( )∆ibi
تغییرات نرخ بهره اوراق قرضه را نشان میدهد .در نهايت سود بانکها طبق رابطه ( ،)96از تفاوت
درآمد بهرهای يا بهرهی وامها و پرداخت بهرهای يا بهرهای که به سپردههای مدتدار تعلق
میگیرد ،به دست میآيد.
 -6-2-4بخش مربوط به نفت
اين بخش به عنوان بخش ششمی است که در پژوهش حاضر به مدل گودلی و الوی اضافه شده
است .در واقع بخش نفت به عنوان نوآوری مدل است .از جمله فرضهای بخش نفت اين است که
 .8اگر  B𝐴𝐿botو  BALtopپايینترين و باالترين سطح نقدينگی χm ،پارامتر واکنش نسبت به تغییر در نرخ سپردهها و
 X1و  X2متغیرهای دو ارزشی مربوط به نقدينگی باشد:

) ∆𝑖𝑚 = 𝜒𝑚 ∙ (𝑋1 − 𝑋2
𝑡𝑜𝑏𝐿𝐴𝐵 < 𝑋1 = 1𝑖𝑓 𝑓 𝐵𝐴𝐿−1
𝑝𝑜𝑡𝐿𝐴𝐵 > 𝑋2 = 1𝑖𝑓 𝑓 𝐵𝐴𝐿−1
 .2اگر  BAPbotپايینترين سطح حاشیه BAPtop ،باالترين سطح حاشیه سود بانکی χl ،پارامتر واکنش نسبت به تغییر

نرخ وامها و  X3و  X4متغیر دو ارزشی مربوط به حاشیه سود بانکها است داريم.

) ∆𝑖𝑙𝑂 = 𝜒𝑙𝑂 × (𝑋3 − 𝑋4
𝑡𝑜𝑏𝑃𝐴𝐵 < 𝑃𝐴𝐵 𝑓 𝑓𝑖𝑋3 = 1
𝑝𝑜𝑡𝑃𝐴𝐵 > 𝑃𝐴𝐵 𝑓 𝑓𝑖𝑋4 = 1
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قسمتی از درآمدهای نفتی به تامین مخارج سرمايهای تعلق میگیرد .بنابراين بخشی از درآمدهای
نفتی به سمت سرمايهگذاریهای دولت انتقال میيابد .بازدهی اين سرمايهگذاریها میتواند به
عنوان منبعی برای تامین مخارج سرمايهای در دوره بعد باشد .مازاد مالیاتی نیز تامینکننده بخشی از
مخارج سرمايهای است اما زمانی که میزان مالیات کمتر از مخارج جاری دولت باشد ،درصد
درآمدهای نفتی تامینکننده کسری بودجه دولت افزايش میيابد .مازاد درآمدهای نفتی در هر
دوره به صندوق توسعه ملی انتقال میيابد .معادالت مربوط به اين بخش در ادامه اعمال شده است:
𝑡𝑌̂𝑜𝑖𝑙 = 𝑜𝑖𝑙 𝑌̂𝑜𝑖𝑙 𝑡−1 + 

()90
()91
()93

𝜓

∙ 𝑙𝑖𝑜̂𝑌 = 𝑂𝑅
𝜓1+
𝑌̂𝑜𝑖𝑙 = 𝐺𝐼 − 𝑅𝑂 + |𝑑𝑇| ∙ 𝑧5 − |𝑑𝑇| ∙ 𝑧6
𝑇
) 𝑔(
𝑡𝑜𝑏 𝑐
𝑇
) (
𝑝𝑜𝑡 𝑐𝑔

()49
()48
()42

<
>

𝑇
) 𝑔( 𝑓
𝑐
𝑇
) (𝑓
𝑐𝑔

𝑓𝑖𝑧5 = 1
𝑓𝑖𝑧6 = 1

𝐼𝐺 𝑁𝐷𝐹 = 𝑌̂𝑜𝑖𝑙 −

درآمدهای نفتی در معادله ( ،)90از طريق درآمدهای نفتی دوره قبل به عالوه شوک درآمدهای
نفتی ( )tبه دست میآيد .در اين معادله (  )oilضريب خودهمبستگی درآمدهای نفتی است.
معادله ( ،)91بازدهی مخارج سرمايهای ( 𝑂𝑅) را نشان میدهد که به وسیله درصدی از درآمدهای
نفتی تعیین میشود .در اين معادله (𝜓) پارامتر مربوط به نرخ بازدهی مخارج سرمايهای است.
برای تعیین بخشی از درآمدهای نفتی که به تامین مخارج سرمايهای تعلق میگیرد ( 𝑙𝑖𝑜̂𝑌 ،)طبق
معادلههای ( )49( ،)93و ( )48عمل میکنیم .همان طور که بیان شد ،بازدهی مخارج سرمايهای در
هر دوره بخشی از مخارج سرمايهای را جبران میکند و منجر به کاهش درآمدهای نفتی
اختصاصيافته به مخارج سرمايهای میشود .برای تخصیص درآمدهای مالیاتی برای تامین مخارج
𝑆Tax

سرمايهای ،نسبت مالیات به مخارج جاری دولت (  ،) geهدف قرار میگیرد .ثابت شده است که
c

در شرايط بانکداری ذخیره کامل ،نسبت مالیات به مخارج جاری دولت برابر با  8است .پس با
تعیین سطح بهینه برای اين نسبت با میزان حداقل و حداکثر  8و  8/99سطح مطلوب و محدوده
هدف مشخص میشود .طبق معادله ( )49در هر دوره اگر نسبت مالیات به مخارج جاری دولت
کمتر از پايین ترين سطح اين نسبت باشد ،به میزان قدر مطلق تغییرات مالیات به درآمدهای نفتی
متعلق به تامین مخارج سرمايهای افزوده میشود .طبق معادله ( )48در هر دوره اگر نسبت مالیات به
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مخارج جاری ،بیشتر از باالترين سطح نسبت مالیات به مخارج جاری

𝑆Tax
دولت )
gc top

( باشد ،به

میزان قدر مطلق تغییرات مالیات از درصد درآمدهای نفتی متعلق به مخارج سرمايهای کم میشود؛
به عبارتی مازاد مالیاتی برای تامین اين مخارج استفاده میشود .پس از تعیین درآمدهای نفتی متعلق
به مخارج جاری ،باقیمانده درآمدهای نفتی طبق معادله ( )42به صندوق توسعه ملی اختصاص
میيابد.
 -5نتایج حاصل از پارامترهای مدل
جدول ( )2مقادير پارامترهای برآورد شده در مدل را نشان میدهد .پارامترهای رفتاری با استفاده از
معادالت مدل و اطالعات موجود در اقتصاد ايران و با روشهای اقتصادسنجی برآورد شده است.
حساسیت باالی مدل به پارامترها منجر شده است که پارامترها طوری تعیین شود که مقادير انباشت
و جريان را در ماتريس ها به حالت تعادل برساند و در نتیجه آن ،منجر به پايداری مدل شود.
جدول  :2تعیین پارامترهای مدل
پارامتر
مصرف مستقل
میل به مصرف درآمد قابل تصرف
میل به مصرف ثروت گذشته
پارامتر واکنش نسبت به فروش انتظاری
پارامتر تعديل جزئی موجودی هدف
پارامتر واکنش نسبت به درآمد قابل تصرف
پارامتر واکنش نسبت به تغییر نرخ سپردههای مدتدار
پارامتر واکنش نسبت به تغییر نرخ وامها
پارامتر واکنش مربوط به نسبت هدف موجودی به فروش
پارامتر واکنش مربوط به نسبت هدف موجودی به فروش
نرخ مالیات بر فروش
حاشیه هزينهها در قیمتگذاری
پارامتر مربوط به نرخ بازدهی مخارج سرمايهای
پارامتر واکنش مربوط به هدف دستمزدهای واقعی
پارامتر واکنش مربوط به هدف دستمزدهای واقعی
پارامتر واکنش مربوط به هدف دستمزدهای واقعی
پارامتر واکنش مربوط به تنظیم دستمزدهای اسمی

نماد
θ0
θ1
θ2

Κ
𝜎
χm
𝑂χl
φ0
φ1

Η
Ψ
ω0
ω1
ω2
ω3

مقدار محاسبه شده
9

منبع
گودلی و الوی ()2982

9/39

گودلی و الوی ()2982

9/99

گودلی و الوی ()2982

9/999909

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/966911

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/482800

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/998939

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/988998

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/419091

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

-9/839689

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/299393

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/910114

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

2/139836

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

-9/492922

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

8

گودلی و الوی ()2982

-9/931891

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

9/9013

محاسبات پژوهش متناسب با اقتصاد ايران

منبع :يافتههای محققین

جدول ( )9نتايج تخمین پارامترهای تقاضای خانوارها برای دارايیهای مختلف را با استفاده از
اصول توبین نشان میدهد .خانوارها در هر دوره دارايیهايشان را بین سپردههای ديداری،
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مدتدار ،اوراق قرضه کوتاهمدت و اوراق قرضه بلندمدت تقسیم میکنند .اين اختصاص با استفاده
ار تعیین پارامترها با اصول توبین به صورتی انجام گرفته است که نه تنها اصول بیان شده توسط
توبین رعايت گرديده ،بلکه حاصل سمت راست معادالت برابر با درصدی شده است که به
دارايیهای خانوارها از کل ثروت بر اساس دادههای واقعی اقتصاد ايران تعلق میگیرد.
جدول  :3پارامترهای تقاضای خانوارها برای داراییهای مختلف
پارامتر

نماد

مقدار محاسبه شده پژوهش متناسب با اقتصاد ایران

تقاضای خانوارها برای سپردههای ديداری

ε10

8/929929948

تقاضای خانوارها برای سپردههای ديداری

ε11

48/12949290

تقاضای خانوارها برای سپردههای ديداری

ε12

89

تقاضای خانوار ها برای سپردههای ديداری

ε13

-84/46499692

تقاضای خانوارها برای سپردههای ديداری

ε14

-90/99390909

تقاضای خانوارها برای سپردههای ديداری

ε15

-9/91

تقاضای خانوارها برای سپردههای مدتدار

ε20

9/31

تقاضای خانوارها برای سپردههای مدتدار

ε21

89/1099993

تقاضای خانوارها برای سپردههای مدتدار

ε22

89

تقاضای خانوارها برای سپردههای مدتدار

ε23

-89

تقاضای خانوارها برای سپردههای مدتدار

ε24

-89/1099993

تقاضای خانوارها برای سپردههای مدتدار

ε25

-9/94

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه کوتاهمدت

ε30

-89

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه کوتاهمدت

ε31

-84/46499692

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه کوتاهمدت

ε32

-89

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه کوتاهمدت

ε33

44/46499692

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه کوتاهمدت

ε34

-29

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه کوتاهمدت

ε35

-9/99

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه بلندمدت

ε40

8

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه بلندمدت

ε41

99/90980211

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه بلندمدت

ε42

89/1099993

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه بلندمدت

ε43

-29

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه بلندمدت

ε44

2/999901920

تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه بلندمدت

ε45

9/40

منبع :يافتههای محققین

 -6نتایج حاصل از خلق پول از طریق هزینههای دولت
مدل دارای دو سناريو است که طی دو برنامه اجرا میشود .سناريو پايه ،شامل پارامترها ،مقادير
اولیه برای متغیرهای موجود در مدل  SFCاست .برای مقادير اولیه سعی شده است ،مقادير انباشت
با استفاده از دادههای موجود در اقتصاد ايران تعیین شود .مقادير جريانها نیز بر اساس مقادير اولیه
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انباشت و معادالت مدل و انجام شبیهسازی عددی برآورد شده است .در مجموع سعی شده ،تعادل
در ماتريس ها برقرار شود .با قرار دادن مقادير اولیه و پارامترها در معادالت مدل ،حالت پايدار برای
تمام متغیرهای انباشت و جريان به دست میآيد .از آنجا که دولت پول را تنها در مواقع کسری
بودجه خود خلق میکند ،در سناريو دوم با وارد کردن شوک مثبت به هزينههای جاری دولت
(خلق پول با استفاده از هزينههای دولت درشرايط بانکداری ذخیره کامل) در دوره  ،89دولت
مقدار انتشار اوراق قرضه خود را افزايش میدهد .بنابراين در اين دوره مدل از حالت پايدار خارج
میشود و با بازگرداندن مخارج جاری دولت به مقدار قبل ،نتايج تغییر در متغیرها از زمان ورود
شوک تا رسیدن به حالت پايدار جديد مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد.
 -1-6تولید ناخالص داخلی
طبق نمودار ( ،)8با وارد کردن شوک مثبت به هزينههای جاری دولت ،میزان تولید ناخالص داخلی
به طور موقت افزايش میيابد؛ دلیل اين افزايش را میتوان ،افزايش در هدف بلندمدت موجودی و
به دنبال آن افزايش قابل توجهی در میزان وامها و موجودی شرکتها دانست؛ بنابراين تولید
افزايش يافته است که اين افزايش در تولید ،میزان نیروی کار بیشتری را میطلبد؛ پس سطح اشتغال
همراستا با تولید افزايش میيابد ،بعد از آن که هدف بلندمدت موجودی شروع به کاهش میکند،
منجر به کاهش تولید میشود و در نهايت میزان تولید ناخالص داخلی را به حالت پايدار قديم باز
می گرداند .الزم به توضیح است که اين سطح برابر با سطح اشتغال کامل است .نرخ تورم در حالت
پايدار قديم برابر با  9/999991است که بسیار نزديک به صفر میباشد .با افزايش هزينههای جاری
دولت به دلیل کوچک بودن شوک مخارج جاری ،تورم به مقدار اندکی افزايش میيابد و بعد از
آن که در دوره  ،86مخارج دولت به حالت قبل باز میگردد ،تورم شروع به کاهش میکند .تورم
در مرحله انتقال برای چندين دوره منفی است و بعد از مرحله انتقال که سطح قیمتها به سمت
سطح قیمتهای حالت پايدار قديم همگرا میشوند ،نرخ تورم نیز برابر با حالت پايدار قديم
میشود.
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نمودار  :1تولید ناخالص داخلی و تورم

 -2-6پول و اعتبار
با افزايش میزان ذخاير به  9واحد ،انتظار میرود که سپردههای ديداری به همان میزان افزايش يابد
اما به دلیل آنکه میزان ذخاير نه تنها شامل سپردههای ديداری ،بلکه شامل آن قسمت از سپردههای
مدتداری که وام داده نشده است میباشد ،میزان سپردههای ديداری به همان میزان تغییر در
ذخاير ،تغییر نمیکند .از طرفی خانوارها در هر دوره ،ثروتشان را بین دارايیهای مختلف
اختصاص میدهند و وامها نیز بر اساس دارايیهای شرکتها دوباره تنظیم میشود .همانطور که
در نمودار ( )2مشاهده میشود ،در دوره  ،89موجودی شرکتها به دلیل کاهش در میزان فروش
انتظاری کاهش میيابد که باعث کاهش میزان وامها میشود اما سپردههای مدتدار تغییر چندانی
نمیکند ،در مجموع میتوان بیان کرد که در اين دوره میزان سپردههای ديداری نیز بدون تغییر
باقی میماند .در دوره  86که فروش انتظاری افزايش میيابد ،موجودی شرکتها نیز افزايش
میيابد که باعث افزايش در میزان وامها میشود .اما سپردههای مدتدار در اين دوره کاهش
میيابد و چون میزان افزايش وامها بیشتر از افزايش سپردههای ديداری است ،شکاف بین آنها
منجر به کاهش میزان سپردههای ديداری میشود .از دوره  80به بعد ،سپردههای مدتدار شروع
به افزايش میکنند ،وامهای بانکی نیز در بیشتر دورهها روند افزايشی دارد .بنابراين برآيند آنها،
سپردههای ديداری را افزايش میدهد و در نهايت در حالت پايدار جديد ،میزان سپردههای
ديداری ،مدتدار و وامها افزايش میيابد.
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نمودار  :2سپردهها و وامها

 -3-6نقدینگی بانکها و نرخ سپردهها
همانطور که در نمودار ( )9مشخص شده است ،نسبت نقدينگی بانکها در سطح مطلوب خود
باقیمانده است بنابراين نرخ بهره سپردههای مدتدار تغییر نمیکند و بانکها نمیتوانند تاثیری در
سپردههای مدتدار بگذارند .اما در حالت پايدار جديد ،نسبت نقدينگی بانکها افزايش يافته
است که دلیل آن را می توان افزايش در ذخاير دانست.
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نمودار  :3نقدینگی بانکها و نرخ سپردهها

 -4-6ثروت خصوصی و بدهیهای عمومی
طبق نمودار ( ،)4بعد از شوک وارده ،بدهیهای تثبیت شده دولت برای چند دوره به مقدار اندکی
افزايش میيابد .افزايش بدهیهای تثبیت شده دولت میتواند به دلیل افزايش در اوراق قرضه

01
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بلندمدت نگهداری شده توسط خانوارها باشد .اما پس از آنکه نرخ بهره اوراق کوتاهمدت شروع
به کاهش میکند ،میزان اوراق بلندمدت نیز شروع به کاهش میکند و به سمت حالت پايدار
گذشته همگرا میشود و روند کاهشی جزئی خود را در حالت پايدار جديد همچنان ادامه میدهد.
در مجموع میتوان گفت که اگرچه میزان بدهیهای تثبیت شده دولت در حالت پايدار جديد به
حالت پايدار قبل باز میگردد اما با خلق پول بیشتر در بلندمدت چون کسری بودجه دولت رو به
کاهش است ،دولت ديگر مجبور به صدور اوراق قرضه با همان نرخ بهره قبلی نیست .از اين رو
اقدام به کاهش نرخ بهره اوراق قرضه کوتاهمدت میکند .به دلیل سیر نزولی نرخ بهره اوراق
کوتاهمدت ،بدهی های تثبیت شده دولت نیز اين روند کاهشی جزئی را طی میکند .کاهش نرخ
بهره میتواند سه پیامد مهم داشته باشد -8 .کاهش بهره پرداختی به بدهیهای دولت میتواند به
عنوان منبعی برای خدماترسانی به عموم استفاده شود -2 .در بلندمدت پس از ايجاد پول بیشتر و
بیشتر توسط دولت ،بدهیهای دولت کاهش میيابد و در نهايت به دولت بدون بدهی تبديل
میشود و اگر چنین تصمیمی گرفته شود به اين معنا نیست که هیچ بدهی به بخش خصوصی وجود
ندارد -9 .کاهش در بدهیهای بخش خصوصی يک راهحل عملی برای خروج از بحران مالی
جهانی است (الينا .)24 :2989 ،چرا که دلیل اصلی بحران مالی جهانی را میتوان خلق وگسترش
پول توسط بانکها دانست .در سیستم بانکداری ذخیره کامل ،اجازه خلق پول از بانکها گرفته
میشود و حقالضرب پول به عنوان وظیفه انحصاری دولت قرار میگیرد .خلق پول پر قدرت
توسط دولت مانع از خلق پول از هیچ میشود بنابراين عموم مردم ديگر مجبور به پرداخت بهره
پولی نیستند که از هیچ خلق میشود در نتیجه رفته رفته بدهیهای بخش خصوصی کاهش میيابد.
Wealth of households
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 -5-6اوراق قرضه و کسری بودجه دولت
با خلق پول از طريق هزينههای دولت در دوره  ،89بانک مرکزی میزان اوراق قرضه خود را 9
واحد افزايش میدهد و چون اوراق قرضه کوتاهمدت شامل مجموع اوراق قرضه کوتاهمدت
نگهداری شده توسط بانک مرکزی و خانوارها است ،میزان اوراق قرضه کوتاهمدت نگهداری
شده توسط خانوارها ثابت باقی میماند .اما طبق نمودار ( ،)9کسری بودجه دولت کمتر از  9واحد
افزايش میيابد ،زيرا در طرف درآمدهای دولت ،درآمدهای مالیاتی افزايش میيابد .در دوره 86
پس از آنکه مخارج جاری به حالت قبل باز میگردد ،دولت با مازاد بودجه همراه است زيرا با
افزايش میزان اوراق قرضه کوتاهمدت نگهداری شده توسط بانک مرکزی در دوره گذشته ،سود
بانک مرکزی افزايش میيابد که اين امر تاثیر مثبتی در روند بودجه دولت داشته است .بازدهی
مخارج سرمايهای نیز سیر صعودی خود را در هر دوره طی میکند .در نهايت در حالت پايدار
جديد ،اوراق بلندمدت به میزان  9۱و نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت به میزان  2۱نسبت به حالت
پايدار قبل کاهش میيابد ،اما میزان اوراق کوتاهمدت همچنان ثابت باقی میماند و سرانجام دولت
به مازاد بودجه کوچک اما ماندگار میرسد.
Government bonds held by households
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 -6-6تخصیص درآمدهای نفتی به مخارج سرمایهای و ذخایر صندوق توسعه ملی
همانطور که در نمودار ( )0مشاهده میشود ،در دوره  89که مخارج جاری دولت افزايش میيابد
با وجود اينکه میزان مالیات افزايش يافته است اما اين افزايش به اندازهای نیست که افزايش میزان
مخارج جاری دولت را جبران کند .بنابراين در اين دوره نسبت مالیات به مخارج جاری به زير
سطح مطلوب خود میرسد و بخش بیشتری از درآمدهای نفتی به تامین کسری بودجه دولت
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اختصاص میيابد که باعث کاهش منابع صندوق توسعه ملی در آن دوره میشود .در دوره بعد که
مخارج جاری به حالت قبل باز میگردد ،منجر به بازگشت نسبت مخارج جاری به مالیات به سطح
مطلوب میشود اما همانطور که در نمودار مشخص شده است ،میزان منابع صندوق توسعه ملی در
حال افزايش است که دلیل آن را میتوان افزايش بازدهی مخارج سرمايهای دانست .در نهايت در
حالت پايدار جديد تقريبا کل درآمدهای نفتی به سمت صندوق توسعه ملی حرکت میکند.
Part of the oil revenues used to finance capital expenditures
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 -7نتایج و پیشنهادات
گسترش خلق اعتبار در بانکداری ذخیره جزئی باعث ناکارآمدی سیستم اقتصادی طی چندين دهه
شده است .بانکداری ذخیره کامل با ذخیره صددرصدی سپردههای ديداری به عنوان يکی از اين
پیشنهادات جايگزين برای سیستم ذخیره جزئی ،مورد استقبال گروه زيادی از اقتصاددانان قرار
گرفته است .در اين راستا سعی شده است که بانکداری ذخیره کامل با استفاده از مدل SFC

مدلسازی شود .مدل دارای حالت پايدار است و چون خلق پول در اين سیستم تنها در مواقع
کسری بودجه دولت از طريق هزينههای دولت صورت میگیرد ،با وارد کردن شوک مثبت به
مخارج جاری دولت ،مدل از حالت پايدار خارج میشود و با بازگرداندن مخارج جاری دولت به
حالت قبل ،همگرايی مدل در حالت پايدار جديد مورد بررسی قرار میگیرد .ثابت شده است در
حالت پايدار ،بانکداری ذخیره کامل میتواند تورم  9/999991که بسیار نزديک به صفر است و
اشتغال کامل را فراهم کند .در حالت پايدار جديد ،ثروت خانوارها افزايش میيابد که باعث
افزايش میزان سپردههای ديداری و مدتدار و وامها میشود .میزان بدهیهای خالص دولت ،بدون
تغییر باقی می ماند؛ اما خلق پول بیشتر با استفاده از مخارج جاری دولت به دلیل کاهش نرخ بهره
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اوراق کوتاهمدت منجر به کاهش بدهیهای دولت میشود و در بلندمدت میتواند دولت را به
دولت بدون بدهی تبديل کند .همچنین افزايش مخارج جاری دولت در يک دوره ،منجر به
افزايش تخصیص منابع نفتی به مخارج سرمايهای و کاهش منابع صندوق توسعه ملی میشود اما در
حالت پايدار جديد ،کل منابع نفتی به سمت صندوق توسعه ملی حرکت میکند و دولت در اين
حالت ،مازاد بودجه کوچکی را تجربه میکند که به طور دائمی ادامه میيابد.
از جمله پیشنهادات سیاستگذاری اين است که سیاستگذاران پولی میتوانند با افزايش ذخاير
قانونی باعث تقويت سیاست پولی و افزايش تاثیرگذاری بانک مرکزی در عرضه پول شوند.
بانکها بايد به عنوان يک نهاد اجتماعی در خدمت عموم باشند و دولت با تنظیم قوانین و مقرراتی
از مشکالت ناشی از اجراهای بانکی جلوگیری کند .تغییر در ترازنامه بانکها به عنوان نکته مهمی
است که بايد به آن توجه شود تا دارايیها و بدهیهای بانکها با هم برابر شوند و اين کار نیازمند
جدايی سیستم پرداخت از سیستم وامدهی است .دولت بايد بیمه سپردهها را کاهش دهد تا بانکها
ديگر دچار خطر اخالقی نشوند .از طرفی با حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و تامین
هزينههای جاری با اوراق قرضه و مالیات ،دولت میتواند درآمدهای نفتی را تنها برای مخارج
سرمايهای استفاده کند و با ورود بازدهی مخارج سرمايهای به اقتصاد و حرکت اين منابع به سمت
تامین مخارج سرمايهای میتواند وابستگی بودجه خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.
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Abstract
Since long, fractional reserve banking has played a role in creating private
money and caused economic problems such as depression, inflation, increase
of public debts, and so on. Currently, full-reserve banking proposed as a
solution to make reforms is supported by many economists. This study
presents a stock-flow consistent model of full-reserve banking for Iran's
economy. Money creation at the time of government budget deficit under
full-reserve banking can provide almost zero inflation and full employment.
The amount of government debts has remained unchanged, but the wealth of
households has increased. The amount of bank deposits and loans has also
increased in these conditions, and the liquidity of banks has been at its
optimum level. This study also included the oil sector (model innovation) to
examine the process of allocating oil resources to the national development
under full-reserve banking. It is found that an increase in the current
expenditures will increase the allocation of oil resources to capital
expenditure and reduce the resources of the development funds. However, in
a new steady state, all the oil revenues move toward the national
development funds and, in this case, the government experiences a small
budget surplus that will persistent.
Keywords: Full-reserve banking, Fractional reserve banking, Government
money, Stock-flow consistency.
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