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  اهمیت از دارد، بانک کاری محیط در پول با را تعامل بیشترین که بانکدار یک برای بانکداری و بانک پول، فهم و دانش
  .است برخوردار ویژه ای
  شعبه منظر از تنها تکراری، اغلب و روزمره امور انجام به دلیل می کنند، فعالیت شعب سطح در که بانکی نظام کارکنان اکثر
  .می کنند نگاه بانک و  پول به خرد نگاه و
  کالن جنبه های به سایر پرداختن .می سازد نمایان را پول بازار مفاهیم بر حاکم واقعیت های از محدودی بخش رویکرد، این
 کمک ضمن می شود، قلمداد کارآمد و پویا اقتصاد یک آشیل پاشنه حاضر عصر در که بانکداری و پول سیاست گذاری و
  بانکداران برای اقتصادی توسعه و رشد تحقق برای را بانکی عملیات دقیق انجام حساسیت به موضوع، خرد نگاه بازنگری به 
  .می کند بیشتر
  و داشته اشراف کشور پولی پایه و نقدینگی سپرده، با آن ارتباط پول، ویژگی های و خواستگاه بر باید حرفه ای بانکدار یک
   .باشد داشته آشنایی بانک و شعبه عملیاتی امور در عملکرد بهبود هدف با بانکداری و بانک اساسی مفاهیم بر

 در سعی و شده تدوین همکاران حرفه ای و تخصصی دانش سطح ارتقای هدف با بانکداری و پول آموزشی دوره  بنابراین
   .دارد اقتصاد کارایی افزایش و مبادله هزینه کاهش در بانکی عملیات حساسیت کردن مطرح
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می دهند قرار استفاده مورد خود نیازهای و کاالها خدمات، خواسته ها، تبادل برای انسان ها که است شئی یا قطعه وسیله، پول.  

باشد داشته دین ابراء قوه قانون به موجب که است پرداختی وسیله پول. 

،می دهد انجام کار که است آن چیزی پول. 

می شود اقتصاد و مبادالت در مبادله هزینه کاهش موجب پول. 

است غیردیداری و دیداری سپرده های و مسکوک و اسکناس شامل پول. 

 

 تعریف و وظایف پول: بخش اول

 وظایف پول
 وسیله مبادله

 وسیله سنجش ارزش 

 وسیله ذخیره ارزش 



 انواع پول  

 پول

 کاالیی

 پول فلزی

 پول کاغذی

پول 
 تحریری

کارت بدهی  
یا پول 
 الکترونیکی

 پول رمزپایه

 مبادله پایاپای بالکچین 



 .می شود گفته کاالیی پولِ آن به که شد انتخاب پول عنوان به کاالیی جوامع، از یک هر در تهاتری، اقتصاد مشکالت بر غلبه برای :کاالیی پول
 پوست سردسیر، مناطق در صدف؛ دریاها، کنار آبادی های در :بود متفاوت جوامع اقتصادیِ و جغرافیایی شرایط تناسب به کاالیی پول نوع

 اهلی چارپایان دامداری، و کشاورزی جامعه های در و حیوانات؛

 انتخاب پول عنوان به دالیل این به فلزات این .شد رایج و آمد پدید کاالیی پول تکاملِ در نقره، و طال از بویژه فلزی، پول :فلزی کاالیی پول
 .آن ها پذیری تقسیم و سازی ذخیره و حمل و تشخیص آسانیِ و شدن، استاندارد در سهولت بودن، شکل یک دوام، :شدند

 پشتوانه که است نقره و طال جز سکه هایی یا کاغذی پول نماینده، پول .آمد پدید نماینده عیار تمام پول کاالیی، پول تکامل در :کاغذی پول
 که) کاغذ است؛ عیار تمام های سکه معادل نماینده، عیار تمام پولی نظام در کاغذی پول .شود تبدیل آن ها به می تواند و می باشد نقره و طال آن
 قرن اوایل در .است پشتوانه همان طلبکار نماینده، پولِ دارنده دیگر، عبارت به و است پشتوانه نقره یا طال نماینده (است ناچیز کاالییش ارزش
 هزینه های نماینده پول .بود گردش در گسترده به طور نماینده  پول عنوان به نقره گواهی و طال گواهی کشورها برخی در بیستم تا چهاردهم
 آن دارنده که می شد متعهد پول، روی بر نماینده، پولِ ناشر .نبود نقره یا طال از بزرگی حجم انتقال به نیازی زیرا می داد، کاهش را معامالتی
 .کند تبدیل نقره یا طال پشتوانه معیّنی مقدار به را آن می تواند بخواهد، هروقت

 که است بانک ها نزد مشتریان به (اعتباری) اعطایی تسهیالت و (جاری حساب) مردم دیداری سپرده های از مجموعه ای :بانکی تحریری پول
 چک بانکی، چک .می شود استفاده بانکی حواله یا چک نام به پرداختی وسیله از دیگر حساب به حساب یک از آن انتقال نقل و یا و برداشت برای
 وظایف کلیه است قادر تنها نه بانکی پول لحاظ این از .هستند تحریری یا بانکی پول مجموعه جزء رایج چک های انواع و تضمینی چک عادی،
 از مهمی بخش امروزه .دارد نیز برتری آن بر دارد، آن حمل ونقل که مشکالتی نیز و اسکناس چاپ هزینه لحاظ به بلکه دهد انجام را پول

   .گیرد می صورت بانکی پول با معامالت

 

 

 انواع پول



 

 افزایش و هزینه کاهش . است پرداخت پیش یا الکترونیکی شکل به شده ذخیره ارزش پرداخت مکانیسم یک الکترونیکی پول :الکترونیکی پول

   .است مبادالت اینگونه به مردم توجه اصلی دالیل از الکترونیکی  تجارت اجتماعی و اقتصادی مزایای و اینترنت به دسترسی سرعت

 :از است عبارت آن انواع و بوده الکترونیکی پول مهم ابزارهای از بانکی کارت های

 عابربانک های کارت انواع همانند (Debit Card) بدهی کارت های -1

 (Credit Card) اعتباری کارت های -2

 .کارت بن و هدیه کارت های همانند (Prepaid Card) پرداخت پیش کارت های -3

 :کرد تقسیم دسته دو به می توان نیز فنی ازنظر را الکترونیکی پول

 هوشمند کارت های بر مبتنی الکترونیکی پول -1

 رایانه ای نرم افزار بر مبتنی الکترونیکی پول -2

 انواع پول



 معموالً دیجیتال، پول قانون گذاری، از تبعیت بدون ارز عنوان به اروپا مرکزی بانک توسط 2012 سال در مجازی ارز یا مجازی پول :(کوین بیت)مجازی پول

 .است شده تعریف خاص مجازی جامعه یک اعضای میان در شده پذیرفته و تولیدکنندگان توسط کنترل شده

 .هستند مجازی پول از هایی نمونه … و کوین بیت وبمانی، پال، پی

   .است حکومتی پول یا "پشتوانه بی پول" مشابه کارکردهای دارای اعتباری نهادهای  بر تکیه بدون و می شود کنترل غیرمتمرکز صورت به کوین بیت

 

 انواع پول

 و تراکنش ها ثبت فرایند که است مشترک توزیع شده کل دفتر یک بالکچین :بالکچین

 (دارایی) چیز هر هر تقریباً .می کند تسهیل کار و کسب شبکه یک در را دارایی ها رهگیری

 ردیابی بالکچین شبکه در می تواند (...و رمزپایه پول های سایر و کوین بیت نظیر) باارزشی

 به همراه را هزینه و ریسک کاهش نیز مبادله در درگیر طرف های تمام برای و شود مبادله و

 .باشد داشته

 .برخی از کارکردها و توضیحات بیت کوین و بالکچین در فیلم آموزشی ارایه شده است



 .  سپرده های دیداری+ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص = پول

 .  سایر سپرده ها+ سپرده قرض الحسنه پس انداز + سپرده سرمایه گذاری بلندمدت + سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت = شبه پول

 پول و شبه پول



 (با تعریف واقعی ماهیت پول)پول و شبه پول 



 (با تعریف واقعی ماهیت پول)پول و شبه پول 



 بازارمحوربانک محور یا : بازار مالی ایران



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور

 بانک محور یا بازارمحور: بازار مالی ایران

  139  139 1393 شر 

 1 9    89 1  8 بازار پول

   19   9   11 بازار سرمایه

   9   8    1 بازار سرمایه بدون لحاظ صندوقهای سرمایهگذاری

   1   1   3 ت مین مالی خار ی

 



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور

 از کل تسهیالت اعطایی( تولید)سهم تسهیالت اعطایی به بخش مولد 



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور

 داخلیتغییرات نسبت نقدینگی به  تولید ناخالص روند 



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور

 رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت  اری روند 



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور

 نرخ بیکاری+ نرخ تورم = نرخ فالکت در ایران 



 نظام پولی استاندارد طال -نظام های پولی بین المللی

آزاد تجارت .بود بین المللی پولی مناسبات بر حاکم پولی نظام ، 191 سال یعنی اول  هانی  نگ شروع تا طال پایه نظام 
 که آنجایی از و بود نظام این بارز خصوصیات از  هان مختلف کشورهای بین سرمایه شرط و قید بی و آزاد حرکت و بین المللی

 انجام به سهولت و به سرعت پرداخت ها تراز اصال   تعدیل می گرفت، صورت طال شمش با نهایتاً بین المللی پرداخت های
 .می گرفت

منجر آن پول ارزش کاهش و کشور آن از طال به خروج کشور، یک پرداخت های موازنه در کسری پیدایش طال، پایه نظام در  
 پیش مازاد دارای کشورهای برای قضیه این معکوس حالت .می داد کاهش را واردات و تشویق را صادرات امر این .می شد
 .می یافت ادامه کشورها، تجاری موازنه بهبود تا طال ورود و خروج ترتیب بدین و می آمد

از و انداخت به خطر را طال پایه نظام بقای و افکند سایه بین المللی بازرگانی و مالیه بر مرج و هرج اول،  هانی  نگ شروع با 
   .شد متداول  هان ممالک غالب در ارزها نرخ شناوری نظام   19 سال تا  نگ پایان

غرب در   19 دهه اواخر رکود فرارسیدن با لیکن آمد، به عمل طال پایه نظام حیات تجدید برای زیادی کوشش   19 سال از 
   .شد آب بر نقش تالش ها این همه

داشت ادامه   19 سال در برتن وودز کنفرانس و دوم  هانی  نگ از بعد تا روند این. 



 نظام پولی برتن وودز -نظام های پولی بین المللی

شد ارائه   19 سال در  هان پولی نظام اصال  برای طر  دو ،(آمریکا نیوهامشایر در منطقه ای) «وودز برتن» کنفرانس در. 

کینز مینارد  ان بوسیله و «بین المللی پایاپای اتحادیه» به طر  موسوم انگلستان سوی از اولی 

پولی واحد این با بین المللی پرداخت های و ایجاد به طال نسبت ثابت ارزش با «بانکور» به موسوم  دیدی پولی واحد بود شده پیشنهاد طر  این در  
 .نبود موافق طر  این با آمریکا متحده ایاالت لیکن بگیرد، صورت

بین المللی مالی تثبیت صندوق» عنوان با خزانه داری وزیر مشاور وایت هری بوسیله و آمریکا متحده ایاالت سوی از دومی»   

 یافت شهرت «ودز و برتن» پولی نظام به نام بعدها که گرفت قرار کنفرانس تصویب مورد تعدیالتی با وایت طر  یعنی دوم طر.  

توسعه و ترمیم بین المللی بانک و پول بین الملی صندوق یعنی بین المللی سازمان دو «وودز برتن» کنفرانس در متخذه تصمیمات کردن عملی برای  
   .شدند ت سیس

برابری این حفظ به متعهد متحده ایاالت و شود حفظ طال با دالر برابری و شود مطر  بین المللی ارز عنوان به آمریکا دالر شد مقرر آمریکا طر  در 
   .باشد

شد تعیین آمریکا دالر  3 معادل (گرم 31/1) طال انس هر.   

تحویل برای خود دالرهای انتقال به شروع دنیا   19 سال اوایل در وقتی اما .نماید ارایه طال انس یک دالر،  3 تحویل ازاری به شد، متعهد آمریکا  
 .زد هم به یک طرفه به صورت را بین المللی توافق ، 1 19 سال در آمریکا کرد، طال

 «  .دالر، یک انس طال نمی دهم و تعهدی ندارم  3از این پس، من در مقابل »: نیکسون رئیس  مهور وقت آمریکا اعالم کرد



 از طرف ایاالت متحده آمریکا   1971به هم خوردن نظام پولی در سال •

 بدترین بدعهدی آمریکا و کاله گذاشتن سر ملت های دنیا •

بینالمللیوجهانشمولشدندالر•

استعمارجدیدپولیتوسطآمریکادردنیا•

ظهوریوروبرایعملکردموازیبادالر•

 نظام پولی ارز بین المللی -نظام های پولی بین المللی



 (مالی)نقش نظام بانکی در ایجاد تعادل در اقتصاد حقیقی و اقتصاد پولی 

 رسالت و مأموریت اصلی نظام بانکی و اقتصاد مالی

 :در تمام کشورهای جهان

 .کمک و حمایت از بخش حقیقی برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی است

(پولی)اقتصاد مالی  *  اقتصاد حقیقی * 



 2008مالی ایاالت متحده آمریکا در سال بحران 
 

 به تولید ناخالص  داخلی آمریکا ارزش کل اوراق بهادارسازی بانک ها



 تقاضا و عرضه پول  : بخش دوم

 تقاضای پول -1

 نظریه مقداری پول -1-1

 نظریه پولی ویکسل -1- 

 نظریه کینز -3-1

 نظریه مقداری پول فریدمن -1- 

 انتقادات وارد بر نظریه مقداری پول -1- 

 عرضه پول - 

 پول درونی و پول بیرونی - -1

 پایه پولی - - 

 ضریب فزاینده پول - -3

 سپرده ها، نقدینگی و پایه پولی - - 



 نظریه مقداری پول –تقاضای پول 

 رابطه اقتصاد حقیقی و اقتصاد مالی در مدل دو بخشی



 ساختار حاکمیتیرابطه اقتصاد حقیقی و اقتصاد مالی در 

 

 

 

 

 

 نماینده اقتصاد حقیقی در حاکمیت                     نماینده اقتصاد مالی در حاکمیت        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وظیفه بانک مرکزی در ایجاد تعادل

 نظام پولی استاندارد طال•

  میزان به تو ه با مرکزی بانک است، آمده نیز (1 13) کشور بانکی و پولی قانون در همچنان که نظام این در

  گرم    8 1 /  معادل ریال یک قانون، یک ماده در .می کرد مدیریت و تعیین را پول حجم کشور طالی

  از طال قیمت بگیریم، نظر در ریال   .   .3 را طال گرم یک قیمت اگر .است شده گرفته نظر در خالص طالی

 .است شده برابر هزار 38 حدود قانون تصویب سال

(ارزهایبینالمللی)نظامپولیجدید•

 ابزارهای طریق از نقدینگی و پولی پایه کنترل به نسبت باید مرکزی بانک و شده پیچیده موضوع نظام، این در

   .نماید اقدام مرکزی بانک استقالل داشتن با پولی سیاست های و بهره نرخ



 (دارایی ها)پایه پولی بانک مرکزی : عرضه پول

خالصداراییهایخارجیبانکمرکزی•

بدهیدولتبهبانکمرکزی•

بدهیبانکهابهبانکمرکزی•

خالصسایرداراییها•

 :از است عبارت مرکزی بانک دارایی های دیدگاه از پولی پایه



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور

 پولی ا زای پایه تغییرات روند 



 برخی از متغیرهای کالن پولی و اعتباری در کشور

 پولی ا زای پایه تغییرات روند 



 :از است عبارت مرکزی بانک ترازنامه بدهی های دیدگاه از پولی پایه

 مرکزی بانک ترازنامه بدهی های دیدگاه از پولی پایه

اشخاص  دست در مسکوک و اسکناس 

مرکزی بانک نزد ها بانک قانونی سپرده های   

مرکزی بانک نزد ها بانک سپرده های سایر   

 رابطه بین پایه پولی، نقدینگی، سپرده های بانک ها

 و

 ضریب فزاینده پول

 

 پایه پولی



 .نقدینگی از دو طریق قابل استخراج است. می شودگفته  نقدینگی، (پول و شبه پول) حجم پول در گردش به 

 

 =نقدینگی

 (غیردیداریسپرده های )شبه پول ( + سپرده های دیداری+ اسکناس و مسکوک دست اشخاص)پول 

 

 =نقدینگی

 پایه پولی ×فزاینده ضریب 

 

 نقدینگی



 .  بیان کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کندفزاینده ضریب 

 منابع از پولی پایه واحد 20 اگر حال .است واحد 500 برابر نقدینگی باشد، واحد 100 برابر پولی پایه و بوده 5 برابر فزاینده ضریب که صورتی در مثال برای

 .یافت خواهد افزایش (پولی فزاینده ضریب در یافته افزایش پولی پایه حاصل ضرب) نقدینگی واحد 100 جمع در یابد، افزایش مرکزی بانک

 

   .کنند نگهداری قانونی سپرده عنوان با مرکزی بانک در را خود نزد اشخاص سپرده های اخص بطور و شده ایجاد بدهی های از نسبتی همواره موظفند بانک ها

 .می باشد مرکزی بانک پولی سیاست ابزارهای جمله از قانونی سپرده نسبت

 .دهد می افزایش را بانک ها اعتبارات آن، کاهش طریق از و کاهش را بانک ها اعطایی تسهیالت حجم قانونی سپرده نسبت افزایش طریق از مرکزی بانک

 .ضریب فزاینده با نرخ سپرده قانونی رابطه عکس دارد

 ضریب فزاینده پولی



 سپرده گذارن یا مردم آنگاه .می شود پول مقداری افتادن گردش به و آمدن بوجود سبب ابتدا دیگر، طرق از پول ایجاد یا و اسکناس انتشار با مرکزی بانک

 این به پس .می گذارند سپرده تجاری بانک های نزد بانکی سپرده صورت به را آن بقیه و کرده نگهداری خود نزد اسکناس صورت به را جدید پول از بخشی

 تجاری بانک های .می گیرد قرار تجاری بانک های اختیار در بانکی سپرده های صورت به آن از بخشی مرکزی بانک توسط  جدیدی پول هر ایجاد به ازای ترتیب

 تسهیالت اعطای .کنند می تسهیالت اعطای صرف را آن بقیه و کرده نگهداری (نقد و قانونی سپرده) ذخیره صورت به را سپرده گذاران سپرده های از بخشی نیز

 یک اعتبار طریق از نیز گیرنده وام برای و بوده محفوظ اصلی سپرده گذار برای برداشت حق آنکه بر عالوه زیرا .است اعتباری جدید پول یک ایجاد معنای به

 .است تحریری جدید پول واقع در که شده فراهم ستد دادو و پرداخت وسیله
 

 .عبارت است از متوسط دفعات دست به دست شدن هر واحد پول طی یک دوره برای انجام دادوستد است سرعت گردش پول

بار باشد،  5ریال در سال است و اگر این گردش  2000بار باشد، قدرت خرید این اسکناس معادل  2ریالی در طول سال 1000مثالً اگر گردش یک اسکناس  

 .بنابراین افزایش و کاهش سرعت گردش پول دقیقاً همان نقش افزایش و کاهش پول در جریان را ایفا می کند. ریال است 5000قدرت خرید آن 

 

 مکانیسم خلق پول



 نقش بانک ها در عرضه پول پرقدرت

 I               ترازنامه بانک، مقط    IIترازنامه بانک، مقط    IIIترازنامه بانک، مقط  
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 نظریه مقداری پول –تقاضای پول 

 رابطه اقتصاد حقیقی و مالی با تئوری مقداری پولتشریح 

 ا   اد  قیقی
≅ 
 

 ا   اد  الی )پولی(

 

 

  

 P.T  ولید )نا ال  دا  ی( :
≅ 
 

M.V نقدینگی : 

   

 ≅  یزا    اد   یا  ولید × سط    و ی  ی   ا
 

 سر    رد  پول×    پول

 با فر  ثابت بودن سرعت گردش پول         با فر  ثابت بودن تولید حقیقی            

     پول ≅ سط    و ی  ی   ا

 

 



 انتقادات بر نظریه مقداری پول

 .سرعت گردش پول ثابت نیست -1

 .سطح قیمت ها تنها تابع حجم پول نیست -2

 .نظریه مقداری پول در شرایط اشتغال ناقص صادق نیست -3

 .مقداری از پول موجود در جامعه کنز شده و وارد دادوستد نمی شود -4



 نظریه پولی ویکسل

کرد ارائه کالسیک ها روش برخالف نظریه ای که است اقتصاد علم دانشمند اولین  ؛(1 18-  19 :سوئدی اقتصاددان) ویکسل.  

او (Knut Wicksell)رسید پولی تعادل نظریه به نوزدهم قرن اواخر در قیمت ها تحول بررسی زمینه در تحقیقاتش در.  

سی باتیست ژان بازارهای قانون بین که دریافت تورم، علل یافتن پی در ویکسل (Jean Baptistie Say)، فرانسه نوزدهم قرن مشهور اقتصاددان 

 خود عرضه که نحوی به ،می باشد کل تقاضای معادل ناچار به کل عرضه «سی» قانون بنابر .دارد و ود تضاد پول مقداری نظریه و (   1- 183)

  .می آید بو ود نیز تقاضا و می کند تقاضا ایجاد خود به

بازار در تقاضا صورت به می دهد، تشکیل را تولید عوامل صاحبان درآمد تولید، هزینه صورت به که مخارج این و دارد مخار ی عرضه وی نظر به 

  متعادل کاال آن تقاضای و عرضه قیمت ها، نسبی نوسان با کاال، یک تقاضای و عرضه نابرابری صورت در .می کند  ذب را عرضه و کرده ظهور

 است، مبادالت واسطه تنها پول میان این در و می شوند مبادله تولیدات با تولیدات «سی» نظریه بنابر چون کالن، اقتصاد سطح در اما .می شود

  .نمی کند پیدا مفهومی و معنی نظریه این در قیمت ها عمومی سطح تغییرات بنابراین

تعارضی به ویکسل می شد، برشمرده پول مقدار نوسانات از ناشی آن علل و شده پذیرفته قیمت ها عمومی سطح تغییر پول مقداری نظریه در چون 

  .بود انکار غیرقابل و بدیهی امری قیمت ها عمومی تحوالت زیرا گذاشت، کنار را «سی» نظریه و برد پی داشت و ود نظریه دو این بین که

شوند مبادله می شوند، ایجاد بانک ها توسط که اعتباری پول با یا و شوند گذاشته کنار تولیدات از قسمتی است ممکن که دریافت همچنین او.  

  عدم با معموالً اقتصاد زیرا .دانست پایدار حالت یک را اقتصادی تعادل و گرفت نادیده تقاضا و عرضه تساوی در را پول نقش نمی توان بنابراین

  .روبروست تعادل هایی



 نظریه پولی ویکسل

راهنمای نمی تواند پول مقداری نظریه لیکن دارد، و ود رابطه ای قیمت ها و پول حجم بین گرچه که دریافت پول مقداری نظریه به باتو ه ویکسل 

   .باشد قیمت ها تثبیت و پول ارزش حفظ برای خوبی

می دهد توضیح را قیمت ها نوسان علل ناپایدار، و پایدار تعادل ایجاد شرایط ارائه ضمن که کرد عنوان را بهره بودن نرخی دو نظریه  او بنابراین. 

دارد و ود بهره نرخ دو  امعه در که است معتقد ویکسل کلی بطور:   

می شود سرمایه گذران عاید سرمایه گذاری از و است سرمایه بهره واق  در که طبیعی و حقیقی بهره یکی   

پرداخت باید بازار در (پول) نقدی سرمایه آوردن بدست برای که نرخی یعنی است پولی و اسمی بهره دیگری و.   

می گیرد تعلق بانکی اعتبارات به که است بهره یی نرخ همان واق  در این .می شود ناشی  امعه در پول حجم کاهش یا افزایش از نرخ این تغییرات. 

   :که است چنین نظریه این در قیمت ها نوسان و پولی تعادل تحلیل و تجزیه

ریان این .می رود افزایش به رو قیمت ها آن اثر بر و می یابد ادامه که می آید در سیری صورت به باشد، بهره اسمی نرخ از بیش حقیقی بهره وقتی  

  تقاضای و درآمدها سرمایه گذاری، وضعیت در بهره نرخ دو تفاوت که آثاری یعنی .می کند طی را انباشتگی سیر یا فزایندگی سیر که است به گونه ای

  .می شود عظیم تر حرکت، طول در که کرد تشبیه بهمنی به می توان را آن و می رود افزایش روبه پیوسته می گذارد،  ا به آن از ناشی

پولی نرخ با بهره طبیعی نرخ که است موقعی آن توقف زمان و می شود متوقف باالخره هم سیرانباشتگی می شود، متوقف زمانی بهمن که همانگونه اما  

  .می شود مساوی بهره

 این حالت است که تعادل پولی همراه با ثبات قیمت ها فراهم می شوددر  . 



 نظریه پولی ویکسل

باشد حقیقی بهره نرخ از بیش بهره اسمی نرخ که است زمانی آن و بدهد روی است ممکن نیز حالت این عکس.   

پولی بهره بابت باید می آورند به دست که سودی از بیش که می بینند برآوردهاشان در کارفرمایان زیرا می یابد، کاهش سرمایه گذاری حالت این در 

  آن اثر بر و می کند پیدا تنزل درآمدها و می یابد کاهش تولید نتیجه در و می دهند تقلیل را سفارشهایشان سبب به همین .بپردازند می کنند، قرض که

  دو برابری تا می دهد ادامه خودش به حرکت نزولی  هت در هم مسیر این باشد، داشته و ود تفاوت این که زمانی تا و می گذارد به تنزل رو قیمت ها

   .می گردد فراهم قیمت ها ثبات با همراه تعادل حالت، این در .شود برقرار دوباره نرخ

می شود قایل پولی تعادل برای شرط سه کلی بطور خود نظریه در ویکسل: 

بهره پولی و طبیعی نرخ بین برابری  

پس انداز و سرمایه گذاری بین تساوی  

قیمت ها ثبات 

هت در که است به نحوی بهره نرخ های تفاوت طبیعی سیر همواره که آنجا از نیز و ویکسل نظریه در بهره نرخ های عملکرد و باال به شروط تو ه با   

  و نزولی مسیرهای در قیمت ها و است حاکم  امعه در پولی تعادل عدم معموالً می شود، قیمت ها شدید نوسانات به منجر و می کند حرکت انباشتگی

   .می یابد تغییر شدیدی تورمی

سیر از به  لوگیری مجبور را بانک ها که دارد طال پایه سیستم به برقراری اعتقاد تعادل، عدم و قیمت ها افزائی برهم سیر از  لوگیری برای ویکسل 

 .شد انباشتگی سیر مان  می توان بهره پولی نرخ تغییر با چون .می کند انباشتگی



 نظریه رجحان نقدینگی: کینزنظریه 

     دو فرض اساسی نظریه کالسیک مقداری پولی مبنی بر ثبات سطح فعالیت های اقتصادی و سرعت گردش پوو  بوا بورو

 . به طور جدی مورد سؤا  قرار گرفت 1930بحران عظیم مالی و اقتصادی دهه 

 طو  این بحران نه تنها سطح تولید و اشتغا  شدیداً کاهش یافت، بلکه نگرانی های موجود نسبت بوه اواواا اقتصوادی    در

 . موجب کَنز شدید پو  و در نتیجه کاهش شدید سرعت گردش پو  شد

 چنین شرایطی، تالش های مقامات پولی کشورهای صنعتی در جهت افزایش حجم پوو  در اقتصواد، یوا بور اثور کواهش       در

سرعت گردش پو  خنثی می شد یا در صورت موفقیت، به جای افزایش سطح قیمت ها موجوب افوزایش سوطح تولیود و     

بدین ترتیب  مینه های ال م برای بی اعتبار شدن نظریه کالسیک مقداری پو  و لوزوم اراهوه نظریوه پوولی     . اشتغا  می شد

 .شدمطرح « جان مینارد کینز»جدید توسط و نظریه فراهم  1930جدیدی در توجیه رویدادهای دهه 

   در نظریه کینز، برخالف نظریه کالسیک مقداری پو ، تغییر در عراه پو  می تواند تأثیر عمده ای در عملکرد بخوش هوای

 . حقیقی اقتصاد داشته باشد

  آنجاکه نظرات کینز بیشتر در ارتباط با شرایط رکود و اشتغا  ناقص مطرح می شود، آثار هرگونه تغییور در حجوم پوو ،    ا

 .بیشتر در تغییرات سطح تولید و اشتغا  منعکس می شود تا در تغییرات سطح قیمت ها



 نظریه رجحان نقدینگی: کینزنظریه 

 نظریه کینز بخش های پولی و حقیقی اقتصاد برای نخستین بار در یکدیگر تلفیق شده و تغییرات هر یک ا  این دو بخش، در

 . عملکرد بخش دیگر را کامال تحت تأثیر قرار می دهد

 اساسی این تلفیق را باید توجه بیشتر کینز به نقش پو  به عنووان ابوزار نگاهوداری ثوروت دانسوت کوه معموواًل در        عامل

 . نوشته های طرفداران نظریه کالسیک مقداری پو  نادیده گرفته می شد

 نقش آن به عنوان واسطه مبادله توجیوه  بر اساس معنی که برخالف نظریه کالسیک پو  که تقااا برای پو  را صرفاً بدین

می کرد، کینز بر این اعتقاد بود که پو  همچنین به عنوان ابزاری جهت امن نگاهداشتن ثوروت در قبوا  خطورات احتموالی     

 . مورد تقااا استبورس با ی ناشی ا  تحوالت نامساعد اقتصادی و سیاسی و نیز فعالیت های 

 چنین شرایطی، نظریه کینز پیش بینی می کرد که با وقوا بحران های مالی و اقتصادی یا نوسانات شدید ار ها و نرخ های در

 .بهره، تقااا برای پو  و در نتیجه سرعت گردش آن دستخوش نوسانات عمده می شود

  تغییرات ناگهانی و بی رویه تقااا برای پو  هم به نوبه خود موجب نوسان تقااا برای کاالها و خدمات و در نتیجه در سوطح

 .تولید و اشتغا  در اقتصاد می شود



 نظریه رجحان نقدینگی: کینزنظریه 

 تمایز اصلی بین نظریه کینر و نظریه کالسیک مقداری پو  را باید در برخوردهای متفاوت ایون دو نظریوه بوا عوامول     وجه

 . تعیین کننده تقااا برای پو  جستجو کرد

 در حوالی  . نقش پو  به عنوان واسطه مبادله توجیه می شدبر اساس نظریه کالسیک مقداری پو ، تقااا برای پو  صرفاً در

 .می کردبر عوامل دوگانه دیگری نیز به عنوان انگیزه های اصلی مؤثر در تقااا برای پو  تاکید اخیر، که کینز عالوه بر عامل 

 

:بهطورکلی،درنظریهکینزتقاضابرایپولازاجزاءذیلتشکیلمیشود

   پولمعامالتی برای تقاضای 1.

   پولتقاضای احتیاطی برای 2.

   پولتقاضای سوداگرانه برای 3.

 



 نظریه رجحان نقدینگی: کینزنظریه 

   پولمعامالتی برای تقاضای  -1

 سبب به که معنی بدین .است پول مقداری کالسیک نظریه در پول برای تقاضا همان واق  در کینز نظریه در پول برای معامالتی تقاضای

 صورت به نقد پول مقداری که می دانند الزم همواره اقتصادی واحدهای نقدی، پرداخت های و دریافت ها میان کامل همزمانی نبودن

 .باشد  امعه درآمد از تابعی پول برای تقاضا نوع این که کرد فرض وی، از قبل اقتصاددانان همانند کینز .نمایند نگهداری نقد یا راکد

   پولاحتیاطی برای تقاضای  - 

 حوادث با مقابله منظور به نیز نقد پول مقداری معموالً روزمره، پرداخت های  هت پول نگاهداری بر عالوه اقتصادی واحدهای اغلب

 تابعی نیز پول برای تقاضا نوع این کینز، نظریه در .می گذارند کنار (غیره و معامالت در زیان و ضرر سوزی، آتش بیماری،) نشده پیش بینی

 از ثابتی تاب  و ملی درآمد سطح به وابسته مستقیماً احتیاطی و معامالتی مقاصد برای پول تقاضای .می شود محسوب  امعه کل درآمد از

   .است آن

   پولسوداگرانه برای تقاضای  -3

 



 نظریه رجحان نقدینگی: کینزنظریه 

   پولاحتیاطی برای تقاضای  - 

   :نوشت می توان لذا . است آن از ثابتی تاب  و ملی درآمد سطح به وابسته مستقیماً احتیاطی و معامالتی مقاصد برای پول تقاضای
 

                       Lt= k(y) 

 

= Lt  احتیاطی، و معامالتی مقاصد برای پول تقاضای 

=y ملی، درآمد 

=k است ثابت همواره و می شود نگهداری احتیاطی و معامالتی مقاصد برای که ملی درآمد از قسمتی. 

  

 بهره نرخ تغییرات قبال در ولی (حساس) کشش با درآمد تغییرات مقابل در پول معامالتی تقاضای که داشت اعتقاد کینز مینارد  ان

   .است (غیرحساس) بی کشش

 .است شده فرض غیرحساس بهره نرخ تغییرات مقابل در و حساس درآمد به نسبت پول احتیاطی و معامالتی تقاضای

 



 نظریه رجحان نقدینگی: کینزنظریه 

   تقاضای سوداگرانه برای پول -3

 مناب  از بخشی ارزی؛ و پولی بازارهای تحوالت از بیشتر چه هر بهره برداری به منظور که هستند سوداگرانی همواره زمانی مقط  هر در

   .می دارند نگهداری راکد و نقد پول به صورت را خودشان مالی

 وارد (باالست بسیار بهره نرخ های که هنگامی مثالً) مناسب فرصت در که می دهد امکان بازان بورس و سوداگران به  نقد، پول نگهداری

   .کنند مالی سرمایه گذاری و شوند بازار

 :نوشت می توان لذا ،است بهره نرخ از معکوسی تاب  پول سوداگرانه تقاضای

Ls=F(r) 

Ls= ؛        پول سوداگرانه تقاضای           r= بهره نرخ 

 کاهش مزبور تقاضای باالست، بهره نرخ وقتی بالعکس و می یابد افزایش سوداگرانه مقاصد برای پول تقاضای است، پایین بهره نرخ وقتی

   .می یابد

 پول بازی سفته تقاضای و است کمتر متداول نرخ از بهره نرخ که می شوند متقاعد بیشتر مردم کند، میل صفر به سمت بهره نرخ هرچه

  .نگهدارند نقد به صورت را خودشان دارائی های می کنند سعی مردم که می رسد بحدی بهره نرخ باالخره و می یابد افزایش



 ارزش پول: ومسبخش 

 بهره -1

 قدرت خرید پول - 

 تورم -3

 ارزش خار ی پول ملی - 

 ربا و بهره - 

 بانکداریبهره و  - 



 بهره

  تعریف

مشخص زمانی دوره در نقدینگی از شدن  دا برای است پاداشی بهره، نرخ. 

سرمایه گذاری قابل و وه تقاضای و عرضه بین تعادل مو ب که است اقتصادی مناسبات در ضروری و واقعی کامالً پدیده ای بهره 

   .پذیرد انجام نمی تواند اقتصاد در سرمایه گذاری آن بدون و می شود

بهره نرخ که حالی در .است آن عرضه بیان کننده پس انداز و سرمایه گذاری قابل مناب  برای تقاضا نشان دهنده سرمایه گذاری 

 .می کند ایجاد تعادل تقاضا و عرضه بین که می باشد سرمایه گذاری قابل مناب  قیمت

خود معروف کتاب در کینز اساس، این بر .است مختلف زمان دو در کاال همان با کاال یک از مشخصی مقدار مبادله قیمت :بهره 

 قرارداد قیمت عنوان به کاالها همه بهره برای (خود حسب بر بهره نرخ) اصطال  از پول و بهره اشتغال، عمومی نظریه به موسوم

   .است برده نام دارایی نوع هر آتی و نقدی مبادله

نرخ پارچه، بهره نرخ گندم، بهره نرخ مانند گرفت نظر در کاال نوع هر برای را بهره نرخ می توان بهره، از کلی تعریف نوع این در 

   .غیره و سیمان بهره

است مختلف زمان دو در پول مبلغ همان با پول مبغلی مبادله قیمت یعنی بهره کلی، تعریف همان با هماهنگ. 



 ریشه ها و دالیل بهره

 :باورک بوم

معامله های در بهره و ود بنابراین کرد؛ انکار را آن ها نمی توان و دارد انسانی ذات و طبیعت نهاد در ریشه هایی و دالیل ،بهره 

   .می یابد ضرورت اقتصادی

تر یح که فردی .باشد بهره مولد می تواند می نگرند یافته تقلیل مقیاس در حال، برابر در را آینده آنها اینکه و افراد زمانی تر یح 

 آینده مصرف تجهیز برای حال مصرف از بخواهد چنانکه بنابراین می دهد؛ تر یح آینده مصرف بر را حال مصرف دارد، زمانی

 گوناگونی دالیل و است حال مصرف از گذشت پاداش باورک بوم نظر از بهره نتیجه در .می خواهد پاداش کار این برای بگذرد،

 :(بهره و ود برای ذهنی ریشه دو) می دهند تر یح آینده به را حال افراد، که دارد و ود
 تر یح آینده در دیگر زمانی در مقدار همان به را کاال آن از خاصی مقدار دارد، کاالیی به شدید احتیاج اکنون هم که فردی1.

 .داد خواهد
 می شود؛ آینده کوچک بینی باعث نزدیک بینی .هستند نزدیک بین حقیقت در و دارند آینده از ناقصی تصور معمول طور به افراد2.

 .دهند می تر یح کوچک آینده بر را حال افراد، بنابراین

پرداخت با می دهند تر یح صورت این در داشت، خواهند بهتری مالی وضعیت آینده، در که باشند داشته انتظار افراد چنانکه 

 .شود متعادل آینده شان و حال مصرف سطو  تا کنند منتقل حال به را خود آینده مصرف از بخشی بهره،

 



 ریشه ها و دالیل بهره

  آن ها صبر پاداش بهره، رو، این از و هستند بی صبر ذاتاً افراد که دارد باور باره این در سرمایه داری اقتصاددان دیگر فیشر؛ ایروینگ

   .است بهره در ه تعیین کننده افراد بی صبری شدت وی نظر از .است

 می شود؛ تعریف آن مبنای بر انسان سلیقه و است انسانی رفتار ذاتی  زو زمانی تر یح که دارد باور اطریشی مکتب بنیانگذار مایزز؛ فون

 .داد توضیح نمی توان را مصرف عمل نباشد، زمانی تر یح اگر .کنیم  دال خود سلیقه های سر بر نمی توانیم و نباید ما بنابراین

 مو ود مولدیت از است عبارت که دارد نیز عینی ریشه ،(زمانی تر یح)ذهنی ریشه بر افزون بهره سرمایه داری، اقتصاددانان نظر از

 از مولدتر حال، زمان به مربوط سرمایه ای کاالهای .می کنند بهره تولید هستند مولد چون سرمایه ای وام های .سرمایه ای دارایی های در

 پدید بهره شده، داده وام روی نیز تولید رشد .می شود تولید رشد باعث مولدیت .هستند آینده زمان به مربوط سرمایه ای کاالهای

      .می آورد

 .  دیگری از نظریه کالسیکی نرخ بهره استاین نظریه، بیان               

 انتظار متضمن اما هستند؛ مولدتر کوتاه مدت تر تولیدی روش های به نسبت بلندمدت تر تولیدی روش های که دارد باور ساموئلسن؛ پل

 .بمانند منتظر افراد تا شود پرداخت بهره باید رو این از .هستند نیز بیش تر



 ریشه ها و دالیل بهره

 :می کنند ارزیابی مهم موضوع دو در را بهره واقعی تعیین کننده   های و ریشه ها سرمایه داری، اقتصاد داناان بنابراین

 زمانی تر یح1.

 تولید واقعی بازدهی2.

 

   .می کنند تفکیک حقوقی یا قراردادی بهره و طبیعی بهره مفهوم دو به را بهره اقتصاددانان،

  قراردادی؛ بهره

   طبیعی؛ بهره



 طبیعی بهره  بهره قراردادی و

 به غیر، خود سرمایه واگذاری قبال در رسمی، قرارداهای در سرمایه صاحب که است درآمدی قراردادی بهره قراردادی؛ بهره

 نسبت درآمد این حقوقی  نبه های قضایی، محاکم در قانونی پیگیری قابلیت و رسمی قراردادهای در صریح درج به دلیل .می کند مطالبه

   .است داشته قرار بیشتری تو ه مورد آن، اقتصادی به ماهیت

 از .می کند تعیین سرمایه، مالک برای بازار که است درآمدی طبیعی بهره .گویند را اقتصادی فعالیت در سرمایه بازدهی طبیعی؛ بهره

 که دارد، و ود آن بر مؤثر اما سرمایه ای، ارزش از مستقل درآمدی به غیر، آن به انتقال نیاز بدون سرمایه، مالک برای اقتصادی نظر نقطه

   .نامید طبیعی بهره را آن می توان

 حقوقی صیغه بیشتر دوران، این در بهره بحث ماهیت لذا، است؛ بوده قراردادی بهره تاریخ، از عظیمی بخش در بهره تحلیل های موضوع

 از بهره، تئوری های و دارد طبیعی بهره در ریشه قراردادی، بهره و ودی ماهیت طبیعی، و اقتصادی نظر نقطه از .اقتصادی تا است یافته

 .دارد اختصاص بازار نظام در آن شکل گیری چگونگی و طبیعی بهره مفهوم به تبیین تاکنون، فیزیوکراسی اندیشه آغاز

 

 



است ربا اسالم، دین در گناهان مهم ترین از یکی گفت بتوان جرأت به شاید. 

شد مطرح اسالم دین عنوان تحت جدیدی قوانین و یافت تغییر عربستان مردم عرفی هایرویه اسالم ظهور با. 

oبود خواریربا زمان آناقتصادی هایرویه از یکی. 

oکرد اعالم مردم برای را الهی تحریم حکم (ص) اسالم پیامبر سپس و مشخص را آن حدود و تعریف را رباخواری ابتدا اسالم. 

 

بدهکار از پول منافع بابت از که پولی یا می گیرد خود طلب بابت دهنده وام که است سودی و ربح نمو، رشد، زیاده، (راء کسر به) لغت در ربا 

   .می آید وجود به اموال در که است زیادی نوعی باشد می کردن رشد و کردن پیدا ازدیاد معنی به عربی فرهنگ در .می شود گرفته

باشد شده تعیین و شرط قبل از چنانکه است، (قرض قرارداد در) واقعی دین بر زیادتی هرگونه ربا. 

 

 ربا در دین اسالم، تعریف و انواع ربا

 تعریف ربا تحریم ربا در قرآن ربای حاکم در دوران  اهلیت

 ربای قرضی ربای معاملی



 عناصر ربا

 قرارداد

 قرض

 شرط

 دریافت زیادتی

 استقرار

 دین واقعی

 استقالل

 داین از مدیون



قانونی لحاظ از ولی نمایند مصرف بخشی هر در می توانند بانک ها ،فقهی لحاظ از و درمی آید بانک ها مالکیت به الحسنهقر  از حاصل منابع 

 عقود قالب در مصارف سایر به را جاری الحسنهقر  سپرده های و قر  الحسنه وام مصرف به تنها را پس انداز الحسنهقر  سپرده های مکلفند

 .دهند اختصاص اسالمی

وکیل عنوان به بانک وکالت، قرارداد در و نمی شود پرداخت زیادتی یا سود هیچ گونه (قر ) قر  الحسنه سپرده های به اینکه به توجه با 

 در ربا منابع، جذب بخش در دیگر بیان به .ندارد موضوعیتی ربا نماید، تقسیم را اسالمی عقود معامالت از حاصل سود بایستی سپرده گذاران

 .است شده حذف ایران بانکداری

در زیادتی دریافت عدم به ویژه ای حساسیت اسالمی، عقود سایر با (الحسنه)قر  عقد کامل تفکیک با بانک نیز منابع تخصیص بخش در 

   .ندارد موضوعیت ربا نیز، منابع تخصیص بخش در بنابراین .می نماید زمینه این در کارمزد اخذ به اقدام تنها و دارد الحسنهقر  وام های

 تفکیک عملیات مبتنی بر قرض و مبتنی بر معامالت در نظام بانکی

 عقد وکالت عقد قرض سایر عملیات عملیات مبتنی بر قرض
عدم موضوعیت 

 حذف ربا/ 
 حساسیت ویژه



 بهره و هزینه های عملیاتی

 مدل ایرانی

 وعملیات اهداف تعریف، که است شده پیشنهاد اسالمی بانکداری برای برتر الگوی یک عنوان به قرض الحسنه بانکداری، ایرانی مدل در

 .آمد خواهد پایین در مواد این شر  .است آمده بانکی تسهیالت اعطای به مربوط مقررات  1 و  1 ، 1 مواد در آن به مربوط

  دیگر طرف اختیار در را سرمایه اش از بخشی (قرض دهنده) طرفین از یکی آن، در که است قراردادی قرض الحسنه : 1 ماده

 برگشتی پول ارزشی مبنای و دهد برگشت شده تعیین مدت ظرف را پول که می شود متعهد نیز قرض گیرنده و می گذارد (قرض گیرنده)

 .باشد پول نقدی ارزش می باید نیز

 تجهیزات، ت مین برای (الف :دهند اختصاص زیر اهداف برای و قرض   الحسنه امر به را خود مالی مناب  از بخشی موظفند بانک ها : 1 ماده

 (ب هستند؛ کار این برای الزم ابزارهای فاقد که کسانی برای و تعاونی صورت به ویژه به اشتغال، برای نیاز مورد مناب  سایر و وسایل

 .ضروری نیازهای تحقق برای (پ صنعت و دامداری کشاورزی، بخش های بر خاص تاکید با تولید افزایش برای

 دستورات و قوانین محاسبات، این مبنای .نمود محاسبه مورد هر در بایستی  می را قرض الحسنه فعالیت های به مربوط هزینه های : 1 ماده

 .می شود  م  آوری بانک  قرض گیرندگان از و است ایران اسالمی  مهوری مرکزی بانک سوی از صادره



 بهره و هزینه های عملیاتی

 پاکستانیمدل 

 :دادن(وام) قرض وسیله به مالی ت مین :از عبارتند مالی فعالیت مجاز مدل های پاکستان، در

 را شده تعیین کارمزدهای از غیر چیزی خود، عملیات و خدمات  بران برای نباید بانک ها و نمی گیرد تعلق بهره ای هیچگونه وام ها به

   .دارند دریافت

 را خدمات کارمزد میزان حداکثر .کنند ت مین وام گیرندگان از را مشکوک الوصول و بد بدهی های از ناشی ضرر و هزینه نباید بانک ها

 .می کند ابالغ و تعیین خاص، زمانی دوره های برای پاکستان مرکزی بانک

 قادر قرض گیرنده که زمانی در فقط وام، اصل بازپرداخت و خدمات کارمزد اخذ و بوده بهره بدون کامالً آن وام های و قرض الحسنه

 .می گیرد صورت باشد، خود بدهی بازپرداخت به

 .در حال حاضر بانکداری در پاکستان با الگوی بانکداری متعارف اداره می شود



 بهره و هزینه های عملیاتی

 صدیقیمدل 

 حساب و  اری حساب های از اعم -بانک ها وام حساب های در مو ود سرمایه های از درصد    که می کند پیشنهاد صدیقی پروفسور

 تعیین پیش از و مشخص کارمزد یک وام ها این ارایه درقبال و گیرند قرار استفاده مورد مدت کوتاه وام های اعطای برای -پس انداز

 .شود دریافت (وام گیرندگان) مشتریان از نیز شده

 تقاضا ارایه صورت در تا شود خواسته پول قرض گیرنده از که است آن کارمزد این اخذ و آوردن بدست برای مناسب راه های از یکی

 پذیرش از پس و -شود شمرده مردود چه و شود پذیرفته او وام تقاضای چه -بپردازد بانک به کارمزد عنوان به را مبلغی وام، برای

   .بپردازد کارمزد بانک به وام، ثبتی مراحل تمام انجام ازای در نیز او وام تقاضای

 و تقاضاها بررسی مرحله از که هزینه هایی یعنی شوند، دریافت و محاسبه واقعی هزینه های به تو ه با باید کارمزدها این البته

 منب  یک به نباید کارمزدها این ضمناً .می رسند پایان به وام بازپرداخت یافتن خاتمه با و می شوند آغاز وام اعطای مورد در تصمیم  گیری

 .می شود خدشه دار ربا بدون بانکداری مفهوم صورت این در زیرا شوند، تبدیل بانک برای درآمد

 به وامی خدمات ارایه قبال در تا است مجاز بانک که است روشن و است شده تاکیده بهره بدون وام های ارایه بر مدل، سه هر در

 .نمایند پرداخت را آن می بایستی قرض گیرندگان که کارمزدی کند، کارمزد طلب آنها از قرض گیرندگان



 بهره و هزینه های عملیاتی

  دیدمدل 

 اقتصادی، مباحث و بانکداری و ودی فلسفه اساس بر می دارند، دریافت وام گیرندگان از بانک ها که معمول بهره روش، این در

 ربا از عاری دیگر، ا زای و می کند پیدا ربا مصداق بهره، ا زای از یکی تنها .می شود تقسیم  داگانه ا زای به ؛...و پولی تولیدی،

   :از عبارتند ا زا این .می شوند بانک خدماتی و عملیاتی هزینه های به مربوط و هستند

                         (استقراض هزینه) سپرده گذار به شده پرداخت بهره

 سربار هزینه

                                                                                 خدمات هزینه

 مخاطره قبول هزینه

                                                                                       بانکی سود

   تورم خاطر به پول رفته دست از ارزش  بران



 بانک و بانکداری: بخش چهارم

 نظام مالی کشور -1

 فلسفه و ودی بانک - 

 سابقه بانکداری در ایران -3

 بانک و بانک بدون ربا - 

 بانکداری مرکزی - 



 بازارمحورمحور یا بانک : نظام مالی



 بازار مالی متعارف

 اوراق بهادار مالی

(بازار مالی)  

 سرمایه گذاری غیرمستقیم
 (صندوق سرمایه گذاری مشترک)

 (بازار سرمایه)

 سرمایه گذاری مستقیم

(بازار پول)  

 ابزاهای بازار پول

 ابزارهای بازار سرمایه

 ابزارهای با درآمد ثابت

 ابزارهای مالکیتی

 ابزارهای مشتقه

عملیات ؛(تجاری اوراق بانکی، پذیرش های سپرده، گواهی های خزانه، اسناد) سال یک از کمتر سررسید :پول بازار بهادار اوراق 
   باز بازار

قرضه اوراق شهرداری، قرضه اوراق خزانه، قرضه اوراق خزانه، اوراق) سال یک از بیش سررسید :سرمایه بازار بهادار اوراق 
   (عادی سهام رهنی، وام پشتوانه با بهادار اوراق ممتاز، سهام شرکت ها،

معامله اختیار قرارداهای آتی، قرادادهای :مشتقه اوراق 



 بازار مالی اسالمی

 اوراق بهادار مالی

(بازار مالی)  

 سرمایه گذاری غیرمستقیم
 (صندوق سرمایه گذاری مشترک)

 (بازار سرمایه)

 سرمایه گذاری مستقیم

(بازار پول)  

 ابزاهای بازار پول

 ابزارهای بازار سرمایه

 ابزارهای با درآمد ثابت

 ابزارهای مالکیتی

 ابزارهای مشتقه

فقدان ؛(تجاری اوراق بانکی، پذیرش های سپرده، گواهی های خزانه، اسناد) سال یک از کمتر سررسید :پول بازار بهادار اوراق 
   باز بازار عملیات

شرکت ها، قرضه اوراق شهرداری، قرضه اوراق خزانه، قرضه اوراق خزانه، اوراق) سال یک از بیش سررسید :سرمایه بازار بهادار اوراق  
   (اسالمی عقود قالب در شرکت ها و دولتی نهادهای صکوک اوراق عادی، سهام رهنی، وام پشتوانه با بهادار اوراق ممتاز، سهام

معامله اختیار قرارداهای ،آتی قرادادهای :مشتقه اوراق 



 فلسفه وجودی بانک

 رونق مبادالت تجاری

 (فلسفه و ودی بانک ها)تجهیز و تخصیص بهینه مناب  

 تبدیل اندازه•

 تبدیل سررسید•

 تبدیل ریسک•

 کاهش هزینه های مبادله

 هزینه های جست و جو•

 هزینه های تأیید•

 هزینه های نظارت•

 هزینه های اعمال قراراداد•

 ا رای سیاست های پولی

 کمک به ا رای سیاست مالی



 سابقه بانکداری در ایران

 در مردم و نداشت و ود ایران در بانکداری آن، از قبل .شد ایران وارد قبل سال   1حدود مدرن، نهادهای سایر همانند متعارف بانکداری -1

 .می دادند انجام را خود معامالت و مراودات سنتی،  امعه یک

 در سعی وقت، حکومت از امتیاز اخذ با بانک ها این و نگرفت شکل واقعی مفهوم به پولی نظام ایران، در خار ی بانک های حضور با - 

 قرار آن ها اختیار در کامل به طور نیز کشور پولی نظام نشد، عملیاتی ایران در استعمار که هم چنان .داشتند را کشور پولی نظام از بهره برداری

 .نگرفت شکل پولی نظام دیگر، عبارت به یا نگرفت

  رسمی نهاد ایران، ملی بانک کار به شروع با نهایت در و تقویت کشور در پولی نظام ایجاد زمینه های ایرانی، بانک اولین سپه، بانک تاسیس با -3

 .یافت رسمیت ایران در اسکناس نشر و نمود کار به آغاز کشور پولی

 پول به فلزی پول نظام تغییر کنیم، قلمداد (ملی بانک تاسیس از بعد سال سه حدود)  131دهه را کشور در اعتباری پول شدن نهادینه اگر - 

  آن و انداخته سایه کشور وکار کسب و پول بازار بر تاریخی، واقعیت یک به عنوان موضوع این .دارد سال  9از کمتر سابقه ای ایران، در کاغذی

 .می سازد مت ثر را

  مفاهیم درک که است طبیعی و ساخته موا ه چالش با را مدرن نهادهای با شدن موا ه کشور، مذهبی و سنتی  امعه در تاریخی واقعیت این - 

  و زمان صرف با نیز غرب دنیای در موضوع این که همچنان .دارد زمان به نیاز آن بر حاکم تاریخی سابقه به تو ه با ...و تورم سود، بهره، ربا،

 .شد اصال  سنگین هزینه



 سابقه بانکداری در ایران

  و پولی نهادهای حضور بدون و کسب وکار سنتی بازار ،(ذاتی ارزش دارای) فلزی پول با را ربا مفهوم قرن 13 طول در ایران مذهبی  امعه - 

 .می کرد ا تناب آن از و نموده درک درستی به مالی

 .است کشور در قرن نیم حدود قدمت دارای کشور بانکی و پولی قانون اولین و پیوست مرکزی بانکداری به 1339 سال در ایران بانکی نظام - 

   .دارد دنیا یافته توسعه کشورهای با مقایسه در ایران بانکی نظام بودن نوپا از نشان تاریخی واقعت این

  خویش زمان مقتضیات با متناسب کشور بانکی و پولی قانون کشور، پول بازار در مرکزی بانک سال 1 حدود تجربه به تو ه با 1 13 سال در-8

 افزایش :شد موا ه مهم موضوع دو با بود، کشور در آن مبانی کردن عملیاتی دنبال به و مدرنیته زاییده که پویا نهاد این .شد ا رایی و تصویب

 .اسالمی انقالب پیروزی و نفت قیمت

  مرکزی بانک .نداد را تجربه محک مجال کشور، بانکی و پولی قانون نوزاد نهاد و مرکزی بانک نوپای نهاد برای فرسا، طاقت و مهم وقای  این -9

 .نماید سازماندهی و بازخوانی نتوانست را بانک ها و خود و ودی فلسفه

 بانکی عملیاتی قانون ا رای و تصویب ،8 13-   دوره در (ربا حذف تو یه با) کشور بانک های رویه های تغییر و بانک ها شدن ملی و ادغام - 1

  شتابان حضور ارز، نرخ گسیخته لجام افزایش کشور، بازسازی دوره بانکداری، در شریعت ظواهر ا رای بر اصرار تحمیلی،  نگ بدون ربا،

  شاخص مهم ترین که شد کشور بانکی نظام نام به پدیده ای آمدن بو ود باعث ...و کارآمد نظارت فقدان کشور، پول بازار در خصوصی بانکداری

   .است اخالق و عقالنیت فقدان آن



اقتصادی، عقالنیت داشتن ضمن موضوع این و بوده مطرح آن قوت نقطه مهم ترین عنوان به حقیقی اقتصاد به بدون ربا بانکداری بودن مبتنی 

 .شود ارایه تولید از سرمایه دقیق سهم تعیین برای جدیدی روش یک که شده است باعث

ایجاد اقتصادی فعالیت از حاصل واقعی سود و سرمایه صاحبان بین منطقی پیوند یک که دارد را ظرفیت این حقیقی اقتصاد بر مبتنی بانکداری  

 .نماید

کسب مختلف دوران بحران های از و شده کشور اقتصادی توسعه و رشد در اثربخشی موجب حقیقی اقتصاد به بدون ربا بانکداری شدن مبتنی 

   .می کند جلوگیری دارد، پشتوانه بدون کاغذی بهادار اوراق و غیرواقعی اعتبارات در ریشه که کار و

 مبتنی بودن بانکداری بدون ربا به اقتصاد حقیقی



 چارچوب نظری بانک متعارف و بانک بدون ربا



قانونی لحاظ از ولی نمایند مصرف بخشی هر در می توانند بانک ها ،فقهی لحاظ از و درمی آید بانک ها مالکیت به الحسنهقر  از حاصل منابع 

 عقود قالب در مصارف سایر به را جاری الحسنهقر  سپرده های و قر  الحسنه وام مصرف به تنها را پس انداز الحسنهقر  سپرده های مکلفند

 .دهند اختصاص اسالمی

وکیل عنوان به بانک وکالت، قرارداد در و نمی شود پرداخت زیادتی یا سود هیچ گونه (قر ) قر  الحسنه سپرده های به اینکه به توجه با 

 در ربا منابع، جذب بخش در دیگر بیان به .ندارد موضوعیتی ربا نماید، تقسیم را اسالمی عقود معامالت از حاصل سود بایستی سپرده گذاران

 .است شده حذف ایران بانکداری

در زیادتی دریافت عدم به ویژه ای حساسیت اسالمی، عقود سایر با (الحسنه)قر  عقد کامل تفکیک با بانک نیز منابع تخصیص بخش در 

   .ندارد موضوعیت ربا نیز، منابع تخصیص بخش در بنابراین .می نماید زمینه این در کارمزد اخذ به اقدام تنها و دارد الحسنهقر  وام های

 تفکیک عملیات مبتنی بر قرض و مبتنی بر معامالت در نظام بانکی

 عقد وکالت عقد قرض سایر عملیات عملیات مبتنی بر قرض
عدم موضوعیت 

 حذف ربا/ 
 حساسیت ویژه



 زیرمجموعه های مدل نوین بانکداری

 اختصاصی، شخصی، خرد، از عبارت آن ها متداول ترین که دارد، اشاره مشتریان گروه بندی از شیوه یک به بانکداری نوین مدل زیرمجموعه های از هریک

 .می باشد گذاری سرمایه تجاری، شرکتی،

 .هستند خرد منابع و زیاد تعداد دارای مشتریان از گروه این .شود می شامل را مردم عموم به بانکی خدمات ارائه بانکداری، از شیوه این :خرد بانکداری

 تجاری، و شرکتی مشتریان با مقایسه در که شود، می شامل را کوچک کارهای و کسب و اختصاصی خرد، مشتریان از تلفیقی بخش، این  :شخصی بانکداری

   .دارند  کمتری ریسک و محدودتر منابع ولی بیشتر تعداد

 و سریع ترین بهترین، به محصوالت و خدمات ارائه قالب در بزرگ کار و کسب یک بانکی و مالی نیاز های تأمین شرکتی، بانکداری :شرکتی بانکداری

   .است شرکتی مشتری رشد هدف با ممکن شکل دقیق ترین

   .شود می شامل را متوسط و کوچک وکارهای کسب به خدمات ارائه تجاری، بانکداری :تجاری بانکداری

  ارائه آنها به را متمایزی خدمات آنان، خانواده و ثروتمند افراد برای خاص خدمات و محصوالت طراحی با بانکداری از شیوه این  :اختصاصی بانکداری

   .است افراد دسته این ثروت مدیریت بخش، این به خدمات ارائه در عمده تمرکز .می کند

 در کارفرما نمایندگی یا پذیره نویسی، تعهد راه از تا می کند کمک دولت ها و شرکت ها اشخاص، به سرمایه گذاری بانکداری :گذاری سرمایه بانکداری

   .کنند اقدام سرمایه گردآوری به بهادار، اوراق انتشار



 سیاست های پولی: بخش پنجم

 اهداف سیاست پولی -1

 ابزارهای سیاست پولی - 

 رابطه سیاست پولی و مالی -3

 بدون رباابزارهای سیاست پولی در عملیات بانکی  - 



 مصرف الگوی بر سیاست ها این اعمال طریق از کندمی سعی مرکزی بانک .می شود اعمال نقدینگی کنترل جهت در مرکزی بانک توسط که است سیاست هایی

 :می شود استفاده پولی سیاست ابزار دو از منظور این برای .بگذارد تأثیر تورم نهایت در و ها بنگاه تولید، و خانوار

 سیاستهایپولی

 ابزارهای مستقیم

 عدم اتکا بر شرایط بازار

 ابزارهای غیرمستقیم

 مبتنی بر شرایط بازار



 :است نوع دو بر پولی های سیاست

 :انبساطی پولی سیاست

 .می دهد افزایش را آن حجم پول، عرضه در افزایش طریق از  کامل اشتغال به یابی دست یا رکود با مقابله منظور به مرکزی بانک

 :انقباضی پولی سیاست

 .می دهد کاهش را آن حجم پول، عرضه در کاهش طریق از قیمت ها، فشار و تورم با مقابله به منظور که می گردد اطالق تدابیری به انقباضی پولی سیاست های

 

 سیاست های پولی

ابزارها  سیاستانبساطی سیاستهایانقباضی  

 کنتر  نرخ سود بانکی کاهش نرخ سود بانکی افزایش نرخ سود بانکی
 ابزارهای مستقیم

 کنتر  سقف اعتباری افزایش سقف اعتباری کاهش سقف اعتباری

 تعیین نرخ سپرده قانونی کاهش نرخ سپرده قانونی افزایش نرخ سپرده قانونی

 انجام عملیات با ار با  خرید اوراق قراه فروش اوراق قراه ابزارهای غیر مستقیم

 تعیین نرخ تنزیل مجدد کاهش نرخ تنزیل مجدد افزایش نرخ تنزیل مجدد



 سیاست های مالی 

 این .است خدمات و کاال بازار در دولت سیاست گذاری عمده .می گویند (Fiscal policy) مالی سیاست های را اقتصاد بر اثرگذاری و کنترل برای دولت ابزار

 در آن از دولت که است ابزاری هزینه، و درآمد در تغییر .می گذارند اثر خدمات و کاال قیمت و محصول تقاضای و عرضه مانند موضوعاتی بر سیاست ها

 :از عبارتند مالی سیاست های ابزار .می کند استفاده مالی سیاست های

مالیات ها 

دولت توسط خدمات و کاالها خرید یعنی  :دولتی مخارج 

و ها یارانه بیکاری، بیمه بازنشستگی، هایپرداخت مانند :انتقالی پرداختهای ... 

 

 



 سیاست های مالی

:مالی بر دو نوع استسیاست های   

  تورم و تقاضا فشار کاهش جهت مناسبی سیاست و شود می اعمال تولید ازمنابع اضافی برداری بهره از ناشی تورم و پراشتغالی درشرایط :انقباضی مالی سیاست

 .رود می شمار به دولتی مخارج کاهش و مالیاتها افزایش ازطریق تورمی شکاف رفع یا و

 افزایش از عبارت و شود می انتخاب اقتصاد و بازار کسادی درشرایط ویژه به و کامل اشتغال عدم درشرایط انبساطی مالی سیاست :انبساطی مالی سیاست 

 است انقباضی شکاف رفع و اقتصادی فعالیت بسط منظور به ها مالیات کاهش و دولت مخارج

 
انقباضیسیاست  ابزارها سیاستانبساطی 

هانرخ مالیات کاهش نرخ مالیات افزایشنرخمالیات  

 حجم مخارج دولتی افزایشهزینههایدولتی کاهشهزینههایدولتی

هایانتقالیکاهشپرداخت هایانتقالیافزایشپرداخت  های انتقالیپرداخت   



 انتظاراتارتباط سیاست پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد حقیقی و 
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  مالیوابستگی سیاست های پولی به سیاست های 

استقالل عدم و دولت به مرکزی بانک سیاسی وابستگی پیشرفته، درکشورهای حتی کالن متغیرهای در و مالی بازارهای در بی ثباتی دالیل از یکی 

   .می آورند به عمل را تالش بیشترین مرکزی بانک استقالل برای مختلف کشورهای اساس این بر .است آن

بوده است آن مشتقات و نفت صادرات از حاصل درآمدهای ت ثیر تحت بیشتر ایران، در مرکزی بانک با مرتبط اقتصادی متغیرهای روند.   

دلیل به ایران در پولی و مالی سیاست های ارتباط .می باشد سینیوریج یا حق الضرب پولی، سیاست بر مالی سیاست ت ثیرگذاری کانال مهمترین 

 سینیوریج بحث  از فراتر طریق این از پولی پایه شدن مت ثر و مرکزی بانک در داخلی پول به آنها تبدیل و نفت فروش از حاصل ارزی درآمدهای

   .می باشد

و می یابد افزایش بود ه  قالب در دولت مخارج نفتی، درآمدهای افزایش با بلکه نبوده مالیاتی درآمدهای دولت، مخارج افزایش مبنای ایران در  

  و شده بود ه کسری باعث مالی بی انضباطی با کانال، این از فراتر دولت مواق ، برخی در .می گیرد شکل کشور اقتصاد به نقدینگی تزریق کانال

  .می کند تامین بانکی نظام طریق از را آن

مرکزی بانک دیگر، سوی از و گذاشته ت ثیر (پولی پایه رشد شکل به) پولی سیاست بر (دولت درآمدهای رشد مسیر از) مالی سیاست سو، یک از  

   .است نداشته اختیار در نقدینگی کنترل برای مناسبی ابزار

است داده قرار ت ثیر تحت را پولی سیاست  و یافته تسلط کشور اقتصاد بر مالی سیاست ،بنابراین.   

 



  مالیوابستگی سیاست های پولی به سیاست های 

 .با نشان دادن روند تغییرات متغیرهای درآمد دولت و پایه پولی گوشه ای از تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی را بیان کرده استنمودار زیر 
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