
 

 

                       

 اند؟پایه پولی چیست و منابع آن کدام

مان دهد. اما اگر سوالمعطلی جواب میاگر همین االن از هر کسی بپرسیم پول چیست بی

گیریم به احتمال فراوان بپرسیم پایه پولی چیست، جوابی که میتر کنیم و مثال را تخصصی

طور هستند؛ یک معنای عام دارند که بیشتر مردم با سکوت است. مفاهیم اقتصادی همین

ها فقط برای اهل فن و شناسند. اما معانی مهم و تخصصی آنآن سروکار دارند و آن را می

ها و ولی یا پول پرقدرت همان سکهاقتصاددانان قابل فهم و بررسی است. پایه پ

کنیم. اما این ها استفاده میمان از آنهایی است که هر روز برای تامین نیازهایاسکناس

برای آشنایی بیشتر  اخبار بورس .فقط یک تعریف ابتدایی و ساده از این مفهوم است

ی این مسئله، به سراغ آن رفته و منابع و اجزای پایه پولی را هم در ادامهمخاطبانش با 

 .این مقاله بررسی کرده است
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 اند؟پایه پولی چیست و منابع آن کدام 1

 

 پایه پولی چیست؟

پولی که در دست مردم : طور تعریف کنیمتوانیم اینرا خیلی ساده می  Monetary Baseپایه پولی یا
شود های تجاری که در بانک مرکزی نگهداری میهای بانکدارد + سپردهبه صورت در گردش وجود 

آید. ی مهم پیش میجا و همین ابتدا یک مسئلهخب! همین .ها+ وجه نقد فیزیکی در اختیار بانک
گنجند. های دیداری در این مفهوم نمییا سپرده شبه پول بینیم که انواع پول مثلدر این تعریف می

 .کنندپس اقتصاددانان چندان به این فاکتور استناد نمی

 

 

آن هم باالست.  نقدشوندگی دهد که قابلیتپولی تشکیل میبخشی از کل عرضه پول را همین پایه 
شود که قابلیت نقدشوندگی باالیی دارند. هایی اطالق میپایه پولی در واقع به آن دسته از دارایی

شود است. چون ضریب فزاینده پولی باعث می (Powerful Money) پرقدرتنام دیگر پایه پولی، پول 
که افزایش پایه پولی، به افزایش چندبرابری در کل عرضه پول بینجامد. در یک تعریف دیگر هم 

    .دهد که بانک مرکزی ایجاد کرده استتوانیم بگوییم پایه پولی کل مقدار پولی را نشان میمی

 پایه پولی تاریخچه

ی آن بزنیم. بعد از گذر از دورانی شاید بد نباشد برای درک مفهوم پایه پولی، سری هم به تاریخچه
قیمت شان از فلزات گرانتی پایاپای به سر رسیده بود، مردم برای انجام معامالکه دیگر عمر مبادله

رفتند. ه شمار میهای مبادالتی بکردند. فلزاتی مثل طال و نقره در آن دوران وسطهاستفاده می
ها نگهداری کنند و در ها باعث شد که مردم این فلزات را در صرافیمشکالت نگهداری این دارایی

ی ازای آن رسید بگیرند. یعنی مردم آن فلزات را به صورت فیزیکی در اختیار نداشتند؛ بلکه آن برگه
رفته شکل گرفت و به آنچه که رفته سیستم پولی طور بود کهرسید حکم همان دارایی را داشت. این

 .شناسیم تبدیل شدامروز آن را می

کم جای خودشان را به دولت دادند و این دولت داشتند کمهایی که دارایی مردم را نگه میاما صرافی
طور شد که دولت طالی را به صاحبان دارایی تحویل بدهد. پس اینبود که وظیفه داشت رسیدها 

ها بعد کرد. اما دولتاش نگهداری کند و به جای آن اسکناس چاپ میگرفت تا در خزانهمردم را می
از مدتی به فکر افتادند که چیزی بیشتر از ذخایرشان اسکناس چاپ کنند. با همین اقدام بود که 

کردند به عنوان پشتوانه نگه داشتند. البته به جز هایی را که چاپ میاسکناسها درصدی از ارزش آن
 .شودی دولت نگهداری میطال، ذخایر ارزی هم به عنوان پشتوانه در خزانه

شود و مشتری هر موقع که سپرده دیداری مبلغی است که در بانک نگهداری می
 .تواند آن را برداشت کندبخواهد می

 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/what-is-near-money/
https://akhbarbourse.com/what-is-near-money/
https://akhbarbourse.com/how-to-asses-shares-liquidity/
https://akhbarbourse.com/how-to-asses-shares-liquidity/
https://akhbarbourse.com/what-is-monetary-system/
https://akhbarbourse.com/what-is-monetary-system/


 

 
 

 اند؟پایه پولی چیست و منابع آن کدام 2

 

 تفاوتی با پایه پولی دارد؟ چهنقدینگی چیست و 

ی یا قابلیت ممکن است فکر کنید پایه پولی همان نقدینگی است. اما این اشتباه است. نقدینگ
ی بهادار را بدون توانیم یک دارایی یا ورقهدهد چطور مینقدشوندگی اصطالحی است که نشان می

گویند فالن سهام نقدشوندگی تغییر قابل مالحظه در ارزش آن به وجوه نقد تبدیل کنیم. مثال وقتی می
ی خرید هستند و به آماده باالیی دارد، به آن معنی است که این سهام خریدارانی دارد که هر زمان

خواهید کاالیی بخرید، خیلی راحت با پول کنند. یا وقتی مینقد شدن دارایی فروشندگان کمک می
توانید این کار را بکنید. اما اگر مثال یک دوربین عکاسی داشته باشید و بخواهید یک دوچرخه می

گیرد خریدتان را انجام دهید. تان را میتان را بفروشید و با پولی که دستبخرید، اول باید دوربین
 .پس نقدشوندگی دوربین عکاسی یا هر کاالیی مثل آن پایین است

 

 

نقد است. دلیلش هم مشخص است. چون ترین دارایی پول های مختلف، نقدشوندهدر میان دارایی
توانیم با این پول نقد معامله کنیم و آن را به دارایی دیگری تبدیل کنیم. اما مثال خیلی راحت می

تان را توانید امروز تصمیم بگیرید خانهچیزی مثل ملک و امالک، نقدشوندگی پایینی دارد. شما نمی
 .بردیرد. این کار زمان میتان را بگبفروشید و همین فردا پول نقد دست

به طور خالصه و در بیان تفاوت پایه پولی و نقدینگی باید بگوییم که پایه پولی خودش یکی از 
تر دارد. نقدینگی حجم پولی است که در یک سیستم اجزای نقدینگی است و نقدینگی مفهومی عام

پرده بانک مرکزی را شامل های در دست مردم و ساقتصادی در گردش است ولی پایه پولی اسکناس
 .شودمی

 پول عرضهتفاوت پایه پولی و 

ها شود. عرضه در حقیقت تمامی سکهدر بسیاری از موارد پایه پولی با عرضه پول اشتباه گرفته می
های تجاری نگهداری هایی است که در بانکهای در گردش + انواع خاصی از سپردهو اسکناس

 .کنندرهای مختلفی تعریف میشود. عرضه پول را با معیامی

 ،اولین معیار آن M1  است که شامل سکه و اسکناسی است که در اختیار مردم است و البته
 .شودهای دیداری را هم شامل میسپرده

 معیار بعدی یا همان M2همان عناصر ، M1 گیرد و در کنار آن با مفهومی به اسم را در بر می
از  گذاری مشترکصندوق سرمایه چون اوراق بهادار ومشبه پول هم مرتبط است. مواردی ه

 قدرت M1 جمله اجزای شبه پول هستند. معلوم است که شبه پول در مقایسه با

توانیم آن را فقط با نقدینگی ترکیبی از پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است و نمی
 .پایه پولی مرتبط بدانیم
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 اند؟پایه پولی چیست و منابع آن کدام 3

 
نقد یا چک تبدیل توانیم آن را سریع به پول نقدشوندگی کمتری دارد اما با اینهمه می

 .کنیم
 معیار بعدی یعنیM3  تمام موارد M2 دار کالن، وجوه های مدتشود و سپردهرا شامل می

های نقدی قابل توجه را هم در بر مدت و داراییبازار پول نهادی، قراردادهای بازخرید کوتاه
 .گیردمی

 لی و عرضه پول در فهمیم که تفاوت پایه پواگر همین سه معیار را در نظر بگیریم می
چیست و چرا نباید این دو را یکسان در نظر بگیریم. پایه پولی مفهومی است که 

دار و های مدتهگیرد. اما دیدیم که در عرضه پول، سپردهای غیرنقدی را در نظر نمیدارایی
 .شوندچک هم لحاظ می

 در چیست؟ پولیقدرت پایه 

گذاری پایه پولی به پول پرقدرت چیست. م که دلیل نامخواهیم این مسئله را بررسی کنیحاال می
؛ پای بانک مرکزی که وسط ی بانک مرکزی است. خیلی ساده استدانیم که انتشار پول وظیفهمی

شود فهمید که این پول پرقدرت است. این پول موارد موجود در ترازنامه بانک مرکزی را باشد می
 .شودشامل می

 

 

ها های تجاری قرار بدهد. بانکها را در اختیار بانککند تا آنبانک مرکزی این منابع را منتشر می
نتیجه به گسترش حجم کنند. این امر در کنند و پول بانکی خلق میهم از این منابع استفاده می

توانیم هم از جهت منابع و هم از جهت مصارف بررسی کنیم. شود. پایه پولی را میپول ختم می
تواند این مسئله را کنیم، بهتر میهای بعدی به آن اشاره میفرمول محاسبه پایه پولی که در بخش

 .نشان بدهد

 آشنایی با منابع پایه پولی

 :اند ازمنبع عمده برای پایه پولی در نظر بگیریم که عبارتتوانیم پنج به طور کلی می

 ذخایر طال 
 های خارجیدارایی 
 دارایی ترازنامه 
 هابدهی بانک 
 های بانک مرکزیخالص سایر دارایی 

هایی پولی به زبان ساده مجموع اسکناس، مسکوکات و سپرده پول پرقدرت یا پایه
 .شوداست که نزد بانک مرکزی نگهداری می
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 اند؟پایه پولی چیست و منابع آن کدام 4

 
 .کنیمدر هر بخش به طور جداگانه این منابع را با هم بررسی می

 طال ذخایر

روند. اما مگر بانک مرکزی چقدر طال پولی به شمار می ذخایر طال یکی از منابع و در واقع اجزای پایه
اش وقتی مبالغ ریالی ذخایر طال را با دارد؟ قطعا مقدار آن محدود است. بانک مرکزی در ترازنامه

دهد یعنی که این مقدار طال را دریافت کرده و معادل همان مقدار به صاحبان عالمت مثبت نشان می
ی همان طالیی که در ترازنامه ثبت شده، لایر به بیرون پس به اندازهطال، لایر تحویل داده است. 

دهد. بانک مرکزی هم این وسط از بانک مرکزی منتقل شده است. این کار پایه پولی را افزایش می
 .وظیفه دارد جریان پول کشور را تنظیم کند

 خارجی هایدارایی

های خارجی تند. به زبان ساده خالص داراییهای خارجی هسیکی دیگر از منابع پایه پولی، دارایی
دهد. برای اینکه ارز سایر کشورها به معادل ریالی بانک مرکزی بخشی از پایه پولی را تشکیل می

شود و تبدیل شود، باید اول از فیلتر بانک مرکزی بگذرند. یعنی ارز خارجی وارد بانک مرکزی می
از هم بانک مرکزی نقش ناشر را در این فرایند ایفا شود. پس بمعادل ریالی آن از بانک خارج می

کند. این را هم باید یادمان باشد که بانک مرکزی این اختیار و قدرت را دارد که در خالص می
 .هایش تغییراتی ایجاد کند و در بازار ارز مداخله کنددارایی

 ترازنامهدارایی 

های اشاره کنیم که در ترازنامه بانک مرکزی ثبت داراییاز جمله دیگر منابع پایه پولی باید به خالص 
دهد که دولت باید به بانک مرکزی بپردازد. هایی را نشان میها خالص بدهیشده است. این دارایی

در بعضی از کشورها بانک مرکزی استقالل چندانی ندارد و نظام مالیاتی هم ممکن است ضعیف 
رود و مبلغ اش، به سراغ بانک مرکزی مین کسری بودجهباشد. به همین خاطر دولت برای تامی

 .گیردکسری را از او قرض می

در سمت مقابل اگر بانک مرکزی استقالل داشته باشد، برای تنظیم ارتباط میان پایه پولی و 
کند. در نتیجه اگر بانک مرکزی تنظیمات پایه پولی دولتی را خرید و فروش می ضهاوراق قر نقدینگی

تواند کند. یک مثال میرا به شکلی مطلوب انجام بدهد، بدهی دولت به بانک مرکزی تغییر می
 .ها را بهتر نشان بدهدمفهوم این جمله

ل در جریان را افزایش بدهد و فرض کنید بانک مرکزی برای تامین کارایی پولی معامالت، حجم پو
ها را به مردم فروخته خرید اوراق قرضه دولتی را در دستور کارش قرار بدهد. یعنی اوراقی که قبال آن

است. اما ممکن است بانک مرکزی بخواهد حجم پول در جریان را کم کند. پس اقدام به فروش 
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کند. پس گی را به سمت خودش جذب میگیرد و نقدینکند و در ازای آن از مردم پول میاوراق می

 .شودشود. در این شرایط است که پایه پولی کم میپول از بیرون وارد سیستم بانک می

 هابانکبدهی 

روند. ترین اجزا و منابع پایه پولی به شمار میهای بانکی که یکی از مهمرسد به بدهینوبت می
ها هایی است که سایر بانکواقع صحبت از بدهی کنیم درها را بررسی میوقتی داریم بدهی بانک

گیرند. حاال اگر بخش خصوصی باید به بانک مرکزی بپردازند. بخش خصوصی از بانک مرکزی وام می
ها برای ی بازار باشد، بانکی کمتر از نرخ بهرهاز بانک مرکز نرخ تنزیل وام زیادی الزم داشته باشد و

کنند. این مبلغی که بانک مرکزی به سایر بخش خصوصی وام وام گرفتن به بانک مرکزی مراجعه می
دهد همان پول پرقدرت است که اگر با خلق اعتبار همراه باشد ممکن است چندین برابر هم می

 .شود

 بانک مرکزی هایداراییخالص 

دهد. برای محاسبه های بانک مرکزی تشکیل میع پایه پولی را هم خالص سایر داراییآخرین منب
ها، ودیعه ثبت سفارش کاالهای بخش های بانک مرکزی، باید سایر بدهیخالص سایر دارایی

چنین حساب سرمایه را از سایر پرداخت اعتبارات اسنادی بخش دولتی و همغیردولتی، پیش
 .ها کسر کنیمدارایی

شود این است که عرضه پول در سیستم پولی فرایندی پیچیده اما مبحثی که در اینجا مطرح می
 :اند ازدارد. در جریان این امر چهار گروه دخیل هستند که عبارت

 بانک مرکزی 
 های تجاری و تخصصیبانک 
 گیرندگانوام 
 گذارانسپرده 

لی نسبتا مستقل است، بانک مرکزی های ماهای پولی از سیاستدر تمام اقتصادهایی که سیاست
ی کنترل پایه پولی را به عهده دارد. مقامات کشورها برای اینکه روی اقتصاد تاثیر بگذارند، از وظیفه

کنند. این کنترل باعث حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد بانک مرکزی در مقام اهرم استفاده می
 .شودداخلی و خارجی می

 پولی بر حسب مصارف فرمول اول محاسبه پایه

الزم است برای محاسبه فرمول پایه پولی باز هم برگردیم به تعریف آن. در تعریف پایه پولی از 
چیست؟ یعنی اینکه این  «ندر جریا»اسکناس و مسکوکات در جریان حرف زدیم. اما منظور از 
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ها و مسکوکات در صندوق بانک مرکزی موجود نیست. برای محاسبه فرمول پایه بخش از اسکناس

شود در نظر بگیریم. این ذخایر پولی باید ذخایر سیستم بانکی را که نزد بانک مرکزی نگهداری می
ن هم ذخایر قانونی هستند و هم ذخایر اضافی. با این توضیحات، فرمول پایه پولی را باید به ای

 :صورت محاسبه کنیم

 

 :اند ازدر این فرمول متغیرها عبارت

 B :پایه پولی 
 N-C1 :بخشی از اسکناس و مسکوکات که خارج از بانک مرکزی است 
  :TRکل ذخایر سیستم بانکی 

های موجود در ترازنامه بانک مرکزی است. دومین قلم از دارایی (C1) موجودی سکه و اسکناس
های جاری این بانک نگهداری میزان سکه و اسکناس در صندوق بانک مرکزی برای فعالیت این
مربوط است. اما  (N) ترازنامه نیز به اسکناس و مسکوکات هایشود. نخستین قلم از بدهیمی

 .است (Total Reserves) ها، مربوط به ذخایر سیستم بانکیدومین مورد از این بدهی

 ی بر حسب مصارفدرک مفهوم پایه پول

های بانک مرکزی بر پایه پولی چیست. خواهیم فرمول باال را تفسیر کنیم و ببینیم اثر فعالیتحاال می
شود، سکه و اسکناس بیشتری به صورت مستقیم  N-C1 های بانک مرکزی، باعث افزایشاگر فعالیت

های بانک مرکزی فعالیت شود. اما اگرمنتشر خواهد شد. این امر هم باعث افزایش عرضه پول می
شوند. در پی همین مسئله قدرت شود، ذخایر اضافی سیستم بانکی زیاد می  TRمنجر به افزایش

کند که باز هم های جاری برای سیستم بانکی افزایش پیدا میدهی و اعتباردهی و خلق سپردهوام
 .با افزایش عرضه پول همراه خواهد بود

ای بانک مرکزی نقش موثری دارند. با این دو فاکتور هم ی ترازنامههادر بدهیN-C1  و هم TR  هم
هر یک : طور تعریف کنیمتوانیم نگاهی دیگر به پایه پولی داشته باشیم و به زبان ساده آن را اینمی

 حساب سپرده باشد که خود موجب ایجاد چندین لایر (TR) تواند ذخایر پولیلایر پایه پولی می
تواند به طور مستقیم در اگر هم خودش به عنوان ذخیره پولی نباشد می د.شودیداری )پول( می

گذاری پایه پولی به پول توانیم بفهمیم که دلیل نامحاال دیگر بهتر می. (N-C1) مبادالت استفاده شود
توانند موجب ایجاد چندین لایر پرقدرت چیست. سکه و اسکناس در جریان به خودی خود می

 .دهدها را نشان میدیداری یا همان پول شوند که قدرت آنحساب سپرده 

TR + )1C-(N = B 
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 پایه پولی منابعارتباط میان 

ها و شود که منابع آن تغییر کنند. منابع هم که همان داراییپایه پولی وقتی دستخوش تغییر می
 های ترازنامه بانک مرکزی هستند. پس برای تغییر پایه پولی نیاز داریم که حداقل یکی ازبدهی

ی مهم اینجا وجود موارد دارایی یا بدهی مندرج در ترازنامه بانک مرکزی تغییر کند. فقط یک نکته
 (TR) و ذخایر سیستم بانکی (N-C1) دارد و آن این است که سکه و اسکناس خارج از بانک مرکزی

 .هاها و بدهیرا نباید در نظر گرفت. حاال برویم سراغ فرمول دارایی

 هاداراییفرمول 

 

 :که در آن

 FA یا (Foreign Assets) های خارجی. این گزینه از جمله اقالم برابر است با دارایی
 .رودای بانک مرکزی به شمار میهای ترازنامهدارایی

  GSیا (Government Securities)  بدهی بخش دولتی یا نگهداری اوراق بهادار دولتی را
 .ای بانک مرکزی قابل دستیابی استهای ترازنامهدهد. این مورد در داراییمینشان 

 D & A یا (Discount and Advances) به  هایی است کهها یا وامی بدهی بانکبه منزله
های ترازنامه بانک مرکزی درج سیستم بانکی پرداخت شده است. این قلم در دارایی

معادل  (Barrowed Reserves) یا BR  سیستم بانکی شود و با ذخایر حاصل از واممی
 .است

 OA یا (Other Assets) های ترازنامه بانک مرکزی اشاره داردبه سایر دارایی. 

 هافرمول بدهی

 

 

 :در این فرمول

 GD یا (Government Deposits) دهد. این های دولت نزد بانک مرکزی را نشان میسپرده
 .مورد از جمله اقالم موجود در بدهی ترازنامه است

  FLیا (Foreign Liabilities) کندهای ارزی را بیان میبدهی. 
 CAP یا (Capital Account)  برابر است با حساب سرمایه. این مورد پنجمین قلم در بدهی

ترازنامه بانک مرکزی است. ارزش کل سهام بانک مرکزی توسط حساب سرمایه مشخص 
 .شودیم

 OL یا (Other Liabilities) دهدها را نشان میسایر بدهی. 

OA + D&A + GS + FA = B 
 

FL – GD – OL) + CAP) 
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هر تغییری که در مصارف پول پرقدرت ایجاد شود، باید از منابع پایه پولی تامین شود. در 

های سیستم بانکی شرطی ترازنامه مرکزی برای تغییر در قلم اسکناس و مسکوک یا سپرده
باید یکی از اقالم دارایی با بدهی تغییر کند. به این کند که وجود دارد. این شرط بیان می

شود به خاطر تغییر در منابع ترتیب مشخص است که تغییراتی که در مصارف ایجاد می
 .است

دولت و بانک مرکزی برای کنترل اسکناس در دست  کارهایراه
 مردم

 :کنیمدر زیر چند روش کنترل اسکناس و مسکوکات در دست مردم را بررسی می

 تواند ارز حاصل از صادرات نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار در اولین روش دولت می
و   FA بدهد و معادل ارزش آن، لایر از بانک مرکزی دریافت کند. با این کار هم میزان

 .شوددر ترازنامه بانک مرکزی زیاد می (N-C1)  هم
 تواند اوراق قرضه را به این می گیرد. به جزدر روش بعدی دولت از بانک مرکزی وام می

 .شودزیاد می (N-C1) و  GS بانک مرکزی بفروشد که در این صورت
 هایی را که نزد بانک مرکزی طور است که بخش دولتی مقداری از سپردهروش سوم این

افزایش  (N-C1) کند تا پرداخت حقوق را انجام بدهد. با انجام این کار میزاندارد کسر می
 .شودکم می  GD کند و در سمت دیگرپیدا می

 تواند به سیستم بانکی وام بدهد که با این کاربانک مرکزی هم می  (N-C1) و BR  هر دو
دهد که دولت یا سیستم بانکی، از در شرایطی رخ می (N-C1) شوند. کاهشزیاد می

خصوص دولت در   GSو (N-C1) بازپرداخت وام به صورت نقد سرباز بزنند. در این حالت
 .شودکم می  BR و (N-C1) چنین برای سیستم بانکی هم دو قلمشود. همکم می

 ها را به حساب تواند این مالیاتهای نقدی را هم دارد و میدولت امکان دریافت مالیات
 (N-C1) و کم شدن GD  خودش در بانک مرکزی واریز کند. این کار باعث زیاد شدن

 .شودمی

 پایه پولی مثالی از کارکرد

های بانکی قابل انجام هستند. ها اشاره کردیم از طریق چک و سپردهبیشتر مواردی که در باال به آن
 (N-C1) چنین اگرگیرد. همهم در معرض تغییر قرار می  TRپس یکی دیگر از اجرای پولی یعنی

ماند. به مثال زیر ثابت خواهد B  هم ممکن است تغییر کند. در این صورت میزانTR  تغییر کند،
 :توجه کنید
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هایش در بانک مرکزی تامین کند، اول هایی مثل حقوق را از محل سپردهاگر دولت بخواهد هزینه

کند. کشد و حقوق کارکنانش را از این طریق پرداخت مییک برگه چک از حسابش در بانک مرکزی می
نشاند. سیستم بانکی هم یگیرد و به حساب خودش می حقوق، چک دولت را میشخص گیرنده

شود که بانک مرکزی سپرده سیستم بانکی نزد طور میکند. ایناین چک را به بانک مرکزی ارسال می
 .کندرا کسر می (GD) دهد و سپرده دولترا افزایش می (TR) خود

ام شود. به جز این اگر سیستم بانکی از بانک مرکزی واش بیشتر میکننده هم سپردهشخص دریافت
ترین حالت این است که قلم وام بانک مرکزی به سیستم بانکی در ترازنامه بانک بگیرد، محتمل

هم با انجام  (TR) افزایش پیدا کند. به همین ترتیب سپرده بانکی در بانک مرکزی (BR) مرکزی
 .کنداین مرحله افزایش پیدا می

 پایه پولی محاسبهفرمول دوم 

 :محاسبه پایه پولی به این صورت است فرمول دوم

 

 که:

 

  CUبرابر است باکل اسکناس و مسکوکاتی که در دست مردم است. 
  cdنسبت اسکناس به سپرده است. 
  DDهای دیداری استگر تمام سپردهبیان. 

 

  RRها که نزد بانک مرکزی استکل ذخایر قانونی بانک. 
 rr برابر است با نرخ ذخیره قانونی. 

 

 ER ها استکل ذخایر بانک. 
  erمساوی است با نرخ ذخیره اضافی. 

 فرمول سوم محاسبه پایه پولی

های بانکی نزد بانک مرکزی پایه پولی را به کمک مجموع اسکناس و مسکوکات و سپرده
 :کنیم. در این معادلهاستفاده می H=R+C توانیم محاسبه کنیم. برای این کار از فرمولمی

CU + RR + ER 

 

rr.DD = RR 
 

er.DD = ER 
 

CU = cd.DD 
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  Hبرابر با پایه پولی است. 
 C مجموع اسکناس و مسکوکات است دهندهنشان. 
 R های بانکی استگر سپردهبیان. 

چنین تعامالت های تجاری و همهای بانکگیرد که از فعالیتپایه پولی در مقابل شبه پولی قرار می
عامل در حجم پول در گردش هم موثر هستند. حجم پول  آید. این دواقتصادی مردم به دست می

  چنینبرابر است با حجم پول اولیه یا همان پول قدرت. هم D0 که  D0/R در گردش برابر است با
R هاست که نزد بانک مرکزی استگر نرخ ذخیره قانونی بانکبیان. 

 پایه پولی بر حسب منابع چهارگانهاجزای 

 :دیگر تفکیک کنیمتوانیم به این شکل هم از یکمنابع پایه پولی را می

  :B – FA – FL های خارجی بانک مرکزیخالص دارایی 
 :D & A ها به بانک مرکزیبدهی بانک 
 :Gs – GD خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
 :OA – ( CAP + OL) هاخالص سایر دارایی 

 .کنیمسی میهای بعدی بررحاال هر کدام از این موارد را در بخش

 بانک مرکزی خارجیخالص دارایی های 

دهد. یعنی این فاکتور های خارجی بانک مرکزی را نشان میدر پایه پولی دارایی FA  باالتر گفتیم که
دهد که سایر کشورها چقدر به بانک مرکزی بدهکار هستند. پس اگر بانک مرکزی دالر نشان می

های بانک مرکزی هم در مقابل میزان بدهی FL .خواهد داشتداشته باشد، قدرت خرید دالری هم 
های خارجی بانک مرکزی یا خالص دارایی  FA – FL دهد. پسرا به کشورهای خارجی نشان می

 .کندمطالبات خارجی این بانک را مشخص می

 به بانک مرکزی هابدهی بانک 

D & A انکی اعطا کرده است. پس مطالبات دهد که بانک مرکزی به سیستم بمیزان وامی را نشان می
های سیستم هم سپرده TR .شودبانک مرکزی از سیستم بانکی به کمک این فاکتور مشخص می

مطالبات  TR +  V  پول نقد در سیستم بانکی است؛ پس V .کندبانکی را در بانک مرکزی مشخص می
 .دهدسیستم بانکی از بانک مرکزی را نشان می

          های تجاری و تخصصی، باید اختالفمطالبات بانک مرکزی از بانکبرای محاسبه خالص 
(D & A – TR – V) خواهیم منابع پایه پولی را محاسبه کنیم، تمام مطالبات را حساب کنیم. وقتی می

گیریم؛ یعنی خالص مطالبات را لحاظ های تجاری و تخصصی را در نظر میبانک مرکزی از بانک
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ها به بانک مرکزی، جزو پایه پولی این کار آن است که بخشی از خالص بدهی بانککنیم. دلیل نمی

 .توانیم آن را به عنوان منابع پولی در نظر بگیریمشود. به همین خاطر است که نمیمحسوب می

ها به بانک مرکزی را یک منبع پایه پولی محسوب کنیم، آن وقت های بانکاما اگر خالص بدهی
خالص  OA – (CAP + OL) و (GS – GD) شود. سایر اقالم منابع یعنیلی نقض میتعریف پایه پو

ها را مطالبات بانک مرکزی از دولت یا بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی
 .دهدنشان می

 بخش دولتی به بانک مرکزی بدهیخالص 

اوراق قرضه دولتی یا  :طور تعریف کنیماینتوانیم آن را که می  GS دارایی بانک مرکزی برابر است با
گر مطالبات بانک مرکزی از دولت است. به صورت که نشان بدهی دولت به بانک مرکزی

دهد که در واقع جزو مطالبات دولت از بانک سپرده دولت در بانک مرکزی را نشان می  GD معکوس
جزو خالص  (GS – GD) ختالفمرکزی است. یا در واقع بدهی بانک مرکزی است به دولت. پس ا

 .مطالبات بانک مرکزی از دولت است

 خالص سایر دارایی ها

خورند نیز جزو مطالبات دولت از به چشم می (OL) هاو اقالمی که در سایر بدهی (CAP) سرمایه
دهد. به ها هم مطالبات بانک مرکزی از دولت را نشان مییا سایر دارایی OA .بانک مرکزی هستند

دهنده کل خالص مطالبات بانک نشان (CAP + OL – OA) – (GS – GD) تر خالص مقدارسادهبیان 
ی مرکزی از دولت است. اقالم دیگری مثل ودیعه هم برای ثبت سفارش بخش خصوصی در دسته

شود و آن را به طور ها اضافه میگیرند. این مقدار به خالص داراییهای بانک مرکزی جای میبدهی
 .کندمی خالص صفر

 سازوکار خلق پول

دهد، در واقع چیزی بیشتر از یک لایر وقتی بانک مرکزی با انتشار یک لایر پایه پولی را افزایش می
های بانکی های تجاری و اعطای وامگذاری مردم در بانککند. این مسئله به خاطر سپردهایجاد می

دارد. پس تغییرات پایه پولی باعث دهد که خلق پول ضریب تکاثری است. این مسئله نشان می
 .شوندتغییرات حجم یا عرضه پول می

اما این وسط نقش بانک مرکزی در تغییرات پایه پولی چیست؟ بانک مرکزی با انتشار اسکناس 
اندازد. مردم هم بخشی از این پول را به شکل اسکناس پیش خودشان مقداری پول را به گردش می

سپارند. بانک هم بخشی های تجاری میبه صورت سپرده بانکی به بانک دارند. بقیه را همنگه می
 .دهددارد و بقیه را به متقاضیان وام میها را پیش خودش نگه میاز این سپرده
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چنان گذار اصلی همشود. در این شرایط سپردهبا اعطای وام پول جدید از نوع اعتباری ایجاد می

تواند از این ابزار پرداخت استفاده گیرنده هم میاستفاده کند. وام تواند پولش را برداشت و از آنمی
های تجاری موجود است. این مسئله باعث خلق کند. ابزاری که منشا آن اعتباری است که در بانک

 .شودپول اعتباری جدید می

 پول چیست و اجزای آن کدام است؟ فزایندهضریب 

توانیم از کنار اصطالح ضریب فزاینده پول به راحتی یشود نموقتی صحبت از پایه پولی مطرح می
های تجاری نشان بگذریم. این ضریب قدرت افزایش حجم پول را با در نظر گرفتن فعالیت بانک

توانیم بفهمیم که حجم پول در ازای هر واحد و بررسی این ضریب می دهد. یعنی با مشاهدهمی
تواند نده پول، حداکثر مقدار پولی است که بانک تجاری میکند. ضریب فزایپایه پولی چقدر تغییر می

 .با مقدار معینی از پول بانک مرکزی آن را ایجاد کند

کنند. در نتیجه مقدار توانند پایه پولی را افزایش بدهند، حجم پول را هم زیاد میعواملی که می
آید. با به دست می پولی تغییر پایه× ضریب فزاینده پول  تغییر در عرضه پول از طریق محاسبه

 :ها هستنددهند اینتوانیم بگوییم عواملی را که حجم پول را تغییر میتوجه به این مسئله، می

 پایه پولی  H 
 نسبت اسکناس به سپرده  cd 
 نرخ ذخیره قانونی  rr 
 نرخ ذخیره اضافی  er 

 تاثیر اجزای ضریب فزاینده بر حجم پول

 Cd شان چقدر از اسکناس و چقدر از چک استفاده معامالتدهد که مردم در نشان می
های دیداری کمتر شان را به صورت اسکناس نگه دارند، سپردهها بیشتر پولکنند. اگر آنمی
ها هم منابع کمی را برای وام دادن در اختیار خواهند داشت. این شود. پس بانکمی

 .کندمسئله حجم پول را کم می
 اگر بانک مرکزی rr  های دیداری که نزد ا افزایش بدهد، به ازای مقادیر مشخصی از سپردهر

کند. پس بخش کمتری از های تجاری دارد، ذخایر قانونی بیشتری را درخواست میبانک
شود. ها به دست آمده است به وام اختصاص داده میی این سپردهمنابعی که به واسطه

 .ر نتیجه کاهش حجم آن خواهد شداین کار باعث کاهش ضریب تکاثر خلق پول و د
  Er های تجاری به ی آن بفهمیم که اگر بانکتوانیم با مشاهدههم فاکتوری است که می

های دیداری ذخایر اضافی بیشتری را نگه دارند، مقدار ازای مقادیر مشخصی از سپرده
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د شد. آید صرف وام خواههای دیداری به دست میکمتری از منابعی که از طریق سپرده

 .پس اعتبارات هم برای وام دادن کم خواهد شد

 نرخ ذخیره اضافی افزایشعوامل موثر در 

 نرخ بهره بازار) r( ذخایر اضافی و یا بیکار مربوط  هزینه فرصت ی افزایشدهندهکه نشان
 .های تجاری استبانکبه 

 نرخ تنزیل (rd) های های تجاری از بانک مرکزی است. در زمانکه نرخ بهره استقراض بانک
 .نامیدندگذشته این نرخ را نرخ تنزیل مجدد می

 گر ریسک کمبود نقدینگی نیز عامل دیگری در افزایش نرخ ذخیره است. این مسئله بیان
 .های تجاری در مواجهه با کمبود نقدینگی استبانکچنین نگرانی شاخص ریسک و هم

  پس افزایش نرخ تنزیل و ریسک کمبود نقدینگی، باعث افزایش نرخ ذخایر اضافی
شود. در نهایت آنچه شود. این مسئله هم منجر به کاهش ضریب تکاثر خلق پول میمی

د، باعث آید کاهش حجم پول است. اما اگر این موارد برعکس اتفاق بیفتنپیش می
 .شودچنین افزایش عرضه پول میافزایش ضریب تکاثر خلق پول و هم

 پایه پولی در ایران

ها برای بررسی پایه پولی در ایران باید سری به آمارها و اعداد و ارقام بزنیم و حقیقت را از زبان آن
یه پولی در سال فهمیم که رشد پاهای موجود را بررسی کنیم میبشنویم. اگر بخواهیم آخرین داده

 .سابقه بودسال اخیر بی ۱۰در  ۱۴۰۰

 

 

 

 

اما رشد پایه پولی چه اثری روی اقتصاد ایران دارد؟ رشد پایه پولی در نهایت خودش را به 
های دولت و بانک مرکزی برای دهد. این مسئله حاکی از آن است که هزینهنشان می تورم شکل

سر و سامان دادن به اوضاع بازار پول زیاد شده است. بدون مدیریت صحیح، این پایه پولی 
کند. به این مسائل جریان این رشد، تورم را هم با خودش زیاد میهمچنان رشد خواهد کرد و در 

ها به دلیل این مطالبات از بانک مطالبات معوق بانکی را هم اضافه کنید تا ببینید که وقتی بانک
 .شودکنند چه آشوبی به پا میمرکزی برداشت می

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اولین ماه زمستانی کشور نشان 
دست یافته  ۹۰دهد روند نقدینگی و پایه پولی به باالترین رشد ده ماه در دهه می

 .است

 ]مطالعه خبر[ –۱۴۰۰آمار متغیرهای کالن اقتصادی در دی ماه 
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 بندیجمع 

ار داریم. پایه پولی شامل این عناصر پایه پولی یکی از عناصری است که در اقتصاد با آن سر و ک
های تجاری نزد بانک مرکزی، وجه نقد در گردش که دست مردم است، وجه های بانکاست: سپرده

کنند. وقتی پایه پولی افزایش پیدا کند، کل عرضه ها به طور فیزیکی آن را نگهداری مینقدی که بانک
ین امر باعث شده است که از این فاکتور با نام پول افزایشی چند برابری را تجربه خواهد کرد. هم

پول پرقدرت هم یاد شود. ویژگی مهم پایه پولی قابلیت نقدشوندگی باالی آن است. یعنی هر زمان 
 .گیر در ارزش آن نقد کنیممان را بدون کاهش چشمتوانیم در اسرع وقت داراییکه بخواهیم می

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه

 لی چیست؟پایه پو

های تجاری نزد بانک مرکزی و های بانکها و پول نقد دست مردم، سپردهعبارت است از اسکناس
 .شودشود. از پایه پولی با نام پول پرقدرت هم یاد میها نگهداری میوجه نقدی که در بانک

 تفاوت پایه پولی و نقدینگی چیست؟

ه بیان دیگر پایه پولی یکی در کنار ضریب فزاینده تری از پایه پولی دارد. بنقدینگی مفهوم گسترده
 .رودپول یکی از اجزای نقدینگی به شمار می

 فرق بین عرضه پول و پایه پولی چیست؟

های دیداری عرضه پول مجموع پول و شبه پول یا در واقع مجموع اسکناس و مسکوکات و سپرده
 .است و به همین خاطر با پایه پولی فرق دارد

 اند؟پایه پولی کداممنابع 

های بانک ها، خالص سایر داراییهای خارجی، دارایی ترازنامه، بدهی بانکذخایر طال، دارایی
 مرکزی

 اند؟اجزای پایه پولی بر حسب منابع و مصارف کدام

های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک خالص دارایی :بر حسب منابع
 هاه بانک مرکزی، خالص سایر بدهیها بمرکزی، بدهی بانک

ها نزد های دیداری بانکها نزد بانک مرکزی، سپردههای قانونی بانکسپرده :بر حسب مصارف
 بانک مرکزی، اسکناس و مسکوکات در جریان
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