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 .1مقدمه

مدلهاي تطبيق روانه -انباره يا  1SFCطي ساليان اخير توجه بسياري از اقتصاددانان ،بهويژه

اقتصاددانان پساكينزي )  (Post Keynesianرا به خود جلب كرده است .نخستين تﻼشها براي
طراحي يك مدل تطبيق روانه انباره به بيش از نيم قرن پي ش بازميگردد با اينحال اين
مدلها تا پيش از سال  2007مورد توجه نبودند .دو رويداد زير باعث توجه اقتصاددانان به
اين مدلها شد:
 -تأليف كتاب اقتصاد پ ولي توسط گادلي و ﻻووي

2

 -توانايي اين مدلها در پيشبيني بحران اقتصادي سال 2008

3

مهمترين ويژگي و مزيت اين مدلها توانا يي آنها در تلفيق بخش واقعي اقتص اد با بخش
مالي )پول ،بدهي و بازار دارايي ( است .درك بخش واقعي اقتصاد بدون توجه به بخش مالي
ناممكن است (Nikiforos & Zezza, 2017: 2 ) .اين معضل خود را در بحران م الي
سال  2008نشان داد؛ جايي كه مدلهاي رايج در پيشبيني و تبيين بحران و كندي
رشد پس از آن به شدت ناكارآمد عمل كردند در حالي كه مدل هاي SFCبا پيوند زدن اين
دو بخ ش و توانايي در پيشبيني شوكهاي درون زا موفق به پيش بيني بحران

شدند.

) (Benes, Kumhof, and Laxton, 2014: 4; Burgess et al, 2016: 2در اين مقاله ضمن
مروري مختصر بر پيشينه ،بنيانهاي اصلي اين مدل ها مورد واكاوي قرار گرفته است .به اين
منظور در بخش دو پيشينه و در بخش سه بنيانهاي اصلي مدل مورد بررسي قرار گرفته است.
ازآنجاكه مدلهاي تطبيق روانه -انباره متناسب با فروض نظري مختلف قابل طراحي و
استفاده است در بخش چهار ،يك مدل با دو رويكرد پساكينزي و نئوكﻼسيكي ط راحي و مقادير
وضعيت پايدار در هر يك از آنها محاسبه شده است در بخش پنجم ،تأثير اعمال يك سياست
پولي و مالي در چارچوب مدل ارائه شده در بخش چهارم ،بررسي مي شود .بخش شش نيز به
جمعبندي و نتيجه گيري مطالب پرداخته است.
1. Stock-Flow consistent model
2. See: Godley & Lavoie, 2016.

 .3بحران مالي سال  2008از اواخر سال  2007با بروز بحران در بازار مسكن آمريكا آغاز شد.
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 -2مروري بر سابقه تاريخي مدل SFC

ري شههاي مدل  SFCبه اواخر دهه  60و دهه  70ميﻼدي بازمي گردد ،يعني دوراني كه تمايل

به ديد گاه كينزي به واسطه تفوق ديدگاه پوليون و بعدها نئوكﻼسيكي روز به روز كمتر ميشد.

) ( Santus,2006:1واين گادلي و جيمز توبين) (James Tobinدر همين دوران بنيانهاي اوليه

مدل  SFCرا بنا نهادند .گادلي پس از حدود  14سال فعاليت در خزانهداري انگلستان ،به عنوان
رئيس دپارتمان اقتصاد كاربردي به دانشگاه كمبريج رفت و گروه سياست اقتصادي كمبريج را

شكل داد .كارهاي او در اين سالها كه عمدتاً با همكاري كريپس 1انجام مي شد بنيان ها ي

اصلي مدل  SFCرا به وجود آورد .روي كرد گادلي با توجه به سالهاي طوﻻني فعاليت در

خزانهداري داراي دو ويژگي عمده

بود:

 -1تركيب نظريه اقتصادي با سياست اقتصادي
 -2تركيب بخش واقعي با بخش مالي اقتصاد
گادلي تحت تأثير كالدور ) (Kaldorبود .كالدور مدتي در خزانهداري با گادلي همكار بود و
اين كالدور بود كه گادلي را به كمبريج برد .كالدور پيش از اين به الزام برقراري سه تعادل در
اقتصاد اشاره كرده بود ،و همين دي دگاه او بود كه گ ادلي را به طراحي مدلي با اين كاركرد

رهنمون شد(Nikiforos & Zezza, 2017: 3) .
در همين سالها جيمز توبين در يك سلسله مقاله كه عمدتاً با همكاري ويليام بري نارد

) (William Brainardبه رشته تحرير درآمده بود روي كرد مخاطرات پنهان را معرفي كرد 2كه
به آن اشاره شده است .توبين معتقد

بود:

»قي متها و نرخهاي بهرة تعيين شده در بازارهاي مالي و مقاديري كه به آنها اشاره ميكنند،
هم بر بخش واقعي اقتصاد اثر ميگذارند و هم از آن اثر ميپذيرند .اين وابستگيهاي متقابل
به آساني قابل تشخيص است اما به سختي ميتوان آنها را در تجزيه و تحليل نظري يا

تحقيقات تجربي مورد بررسي قرار

داد.

3

1. see: Cripps & Godley, 1976, 1978.
2. see: Backus et al., 1980; Brainard & Tobin, 1968; Tobin, 1969.
3. see: Brainard & Tobin, 1968.
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بنابراين دغدغه اصلي توبين طراحي شيوههاي تحليلي براي ارزيابي اين وابستگيهاي متقابل بود.

آخرين تكه پازل طراحي مدلهاي  SFCبه سال  1994و حضور گادلي در مؤسسه اقتصادي

لوي ) (Levy Economics Instituteبازمي گردد .گادلي پس از يك دوره طوﻻني پژوهش
سرانجام در سال  2007كتاب اقتصاد پ ولي خود را با همكاري مارك ﻻووي منتشر و به تبيين

دقيق بنيان هاي نظري  SFCپرداخت .پس از انتشار اين كتاب بود كه توجه محققين بي ش از

پيش به اين روش معطوف شد؛ به ويژه آنكه گادلي موفق به طراحي مدلي تحت عن وان مدل

اقتصاد كﻼن لوي شده بود كه بحران اقتصادي سال  2001و بحران بزرگ سال  2008را به

درستي پي شبيني كرده بود .در ادامه به تبيين بنيان هاي اين مدلها پرداخته شده است.
 -3بني انهاي اصلي مدل SFC

كتابهاي اقتصاد كﻼن متعلق به اقتصاددانان جريان اصلي عموماً فصلي را به حسابهاي

ملي ) (national accountsاختصاص ميدهند .چارچوب مورد استفاده اين اقتصاددانان براي

تبيين سيستم حسابهاي ملي برگرفته از چارچوب پيشنهادي ريچارد استون)(Richard Stone
است كه به حسابهاي استون ) ( Stone accountsنيز معروف بوده ،در سال  1953ب ه صورت
رسمي توسط سازمان ملل متحد به عنوان يك سيستم گزارشدهي استاندارد مورد تأييد قرار

گرفت .چارچوب پيشنهادي استون صرفاً بخش واقعي اقتصاد را مورد توجه قرار داده بود و
بخش پولي و مالي اقتصاد را در حسابهاي ملي منظور نميكرد .همين امر باعث شد كه برخي

اقتصاددانان از جمله موريس اي .كاپلند ) (Morris A. Copelandبه انتقاد از آن پرداخته و

چارچوبي متفاوت براي حسابداري ملي ارائه دهند .كاپلند در پي يافتن چارچوبي براي
پاسخگويي به سؤاﻻتي بسيار ساده اما به شدت مهم بود:
 مخارج كل چه زماني افزايش مي يابد؟ پول ﻻزم براي تأمين مالي اين مخارج از كجا ميآيد؟ هنگامي كه اين مخارج كاهش مييابد پولهاي خرج نشده كجا ميروند؟پاسخگويي به سؤاﻻت فوق با چارچوب طراحي شده توسط استون ناممكن بود و كاپلند را
براي پاسخگويي به آنها وادار به طراحي حسابهاي گردش وجوه در اياﻻت متحده كرد؛
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حسابي كه از سال  1952توسط فدرال رزرو تحت عنوان حساب  Z.1تهيه و منتشر ميشود.
جين دنيزت ) (Jean Denizetفرانسوي ،ديگر اقتصادداني بود كه در كتاب اقتصاد كﻼن خود

به اين موضوع پرداخت و از عدم وجود يك سيستم جامع براي حسابداري جريان وجوه انتقاد

كرد .از نظر او چارچوب مورد تأييد سازمان ملل بخش پولي و مالي اقتصاد را ناديده گرفته و
باعث گسستگي بخشهاي حقيقي و مالي از يكديگر ميشد.

اين انتقادات مؤثر واقع شد و به اصﻼح سيستم حسابهاي ملي ) (SNAدر سال 1968

توسط سازمان ملل منجر گرديد .در چارچوب اصﻼح شده الگويي نظري براي يكپارچه سازي
حسابهاي درآمد ملي ،تراكنشها ،موجودي سرمايه و ت رازنامه و حسابهاي داده ستانده تعبيه
شد و به اين ترتيب ،تا حد زيادي به نگرانيهاي اقتصادداناني همچون كاپلند و دنيزت پاسخ
داده شد .در واقع ،چارچوب اوليه ارائه شده توسط استون بيشتر به دليل فقدان اطﻼعات كافي

در حوزه مالي ،اين بخش را ناديده گرفته بود و با افزايش دسترسي به دادههاي اين حوزه اين
نقيصه به مرور رفع شد) .گادلي و ﻻووي(24 :2007 ،
به رغم اصﻼحات مؤثر در سيستم حسابهاي ملي ،اقتصاددانان جريان اصلي كماكان به

اصﻼح مدلهاي مورد بررسي خود در كتابهاي اقتصاد كﻼن تمايلي نشان ندادند و در عين

حال ،از دخيل نمودن جريان وجوه و موجودي سرمايه در مدلهاي اقتصادي خود اجتناب
كردند .آنها بر بهينه سازي خرد عامﻼن اقتصادي تأكيد كرده و براي م دلسازي اقتصاد كﻼن

از مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) 1استفاده ميكنند .اين مدلها بخش مالي

اقتصاد را به طور كلي ناديده گرفته يا نقش بسيار ناچيزي براي آن قائل ميشوند .به عﻼوه،

عمدتاً به بررسي اثر شوكهاي برون زا در اقتصاد ميپردازند و اثر شوكهاي درونزا مانند
آنچه در بحران سال  2008رخ داد را ارزيابي نميكنند.
مدلهاي  SFCبراي رفع اين نقايص طراحي شدهاند .اين مدلها از ماتريس جريان مبادﻻت

) ( Transactions Flow Matrixبراي ثبت تراكنشها و مبادﻻت مالي و واقعي اقتصاد استفاده

نموده و ضمن ايجاد پيوند ميان بخش واقعي و مالي ،با مرتبط كردن متغيرهاي انباره و روانه
امكان پيشبيني بروز شوكهاي درونزا را فراهم ميكنند .اين مدلها بر خﻼف مدلهاي

1. Dynamic Stochastic General Equilibrium
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 DSGEفاقد بنيانهاي نظري خرد هستند 1و براي توصيف رفتار كنشگران اقتصادي از

معادﻻت رفتاري بهره ميگيرند .اين معادﻻت از يكسو امكان حل مدل به لحاظ تكنيكي را

فراهم ميآورند و از سوي ديگر كمك ميكنند تا مدلهاي  SFCبر خﻼف

مدلهاي DSGE

كه رفتار يك عامل نماينده را مدل ميكنند رفتار جمعي عامﻼن اقتصادي را شبيه سازي كنند.
)بورگس و همكاران (3 :2016 ،بنابراين مدلهاي  SFCشامل دو بنيان اصلي تطابق حسابداري و

معادﻻت رفتاري هستند ) (Caverzasi & Godin, 2013:5; Nikiforos & Zezza, 2017:4كه در
ادامه به اختصار توضيح داده شده است.

 -1-3تطابق حسابداري

براي انطباق حسابداري ميتوان چهار اصل به شرح زير را در نظر گرفت:

 -3-1-1انطباق انباره :بدهي مال ي هر يك از كنشگران اقتصاد ،دارايي مالي ح داقل يكي

ديگر از كنشگران است .براي مثال وام ،بدهي خانوار و دارايي بانك محسوب مي شود .بنابراين،

ثروت مالي خالص سيستم همواره صفر است(Nikiforos & Zezza, 2017:6) .

 -3 -1-2انطباق روانه :هرگونه جريان پولي از جايي ميآيد و به جايي مي رود .درواقع هيچ

سياه چالهاي در سيستم وجود ندارد .براي مثال ،درآمد يك خانوار صرف پرداخت به بنگاهها

مي شود يا صادرات يك كشور واردات كشوري ديگر است .در اصطﻼح سيستم حسابهاي ملي

به اين نوع از انطباقِ جريان بين واحدهاي اقتصادي )مانند خانوار و بنگاه( انطباق افقي گفته

مي شود  .همچنين هر تراكنش در اقتصاد داراي حداقل دو مدخل براي يك كنشگر ا ست .اين

نوع انطباق را انطباق عمودي گويند .براي مثال هنگامي كه شخصي درآمدي كسب ميكند در
موجودي نقد يا موجودي حساب او نيز تغيير ايجاد ميشود(Nikiforos & Zezza, 2017:7) .

 -3-1-3انطباق روانه -انباره :هر گردش به معناي تغيير در حداقل يك متغير ا نباره بوده

و در پايان دوره مقادير متغيرهاي انباره با محاسبه مقادير متغيرهاي روانه مربوط به آن و اضافه

كردن آن به عايدي حاصل از سرمايه به دست ميآيد .اين موضوع را ميتوان با استفاده از
رابطه ) (1نشان داد:
 .1در سالهاي اخير برخي اقتصاددانان سعي كردهاند با استفاده از تلفيق شبيهسازي عامل بنيان ) (Agent Base Modelبا
مدلهاي  SFCجنبههاي خرد را نيز در مدل سازي دخيل كنند ).(Caverzasi & Godin, 2013
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)(1

كه در آن

مقدار پولي متغير انباره در دوره ،t

+

+

متغير روانه مربوط به آن و

=

خالص

عايدي سرمايه است .1براي مثال اگر ميزان خالص پسانداز در يك دوره مثبت باشد ،آنگاه ميزان
ثروت در پايان دوره افزايش خواهد يافت .رابطه ) (1را ميتوان به شكل ) (2بازنويسي كرد:
)(2

+

=

بر اين اساس ميزان تغييرات متغير انباره كه خود يك متغير روانه است ،معادل مجموع متغير

روانه مربوط به آن و خالص عايدي سرمايه است .در واقع انطباق انباره -روانه نتيجه منطقي

انطباق جريان عمودي است(Nikiforos & Zezza,2017:7) .

 -4-1-3مدخلهاي چهارگانه :سه قاعده فوق منجر به حصول قاعده مدخلهاي چهارگانه

مي شود .بر اساس اين قاعده هر ثبت حسابداري در جامعه داراي چهار مدخل است .ب راي مثال

هنگامي كه شخصي از بنگاهي اقدام به خريد ميكند ،مخارج فرد افزايش و درآمدهاي بنگاه

افزايش مييابد .همچنين بخشي از داراييهاي فرد كاهش )يا بدهيهايش افزايش( و به
داراييهاي بنگاه افزوده ميشود ( Nikiforos & Zezza,2017:8).

در مدلهاي  ،SFCچهار اصل فوق از طريق دو ماتريس ترازنامه )(Balance sheets matrices

و ماتريس جريان مبادﻻت اعمال ميگردد .انطباق انباره از طريق ترازنامه كل اقتصاد بيان

ميشود .براي مثال ،ميتوان ترازنامه جدول  1را در نظر گرفت .چنان كه مشاهده ميشود
مجموع هر يك از سطرهاي ترازنامه به جز سطر اول و آخر معادل صفر است زيرا همانطور

كه گفته شد مطابق اصل انطباق روانه مجموع داراييهاي مالي مساوي صفر است .براي مثال،

پول نقد بدهي بانك مركزي به بانكها و خان وارها است بنابراين مجموع مقادير سطر پول نقد
معادل صفر است .مجموع هر ستون نيز معادل صفر است زيرا هر ستون مجموع اقﻼم

ترازنامهاي هر يك از كنشگران اقتصاد را نشان ميدهد و فرض ميشود كه:
دارايي = ثروت خالص+بدهي

بنابراين ،طبيعي است كه مجموع همه ستونها معادل صفر باشد.
 .1براي مثال اگر فرد دارايي خود را به صورت سهام يك شركت حاضر در بورس نگهداري كند ،منظور از  Fسود
سهم و منظور از  CGتغييرات قيمت سهم است.
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جدول  -1ماتريس ترازنامه
داراييهاي مشهود

خانوار

بنگاههاي توليدي

+Kh

+Kf

بانك ها

+K

اوراق

+Bh

+Bb

پول نقد

+Hh

+Hb

حساب بانكي

+Mh

-M

وام

-Lh

-Lf

+L

سهام

+Eh

-Ef

-Eb

-NWh

-NWf

-NWb

ثروت خالص

دولت

بانك مركزي

مجموع

-B

+Bcb
-H

-NWg

-K

مجموع

ماتريس جريان مبادﻻت ديگر ماتريسي است كه شاكله مدلهاي  SFCرا تشكيل

مي دهد .در اين ماتريس عﻼمت مثبت به معناي جريان ورودي و عﻼمت منفي به معناي
جريان خروجي است .براي روشن شدن موضوع ماتريس جريان مبادﻻت نشان داده شده
در جدول  2را در نظر بگيريد .قسمت باﻻيي جدول چيزي جز حسابهاي ملي نيست كه
مبين بخش واقعي اقتصاد است ،با اين تفاوت كه در آن درآمدها و هزينههاي بهره اي

ناشي از سپرده ها ،اوراق ،سهام و وام براي بخشهاي مختلف كه به نرخ بهره و همچنين

موجودي دارايي دوره قبل بستگي دارد نيز ذكر شده است .به اين ترتيب جريانهاي م الي
مؤثر بر اقتصاد كه در قالب متغيرهاي بخش حقيقي قابل بيان نيستند ،در اين قسمت بيان
مي شوند .همچنين ،سطرهاي پايين ماتريسِ جريان مبادﻻت به تغييرات متغيرهاي انباره

موجود در ترازنامه اشاره دارد .براي مثال ،هنگامي كه خانوارها اقدام به خريد كاﻻهاي
مصرفي مي ك نند به اندازه  Cهزينه مي كنند و اين هزينه به عنوان درآمد در اختيار بنگاه ها

قرار مي گيرد.
انطباق روانه متضمن صفر شدن هر يك از سطرها و ستونهاي ماتري س جريان مبادﻻت

است .زيرا هر سطر بيان گر گردش مالي براي يك دارايي است .براي مثال ،وقتي يك دارايي

خريداري مي شود حداقل يك كنشگر براي آن پ ولي مي پردازد و حداقل يك كنشگر پ ولي را

دري افت ميكند .اصول چهارگانه تطبيق حسابداري متضمن صفر شدن هر يك از ستونهاي
ماتريس جريان مبادﻻت است .براي مثال هنگامي كه خانواري به اندازه  Cهزينه ميكنند،
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با فرض اينكه اين هزينه از طريق حساب او پرداخت شده باشد ،موجودي حساب او دقيقاً به
همين ميزان كاهش مييابد ،لذا ميتوان نوشت:
)(3

=0

−

ℎ

∆= − → −

ℎ

∆

بايد توجه داشت كه با توجه بـه بـه اصـل انطبـاق انبـاره -روانـه ،تغييـرات در موجـودي

متغيرهاي انباره همواره با عﻼمـت منفـي در مـاتريس جريـان مبـادﻻت منظـور مـيشـود،
زيــرا ايــن تغييــرات معــادل ميــزان متغيرهــاي روانــه مربــوط بــه آنهــا اســت .در واقــع،
مجمــوع تغييــرات ثــروت فــرد در طــول يــك دوره ،معــادﻻت تفــاوت ميــان درآم ـدها و

هزينههاي آن فرد است.
)(4

−

+

+

=→0

=

همچنين چون هزينه  Cاز سوي خانوار باعث درآمد  Cبراي بنگاه ميشود و اين درآمد در

حساب بنگاه منظور ميشود لذا موجودي حساب بنگاه نيز افزايش مييابد؛ بناب راين اصل مدخل
چهارگانه نيز در اين ماتريس برقرار است.

براي درك بهتر ،ستون نخست را در نظر مي گيريم .درآمد هر خانوار عبارت است از

دستمزد )

)

+

قرضه )

( ،به عﻼوة درآمدهاي حاصل از سود بنگاه ها و بانك ها از محل سهام

( ،كه جمع مي شود با درآمدهاي بهره اي از محل سپردههاي بانكي يا اوراق
+

.

( .همچنين ،هزينه هاي هر خانوار عبارت است

.

از مخارج مصرفي ،مخارج سرمايه گذاري ،هزينه هاي بهره اي ناشي از وامهاي دريافتي

)

.

( و خالص ماليات ) ( .بنابراين ،ميتوان گفت خالص پس انداز 1خانوارها

از رابطه ) (5به دست ميآيد:
)(5

.

+

.

+

+

.

+

+

+

+

−

=

از سوي ديگر چنان كه اشاره شد ميزان تغييرات متغير انباره كه خود يك متغير روانه محسوب

ميشود ،معادل مجموع متغير روانه مربوط به آن و عايدي سرمايه است كه نتيجه مستقيم
انطباق عمودي است .بر اساس ت رازنامه فرضي فوق ،متغيرهاي انباره عبارتند از  :وام ) (،

 .1خالص پسانداز ،همان تغييرات در ثروت فرد است كه ميتواند به صورت دارايي مشهود ،سهام ،نقد ،حساب بانكي،
اوراق قرضه و .. .نگهداري شده و بر ثروت فرد كه متغيري انباره است بيافزايد.
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( ،اوراق ) ( و سهام )داراييهاي مشهود نيز يكي از

موجودي نقد ) ( ،حساب بانكي )

اقﻼم ترازنامه است كه با توجه به متغيرهاي جريان درون ماتريس جريان مبادﻻت تغييري
نخواهد داشت( .از آنجا كه خالص تغييرات ثروت در پايان دوره بايد معادل خالص تغييرات

متغيرهاي جريان مربوط به آنها باشد ميتوان نوشت:
)(6

+ ∆ .

.

+
∆+

+

.
∆+

بنابراين به وضوح انطباق روانه -انباره برقرار است.

+

.

+

−
+ +
∆ = −∆ +

+

+∆ .

 -2-3معادﻻت رفتاري

انطباق حسابداري بخش بسيار مهمي از يك مدل  SFCاست .هر چند طراحي درست ماتريس ترازنامه

و ماتريس جريان مبادﻻت از درجه آزادي مدل ميكاهد اما باعث درك صحيحي از رفتار سيستم اقتصادي
ميشود .چنان كه پيش از اين اشاره شد معادﻻت رفتاري براي توصيف رفتار كنشگران اقتصادي در

سطح كﻼن به كار گرفته ميشوند .به عﻼوه اين معادﻻت امكان حل مدل به لحاظ تكنيكي را فراهم
ميآورند .در واقع اگر  nمتغير درونزا در مدل  SFCوجود داشته و تعداد معادﻻت قابل استخراج
از ماتريسهاي مذكور  kباشد ) (k < nآنگاه به  n-kمعادله ديگر نياز است تا سيستم قابل حل
باشد (Nikiforos & Zezza, 2017:14) .اين معادﻻت از طريق تعريف سلسلهاي از معادﻻت
رفتاري حاصل ميشود .براي مثال ،ميتوان تابع مصرف خانوار را به صورت ) (7م عرفي كرد:
)(7
كه در آن

و

ضرايب ثابت،

,

درآمد قابل تصرف و

+

,

=

ثروت در انتهاي دوره

قبل است .همچنين درآمد قابل تصرف فرد از رابطه ) (8به دست ميآيد:
)(8

−

كه در آن  Yدرآمد ملي و  Tماليات است .ماليات نيز از طريق رابطه

=

,

= .

محاسبه ميشود .در مجموع ميت وان گفت مدلهاي  SFCبا استفاده از ماتريس ترازنامه و
ماتريس جريان مبادﻻت تشكيل و با استفاده از معادﻻت رفتاري تكميل و بسته ميشوند
).(Godley& Lavoie ,2007:61
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جدول  -2ماتريس جريان مبادﻻت
خانوار
مصرف
سرمايهگذاري
مخارج دولت
دستمزد
سود بنگاهها
سود بانكها

بنگاه
سرمايه
جاري

-C

+C

-Ih

+I

1

دولت بانك مركزي
بانك
جاري سرمايه
جاري سرمايه

-If

+G
+WB

-WB

+FDf

-Ff

-G

-FUf
-Fb

+FD b

+FUb

سود بانك مركزي

+Fcb

بهره وام

−
.

بهره سپرده

−1
−1

سود اوراق

)+rb (-1
).Bh( -1

خالص ماليات

-Th

−1
−1

تغيير در وام

تغيير در موجودي نقد

تغيير در حساب بانكي
تغيير در اوراق
تغيير در سهام
مجموع

ℎ
ℎ

ℎ

مجموع

)-rl(-1
).Lf(-1

-Fcb

)+rl(-1
).L (-1

+
.

)-rm(-1
).M (-1
)+rb (-1) - rb (-1
).Bcb (-1) .B(-1

)+rb (-1
).Bb (-1
-Tf

∆+
∆-

∆-

-∆ ℎ
− ∆ .
+∆ .

-Tb
∆+

+∆ .

+T
∆+

∆+

∆+

∆+

+∆ .

∆-

∆-

∆+

 -4بررسي مدلهاي  SFCدر عمل

در اين قسمت سعي شده است با استفاده از مدلي ساده مكانيزم عملكرد مدلهاي

SFC

توضيح داده شود .شالوده اين مدل برگرفته از مدل گادلي و ﻻووي 2است به اين منظور ابتدا

چند فرض سادهكننده در نظر گرفته شده است:

 -1اقت صاد يك اقتصاد خدماتي صرف بوده و هيچگونه فعاليت توليدي در آن ا نجام نميشود.

بنابراين سرمايه ثابت يا در گردش در اقتصاد وجود ندارد و كل ثروت بنگاهها به طور كامل در

اختيار خانوارها است.

 -2بانكهاي تجاري وجود ندارند و كل پول منتشره يا به شكل اسكناس و مسك وك است

يا به صورت حساب نزد بانك مركزي.

 .1اين ماتريس ،يك ماتريس فرضي است و ميتوان آن را به اشكال مختلف گسترش داد.
2. see: Godley& Lavoie, ,2007.
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 -3دارايي مشهود در اقتصاد وجود ندارد و كل داراييها مالي است.
 -4تقاضاي نقدينگي بر اساس نظريه تقاضاي پول كينز مدل ميشود و به نرخ بهره بستگي دارد.
چنان كه پيش از اين توضيح داده شد ،شاكله مدلهاي  SFCمبتني بر دو ماتريس ترازنامه
و ماتريس جريان مبادﻻت است .در اين مدل ساده فرض شده است چهار كنشگر اصلي در
اقتصاد وجود دارند:
 -1خانوارها
 -2بنگاههاي ت وليدي
 -3دولت
 -4بانك مركزي
همچنين فرض شده تنها دو شكل از دارايي وجود دارد:
 -1پول نقد
 -2اوراق قرضه
براي سادهسازي مدل فرض شده است كه قيمت اوراق ثابت )معادل يك واحد( ،و درآمد

افراد از اين اوراق صرفاً از محل سود تخصيصيافته به اين اوراق است كه در زمان سررسيد
به افراد پرداخت ميشود .حال با توجه به مطالب فوق ميتوان ماتريس ترازنامه را مطابق
جدول تشكيل داد:

جدول ) :(3ماتريس ترازنامه مدل فرضي
خانوار

بنگاه

دولت

پول

+Hh

اوراق

+Bh

-Bs

خالص ثروت

-V

+V

مجموع
منبع :مؤلف

بانك مركزي

-Hs
+Bcb

مجموع
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ستون اول نشان ميدهد كه مجموع پول نقد و اوراق در اختيار خانوار معادل ثروت خانوار است.

بنابراين مجموع مقادير ستون اول مساوي صفر است ستون دوم فاقد مدخل است ،زيرا مطابق

فرض ساده كننده اول اقتصاد كامﻼً! خدماتي است .ستون سوم خالص ثروت دولت را نشان ميدهد
كه با مجموع اوراق منتشر شده توسط دولت برابر است .ستون چهارم داراي دو مدخل است .بانك
مركزي از يكسو اقدام به خريد اوراق قرضه ميكند و از سوي ديگر در طرف داراييهاي خود اقدام

به انتشار پول ميكند .اسكناس منتشره توسط بانك مركزي يا ميزان اوراق قرضه خريداري شده

توسط اين بانك معادل پايه پولي است و خالص ثروت بانك مركزي نيز معادل صفر است.

مطابق سطر اول پول ،بدهي بانك مركزي به مردم است .مطابق سطر دوم كل اوراق منتشره

توسط دولت يا توسط مردم خريداري ميشود يا توسط بانك مركزي .سطر سوم نيز نشان
ميدهد كه خالص ثروت موجود در جامعه معادل ثروت است .با توجه به فرض ساده كننده
سوم كل داراييهاي موجود در اقتصاد ،داراييهاي مالي است و از آنجا كه هر دارايي مالي در

اقتصاد بدهي مالي شخص ديگري است ،لذا مجموع ثروت موجود در جامعه معادل صفر است.
ماتريس جريان مبادﻻت به صورت جدول  4است .درباره اين ماتريس توجه به چند نكته

ضروري است .نخست آنكه انطباق افقي و عمودي در تمامي سطرهاي آن برقرار است .مطابق
رديف اول ،مخارج خانوار به شكل هزينه و مطابق رديف دوم مخارج دولت به شكل درآمد در

اختيار بنگاهها قرار ميگيرد .كل درآمد بنگاهها به شكل دستمزد در اختيار خان وارها قرار ميگيرد

كه معادل درآمد ملي است .اگر ستون دوم را درنظر بگيريم متوجه ميشويم كه درآمد ملي از

روش مخارج از اين ستون قابل استخراج است .عايدي حاصل از اوراق در رديف چهارم ثبت

شده است .در اينباره دو نكته شايسته توجه است .اوراق منتشر شده توسط دولت توسط مردم

و بانك مركزي خريداري ميشود ،بنابراين بخشي از سود اوراق به مردم و بخشي به بانك
مركزي تخصيص مييابد .به عﻼوه درآمد حاصل از اوراق در انتهاي دوره جاري به نرخ بهره

و موجودي اوراق در انتهاي دوره قبل بستگي دارد ،بنابراين اين مقادير با انديس  -1نشان

داده شدهاند .سطر پنج به سود بانك مركزي مربوط است .از آنجا كه بانك مركزي بخشي از
دولت است ،بنابراين سود اين نهاد در نهايت به دولت تعلق ميگيرد .سطر ششم درباره مالياتها

است .كل ماليات پرداختي در اين مدل توسط خانوارها پرداخت ميشود و طبيعتاً در اختيار

دولت قرار ميگيرد .بنابراين مجموع كليه سطرها معادل صفر است.
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جدول  -4ماتريس جريان مبادﻻت مدل فرضي
خانوار

بنگاه

دولت

جاري
مصرف

-C

مخارج دولت
دستمزد

)(GDP

سود اوراق
سود بانك مركزي

-T

تغيير در موجودي نقد
تغيير در اوراق
مجموع

ℎ

0

0

-G

0
-r-1.B-1

)+r-1.Bcb(-1

0

)+r-1.Bcb(-1

)-r-1.Bcb(-1

0
0

+T

∆-

∆-

0

-Y

)+r-1.Bh(-1

خالص ماليات

جاري

سرمايه

+C
+G

+Y

بانك مركزي

0

مجموع

∆+

0

∆+

0

∆-

0

0
0
0

كل ستونها نيز مساوي صفر است .مطابق ستون اول خان وارها از محل دستمزد يا عايدي
حاصل از اوراق درآمد كسب نموده و آن را صرف مخارج مصرفي يا پرداخت ماليات ميكن ند.

خالص درآمدها و هزينههاي خان وار معادل تغييرات در ثروت خانوار است .بنابراين مجموع
مقادير موجود در ستون اول معادل صفر است .ستون دوم نيز چنانكه گفته شد ،معادل درآمد
ملي است .درآمد دولت از محل مالياتها تأ مين شده و صرف مخ ارج دولت و پرداخت بابت

بهره اوراق منتشره در دوره قبل ميشود .در صورتي كه دولت با كسري بودجه مواجه باشد از

طريق انتشار بدهي اقدام به تأمين كسري نموده و درنتيجه موجودي اوراق منتشره توسط

دولت )بدهي دولت( افزايش مييابد .در صورت وجود مازاد بودجه عكس اين اتفاق رخ ميدهد.

نكته دوم به شكل ثبت فعاليتهاي بانك مركزي بازميگردد .چنانكه مشاهده ميشود
فعاليتهاي بانك مركزي ذيل دو بخش جاري و سرمايه دستهبندي شده است .مواردي كه
مربوط به پرداختهاي جاري است شامل دريافت سود بابت اوراق و پرداخت مجدد آن به
دولت ،ذيل حساب جاري و فعاليتهايي كه به تغييرات در ترازنامه بانك مربوط است ذيل

حساب سرمايه ثبت شدهاند .همچنين بانك مركزي با توجه به دريافت سود بابت اوراق در
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اختيار و عدم پرداخت بهره به بدهيهاي منتشره توسط خود يعني اسكناس و مسكوك ،در
اين مدل نهادي سودزا است ،اما چون كل عايدات اين نهاد به دولت ميرسد لذا خالص ثروت

بانك مركزي معادل صفر است .يك نتيجه مستقيم اين مسأله آن است كه دولت صرفاً به

اوراق در اختيار خانوارها سود پرداخت ميكند.
نكته سوم به دو سطر انتهايي ماتريس مربوط است .اين دو سطر تغيي رات موجودي داراييهاي

موجود در ت رازنامه را براي هر يك از كنشگران نشان مي دهد .آنچه درباره تغييرات موجودي

مهم است آن است كه ميزان تغييرات موجودي همواره به شكل قرينه در ماتريس جريان
مبادﻻت وارد ميشود زيرا مجموع متغيرهاي جريان مساوي مجموع تغييرات متغ يرهاي انباره

است .از سوي ديگر ثبت ترازنامهاي اين متغيرها مانند آن است كه كليه متغيرهاي جريان و

تغييرات انباره را در يك طرف معادله نوشته و مساوي صفر قرار دهيم ،بناب راين تغييرات
متغيرهاي انباره به شكل قرينه وارد مدل ميشود.
 -1-4معادﻻت رفتاري مدل فرضي

معادﻻت مدل شامل دو بخش است ،يك بخش از معادﻻت مستقيم از ماتريسها استخراج و

بخشي از معادﻻت ،رفتاري است .با توجه به ستون دوم ماتريس جريان مبادﻻت ميتوان نوشت:
)(9

+

=

در واقع درآمد ملي معادل مجموع مخارج مصرفي خانوار و مخارج دولت است .د رآمد قابل

تصرف نيز از مجموع دستمزد و درآمد بهرهاي منه اي ماليات محاسبه ميشود:
)(10

∙1

1

+

−

=

همچنين ماليات با استفاده از رابطه )  (11محاسبه ميشود كه در آن نرخ ماليات بر درآمد است:
)(11

1

∙1

∙ Y +

=

موضوع بعدي نحوه هزينهكرد درآمد خانوار است .اين مسأله حاوي دو پرسش اساسي است:
 -1خانوار چه بخشي از درآمد خود را مصرف و چه بخشي را پسانداز ميكند؟
 -2خانوار چه نسبتي از ثروت خود را به صورت نقد و چه نسبتي را به صورت اوراق
نگهداري ميكند.
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تغييـرات ثروت خانـ وار معادل تفاوت مصـرف و درآمد قابل تصـرف خانوار است؛
بنابرايـن ميتوان گفت:
)(12

−

1+

=

توجه داشته باشيد كه معادله ) (12از انطباق عمودي ستون اول نيز قابل حصول است.

خانوارها مخارج مصرفي خود را از درآمدهاي جديد و ثروت موجود تأمين ميكنند ،بنابراين
تابع مصرف خانوار به شكل ) (13خواهد بود:
)(13

كه در آن

و

<1

<

<0

1

∙+ 2

به ترتيب ميل نهايي به مصرف از درآمد و ثروت است.

∙= 1

پرسش دوم به نحوه انتخاب سبد خانوارها بازميگردد .مطابق فرض چهار تقاضاي پول در

اين مدل بر اساس نظريه تقاضاي پول كينز بوده و ناشي از انگيزههاي معامﻼتي و سفتهبازي

است .خانوارها بر اساس ميزان درآمد و ثروت دوره قبل تصميم به انتخاب سبدي از داراييها

شامل پول نقد و اوراق ميگيرند .برينارد و توبين 1و همچنين توبين 2در مقاﻻت خود اين دو

انگيزه را به خوبي مدل كردهاند كه با اندكي تعديل در اين مدل به شكل ) ( 14و )  (15به كار
گرفته شدهاند:
)(14
)(15
بر اين اساس خانوار نسبت

∙= 1− 0 − 1 ∙ + 2

∙= 0+ 1∙ − 2

از ثروت خود را به صورت اوراق و مابقي را به صورت پول

نقد نگهداري ميكند .سهم پول نقد و اوراق از كل ثروت با توجه به ميزان نرخ بهره اصﻼح

ميشود ،در واقع هرچه نرخ بهره بيشتر باشد تقاضاي سفته بازي پول كمتر و در نتيجه پول

نقد ،سهم كمتري از ثروت را به خود اختصاص خواهد داد .همچنين به موازات افزايش درآمد،

تقاضاي معامﻼتي افزايش و در نتيجه سهم پول نقد بيشتر ميشود .هنگام حل مدل هم زمان
از معادﻻت ) (14و ) (15استفاده نميكنيم ،در عوض ) (14را كنار گذاشته و به جاي آن رابطه

) (16را قرار ميدهيم:

1. see: Brainard & Tobin, 1968.
2. see: Tobin, 1969.
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)(16

−

=

بر اساس اين معادله ميزان پول نقد در اختيار خانوار معادل اختﻼف ميان ثروت و اوراق است.

وجود معادﻻت ) (15و ) (16برقرار بودن معادله ) (14را تضمين ميكند.
 -5نحوه بستن مدل

يك مسأله مهم در خصوص طراحي مدلهاي اقتصادي نحوه بستن اين مدلها است .نحوه

بستن مدل تا حد زيادي به نحوه نگرش مدلساز به اقتصاد باز ميگردد .براي مثال اقتصاددانان

جريان غالب عموماً به اقتصاد طرف عرضه و وجود تعادل عمومي در اقتصاد معتقدند ،در حالي
كه اقتصاددانان پساكينزي ،طرف تقاضا را در اقتصاد مهم دانسته و تعادل را حالتي استثنائي
در اقتصاد ميدانند ) .(Keen, 2013: 230مدلهاي  SFCعمدتاً مورد توجه اقتصاددانان
پساكينزي بوده است و بر اين اساس ،اين مدلها عمدتاً با رويكرد طرف تقاضا و ديدگاههاي

پساكينزي بسته ميشوند .در اين مقاله ،نخست مدلي بر اساس ديدگاه پساكينزي و سپس
مدلي بر اساس ديدگاه جريان غالب را مورد بررسي خواهيم داد .توجه داشته باشيد كه كليه

معادﻻت پيشين در هر دو مدل صادق است.

 -1-5نگاه پساكينزي :درونزايي عرضه پول

اقتصاددانان پساكينزي قائل به درون زايي عرضه پول و برونزايي نرخ بهره هستند.

بر اين اساس ،آنها معتقدند بانك مركزي تنها توانايي تعيين نمودن نرخ بهره را دارد و
ميزان ذخاير اعطايي از سوي بانك مركزي به بانكها تابع رفتار بانكهاي تجاري است

) .(Fontana, 2003: 292اين ديدگاه در نقطه مقابل ديدگاه نئوكﻼسيكي و نئوكينزي قرار
دارد كه معتقد است بانك مركزي قادر به كنترل حجم پايه پولي است و نرخ بهره در بازار

ذخاير تعيين ميشود.

از آنجا كه پايه پولي بدهي بانك مركزي و اوراق قرضه دول تي به عنوان بدهي دولت ،دارايي

بانك مركزي است معادﻻت مربوط به دولت و بانك مركزي به طور كامل در اين بخش مورد
بررسي قرار گرفته است .چنانكه پيش از اين گفته شد ،هزينههاي دولت شامل مخارج دولتي

و بهره اوراق قرضه است ،در حالي كه درآمدهاي دولت شامل ماليات و بهره اوراق قرضه در

اختيار بانك مركزي است .در صورتي كه مخارج دولت از درآمدهاي آن پيشي بگيرد اقدام به
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انتشار اوراق بيشتر نموده و در نتيجه موجودي اوراق افزايش مييابد و برعكس .اين مكانيزم
در معادله  8نشان داده شده است:
)(17

−1

∙

−1

+

−

−1

∙

−1

=

+

−1

−

∆

=

كه معادل ستون سوم ماتريس جريان مبادﻻت است .همچنين ،تنها دارايي قابل نگهداري

توسط بانك مركزي اوراق قرضه است )منابع پايه پولي( كه به ازاي آن اسكناس منتشر
)مصارف پايه پولي( و در طرف بدهيهاي خود منظور ميكند .بنابراين:
)(18

∆

=

−1

−

∆

=

در واقع ميزان تغييرات در پايه پولي معادل ميزان تغييرات در موجودي اوراق قرضه بانك

مركزي است كه معادل ستون پنجم ماتريس مبادﻻت جريان است .همچنين ،بر اساس سطر

دوم ماتريس ترازنامه رابطه ) (19را خواهيم داشت:
)(19

−

=

بر اساس اين رابطه اوراق در اختيار بانك مركزي معادل تفاضل اوراق منتشره توسط دولت

و اوراق در اختيار مردم است .اين رابطه تلويحاً صفر شدن سطر آخر و سطر چهارم ماتريس
جريان مبادﻻت را نيز تضمين ميكند.

معادﻻت ) (16تا )  (19به خوبي ديدگاه اقتصاد پساكينزين در خصوص درونزايي پول را نشان

ميدهد .مطابق معادله ) (16مردم بخشي از ثروت خود را به صورت اوراق و مابقي را به شكل

پول نقد نگهداري ميكنند .مطابق معادله ) (17دولت كسري بودجه خود را از طريق انتشار
اوراق تأمين ميكند .معادله )  (19نشان ميدهد كه بانك مركزي باقيمانده اوراق قرضه دولتي
خريداري نشده توسط مردم را خريداري ميكند .حال با توجه به معادله )  (18مي توان گفت كه

ميزان عرضه پول معادل ميزان تقاضاي آن است ،يا به عبارت دقيقتر عرضه پول متغيري

درونزا بوده و متناسب با تقاضاي آن تعيين ميشود .چنان كه پيش از اين اشاره شد مطابق
ديدگاه اقتصاددانان پساكينزي نرخ بهره متغيري برونزا است بنابراين:
)(20

=

با توجه به موارد فوق ما با يك سيستم معادﻻت شامل ده معادله و ده مجهول مواجهيم.

متغيرهاي وابسته عبارتند از ،V ،C ،T ،YD ،Y

،

،

،

و

 .همچنين متغيرهاي
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Gو

متغيرهاي مستقل مربوط به سياست مالي و  rمتغير مستقل مربوط به سياست پولي

است .پارامترهاي  αو  λنيز مشخصات فردي مصرفكنندگان را معين ميكند.

مطابق معادﻻت فوق كليه سطرها و ستونهاي ماتريس ترازنامه و ماتريس جريان مبادﻻت

به جز يك سطر ،معادل صفر است .در واقع هيچ معادلهاي براي برابري سطر اول ماتريس

ترازنامه و سطر هفتم ماتريس جريان مبادﻻت وجود ندارد .با اين حال ساختار مدل به طور

كلي منجر به برابري عرضه و تقاضاي پول ميشود و نيازي به نوشت معادله ) (21نيست:
)(21

=

اضافه كردن اين معادله باعث پديد آمدن يك معادله اضافي شده و حل مدل را ناممكن ميكند،

بنابراين نيازي به نوشتن اين معادله نبوده و سيستم خودبه خود اين معادله را برقرار خواهد كرد.
وجود اين معادله اضافي مويد برقرار بودن قانون والراس است .بر اساس اين قانون مجموع اضافه

تقاضاي موجود در يك اقتصاد معادل صفر است ،يعني اگر در يك بخش اضافه تقاضا وجود
داشته حداقل در يك بخش ديگر كمبود تقاضا وجود دارد؛ بنابراين اگر در يك اقتصاد همه بازارها

به جز يك بازار در تعادل باشند ،آنگاه آن بازار نيز به صورت خودكار در تعادل خواهد بود.
 -2-5نگاه جريان غالب :برونزايي عرضه پول

اگر به جاي نگاه پساكينزي از رويكرد نئوكﻼسيكي براي بستن مدل استفاده كنيم ،آن گاه

ميزان خريد اوراق قرضه توسط بانك مركزي يك متغير برونزا است .در واقع بانك مركزي

باقيمانده اوراق خريداري شده توسط مردم را نميخرد بلكه خود به صورت فعال در بازار

شركت و به قدر برنامه ريزي شده اقدام به خريد اوراق ميكند .پس:
)(22
مطابق معادله )  (18ميتوان گفت

=

=

 ،يعني عرضه پول نيز متغيري برونزا بوده و

بر اساس سياستهاي بانك مركزي تعيين ميشود .اين مسأله باعث ميشود كه معادله )(19

دستخوش تغيير شده و به شكل ) (23دربيايد:
)(23

−

=

معادله جديد ميزان اوراق تقاضا شده توسط خانوارها را نشان ميدهد ،يعني همان چيزي كه

در معادله  7نيز مشخص شده است .مطابق رابطه )  ((23خالص عرضه اوراق با تقاضاي آن از
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سوي خانوارها برابر است .اين مسئله مستلزم بروز شرايط تعادلي و تسويه قيمتي بازار است.
تعادل بازار اوراق بر اساس يك نرخ بهره تعادلي شكل ميگيرد كه از طريق بازنويسي رابطه )(15
محاسبه ميشود:
)(24
در اين مدل نيز قانون والراس برقرار و بنابراين معادله

∙

+

2

0

−

1

1

=

يك معادله زايد است.

=

تفاوت مدل نئوكﻼسيكي با مدل پساكينزي ي در وجود مكانيزم تسويه قيمتي در اين مدل است،
در حالي كه مدل پساكينزيي به اين مكانيزم نيازي نداشت.
 -6حل تعادلي مدل

در اين بخش براي درك بهتر نحوه عملكرد مدل از مثالي عددي استفاده شده است .نكته

كليدي در شبيهسازي مدل فرض درونزايي پول و برونزا بودن نرخ بهره است .براي
مدلسازي فرض ميكنيم مقادير پارامترها مطابق جدول  5باشد:

جدول - 5مقادير پارامترها در مدل فرضي
پارامترها

نماد

مقدار

نرخ ماليات

0,25

ميل نهايي به مصرف از درآمد

0,7

ميل نهايي به مصرف از ثروت

0,3

سهم اوراق از ثروت

0,7

پارامتر مديريت سبد مربوط به نرخ بهره
پارامتر مديريت سبد مربوط به درآمد قابل تصرف
نرخ بهره

λ
λ

r

5
0,1
2%

فرض ميكنيم در لحظه صفر هيچگونه فعاليت اقتصادياي در حال انجام نيست ،بنابراين

مق دار همه پارامترها معادل صفر است .حال اگر فرض كنيم دولت در دوره  ،1مخارج خود را
 50واحد افزايش دهد .طبيعي است كه اين كار از طريق انتشار  50واحد پول توسط بانك

مركزي انجام ميشود .خانوارها موظف به پرداخت  12,5واحد ماليات به دولت هستند .بنابراين
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 12,5واحد از پول توليدي توسط بانك مركزي از بين ميرود .خانوارها با  %70از  37,5واحد

باقيمانده اقدام به خريد خدمات كرده و مابقي را پسانداز ميكنند .اين امر به نوبه خود منجر

به ايجاد  26,25واحد درآمد براي خانوارها ميشود كه از طريق ماليات ،درآمدي معادل 6,5625

را در اختيار دولت قرار داده و منجر به از بين رفتن بخش ديگري از پول منتشر شده توسط
بانك مركزي ميشود .اين چرخه تا زماني كه درآمد خانوار به صفر نزديك شود ادامه دارد .در

انتهاي دوره يك ،كل مخارج مصرفي خانوارها از رابطه ) ( 25محاسبه ميشود:
)(25

37,5×0,7
= 55,26
1‐0,75×0,7

همچنين ،ميزان درآمد معادل ) (26خواهد بود.
)(26

= 55,135 + 50 = 105,26

+

درآمد مالياتي دولت در انتهاي دوره نيز از رابطه ) ( 27محاسبه ميشود:
)(27

=

50 × 0,25
= 26,32
1 − 0,75×0,7

بنابراين درآمد قابل تصرف در انتهاي دوره معادل ) (28خواهد بود.
)(28

= 105,26‐26,32=78,95

−

=

=

=

از آنجا كه خانوار در انتهاي دوره قبل هيچ ثروتي نداشته است بنابراين كل ثروت خانوار

درانتهاي دوره يك معادل پسانداز خانوار است ،يعني:
)(29

= 0+ 78,95‐55,26 =23,68

+

−

1

با توجه به مقادير فوق به راحتي ميتوان سهم اوراق از ثروت خانوار را محاسبه كرد:
)(30

78,95
=0,48
23,68

×= 0,7+5×0,02‐0,1

∙

2

∙ −

1

+

0

=

=

بنابراين سهم پول نقد از درآمد خانوار معادل  0,53است .بنابراين كل اوراق در اختيار خانوار

 11,05واحد و كل پول نقد در اختيار خانوار معادل  12,63است .از آنجا كه در دوره قبل هيچ
اوراق قرضهاي توسط دولت منتشر نشده بنابراين ميزان عرضه اوراق قرضه دولت صرفا به
تفاوت ميان مخارج دولت و ماليات وابسته است ،يعني:
)(31

∙+ 1
∙+ 1
1 −
1
= 0+ 50+0 ‐ 26,32+0 =23,68

1+

=
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چنان كه پيش از اين اشاره شد عرضه پول در مدل پساكينزي درونزا بوده و وابسته به تقاضا

است .از آنجا كه افراد از مجموع  23,68واحد اوراق منتشره توسط دولت  11,05واحد آن را

خريداري ميكنند ،بنابراين بانك مركزي به عنوان خريدار نهايي اوراق دولت اقدام به خريد

باقيمانده اين اوراق معادل  12,63واحد ميكند .در واقع خانوارها ترجيح ميدهند  12,63واحد
از داراييهاي خود را به شكل نقد نگهداري كنند و بنابراين تقاضاي آنها براي پول نقد معادل

 12,63واحد است ،اين امر منجر به انتشار  12,63واحد اسكناس از سوي بانك مركزي ميشود
كه درون زا بودن عرضه پول و تقاضامحور بودن آن را نشان ميدهد .از سوي ديگر ميتوان

گفت بانك مركزي براي خريد اوراق باقيمانده دولت  12,63واحد پول عرضه ميكند كه معادل

تقاضاي پول خانوارهاست ،و بنابراين تساوي

به صورت خودكار برقرار است.

=

چنان كه مشاهده شد مكانيسم فوق منجر به حل مدل و تعيين درآمد ملي تعادلي ميشود.

درآمد ملي تعادلي محاسبه شده در فوق را ميتوان با روش رايج كتابهاي اقتصاد كﻼن تحت
عنوان روش درآمد مخارج كينزي )و مدلهاي  (IS/LMنيز استخراج كرد .در واقع از آنجا كه

در لحظه صفر هيچ گونه ثروتي در اقتصاد وجود ندارد ،تابع مصرف به شكل
بوده و در نتيجه درآمد ملي تعادلي از رابطه ) (32محاسبه ميشود:
)(32

1−

=

∗

+

→

1−

∙

1−
50
=
= 105,26
1 − 0,75 × 0,7

=

∙
+

=
=

يعني  50واحد افزايش در مخارج دولت از طريق مكانيزم ضريب تكاثر مخارج دولت منجر

به افزايش  105,26واحدي درآمد ملي ميشود .مطابق مباحث كتابهاي درسي اقتصاد كﻼن

اين مقدار ،مقدار تعادلي درآمد ملي بوده و كل اثر افزايش  50واحدي مخارج دولت به همين

جا ختم ميشود .با اين حال اين همه ماجرا نيست .در واقع ،اين تعادل يك تعادل كوتاه مدت

براي اقتصاد است كه در پايان دوره جاري رخ ميدهد.
براي درك
∗

بهتر موضوع فرض كنيد = 105.26

∗

درآمد تعادلي پايدار باشد .در اين صورت

باي د براي مدتي طوﻻني در اقتصاد پابرجا مانده و هردوره تكرار شود .از سوي ديگر در

پايان دوره اول ميزان درآمد مالياتي دولت معادل  13,51است در حالي كه مخارج آن  50واحد

است يعني دولت با  36,49واحد كسري بودجه مواجه است .حال اگر قرار باشد درآمد ملي
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تعادلي ثابت بماند كسري بودجه در هردوره تكرار و به كسري دوره قبل افزوده خواهد شد.

اين مسأله در دراز مدت نسبت بدهي عمومي به درآمد ملي را به سمت بينهايت سوق ميدهد.
مسألهاي كه در عمل غيرممكن است.

مشكل كتابهاي اقتصاد كﻼن توجه صرف به متغيرهاي جريان وناديده گرفتن اثر متغيرهاي

جريان بر متغيرهاي انباره و بالعكس است .براي مثال ،در مدل  ، IS/LMمصرف صرفاً به درآمد
ملي وابسته است ،در حالي كه در واقعيت ثروت نيز متغيري مهم در اتخاذ تصميمات مصرفي

خانوارها است .به عﻼوه ،مصرف و سهم مصرف از درآمد ملي در هر دوره بر ثروت اثرگذار

است .درواقع مادامي كه سيستم به يك وضعيت پايدار نرسد متغيرهاي جريان در كوتاهمدت

بر متغيرهاي انباره اثر مي گذارند .بنابراين ،پاسخهاي فوق فقط تعادل كوتاهمدت مدل را نشان
ميدهد اما براي حل كامل مدل بايد مقادير وضعيت پايدار را محاسبه نمود.
 -1-6مقادير وضعيت پايدار

پيش از شروع بحث ﻻزم است وضعيت پايدار در يك سيستم را تعريف كنيم .وضعيت پايدار،

وضعيتي است كه درآن كليه متغيرهاي كليدي مدل اعم از متغيرهاي انباره و جريان در رابطه
پايداري با يكديگر قرار گرفته باشند .اگر كليه متغيرها به مقادير ثابتي برسند ،وضعيت پايدار

يك وضعيت ايستا خواهد بود .در حالت كلي ،در يك اقتصاد روبهرو رشد مقادير متغيرها به
ثبات نميرسد بلكه نسبت آنها به يك مقدار ثابت ميل ميكند .مدل مورد بررسي در اين

نوشتار مدلي بدون رشد بوده و بنابراين وضعيت پايدار ،وضعيتي ايستا است .از آنجا كه در

وضعيت ايستا هيچيك از متغيرهاي انباره يا روانه تغيير نميكنند؛ بنابراين در اين وضعيت

درآمدهاي دولت با مخارج آن برابر بوده ودولت با كسري يا مازاد بودجه مواجه نيست:
)(33

رابطه )  (33را ميتوان به شكل ) ( 34بازنويسي كرد:
)(34

∗

∗

∙1

+

∙1

+

∗

=
=

∗

∙1

∙1

بنابراين درآمد ملي تعادلي در وضعيت پ ايدار به شكل )  (35محاسبه ميشود:
)(35

=

1−

∙

∗

+
+

∙ +

∗

∗

∙
=

∗
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دليل استفاده از به جاي

1

خالص مخارج دولت است.

آن است كه در وضعيت پايدار نرخ بهره ثابت است .منظور از

مقدار درآمد قابل تصرف در وضعيت پايدار را ميتوان به شكل ) (36استخراج كرد:
)(36
با جايگذاري

∗

∙ +

∗

به جاي

)(37

∙

∗

−

∗

∙ +

خواهيم داشت:

∗

∗

=

1−

−

∗

∙ +

∙

∗

∙ +

∗

=

∗

=

∗

=

∗

=

∗

دو رابطه فوق مقادير وضعيت پايدار را براي درآمد ملي و درآمد قابل تصرف مشخص ميكند

اما شامل متغير

∗

است كه خود متغيري درونزا است ،بنابراين محاسبه

∗

بر اساس ساير

پارامترها امري ضروري است .به اين منظور نخست با تلفيق تابع مصرف و تابع ثروت ،تابع
انباشت ثروت را به دست ميآوريم:
)(38

=
∆−

∆−

1

1

∆

2

3

−

→

→
∆ → 1
− 2∙ 1
1

1

−

∙
∙2
2

∙

1

= ∆→
∙= 1
+
∙= 1
+
∙ = 1− 1
1−

2

−

1

∙

∙2

∙

3

2

+

−

=

1

=
=

با يادآوري اين نكته كه مدل فعلي مدلي بدون رشد بوده و وضعيت پايدار در آن يك وضعيت

ايستا است ميتوان نوشت  .∆ = 0بنابراين در وضعيت پايدار ثروت به سطح مطلوب خود
رسيده و نسبت ثروت به درآمد قابل تصرف به سطح ثابت

ميرسد:

3

)(39
حال با يادآوري رابطه ) (15ميتوان نوشت:
)(40

∗

∙ ]2

−

]2

3−

3

→

∙

∙

0+ 1

2

−

[=

∙

1

+

3

=

0

=

حال با استفاده از اين رابطه ميتوان درآمد قابل تصرف در وضعيت تعادلي را محاسبه كرد:
)(41

∙1

− ∙[ 0+

1−

=

∗
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رابطه اخير امكان محاسبه درآمد قابلتصرف را با استفاده پارامترها و بدون نياز به متغيرهاي

درونزا فراهم ميكند.

 -7شبيهسازي مدل

با توجه به روابط فوق ميتوان تعادل بلندمدت مدل را محاسبه كرد .به اين منظور از دو روش

متفاوت استفاده خواهد شد .ابتدا با استفاده از روش مرحله به مرحله پاسخ تعادلي در بلندمدت

محاسبه و سپس با استفاده از روابط فوق صحت نتايج بررسي خواهد شد .روش حل تكراري
مشابه چيزي است كه پيش از اين درباره آن بحث شد ،با اين تفاوت كه از دور دوم به بعد
مقدار متغيرهاي انباره از مرحله قبل وارد مدل خواهد شد .درآمد ملي تعادلي در مرحله دوم از

رابطه ) (42محاسبه ميشود:
)(42

∙+ 1∙ 1− ∙ 1
1
1− 1∙ 1−
50+0,3×23,68+0,7∙ 0,25-1 ∙ 0,02 ×11,05
=
1‐0,7∙ 1‐0,25
= 120,47

1

2

+

=

چنان كه مشاهده ميشود براي محاسبه مقدار درآمد ملي تعادلي در مرحله دوم از ميزان
ثروت در انتهاي دوره اول
)

h−1

)1

( و ميزان اوراق قرضه در اختيار خانوارها در انتهاي دوره قبل

( استفاده شد .مقادير ساير متغيرها را ميتوان با استفاده از مقدار تعادلي درآمد ملي در

مرحله دوم و با استفاده از مقادير مرحله قبل محاسبه كرد .اين رويه را ميتوان براي تعداد
نامحدودي دوره انجام داد .براي مثال ،ما اين رويه را براي حدود  1000دوره تكرار كردهايم.
نتايج مطابق جدول 5است.
بنابراين در تعادل بلند مدت درآمد ملي به سطح  206,58ميرسد .اين در حالي است كه
سطح ثروت به  156,58و پول خلق شده توسط بانك مركزي به  46,97ميرسد .نمودار زير
چگونگي روند تغييرات درآمد ملي از دوره  1تا دوره  100را نشان ميدهد .چنانكه مشاهده
شيب تغييرات در ابتدا بسيار زياد است اما پس از آن نمودار هموار شده و به كندي به سمت
تعادل بلندمدت خود حركت ميكند .در واقع مدتها پيش از رسيدن اقتصاد به نقطه تعادل،
مقادير متغيرها به حوالي نقطه تعادل نزديك ميشوند.
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جدول - 5مقادير محاسبه شده براي متغيرها در تكرارهاي مختلف
∞

72

73

71

3

70

2

1

متغيرها/دوره

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00مخارج دولت
 105.26 120.47 133.46 206.57 206.58 206.58 206.58 206.58درآمد ملي
 26.32 30.17 33.49 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19ماليات
 78.95 90.52 100.48 156.58 156.58 156.58 156.58 156.58درآمد قابل تصرف
 55.26 70.47 83.46 156.57 156.58 156.58 156.58 156.58مصرف
0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.63

0.59

 0.47سهم اوراق از ثروت خانوار

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.37

0.41

 0.53سهم پول نقد از ثروت خانوار

 11.05 25.94 38.56 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60مقدار اوراق در اختيار خانوار
 12.63 17.80 22.20 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97مقدار پول نقد در اختيار خانوار
 23.68 43.73 60.76 156.57 156.57 156.57 156.58 156.58اوراق قرضه عرضه شده توسط دولت
 12.63 17.80 22.20 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97اوراق قرضه خريداري شده توسط بانك مركزي
 12.63 17.80 22.20 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97پول خلق شده توسط بانك مركزي
 23.68 43.73 60.76 156.57 156.57 156.57 156.58 156.58ثروت
250
200
150
100
50
6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96
ماليات

درآمد قابل تصرف

درآمد ملي

شكل  -1روند تغييرات درآمد ملي ،درآمد قابل تصرف و ماليات

1

0
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مقادير تعادلي متغيرها در بلند مدت را ميتوان با استفاده از فرمول استخراج شده
بخش قبل نيز محاسبه كرد .براي مثال درآمد ملي تعادلي در بلندمدت به شكل )(43
محاسبه ميشود:
)(43

]2

−

3

50

∙

1

+

0

[∙ −

1−

= 0,25
= 156,58
[∙‐0,02
0,7+50,1
]×1‐0,1
0,75

=

∗

در تعادل بلنــدمدت ميــزان درآمـد قابـل تصــرف بـا مصــ رف برابــر اســت بنـابراين

= 156,58

∗

است.

با يادآوري رابطه = 3

و با توجه به آنكه 1

=3

است مي توان نتيجه گرفت كه ميزان

ثروت در تعادل بلندمدت نيز معادل  156,58است .براي محاسبه ميزان اوراق قرضه در اختيار
خانوار نيز ميتوان به شكل ) ( 44عمل كرد:
)(44

∗
∙ ]− 2
= [ 0,7 + 0,02×5 ×1 − 0,1]156,58× = 109,6
3

و سرانجام ميتوان درآمد ملي تعادلي را به شكل ) ( 45محاسبه كرد:
)(45

= 206,58

=

∙ 1−

∙

∗

1

+

0

∙ +

[=

=

∗

∗

مقايسه ارقام جديد با پيشين مبين برابري آنها است .بنابراين چنانكه مشاهده ميشود

مدلهاي تطبيق روانه انباره ،در يك فرآيند تكرارپذير به شمت نقطه تعادل بلندمدت
حركت ميكنند.
 -8ب ررسي آثار اجراي سياستهاي پولي و مالي

حال فرض كنيم اقتصاد در تعادل بلندمدت خود ق رار گرفته است و سياست گذار قصد اجراي

سياستهاي پولي يا مالي دارد .با توجه به درونزايي پول و برون زايي نرخ بهره ،سياستگذار
براي اجراي سياست پولي از متغير نرخ بهره استفاده ميكند .فرض كنيم بانك مركزي نرخ
بهره را از  %2به  %3افزايش دهد.
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جدول  -6مقادير وضعيت پايدار متغير پس
از اجراي سياست پولي

مخارج دولت

مقادير وضعيت پايدار
50

متغير

ماليات ها

53.62

درآمد ملي

درآمد قابل تصرف

ثروت

160.86

160.86

جدول  -7مقادير وضعيت پايدار متغير پس
از اجراي سياست مالي

مخارج دولت
درآمد ملي
ماليات ها

درآمد قابل تصرف

اوراق در اختيار خانوارها
ثروت

210
208
206

مقادير وضعيت پايدار

1 14 27 40 53 66 79 92

204

درآمد ملي

شكل  -3تغ ييرات درآمد ملي پس از
اجراي سي است مالي

230

55.00

220

227.23

210

57.41

172.23

200

120.56
172.23
172.23

1
11
21
31
41
51
61
71
81
91

مصرف

212

160.86

اوراق در اختيار خانوارها

متغير

اجراي سياست پولي

210.86

120.64

مصرف

شكل  -2تغييرات درآمد ملي پس از

190

درآمد ملي

افزايش يك درصدي نرخ بهره منجر به تغيير مقادير تعادل بلندمدت و رشد درآمدملي تا

سطح  210,86ميشود .چنانكه در شكل  2مشاهده ميشود روند تغييرات درآمد ملي مشابه

قبل بوده و پس از يك جهش سريع در سالهاي اوليه به سرعت به مقدار تعادل بلندمدت

همگرا ميشود .نتايج مطابق جدول  6است 1.براي بررسي اثر سياست مالي فرض ميكنيم

مخارج دولت  %10افزايش يابد .نتايج مطابق جدول  7و شكل  3است.
 -9جمعبندي و بحث

بحران اقتصادي سال  2008صرفاً به زلزلهاي عظيم در بازارهاي مالي منجر نشد .اين بحران

اعتماد به مدلهاي رايج اقتصادي را تا حد زيادي كاهش داد و اقتصاددانان را با موجي از
 .1بايد توجه داشت كه با توجه به عدم وجود متغير سرمايهگذاري و همچنين عدم وجود بانكهاي تجاري در اين
مدل ،سياست افزايش نرخ بهره به صورت انبساطي عمل كرده و منجر به افزايش درآمد ملي ميشود.
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انتقادات مواجه ساخت .تحليلهاي اقتصاددانان جريان اصلي در سال  2007كامﻼً
خوشبينانه بود و بر بقاي اعتدال بزرگ ) (Great Moderationدر سالهاي آتي تأكيد داشتند.
 OECDدر گزارش چشمانداز اقتصادي خود در ژوئن سال  2007وضعيت اقتصادي كنوني را

بهتر از همه سالهاي پيش توصيف كرده بود 1.با اين همه تركيدن حباب مسكن در آمريكا و

سرايت آن به اوراق رهني ،بازارهاي مالي آمريكا و به تبع آن اقتصاد اين كشور و دنيا را با
بحراني عظيم مواجه كرد .سؤال اساسي آن بود كه چرا اقتصاددانان در پيشبيني بحراني با
اين ابعاد نات وان بودهاند؟

به رغم ناتواني عمده اقتصاددانان در پيشبيني بحران عده معدودي از اقتصاددانان بحران
مالي را پيشبيني كرده بودند ( Bezemer, 2009: 9).از دوازده نفر به عنوان كساني كه موفق
به پيشبيني اين بحران شدهاند نام ميبرد .هشت تن از اين افراد علم اقتصاد را به صورت

آكادميك دنبال ميكردند و تنها دو نفر از آنها براي پيشبينيهاي خود از م دلهاي رياضي

استفاده كرده بودند (keen,2013:230).يكي از اين اقتصاددانان واين گادلي بود كه با استفاده

از مدلهاي تطبيق روانه انباره در خصوص احتمال بروز بحران هشدار جدي داده بود

) .(Lavoie,2016:58توانايي اين مدلها در پيشبيني بحران مالي سال  2008از قدرت ويژه

آنها براي تبيين و پيشبيني وقايع اقتصادي حكايت دارد؛ مسألهاي كه توجه روزافزون

اقتصاددانان ،بهويژه اقتصاددانان پساكينزي به اين مدلها را به دنبال داشته است.

توسعه علم اقتصاد و رفع بحرانهاي چندگانه اقتصادي در ايران مستلزم توجه به رويكردهاي

نوين است .رويكردهايي همچون درون زايي پول يا استفاده از رويكردهاي حسابداري در اقتصاد

دو نمونه از مهمترين آنها در علم اقتصاد است .در اين مقاله مدلهاي  SFCكه مبتني بر
بنيانهاي حسابداري و معادﻻت رفتاري مي باشند مورد بررسي قرار گرفت و سعي شد از

طريق ارائه يك مثال عملي نحوه كاركرد آنها به طور دقيق تشريح شود .يكي از مهمترين

ابعاد طراحي يك مدل ،نحوه بستن آن مدل است .در اين مقاله ،مدل با دو رويكرد پساكينزي
و نئوكﻼسيكي بسته شد .مدل بسته شده با رويكرد پساكينزي مبتني بر فرض درونزايي پول
و مدل نئوكﻼسيكي مبتني بر فرض برونزايي پول بود.

"1. “the current economic situation is in many ways better than what we have experienced in years
)(OECD, 2007, p. 7
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