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 مقدمه 

حتما برای شما نیز زیاد پیش آمده است که یک مقاله اقتصادی را بخوانید یا یک خبر اقتصادی 

ایه گذاری شاید بخواهید سرم وانید با آن ارتباط برقرار کنید.را از تلویزیون بشنوید اما خیلی نت

اما در میان تحلیل های متنوع اطرافیان و خود برنامه ریزی نمایید، مالی کنید یا برای آینده 

 سایت ها امکان تصمیم گیری مناسب را از دست داده اید. 

شاید با یک مثال ساده بتوان راحت تر موضوع را روشن کرد. هنگامی که این کتاب  

ان تعلق دارد. هم زد به این زماست و مثالی که خوا 97الکترونیکی را می نویسم تابستان 

چه به اعتقاد من چنین نمونه هایی همیشه مصداق خواهد داشت. در بهار با یکی از اگر

، به 96سازندگان آپارتمان صحبت می کردم او می گفت در حال ساخت بوده و در بهار 

چ با هیبسیاری از آشنایان خود پیشنهاد خرید یکی از واحدهای آن مجتمع را داده بود. تقری

بانکی، سرمایه گذاری بروی ملک  %11با سود  به خرید نشده و همه گفته بودند کس حاضر

رشد قیمت پیدا  %61 تقریبا آن ساختمان 97کار اشتباهی می باشد. اما در ابتدای تابستان 

ضرر  %01کرده بود و به نوعی می توان گفت، افرادی که در بانک سرمایه گذاری کرده بودند 

میلیون در بانک سپرده گذاری کرده باشد،  511ا فرض کنید فردی متقبل شده اند. حال شم

 میلیون خواهد بود.   111این مبلغ برابر با،  01%

آیا با دانش کافی تصمیمات اقتصادی  شما در موقعیت های مشابه چگونه تصمیم می گیرید؟

گی د زندمی گیرید یا صرفا به نظرات دیگران استناد می کنید؟ برای هر فردی که می خواه

مالی موفقی داشته باشد، فرض است که خود شخصا تصمیم گیری کند و مسئولیت کامل 

تصمیم های خود را به عهده بگیرد. این جمله البته به معنی نفی مشورت یا استفاده از تجربه 
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دیگران نیست، بلکه منظور آن است که وظیفه تصمیم گیری کامال برعهده خودمان است و 

 عم از خوب یا بد، به پای ما نوشته می شود.هر نتیجه ای ا

برای آنکه تصمیم ها و انتخاب های درستی داشته باشیم باید از دانش خوبی برخوردار باشیم، 

اما هنگامی که سراغ کتاب ها و روزنامه ها می رویم با انبوهی از عبارات و اصطالحاتی مواجه 

 می شویم که برایمان مفهوم نیست. 

نمی توانید با سایت ها و مقاله ها اقتصادی ارتباط برقرار کنید و تمایل دارید آیا شما نیز  

 دانش خود را افزایش دهید؟

اگر پاسخ تان به سوالهای باال مثبت است، این کتاب دقیقا برای شما نوشته شده است. پس 

 به خواندن آن ادامه دهید.

رد ترین مفاهیم و اصطالحات اقتصادی شما با خواندن این کتاب با برخی از مهم ترین و پرکارب

دیگر برایتان سخت و  ،اقتصادی و کتاب های آشنا می شوید و در نتیجه مطالعه مقاالت

نامفهوم نخواهد بود. این کتاب ادعا ندارد که شما پس از این، به مطالعه هیچ مقاله یا کتاب 

همی در افزایش دانش مالی می توانید گام م ،دیگری نیاز نخواهید داشت، بلکه با خواندن آن

ب تحلیل و کسو اقتصادی خود برداشته و مسیر پیشرفت خود را با سرعت بیشتری طی کنید 

 اقتصادی در میان مدت با تالش و مطالعه برایتان امکان پذیر می شود. 

برای تک تک شما که این کتاب را می خوانید آرزوی موفقیت مالی دارم و تقاضا دارم در 

 صورتی که مطالب کتاب برایتان جالب بود، آن را برای یکی از عزیزانتان بفرستید. 
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 چرا باید اقتصاد را بفهمیم و آموزش ببینیم؟

یاز به واضح است و ن کامال تا بتوانیم تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم. این دلیل -1

داشته باشیم، می توانیم برای آینده خود  دانش مناسبیتوضیح بیشتری ندارد. اگر 

 کنیم.بهتری بهتر تصمیم گرفته و از فرصت های سرمایه گذاری استفاده 

بهتر می توانیم پدیده های اقتصادی اطرافمان را توضیح دهیم. به طور مثال چرا  -1

میلیون جمعیت  811عیت به اندازه کل قاره اروپا با میلیون جم 81کشور ایران با 

 گاز مصرف می کند؟

تصمیم ها دولت و محدودیت های آن را درک کرده و شاید بتوانیم، با شناخت هر  -3

 دولتی تصمیم های آینده آن را نیز بهتر پیش بینی کنیم.

 علت رشد و عقب ماندگی کشورهای مختلف را تشخیص داده و از تحوالت مالی و  -0

 اقتصادی دنیا تحلیل داشته باشیم.

فکر می کنم دالیل باال به خوبی ضرورت فهم اقتصاد و آشنایی با آن را بیان کرده باشد، 

 پس اجازه دهید بیشتر با دانش اقتصاد آشنا شویم.

 

 تفاوت پول و شبه پول

اژه شنوید ویکی از اصطالحاتی که احتماال در اخبار یا مقاالت اقتصادی می خوانید یا می 

 های پول و شبه پول است. که در این بخش تعریف مختصر آن ها ذکر می شود.

وجود دارد، پول  مردم اسکناس ها و مبالغی که در حساب های جاری: به مجموعه پول

 که به راحتی می تواند توسط مردم مورد استفاده قرار گرفته و جابجا شود.گفته می شود. 
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ر حساب های بلند مدت و اوراق قرضه و نظایر آنها قرار دارد، در : به مبالغی که دشبه پول

 اصطالح شبه پول گفته می شود.

در تعاریف معموال مبالغ موجود در حساب های کوتاه مدت را نیز در دسته شبه پول حساب 

به نظر من بهتر است آن را نیز در دسته پول بگنجانیم. زیرا با وجود کارت  ،می کنند که

امروزه به راحتی می توانیم مبالغ موجود در سپرده های  ،ی و اینترنت بانک هاهای بانک

 کوتاه مدت را نیز جابجا کرده و نیازی به حضور در بانک وجود ندارد.

: معموال سپرده های جاری که بروی آنها دسته چک تعریف شده و سپرده های دیداری

 دیداری می گوییم.امکان جابجایی وجوه آنها وجود دارد را سپرده های 

یا حساب های پس  ) یک یا چند ساله (  : سپردهای بلند مدتسپرده های غیر دیداری

 انداز مسکن را در دسته سپرده های دیداری به حساب می آورند.

 اهمیت یاد گیری این مفاهیم در چیست؟

ست اعلت اهیمت این مفاهیم آن است که اگر کشور دچار تالطم اقتصادی شود بسیار مهم 

که ترکیب نقدینگی به چه صورت باشد. به طور مثال اگر قیمت طال و ارز تغییر کند برای 

اقتصادانان و دولت بسیار مهم است که آیا حجم پول بیشتر در سپرده های دیداری است 

یا غیر دیداری! زیرا در شرایط کلی همیشه بخش بزرگی از پول در سپرده های بلند مدت 

اری است و اگر این ترکیب حتی تغییر کوچکی کند می تواند سبب و اوراق سرمایه گذ

تالطم در بخش مسکن و طال و ارز شود. پس سیاست کلی دولت آن است که جلوی حرکت 

بازار های سفته بازانه را بگیرد. یکی  و به تبع آن، نقدینگی به سمت حساب های جاری

ه آن را در دوره های پیشرفته دیگر از مضرات حرکت نقدینگی نیز بحث خلق پول است ک

 تر توضیح خواهم داد. 
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حاال احتماال برای تان روشن تر می شود که چرا دولت وقتی تالش نمود، سود سپرده ها 

را کم کند با برخی از بانک ها مماشات می کرد و این بانک ها راههایی برای دور زدن قانون 

نمایند. زیرا هرچند پرداخت سود باال برای پیدا می کردند تا بتوانند سود های باال پرداخت 

سیستم بانکی مضر است و دیدیم که چگونه برخی از آنها را به ورشکستگی کشاند، اما از 

طرف دیگر نیز خارج شدن این پول از حساب های دیداری نیز می تواند باعث تالطم در 

 اقتصاد شود. 

 

  پول پیدایش تاریخچه

پول را خیلی ساده و فشرده بیان کنیم، این طور می توان اگر بخواهیم تاریخچه پیدایش 

گفت که در زمان های دور مردم برای مبادالت خود از طال و نقره استفاده می کردند و 

بسیار سخت و  حمل و نقل حجم باالیی از طال و نقره به دالیل مختلف ،طبیعی بود که

از طال و نقره در سفر و مبادالت  و حفاظتبحث امنیت  سختی ها، از جمله دشوار بوده است.

 بوده است.

را داشتید، تعیین خلوص طال و  یدیگر تی شما قصد سفر به منطقه یا کشورهمچنین وق

نقره نیز بر سختی معامله می افزوده است. لذا مردم پول خود را در نزد افراد مورد اطمینان 

قرار داده و از آنها بابت این پول رسید می گرفتند و این رسید وسیله ای برای مبادله می 

د نظر مراجعه و شده است. هر کس این رسید را در دست داشت می توانست به فرد مور

 پس در اینجا دو مفهوم پدید آمد...طال یا نقره را تحویل بگیرد. 

 پولی که در ذات خود داری ارزش است. پول کاالیی :
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پولی که به واسطه ارزشی که مردم برای آن قایل هستند، اعتبار و جایگاه  پول اعتباری:

باشد. که نشان از بی ارزش  یک میلیون درصد می 1118دارد. مثال تورم ونزوئال در سال 

. زیرا به علت چاپ پول بدون پشتوانه هر روز قیمت ها افزایش شدن پول این کشور است

ران شده است و این چنین اعتبار پول خدشه دار شده پیدا کرده و کشور ونزوئال دچار بح

 است.

شکالتی را تجربه چنین منیز  دوم و آلمان بعد از جنگ جهانی 1111بعد از سال  زیمباوه

 داشته اند.

 

 وظایف پول

 ذخیره ارزش: شما می توانید با کمک پول دارایی خود را ذخیره کنید. -1

با استفاده از پول می توان ارزش کاالها و خدمات را مشخص سنجش ارزش: واحد  -1

 کرد.

تصاد است. در اق تسهیل مبادالت اقتصادی وسیله مبادله: شاید مهمترین کارکرد پول -3

ا بوده است. فرض کنید شم یمبادله کار بسیار سخت و دشوار ) کاال به کاال( تهاتری

کشاورز بودید و انگور تولید می کردید و قصد داشتید از فردی گوشت بخرید، در 

نتیجه یا باید قصاب به انگور احتیاج داشت تا با گوشت آن را معاوضه کند یا باید با 

االی مورد نیاز قصاب و ارائه آن به وی، گوشت د با تهیه کفردی دیگر مبادله می کردی

 تهیه کنید.

کرد زیرا، افراد، اطمینان با اختراع پول مبادله سادگی و سرعت بسیار زیادی پیدا 

ران و دیگ دالهای مورد نیاز خود را تامین کننکا دارند که با استفاده از آن می توانند

 آن را به ازای کاال و خدمات خود می پذیرید. نیز
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حال که با کارکرد های پول و مفهوم پول اعتباری آشنا شدید، می خواهم به بحث نکته: 

ارزهای دیجیتال نیز اشاره کوچکی داشته باشم، برخی پیش بینی می کنند در آینده نزدیک 

با ارزهای جهانی انجام شود و چون ارزهای  ،ممکن است حتی نیمی از مبادالت مالی جهانی

ی ندارند، در نتیجه در زمره پول اعتباری خواهند بود و طبیعی است دیجیتال، ارزش ذات

دارای مقبولیت خواهد بود که تعداد زیادی از مردم زمانی پولی به عنوان پول اعتباری 

بپذیرند که با آن معامله کنند و آن را در ازای کاال و خدمات خود قبول کنند. پس اگر با 

یتال مثل بیت کوین و اتریوم و... را قبول کنند، گذر زمان افراد بیشتری ارزهای دیج

 معامالت جهانی آن افزایش بیشتری خواهد داشت و پرکاربرد تر خواهند شد.

 

 مهم ترین ارزهای جهانی

واحد های پولی در همه جای دنیا جزو پول اعتباری محسوب می شوند و به دلیل جایگاه 

ارزهای جهانی، دالر، یورو، تند. مهمترین و وزن اقتصادی هر کشور در دنیا، داری ارزش هس

فرانک و ین ژاپن هستند. فرانک و ین جزو ارزهایی هستند که ثبات باالیی دارند و  پوند،

انک و ین تبدیل در هنگام بحران های جهانی، بسیاری از سرمایه داران، ارز خود را به فر

ن معموال ارز مهمی در عرصه جهانی قلمداد نمی شود و به دلیل سیاست می کنند. یوان چن

دولت این کشور، همیشه ارزش آن به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می شود. که این 

به دلیل سیاست صادرات محور چین می باشد. در این خصوص در دوره اقتصاد به زبان 

 شتر توضیح خواهم داد. ساده که به صورت رایگان و تصویری خواهد بود بی
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 مهم ترین شاخص های اقتصاد کالن 

اقتصاددانان برای برنامه ریزی بهبود در یک اقتصاد معموال سه شاخص را مورد توجه قرار 

 .(GDPمی دهند و آن عبارت است از، تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی )

باشد. طبق تحقیقات جهانی هدف از بهبود اقتصادی در حقیقت ارتقاء این شاخص ها می 

عالیت ف و تورم پایینی داشته باشند. کشورهایی شادتر هستند که نرخ بیکاری ،صورت گرفته

رنامه ریزی و کار کردن سبب احساس مفید بودن شده و با وجود تورم پایین امکان ب

  اقتصادی میسر می گردد.

 

: این اصطالح را احتماال زیاد شنیده اید و به معنی، ارزش (GDPتولید ناخالص داخلی )

کلیه کاالها و خدمات تولید شده در یک زمان مشخص در یک اقتصاد است. این فاکتور را 

می توان به صورت ساالنه یا فصلی تهیه کرد. همچنین این فاکتور را می توان برای یک 

ه د تولید ناخالص داخلی چین یا منطقکشور یا منطقه محاسبه کرد. مثال ممکن است بگوین

 یورو ) یعنی کل کشورهای اروپایی حوزه یورو( 

تولید ناخالص داخلی یکی از فاکتورهایی است که با کمک آن می توان ورود به بحران 

اقتصادی یا خروج از آن را مشخص کرد. اگر برای دو فصل متوالی این فاکتور کاهشی شود، 

دو فصل متوالی این عامل  ،ک اقتصاد است و اگر پس از بحرانبه معنی وجود بحران در ی

افزایشی باشد به معنی خروج از رکود است. که مورد استناد دولتمردان داخلی و بین المللی 

 قرار می گیرد. 

سوالی که اینجا ممکن است مطرح شود آن است که چرا ممکن است در کشور یا خارج 

 ان کند، اما اثر آن در زندگی ما مشخص نشود؟یک مقام مسئول اعالم خروج از بحر
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یکی از دالیل پیچیده گی های اقتصاد همین تاخیر تاثیر گذاری تصمیم ها و برنامه های 

 ،اقتصادی می باشد. به طور مثال اگر امروز برنامه اقتصادی اتخاذ شود، تا اثرگذار شود

ر بگذارد، به همین دلیل ماه تا یکسال طول بکشد تا در زندگی مردم تاثی 6ممکن است 

بزودی در زندگی روزمره ما قابل لمس نباشد و برعکس،  ،ممکن است یک تصمیم درست

اشتباه بودن، یک سیاست اقتصادی خیلی زود عیان نشود و مقام مرتبط بدون توجه به 

 تصمیمات نادرست اتخاذ کند.  ،هشدارهای کارشناسان

 

 رابطه تورم و بیکاری

درصد دارند، معموال این دو عامل رابطه  11اقتصادهایی که تورم زیر  در کوتاه مدت و در

عکس دارند. بنابراین دو شرط مهم وجود دارد، کوتاه مدت و تورم پایین. یعنی ممکن است 

 در کشور ما که معموال تورم دو رقمی است هم بیکاری باال و هم تورم باال داشته باشیم. 

به همین دلیل تصمیم گیری در این خصوص گاهی برای سیاست مداران سخت می شود 

کدام را انتخاب کنند. انتخاب از این میان این دو کاهش تورم یا کاهش بیکاری از میان که 

تبعات خود را دارد، برای افرادی که در جستجوی شغل هستند، تالش دولت برای کاهش 

کن است برای آنان که درآمدی دارند، افزایش قیمت ها بیکاری خبر خوشایندی است و مم

 به دلیل کاهش بیکاری، نامطلوب باشد.

در بلند مدت بین بیکاری و تورم ارتباط چندانی وجود ندارد و با اتخاذ سیاست  هرچند

 های مناسب می توان با حفظ تورم معقول، بیکاری را نیز کاهش داد.

صفر دست یافت که  بیکارین، تقریبا نمی توان به در دنیای امروز و در اقتصادهای مدر

علت آن در چارچوب این کتاب نمی گنجد و در دوره های پیشرفته تر بیان می شود. اما 
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این به معنی وجود بیکاری شایع و قابل قبول بودن آن در یک اقتصاد پیشرفته نیست. به 

درصد  8-7ه اروپا حدود درصد و اتحادی 6-5طور مثال نرخ بیکاری آمریکا معموال بین 

 است. 

بیکاری صفر جابجایی نیرو ها در صنایع و مناطق یکی از دالیل ساده عدم امکان پذیری 

ایش بنزین نیز افز در اینصورت، قیمت نفت افزایش یابد، ت. مثال فرض کنیدمختلف اس

قیمت پیدا کرده و ممکن است شرکت های خودروسازی تولید خود را کاهش دهند و در 

شرکت های اکتشاف نفت با باال  ،و در همان حال تیجه تعدادی از کارگران بیکار شوندن

ن امر د و ایبیشتری استخدام نماین رفتن قیمت نفت، تولید خود را افزایش داده و کارگر

 منجر به جابجایی نیروی کار شود. 

ی، اری مکفیا ممکن است وقتی فردی کار خود را از دست بدهد به علت دریافت بیمه بیک

 با هر حقوقی حاضر به کار نشده و پیدا کردن کار برای او طول بکشد.

موارد گفته شده البته شاید بیشتر در مورد اقتصادهای پیشرفته صادق باشد و البته دالیل 

 دیگری نیز وجود دارد که در دوره ویدئویی این آموزش برای شما بیان خواهم کرد.

 

 تورم و اهمیت آن 

اکثر کشورها برنامه خود را بر کاهش تورم متمرکز نموده اند که که می دانیم، همان طور 

کنترل تورم نیاز به سیاست های پولی و مالی مناسب  البته کار راحتی به شمار نمی آید.

 دارد که در ادامه در این خصوص نیز توضیحات الزم ذکر می شود. 

بحث تورم انتظاری است، در اقتصاد به صورت ریاضی  ،یک نکته مهم در خصوص تورم

بب این امر س ،اثبات می شود که اگر شما انتظار داشته باشید در آینده تورم افزایش یابد
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می شود که قیمت های فعلی با شتاب بیشتری رشد کند و برعکس اگر انتظار شما از آینده 

 رل خواهد بود.تعدیل شود، رشد قیمت ها در زمان فعلی نیز قابل کنت

 

 می شود؟ محاسبهچگونه  تورم

قلم کاال را در نظر گرفته و افزایش قیمت آن را برای  359بانک مرکزی برای محاسبه تورم 

چند هزار خانوار نمونه، در شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها محاسبه می کند و سپس 

بیعی است که تورم در کشور بدست می آورد. طبا روش های آماری، میزان آن را برای کل 

شهر تهران با یک روستای کوچک متفاوت باشد و یا تورم میان شمال و جنوب تهران تفاوت 

قلم، سبد کلی مصرف است و ممکن است، بخشی از آن اصال در سبد  359کند. زیرا این 

مصرفی من نباشد و در نتیجه افزایش قیمت آن کاال من را متاثر نکند و تورم برای من از 

 ورم عمومی پایین تر باشد و بالعکس آن هم صادق است. ت

درصد بیشتر از افراد  0-3نکته مهم در تورم آن است که معموال طبقات پایین تورم را 

ثروتمند احساس می کنند، زیرا معموال در سبد مصرفی طبقات پایین مواد غذایی و مسکن 

 شد بیشتری می کنند. سهم باالتری داشته و در اثر تورم معموال این اقالم ر

بنا براین تورمی که به صورت عمومی اعالم می شود ممکن است برای ما کمی بیشتر یا 

 کمتر معنا داشته باشد.
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 چرا با افزایش نقدینگی، قیمت کاالها و خدمات افزایش می یابد؟

 mv=pyدر اقتصاد معادله ای وجود دارد به نام معادله مقداری پول که عبارت است از 

میزان تولید  y سطح عمومی قیمت ها و pسرعت گردش پول،  vبرابر با حجم پول،  mکه 

 کاال و خدمات است.

قصد ندارم در این نوشته خیلی به مباحث ریاضی بپردازم، زیرا احتماال برای خوانندگان 

 م.یاما تالش می کنم با توضیحاتی، کاربردهای این معادله را بیان نماندارد. زیادی جذابیت 

با فرض ثابت بودن میزان تولید و سرعت گردش پول، اگر حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، 

قیمت ها نیز افزایش پیدا می کنند. اجازه بدهید با یک مثال ساده این موضوع را روشن 

 1واحد پولی و کل کاال های موجود  1111فرض کنید در اقتصادی کل نقدینگی کنیم. 

واحد به فروش می رسد.  1111ی است که هر موبایل به قیمت موبایل باشد. پس طبیع

واحد پولی برسد، طبیعی است اگر تعداد کاالها افزایش  0111حال اگر حجم نقدینگی به 

 1111یل به قیمت هر موبا ،موبایل 1واحد پولی و  0111نداشته باشد و ثابت بماند با وجود 

ی اگر همراه با افزایش تولید کاال و خدمات . یعنی افزایش نقدینگواحد افزایش خواهد یافت

نباشد، به افزایش قیمت ها منجر می شود. فکر می کنم این مثال نشان دهد که چرا افزایش 

برابر می شد، تعداد  1حال اگر نقدینگی  نقدینگی معموال با خود تورم را به همراه می آورد.

 ،عدد افزایش می یافت 0مثال تعداد موبایل موجود به  ،کاالها و خدمات نیز دو برابر می شد

قیمت تغییری نمی کرد. این مثال البته بسیار ساده بحث افزایش نقدینگی و تورم را توضیح 

حجم نقدینگی  91می دهد. حاال اگر اجازه دهید یک مثال واقعی را بررسی کنیم، در سال 

هزار میلیارد  1511به  97در سال  هزار میلیارد تومان بوده است و 511جامعه، حدود 

تومان رسیده است. پس طبیعی است با این حجم افزایش نقدینگی ما با تورم باال در سال 
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روبرو باشیم. البته کنترل نقدینگی راه حل های دشوار اما گریز ناپذیری  98و احتماال  97

 دارد که در دوره تصویری بیشتر در این خصوص صحبت خواهم کرد. 

 

 م قابل و غیر قابل تجارتاقال

به در موضوع تورم یکی از مباحث مطرح، نوع کاالهای موجود است. اقالم قابل تجارت 

کاالهایی گفته می شود که قابل تجارت و واردات می باشد، میوه و گوشت و.. از این جمله 

ن همیهستند. کاالهای غیر قابل تجارت قابلیت واردات ندارند مثل مسکن، زمین و... به 

دلیل هنگامی که تورم اوج می گیرد ممکن است رشد قیمت آنها از تورم بیشتر باشد، زیرا 

 دولت نمی تواند با واردات آنها، جلوی رشد قیمت شان را بگیرد.

اما دولتها معموال، هنگامی که تورم اوج می گیرد، با واردات اقالم قابل تجارت، سعی در 

قطعی نبوده و تنها اندکی، قیمت ها را تعدیل می راه حل کنترل بازار می کنند، که البته 

 کند.

 

 مفهوم آربیتراژ و همگرایی بازارها

 الفاخت این. گویندمی آربیتراژ مختلف بازار دو در قیمت اختالف طریق از سود کسب به

 در نرخ تفاوت مثل مکانی نظر از هم و آتی، و نقد بازار مثل باشد زمانی لحاظ از تواندمی

ین ا ،اجازه بدهید با کمی توضیح بیشتر .باشد متفاوت جغرافیایی هایمکان در بازار دو

تفاوت در دو بازار یا اختالف ، مفهوم را تشریح کنم. در بحث آربیتراژ دو موضوع مطرح شد

 از نظر زمانی. 
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وقتی صحبت از تفاوت دو بازار می کنیم مهمترین مسئله تفاوت قیمتی : تفاوت بازارها

هزار  9هزار تومان و در هرات  11بازار است. به طور مثال فرض کنید دالر در تهران دو 

  برابر تومان باشد، این امر به معنی وجود یک تفاوت هزار تومانی میان دو بازار است که

پیش می آید، بسیاری اقدام به واردات  حالتیمی باشد. وقتی چنین اختالف قیمتی  11%

سود کسب می کنند.  %11ایران نموده و در عرض کمتر از یک روز  دالر از افغانستان به

البته ممکن است این جابجایی لزوما از راه قانونی نباشد. این جابجایی پول، آنقدر اتفاق می 

افتد که قیمت در این دو بازار نزدیک به هم شود. یعنی به علت تقاضای زیاد در هرات 

برسد و دالر در تهران به علت عرضه زیاد کاهش تومان  9011و به  یافته قیمت افزایش

وقتی قیمت دو بازار به هم نزدیک می شود، دیگر جابجایی تومان برسد.  9611یافته و به 

 سودی نداشته و بازارها به تعادل می رسد.

آربیتراژ می تواند حالت های خاص تر نیز داشته باشد، که در اینجا به همین مثال بسنده 

 می کنم.

در بورس کاال امکان خرید و فروش سکه و زعفران و... برخی در بازار نقد و آتی:  تفاوت

کاالها در سر رسیدهای مشخص وجود دارد. که در این خصوص به طور مجزا در یک دوره 

دیگر، آموزش خواهم داد. اما در اینجا بدانید که مثال شما می توانید برای آبان ماه درخواست 

اشته باشید. مثال فرض کنید در تیر ماه قرار داریم و قیمت سکه نقد خرید یا فروش، سکه د

میلیون تومان باشد، یک تفاوت  0میلیون تومان و قیمت سکه آتی با سر رسید آبان ماه  3

به معامله گر می دهد، سبب می شود فرد  %15که سودی  0یک میلیون تومانی درکمتر از 

ا و فرضا بازار تهران( خرید کرده و در بازار آتی در بازار نقدی ) منظور از طال فروشی ه

ماه بسیار سود خوبی است و اگر آن  0در  %15بفروش برساند. طبیعی است که کسب سود 

بانک ها برای یک سال مقایسه کنیم، به اهمیت آن بیشتر پی می بریم.  %11را با سود 
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در باشد، سرمایه گذاران آنقوقتی چنین اختالف قیمتی میان بازار نقدی و آتی وجود داشته 

اقدام به خرید و فروش می کنند تا با توجه به این مثال هم قیمت سکه نقدی به علت 

تقاضا افزایش یافته و اهمیت قیمت سکه آتی کاهش یافته و تفاوت قیمت عمال به صفر 

 متمایل شود. 

 ارها بیشتر درک میمفهوم همگرایی باز ،حال با توجه به مفهوم آربیتراژهمگرایی بازارها: 

 .شود. به دلیل امکان جابجایی پول میان بازارها، قیمتها به سرعت با هم همگرا می شوند

به طور مثال اگر سکه گران شود، ارز و مسکن هم افزایش قیمت خواهند داشت و بازار 

به علت تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای  بطور مثال سهام نیز رشد خواهد کرد.

 ، دلیل قاچاق بنزین، بحث آربیتراژ و کسب سود در دو منطقه می باشد. مرزی

آشنایی با مفهوم همگرایی بازارها می تواند، فرصت های سرمایه گذاری را برای شما بیشتر 

نمایان سازد، مثال اگر قیمت دالر افزایش یابد، شرکت های صادرات محور در بورس افزایش 

 قیمت پیدا خواهند نمود و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.  

 

 دمفهوم بازار در اقتصا

وقتی واژه بازار را می شنویم، بازارهای قدیمی شهرمان که تعداد زیادی حجره  ،اکثر ما

داشته و افراد در آن داد و ستد می کنند را به یاد می آوریم. اما بازار در علم اقتصاد اشاره 

 و دخری به که فروشندگانی و خریداران مجموعه به اقتصاددانان به مکان فیزیکی ندارد،

. کلمه بازار را شما در اخبار گویندمی بازار کنند،می مبادرت خاصی خدمات یا الکا فروش

و مقاالت اقتصادی زیاد مشاهده می کنید و در نتیجه مهم است که بدانید که بازار در اخبار 

 به چه معنایی به کار می رود. 
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 یکی از وظایفصاد است. انحصار در یک اقت ، عدم وجودهمعملکرد صحیح بازار اولین اصل 

دولت نیز جلوگیری از ایجاد انحصار است. مثال فرض کنید یک تولید کننده لبنیات در یک 

جامعه وجود داشته باشد، طبیعی است که او می تواند به هر قیمتی که خواست محصول 

یا فرض کنید در منطقه ای زلزله  این به ضرر جامعه تمام خواهد شد، خود را بفروشد و

و امکان تهیه نان برای مردم زلزله زده وجود نداشته باشد و کسی بخواهد از این آمده باشد 

شرایط سوء استفاده کرده و نان را از سایر شهرها تهیه و در منطقه زلزله زده با قیمت باال 

بفروشد، طبیعی است که دولت باید در این زمینه وارد شده و جلوی چنین سوء استفاده 

 یی از این دست را در اصطالح شکست بازار نام می گذارند. ای را بگیرد. مثال ها

به معنی آن است که مکانیسم بازار و عرضه و تقاضای طبیعی جواب نداده  شکست بازار

و نیاز به مداخله دولت وجود داشته باشد. مثال یکی از مواردی که نیاز به دخالت دولت 

به تنهایی انگیزه اقتصادی نداریم ما  وجود دارد، بحث منافع عمومی است. مثال هیچ یک از

، در نتیجه به دولت مالیات می برق کوچه بسوزد آن را تعمیر کنیم که اگر المپ چراغ

اما مثال اگر در محله ای زندگی  ا برای امور کلی جامعه هزینه کند،دهیم تا به نمایندگی از م

ردن هیم داشت که با دایر ککنیم که میوه فروشی در نزدیک آن نباشد، انگیزه اقتصادی خوا

 یک مغازه و فروش میوه سود کسب کنیم.

 

 مفید است یا خیر؟ قیمت گذاری دستوری

اگر قیمت های دستوری کنار رود مردم متضرر می شوند. انتقاد کامال درستی است  -1

ز هر چیز به فکر معیشت مردم بود و باید سطح دستمزدها به نحو و ابتدا باید پیش ا

 کننده هزینه های زندگی مردم باشد. مناسبی تامین
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به نظر من مهمتر از افزایش دستمزد های ساالنه آنچه موجب بهبود وضعیت مردم میشود، 

درصد افزایش دستمزد  15درصد باشد و ما هر سال  11کنترل تورم است. فرض کنید تورم 

می یابد. درصد درآمد ما کاهش  5داشته باشیم، طبیعی است که در این وضعیت هر سال 

درصد افزایش حقوق بگیریم، طبیعی  11درصد باشد و ما هر سال  5اما فرض کنید تورم 

 است که میزان افزایش حقوق ما کمتر بوده، اما درآمد واقعی ما افزایش یافته است.

یکی دیگر از نکات مثبت تورم پایین، ایجاد آرامش روانی برای مردم و امکان برنامه ریزی  

ی برای آینده است. مثال اگر بخواهیم خودرویی خرید کنیم و بدانیم که مناسب اقتصاد

شرایط اقتصادی ثبات دارد، براحتی برای یکسال یا چند سال بعد خود برنامه ریزی نموده 

 و خرید می کنیم. 

که  این نظر عدم کنترل قیمت توسط دولت باعث می شود قیمتها بی حد رشد کند. -1

در کشورهایی چون ژاپن و آلمان ارد صحیح نمی باشد. در میان عموم مردم رواج د

دولت به صورت دستوری قیمت ها را کنترل نمی کند و تورم این کشورها نیز معموال 

درصد است. اما در کشور ما دولت و نهادهای نظارتی سعی بر کنترل  3کمتر از 

 11د در بیست سال گذشته حدو دارند، اما به طور متوسط تورم کشورمان، قیمت

درصد بوده است. پس مشکل عدم نظارت یا عدم قیمت گذاری و کنترل دولت 

نیست، آنچه که سبب افزایش قیمت ها می شود، افزایش نقدینگی است. همانطور 

درصورتیکه تولید کاال و در مثال پول و موبایل توضیح دادم که در صفحات قبل 

منکر  می شود. این کتاب البته خدمات متناسب با نقدینگی افزایش یابد، تورم کنترل

نیاز به نظارت و برخورد با متخلفان نیست، اما طبق آموزه های علم اقتصاد می 

 بایست تمرکز اصلی کنترل نقدینگی باشد. 

چرا قیمت گذاری دستوری یک اجبار شده است؟ در شرایط تورمی، هزینه تولید نیز  -3

ولیه، انرژی، دستمزد کارگران و افزایش پیدا می کند، به طور مثال، هزینه مواد ا
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کارمندان، هزینه اجاره دفتر کار و دیگر هزینه ها، لذا برای تولید کننده به صرفه 

نیست که با قیمت قبلی محصول خود را تولید کند. ) مواردی که افراد سود جویی 

ر تولید کننده اگمی کرده و از شرایط سوء استفاده می کنند موضوع دیگری است( 

به رعایت قیمت های مشخص شود، یا باید از کیفیت یا کمیت بزند یا کارگاه ملزم 

و کارخانه خود را تعطیل کند. پس اگر دیدید به سوپر محله خود رفته و پنیری 

خرید کردید و قیمت آن تغییر نکرده بود، اما هنگامی که در آن را باز کردید، مشاهده 

ار پنیر کمتری وجود دارد، احتماال نمودید که در ظرف نسبت به شرایط قبل مقد

اما چرا در کشورهای پیشرفته قیمت  می توانید حدس بزنید، ریشه کار کجاست.

گذاری دستوری وجود ندارد و قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود؟ دلیل 

اصلی همانطور که پیشتر بیان شد، کنترل نقدینگی است و ریشه کنترل نقدینگی 

اصالح نظام بانکی است. اینکه چرا اصالح نظام بانکی سخت و دشوار است در دوره 

 صحبت خواهم کرد.های پیشرفته 

 

 مفهوم هزینه فرصت در اقتصاد

یکی از اصول مهم در اقتصاد مفهوم هزینه فرصت است. فرض کنید شما بخواهید در 

هزار تومان هزینه تحصیل شما باشد، همچنین اگر  511دانشگاه درس بخوانید و ماهانه 

رآمد داشته باشید. میلیون تومان د 1.5درس نخوانید و کار کنید، بتوانید درآمدی معادل 

 511میلیون تومان است. زیرا  1هزار تومان نیست بلکه  511بنابراین هزینه تحصیل شما 

میلیون نیز به خاطر کار نکردن از دست  1.5هزار تومان هزینه مستقیم تحصیل شما بوده و 

اید بمی دهید، اگر بخواهید دقیق تر این موضوع را بررسی کنید، سود ساالنه بانکی را نیز 

ضرب نمایید. البته مسئله این کتاب عدم تحصیل در دانشگاه یا ترجیح کار  ،در درآمد خود
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به تحصیل نیست، بلکه خواستیم با یک مثال، مفهوم هزینه فرصت را نشان دهیم. حال 

مشخص است که چرا اکثر فوتبالیست ها تحصیل باالیی ندارند. زیرا تحصیل هزینه فرصت 

ارد. زمانی که الزم است صرف تحصیل کنند را صرف تمرین بیشتر و باالیی برای آنها د

 افزایش مهارت خود می کنند و طبیعی است که بتوانند قراردادهای باالتری ببندند. 

هزینه فرصت در حقیقت مفهوم مهم تری نسبت به بهای تمام شده است. شما در هزینه 

ه حساب می آورید، اما هزینه تمام بهای تمام شده فقط هزینه های مستقیم یک کاال را ب

 شده معیار مناسب در تحلیل و سیاست گذاری اقتصادی نیست.

یک مثال شاید موضوع را روشن کند. فرض کنید شما تولید کننده کاالیی هستید و بهای 

تومان  1011تومان است، دولت از شما می خواهد این کاال را در بازار  1111آن تمام شده 

درصد سود در فروش  %01زیرا  ،گاه اول شرایط مناسبی به نظر می رسددر ن وشید،بفر

همین محصول در کشور همسایه یک دالر فرض کنیم، محصول خود بدست می آورید. اما 

هزار تومان قیمت داشته باشد. پس شما اگر کاالی خود را  11 نیز هر دالرداشته و ارزش 

اید. اینجا است که برخی ممکن به صورت تومان سود را از دست داده  8611صادر نکنید 

غیر قانونی کاالی خود را صادر کنند و عرضه در داخل کشور کاهش پیدا کند. درنتیجه 

یک سیاست گذار هنگام طراحی سیاست های اقتصادی بیش از هزینه تمام شده و هزینه 

  باید به هزینه فرصت توجه کند.  ،های مستقیم

 

 سیاست های پولی و مالی

: به مجموعه سیاست های دولت در خصوص میزان مخارج دولت و مالیات سیاست مالی

 ،هایمتق ثبات نظیر اقتصادی اهداف که تالشند در هادولتها سیاست مالی گفته می شود. 

. به این منظور از مجموعه سیاست های مالی آورند بدست را اقتصادی رشد و کامل اشتغال
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مخارج خود را افزایش داده و مالیات ها را کاهش دهد، این  استفاده می کنند. اگر دولت

سیاست سبب رونق اقتصادی، افزایش مصرف شده و در عین حال ممکن است سبب افزایش 

قیمت ها شود. اگر دولتی، مخارج خود را کاهش داده و مالیات ها را افزایش دهد، سبب 

ری بودجه خود را کاهش کاهش مصرف و احتماال کاهش قیمت ها شده و می تواند کس

دهد. با توجه به شرایط اقتصادی مختلف، اقتصاددانان سیاست های مالی مختلفی را 

پیشنهاد می کنند. توجه به این سیاست ها می تواند در برنامه ریزی های اقتصادی ما به 

 عنوان شهروندان این جامعه تاثیر گذار است، به طور مثال اگر دیدیم دولتی بودجه عمرانی

و حقوق کارکنان دولت را افزایش داده، می توانید انتظار رونق و حدی از افزایش قیمت را 

 داشته باشیم.

یکی دیگر از اصطالحاتی که در نشریات و کتب اقتصادی زیاد مشاهده می سیاست پولی: 

 سیاست های پولی رابطهکنید و الزم است که با آن آشنا شوید، سیاست های پولی است. 

بهره و میزان عرضه پول را تعیین می کنند و به دو دسته انبساطی و انقباضی  بین نرخ

 تقسیم می شوند.

 

 انبساطی و انقباضی پولی سیاست های

یاست انبساطی: سیاستی است که هدف آن افزایش عرضه پول در جامعه است، بخصوص س

ش داده را  افزای در شرایط رکود سیاست گذار تصمیم می گیرد با افزایش عرضه پول، تقاضا

 و سبب رونق شود.
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سیاست انقباضی: در شرایطی که میزان نقدینگی در جامعه زیاد باشد، سیاست گذار با 

کاهش حجم پول در جامعه، کمک می کند تا رشد نقدینگی کاهش یافته و جلوی رشد 

 قیمت ها گرفته شود.

ل المللی هستند و ک شایان ذکر است سیاست های پولی و مالی روشهای شناخته شده بین

 دنیا به کار می روند.

 مکانیسم عملی سیاست های انبساطی و انقباضی:

پس از آشنایی با این مفاهیم می خواهم شما را با روش عملی انجام این سیاست ها توسط 

 بانک مرکزی آشنا کنم. 

ش پیاگر بانک مرکزی بخواهد حجم پول را کاهش داده و به اصطالح سیاست انقباضی در 

یا اوراق  ،درصد اعالم نماید 31ساله سود،  3بگیرد، می تواند به طور مثال برای سپرده های 

قرضه دولتی منتشر کند که دارای سود ثابتی هستند و سود آنها در سر رسید مشخصی 

پرداخت می شود، که حتما تبلیغات آنها را در رسانه ها زیاد دیده اید. با اینکار مردم مصرف 

 کاهش داده و پول خود را بیشتر سرمایه گذاری می کنند.خود را 

ی سود بانک برعکس اگر بخواهد پول بیشتری وارد اقتصاد شود، می تواند با کاهش نرخ

 سبب رونق اقتصادی شود و مردم مصرف خود را افزایش دهند.

بازار بورس در یک اقتصاد قدرتمند باشد و البته حالت بهینه یک اقتصاد آن است که  

 سرمایه های مردم به جای بانک ها روانه بازار سهام شود. 
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 تبریک به شما 

به شما بابت به پایان رساندن این کتاب تبریک می گویم. بسیاری از افراد پس از تهیه، یک 

ایان ما شما با به پکتاب یا یک محصول آموزشی، حتی آن را یک بار نیز مطالعه نمی کنند، ا

رساندن این کتاب نشان داده اید که برای افزایش موفقیت مالی و دانش اقتصادی خود 

 ی ترحرفه او آموزش  پیشنهاد میکنم برای تقویت دانش اقتصادیانگیزه و عزم جدی دارید، 

ین منظور ا. به آن را تهیه نماییدزبان ساده شرکت کنید یا فیلم  حتما در کارگاه اقتصاد به

  می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

https://modiriatesarmayeh.com/product/sadeh/ 
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