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چکیده
هدف پژوهش حاضر تحليل آثار خرد و کالن اعمال روش ساده و مرکب محاسبه اقساا
تسهيالت بانکي در يک ساختار اقتصادي بوده است؛ به اين منظور ابتدا باا احصاا مبااني
استخراج فرمولهاي اين دو روش ،نشان داده شده که در چارچوب معادله مقداري پول و
اعمال نرخ بهره پولي ،آثار تورمي روش مرکب بيش از روش ساده است .با توجه به اينکاه
بخش واقعي نميتواند بهصورت نمايي و با نرخ مرکب رشد کند ،در نتيجه در سطح کالن،
نرخ بدهي سريعتر از نرخ قدرت بازپرداخت بخش واقعي رشاد مايکناد و اقتصااد را باه
سمت عدم تعادل ذاتي سوق ميدهد .همچنين نشان داده شده است که مرابحاه مرکاب
بهطور فزاينده منجر به تمرکز شديد ثروت در دسات ثروتمنادان مايشاود و نسابت باه
مرابحه ساده آثار توزيعي بسيار وخيمتري بر جاي خواهد گذاشت و نابرابري را باهشادت
افزايش خواهد داد و از آنجا که توزيع نابرابرتر به آثاار معکاوب بار روي رشاد اقتصاادي
منجر مي شود ،از اين طريق مرابحه مرکب رشد اقتصادي را مختل خواهد نمود.
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مقدمه
نقش زمان و آينده در تصميمات مالي و اقتصادي در دوره مددرن سيديار ايداتي و
تعيينکننده است .پرسش از ارزش اال و مقادير آتي پول يکي از ميائل مطدر از
قرن هفدهم ميالدي تاکنون سدوده اسدت .دانشدمندان سرجيدت اي از قبيدل «ايداا
نيوتن»« ،1جان کالينا» 2و «توماس واتکينا» 3از جمل رياضيدانان متقدمي هيتند ک
س مبااث تکنيکي ارزش زماني پول پرداخت اندد « .)Deringer, 2016, p 2ريچدارد
پرايس» 4در سال  1772نخيتين رياضي داندي سدود کد سد تبعيدت از ردر سدري
هندسي در سراسر سري اياسي توسط رياضيدان اسکاتلندي «جدان نپيدر» 5در سدال
 ،1614تمايا ميان نرخ سهره مرکب و ساده را مورد اهتمام جددي قدرار داد .پدرايس
در کتاب «درخواستي از عموم در ساب موضوع سدهي ملي» ،قدرت معجاهوار ندرخ
سهره مرکب را سا مثال زير س تصوير ميکشد :)Price, 1772
«پولي ک سهره مرکب دريافت ميکند ،در استدا رشد ماليمي دارد؛ اما نرخ سهره
س صورت پيوست سرعت ميياسد و متعاقباً چنان سرعتي ميياسدد کد فراتدر از ادد
تصور است .يک پني ک در سال تولد اضرت ميدي سدا ندرخ سهدره مرکدب پدن
درصد س وام داده شده ساشد ،سهره آن تدا امدروز [سدال  150 ]1772ميليدون سراسدر
تمامي رالهاي کره زمين خواهد شد؛ اما سا نرخ سهره ساده ،در همين مددت ،سهدره
1. Isaac Newton
2. John Collins
3. Thomas Watkins
4. Richard Price
5. John Napier
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آن سيشتر از هشت شيلينگ نخواهد شد»(.)1
سا وجود اين ،در عصر ااضر تنايل و مراسح مرکب رواج عام يافتد اسدت و
ميتوان گفت امروزه هر فعاليت اقتصادي کد اسعداد زمداني دارد ،سدر تنايدل سهدره
مرکب مبتني است .ارزشگذاري اساارهاي مالي از قبيل اوراق قرض  ،سهام ،سلف
و  ،)...معامالت ميکن و ميتغالت ،سيم  ،صدندوقهداي سازنشيدت،ي ،تصدميمات
سرماي گذاري ،مدلسازي اقتصادي ،تحليلهاي هايند  -فايدده ،سرنامد ريدايهداي
زييتمحيطي و  ...مصاديقي از کارسردهاي تنايل سهره مرکدب اسدت .علدت رواج
يافتن چنين صورتي از تنايل در آينده چنددان آشدکار نييدت و سد تعبيدر «سروندو
التور» ،همچون «جعب سياهي است ک در کن سنيادهاي نظدام سدرماي داري رخند
کرده است»

1987

 .)Latour,س تعبير «جنا سکرت» ،1جامع شناس اقتصادي« ،نظدام

سرماي داري نظامي است ک در آن کنش،ران فعاليتهاي خويش را سر مبناي آيندده
جهتدهي ميکنند» .)Beckert, 2016, p 2
اما نرخ سهره مرکب س هر دليلي ک شکل گرفتد ساشدد ،سد آادار اقتصدادي و
اجتماعي گيتردهاي منجر گشت است .قدرت سهره مرکدب در ردول تداريخ ساعدث
شده ک س تدري اروتهاي سيشتري در دست وامدهندگان انباشت شود و شدکا
ميان وامدهندگان اروتمند و سدهکاران ميتضعف را همواره تشديد کرده است .سدر
اين مبنا مرکبسازي سهره س شدت هنجار عدالت را مخدوش مديسدازد
p 345

Hudson,

 .)2000,در شرايط کنوني تقريباً تمامي دولتهدا و شدرکتهداي توليددي و

مصر کنندگان عادي سدهکار نظام سانکي هيتند .س موازات رشد سددهي ،دولدت و
شرکتها و مصر کنندگان سايد پول سيشتري صر

تيوي سدهي کنند ک منجر سد

کاهش مخارج صر شده در زمين کاال و خدمات ميشود .در نتيج درآمدد سداير
سخشها کاهش ميياسد و توان تأدي سدهي آنها کمتر ميشود؛ سنداسراين سد تددري
سخش توليد در اقتصاد نحيفتر و پسانداز و سرماي گذاري سيشتري در سخش مالي
انجام خواهد شدد و سدالطب در چندين شدرايطي ندرخ سيکداري افداايش و سدطو
دستماد کاهش و تقاضاي وام سراي تأدي وامها و سدهيهاي قبلي افداايش خواهدد
1. Jens Beckert
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يافت .همچنين س دليل رکود توليد و سخشهاي مولدد ،درآمددهاي ماليداتي دولدت
کاهش و در نتيج اسدتقرا

دولتدي افداايش خواهدد يافدت و مدواردي از قبيدل

افاايش مخارج دولت ناشي از سيم هاي سيکاري س سددهکارتر شددن دولدت منجدر
ميشود .در اين شرايط سياستهاي رياضتي ن فقط چاره کار نييت ،سلک موجدب
وخيمتر شدن عدم تعادل مالي اقتصاد ميشود .سياستهاي انبياري سدراي پوشدش
کيري دولت هم در واق چياي جا انتشار سدهي جديد نييت و س شددت تدورمي
خواهد سود .در چنين سييتمي نکول و نداتواني از سازپرداخدت سددهي گرياناپدذير
سوده ،همواره خطر سحرانهاي مالي وجود خواهد داشت.
در اين مقال استدا تحليلهاي اقوقي مقايي اي در سداب ندرخ سهدره مرکدب و
ساده ارائ و سپس مبااث رياضي و محاسدباتي و تکنيکدي ندرخ سهدره مرکدب در
مقايي سا نرخ سهره ساده مطر ميگردد .در ادام سا صورتسندي يدک مددل کدالن
رياضي ،س تحليل تطبيقي آاار اقتصادي روشهاي متفاوت محاسدب ندرخ سهدره سدر
اقتصاد کالن پرداخت و در سخش آخر جم سندي و نتيج گيري ارائ ميشود.
 .1ریاضیات مالي نرخ بهره مركب و ساده
سراي نشان دادن آاار کدالن اقتصدادي روشهداي جديدد و قدديم محاسدب اقيدا
سازپرداخت تيهيالت ،استدا مبااث محاسباتي و رياضي مرسور سيان ميشود.
 .1-1روش قدیم بازپرداخت اقساط (نررخ بهرره سرادهر بررای تسرهیوت قر د
مبادلهای

استوار است ک سهره کيبشده در مقار

نرخ سود يا نرخ سهره ساده سر اين فر

زماني يا در هر نقط از زمان خود وارد فرايند تکثير نمديشدود ،سلکد فقدط اصدل
تيهيالت مشمول محاسب سهره قرار ميگيرد .در ايدن روش ندرخ سهدرة ماهياند از
تقييم نرخ ساليان سر تعداد ماههاي سال س دست ميآيد .فرايند اابات فرمول سدود
کل دوره سازپرداخت سا «عبارت  »1آغاز و نتيج نهايي محاسبات س شکل «عبدارت
 »2استخراج ميشود:
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مبلد کدل تيدهيالت n ،دوره

سازپرداخت سرايب ماه و  rنرخ سهره ساليان سرايب درصد است .همانگون کد
از سرخي ضدرايب ،سهدره کدل دوره از ااصدل ضدرب

مالاظ ميشود ،سا اغما

اصل وام  )pدر مدتزمان سازپرداخت در نرخ سهره س دست آمدده اسدت .در ايدن
راسط اار زمان سر نرخ سهره س صورت ااصل ضرب زمان در نرخ سهره است .فرايند
اابات اين نحوه محاسب و رسيدن س «راسط  »2در «پيوست  »1آمده است.
سديهي است در اين روش اقيا ماهيان سازپرداخت تيهيالت ک سا  Aنشدان
داده شده است ،س صورت تقييم ااصل جم اصل و سهره پول سر تعدداد مداههداي
سازپرداخت س دست ميآيد.

𝑃𝑇𝐼+
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 .2-1روش جدید بازپرداخت اقساط (بهره مركبر برای تسهیوت ق د مبادلهای

در روش سهره مرکب فر

سر اين است ک سهره س دست آمده مجدداً وارد فرايندد

تکثيرشده و خود ايجاد سهره مينمايد .در اين روش در مقار زماني يا در هر نقط
از زمان خود سهره وارد فرايند تکثير ميشود و س همراه اصل تيدهيالت سهدره نيدا
مشمول محاسب سهره قرار مي گيرد .در اين روش نرخ سهره ماهياند خدود مشدمول
نرخ سهره ميشود و در عمل سارگتر از نرخ سهره اسمي است .فرايندد اسدتخراج و
اابددات محاسددب اقيددا در روش سهددره مرکددب سددا «عبددارت  »4آغدداز و در نتيجد
محاسبات س شکل «عبارت  »5استخراج ميشود :فرايند اابات اين نحوه محاسدب و
رسيدن س «راسط  »5در «پيوست  »2آمده است.
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اين روش ک از فرايند «عامل سازيافت سرماي » 2استفاده مديکندد ،مبتندي سدر ارزش
تنايل شده اقيا آتي يک تيهيالت است .در ايدن راسطد  Pمبلد تيدهيالت،

A

اقيا ماهيان  n ،دوره سازپرداخت سرايب مداه و  iندرخ سهدرة ماهياند سرايدب
1. Total interest
2. Capital recovery factor
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درصد است
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همانگون ک از «راسط  »5مشخص است ،در محاسب اقيدا ماهياند سازپرداخدت
تيهيالت ،سهره پولي تيهيالت مشمول تدوانهداي زمداني دوره سازپرداخدت شدده
است.
 .3-1تفاوت نرخ بهره مركب و ساده بر اساس بسط ت ابع درجه  nدوجملهای

سا توج س شکلگيري توان  nسراي دوجمل اي )  (1  iالزم است نقدش زمدان در
اارگذاري سر نرخ سهره و شکلگيري فرايند تکثير سهره نشان داده شود:
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آنگون ک مالاظ ميشود در «راسط  »6توانهاي مختلف نرخ سهره س مياان سهدره
اضاف شده است .در شرايطي ک در محاسب نرخ سهره سداده افداايش دوره زمداني
س صورت ضرب تعداد دوره در نرخ سهره ظاهر ميشود و از اين جهت تفاضدل دو
روش س صورت «راسط  »7خواهد سود:
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سر اساس «راسط  »7نرخ سهره مرکب در عمل سيش از نرخ اسدمي قدرارداد خواهدد
سود .جدول  1اين تفاوت نرخ را در دامن  10الي  30درصد ارائ داده است.
جدول  . ١خالصه محاسبات نرخ بهره مؤثر مرکب و تفاوت آن با نرخ بهره ساده در نرخهاي بهر مختلف در
دامنه ١0
درصددر نرخهای بهره مختلف در دامنه  10الی  30درصد
٣0بهره ساده
الي نرخ
تفاوت آن با
مؤثر مرکب و
جدول شماره ( )1خالصه محاسبات نرخ بهره ٍ

30
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28

27

26

25

22

21

20

19

18

17

16

15

12

11

نرخ بهره ساده سالیانه به
درصد
10

 0.83 0.92 1.00 1.25 1.33 1.42 1.50 1.58 1.67 1.75 1.83 2.08 2.17 2.25 2.33 2.42 2.50نرخ بهره ماهیانه به درصد

نرخ بهره مرکب سالیانه
10.5 11.6 12.7 16.1 17.2 18.4 19.6 20.7 21.9 23.1 24.4 28.1 29.3 30.6 31.9 33.2 34.5
به درصد

تفاضل روش مرکب و ساده
0.47 0.57 0.68 1.08 1.23 1.39 1.56 1.75 1.94 2.14 2.36 3.07 3.33 3.60 3.89 4.18 4.49
به درصد
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سر ربق جدول  ،1سا افاايش نرخ سهره اسدمي ،در عمدل تفداوت دو روش محاسدب
ساده و مرکب سارگ و سارگتر ميشود؛ س نحويک در نرخ سهدره  30درصدد ايدن
تفاوت س  4/5درصد ميرسد و سراي نرخهاي ساالتر اين تفاوت همچنان سدارگتدر
خواهد شد.
 .2بررسي تأثیر تغیر روش محاسبه ساده و مركب بر ت رم
در اين مرال سا تشکيل يک سداختار اقتصدادي آادار کدالن اقتصدادي تغيدر روش
محاسب قديم و روش مرکب سررسي و ساختار اقتصاد کدالن سد ردور خالصد سد
شر ذيل سيان ميشود:
 .1فر

ميشود ک تداس توليدد اقتصداد کدالن از ويژگديهداي تداس توليدد

نئوکالسيک سرخوردار است.
 .2س منظور امکان تحليل نرخ سهره ،فر

ميشود کد رشدد اقتصدادي ،رشدد

جمعيت و تحوالت تکنولوژيکي در اين ساختار وجود ندارد يا در شرايط اييدتايي
قرار دارد.
تصور کنيد ک در زماني معين ،کاالي مشخصي سد عندوان پدول در اقتصداد در
اال گردش است .فر

نماييد  uکااليي است ک اينگون تعريف ميشود .سدراي

دسترسي س يک وااد از کاالي -hاُم در زمان  tک داراي قيمدت  𝑃ℎاسدت ،تعدداد
واادهايي از پول ک سايد در زمان  tپرداخت شود ،سا تقييم

 𝑃ℎسر 𝑢𝑃

س دست مي

آيد .س عبارت دي،ر .𝑛ℎ = 𝑃𝑃𝑢ℎ :سا تعميم اين راسط س يک سيان عموميتر سدراي هدر
کاالي  iدر زمان  tخواهيم داشت:
)(8

𝑡|) 𝑖𝑛 × 𝑢𝑃( = 𝑡| 𝑖𝑃

يعني قيمت هر کاال در هر مقط از زمان سراسر قيمدت پدول در آن زمدان ضدرب در
تعداد واادهاي پول در زمان اولي است .)Debreu, 1959
اکنون سا استفاده از چارچوب معادل مقداري پدول و اعمدال ندرخ سهدره روي
پول ،چ،ون،ي شکلگيري تورم در محيط اقتصاد کالن نشان داده ميشود:
)9

𝑡𝑄 × 𝑡𝑃 = 𝑉 × 𝑡𝑀

در اين مقال در معادل مقداري پول ،س جداي سدط قيمدتهدا از معدادل عمليداتي
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شاخص «السپيرز» 1استفاده ميشود و از رر

دي،ر س جاي توليد کل نيا از مقادير

عملياتي جم توليد کاالهاي مختلف يک اقتصاد س شدر زيدر اسدتفاده مديشدود.
اهميت اين جاي،ذاري ،سرقراري ارتبا عيني ميان اقتصاد کالن و اقتصاد خرد سوده
و در واق فراهم نمودن مباني خرد سراي تحليل اقتصاد کالن است:
𝑚 ∑𝑚 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖0
𝑡𝑖𝑞 ∑𝑖=1
𝑖=1 𝑝𝑖0 𝑞𝑖0

𝑖=1
𝑚∑ = 𝑡|𝑉 × 𝑀

)10

در اين معادل

𝑡𝑖𝑝

قيمت کاالي -iاُم در زمان  tاست .سا تعريف متغيدر𝛾 سد عندوان

ميان،ين وزنيوزني- iاُمين کاال در شکلگيري سط قيمتها خواهيم داشت:
𝑞𝑖0

)11

𝑚∑ = 𝑖𝛾

𝑖=1 𝑝𝑖0 𝑞𝑖0

سر اين اساس راسط زير سرقرار خواهد سود:

𝑚∑
𝑡𝑖𝑞 𝑖=1

)12

𝑚∑
𝑡𝑖𝑝 𝑖=1 𝛾𝑖0

= 𝑡|𝑉 𝑀.

کنيد در آغاز دوره قيمت پول وااد ساشد يعني. 𝑃𝑢 |𝑡=0 = 1

فر

 .1-2اثرات نرخ بهره مركب بر ت رم

اکنون در اين مدل نرخ سهره مرکب وارد ميشود .در اين وضدعيت قيمدت پدول در
رول زمان متناظر نرخ سهره افداايش مديياسدد 𝑡)𝑟  .𝑃𝑢 |𝑡 = 1 × (1 +سدا جاي،دذاري
راسط قيمت کاال سرايب قيمت پول يعني
)13

𝑖𝑛 × 𝑢𝑃 = 𝑖𝑃
𝑖𝑛 × 𝑡)𝑟 𝑃𝑖 |𝑡 = (1 +

خواهيم داشت:

سا اعمال اين راسط در سمت راست معادل مقداري ،سط قيمتها مبتني سر قيمدت
کاالها و قيمت کاالها نيا س نوس خود سر اساس قيمت پول تعيين ميشود .يعندي سدا
اعمال راسط فوق خواهيم داشت:
)14

)15

)(𝑖 ≠ 𝑗 ⇒ 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑗𝑡 = 0
𝑡

𝑡| 𝑖𝑞 × ] 𝑖𝑛 × )𝑟 × [(1 +

𝑚∑
𝑡𝑗𝑞 𝑡𝑖𝑝 𝑖=1 𝛾𝑖0

𝑚∑
𝑖𝛾 𝑖=1

=

𝑚∑
𝑡𝑗𝑞 𝑗=1

= 𝑡| 𝑖𝑞 × 𝑖𝑝 ×

𝑚∑
𝑖𝛾 𝑖=1

𝑚∑
𝑡𝑖𝑝 𝑖=1 𝛾𝑖0
= 𝑡|𝑉 𝑀.

اين معادل سيان ميدارد ،اعمال نرخ سهره مرکب در مدل ،ميتلام مقدار سدارگ تدري
از اجم پول سراي گردش مقدار معين و ااستي از کاالها است .در اين وضعيت اگدر
سرعت گردش پول ااست ساشد و مقدار پول افاايش نياسد ،سازار در زمدان مشدخص
تيوي نخواهد شد و اگر مقدار پول افاايش ياسد ،تحت اين شرايط سدط سداالتري
1. Laspeyres
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از قيمتها را خواهيم داشت و اگر در اجم ااستي از پدول ،سدرعت گدردش پدول
افاايش ياسد اين امر نيا س معناي شکلگيري سط ساالتري از قيمدتهدا اسدت کد
س تدري و در رول زمان شکل ميگيرد و س همراه خود تورم را در اقتصاد جداري
ميسازد.
 .2-2اثرات نرخ بهره ساده بر ت رم

در اين مرال س منظور نشان دادن آاار نرخ سهره سداده سدر سداختار اقتصداد کدالن،
عبارت )𝑟𝑡  (1 +س جاي 𝑡)𝑟  (1 +در معادل سيط داده شده جاي،ذاري ميشود:

𝑚
𝑚∑ = 𝑡|𝑉𝑀
𝑡| 𝑖𝑞 ] 𝑖𝑛)𝑟𝑡 𝑖=1 𝛾𝑖 𝑝𝑖 𝑞𝑖 |𝑡 = ∑𝑖=1 𝛾𝑖 [(1 +

)16

مقايي رواسط « 15و  »16نشان ميدهد تورم شکلگرفت در شرايط نرخ سهره سداده
س صورت ضرب زمان در سهره اار ميگذارد ،اما در شرايط ندرخ سهدره مرکدب ايدن
اارگذاري س صورت نرخ سهره س توان زمان اسدت؛ سد عبدارت دي،در تغييدر روش
محاسب سهره از روش ساده س مرکب ساعث افداايش ندرخ تدورم در اقتصداد ايدران
خواهد شد .اسعاد تکنيکي ميئل در رواسط « 6و  »7آمده است.
 .3تحلیل ریاضي تأثیر روش محاسبه ساده و مركب بر ت زیع درآمد و
نابرابری
در ادام نشان داده ميشود ک روش محاسب مرکب س تمرکا و انباشدت ادروت و
افاايش ناسراسري در جامع منجر ميگردد؛ اگر در جامع فرد  nداراي سدپردهاي سد
مبل  Dساشد ک س صورت مرکب انباشت شود:
)17

) D n ,t 1  D n ,t (1  r

در سازه زماني  ، 1,T مياان سپرده فرد  nسراسر مقدار زير خواهد شد:
)18

D n ,T  D n ,0 (1  r )T

اال سهم فرد  nاز توزي درآمد جامع سا  نشان داده ميشود:
)19

D n .T
 j D j ,T

 n ,T 

سددد د رااتددد دي نشدددددان داده مددددديشدددددود کددد د limT   n ,T  1
i  n

. limT  i ,T  1

و
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T 
 
1




 j n D j ,0
 1 
 D n .0 (1  r )T


1



1


  1   j  n D j ,T D n .T 1





  j D j ,T
D n .T

 j D j ,T  D n .T

 n ,T 

)20

در تفيير اقتصادي اين ميئل سايد گفت ،فردي ک ربدق سهدره مرکدب ادروتش در
اال انباشت است ،س سرعت مالک کل اروت اقتصاد شده ،سهم ساير افراد پيوسدت
کمتر خواهد شد تا سرانجام س «صفر» سرسد؛ در االتي کد انباشدت سدا ندرخ سهدره

ساده صورت ميگيرد ،يعني )  ، D n ,T  D n ,0 (1 Trدر ايدن صدورت سدهم فدرد
داراي درآمد سهرهاي از کل درآمد جامع سراسر است سا:
1


 j n D j ,0   lim   D n ,0 )21
 1 
T  n ,T
n
 D n .0 (1 Tr ) 
 j 1 D j ,0



 n ,T

سناسراين در اين االت سا شيب سييار ماليمتري درآمد جامع س سمت ناسراسري ميل
ميکند و سرخال

مراسح مرکب ک در سلندمدت تمام ادروت در دسدت يدک نفدر

متمرکا خواهد شد ،در مراسح ساده توزي سلندمدت اروت سيت،ي س توزي اوليد
اروت خواهد داشت .از اينرو اروت س ردور کامدل در دسدت يدک نفدر متمرکدا
نخواهد شد و سر اين اساس مراسح مرکب اار سيديار وخديمتدري سدر روي توزيد
درآمد خواهد داشت.
تحلیل و نتیجهگیری
سا محاسبات و رواسط رياضي نشان داده شد ک افاايش «تورم» ناشي از اعمال ندرخ
سهره مرکب در مقايي سا اعمال نرخ سهره ساده سيشتر است .در تبيين اقتصادي ايدن
ميئل سايد گفت ،مکانييم نرخ سهره مرکب ساعث ميشود پسانداز س جداي تبدديل
س سرماي گذاري ،مجدداً از رريق مکانييم خلق اعتبار جديد جهت پرداخت سهدره
مرکب ،س جاي تيوي سدهي ،سد افداايش سددهي در جامعد منجدر شدود .در ايدن
شرايط تمامي سخش هاي اقتصاد از قبيل ميدکن ،کشداورزي ،سيمد و  ...سدراي سقدا
ناچار س تالش سراي تبعيت از اصل سهره مرکب س خرج سقي جامع خواهندد سدود.
در اين شرايط سهره مرکب ربيعتاً نرخ تورم سيشتري را س دنبال خواهد داشدت کد
در واق يک مکانييم سازتوزي مجدد اروت معکوس از کياني ک دارايي کمتدري
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دارند ،س صاابان دارايدي و اروتمنددان خواهدد سدود و شدکا

ربقداتي را سيشدتر

خواهد کرد.
همچنين سر اساس نتاي تحقيق مراسح مرکب س رور فااينده س تمرکدا شدديد
اروت در دست اروتمندان منجر ميشود و آادار تدوزيعي سيديار وخيمدي سرجداي
خواهد گذاشدت و نداسراسري را سد شددت افداايش خواهدد داد .از آنجدا کد ربدق
تحقيقات انجامشده اخير  )Berg & Ostry 2013; Ostry et al, 2014توزي نداسراسرتر
منجر س آاار معکوس سر روي رشد اقتصادي ميشود ،از اين رريق مراسحد مرکدب
رشد اقتصادي را مختل خواهد ساخت.
ت صیههای سیاستي
 )1سا توج س ساال سودن نرخ سهدره پدولي اسدمي در کشدور ايدران نيدبت سد
سيياري دي،ر از کشورها و تفاوت معنادار آاار نرخ سهره مرکب و ساده در نرخهاي
ساالتر و آاار تورمزاي اين شيوه ،آاار آن نيبت س اقتصاد سينالمللي قاسدل مالاظد
خواهد سود.
 )2سا توج سد آنکد پرداخدت سهدره پدولي سد عندوان سخشدي از هايند هداي
توليدکننده محيوب ميشود ،اعمال سهره مرکب ،سا افاايش هاين هداي توليدکنندده
ساعث کاهش رشد اقتصادي خواهد شد.
 )3نرخ سهره پولي س لحاظ اقتصادي مبتني سر سهرهوري ،سوددهي ،يدا قددرت
سازپرداخت نييت .سدهي سر اسداس منطدق رياضدي خدودافااي دروندي خدويش و
ميتقل از شرايط اقتصادي س رور دائم افاايش ميياسد .اين ميئل ک مرکدبسدازي
سهددره ميددتقل از شددرايط واقعددي اقتصددادي شددکل مدديگيددرد ،ضددرورتاً مشددکالت
سازپرداخت را س دنبال خواهد داشت .سا توج س اينک رشد سخش واقعي نميتواند
س صورت نمايي و سا ندرخ مرکدب ساشدد ،در نتيجد در سدط کدالن ،ندرخ سددهي
سري تر از نرخ قدرت سازپرداخت سخش واقعي رشد ميکند و اقتصاد را س سدمت
عدم تعادل ذاتي سوق ميدهد .يکي از موارد اساسي «شکيت سازار» 1از همدينجدا
رقم ميخورد .در سط کالن ،س دليل رشد سار سدهي و انباشت آن سا نرخدي سديش
1. Market failure
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از توان رشد سخش واقعي ،در صورت عدم مداخل دولت سد ردور قطد سددهيهدا
تيوي نخواهد شد و سازار وام سا شکيت روزافاون مواج خواهدد شدد؛ سنداسراين
ال اين ميئل همچون ساير موارد شکيت سازار ميتلام سياستگدذاري عمدومي
از رريق افاايش پاي پولي و سياستهاي پولي انبياري سراي امکانپدذير سداختن
پرداختهاي سهرهاي جديد) است.
 )4سا توج س اينک نرخ سهره مرکب ،موجد اجم ساالتري از پدول در فاصدل
زماني معيني نيبت س نرخ سهره ساده است ،ميتوان گفدت اسدتفاده از روش ندرخ
سهره مرکب فرمول جديد محاسدب اقيدا ) تدورم را در اقتصداد ايدران سد سدط
ساالتري ارتقا داده است.
 )5سا عنايت س اينک اعمال نرخ سهره مرکب ساعث افاايش ندرخ سهدره واقعدي
نيبت س نرخ اسمي قرارداد است ،اعمال نرخ سهره مرکدب ساعدث عددم تبعيدت از
نرخ سهره مندرج در قرارداد ميشود.

پی ست  :1محاسبه اقساط در روش ا مال نرخ بهره ساده
در اين رواسط TI :کل سهره پول در رول دوره سازپرداخت است p ،مبل تيهيالت،
 Aاقيا ماهيان  n ،دوره سازپرداخت سرايب ماه r ،ندرخ سهدره سداليان سرايدب
درصد است.
)1

𝑟

𝑝

𝑝

𝑝

𝑛

𝑛

) + ⋯ + (𝑃 − − − ⋯ −
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پی ست  :2محاسبه اقساط در روش ا مال نرخ بهره مركب

در اين رواسط  pمبل تيهيالت،

اقيا ماهيان  n ،دوره سازپرداخت سرايب مداه

A

و  iنرخ سهره ماهيان سرايب درصد است.
)1
]

)2

1

𝑛)𝑖(1+
1
𝑛)𝑖(1+

𝐴 + ⋯+

+ ⋯+

1
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1
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+
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1
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1
)𝑖 (1+ضرب ميکنيم ،خواهيم داشت:
«راسط  »2را در 1

]

)3

1
(1+𝑖)𝑛+1

+ ⋯+
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