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                ۲۳/۱۰/۲۰۱۷ مرزی محمدآجان داکتر

 

  میان ارزش داخلی و خارجی پول و رابطه انفالسیون

 
 مقدمه

ستقیم و یا ات معین زمان ارتباط د درمورد مطالعه قرار گیرارزش داخلی و خارجی پول با وجود ایکه بایست از هم جدا 

وجود داشته و میتوانند باالی همدیگر تاثیر وارد نمایند. تفاوت بین این دو ارزش پول بین این دو ارزش عیرمستقیم هم 

ملی یک کشور به قدرت خرید آن در داخل و خارج از کشور ارتباط دارد. به این ترتیب ارزش پول در داخل میتواند بلند 

 نرخز ارزش خارجی آن و برعکس. اینکه کدام عوامل باالی ارزش داخلی و خارجی پول و یا به عبارۀ دیگر تر باشد ا

اسعار سایر کشور ها تاثیر وارد نموده و چگونه ارتباط بین این دو ارزش موجود است موضوع این نوشته  باتبادله اش 

 ام است. 

 

 نظريات پولی

نظریات پولی مکث کوتاهی نمود. این نظریات در قدم نخست رابطه میان  یجهت دانستن بهتر ارزش پول باید باال

ه و هم که رابطۀ مستقیم و قابل پیشبینی میان عرض میگویندداده و مورد مطالعه قراررا پول و قیم  ه و تقاضایعرض

ه قرار ذیل است:. این معادلاندباالی معادلۀ کالسیکی تبادله استوار  اتاین نظری. پول و قیم موجود است تقضای  

MV=PQ  که در آنM  مقدار پول نقد به شمول اندوخته های پولی است که به آسانی به پول نقد مبدل شده میتوانند وV 

د پولی در جریان یکسال بصورت متوسط چند بار در برابر اشیا و خدمات تولید حسرعت دوران پول است، یعنی یک وا

که  استحقیقی  داخلیمجموع محصوالت ناخالص  Q و تمام اشیا و خدمات بوده قیم عمومیسطح  Pشده تبادله میگیرد. 

اقتصاد دانان کالسیک به این نظر اند که سرعت  نتیجۀ ضرب آن با سطح قیم محصوالت ناخالص داخلی اسمی میباشد.

 که این مطلب باید گفتدر یک مدت معین نسبتاً ثابت اند.  (Q)و محصوالت ناخالص داخلی حقیقی  (V)دوران پول 

صرف در  (P)قیم  عمومیجهت توضیح بهتر نظریه در یک مدت معین ثابت فرض شده اند. به این ترتیب سطح 

به این ترتیب رابطه بین سطح قیم و عرضۀ پول ثابت است،  رشد نموده میتواند. (M)صورت ازدیاد عرضۀ پول 

به این ترتیب اقتصاددانان کالسیک و همچنان  میگردد. زیراکه ازدیا یک طرف معادله باعث ازدیاد جانب دیگر معادله

اقتصاددانان مونیتاریست در دهه های پنجاه قرن گذشته به این نظر بودند که انفالسیون در نتیجۀ ازدیاد عرضۀ پول به 

تغیر در درصد  xبه عبارۀ دیگر میان می آید. ازدیاد ثابت در عرضۀ پول باعث ازدیاد موازی در سطح قیم میگردد. 

  تغیر در سطح قیم میگردد. درصد xعرضۀ پول باعث 

در مجموع در مورد پول نظریات مختلف موجود اند که ارزش پول را از زوایای مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار 

نظریات عبارت اند از:این میدهند. مهمترین   

  :)دۀ عمدۀ سطح قیم و ارزش پول بوده و تغیر به اساس این نظریه مقدار پول تعیین کنننظريۀ مقداری پول )فيشر

در مقدار پول در یک اقتصاد ملی باعث تغیر در سطح قیم و به این ترتیب ارزش پول میگردد. به هر اندازه ایکه 

مقدار پول در دوران اقتصادی بیشتر باشد به همان اندازه سطح قیم باال بوده و بالنتیجه ارزش پول کاهش مییابد. 
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درینجا در یک طرف   ردد.گش پول در دوران اقتصادی سطح قیم پائین امده و ارزش پول بېشتر میبرعکس با کاه

معادله تقاضا به پول )حجم معامالت ضرب سطح عمومی قیم( و به طرف دیگر معادله عرضۀ پول )پول تقد و 

پول کریدتی همراه با سرعت دوران پول( قرار دارند. فیشر به این نظر بود که رابطه بین پول در دوران و سطح 

امالت و سرعت دوران پول در یک اقتصاد ملی در حالت قیم را میتوان پیشبینی نمود. در صورتیکه حجم مع

هر گونه تغیر در مقدار پول باعث تغیر متناسب در سطح قیم میگردد.  ،ثابت باشدبصورت نسبی استخدام کامل 

نتیجه گیری عمدۀ این نظریه عبارت از آن است که باید عرضۀ پول را بصورت مؤثر کنترول نمود، زیراکه 

 (.۲۰۱۷)ایکونومیکس آن الین،  ول باعث ثبات سطح قیم میگرددکنترول مؤثر عرضۀ پ

 وحقیقی نکتۀ اساسی نظریۀ فیشر معادله ایست که به نام خودش مسما میباشد. درین معادله رابطه میان ربح 

بین نرخ ربح و انفالسیون رابطۀ مستقیم موجود است، بدین معنی که با رشد افالسیون مورد مطالعه قرار میگیرد. 

نفالسیون سطح ربح نیز ارتقا می یابد. در زمان تشریح رابطه میان انفالسیون و نرخ ربح مهم است که موضوع ا

اما اگر موضوع با بلند رفتن سطح انفالسیون نرخ ربح ارتقا می یابد کدام جهت مورد مطالعه قرار میدهیم. را از 

بانکهای مرکزی بسیاری اوقات جهت ت می آید. را از جهت نرخ ربح مورد مطالعه قرار دهیم نتیجۀ برعکس بدس

د تا به این ترتیب عرضۀ پول کم شود. درین جا دیده میشود که نپائین آوردن انفالسیون نرخ ربح را ارتقا می بخش

 متفاوت است. مختلف جواب به سوال از دو جانب 

میان مقدار پول و سطح قیم است. در  انتقاد عمدۀ اقتصاد دانان باالی این نظریه از یک جانب فرضیۀ تغیر متناسب

یک تغیر معین در مقدار پول میتواند تغیر بیشتر را در سطح قیم باعث گردد و برعکس. از جانب دیگر امر یت عواق

درین نظریه همه عوامل دیگر ثابت فرض شده اند. اما تجارب نشان داده اند که تغیر در سطح قیم نیز میتواند باالی مقدار 

وارد کند و در صورت نیازمندی امکان نشر پول بیشتر نیز موجود است. به عبارۀ دیگر مقدار پول ثابت نبوده  پول تاثیر

با تغیر در سطح قیم مقدار معامالت تجارتی نیز تغیر مییابند. در صورتیکه مقدار معامالت تجارتی ازدیاد یابند نیازمندی 

فت که ارتقای سطح انفالسیون باعث ارتقای سطح ربح میگردد اما بصورت خلص میتوان گ به پول نیز ازدیاد می یابد.

د.آن میگردردیده، بلکه برعکس باعث پائین آمدن گارتقای سطح ربح باعث ارتقای انفالسیون ن  

   معادالت کيمبريج و يا روش مقدار پول نقدThe Cash Balances Approach: درین نظریه ارزش پول 

تقاضا به پول به اساس حجم معامالت نه بلکه به  نه عرضۀ پول. تعیین میگرددبه پول  به اساس تقاضااولتر از همه 

. تقاضای حقیقی به پول را کسی به وجود می معین میگرددوسیلۀ انباشت ارزش  منحیثپول  نیازمندی بهاساس 

آورد که میخواهد پول را به ساس انگیزه های مختلف باخود داشته باشد، نه کسانی که آنرا به خاطر تبادله با اشیا و 

سرعت دوران پول در نظر گرفته نمیشود زیراکه این عامل انگیزه و تصمیم گیری  جادرینخدمات بکار میبرد. 

د خثی میسازد. درینجا تقاضا به پول یعنی خواست مردم در مورد داشتن پول نر دوران پول نقش دارافراد را که د

نقد جهت انجام معامالت و برای حاالت اظطراری تعین کننده است. به این ترتیب در یک زمان معین و موجودیت 

 به پول بیشتر میگردد مستهلکینیک مقدار معین پول تقاضا به پول ارزش پول را معین میسازد. زمانیکه تقاضا 

مصرف شانرا کم میسازد تا پول تقد بیشتر داشته باشند. درین حالت همراه با ازدیاد تقاضا به پول تقاضا به اشیا و 

 خدمات تقلیل نموده، سطح قیم نزول مینمایند و در نتیجه ارزش پول ازدیاد مییابد.

 

 :اس به اسبه پول به سطح عاید و سطح ربح بستگی دارد.   به اساس نظریۀ کینز تقاضای مجموعی نظريۀ کينز

نظریۀ کینز افراد به خاطر رفع احتیاجات روزمرۀ شان به یک قدرت خرید معین نیاز دارند که به سطح عاید و 

ذوق و عالقمندی شان بستگی دارد. به این ترتیب تقاضا به پول به واسطۀ واحد های مصرفی تعین میگردد که یک 

. در نتیجه مجموع پول در دوران حاصل واحد های اشدمیبسبد ستندرد اشیای استهالکی و هم سایر اشیای مصرفی 

د پول باعث ازدیااستهالکی ضرب سطح قیم میباشد. در صورتیکه واحد های استهالکی ثابت باشند ازدیاد مقدار 

یعنی در دست داشتن پول نقدی و یا به  موضوع تعین کننده در تیوری کینز تقاضا به پول است سطح قیم میگردد.

 سیالیت بلند داشته باشد.  شکل دیگرایکه
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ه سطح : درینجا تقاضا به پول بانگیزۀ معامالتضا به پول به سه انگیزه وابسته است؛ اتقکینز به این عقیده است که 

ضا اق؛ درینجا تاحتیاطانگیزۀ عاید بستگی دارد و پول ایست که ما جهت رفع احتیاجات روزمرۀ خود بکار میبریم. 

میتواند ناشی میگردد، به طور مثال موجود بوده اقتصادی ایکه در آینده  مورد اوضاعپیشبینی در به پول از 

؛ درینجا تالش صورت انگیزۀ احتکاریضا به پول به سطح عاید بستگی دارد. اتق درینجا نیزبیکاری وغیره. 

میگردد و  دزیانرخ ربح تقاضا به پول  تنزیلمیگیرد تا از تغیر در نرخ ربح بهره به دست آید. در صورت 

هر قدر نرخ ربح پائین باشد مردم به همان اندازه پول  تقاضا به پول به نرخ ربح بستگی دارد. در نتیجهبرعکس. 

 یزیاد را به خاطر سایر انگیزه ها یعنی معامالت و تقدینه های احتیاطی به کار میبرند؛ تقاضا به پول نقد ازدیاد م

یابد و برعکس زمانیکه نرخ ربح ارتقا می یابد مصارف فرصتی نگهداشتن پول نقد ازدیاد نموده و مردم پول خود 

ر هرجحان سیالیت نشان داده میشود. منحنی  توسط رابطهاین را به شکل قرضه های اسنادی و غیره بکار میبرند. 

یگردد و در پائینترین سطح ربح همه پول موجود به قدر نرخ ربح کم باشد به همان اندازه تقاضا به پول بیشتر م

واند که درین حالت حکومت دیگر نمیتو یا نقدینگی نیز یاد میگردد. تلک سیالیت شکل تقدی تقاضا میگردد و به نام 

از آن  ضا به پول نقد و استفادهااز طریق پائین آوردن بیشتر سطح ربح فعالیت اقتصادی را از طریق بلند بردن تق

شویق نماید. برای حکومت دیگر جهت بیرون تی انجام معامالت اقتصادی و یا هم در بازار های پولی و مالی برا

 رفت از یک حالت رکود اقتصادی وسیله در دست نمی ماند. 

(. به عبارۀ دیگر میتوان ۲۰۱۷ساس تیوری مقداری پول تقاضا به پول تابع قیمت و سطح عاید است )چاند، س.، ابه 

ارزش پول به واسطۀ تناسب بین مقدار پول و کاال های ایکه در اقتصاد ملی در دوران اند تعین میکردد. به هر  گفت که

اندازه ایکه این تناسب تغیر یابد به همان اندازه در ارزش پول نیز تغیر مثبت و یا منفی به میان می آید. در صورتیکه 

د )مستهلکین با بلند رفتن عواید حقیقی شان، در نتیجۀ نزول سطح قیم مقدار پول در تناسب با مقدار کاال ها بیشتر گرد

حاضر اند تا از مقدار پول ایکه میخواهند برای آینده در دست داشته باشند بکاهند( ارزش پول پائین آمده، سطح قیم 

پول در تناسب با تقاضا به پول ازدیاد  ۀصعود نموده و در نتیجه قدرت خرید مستهلکین نزول میکند. درین حالت عرض

مییابد. زیرا زمانیکه مستهلکین آماده اند که پول دست داشتۀ شانرا برای خرید محصوالت و به این ترتیب رفع نیازمندی 

های کنونی شان به مصرف برسانند پول بیشتر به دوران اقتصادی وارد گردیده و یا هم میتوان گفت که عرضۀ پول 

یابد. دراین حالت با ازدیاد هرچه بیشتر پول در دوران اقتصادی تقاضا به محصوالت  تولید شده ازدیاد نموده، ازدیاد می 

سطح قیم باال میروند، پول ارزش اشرا از داست داده و در اقتصاد ملی یک حالت انفالسیونی به وجود می آید. تیوری 

و عرضۀ پول( را توضیح مینماید.مقداری فریدمن نیز همین ارتباط )رابطه میان سطح قیم   

  :پول همانند سایر دارائی ها یک نوع دارائی بوده و ارزش اش به اساس  هاساس نظری بهتيوری مقداری فريدمن

یعنی رابطۀ متقابل بین عرضه و تقاضای پول. به نظر فریدمن در رابطه با ارزش  ،میکانیزم بازار تعین میگردد

لند رفتن بدر نتیجه ل در اقتصاد ملی میباشد، یعنی با بلند رفتن عرضۀ پول و پو ه عرضۀپول موضوع تعین کنند

مقدار پول در دوران عاید مردم به خصوص از طریق مصارف بودجوی دولت رشد نموده، سطح بیکاری کم 

ام و خمؤلدین به مواد  یگردیده و تقاضا به محصوالت ارتقا می یابد. این مطلب به نوبۀ خود باعث ارتقای تقاضا

سایر عوامل تولید گردیده و در نتیجه اقتصاد ملی رشد مینماید. بصورت خلص میتوان گفت که وی به این نظر بود 

که در صورتیکه مقدار پول در اقتصاد ملی در مقایسه با رشد محصوالت و خدمات سریعتر رشد نماید در اقتصاد 

طۀ محراق نظریۀ کینز ثبات ارزش پول است، نظریۀ ملی یک حالت انفالسیونی به وجود می آید. در حالیکه نق

 فریدمن ثبات قیم را در رابطه با مقدار پول در دوران مورد مطالعه قرار میدهد. 

جهت مقابله با انفالسیون و نوسانات کوتاه مدت در سطح استخدام باید بانک مرکزی عرضۀ میگوید که فریدمن 

محصوالت مقدار پول را در تناسب با رشد محصوالت ناخالص ملی ازدیاد بخشد، زیرا بین مقدار پول در دوران و 

ی اقتصاد ملدوران ر پول در مقدان یاتناسب مایکه به فروش میرسند رابطۀ مستقیم موجود است. به هر اندازه ایکه 

تغیرات مثبت و یا منفی سطح قیم و ارزش داخلی در به همان اندازه ردد گمختل  و محصوالت و خدمات تولید شده

 . ایجاد میگردند
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با درنظرداشت نظریۀ مقداری فریدمن میتوان گفت که در افغانستان در واقعیت امر میان رشد حقیقی محصوالت 

ا سهم ب ،پول رابطۀ متکی بر قوانین اقتصادی موجود نیست، زیرا که عواید ناخالص ملی از یکسو ناخالص ملی و مقدار

بازتاب دهندۀ رشد واقعی اقتصاد ملی نبوده و از جانب دیگر ارزش افغانی در  ،بزرگ کمک های خارجی در آن

 الر به بازار )ذخایر اسعاری کشورسالهای گذشته از طرف د افغانستان بانک بصورت مثنوعی، با ترزیق مقادیر زیاد د

ی افغاننگهداشته شده است، باوجود آنکه  صورت نسبی ثابتنیز تا حد زیاد از کمک های مالی تمویل میگردند( به 

در نتیجۀ تغیرات کوتاه مدت در سطح قیم در جهان، به گاهگاهی ارزش اشرا به خصوص در برابر اسعار خارجی 

ر سالهای گذشته و فرار سرمایۀ خصوصی به خارج از کشوراز دست داده است. سطح قیم مواد سوخت ددر خصوص 

 د، درنازین نکته به این نتیجه میرسیم که اگر فرض کنیم که کمک های مالی خارجی به کشور قطع و یا کم گرد

ر امکانات خیلی کم را جهت تعادل مقدار پول گآنصورت، با درنظرداشت سطح پائین رشد اقتصاد ملی بانک مرکزی دی

تناسب میان پول و محصوالت و خدمات تولید درینصورت و خدمات تولید شده در اقتصاد ملی خواهد داشت. ها و کاال 

عاید حقیقی مردم نیز پائین خواهد . درین چنین یک حالت با نزول سطح تولید در یک سطح پائین ممکن خواهد بودشده 

یک  ،که مبالغ هنگفت کمک های بین المملی به کشور جریان داشتند ،ت نتوانسته است که در چند سال اخیرآمد. حکوم

 .تحقق بخشدسطح رشد اقتصاد ملی را که بتواند کشور را بصورت نسبی از کمک های خارجی مستقل سازد 

. این سطح بود ٪۹،۷در حدود  ۲۰۱۶مقدار پول گسترده و یا نقدینگی در دسامبر سال رشد در اقتصاد ملی افغانستان 

در دسامبر سال  ٪۴،۱در صد بود. درعین زمان مقدار پول در دوران اقتصادی از  ۳،۱صرف  ۲۰۱۵رشد در سال 

(. اما رشد محصوالت ناخالص ملی حقیقی ۲۰۱۷، ۱۱رشد نمود )بانک جهانی، ص  ۲۰۱۶در سال  ٪۱۰،۳به  ۲۰۱۵

در صد  ۱،۱رشد  ۲۰۱۵این رقم محصوالت ناخالص ملی حقیقی در سال بود. در مقایسه با  ٪۲،۲  ۲۰۱۶در سال 

میالدی سطح رشد پول در مقایسه با رشد محصوالت ناخالص ملی سریعتر بوده و  ۲۰۱۶داشت. به این ترتیب در سال 

 بود. این موضوع در ضمن سایر عوامل باعث کاهش ارزش داخلی افغانی گردید ٪۴،۶ نرخ انفالسیون در همین سال

  الف(. ۲۰۱۷، ۳۱)بانک جهانی، ص 

در صد بود. اما این فیصدی بعد از کسر قیم اشیا ایکه  ۷،۴رشد بیشتر نموده و  ۲۰۱۷نرخ انفالسیون در ماه جون سال 

در صد  ۴،۳( ی قیمت شان زود تغیر نموده و برای یک مدت زمان نسبتاً طوالنی ثابت باقی نمی مانند )انفالسیون هسته

 (. ۲۰۱۷بود )تریدینگ ایکونومیکس، 

 

چون افغانستان یک کشور وارداتی بوده و کسر بیالنس تادیات و تجارت خیلی بلند است، فلهذا سطح قیم در بازار های 

ی، به خصوص در کشور های عمدۀ دارندۀ مناسبات تجارت خارجی با افغانستان نیز باالی سطح قیم داخلی و لبین المل

میالدی صادرات افغانستان رشد نسبی  ۲۰۱۶نتیجه باالی ارزش داخلی پول تاثیر وارد میکند. باوجود آنکه در سال  در

اند، ارزش خارجی افغانی در سال همین در مقایسه با اسعار کشورهای عمدۀ کاهش نموده نموده و واردات کشور 

تنزیل  ٪۶و، روسیه، امارات متحدۀ عربی، ترکیه و چین( تجارت خارجی با افغانستان )پاکستان، ایران، هند، ساحۀ یور

  ب(. ۲۰۱۷، ۳۱)بانک جهانی، ص نموده است 

بود. باید افزود که این رقم باید در عین حال در  ٪۱۱در برابر دالر امریکائی  ۲۰۱۶تنزیل ارزش افغانی در سال 

ظر گرفته شود، زیراکه با تنزیل نرخ تبادله ارزیابی مالی شاخص های انکشافی کشور بطور مثال رشد عواید نیز در ن

از طرف دیگر رشد سطح قیم در نتیجۀ انفالسیون و  د.کشور بصورت اتومات بیشتر میگردعواید اسعاری ارزش 

بالنتیجه رشد صعودی برخی از شاخص ها چون عواید دولت نیز در واقعیت امر انعکاس دهندۀ رشد حقیقی عواید 

  (.۲۰۱۷نمیباشد )یو ایس آی پی، 
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 :نظريۀ معاصر پولی 

ای هل پول فیات را با درنظرداشت کشوررز عمطباالی پول فیات )پول بی پشتوانه( استوار بوده و  این نظریه

مختلف مستقل توضیح مینماید. این کشور ها میتوانند که واحد پولی خودش را از طریق بانکهای مرکزی شان نشر 

نموده و به این ترتیب هیچگاهی افالس نمی نمایند، زیراکه به اساس این نظریه دولت مجبور نیست که قرضۀ 

د. بالمقابل کشور هائی وجود دارند که به دولتی را که از بانک مرکزی بدست می آورد دوباره پرداخت نمای

صورت مستقل پول شانرا تولید نموده نمیتوانند، به طور مثال کشور های زون یورو در چوکات اتحادیۀ اروپائی. 

 درین کشور ها یک بانک مرکزی مشترک یعنی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپائی پول را نشر مینکند. 

دام کامل و ثبات سطح قیم باشد. کشور ها بدون تامین این دو پدیده نمیتوانند هدف اساسی کشور ها باید تحقق استخ

که در اقتصاد ملی از ظرفیت های موجود بصورت کامل استفاده نماید. این نظریه فرضیۀ ضرورت بیکاری جهت 

 ست.کنترول انفالسیون را رد میکند. بطور مثال در جاپان هم سطح انفالسیون و هم سطح بیکاری پائین ا

ساسی فروشات اند. یعنی اساس رشد محصوالت ناخالص داخلی و یا رشد مؤلد ادرین نظریه نکتۀ آغاز و یا 

اقتصاد ملی را رشد فروش محصوالت و خدمات تشکیل میدهد. در صورتیکه تصدی ها محصوالت شانرا به 

اری توقف میسازند. به این ترتیب بیکفروش رسانیده نتوانند یا سطح تولید را تنزیل میدهند و یا اینکه تولید را م

افزایش می یابد. در نتیجه رشد محصوالت ناخالص ملی تنزیل مینماید. اقتصاد ملی جهت انجام خرید و فروش به 

 معامالت پولی نیاز دارد. به عبارۀ دیگر پول دست داشته ایکه افراد حاضر اند مصرف کنند. عرضه و 

شده به حکومت پول را شامل دوران اقتصادی مینماید و یا زمانیکه حکومت با تمویل نمودن خدمات عرضه 

برعکس سکتور  محصوالت و خدمات مورد نیاز اشر از سکتور خصوصی بصورت مستقیم خریداری مینماید.

خصوصی باید پول ایرا که جهت خرید نیاز دارد یا از دولت بدست آرد و یا از طریق صادرات به کشور های 

ح بهتر رابطه میان سکتور دولتی و خصوصی باید این مناسبت را در رابطه با بودجۀ دولتی خارجی. جهت توضی

از نظر بگذرانیم. بودجۀ دولتی میتواند متوازن و یا غیرمتوازن )مازاد و یا کسر بودجه( باشد. کسر بودجۀ دولتی 

اهداف اقتصادی اش )رشد حکومت در ارتباط با  درین قسمتو برعکس میباشد.  خصوصیبه معنی مازاد سکتور 

 محصوالت ناخالط داخلی، و استخدام( تصمیم میگیرد. 

از نظر تیوری معاصر پولی حکومت باید برای سالیان زیاد کسر بودجه داشته باشد تا به این ترتیب از طریق 

امین ازدیاد مصارف دولتی پول زیاد داخل دوران اقتصادی گردیده و باعث رشد محصوالت ناخالص داخلی و ت

اینکار مازاد بودجۀ دولتی میباشد که در عین حال به معنی کسر در سکتور  یاستخدام کامل گردد. بدیل دیگر برا

ن مازاد بودجه مجبور است تا از سطح مصارف اش بکاهد و یا سطح خصوصی است. حکومت در صورت داشت

این سکتور مجبور و شده سطح پس انداز ها در سکتور خصوصی  این عمل باعث نزولمالیات را افزایش بخشد. 

و ته یافردد تا جهت تمویل تولیدات اش قرض بگیرد. در نتیجه سطح قرضه ها در سکتور خصوصی افزایش میگ

 وسطح تولید و تقاضای مجموعی در داخل اقتصاد ملی پائین می آید در نتیجه مقدار پول در اقتصاد کاهش می یابد. 

 . میگرددزول سطح رشد محصوالت ناخالص داخلی و ازدیاد بیکاری نباعث 

قروض دولت روز تا روز ازدیاد نموده و زمانی خواهد  ازین طریقبه این نظر اند که  دولتیبودجۀ کسر مخالفین 

ر پول یک کشور مستقل صنخواهد داشت. اما به اساس تیوری معا شانرارسید که دولت دیگر توان پرداخت دوبارۀ 

و همیشه قادر به پرداخت قروض اش به واحد هیچگاهی افالس نخواهد نمود در اختیار خودش است که نشر پول 

 بدون ،پولی را که خودش نشر میکند به مصرف برسانداش پولی اش خواهد بود. دولت میتواند در چوکات بودجه 

رین نظریه وظیفۀ نخست مالیات بدست آوردن پول از طرف دولت آنکه به جمع آوری مالیات نیازی داشته باشد. د
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طح قیم را دارا میباشد. در صورت سنبوده بلکه وظیفۀ مجادله با انفالسیون و به این ترتیب تامین ثبات در 

موجودیت پول زیاد در اقتصاد که باعث رشد سطح قیم، انفالسیون و تنزیل ارزش پول میگردد، دولت میتواند پول 

از دوران اقتصادی بیرون نماید. این کار از طریق بلند بردن مالیات صورت با استفاده از سیاست مالی فی را اضا

 گرفته میتواند. 

تجارت یک کشور مازاد نداشته  نسبطور خلص میتوان گفت که به اساس نظریۀ معاصر پولی در صورتیکه بیال

اطر ازدیاد پول در دوران اقتصادی کسر بودجه داشته باشد باشد )زیاد بودن صادرات نسبت به واردات( باید به خ

تا به این ترتیب رشد اقتصاد ملی، سطح استخدام کامل و ثبات سطح قیم تامین گردد. استخدام کامل از طریق برنامه 

و سایر مزایای اجتماعی چون رخصتی بیماری، تعطیالت و غیره تامین شده حداقل های تضمین جای کار با مزد 

واند. به این ترتیب همه عاید بدست می آرند. در نتیجۀ این کار اقتصاد ملی از همه ظرفیت هایش استفادۀ کامل میت

 بیکار جای کار پیدا کند.  آخرینبدست آورده میتواند. قرضۀ دولتی باید تا حدی ازدیدا یابد که 

 با تمام تفاوت هاایکه در نظریات مختلف پولی موجود اند همه انفالسیون را با مقدار پول در اقتصاد ملی ارتباط میدهند. 

انفالسیون در اقتصاد ملی به اشکال گوناگون ظاهر میگردد: انفالسیون ناشی از عرضه، انفالسیون ناشی از تقاضا، 

نفالسیون جهنده، انفالسیون خزنده. این اشکال انفالسیون طوریکه از نام شان انفالسیون باز، انفالسیون انفالسیون حاد، ا

پیداست بنابر دالیل مختلف ایجاد گردیده و در عین زمان با همدیگر در ارتباط اند، یعنی انفالسیون خزنده به انفالسیون 

غیرات در تقاضا و هم در عرضه جهنده و حاد مبدل شده میتواند. از جانب دیگر این اشکال انفالسیون هم از سبب ت

.ثیر وارد می نمایدتأظهور نموده میتوانند. اما انفالسیون در هر حالت باالی ارزش داخلی و خارجی پول   

  

در رابطه با نرخ تبادله و یا ارزش خارجی پول یک کشور باید سطح ربح را در نظر داشت که با انفالسیون در داخل 

سطح بلند نرخ سود در یک کشور سرمایه گذاری های خارجی در کشور را باال برده و یک کشور ارتباط نزدیک دارد. 

در نتیجه تقاضا به پول کشور مربوطه ارتقا مییابد. اما نرخ بلند سود در بسیاری حاالت باعث بلند رفتن درجۀ انفالسیون 

باعث رشد تقاضای مجموعی داخلی  نیز میگردد. از جانب دیگر سطح پائین نرخ ربح سطح مصرف داخلی را بلند برده،

گردیده و رشد اقتصادی را به بار می آرد. اما درین حالت سرمایه گذاری های خارجی در کشور کم میگردد. این حالت 

به خصوص در کشور های در حال رشد که تا حد زیاد به سرمایه گذاری های خارجی وابسته اند زیاد مفید نیست. از 

، بلکه ارزش خارجی پول و یا می یابد ند رفتن سطح قیم داخلی نه تنها ارزش داخلی پول کاهشجانب دیگر همراه با بل

. میسازدنرخ تبادلۀ پول را نیز به نحو منفی متاثر   

با بلند رفتن . ارتقا میبخشندبانک های مرکزی کشور ها در بسیاری حاالت در صورت درجۀ بلند انفالسیون نرخ ربح را 

مصارف شانرا تقلیل بخشیده، تقاضا به محصوالت و خدمات تولید شده کم شده، سطح قیم نزول نرخ ربح مستهلکین 

با بلند رفتن نرخ ربح در یک کشور سرمایه گذاری درین کشور نموده و در نتیجه ارزش داخلی پول ازدیاد می یابد. 

پولی کشور ایکه نرخ ربح در آن بلند  برای سرمایه گذاران خارجی جالب و مفید میگردد. به این ترتیب تقاضا به واحد

بصورت تدریجی ازدیاد مییابد. در  خارجی پول نیزاست ازدیاد مییابد. با بلند رفتن تقاضای خارجی به پول ارزش 

صورت درجۀ پائین انفالسیون حالت برعکس صدق میکند، یعنی بانکهای مرکزی سطح ربح را کاهش میدهند تا فعالیت 

بیشتر گردد. درین حالت تقاضا به پول در و خدمات تولید شده ه و تقاضای داخلی به محصوالت اقتصادی بیشتر گردید

داخل کشور ازدیاد نموده توانسته و اما تقاضا به آن در خارج از کشور کمتر میگردد، زیراکه سرمایه داران خارجی در 

درین حالت سطح ر به دست خواهند آورد. مفاد کمت صورت سرمایه گذاری با نرخ پائین ربح از فعالیت اقتصادی شان

 پائیین انفالسیون ازدیاد ارزش داخلی و نزول ارزش خارجی پول میگردد.
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در صورت انفالسیون با بلند رفتن سطح قیم داخلی محصوالت داخلی توانمندی رقابت در بازار های خارجی را نیز از  

ج از کشور گران شده، تقاضا به این محصوالت نزول نموده و دست داده میتوانند. بدین ترتیب محصوالت داخلی در خار

، طوریکه قبالً تذکر ای خارجی به پول داخلیدر نتیجه تقاضای بین المللی به پول داخلی نیز کم میگردد. با کاهش تقاض

در مقایسه با اسعار خارجی نزول میکند.  ۀ پولنرخ تبادل دادیم،  

انفالسیون از طریق انفالسیون وارداتی میگردد. با بلند رفتن تقاضا به  کاهش نرخ تبادلۀ پول باعث رشد بیشتر

محصوالت خارجی سطح قیم این محصوالت نیز بصورت تدریجی رشد مییابد. به این ترتیب با رشد سطح قیم واردات به 

(.۲۰۱۷اصطالح یک حالت انفالسیون وارداتی ایجاد میگردد )ایکونومیکس هیلپ،   

اقتصاد دان کالسیک داوید ریکاردو بدون توجه به نرخ ربح نیز « قانون قیمت واحد» درنظرداشت نظریۀ  انفالسیون با

باعث نزول نرخ تبادله میگردد. به اساس این نظریه سطح قیم محصوالت تجارتی بعد از کاستن مصارف ترانسپورت و 

گندم در فرانسه نسبت به انگلستان  سایر مصارف جانبی از آن در هر جا و هر کشور مساوی است. در صورتیکه

ارزانتر باشد تجار گندم را در فرانسه خریداری نموده و در انگلستان به فروش میرسانند. به این ترتیب تقاضای بلند به 

شده و ازدیاد عرضه در انگلستان باعث کاهش قیمت گندم درین  در فرانسه گندم در فرانسه باعث بلند رفتن قیمت گندم

ردد. این حالت تا زمانی دوام میکند که سطح قیم در هر دو کشور مساوی گردد. کشور میگ  

آن کشور کم میگردد. زیراکه با عین مقدار در طوریکه قبالً تذکر دادیم در صورت انفالسیون در یک کشور ارزش پول 

ر سطح قیم محصوالت صعود پول در مقایسه با حالت قبل از انفالسیون محصوالت کمتر به دست می آیند. به عبارۀ دیگ

میکند. حال زمانیکه فرض کنیم که سطح قیم باید در همه کشور ها یکسان باشد باید ارزش پول کشور اولی در مقایسه با 

کشور دومی در صورت موجودیت انفالسیون در کشور اولی نزول کند. به این ترتیب دیده میشود که در صورت 

کاهش می یابد )امیریکن نیز ه همچنان ارزش خارجی پول و یا ارزش تبادلۀ آن انفالسیون نه تنها ارزش داخلی بلک

(.۲۰۱۷ایکسپرس،   

در ارتباط با تاثیرات نرخ ربح باالی ارزش داخلی و به خصوص ارزش تبادلۀ پول باید گفت که وضعیت اقتصادی و 

نقش مهم را دارا میباشد. به عبارۀ سیاسی یک کشور باالی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری شان 

دیگر نرخ بلند ربح به صورت خودی بدون درنظرداشت سایر عوامل اقتصادی و سیاسی سرمایۀ خارجی را به کشور 

مربوطه جلب نمی نماید. سرمایه گذاران در قدم نخست ارزیابی میکنند که آیا سرمایۀ شان در یک کشور معین مصئون 

که سرمایه گذاری در کشور های دارندۀ اقتصاد و سیستم سیاسی بی ثبات خطرات بزرگی را است و یا خیر. روشن است 

همراه داشته و سرمایه گذاران در بسیاری حاالت از سرمایه گذاری درین کشور ها خودداری میکنند. تجارب نشان داده 

حال رشد موجود بوده که نه تنها سدی اند که این گونه وضیعت اولتر از همه در کشورهای کمتر انکشاف یافته و یا در 

در برابر انتقاالت سرمایوی از سایر کشور ها به این ممالک میباشد، بلکه درین کشور ها تا حدی در ارتباط با عدم ثبات 

سیاسی و اقتصادی سرمایۀ داخلی نیز در حالت فرار میباشد. در افغانستان در سالهای اخیر بعد از بیرون رفتن بخش 

ی خارجی و خراب شدن وضیعت سیاسی و نظامی کشور نه تنها سرمایۀ داخلی در حالت فرار میباشد بلکه زیاد قوا

 انتقاالت سرمایوی خارجی نیز کاهش زیاد نموده اند.

ر جلوگیری از فرار سرمایه از کشور وضع نموده است اما این طبا وجودیکه د افغانستان بانک مقررات معین را به خا

موجودیت یک سیستم سیاسی بی ثبات و فساد اداری زیاد مؤثر نیستند. قسمت زیاد سرمایه از  مقررات در حالت

، زمانیکه کاهش نیروی های خارجی در ۲۰۱۴افغانستان به شکل مخفی خارج میگردد. به خصوص در سالهای قبل از 

افزایش نگرانی های امنیتی، » دید. افغانستان مطرح بحث بود سالنه در چندین میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج میگر

بدین سو به بی اعتمادی ویرانگر مصرف کنندگان، تولید  ۲۰۱۴عدم اطمینان سیاسی و تضعیف حاکمیت قانون از سال 
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کنندگان و سرمایه گذاران افزوده است. ترس همه جانبه از یک بحران سیاسی به افزایش فرار سرمایه هم از جانب 

توسط انجامیده، و به این ترتیب افغانها  دارایی های شانرا به کشورهای خلیج، پاکستان، ایران، ثروتمندان و هم طبقۀ م

به اساس معلومات وزارت اقتصاد (. ۲۰۱۶)گروپ بین المللی بحران، « ترکیه و آسیای مرکزی، انتقال میدهند.

عدم موجودیت تسهیالت الزم، به شمول عدم میلیارد دالر را از سبب  ۸۰سرمایه گذاران افغانی در حدود »... افغانستان 

می  ۲۴)روزنامۀ افغانستان تایمز، « موجودیت حاکمیت کافی دولتی در خارج از کشور سرمایه گذاری نموده اند.

۲۰۱۶.)  

از طرف دیگر کشور های در حال رشد و به خصوص کشور های کمترین انکشاف یافته در قدم نخست مواد خام و نیم 

کارۀ تولیدې را صادر میکنند. ارتجاعیت تقاضا از نگاه قیمت به این محصوالت در بازار های بین المللی پائین است. 

کشور ها تقاضا به صادرات شان بصورت خودی ارتقا نمی یابد.  یعنی با تغیر سطح قیم در نتیجۀ تغیر در نرخ تبادلۀ این

به این ترتیب گفته میتوانیم که مسایل تیوریکی مربوط به رابطه میان انفالسیون، نرخ ربح و نرخ تبادلۀ اسعار با در 

 نظرداشت تجارت خارجی در کشور های بیشترین عقب مانده چون افغانستان تا حد زیاد صدق نمیکند. 

 

در پهلوی انفالسیون و نرخ ربح عوامل دیگر نیز باعث تغیر در ارزش داخلی و خارجی پول میگردند. ارزش داخلی 

پول نشان دهندۀ قابلیت مصرف از جانب واحد های اقتصادی در داخل یک کشور اند. به هر اندازه ایکه رشد و انکشاف 

رف در نتیجۀ امکانات وسیع کاریابی بیشتر بوده، عواید اقتصادی یک کشور سریع باشد به همان اندازه توانمندی مص

 ومستهکلین در صورت موجودیت یک سیستم عادالنۀ توزیع عواید باال بوده و به این ترتیب تقاضا به محصوالت 

نیز بیشتر میباشد. این موضوع به نوبۀ خود سطح تولید را باال برده و باعث رشد و انکشاف بیشتر سطح تولید خدمات 

میگردد. اما درین حالت خطر ایجاد انفالسیون نیز موجود بوده و در نتیجه ارزش پول نیز کاهش نموده صوالت ملی مح

 میتواند. 

 

به منظور ارتقای سطح صادرات نیز موجود  دولتامکان پائین آمدن ارزش پول از طریق کاهش ارزش پول از جانب 

ر مقایسه با واردات اش ارزانتر میگردند. با استفاده ازین وسیله است. درین حالت با کاهش ارزش پول صادرات کشور د

میتوانند ازین وسیله  دولتتولید داخلی از طریق ارتقای سطح صادرات باال میرود و از جانب دیگر سطح از یک طرف 

ت محصوال د، زیراکه با پائین آمدن ارزش پول یک کشور تقاضا بهیت تولیدات داخلی نیز استفاده کنبه منظور حما

 وارداتی در مقایسه با محصوالت داخلی کمتر گردیده، تولیدات داخلی تشویق میگردند. 

 

 نتيجه گيری

با درنظرداشت توضیحات متذکره میتوان گفت که در زمان تحلیل و ارزیابی ارزش داخلی و خارجی پول و ارتباط شان 

ی مورد مطالعه قرار گیرد. در غیرآن امکان آن موجود با هم باید موضوع با توجه به سطح رشد انکشاف در اقتصاد مل

ز جانب طراحان سیاست های پولی به جای تنایج مثبت پیامد های منفی را داشته باشند. همه اقدامات ااست که اقدامات 

 شایکه در کشور های رشد یافته برای تنظیم ارزش داخلی و در حاالت معین وارد نمودن تاثیرات اقتصادی باالی ارز

 خارجی و یا تبادلۀ پول الزم اند در هر حالت در قسمت کشور های کمتر انکشاف یافته جنبۀ عملی را داشته نمیتوانند. 

 

خ نراین درست است که در قسمت عوامل ایکه باالی ارزش پول تاثیر وارد میکنند فکتور های عمومی موجود اند، چون 

، اوضاع اقتصادی وغیره. اما تاثیرات این عوامل در اقتصاد های ملی ربح، انفالسیون، رشد اقتصادی، بیالنس تادیات

مختلف متفاوت میباشد. به طور مثال باال رفتن نرخ ربح تاثیرات متفاوت را در یک اقتصاد ملی با ثبات در مقایسه با 

ای یا در حالیکه کشور ه. و دارا بوده میتواند یک اقتصاد ملی که در آن ثبات اقتصادی یا موجود نیست و یا ضعیف است

تجارت  ویقشور مثال تتبادلۀ پول شانرا برای رسیدن به اهداف معین اقتصادی )بط شانکشاف یافته در حاالت معین ارز
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کشور های کمترین انکشافت یافته هم همین کار  ،خارجی و یا جلب سرمایۀ خارجی( در یک محدودۀ معین تغیر میدهند

سماً و ق تنایج اقتصادی از آن خیلی محدود و ناچیز بوده میتوانندطوریکه در باال تذکر دادیم  اما .را انجام داده میتوانند

 نتایج منفی را نیز به بار آورده میتوانند.
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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