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  مقدمه.  ١
ه درصدي روي ارزشهاي پولي زعنوان يك انداه  بهره بآه  رسد به نظر ميدر ظاهراگرچه 
 چرخه هره وري واقعي براي اقتصاددانان آالسيك، نمايانگر ب در سطح عميق تر ولي؛است
.  براي توليدات زمان بر، دستگاههاي صنعتي و آاالهاي ناتمام در فرايند توليد استتوليد

وسيله چشم پوشي ه اي درمقدار محدود هستند و آميابي آنها فقط مي تواند ب آاالهاي سرمايه
ست والني تر دارند، ممكن اط توليد  چرخهي آهيفرايندها.  جبران شود،از مصرف حال

لوبيت طعدم م. دربردارندرا هم ور باشند، اما انتظار بيشتر مصرف آنندگان  بيشتر بهره
  دستمزد از يك نظر، را آمياب مي آند و دستمزد مولد را باال مي برد و بنابراين آنآار،
و   حال از مصرف خودداري اساس عدم مطلوبيتاينبر . ت باشدمشقٍِّبرای  یتواند پاداش مي

 ابزارهاي باز توليد از انتظار بيشتر، دليلي براي آمياب بودن و برآمدهت عدم مطلوبي
.  شود درخواست يا انتظار،خودداريعنوان پاداش ه تواند ب بنابراين بهره مي.  استاي سرمايه

  غلبه آند، بايد به او قيمتي پرداختخودي طبيعي يبتواند براين ناشكيبا آه بشر براي اين
با اين خوي ناگزير . داند  از عدم اطمينان ميآآنده آينده را .ناشكيب دارد طبيعتي ، انسان.آرد
حال را برآينده مقدم بداند و چشم پوشي از مصرف حال را تنها درگرو مصرف بيشتر  است

  . مي پذيرددر آينده
 اقتصادداناني رهايچارچوب اصلي تفك) ٥٥٥،١٩٧٢(ازنظر ساموئلسن  له هاي باالجم

  .دتشكيل مي ده و فيشر رامانند بوم باورك 
وسيله نيروهاي عرضه و تقاضا ه عنوان عنصري آه به نظريه آالسيك، بهره را ب

 بهره برحسب پول روي  در نظريه آالسيك، اگرچه.گيرد  در نظر ميتعيين شده است
حجم پول و سطح  به سطح آن هيچ ارتباطي  وليشود، يها و وامهاي پولي پرداخت مييدارا

عنوان مثال، اگر عرضه پول به دوبرابر افزايش يابد، تنها اثر آن، افزايش ه ب. قيمتها ندارد
ماشين آالت، زمين  همان نسبت خواهد بود و براي نمونه، قيمت چاي، پارچه، سطح قيمتها به

 قيمت سهام و اوراق قرضه در  به طور دقيقهمچنين. شد  نيز دوبرابر خواهدمانند اينهاو 
 پولي به بهره هاي با اين نتيجه آه درصد ؛ البتهشود  دوبرابر ميقيقبه طور دتعادل جديد 

 متناسب با قبل خواهد بود و تغييري به طور دقيق،اصل پول آه مبين نرخ بهره است، 
طور صريح بر اين ه  بمزدهو نويسندگان قرن ن ازنايت ويكسلو ديويد ريكاردو . نخواهد آرد

  ).١٩٧٢،٥٥٥ ساموئلسن،.(ديدگاه پافشاري مي آردند
تر پس اندازها به آ آردن آارهدايتمجراهايي براي  فقط از نظر آنها بانكهاي تجاري

 آه درآن ، سيستم از  ـبهترين مخارج سرمايه گذاري هستند و به استثناي وضعيتهاي انتقالي
 بانكها سطوح نرخ بهره را ـيك تعادل بلند مدت به تعادل بلند مدت ديگري حرآت مي آند

 .آنند نميثر أمت
ازنظر آنها، هنگامي آه اقتصاد دراشتغال آامل است، انبساط پولي فقط به افزايش 

 ولي قيمتها را ،شود و اگرچه ممكن است نرخ بهره را در ابتدا آاهش دهد مي درقيمتها منتهي
  ميآنها افزايش اي و ارزش بازاري ، قيمت آاالهاي سرمايه با افزايش قيمتها. داد افزايش خواهد
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دروضعيت جديد آه آاالهاي سرمايه اي گران تر . مي آند آنها را گرانتر نابراين و بيابد
گونه است آه   و اينمي يابد مورد انتظار باالتر تحقق  بهره هاياند، تملك آنها فقط درگرو شده

  ).٥٥٥ـ٦، ١٩٧٢ساموئلسن، (باز خواهد گشت بلي خود قآالسيك به سطح دوبارهنرخ بهره 
دليل اين اظهار . ازنظر آالسيكها، نرخ بهره تحت تأثير متغيرهاي پولي نيست بنابراين

اگر اين  .اي آنها درمورد وجود شرايط اشتغال آامل براي اقتصاد است نظر، فرض پايه
، متغيرهاي پولي نيز درشمار تعيين آننده هاي بهره قرار حذف آنيمفرض را ازتحليل 

توان نرخ بهره را تاحد دام نقدينگي  فزايش حجم پول ميدر اقتصاد آينزي با ا. تفخواهند گر
 اين فرصت را براي پول ،ط اشتغال ناقصيشرا . آرد بيشتر را، توليددر نتيجهآاهش داد و 

ي آالسيكي فاصله بگيرد و با تأثيرگذاري برنرخ بهره ي آه از وضعيت ابرخنثاآندفراهم مي 
  . سبب تحرك اقتصاد شود

 دو دسته تعيين آننده عمده  وضعيت اشتغال آامل،بدون توجه به طور آليه  ببنابراين
  .براي نرخ بهره وجود دارد

  و  تعيين آننده هاي واقعي نرخ بهره)دسته اول
 . تعيين آننده هاي غير واقعي نرخ بهره)دسته دوم

 و يا در طرف درطرف عرضهتعيين آننده هاي واقعي نرخ بهره  پيشرواز نظر اقتصاددانان 
اي و جمعيت  در طرف عرضه، بهره وري موجود در آاالهاي سرمايه.  اقتصاد هستندتقاضاي

و در طرف تقاضا ساختار الگوي مصرف با ميزان بي صبري ) ٤٧٢، ١٩٥٨ساموئلسن، (
 از .باشند از مهمترين عوامل مؤثر در تعيين نرخ بهره مي) ١، ١٩٣٠فيشر، (مصرف آنندگان 

  . نيز نام مي برند١نوان عوامل ذهنيعه تعيين آننده هاي طرف تقاضا ب
ر به تفصيل بيشت نرخ بهره  ذهنيتعيين آننده هايدر مورد   مي خواهيممقالهدراين 

  .بپردازيم
  از نظر بوم باورکتعيين آننده هاي ذهني. ٢

 درزمينه تعيين کننده هاي ذهني نرخ بهره ديگرانبوم باورک اقتصاددانی است که بيشتر از 
  ).١٨٨٩ـ١٨٩١بوم باورك، (ت اسآردهمطالعه 

 اين هب.  نظريه اين اقتصاددان ازيک مدل بسيار ساده استفاده مي کنيمبهتربراي درک 
مطلوبيت فرد نماينده را ) ٤ـ٥ـ١٩٨١السن و بيلي، (ي از روش السن و بيلپيروي هبمنظور 
 اين . استt  مصرف درزمانCt در آن معرفي مي آنيم آه V(Ct(وسيله تابعه  بt درزمان

 دوره زماني m اگر. آند و فقط به سطح مصرف بستگي دارد به زمان تغيير نمي تابع نسبت
شرح ه را درنظر بگيريم، مي توانيم تابع مطلوبيت طول عمر مصرف آننده مورد نظر را ب

  .زير بنويسم
U = ΣV (Ct)/ (+ρ) t             t= , , …, T                                  )٢ـ١(  

_____________________________________________________________________ 
1. Subjective Factors. 



٩٨   ١٣٨٣ـ پاييز ١٣ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

تواند محدود يا   و مياستريزي   افق زماني مصرف آننده براي برنامهT در آن آه
. محسوب مي شود هر دوره ١ و نرخ رجحان زمانياست مقدار ثابت يك Ρ و .نامحدود باشد

   ، يعني  استمثبت و مشتق دوم آن منفي ´V فرض مي آنيم آه مشتق اول
V" <   

 مصرف  حالتدراين.  باشدt =  وt =   زمانريزي شامل  فرض آنيد آه افق برنامه
و   ديفرانسيل بگيريمه يكاگر از رابط.  است(�C ,C)ترآيب دنبال گزينش بهترين ه آننده ب

=dCt و t>فرض آنيم آه  خواهيم داشت باشد .  
dU = V´(C) dC + V´(C)dC/(+ ρ)                                         )٢ـ٢(  

 مي گيريم و دراين  در نظرdU = ه سطح مطلوبيت مصرف آننده تغيير نكند براي اينك
   حالت

(dC/dC)U=U = ـ [V´ (C)/V´(C)](+ρ)                             )٢ـ٣(        
مصرف حال خود را آاهش دهد آه  مصرف آننده مورد نظر، هنگامي حاضر است

  عني مصرف آينده بيشتري به او پيشنهاد شود، ي
|dC/dC| >  

 نسبت به حال آينده، نظر فرد به داليلي آه درادامه به آنها خواهيم پرداختاز زيرا 
 از دوشرط زير  يكرو براي ثابت نگه داشتن سطح مطلوبيت، هر  ازاين.دارداهميت آمتري 

  . باشددرستتواند  مي
C > C                            ρ =                                                      )٢ـ٤(  
ρ >                              C = C                                                    )٢ـ٥(  

 .است دوعلت اول ودوم ايجاد بهره ازنظر بوم باورك ۵ و ۴شرايططور مختصر   به
ي مصرف يعبارت ديگر مطلوبيت نهاه ب. باشد  ميV'' < ، زيرا  برقرار است۴نابرابري 

 اگرهمه چيزهاي  اشاره دارد آه به اين مورد٢مطلوبيت نهايي آاهشي. آننده آاهشي است
به قرض گرفتن در يك   يك خانوار با مصرف بالقوه بزرگتر در دوره بعدديگر ثابت باشد،

ه حياتش برابر  مصارف خود را دردو دورتمايل خواهد داشت تا با اين روش،بهره مثبت نرخ 
 دليل . اين علت، دليل اول ارجحيت زمان حال نسبت به آينده مي باشد از نظر بوم باورك.آند

مثبت باشد، خانوار  ρ وقتي آه.  بيان مي شود١  مطلوبيت بين زمانيدرتابع Pبه وسيله دوم 
 را  مصرف دوره اول حياتش تمايل خواهد داشت تا با اين روش،به پرداخت نرخ بهره مثبت

 . موجوديهاي برابر دو دوره افزايش دهد به هزينه مصرف دوره بعد حتي با
 ٣عبارتي آينده را تنزيله  قائل شود يا بρ داليلي آه باعث مي شود فرد ارزش مثبتي براي

 .شرح زير هستند هآند ب

_____________________________________________________________________ 
1. Time Preference. 
2. Diminishing Marginal Utility(DMU). 

  .مصرف آينده و يا به وسيله تنزيل مقادير مصرف آينده انجام مي شودتنزيل آينده يا به وسيله تنزيل مطلوبيت حاصل از . ٣
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جاودان ندارد، همواره مصرف آينده   فرد زندگي براي اين آه: محدوديت طول عمر.١
 خود، نسبت به مطلوبيت خودش از  بازماندگاناگر فرد به مطلوبيت. آند ل ميرا تنزي
 مصرف بعد براي تمايل خواهدداشت آه ارزش پايين تري را ، بدهد اهميت آمتريمصرف
 . شوداش قائل ، نسبت به مصرف در طول زندگياش از زندگي
اش را تنزيل   آه فرد مصرف آيندهشود  مي عدم اطمينان نسبت به طول عمر باعث.٢

 ).١٤ـ١٩٦٩،٢٠فريدمن، (دآن
 به نظر نمي آيد داليل ايم ه درادبيات رجحان زماني جستجو آردانتا آنجا آه اينجانب

  .١ديگري براي تنزيل آينده وجود داشته باشد
 ٢بررسي بيشتر درمورد تعيين آننده هاي ذهني بهره. ٣

  روابط رياضيو به وسيله اعي با استفاده از يك روش تحليلي ابددراين بخش قصد داريم
مورد دقت بيشتري قرار   ايجاد بهره معرفي آرديم، داليلعنوانه بآنچه را آه بخش قبلي، 

 .دهيم
آنيم و سپس به بررسي مطلوبيت نهايي آاهشي  درابتدا رجحان زماني را بررسي مي

  .پردازيم مي
 رجحان زماني  ٣ـ١

زندگي هرآدام از اين دو .  زندگي مي آنندB  وA فرد ،فرض آنيد درجامعه اي بسيار ساده
C برابرA  فردمصرف t =    دردوره. فرد از دو دوره تشكيل مي شود

A فرد و مصرفB 
C نيز برابر

Bدر دوره دوم يعني .  استt =  مصارف سرانه هر دو بدون تغيير خواهد ماند 
 :يعني. بود، قبل خواهد آنها مانندو موجودي آاالي 

C
A = C

A   
C

B = C
B 

 A فردبراي شروع، فرض آنيد  .آنند آدام آينده را تنزيل نمي درابتدا فرض آنيد هيچ
 B فردآار بايد از  براي اين. دهدبتمايل دارد مصرف خود را دردوره اول حياتش افزايش 

چه نرخ بهره   حداآثر دارد تمايل، وام اين براي دريافتA فردال اين است آه ؤس. بگيردوام 
 آند؟  ميحداقل چه نرخ بهره اي را براي پرداخت وام پيشنهاد B فرد؟ و داخت کندپر يا

  . برطبق جدول زير باشدياد شده هر دو فرد يقه هايفرض آنيد سل
  
  

  B و فرد Aفهرست مطلوبيت نهايي مصرف در دودوره زماني برای فرد . ١جدول شماره 
_____________________________________________________________________ 

براي آشنايي بيشتر با ريشه هاي ذهني بهره مي توانيد به آتاب پول و بانكداري اسالمي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري نوشته آقاي . ١
 پس از معرفي اين ريشه ها به شيوه اي روان، آنها را با  آن آتاب،٢٣٢ تا ٢١٦ايشان در صفحات . دآتر ايرج توتونچيان مراجعه آنيد

  .استدالل بحث آرده اند
 تا پايان مقاله، شامل الگوهای تحليلي مدلهای بررسی ارجحيت زمانی، مطلوبيت نهايي ٣کليه مطالب ارائه شده در قسمت . ٢

  .ری نويسندگان مقاله مي باشدکاهشی، تأثيرهاي تورمی ارجحيت زمانی و نظير اينها همگی حاصل ابداع و نوآو
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٠

  
آه سطوح مصرف درهردوره يكسان است و سليقه افراد تغيير نكرده است و  يياز آنجا

ي هرستون ي، اعداد مطلوبيت نها؛ بنابراينآنند آدام از آنها آينده را تنزيل نمي  هيچهمچنين
 .براي هر فرد در هر دودوره حياتش برابر است

´A                            i = , …, T                    = U´i Uبراي فرد i = U´i  
´B                            j = , …, H                    Vبراي فرد j = V´j = V´j  

ت به  حالصورت وام دريافت آند، دراينه  بB فردي از ي واحد نهاn  تعدادA فرداگر 
واحد اضافه خواهد شد آه هرآدام از اين واحد  t =  (n  (موجودي او دردوره اول حياتش

 آل او اضافه خواهد ي خاص خود را به مطلوبيتيهاي نهايي وام گرفته شده ، مطلوبيت نها
  آرد ، يعني

U´T+ , U´T+� , … , U´T+n 
  : به شرح زير خواهد بودAفردو بنابراين آل مطلوبيت اضافه شده براي 

Σ U´
T+q                                q =  , … , n 

ه ي را بي واحد نهاm هنگام بازپرداخت وام، او بايد (t=)از طرف ديگر، دردوره بعد
 t  شده از مطلوبيت دورهم آند آه آل مطلوبيت آ آمبازپرداخت وام از موجودي خودمنظور 

=   برابر خواهد بود با: 
Σ U´Tـr                                  r =  , … , mـ 

  .يمن زير تعريف مي آه شكل بA فردنرخ بهره را براي 
i = (mـn)/n 

 
 Aفرد 
 

 
 Bفرد 
 

 زمان واحد کاال
t =  

 زمان
t =  

  زمان  واحد کاال
t =  

  زمان
t =  

١  U´  U´ ١ V´  V´ 
٢ U´ � U´� ٢ V´ � V´� 
.   .    
.   .   
.   .   
i U´ i U´i j V´ j V´j 

      
      
T U´ T U´T H V´ H V´H 
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١ if m = n                    i =    
if m > n                    i >  
if m < n                    i <   

  .توانيم بنويسيم  ميAفرددر وضعيتي آه نرخ بهره صفر باشد، براي 
if     m = n                    ΣU'T+q< |Σ U'Tـr|                                   )٣ـ١(  

مطلوبيت نهايي   زيرا؛ي نزولي صادق استايه قانون مطلوبيت ندليل به باالنابرابري 
 ولي مطلوبيت آسر شده از او ،يابد اضافه شده به مطلوبيت آل او با نرخ آاهشي افزايش مي

 هنگامي حاضر به دريافت وام خواهد A  فردبه اين جهت. يابد  افزايشي آاهش ميبه شكل
 . دنبال شرايط زير استيعني او به. بود آه حداقل، مطلوبيت آل او تغيير نكرده باشد

ΣU´T+q = |ΣU´Tـr|                                                                      )٣ـ٢(      
ي ي نزولي بودن مطلوبيت نها دليل برقرار است بهباالدر وضعيتي آه رابطه 

 .است A فردي  خواهد بود و اين به مفهوم پيشنهاد نرخ بهره منفي از سوn < m طورقطع هب
 به t=ت در دوره حال وام بدهد، در اينB اگر فرد. کنيم  را بررسي ميBحال وضعيت فرد 

 شدن هرواحد از موجودي مبه ازاي آ. شود مي مي مصرف او آي واحد از واحدهاي نهاn تعداد
 .مي شود ماز مطلوبيت آل او آيادشده او مطلوبيتهاي خاص هر آدام از واحدهاي 

V´
H , V´

 Hـ , … , V´
 Hـ(nـ) 

  :  برابر خواهد بود باA فرد  پرداخت وام به دليلو آل مطلوبيت آسر شده به
ΣV´Hـy                  y =  , … , nـ  

  واحدm آند به ميزان مصرف او در دوره بعد هنگامي آه وام خود را بازدريافت مي
 : او برابر خواهد بود با مطلوبيت اضافه شده به مطلوبيت آل .دشو ميي اضافه ينها

ΣV´H+z                 z = , …, m 
وام خواهد شد   هنگامي حاضر به پرداختB ي نزولي، فردي قانون مطلوبيت نهادليلبه 

  .برقرار باشد آه رابطه زير
ΣV´

Hـy = |ΣV´
H+z|                                                                       )٣ـ٣(  

خواهد بود و اين به مفهوم پيشنهاد نرخ   m<n  برقرار است  بااليودرشرايطي آه تسا
در شرايطي آه مصارف سرانه رشد نكند و افراد، بنابراين . است B بهره مثبت از سوي فرد

 .آينده را تنزيل نكنند، نرخ بهره مشخصي را نخواهيم داشت
. رفين، رجحان زماني داشته باشدآنيم آه حداقل يكي ازط  ميحال وضعيتي را بررسي

 . دارد ρ <   رجحان زماني مثبتي به اندازهAفرض آنيد فرد
 .دو شمي دردوره اول وام بگيرد به اندازهرابطه زير، به مطلوبيت آل او اضافه Aكه فردچنان

ΣU´T+q                q = , …, n 
 برابر خواهد بود ،زپرداخت وامهنگام با  (t = ) اش در دوره بعد و مطلوبيت ازدست رفته

  :با
|ΣU´Tـr|/(+ρ)                        r = , …, mـ  
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  .او بدنبال تساوي زير است٢

 ΣU´T+q =|ΣU´Tـr|/(+ρ)                                                                )٣ـ٤(   
و  تواند بيشتر باشد  ميm  است، دروضعيت اخيرρ = طبيعي است نسبت به حالتي آه

آند و مين أ را تB  فردهاي ترجيحبه طور دقيقکه بزرگ باشد اي  به اندازهحتي ممكن است 
  .سبب حاآم شدن يك نرخ بهره مثبت در بازار شود

 وجود رجحان زماني براي وام گيرنده، شرط الزم براي پيدايش يك نرخ بهره بنابراين
حان زماني داشته باشد، شرط الزم براي ايجاد نرخ بهره اگر وام دهنده نيز رج. استتعادلي 

                      ρA > ρB:يعني. تعادلي، وجود رجحان زماني بزرگتر براي فرد وام دهنده است

   
 وجود رجحان زماني ، نرخ بهره مثبتايجادتا اينجا نشان داديم آه شرط الزم براي 

 .براي وام گيرنده مي باشد
 عنوان يك هزينه براي وام گيرندهه ان زماني برجح  ٣ ـ١. ـ١

 ناشي از مطلوبيت آثارمصرف آننده را از  براي بررسي بيشتر رجحان زماني، بهتر است
ي ي فرض مي آنيم مصرف آننده داراي مطلوبيت نهانابراينب. ١آنيممي ي نزولي جبران ينها
 t زمان  وام دريافت آند، درA فرداگر. تنزيل مي آند ρ >  ابت است و فقط آينده را به ميزانث

= قدار  به مnي آاال به مصرف آل او اضافه خواهد شدي واحد نها. 
ي خاص خود را به مطلوبيت يي وام گرفته شده، مطلوبيت نهايهرآدام از واحدهاي نها

 .آل او اضافه خواهند آرد
U´T+ , U´T+� , … , U´T+n 

  :بنابراين؛ ي ثابت استيمطلوبيت نهابنابرفرض، چون 
U´T+= U´T+� = … = U´T+n 

 به شرح t=  دريافت وام در زماندراثر آل مطلوبيت اضافه شده به او ،ت حالودراين
 :استزير 

ΣU´T+q = nU´               q = ,…,n                                               )٣ـ٥(  
 به شكلي را ي واحد نهاm ايدهنگام بازپرداخت وام، بو  t=  درزمان ازطرف ديگر

 شده از او به خاطر اين بازپرداخت مآل مطلوبيت آ.  آندآمبازپرداخت وام ازمصرف خود 
 :برابر است با 

ΣU´Tـr = mU´               r = ,…,mـ                                             )٣ـ٦(  
 :بيت او تغيير نكند، بايد براي اينكه آل مطلو؛اگر او آينده را تنزيل نكند

nU´ = mU´                  n = m )                                                  ٣ـ٧(  
  .يعني نرخ بهره پيشنهادي او صفر خواهد بود

 :ت حالولي اگر او آينده را تنزيل آند دراين
_____________________________________________________________________ 

فرض باعث مي شود آه انتخاب مصرف آننده تحت تأثير مطلوبيت نهائي آاهشي قرار نگيرد و ما را ياري مي آند آه تأثيرات اين . ١
  .  خالص مشخصه ارجحيت زماني را بررسي آنيم
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٣ nU´ = mU´/ (+ρ) 
n = [/(+ρ)]m                                                   )                        ٣ـ٨(
if  ρ  >                   m > n 

  .يعني باوجود رجحان زماني نرخ بهره پيشنهادي او مثبت خواهد بود
 ي آاهشييمطلوبيت نها  ٣ ـ٢

 حتي بدون قائل )انتظار افزايش مصرف سرانه وجود داشته باشد(باشد C >Cهنگامي آه 
 داراي Aفرد. جحان زماني، طرفين تمايل به نرخ بهره مثبت خواهند داشتشدن ر
U(C است و به اندازه  =٠t  دردورهCAمصرف

A
 درزمان. دست مي آورده  مطلوبيت آل ب(

t= C
A خواهد داشت آه مطلوبيت آلي برابر با را  U(C

A
 .او مي دهد به(

 . تمايل به دريافت وام داردود، آه مصارف هر دو دوره حياتش برابر شتا آنجا A فرد
ي يهرآدام ازواحدهاي نها.  او اضافه خواهد شدCAي به مصرفي واحد نهاn ،با دريافت وام

 .ي خاص خود را به مطلوبيت آل او اضافه مي آنديوام گرفته شده، مطلوبيت نها
U´T+ , U´T+� , … , U´T+n 
U´T+ > U´T+� > … > U´T+n 
ΣU´T+q                    q = ,…,n 

ي را از ي واحد نهاm هنگام بازدريافت وام، بايدو  t= از طرف ديگر در زمان
  : مي دانيم آه؛ آندم خود آt= مصرف دوره

U´n+ < U´n+� < … < U´n+m  
 : چنين است آل مطلوبيت آسر شدهبنابراين

ΣU´T+nـr                    r = ,…,m  
 ا آهازآنج

U´T+ > U´T+� > … > U´T+n > U´T+n+ > U´T+n+� > … > U´T+n+m  
 :زير برقرار شود ي تمايل به بازپرداخت وام خواهد داشت آه تساويي تا جاA فرد

|ΣU´T+nـr| =ΣU´T+q                                                                          )٣ـ٩(  
 .اشاره دارد. Aثبت پيشنهادي فرد  به نرخ بهره مخواهد بود آهm > n باال درشرايط 

ت شرط تعادل او  حال رجحان زماني نيز داشته باشد، دراينA  اگر فردباالدروضعيت 
 .برابر رابطه زير خواهد بود

  r|/(+ρ) =ΣU´T+qـΣU´T+n|)                                                         ٣ـ١٠ (
 : بااليعني درحالت

|ΣU´T+nـr| > ΣU´T+q                 )                                                                 ٣ـ١١( 
براي   است و اين يك هزينهn   بزرگتر از٣ـ٩ به مراتب نسبت به رابطهm آه اشاره دارد

   .رجحان زماني نداشته باشد يعني نرخ بهره بزرگتر از زماني است آه فرد. است A فرد
 عقالنيت و رجحان زماني  ٣ ـ٣

.  درذهن بياوريددوبارهجبران آرديم،  ي آاهشيي مطلوبيت نهاآثار را از A آه فرد وضعيتي
رجحان زماني . است صفر A اگر رجحان زماني وجود نداشته باشد، نرخ بهره پيشنهادي فرد
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را آه فردي .  زيرا او را مجبور به پرداخت بهره خواهد آرد؛  يك هزينه است،براي فرد٤

مبلغي را  ، در دوره اولاو. ، در نظر بگيريدآند ي ثابت دارد و آينده را تنزيل مييمطلوبيت نها
 آه پس از گذشت يك دوره.  نرخ بهره مثبت استشاملصورت وام دريافت مي آند آه ه ب

 t= و زمان بازپرداخت وام فرا رسيد، ديگر براي او تنزيل دوره درمتن آينده قرار گرفت
مفهومي ندارد و اعداد مطلوبيت، همان ، ي آه درمتن همان دوره قرار گرفته استهنگام

 زيرا با خود ؛ فرد احساس زيان خواهد آرد، در اين حالت. هستندمطلوبيتهاي تنزيل نشده
 آينده را تنزيل آردم آه مجبور شوم حاال بيشتر از آن ،چرا من در دوره قبل«: خواهد گفت

 آينده را به t=  در دورهA فرد»، مطلوبيت از دست بدهم؟ام هست آوردد هميزان مطلوبيتي آه ب
  : آردتنزيل ρ ميزان

U´/(+ρ) 
 مطلوبيت واقعي آه او ،حال آه در متن آينده قرار گرفته و سليقه او تغيير نكرده است

 :کهاست ´U نخواهد بود ، بلكه U´/(+ρ)  مي برد t= ازمصرف درزمان
U´ > U´/(+ρ) 

مي نگرد  به گذشته  وقتيگونه اي رفتار آند آهه ي عمل آند، بايد بي بخواهد عقالAفرد اگر
، هيچگاه خود ه بوداگر او آينده را تنزيل نكرد. خود را به خاطر انجام عملي سرزنش نكند

 .راسرزنش نمي آرد
 قرارگرفت زمان t=  ايراد وارد شود آه وقتي مصرف آننده درزمان اينالبته ممكن است

ه تواند ب آند، اين تنزيل را مي  براي او، زمان حال خواهد بود و اگر آينده را تنزيل ميدهيادش
 او با تنزيل آينده ضرري نكرده است ،صورت و دراين دهدبطور معكوس براي گذشته انجام 

 :زيرا
nU´(+ρ)= mU´   
n (+ρ) = m 
m > n       i >  

  . استدست آمدهه  مطلوبيت بقدار مطلوبيت ازدست رفته برابر با مقدارو م
گذشته به اين معنی است که گذشته ازحال و ) مرابحه(تنزيل معکوس:  به اين ايرادپاسخ

ای که به آن  آيا گذشته. ای که ديگر دردسترس نيست گذشته. حتی از آينده مهمتر است
هيم دسترسی نداريم از حال مهمتر است؟ درادبيات رجحان زمانی، هيچ اقتصاددانی رانخوا

  ! است، بيان آرده باشديافت دليلي مبنی بر اينکه گذشته از حال مهمتر
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٥  )ي آاهشييميزان اعتبار مطلوبيت نها(ي آاهشييمطلوبيت نهامورد بررسي بيشتر در  ٣. ـ٤

  اينبراي اما. ي آاهشي دليل ديگري براي نرخ بهره مثبت استيمطلوبيت نهانظر باورك، از 
مستقل از هم   در دو دوره بايد مصرف آننده، شود ايجادي بهرهي آاهشيمطلوبيت نهابا آه 

 ،آاالي مورد نظر باشد دوره اول، درحال مصرف واحدهاي وقتي او در. مصرف آند
 مصرف آخرين واحد از موجودي دوره اول، درواقع دوره با. ي او آاهشي استيمطلوبيت نها
شده و بادريافت موجودي  ودشود و مصرف آننده وارد دوره دوم حيات خ اول تمام مي

 باورك اصل اينكه برايدر اين حالت . آند  مي اقدامجديدي از همان آاال به مصرف آنها
  مشابه باداراي مطلوبيتي آامًالبايد دوم  صحيح باشد، واحدهاي مصرف در دوره

ودي ، پس از اتمام موجه اين منظورب. مانند در دوره قبل باشندهي واحدهاي يمطلوبيتهاي نها
دوره اول ذهنيت  عاري از  آامًاليد با،دوره اول، مصرف آننده براي ورود به دوره دوم

 يا بين پايان دوره اول و شروع  و مصرف آننده را شستشوي ذهني داد يا بايد بنابراين.باشد
مصرف واحدهاي  بري  لذتمقدار بگذرد و مصرف نكند تا خاطره  زيادي زمان،دوره دوم

 انتظار ی کهاگر فرد . امکان پذير نيست در عمل فرضي که؛ برودشل از ذهنآاال دردوره قب
تصميم   طبق نظريه باورك، در دوره جاريخواهد داشتدردوره بعد مصرف بيشتري رد اد

  زمان زيادي بايد آند، براي اينكه مبادا خود را سرزنش آندتقاضا  بهره مثبت ا وام ببگيرد
 و سپس شروع به مصرف دردوره بعد پاك شود گذشته  بماند تا ذهنيت مصرفءدريك خال

آينده درامتداد حال است و جلوانداختن مصرف   منطق اين آار درست نيست؛ زيراولی .آند
    .بيهوده است آاريي يبه خاطر نزولی بودن مطلوبيت نها

  
  الگويي برای معرفي آثار ارجحيت زمانی در ساختار اقتصادکالن .٤

 عقالنيت  نبودازبرآمده  ريشه ارجحيت زمانی برای بهره  آه شد استدالل٣ ـ٣در قسمت
 که نشان دهد چنانچه ارجحيت معرفي آنيم را الگويي داريم سعيدراين قسمت . است
دليلی برای بهره باشد، باعث بروز تورم )  است عقالنيتنبودهرچند ناشی از (زمانی

  .دراقتصاد خواهد شد
و دوره زماني درنظر بگيريد که درآن مطلوبيت يک الگوي نسلهاي تداخلي را با د 

  .افراد نسبت به مصرف درهردوره زماني جدايي پذير است
V = ΣDjU(Ci

t+j)                ,          j =  ,                    )۴ـ١     (            
                                               i =  , �     

 رجحان زماني مي باشد که مقداری پارامتر D و معرف نسل iارامتر زمان  پ tکه درآن
  .مثبت است

 t کل توليد دردوره بنابراين. کنند  توليد مي، افراد تنها دردوره اول حيات خودآنيدفرض 
 توليد درهردوره آنيدفرض . شود  توسط افراد نسل اول توليد مي آن که تماماست Ptبرابر با 
 .ثابت است دراين اقتصاد، جمعيت  و به عالوه افزايش مي يابدgا نرخ رشد ي بي نمابه شكل

برای تجهيز مصرف  وجود فرض ديگري نيز الزم است و آن اينکه ،برای ادامه تحليل
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امان ماندن از قحطي   دروش انداز فيزيکي وجود ندارد و تنها رامکان پسبازنشستگی ٦

ز بتوان در دوره بعد، ا  تااستام به ديگران  وبه شكلبازنشستگي پرداخت بخشی از توليد 
  . بازنشستگي را تأمين کرد سالهاي مصرف، آنبازده

ای که هرفرد دراين اقتصاد درحال رشد با آن مواجه  براساس توضيحات باال قيد بودجه
  . مي باشد زيرشكلاست به 

Ct + ßC�t+ = Pt                                                                          )۴ـ٢(  
  .است   ß=/(+g)که درآن  

دراين اقتصاد، هدف فرد نماينده .الگوی بين نسلي مورد نظر، کامل شده است
حل اين الگو پاسخ . استحداکثرکردن مطلوبيت بين زماني اش نسبت به يک قيد بين زماني 

  .زير را نتيجه خواهدداد
D/ß = U´/U´�                                                                               )۴ـ٣(       

، پاسخ اين برابري عددی غير به اين جهت و هستند غير منفي باالتمام عناصر رابطه 
 کوچکتر از يک خواهد باال باشد، مقدار عددي رابطه D  بزرگتر از ßاگر . منفي خواهدبود

دوره دوم زندگي   مصرف دوره اول زندگي از ميزان مصرف ميزان بيشتر بودنبود که بر
  .داللت دارد

If   ß > D            U´� > U´           Ct > C�t+                               )۴۴ـ(        
 شرايط براي برقراري بازار به اين جهتکه امکان پس انداز فيزيکي وجود ندارد ا ازآنج

  .در اين اقتصاد، همواره رابطه بين دوره اي زير برقرار استهمواره  .پول فراهم مي شود
PtCt = αPt+1C�t+1                                                                          )۵۴ـ(       

از ) α( ارزش پولي مصرف دردوره اول زندگي، نسبتي هموارهبه عبارت ديگر،
 به شکل زير نيز  مي توان راياد شدهبرابري . استدوم زندگي ارزش پولي مصرف دردوره 

  .نوشت
Pt+/Pt = (/α)Ct/C�t+                                                               )۵۴ـ( ´ 

  . کنيم به رابطه تورم مي رسيمآمکه اگر عدد يک را ازطرفين آن 
π = (/α)(Ct/C�t+) ـ                                                                  )۵۴ـ( ´´ 

 برابر با ß  نسبت به حالتي که ۴ـ۵´´ برقرار باشد، طبق رابطه ۴ـ۴اگر نابرابری 
Dنرخ تورم باالتري خواهيم داشتباشد .  

 شكل مطلوبيت افراد دارای آنيد آه، فرض بيان شودبرای اينکه اين استدالل، روشنتر 
  .د باشلگاريتمي زير

V = LnCt + DLn C�t+                                                                  )۶۴ـ(  
  . مارا به پاسخ زير مي رساند۴ـ٢که حل آن با توجه به محدوديت 

ß / D = Ct/ C�t+                                                                         )۴ـ٧(  
  : خواهيم داشت۴ـ۵´´گذاري آن دررابطه که باجاي

π = (/α)(ß/D) ـ                                                                          )۴ـ٨(  
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٧ يعني آينده اهميت ( رجحان زماني کوچکترباشدمشخصه در رابطه باال هرچه 

يعني  (ßولي با کوچکتر شدن  مي شود؛نرخ تورم باالتری تحميل ) داشته باشدکمتری 
  .قيمتها کاهش خواهند يافت) افزايش نرخ رشد توليد

که نرخ آنيد  اين رابطه رياضی نهفته است؟ برای سادگی فرض در پسچه استداللی 
  :ت خواهيم داشت حالدراين) = D ٢/١(باشد /. ۵رشد توليد صفر و اندازه رجحان زماني 

π = (�/α) ـ                                                                                  )۴ـ٨( ´ 
 اين نتيجه. به عبارت ديگر، اين تمايل وجود دارد که سطح عمومي قيمتها دوبرابر شود

کند  تنزيل مي/. ۵ وقتي فرد، آينده را با ضريب زيرا ؛منطقی و طبيعي استل  کامبه طور
ه دردوره  اول وام داده است، دردوره بازنشستگي دريافت انتظار دارد که بيشتر از آنچه ک

زيرا آينده برای او ارزشي کمتر از حال داشته و اگر قرار باشد بخشی از مصرف خود ( آند
در اين مثال . به دست آوردرا وام دهد، انتظار دارد درآينده متناسب با نرخ تنزيل، بهره اي 

. وره بازنشستگي دوبرابر ميزان وام، دريافت کند در د بتواندمصرف کننده انتظار داشت که
ليد رشد نکند ميزان  زيرا توليد رشد نکرد وطبيعي است هنگاهي که تو؛ولي اين ا تفاق نيفتاد

 نشان مي دهد که برای چنين ۴ـ٨´رابطه.  استبازدريافت، درست برابر با مبلغ وام داده شده
از جنبه پولي، ارزشی که انتظار دريافتش مصرف کننده ای اين تمايل وجود دارد که حداقل 

اي خاص،  گونهه  چنين سيستمي برد ، ذهنيت افرادبه اين جهت. دست آورده را داشت ب
  . شرايط را برای امواج تورمي آماده مي کند

، نرخ ديدگاهاز اين . است نرخ بهره اسمي امکان پذير  بااعمال عيني ارجحيت زماني
درمثال اخير، . ماني افراد يک جامعه را نشان مي دهدبهره اسمي، ميزان ارجحيت ز

به وجود  را در اقتصاد  درصد١٠٠، نرخ بهره اسمي برابر با /.۵ارجحيت زماني برابر با 
 پرداخت روش.  که نتيجه آن، افزايش قيمتها درست برابر با همين نرخ خواهد بودآود مي

  . حجم پول افزايش يابدبه ناچار بايد برای تأمين بهره اسمي. بهره اسمي ارزشهای پولی است
  

   پژوهشدستاوردهايجمع بندی . ۵
اگر وام دهنده رجحان زماني داشته باشد، فقط دريك نرخ بهره مثبت به دادن وام راضي  )الف

  .آند ، تنزيل مي آه نسبت به طول عمر خود اطمينان ندارد دليلاو آينده را به اين. خواهد شد
، اگر در دوره بعد، يعني هنگام بازدريافت  آرد، وام را پرداختپس از اينكه وام دهنده
. دهدبتواند مطلوبيت او را افزايش  اي نمي  وام باهرنرخ بهره اينوام و بهره آن، زنده نباشد،

 تحليلهاي طبق بازدريافت وام، زنده بماند و وام و بهره آن را دريافت آند، زمانولي اگر تا 
  .دست خواهد آورد ه را نسبت به آنچه ازدست داده بود بفصل دوم، مطلوبيت بيشتري

 زيرا مانند وام دهنده درمورد طول عمر ؛وام گيرنده نيز ممكن است رجحان زماني داشته باشد 
 . از اين نظر حاضر است بادريافت وام، مصرف حال خود را افزايش دهد. مينان نداردطخود، ا

 بازپرداخت وام فوت نموده باشد، ديگر اگر وام گيرنده دردوره بعد، يعني هنگام
ولي اگر زنده بماند، پس از بازپرداخت وام وبهره آن، احساس . شود؛ مي نممطلوبيتي از او آ
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 بازپرداخت وام و بهره آن در اثربراي او مطلوبيت ازدست رفته   زيرا؛زيان خواهدآرد٨

 .باشد مي  دريافت وامدراثردست آمده ه بيشتر از مطلوبيت ب
آنند   به طول عمرخود، آينده را تنزيل ميياطمينانه دليل نااين نظر تمام افرادي آه باز 
هستند، اگر اميد به زندگي بسياراندآي داشته باشند  عبارتي داراي رجحان زمانيه و ياب

 تمام افرادي آه رجحان زماني دارند و اميد به زندگي داد وام بگيرند و خواهند بيشترترجيح
 .دارند، بيشترترجيح مي دهند وام بدهندبسيارباالئي 

  جوانان نسبت به پيرها اميد به زندگي باالتري داشته باشند و آهطبيعي است فرض آنيم
ولي وام .  بيشتر ترجيح مي دهند وام بدهند و پيرها ترجيح مي دهند وام بگيرندبنابراين

آه ـ  آن ازسوي پيرها براي بازپرداختدهندگان جوان درصورتي وام خواهندداد آه تضميني 
 اين تضمين هنگامي فراهم مي شود آه . وجودداشته باشد ـيني دارندياميد به زندگي بسيارپا

 .گذارندبپيرها ارثي را ازخود برجاي 
وام مي گيرند زيرا اهميت آمتري به مطلوبيت وارثان خود از  ازاين نظر، پيرها

 .مصرف تا مطلوبيت خود از مصرف مي دهند
 اين است آه رجحان زماني فقط به دست مي آيديار با اهميتي آه از اين تحليل آموزه بس
تواند تعيين آننده نرخ بهره باشد آه وام گيرنده اميد به زندگي نزديك به صفر  درمواردي مي

 نزديك به يو وام دهنده نيز اميد به زندگ ١داشته باشد و ارثي را نيز از خود برجاي گذارد
وام  تعميم رجحان زماني به ابعادآالن بازاررسد  در اين منطق به نظر مي. شداطمينان داشته با

  .خالف اصول عقالنيت باشد) وغير صحيح( خاص شدته ب اين ويژگيهاي با
براساس استداللهای آيا در واقع رجحان زمانی دارای اعتبار نظری الزم است؟ ) ب
اين نظر که نرخ بهره مثبتی را   از چنانچه وام گيرنده رجحان زمانی داشته باشد٣.ـ٣قسمت

دست آمده ناشی ه  زيرا کل مطلوبيت ببه دست مي آورد؛بايد بپردازد يک زيان مطلوبيت مرده 
  .ازدريافت وام، کمتر از کل مطلوبيت ازدست رفته به خاطر بازپرداخت وام خواهد بود

جا که وام دهنده به ازآن. ای را که رجحان زمانی دارد، بررسی کنيم  شرايط وام دهندهحال
تی به کاهش حال درفقطخاطر ارجحيت زمانی ارزش بيشتری برای مصرف حال قائل است، 

پس ازاينکه وام . آند که مقداربيشتری دردوره بعد دريافت  تمايل داردمصرف حال خود
 وتنزيل نشده  ي ناشی از مصرف،يکه مطلوبيتهای نها دهنده دردوره دوم قرارگرفت ازآنجا

  .دست خواهدآورده هستند، فرد بيشتر از آنچه دردوره قبل محاسبه کرده بود، مطلوبيت بواقعی 
 ؛دست خواهد آورده اش ب ازاين نظر، وام دهنده يک منفعت مطلوبيت متناسب با نرخ بهر دريافتی

 بازدريافت وام و بهره آن، بيشتر از کل مطلوبيت در اثردست آورده ه زيرا کل مطلوبيت ب
  . به خاطر پرداخت وام به وام گيرنده استازدست رفته

  مي توان گرفت؟چه نتيجه ای از اين استدالل 

_____________________________________________________________________ 
رثي را از خود بر جاي خواهد گذاشت وام با بهره مثبت انديشد آه به دور از عقالنيت است آه فرد با اينكه مي داند ا خواننده مي. ١

  .تقاضا آند
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٩ ه ب) باهرنرخی، برابر يا متفاوت ازهم(چنانچه افراد جامعه دارای ارجحيت زمانی باشند 

ي برای تشکيل بازار وام ي اين ارجحيت را مبنا هيچگاهای که حال را برآينده مقدم بدانند، گونه
ای دراين اقتصاد وجود داشته باشد به هيچ وجه ناشی از ارجحيت   و چنانچه بهرهدهند ميقرارن

زيرا افراد، قبل ازاينکه تصميم بگيرند وام دهنده باشند يا وام گيرنده، اگر ؛ زمانی آنها نيست
  .ي عمل کنند، منافع و زيان ناشی ازهرتصميمي را به خوبی می سنجنديبخواهند عقال

به خوبی . دهند دانند که ارجحيت زمانی دارند و به آينده اهميت کمتری مي يافراد به خوبی م
چنانچه وام گيرنده باشند، دچارزيان مطلوبيت خواهند شد ) ارجحيت زمانی(می دانند با اين معيار

بنابراين ترجيح خواهند داد وام  .دست خواهند آورده و چنانچه وام دهنده باشند، منفعت مطلوبيت ب
پس هيچ بازاری برای وام تشکيل نخواهدشد و هيچ  !شود که وام بگيرد ی کسی پيدا نميبدهند ول

  ! نرخ بهره ای هم نخواهيم داشت
 »استقالل زمانی«چه درباره رجحان زمانی و چه درباره  مطلوبيت نهايي کاهشی  )ت
وان وجود شايد درمواردی بت. فرضی است که بنای تحليل به وجود آن بستگی تمام دارد مهمترين

اگر فرد به جای اينکه کل مصرف خودرا به وسيله وام . فرض استقالل زمانی را معتبر دانست
تجهيز آند، فقط بخشی از آن را بادريافت وام تأمين کند، مي توانيم استقالل زمانی را مشاهده 

است را زيرا خالء زمانی الزم برای آن بخش از مصرف که به وسيله وام تأمين مالی شده . کنيم
  .توان بابخش ديگری ازمصرف که با وام تجهيز نشده است حفظ کرد می

حداقل برای موردی که فقط بخشی ) هرچند غير منطقي(چنانچه بپذيريم استقالل زمانی 
ازمصرف، تأمين مالی می شود وجود دارد، باز نتايج آن گونه که مورد انتظارهستند به وقوع 

رد برای افزايش مصرف حال خود، وام مي گيرد موجودی او نمي پيوندند؛ زيرا هنگامی که ف
دردوره اول مصرف، افزايش خواهد يافت که مصرف آن به زمان بيشتری نياز خواهد داشت و 

وقتی که دوران خالء کوتاه . نتيجه آن، کاهش دوران خالء نسبت به مصرف در دوره بعد است
ميزان لذت بری واحدهای مصرف دردوره شود، مدت زماني که الزم براي پاك شدن خاطره  مي

شود و بنابراين فهرست مطلوبيتهای نهايي ناشی ازمصرف دردوره  اول از ذهن، رعايت نمي
دراين وضعيت، برای اينکه . دوم، کمتر از ميزانی است که قبل ازدريافت وام برآورد شده بود
د، حاضر است کمتر از آن کل مطلوبيت بين زمانی وام گيرنده به دريافت وام کاهش پيدا نکن

اين ! ميزان مطلوبيتي که به دليل دريافت وام به دست آورده است با بازپرداخت وام ازدست بدهد
هيچ تضميني وجود ندارد . تمايل ممکن است دريک نرخ بهره منفی و حتی صفر برآورده شود

لتهای ممکن است که نرخ بهره مثبت فقط يکي از حا. که نرخ بهره مثبت بتواند او را راضی آند
به طور ويژه احتمال وقوع کمتری خواهدداشت؛ زيرا وام گيرنده حاضر نيست درمقابل مطلوبيت 
به دست آمده به دليل دريافت وام، درست به همان اندازه فقط به دليل بازپرداخت وام، مطلوبيت 

وام دهنده با . کند شرايط وام دهنده نيز همين وضعيت چند پاسخی را تأييد مي. ازدست بدهد
دهد که نتيجه آن، افزايش طول دوره خالء و  پرداخت وام، مصرف دوره اول خود را کاهش مي

دراين شرايط وام دهنده . بنابراين افزايش فهرست مطلوبيتهای نهايي در دوره بعد خواهد بود
منفی نيز عاقل هم برای اينکه مطلوبيت بين زمانی ثابتی داشته باشد، ممکن است به نرخ بهره 

  ).حتی ممکن است يک نرخ بهره مثبت و يا صفر نيزرضايت او را فراهم آورد(راضي باشد 



١١   ١٣٨٣ـ پاييز ١٣ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
به بيانی خالصه، تنها جواب برای نرخ بهره تعادلی بازار، نرخ بهره مثبت نيست، بلکه ٠

با . اين تعادل ممکن است دريک نرخ بهره منفی و يا صفر نيز اتفاق بيافتد يا در اصل روي ندهد
 استدالل، بايد ازخود بپرسيم ريشه مطلوبيت نهايي کاهشی درادبيات نرخ بهره برای اثبات اين

نرخ بهره هم مي تواند مثبت، هم منفی و هم صفر «ای که  کدام قضيه طرح شده است؟ قضيه
؟ اين قضييه ای نيست که نيازمند اثبات باشد، زيرا نرخ بهره يا مثبت است يا منفي و يا !»باشد
  .نچه الزم است اثبات شود، فقط يکی از موارد باال استآ!! صفر

  ! به روشني، همين استدالل در مورد ريشه ارجحيت زمانی نيز معتبر است
کارايي ريشه مطلوبيت نهايي کاهشی » استقالل زمانی«با فرض وجود پيش فرض )پ

يگري نيز به وجود عامل د) چه در نرخ مثبت، منفی و يا صفر( برای تشکيل يک بازار وام
اين انتظار . مي باشد» انتظار افزايش مصرف دردوره بعد«اين عامل بسيار مهم. بستگي دارد

هنگامی معقول و منطقی خواهد بود که درآن اقتصاد، توليد کل درحال افزايش باشد و يا حداقل 
شه رشد توليد کل، يا نرخ رشد اقتصادي مثبت نشانه ري. انتظار افزايش آن وجود داشته باشد

مستقل ديگری برای بهره است که به طور آامل برآمده ازطرف عرضه اقتصاد است و 
چنانچه ادعا شود مطلوبيت نهايي . مشهور است١»نرخ بهره فنی«درادبيات نرخ بهره به

مي تواند باعث ايجاد بهره شود، انتظارداريم به تنهايي و ) به عنوان يک ريشه مستقل(کاهشی
. ر، اين توانايي را داشته باشد که نرخ بهره مثبت را دربازار برقرار کندمستقل از ريشه های ديگ

 مالحظه آرديم ١ ـ٣زيرا چنانچه در قسمت . انتظاری که درعمل برآورده نخواهد شد
درشرايطي که فقط مطلوبيت نهايي کاهشی، مبنای تشکيل بازار وام باشد، اين بازار هرگز 

ه دريافت نرخ بهره مثبت تمايل دارد درحاليکه وام گيرنده، زيرا وام دهنده ب. تشکيل نخواهد شد
فقط دريک نرخ بهره منفی اين وام را خواهد گرفت و از اين نظر دريک نرخ بهره مثبت، تمام 

  !   افراد تمايل خواهند داشت وام بپردازند، ولی کسی پيدا نمي شود که وام بگيرد
مالحظه آرديم ) تأثيرات تورمی رجحان زمانی( ٤با دقت در نتايج مدل ارائه شده در بخش  )ث

ولی . تواند آثار تورمی رجحان زمانی را کاهش داده و يا از بين ببرد چنانچه توليد رشد آند، مي
آنچه الزم است مورد توجه قرار گيرد اين است که . کنيم اين نتيجه ای نيست که ما جستجو مي

 آورد که برای نمايش آثار ناشی از ريشه رشد توليد، ريشه ديگری برای بهره به وجود مي
 نمايش آثاري ٤هدف دنبال شده در قسمت . رجحان زمانی، بايد مدل را خالی از آن تصور کرد
  .  است که فقط متعلق به ريشه ارجحيت زمانی است

_____________________________________________________________________ 
1. Technological Interest Rate. 
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