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ونیتورمهو بواژهیووبوهیحقوقیوقانونیدرمووردچگوونگیبرخووردبوارموزارزهواهابحثاینروزها

یهواجنجوالدرمحافلعلمیوخبریبسیارداغاسوت.درکنوارتموامینیکوتیبیعنیهاآننیتریمیقد

شود بهزبانیفارسخبری،فقدانیکنگاهعلمیخصوصاازمنظراقتصادیدررابطهبارمزارزهادرجامعه

.شودیماحساس

،اندرفتهبهاستقبالاینفناوریهادهندهتوسعهبهمباحثمالیومندانعالقه،کاربران،گذارانقانوناگرچه

.بهعقیدهنگارنده،تنهواعلو اقتصواداندکردهمادرمواجههبااینپدیدهمالیجدیدسکو اقتصادداناناما

یکردهوجامعهرانیبشیپنتایجاقتصادیاستفادهازرمزارزهاراتواندیماستکهباتوجهبهابزارهایخود

یسنتیبانکیوپولیبهسیست پرداختمبتنیبررمزارزهاآگاهکندهاست یسگذارازرا یتأثازعواقبو

وبرایهرچهبهترانجامشدناینفرآیندراهکارارائهدهد.

مقدمه

توسطساتوشیناکاموتونیکوتیبازارائهترشیپبزرگاتریشی،سیسالاقتصاددان1فردریکفونهایک

کالسیکقرنهجدهمیرابوهچوالشاقتصاددانان،اعتقادتاریخیوغالب2زداییازپولدرکتابمه ملیت

هواد مت.ایجادسیست پولیوخلقپولاسهادولتوظایفنیترمه معتقدبودندکهیکیازهاآنکشید.

یبورراتیتوأثیبسیاریپیراموناینکهافزایشیاکاهشنقشومسئولیتدولتدرعرضهپوولچوههابحث

رایجبود؛امواهمگویانحصوارایونقودر دردسوتاندولوترااقتصادداناناقتصادخواهدگذاشتدرمیان

یدوازجریوانآزادپوولصوحبتیکاینانحصارقدر رابهچالشکشهایکاصلپذیرفتهبودند.عنوانبه

اتریشویوعودهتحقوقاقتصواددانبتواندبهطرفدارانایننیکوتیبتاگذشتیمکرد.بهنظرسیسالباید

رویایپیامبرشانرابدهد.

دربازارهاینیکوتیبیرفتارواکاو،اینمقالهبه4وتقاضا3پسازشرحمختصرالگوهایمبیننظامعرضه

چگونهتعییننیکوتیبودرآنسعیشدهبهاینپرسشمه اقتصادیپاسخدهدکهقیمتپرداختهمالی

درنظرگرفت.6آنراکاالیگیفنتوانیماستیا5شبیهحبابدرنظاممالینیکوتیبوآیارفتارشودیم

                                                
1
 Hayek 
2
 Denationalization of money 
3
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نظامعرضهوتقاضا

ریککواالوخودما رادربوازاررابطهبینقیمتومقداکهاستیکمدلاقتصادنظامعرضهوتقاضای

یوبازاررقابتاصطالحبازارآزادبرایبرقرارینظامعرضهوتقاضاضروریاست.دریک.کندیمیبررسآزاد

کیوصور بهمتیبگذارندوقمتیقیبررویادیاثرزتوانندیوفروشندگاننمدارانیازخرکیچیهیاآزاد

کننودگاناثورعرضوهدیتولمیزانکنندگانومصرفیبرمقدارتقاضاکهشودیمبیرونیدرنظرگرفتهداده

.گذاردیم

قانونعرضه

 بهگرافزیرتوجهکنید.



موتیاسوتودرقموتیمقدارعرضهوابستهبوهق،طیشراریثابتبودنسابافرضکهدیگویقانونعرضهم

کاریرویونهیمانندسرمادیچونعواملتول.عرضهکمترخواهدبودترنییپامتیودرقشتریباالترعرضهب

عرضهیعنی؛ستیعرضهعمودیمنحنیه دارد.گاهیاستثنائات،منحنیعرضهثابتهستندمد کوتاهدر

؛دنوعرضوهندارزانیبرمیومقدارتقاضااثرمتیمواقعقنیوجودندارد.دراآنشیثابتاستوامکانافزا

وجوودبوهیشتریبنیباعثشودکهزمتواندیباالترنممتیاست؛وقثابتکهایدنیبررونیندمقدارزممان

.(Britannica)دیآ
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7شدهکنترلعرضه

دراقتصادهایمتمرکزپولتوسطبانکمرکزیوباتوجهبهافزایشمقودارکاالهوایمبادلوهشودهایجواد

ماننودرمتمرکزیغوهدفآنمبادلهکاالهاوخدما بایکقیمتنسبتاثابتاست.دریکسیست شودیم

یمرکوزیبورایایجوادپوولوجوودندارنودوتنهواالگووریت ازپویشهوابانکهیچنهادیچوننیکوتیب

شودنبحوثوتورروشون.برای(Bitcoin wiki)کندیم،چگونگیونرخایجادپولرامشخصشدهنییتع

حثمرتبطباعرضهبههمینتوضیحاست،ازمبانیکوتیبموضوعاینمقالهبررسیتقاضابرایکهییازآنجا

مختصربسندهشدهاست.

قانونتقاضا

،باکاهشقیمتیککاالمردممقداربیشوتریازعواملریثابتبودنسافرضبادیگویمزیقانونتقاضان

بهگرافزیردقتکنید..آنکاالراتقاضاخواهندکردوبالعکس


کاهشیابود.بورایدراایونستیبایممطابقباقانونتقاضاباافزایشقیمت،تقاضابرایکاالوخدما 

یکتابعنزولیاست،اولبایودچگوونگیرسو نموودارصور بهموضوعکهچراگرافتقاضابهشکلفوقو

کنی .عریفمییکتابعمه تعنوانبهتقاضابررسیشود.بهاینمنظورابتداقیدبودجهرا

شتریبرایاستفادهازترکیوبکاالهوایمچگونگیمصرفدرآمدکنندهمشخصقیدبودجهیاخطبودجه

دالردر10دالردرآمدداریودو100کهاگرشماکندیمقیدبودجهمشخصترسادهمختلفاست.بهتعبیر

یدباقیکاالهاوخدما خووددراختیواردالربرایخر90،تنهادیکنیممصرفنیکوتیبماهرابرایخرید

                                                
7
 Controlled Supply
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ترکیبیدهندهنشانیتفاوتیباست.نمودارکنندهمصرف8یتفاوتیبنمودارخواهیدداشت.مفهوممه دیگر

بورایآنترکیوبدرکننودهمصورفیمختلفکاالوخدما براییکدرآمدمشخصاسوتکوههابستهاز

دالردرمواهنموودار100است.بهمفهومدیگربورایفوردیبوادرآمودتفاو یباستفادهازمحتویا بسته

رضایتیکسانیرابورایکنندهمصرفومابقیمایحتاجآننیکوتیبچهترکیبیازدهدیمینشانتفاوتیب

.آوردیماوفراه 

ترکیبیهندهدنشانیوقیدبودجهتفاوتیببادرآمدمشخص،نقطهبرخوردنمودارکنندهمصرفبراییک

ی(قیدبودجهرانیوزتفاوتیب)تفسیرنمودارکنندهمصرفازکاالوخدما استکهدرعینبرآوردنرضایت

یوتفواوتیبو.باافزایشقیمتیککاالوثابتماندنقیمتکاالهایدیگر،نقطهتالقینموودارکندیمارضا

برمحوورمختصواتیکوهازقیموتوداکردهیپتغییر.مکانهندسیایننقاطکندیمقیدبودجهتغییرپیدا

.(Britanica)دهدیمباشدمنحنیتقاضاراشکلشدهلیتشکمقدار

کاالیپَست،کاالینرمال

.کاالینرمالکواالییشوندیمتقسی دودستهدرافزایشقیمتبهخودرفتاردراقتصاد،کاالهاباتوجهبه

مانندگوشتوبسیاریازکاالهایدیگر،وکاالیابدییمافزایشهاآناستکهباافزایشدرآمد،تقاضابرای

؛مثولنوانویوا(Frank 2008)ابودییموکاهشهاآنپستکاالییاستکهباافزایشدرآمدتقاضابرای

همبرگر.

تغییرقیمت10واثردرآمدی9اثرجایگزینی

،کاالهایجایگزینموردکندیمکهدرنمودارتقاضابحثشد،وقتیقیمتیککاالافزایشپیداطورهمان

ییافوزایشجاجابه.اینرااثرابدییمتقاضابرایگندمافزایششودیم.وقتیبرنجگرانرندیگیماقبالقرار

.افزایشقیمتبرایکاالهایدهدیم.افزایشقیمتهمچنینتوانخریدمشتریانراکاهشدانندیمقیمت

تواندباعثافزایشتقاضابرایمصورفولیبرایکاالهایپستمیشودیمهاآننرمالباعثکاهشتقاضای

گفتتغییرکولتوانیمدرواقع.نامندیمنتغییرمیزانتقاضایناشیازتغییرقیمترااثردرآمدی.ایشود

.(Frank 2008)شودیمتقاضایناشیازتغییرقیمت،ازجمعبُرداریایندواثرمحاسبه

 

                                                
8
 Indifference Curve 
9
 Substitutional effect 
10

Income effect
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کاالیگیفنچیست؟

ابود،یشیکاالافزاکیمتیعرضهوتقاضااگرقیوبراساستئوریعادطیرشراباتوجهبهمطالبباال،د

نیگزیازمحصوال جواشتریکردهوبدیکنندگانازآنکاالکمترخرکهمصرفشودیباعثمینیگزیاثرجا

کوهییازآنجانهاییافزایشقیمت،افزایشخریداست.ریتأثاماکاالیگیفنکاالییاستکهند؛یاستفادهنما

حقیقوت،کاالیگیفنبایدیککاالیپستدرنظرگرفتهشود.درشودیماثرجایگزینیباعثکاهشخرید

ازاثرجایگزینیشود.تربزرگکاالیگیفنبایدبهمیزانیپستباشدکهاثردرآمدی

یدردورهقحطویایرلنوددرقورننووزده مویالدیاسوت.نویزمبیسومثالمشهوربرایکاالیگویفن،

یوسوایرمووادغوذایی،افورادنیزمبیسیبخشیازغذایطبقهفقیرتربود،باگرانینیزمبیسکهییازآنجا

اینباعوثافوزایشودندیخریمینیزمبیسمقداربیشتریترگرانیخریدگوشتوغذاهایجابهبسیاری

.یگردیدنیزمبیسبیشترقیمت

نتیجهگرفتکهکاالیگیفنبایدیککاالیپستباشد؛بهاینمعنویکوهاثورتوانیمتااینجایمطلب

ییکوچکیداشتهباشدتااثردرآمدیآنراجبراننماید.همچنینکاالیگیفنبایودبخوشاعظو جاجابه

بورایذکرشودهتموامیشورایطتواننودیمکاالهایواقعاکمیهستندکهبودجهمشتریرانیزمصرفکند.

.نکتوهدیگور،شووندیموگیفنبودنراارضانمایند.بیشترمحصوال درصدکمیازبودجهمشتریراشامل

باشداحتمالآنکهبتووانآنراکواالیپسوتدرنظورترشدهشناختهکاالیپستبودناست.هرچهکاالیی

سوتای.حتیاگربتوانیککاالراپستدرنظرگرفت،طبیعتکاالهایپستبهگونهشودیمگرفتکمتر

.(Frank 2008)ییآنراکوچکدرنظرگرفتجاجابهاثرتوانینمکهکاالهایجایگزینبسیاریدارندو

،گیفنیاحبابنیکوتیب

چیوزیکوهچوهکون یمدالراست،باخودمفکر10000حالنوسانحولدرنیکوتیبقیمتکهیدرحال

نیکووتیوبکوهرسودیمونظربهطورنیانخستشود.درنگاهنیکوتیبباعثافزایشبیشترقیمتتواندیم

رفتاریمشابهباکاالیگیفندارد.

افزایشآن،تقاضانیزبرایآنذکرشدکاالیگیفنکاالییاستکهباافزایشقیمتترشیپکهطورهمان

.کواالیگویفنکنودیموسوختبرایتقاضایبیشوترعمولعنوانبهافزایشقیمتنیکوتیب.برایابدییم

ی،غالببراثرجایگزینیآناست.پَستبودن،ویژگیمهو بورایکواالیگویفندرآمدکاالییاستکهاثر

بنوابراینکواالیشود؛یموبودناست.کاالیپسته کاالییبودکهکاهشدرآمدباعثافزایشمصرفآن
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نیزبایدباکواالیپسوتجوایگزینپستاالستیسیتهدرآمدیمنفیدارد.همچنینبعضیازکاالهاینرمال

افزایشقیمتبهمعنایکاهشدرآمدواقعیاست.چراکهشوند

ایناستکهقیمتباالترباعوثدریافوتسوه شودیمچیزیکهبهاینسناریواضافهنیکوتیبدرمورد

ودناثورخواطرمنفویبو)بوهکنودیمویپوشوچش هاآن.چیزیکهمشتریازشودیمنیکوتیبکمتریاز

االستیسویتهکموینیکووتیبجایگزینیکاالیگیفن(محصوال مربوطبهمسائلمالیاست.نمودارعرضه

محودودودرانحصوارنیکووتیوب.اسوتخراجشوودیمودارد.اینجاتفاو باکاالهایگویفنمشوهورآشوکار

یدیگوریهوایتکنولوژلاگر.حاستهاآناستکهافزایشقیمتمطلوبکنندگاناستخراجنویسانوبرنامه

محصوولتوانودیموترکنود،صرفهبهمقرونیانهیهززمانیوازنظربرایرمزارزهاایجادشودکهاستخراجرا

قلمدادشود.افزایشحملههکرهانیزعاملکاهشاعتمادپذیریبهشبکهنیکوتیبمناسبیبرایجایگزینی

تهدیدیبرایغلبهاثرتواندیمشود.ظهوررمزارزهایجدیدکاهشتقاضابرایآنمیجهیدرنتونیکوتیب

شوودوبواکوینباشد.اثرجایگزینیدرایونصوور پررنویمویدرآمدیبراثرجایگزینیگیفنبودنبیت

فکریاعدهاستممکن.(Gobbo Junior 2018)ابدییمکوینتقاضابرایآنکاهشافزایشقیمتبیت

نگارنودهاموااست؛سهامیبازارهاریسارفتارمشابهیجانیهگذارانهیسرمایبرامخصوصارفتارنیاکهکنند

آنازدارانسوهامکوهدارنودوجوودیمیقوددوفروشیوخریهاروشسهامبازاردر.ستیندهیعقه هاآنبا

بوودنخواهودهواآنمتیقشیافزالیدلبهصرفاکارنیااماشونددیجدسهامدیخرواردهاآندیشا.اندآگاه

(Tchir 2017.)همچنینذکرایننکتهخالیازلطفنیستکهدرتعریفکاالیگیفنذکرشودکوهایون

لزومواایونرسودیمونظربهآنکهحالرابهخوداختصاصدهد،کنندهمصرفکاالبایدبخشمهمیازدرآمد

کند.صدقنمینیکوتیببرای

یوادبودبوهکوهاستیریتعبنظرگرفت.کاالیوبلندر11راشبیهکاالیوبلننیکوتیبتوانازطرفیمی

مورداستفادهپرطرفدارولوکسیکاالهاازیگروهیبرا،«یتجملمصرف»اصطالحگذارانیبنوبلنتورستین

چراکوه.برایکاالیوبلننیزهمانندگیفنباافزایشقیمتشاهدافزایشتقاضاخوواهی بوودردیگیمقرار

.کاالیوبلنبسویارباکیفیوتاسوت؛نندیبیمسمبلاجتماعیانحصاریخودعنوانبهآنراکنندگانمصرف

ثروتمنودتنهاقشورورسدینمفروشیعادیبههافروشگاهبرندداردوازطراحیلوکسیبرخورداراست؛در

خواهندرفتهاآنسراغشوند،افرادمعمولیکمتربهترگران.ایننوعکاالهاهرچهدارندراقدر خریدآن

پیداخواهندکرد.باکاهشقیمتکاالیوبلنتقاضابورایآننیوزکواهشثروتمندانوطرفداربیشتریدر
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توریانحصارشأناجتماعیآناستکهباارزانشدن،اینشأنغیرهاآنکنندگانمصرفزیراهدفابدییم

.(Jacobs 2018)دشویمقلمداد

ه شبیهنیکوتیبرفتارکهرسدیمنظربه،نیکوتیبایجاداثرجایگزینیبرایاحتمالبهتوجهدرپایانبا

وکواالیوبلوننیکوتیبییمیانهاشباهتتوانیمشبیهنباشد.ازطرفیتواندیمکاالیگیفناستوه 

بیشترشبیهرفتارحبابباشدتوانیکوتیبرفتاررسدیمنظربههانشانهیتمامبهگرفت.باتوجهنظردرنیز

کاالیگیفنووبلن.نظرشماچیست؟
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