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 بیان مسأله و ضرورت پروژه

های مالیشان مترین دغدغه کشورها در نظاها با بانک مرکزی همواره مهمنظام بانکی و ساختارهای آن و نسبت بانک

انک را از سایر بکند ها به عنوان پول در جامعه رواج پیدا میبدهی بانک آمده است. این پدیده جدید کهبه حساب می

ها بدهی وجود آنمدهد تا چند برابر سرمایه ها میکند. چنین رویدادی این قدرت را به بانکموسسات مالی متمایز می

های ب در دارایی، ایجاد حباها با خلق پول جدیدهای اقتصادی مشارکت کنند. بنابراین بانکایجاد کنند و در فعالیت

ها و ختار بانکرو مکانیسم و ساای برای شروع یک بحران مالی بزرگ شود. از اینتواند مقدمهکنند که میمالی می

غلب کشورهای اها با بانک مرکزی همواره مورد توجه اقتصاددانان بزرگ بوده است. سیستم بانکی موجود در نسبت آن

ران بانکی را ضابطه مقدمات بحدهد که با خلق پول بیی است که این امکان را به بانک میجهان، سیستم ذخیره جزی

های بدیل آن رحطها به دلیل حاکم بودن نظام ذخیره جزیی و بررسی ضابطه بانکرقم زنند. بنابراین نقد خلق پول بی

ر بوده است. از این رو در این پروژه الی مطلوب همواره مدنظم-) مانند طرح فول رزرو( برای تاسیس یک نظام پولی

های ادامه نظام ها پرداخته شود و درضابطه بانکابتدا الزم است تا به بررسی نظام ذخیره جزیی و نقد خلق پول بی

 مورد بررسی قرار گیرد.بدیل مانند طرح فول رزرو شیکاگو 

 

 سواالت پروژه

 خلق پول در نظام ذخیره جزئی چه آسیب هایی دارد؟  (1

پول مطرح است و هر  های بدیلی در بین رویکردهای مختلف اقتصادی برای جایگزینی با نظام ذخیره جزیی در خلقطرحچه  (2

 کدام چه مزایایی و معایبی دارد؟
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 مقدمه .1.1

اسخ دهیم که چرا پبرای اینکه بتوانیم از الگوهای بدیل ترتیبات پولی صحبت کنیم، ابتدا باید به این سوال 

اشکاالت اساسی  نظام پولی کنونی نه؟ یعنی اگر پذیرفتیم که الگوی کنونی نظام ذخیره جزئی دارای ایرادات و

گردد. پس در این بخش ابتدا ایرادات وارد بر ه صحبت از الگوهای بدیل مقبول واقع میاست، آنگاه است ک

 کنیم. نظام ذخیره جزئی را مطرح می

 انتقادات وارد بر نظام بانکداری ذخیره جزئیبخش اول:  .1.2

 بحثی الزم برای ورود به ک جزئیات بانک به عنوان نهاد خالق پول زمینهشناخت ماهیت پول در کنار در

چنانچه پول را صرفاً که  رسیممیبندی اهیت پول بدین جمعمآورد. با تدقیق در فراهم میرا حکمرانی پول 

مند جهتو  یارزش یمحتوا یپول دارا پذیرش این امر کهم، آنگاه ینک یتلق جهت تسهیل در مبادالتابزار  یک

ع از منظر عدالت )و به معنای دیگر، فلسفه ورسد. به همین خاطر بررسی این موضنظر میباشد، دشوار به

معنا بی های مختلفبینیداوری آن از منظر مکاتب و جهانو ارزش هاستای آمیخته با ارزشاخالق( که مقوله

ر بحث ماهیت پول دابزار صحبت کرد(؛ اما تالش ما ی استفاده از این توان درمورد نحوهنماید )یا نهایتاً میمی

م کبات حایته قواعد و ترکاست  یه نهادکست، بلید نیابزار مف یکپول صرفاً  نشان دادن این حقیقت بود که

 یشود. روابط پولیمنبع قدرت محسوب م یکژه توان خلق پول یوهو ب یانات پولینترل جرکر یبر آن، نظ

از  یمن روابط( و متضی)و نابرابر یمربوط به برابر یه ذاتاً موضوعاتکاست  یتماعاج یروابط یهرندیدربرگ

 (.2004)اینگهام،  قدرت و سلطه هستند

م است. نهادها، مجموعه کز بر آن حاین یخاص یبات نهادیه ترتکشود  کنهاد در یک مثابهبهد یپول با

. وضع شده است هاآنه بر کاست  ییردهاکارکتحقق  هاآنه هدف کهستند  یانسان نیبدر روابط  یقواعد

 ندکین مکرا مم کیستم بانیه خلق پول توسط سک ی، از جمله قواعدیپول یهموجود در حوز یبات نهادیترت

 یها«ردکارک»آن و  «قواعد»قرار داد:  یابیتوان مورد ارزیبات را از دو جنبه مین ترتیدر بر دارد. ا ییردهاکارکز ین

 یتواند ناظر بر قواعد و روابطیم، هم یبات نهادیا ترتیدر خصوص نهادها  یداورن ارزشیرابناب؛ مترتب بر آن

ه کح است یردها الزم به توضکارک یهها باشد. دربارآن یردهاکارکو هم ناظر بر  ل دادهکآن را ش یهلکه شاک
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بات یا ترتیاء یه بر اشک ت را داردین قابلیاست. بشر ا «1یکارکردهای وضع»ات نهادها وجود یاز خصوص یکی

 یهیبد .ابدییهم معنا م «3نادرست»و « 2درست» د،یآیان میبه م «ردکارک»ه سخن از ک یند. زمانکرد وضع کارک

ه اگرچه کتوجه شود  (.1995)سرل،  ات گره خورده استیها و غابا ارزش درست و نادرستم یه مفاهکاست 

ن یک، ل)کارکرد عاملی( گرددیعامالن بر نهادها وضع م یه از سوعالمانه و عامدان صورتبهردها عمدتاً کارک

بسا و چه یصورت جانبهه بکمد نبوده، بلعیم که محصول طراحی و تامواجه ییردهاکارکموارد ما با  یدر برخ

 «قواعد»ث یهم از ح کیخلق پول بان ن اوصاف،یبا ا)کارکرد غیرعاملی(.  اندناخواسته بوجود آمده

ابل قضاوت و ( قیرعاملیو غ یعامل یردهاکارکند )اعم از کیفا میه اک یی« ردهاکارک»آن و هم  یهدهندلکش

توان این مسأله را مورد بررسی و از منظر عدالت )و به معنای دیگر فلسفه اخالق( می ارزیابی ارزشی است

 (.145 :1394درودیان، قرار داد )

 ثباتی اقتصادیبی .1.2.1

ت به یضعن ویش ای، گراکیبا خلق پول بان رابطهن محور در یترن و پرمطلبیرتمهمدر مطالعات متعارف، 

ای مستقل ثباتی و ثبات اقتصادی خود به عنوان مسألهت. اگرچه در مطالعات متعارف، بیثباتی اسیجاد بیا

وقوع این  های تجاری با اثرات رفاهی فراوانی همراه است،گیرد، اما از آنجایی که چرخهمورد بررسی قرار می

ایم، مندی عادالنه ذکر کردههای افرادی گردد که از منظر قواعدی که برای بهرهمندیتواند منجر به بهرهپدیده می

ت ی مفهومی عدالتوان در دایرهحق نیستند. پس با توجه به نسبت دو مفهوم حق و عدل، این پدیده را میذی

 یابیابل ارز(، در دو محور مجزا قیجزئرهیذخ یدارکپول )باناز خلق  یناش یثباتیبمورد بررسی قرار داد. 

 .کیپول بان در اثر قبض و بسط یتجار یهاجاد نوسانات و چرخهی؛ و ایدارکن نوع بانیا یذات یثباتیاست: ب

                                                   

 

1 Assigned Functions 
2 Right 

3 Wrong 
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 ی بانکیهابحرانایجاد و  یجزئرهیذخ یدارکبان یذات یثباتیب .1.2.1.1

همه ریشه در قدرت خلق  3هابانکو ورشکستگی  2ینگیدنق، بحران 1یبانکاعم از هجوم های بانکی بحران

تساب ک( و چه در ایچه در جذب سپرده )بده کنش بانکجزئی دارد. توضیح اینکه ها در نظام ذخیرهپول بانک

سپرده  یریگع جهت بازپسین است با رجوع وسکمم کبان. است یمبتن کسی( بر اعتماد و ریده)وام ییدارا

رد. یرندگان قرار گیگ یع وام از سویول وسکدر معرض خطر ن یالنکبه علل اقتصاد رطونیهمو  مواجه شده

ول کن کسیاو در معرض ر یهاییه داراکشده است  نیو تضم کسیفاقد ر یها( در حال)سپرده کبان یبده

. شودیم یبانیپشت کیسیر یهاییدارا یلهیوسبه کسیبدون ر یها، سپردهیدارکقرار دارد. در واقع در بان

ن داشتن یمدت در عوتاهکا ی( 4معجل )حال   یهایبده زمانهمنجا عبارت است از وجود یدر ا یاصل یهتکن

 یمعرف ورشکستهرا ذاتاً  یجزئرهیذخ یدارکت، بانین واقعیا بلندمدت. روتبارد به اعتبار ایمؤجل  یهاییدارا

 یه ساختار زمانکن است یشود، ایراعات مم یدارکجز بان جاهمهه در ک یت مالیریاصل مهم مد»: کندیم

رده و اساساً قادر کت نین قاعده را رعایا هابانکاما تعهدات باشد ... یتر از ساختار زمانید طوالنیها نباییدارا

 یگذاران مطلع شوند پولسته است و اگر سپردهکشه ورشیبالقوه ذاتاً هم صورتبه کستند. بانیت آن نیبه رعا

ت خواهد یفعل یستگکن ورشیت وجود ندارد، اینند در صورت تقاضا در دسترس است در واقعکیه تصور مک

 یراه دو یکر، در معرض یهمواره در رفتار خود در خصوص ذخا هابانک(. 99-98: 2008، 5)روتبارد «افتی

شتر( با یب یدهمتر )وامکر یذخا داشتننگها ی؛ کسیاهش رکنان و یشتر جهت اطمیر بیذخا یهستند: نگهدار

رد در صورت کرا احساس خواهند ینند زکیدا میپ یش به دومیدر عمل نوعاً گرا هاآنسب سود باالتر. کهدف 

ت دولت در مواقع بحران هم یحما یه روکنیضمن ا ،ر هستندیبه ذخا یقادر به دسترس یمبود، از طرقکبروز 

و نظام  کیستم بانیل سکبه  کبان یکاز  کینبا یهابحران یت تسرید قابلین عوامل بایبه ا. کنندیمحساب 

                                                   

 

1 bank run 
2 illiquidity 
3 bank insolvency 

 عاً قابل وصولیسر یبه معن 4
5 Rothbard 
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سوق داده و آن را مستعد  ینندگکش یرا به سو کینظام بان ،ن عوامل در مجموعیع ایه جمکز افزود یرا ن یمال

 .سازدیم یفروپاش

، در شرایطی اندداشتهنگهی مردم، پول هاسپردهبه میزان درصدی از  هابانکدر این موضوع با توجه به اینکه 

دیگر  یهابانکبه  هاسپردهقال هجوم آورده و با انت هابانکبانکی از بین برود به این  نظامبهکه اعتماد به مردم 

 سونید؛ جکسون و 67، 1992فریدمن، کنند )یمرا با مشکل مواجه  هابانکبه اسکناس این  هاآنو یا تبدیل 

زئی داشته که پس جصاددانان ریشه در بانکداری ذخیره ی اقتصادی نیز از منظر بسیاری از اقتهابحران(. 2012

 .است، پیشنهادات فراوانی برای حل آن بیان شده هابحراناز 

مشکل و علت بروز بحران مالی  نیتریاصلکه  انددهیرسگرفته به این نتیجه ی صورتهاپژوهشدر برخی 

انگلستان بوده در سال  2بخش خدمات مالی که رئیس 1برای مثال لرد ادیر ترنر، خلق اعتبار بوده است. 2008

به علت عدم توان حاکمیت در کنترل تصمیمات خلق پول و  2008-2007اعالم کرده است که بحران  2012

 (.15، 2012به نقل از جکسون و دیسون، آمد ) به وجودی تجاری هابانکاعتبار 

ذخیره  نظامبهی رهنی بوده و ربطی اهوامعلت بحران  2008-2007شاید به نظر برسد که در بحران سال 

؟ در پاسخ به این دانندیمرا نظام ذخیره جزئی  2008علت بحران  اقتصاددانانجزئی نداشته است، پس چرا 

ی نادرست و بدهی بیش هاوامکه عواملی از قبیل حباب قیمت مسکن،  کندیم( بیان 2009) 3کوتلیکف سؤال

ی همان بانکداری اشهیربه بحران بانکی هستند و علت  4ندهکنکمکعوامل  صرفاًاز حد بخش خصوصی 

دارایی فیزیکی  هابانکتوضیح داد که در بحران بانکی ایجاد شده،  گونهنیا توانیم. این را استذخیره جزئی 

 عنوانبهرا در گرو وام پرداخت شده  هاساختمانی مردم بود را مالک شدند چرا که این هاساختمانکه همان 

، بانک صاحب ملک و ساختمان کردندیمنکول  هاخانهقه گرفته بودند. وقتی مردم به علت کاهش قیمت وثی

ی هاسپردهتحت فشار قرار گرفته بود تا اینکه  گذارانسپردهاما مشکل اینجاست که بانک نیز از طرف ؛ شدیم
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تعهدی به بازپرداخت عندالمطالبه به را بازپرداخت کند و اگر نبود این نظام ذخیره جزئی که دیگر بانک  هاآن

موسساتی هستند که  هابانکبیان کرد که  توانیم ترقیدق طوربه .شدینمنداشت و بحرانی ایجاد  گذارانسپرده

. به این عملیات کنندیمی بلندمدت پرداخت هاواماما در مقابل  رندیگیمو عندالمطالبه سپرده  مدتکوتاهبرای 

لذا در این شرایط اگر نظام بانکی دو کارکرد  (.3، 2018، 2موسگریوشود )یمگفته  1سررسیدبانکداری جابجایی 

مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت را با هم تلفیق نموده باشد، مجبور است عندالمطالبه به 

 شودیمین باعث با مشکل مواجه نشود. هم هاپرداخترا پرداخت نماید که نظام  شانیهاسپرده گذارانسپرده

با بحران  هابانکبه علت عدم نقد شدن تسهیالت فراهم نیست،  هاسپردهکه در شرایطی که امکان بازپرداخت 

 مواجه شده و این بحران به کل نظام بانکی سرایت نماید.

که بانک  جزئی در حدی عمومی شده و گسترش پیدا کرده است رهیذخاین ایجاد بحران در نظام مبتنی بر 

 هاآنا به ردر واکنش به بحران برخی کشورها، استفاده از بانکداری ذخیره صد درصدی  2001هانی در سال ج

 (.97، 1387پیشنهاد داد )داودی و دیگران، 

 های تجاریسیکل تعمیقایجاد و   .1.2.1.2

را به جهت داشتن  کیخلق پول بان یهیه روکاست  انهیگراپولعمدتاً  یهامحور دوم مربوط به دغدغه

 (1936داند. منطق مرکزی فیشر )میاقتصاد  یثباتید بیدر جهت تشد یعامل 3یلیکسد موافقکیا یهاشیگرا

 یدارید یهاسپرده یداریرا ناپا یتجار یهالیکس یه او علت اصلکن است یها اکدر مخالفت با خلق پول بان

توهم رونق  یدهوام یهبا توسع یجمع صورتبهها کها گره خورده است. بانکبان یدهه خود به وامکداند یم

ها از طرف بنگاه یو گسترش سطح بده یریگل به وامین بر تماینند و اکیجاد میارها اکوسبکو گردش در 

وس شده و اقتصاد کاقتصاد مع یلیکان سیشود، جریتوقف مواجه م یکه اقتصاد با ک یاما زمان؛ افتدیمؤثر م

ل اقتصاد در یآش یهرونق، پاشن یهدر دور یش سطح بدهیود. در واقع افزاریها مول وامکود و نکرو به ر

نشده بر مجزا و هماهنگ صورتبه یکها هر که بانکاست  ین در حالیگردد. ایبعد از آن م ودِکر یهدور
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 دیا تشدیت بروز ینند و لذا مسئولکیم می( اقدام به اتخاذ تصمیعموم یسنج)و نه مصلت یاساس نفع خصوص

 هاآنندانند رفتار  یدرستبه کنان بانکارکد یشا یست. حتین هاآناز  کدامچیهبه عهده  یتجار یهاکلیس

نترل حجم که در کاست  ین در حالیگردد. ایم یاقتصاد کالن یامدهاین پیموجب نوسان در خلق پول با چن

)ورنر و  دگیریپول م یهبه عرضم ین نهاد بر اساس منافع و مصالح اقتصاد تصمی، ایزکمر کپول توسط بان

م یه در آن تصمکداند ین میرا ا یجار یدارکل بانکن مطلب مشید اییبا تأ (1956دمن )یفر(. 2011همکاران، 

نامطلوب  یآثار جانب یشان داراییدر خصوص ساختار دارا هابانکم یپول و تصم یل نگهدارکمردم درباره ش

 یهان آثار در بحرانین ایدتریه شدکشود یستم میس یذات یثباتیب ن باعثیپول است و ا یهزان عرضیبر م

ناس و سپرده به کاو، رفتار نسبت سپرده به اس زعمبهها، نظر از بحرانصرف یدهد. حتیخود را نشان م کیبان

ه کآورد یم به وجوددر رفتار حجم پول  ییهای[ آشفتگیپول یهندیب فزایضر یهنندکنییر ]عوامل تعیذخا

بر  هابانکر خلق پول یتأث( 2008است. روتبارد ) یپول یاربرد مداوم ابزارهاکر و ییازمند تغینترل آن نک

عالوه بر  کیه پول بانکن علت یبه ا ،داندیرات پول توسط دولت بدتر مییاز تغ یردن اقتصاد را حتکثباتیب

 به وجودرا  یل تجاریکه سک ییهازمیانکق می، از طرکیشود. انبساط پول بانیانبساط دچار انقباض هم م

ه در پول دولت و پول بازار )طال( کاست  ین در حالیدهد. ایقرار م یآورد، آن را در معرض انقباض بعدیم

ها کخلق پول توسط بان یدهد. ویش میستم را افزایس ین امر، استواریشدن پول وجود ندارد و ا مکان کام

 یبندن جمعیچن( 2011اران )کداند. ورنر و همیم یغرب یدر اقتصادها یمرموز تجار یهارا مسئول چرخه

افتن بخش یدارد، ثبات یبستگ کیالت بخش بانیه رفتار حجم پول در اقتصاد به تماک یه تا زمانکنند کیم

 .د استیبع یمال

 خلق پول و سیکل تجاری 1جهتیتوضیحی پیرامون هم .1.2.1.2.1

امکان خلق پول دارند و تصمیمات خلق پول را بر اساس  هاانکبدر بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که 

. درواقع در شرایط رونق اقتصادی چون شودیمی در اقتصاد تشدید ثباتیب، کندیمسودآوری این کار اتخاذ 

از طریق  مندندعالقه هابانک، آورندیمسود خوبی به دست  هابنگاهبیشتر است و  هاواماحتمال بازپرداخت 

سود خود را افزایش دهند. در شرایط رکود عکس این حالت برقرار است.  هاییداراتسهیالت و خرید  ارائه
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که افزایش وام بانکی باعث ایجاد رونق و افزایش سطح عمومی  دهدیمتوضیح  گونهنیافیشر این مطلب را 

. دهندیموام  هاآننیز بیشتر به  هابانکرا افزایش داده و  هابنگاه، سود هامتیق. این افزایش شودیم هامتیق

-181: 1935 فیشر،است ). عکس این چرخه برای شرایط رکود نیز برقرار شودیملذا چرخه رونق شدیدتر 

، عامل اصلی را خلق پول شماردیبرم یتجاری هاچرخهوی از بین عوامل مختلفی که برای ایجاد  (.180

که پول موقعی که باید ایجاد شود از بین  کندیمبیان  بارهنیراد 1(. سیمونز123-121همان، داند )یم هابانک

نیز در این زمینه  (. فریدمن31[، 1933]1994سیمونز، شود )یمو موقعی که باید از بین برود ایجاد  رودیم

در اقتصاد، تصمیم دارنده پول که آن را به شکل سپرده نگهداری  پرقدرتبه ازاء یک مقدار پول  کندیمبیان 

است. لذا هنگام تبدیل  اثرگذارشود، بر روی حجم پول اقتصاد  داشتهنگهاسکناس  صورتبهنماید یا اینکه 

ی به اسکناس حجم پول کاهش پیدا اسپردهو در هنگام تبدیل پول  افتهیشیافزااسکناس به سپرده، حجم پول 

قانونی  ریذخامتفاوت بودن نرخ به یکدیگر )در صورت  هاسپرده. همچنین این مشکل هنگام تبدیل کندیم

و دیگران  مؤخرلب توسط مجاهدی(. این مط67، 1992)فریدمن،  دیآیم( نیز بوجود هاسپردهاز  هرکدامبرای 

آن در نوسانات اقتصادی مطرح شده  ریتأثدر استفاده از نوع پول و  یشناختروانی هازهیانگ( با تعبیر 1390)

 است.

 یتاتکا و استفاده از حق حاکم .1.2.2

 یمثابهبهها و امکانات ی منابع، فرصتطور که در مبانی عدالت توضیح داده شد، عدالت در حوزههمان

فع آن باید به نحو برابر نافراد جامعه است و  یتمامبهیکی از مواهب متعلق  عنوانبهبرابری است. پول نیز 

اشد. از آنجا که پول نماینده جامعه ب عنوانبهآحاد جامعه برسد؛ پس این حق باید در انحصار دولت  یتمامبه

های این بدهی است. بانک« تضمین»و « اعتماد»ترین در خلق آن، مدرن صرفاً گواهی بدهی است، بنابراین مهم

ها اعطا کرده، حق خلق پول و منافع ناشی از آن را به تجاری با استفاده از اعتماد و تضمینی که حاکمیت به آن

 له بیان خواهد شد:این امر منافی اصل عدالت مذبور است. در ادامه به تفصیل این مسأ آورند کهدست می
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 )استفاده از حق عمومی در راستای نفع خصوصی( کیخلق پول بانی ریپذانکت در امیمکنقش حا .1.2.2.1

ه البته به صورت ک بازار یهاتیر فعالیسه با سایدر مقا یدارکار مهم در خصوص بانیقت بسیحق یک

( بر هاآنان خلق پول توسط ک)و ام یدارکه بانکن است یات موضوع بدان اشاره شده، ایدر ادب یحیتلو

، وجود و یبازار یهاتیفعال یارهاست. در تمامکوسبکر یمتفاوت از سا یلکه بهکاست  کیمت یاهیسرما

د یه، شناخت فن تولیله اویر سرمایاو نظ یهاشه در داشتهیر یسب درآمد توسط وکت یننده و قابلکدیتول یبقا

ا یت یبه حما کیمعموالً مت هاتیفعالن یدارد. ا ار و...ک یروین یریکارگبهه، یتساب مواد اولک(، اینولوژک)ت

ه، یاول یهیسرما هاآن یهن داشتیتره مهمکهستند  یمؤسسات هابانک ،نین بیستند. در این دولت نیتضم

ها( )سپرده کبان یهایسه با بدهیها در مقایین دارایا یزش موجوده ارکنیست، چه ای... نو تجهیزات ساختمان،

رنقد یغ ییدارا یکه کاست  «ییالت اعطایتسه» یو یهدر ترازنام کبان یهاییدارا یهاست. عمد یجزئ یرقم

طه نق یکدر  هاآن یباً تمامیه تقرک ییهایها( ندارد، بده)سپرده یو یهایبا بده یچ تناسبیه وو مؤجل است 

ن ی، او معموالً از اکبان ییهاییها و دارایت بدهیسنخ با وجود عدم هستند. یریگاز زمان قانوناً قابل بازپس

سب سود به کدر بقا و  که بانکاز آن است  کیت حاین وضعیشود. اینم یب جدیو آس کسیبابت دچار ر

اوست و آن عبارت است  یهیاول یهیثابت و سرما یهاییر از دارایغ یزیه چکاست  کیگر متید یاپشتوانه

 ،یافکر نایرنقد و ذخایغ یهایین داشتن دارایه در عک کندیمن یرا قادر به ا کبان آنچه»در واقع . «اعتماد» از

ن عامل یا. «اوست یت بدهیمدت داشته باشد، اعتماد عموم به اعتبار و مقبول وتاهکنقدشونده و  ییهایبده

نار عامل ک. البته در سازدیمشده و او را قادر به خلق پول  کنزد بان هاسپرده ه موجب بقا )رسوب(کاست 

 یهاسکیر کردن کجایدر اثر  کسیاهش رکو  کها توسط خود بانیو بده هاییدارا یات حرفهیریاعتماد، مد

و « اعتماد» عامل اما؛ (1963)توبین،  استمؤثر  یباتین ترتیرساختن چنیپذانکز بر امیاو ن یمستقل از سو

شدن آن  ه در صورت مخدوشک ین معنیبه ا ،ر عوامل داردیسه با سایمهم در مقا ینقش« یبدهت ی مقبول»

 -یگر عوامل فنیو د هایبدهها و ییح دارایصح یبندزمانت و یریچون مد یعوامل یرگذاریاساساً نوبت به تأث

 یتیچ فعالیه هکافت یم یم، درخواهینکسه یرها مقااکوسبکر یرا با سا کث بانین حی. اگر از ارسدینم یتیریمد

 یکان یاز متقاض یارین است بسکست. البته ممین کیمت یاصل یهیسرما عنوانبه« اعتماد» اس بهین مقیدر ا

ن یه اکنجاست ین مسئله ایکاو اعتماد داشته باشند ل یننده و نام تجارکدیتول یک یدیاال، به محصول تولک

ان یمتقاض یازهایت مناسب و رفع نیفکیآن بنگاه در ارائه  یطوالن یهو در اثر سابق یجیتدر صورتبهاعتماد 

 .ل گرفته استکش ییاراکحاصل از  یو انباشت دستاوردها
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 شدهحاصل کبان یک یچگونه برا یبدهت ی مقبولیعنیآن  یهجیو نتین اعتماد ه اکنجاست یسؤال ا حال

بنگاه و برخاسته از انباشت  ییاراکبازار، محصول  یارهاکوسبکر یسا ن دستاورد، به مانندیا ای؟ آشودیمو 

 یعموم تیجه مقبول یو در نت کبه بان یعموم اعتماد هکت آن است یاست؟ واقع یبازار رقابت یکقات او در یتوف

 یح و ضمنیصر یهاتیها و حمانیبه تضم یزان قابل توجهی، به مدهدیمان خلق پول کام یه به وکاو  یبده

 یدسترس یبعد یهو در مرتب کیبان یهان سپردهیتضم هاآنه در رأس ک ی. قواعدگرددیبازمت یمکحا

ط یدر شرا هابانک ییدولت از ثبات و پابرجا یهاتیحما د،قرار دار یزکمر کر بانیبه ذخا کبان ریپذانعطاف

ه ک) یاز فروپاش ینجات نظام پول یبارها برا هادولت یط بحرانیدر شرا هانیااقتصاد است؛ گذشته از  یعاد

معمول به عمل آورده و در  یهاتیحماش از یب ییهاتیحمال اقتصاد شود( ک یمنجر به فروپاش تواندیم

 هاتیحمان یه در صورت فقدان چنکست ین بدان معنا نیا البته .نندینشینمتفاوت یب هاآن زمقابلِ سلب اعتماد ا

توان خلق پول و  یهه سخن بر سر درجکادر به خلق پول نخواهد بود، بلهرگز ق یدارکبان ییهانیتضمو 

 .دولت است یاز سو یبخشنانین و اطمیدر صورت حذف تضم کمتوجه بان یهاسکیر

خلق پول داشته و  یبرا یمحدودتر توان ت،یمکاز حا یافتیدر یهانیتضماز  یبدون برخوردار کبان

د و کیدگاه منتقدان تأیاست. در د یستگکاعسار و ورش تیدرنهاو  ینگیوسته در معرض خطر بحران نقدیپ

 عنوانبه یط بحرانیدر شرا هابانکنجات  یهامه( سپرده و بستهین )بیتضم یهرر به قاعدکم یااشاره

ن یه در صورت نبود اکح ین داللت صریبا ا ؛وجود دارد یدارکدولت از بخش بان یهژیو یهاتیحما

محدود خواهد شد.  هاآنخلق پول  یهنبوده و دامن ینونکاس یت در مقیالً قادر به فعالعم هابانک ،هاتیحما

« یعمومحق » ای« یاجتماع ییدارا» یک «خلق پول قدرت»ه کنیبر ا یرار مخالفان مبنکن رو استدالل پرتیاز ا

است. البته مسلماً  امکت اتقان و استحی، در نهاباشد ینفع عموم ید منافع حاصل از آن، در راستایاست و با

ت یریدر جهت مد ییهاو تالش هاتیفعالت، یمکحا یهیاز ناح یافتین دریا به اعتماد و تضمکها پس از اتکبان

دانست.  هاآند متعلق به ین دستاورد را بایه اک دهندیمداده و  انجامت خود یفعال یهمنابع و مصارف و توسع

ه کبل ،داران نبودهکخالص متعلق به بان طوربه یدارکبان منافع» هک ردک یریگجهین نتیچن توانیمدر مجموع 

 .(126، 1394)درودیان، « د به جامعه تعلق داردین عوایاز ا یبخش
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 ریسک یسازیعمومسود،  یسازیخصوص .1.2.2.2

ان یدر ب (2012ن )اراکنز و همیالکژه است. یو یازاتیامت یز و دارایبازار متما یهاتیر فعالیاز سا یدارکبان

ابد ییش میها افزاهنید، درآمد و هزیش تولیبا افزا وکارهاکسبثر که در اکنند کیان میژه بیاز ویامت نیا

 یقیحق کیبان یگرسر برسد. در واسطهسربه یهتا به نقط افتهیکاهشجاً ین دو )سود( تدریا یهفاصل کهینحوبه

تفاوت  یلهیوسبه کصادق است و سود بان ن موضوعیدار است[ هممدت یهاسپرده یدهما]منظور آنان و

 یان درآمدیجر یجزئرهیذخ یدارکدر بان یدهاما در وام؛ شودیمحدود م یافتیو در یپرداخت یهبهر نرخ

ل یتحم یشترینه بیا هزی شدهعرضه یدیاال و خدمات جدکه کنیابد بدون ایش یافزا یینما طوربه تواندیم

رنده به یگقرض ییا توانایقه یوث یهصرفاً به پشتوان یان درآمدیجر یکزدن  منجا قادر به رقیدر ا کشود. بان

ق اعتبار خدمت با خل که بانکست ین نیا یها به معنانیه اکنند کیخاطرنشان م هاآناست. البته  بازپرداخت

ه کآمده  ستباالتر بد ینگینقد کسیبا تحمل ر کبان یاضاف یدهاز سود وام یند. بخشکیارائه نم یارزشمند

م یمستق صورتبه کسین ریت ایه در نهاکد توجه داشت یه است، اما باز هم بایسود به او قابل توج نیتعلق ا

 شود.یجامعه تقبل م یلهیوسبهم یرمستقیغ ای

ی بانکی که در این نظام هابحرانجلوگیری از  منظوربهکه دولت  کنندیم( بیان 2012) سونیدجکسون و 

یی که برای هانهیهزبا همه  هاسپردهرا به میان آورده است. این بیمه  1هاسپرده، بیمه افتدیمتفاق ذخیره جزئی ا

ی را اتخاذ نمایند. تریسکیرتصمیمات  هابانکدولت داشته است به دلیل مشکل گژمنشی باعث شده است که 

، شوندیمامی که با مشکل مواجه این اطمینان را دارند که در شرایط اضطراری و هنگ هابانکدر واقع وقتی 

. در این دهندینمدر هنگام اتخاذ تصمیمات دقت الزم را به خرج  لذاحمایت خواهد کرد،  هاآندولت از 

به یک دلیل منفی علیه کارایی نظام بانکی ذخیره جزئی تبدیل شده است. همچنین  هاسپردهشرایط ضمانت 

ی روادهیزی رهنی مسکن و... هاوامتصمیمات مربوط به ارائه  ها درباعث شده است که بانک 2قوانین بازل

                                                   

 

1 Deposit insurance 

2 Basel capita; accords 
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 یهابانکرا فراهم نمایند. همچنین قانون دیگری که از ورشکستگی  هاییدارانموده و موجبات ایجاد حباب در 

 .باشدیم، متولد قدرت خلق پول در نظام مبتنی بر ذخیره جزئی کندیمجلوگیری  1بزرگ

و فوراً قابل برداشت  کیسیرریغ یهاین داشتن بدهیها در عکه بانکاست  یبه نحو کیخلق پول بان

کنند. این عدم تعادل بین ساختار کیفی دارایی و مدت و ریسکی اکتساب میهای طوالنیارایید(، هاده)سپر

 ها را به وابستگی به دولت و کسب حمایت او سوقها )از حیث ریسک و نقدشوندگی( ماهیتاً آنبدهی بانک

ابزارها و  یهبیند، انتخابی بهتر از تعبیهای بانکی را بسیار جدی میدهد. حاکمیت نیز که تأثیر منفی بحرانمی

بیند. این ترتیبات نمی هاآنبخشی به فعالیت های حمایتی از بانکداری در جهت کاهش ریسک و اطمیناناهرم

و  یت خصوصیفعال کیه بخش بانکن است یا هاآنانتقاد  یهدکیاست. چ با واکنش منتقدان مواجه شده

 (2011اران )کدهد. ورنر و همیاز دولت انجام م یافتیدر یارانهینوع  یک یاکخلق پول را به ات یهانیسودجو

ع است یوس یآثار جانب یقدر بزرگ و دارات آنیفعال یکه در آن کدانند یم یتیاز وضع یرا مصداق یدارکبان

متعلق به  یه منافع خلق پول در حالکن بدان معناست یا. شود یریآن جلوگ یستگکد از ورشیه ناچاراً باک

دهندگان )عموم اتیآن متوجه مال یهبالقو یهاانیه زکاعتبار است  یهنندکافتیبعد در یهو در مرحل کبان

در برابر  هاکها از باندولت یو عمل یت ضمنیا حمایمه سپرده یمثل ب یقواعد هاآنمردم( است. به نظر 

: 1201) کالینز و همکارانرایان. 2«کسیر یسازیسود و عموم یسازیخصوص»رساند: یمعنا را م یکها بحران

نقش  یفایزد، ایخینده برمیآن در آ یهت مبادلینان به قابلیت پول از اطمیه مقبولکن استدالل یهم با ا (216

ن یموجود را ا یستم پولین تناقض سیترمهم هاآندانند. یم یدیلکار ینان را بسین اطمیجاد ایتوسط دولت در ا

ند، اما کیه ارزش آن را تعهد مکپول باشد و اوست  یزیند چه چکین مییه تعکن دولت است یا»ه کدانند یم

 .«کنندیفا میرا در خلق آن ا ینقش اصل یتجار یهاکبان

 های تجاری(ولی جامعه توسط بانکگرفتن گلوگاه پبه دست)عدم توان اعمال حاکمیت توسط دولت  .1.2.2.3

ت است یمکجاد و انتشار پول از شئون حایه اصوالً اکن است یالم منتقدان اکگر در ید یهبرجست ینکته

تجاری در چارچوب سازوکار  یهابانک داشته باشند. ید در آن دخالتینبا یچ رویبه ه یه عامالن خصوصک

                                                   

 

1 Too Big to Fail 
2 privatization of profit and the socialization of risk 
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. از این رو، این شوندیماز عوامل تغییر حجم پول محسوب خلق اعتبار، پول خلق کرده و به عنوان یکی 

 .(2011کالینز و همکاران، انی)را کنندیمکنترل مؤثری بر عرضه پول اعمال  هابانک

ع یه رواج وسکدر قرن نوزدهم بودند  یغرب یشورهاکو رهبران  استمدارانیده، سین ایشگامان طرح ایاز پ 

ز یاما اقتصاددانان ن؛ دندیدیمت خود یمکرا مخالف توان اعمال حا یجزئرهیذخ یهاکناس بانکرشد اسو روبه

تاخت. او پس از مرور  کین منظر با شدت تمام به خلق پول بانیاز هم (1936راه گام برداشتند. فیشر ) نیدر ا

تشار ت انیم دولت به ممنوعیداران بر سر خلق پول، تصمکن دولت و بانیر بیاخ یهست سالیش دوکشمکوتاه ک

به  یدارید یهارا سپردهیز ،ندکیم یابیر ارزیتأثیب تیدرنهارا ( 19قرن ها )در اواخر کناس توسط بانکاس

ن یرا داشت، اما ا یقبل ی( دهایها )رسناسکمشابه اس یردکارکه کرد کد از پول ظهور یجد یلکعنوان ش

ه هر نوع انتشار پول ک دنت آدامزیل از پرزداران مورد غفلت قرار گرفت. او پس از نقل قوکد بانیجد« یهلیح»

 صورتبهنون کار را اکن یهم هابانکه ک کندیمدانست، خاطرنشان یم را شرارت یتوسط بخش خصوص

ه کم ین فرصت عظیم. ایاردهکآن را محدود  کی، اندیر جزئیو ما تنها با اعمال الزام ذخا دهندیمانجام  یقانون

عموم  یبرا کی، سود اندین واگذاریه اکداران اعطا شده کبه بان یر است در حالاردها دالیلیارزش آن معادل م

ه مستقالً هر روزه پول ملت را کاست  یخصوص یهضرابخان یکمشابه  کهر بان»مردم بدست داده است. 

خود  یاز انحصارین امتیگر غصب اتنها نظاره یومت از سر درماندگکه حک یدر حال ،ندکیا نابود میخلق 

دولت قادر به  ،یدارید یهابر سپرده یدرصد 100ر یزعم او بدون اعمال ذخا به (.18: 1936)فیشر،  «است

ومت که در آن حکاست  یباتیجاد ترتیشنهاد او ایت خود در انتشار پول نخواهد بود. پیمکامل حق حاکاعمال 

خلق پول  کیکآزاد بگذارد )تف یدهوامرا در  هاآنن حال یها گرفته اما در عکپول را از بان ینترل روکتمام 

 .(19)همان،  داندیومت مکح یهاتیاز مأمور یکیرا غصب  هابانکشر صراحتاً خلق پول یآن(. ف یدهاز وام

 یامکاز نا یرا ناش هابانکخلق پول ( 2011اران )کز بازتاب داشته است. ورنر و همیگران نیالم دکان در ین بیا

تال هم یجی( شامل پول دیاغذکال )یکزیه عالوه بر پول فک یبه نحو (،1844) انکیفرمان ب یروزرساندر به

 یار عاملید در اختین حق بایده دارد ایدانسته و عق یحق عموم یکوگان حق خلق پول را ک. دانندیبشود، م
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ق یا از طرخود ر یهز مردم ارادیها نافته است؛ در تمدنیت یار مرجعکن یا یه توسط عموم مردم براکباشد 

 (.1935، 1)کوگان نندکیم اعمال« ومتکح»

قره و چه ناند که پول، چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طال باشد و چه عالمان اسالمی نیز تأکید کرده

افزایش  جایز نیست؛ زیرا امام ریغغیرطال و غیرنقره، ضرب آن از وظایف حکومت است و انجام آن توسط 

ی ارتباط دارد آثار مهمی بر کل اقتصاد است. از این رو، این امر با مصالح عموم یا کاهش عرضه پول، دارای

 و در اسالم، دولت حافظ مصالح عمومی است.

وارد است که پدیده خلق پول از جانب  که این ایراد زمانی به خلق پولباره ممکن است گفته شود در این

لق پول در خبه نمایندگی از حاکمیت اقدام به  دولتی یهابانکخصوصی صورت گیرد و چنانچه  یهابانک

یا منافع حاصل آدر اینجا باید بررسی نمود که همین سازوکار متعارف نمایند، دیگر ایرادی بدان وارد نیست. 

طلبد رسد یا خیر؛ که این مسأله خود پژوهش دیگری میهای دولتی به عموم مردم میاز خلق پول توسط بانک

 ث خارج است.و از چارچوب این بح

 اثرات در حوزه عدالت فرهنگی .1.2.3

ثباتی اقتصادی، کم اثرات اقتصادی آن نظیر تورم، بیماند و کمی اقتصاد محدود نمیاثرات خلق پول به حوزه

دهد. ها را تحت تأثیر خود قرار مییابد و آنهای جامعه تسری میتغییر ساختار مالکیت و... به سایر حوزه

ترین مسائلی از این حوزه که ی فرهنگی و رفتاری جامعه است. در ادامه به مهم، حوزههایکی از این حوزه

 نماییم:متأثر از خلق پول است، اشاره می

 بازیرواج فرهنگ سفته .1.2.3.1

ابعاد  بسیار بیشتر از( باشدکه رشد خلق پول باال و پیوسته زمانی خصوص)بهپیامدهای جریان خلق پول 

ها ارزش دارایی شودیماز جمله باعث  ق و فرهنگ جامعه نیز اثرگذار است؛و بر اخال است اقتصادی آن

مدت زمان  کهنیانسبت به میزان دستمزد پیوسته افزایش و فاصله افراد ثروتمند و فقیر افزایش یابد نتیجه 

یدی، تا با کسب درآمد به سطح مشخصی از ثروت رسید. در این شرایط انگیزه کارِ تول کشدیمبیشتری طول 

                                                   

 

1 Coogan 
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افراد ثروتمند، بدون کار، ثروتمندتر شده و افراد  چون) ابدییماندوزی کاهش فعالیت اقتصادی و حتی دانش

 .(ی بیشتری تا رسیدن به یک سطح مشخص از دارایی دارندکارآفرین و فعال علیرغم تالش و کوشش، فاصله

 مترمولدکا ینامولد  یهاتیفعال تغذیه .1.2.3.2

در  کمات بانیتصم یمربوط است به ناسازگار کیدر انتقاد به خلق پول بانر کقابل ذ یکی از محورهای

و  یرد عمومکارک خلق پول یکه کح داده شد یتوض بخش قبلدر «. یر عمومیخ»با  یدهانتخاب مقصد وام

راد مضاعف در یا یکعموم( باشد.  یهندینما عنوانبهار دولت )ید در اختیه صرفاً باک است متعلق به جامعه

ه با کنند کاستفاده  ین قدرت در جهت حصول اغراض و منافعیها از اکن است بانکه ممکنجا آن است یا

 یرو یبازبه اختصاص منابع به سفته هابانکش ین است گراکت، ممیسازگار نباشد. در واقع یاجتماع یهنیبه

اهش ک یبرا هابانکباشد. د و مولد یجد یهایگذارهیش به سرمایش از گرایب یقیا حقی یمال یهاییدارا

ن علت یبه ا ،بخش مستغالت اختصاص دهند ژهیوبه یقیحق یهاییخود را به دارا یهال دارند وامی، مکسیر

)ورنر  است یریگول، قابل بازپسکه در صورت نکملموس وجود دارد  ییدارا یکها ن نوع وامیه در اکساده 

نان یاطم عدمد متضمن ید محصوالت جدیدر تول یگذارهیه سرماکاست  ین در حالیا ؛(2011و همکاران، 

نون که اکباشد  ید محصولیاز تول یان سودآور ناشیجر یکد منتظر بوجود آمدن یبا کاست و بان یشتریب

ل به خلق یمدت خود موتاهکردن سود کنه یشیب یها براکه بانکاز آن است  کیحا یخیوجود ندارد. شواهد تار

اران با کنز و همیالکان یرا (.2012کالینز و همکاران، )رایان غیرمولد و سوداگرانه دارندهای بخش یاعتبار برا

 یهدر انگلستان از ده« ید ملیبه تول کیستم بانیتوسط س ییحجم اعتبارات اعطا»ش نسبت یاشاره به افزا

 یهان اعتبارات به بخشاز روانه شد یا( آن را نشانهییزدامقررات یهااستین سو )پس از اعمال سیبه ا 1980

 .دانندید میجد یهاییجاد دارایدر ا یگذارهیسرما یجابه( یمال یسوداگرانه )از جمله در بازارها

 یکشود( یز در اقتصاد مشاهده نمینده نیه تورم فزاک یتین نسبت )در وضعیش در ایافزا ینظر صورتبه

ه کاست  ین در حالی(. ایبازندارد )سفته GDP با یرتباطه اک ییهاتیرشدن پول در فعالیشتر ندارد: درگیبمعنا 

ا اعتبار یه آکنیا یرو ینترلکچ نظارت و یه« دولت یهمداخل عدم»و « ییزدامقررات»ت منطق یمکبه سبب حا

 .ر، وجود نداردیا خیدارد  یاآورده GDP یبرا ،داً خلق شدهیجد
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 رواج عدم شفافیت، فریبکاری و خیانت در امانت .1.2.3.3

قرار گرفته است.  دیمورد انتقاد و ترد ،یبا اصول اخالق یسازگار ثیاز ح عیوس نسبتاً یبه نحو لخلق پو

 یازوانمودس»و  «بیفر» یر نوعتر تندیو در تعاب «رشفافیغ» را تعمداً تیفعال نیا م،یمال ریمخالفان در تعاب

دانسته و آن  1ینزپو ترفندو  بکارانهیفر یباز کی را اساساً یکنون یبارد بانکدارتکنند. رویم یمعرف« نیدروغ

)روتبارد،  است به خود گرفته زین یتفاوت که اکنون رنگ قانون نی، با اپنداردیمه فعل جاعالن پول برا مشا

آنجا که به نقل  ،کندیم یمعرف یدارامانتبه دور از صداقت و  ییرا نهادها هابانک حاً یشر تلویف (.97: 2008

 یپول شما را با قرض دادن به دوستان خود نگهدار»کند که یم یمعرف یبانکدار را شخص 2یبه نام دول یاز فرد

 (.12: 1936)فیشر،  «کندیم

 نیترمهمان او یدر بداند. ، فرآیند خلق پول را غیراخالقی میترمیمال نیز به صورتی( 2008) 3هولسمن

 زعمبهتشان است. یت فعالیدر خصوص ماه هانآ« تیعدم شفاف»سازد یم یراخالقیرا غ هابانکه عمل ک یعامل

ه صرفاً ملزم کدار است کبان کقانوناً در تمل هاستآن کیه در حساب بانک ییهاه پولکدانند یثر مردم نمکاو ا

ت یشفافو عدم ین جهل، وانمودسازیاست. علت ا یمشتر یدر صورت تقاضا ین بدهیبه پرداخت ا

دال بر وجود  یه سندک 4«یپول یهایگواه»: شودیقائل م کیکتف یتبارن دو نوع سند اعی. او بهاستبانک

 یک یدال بر بده یدیه صرفاً رسک 5«سند بدهی»شده روی آن است؛ و  درجپول نقد در انبار پول معادل رقم 

 یده. به نظر او انتشار اسناد بکندینم یآن نگهدار یبرا یاملک یهریگر است و لزوماً ناشر، ذخیفرد به فرد د

ت خود صادق یت فعالیماه یهه ناشر دربارکموجه است  یزمان یبه لحاظ اخالق هاآناربرد ک)نوع دوم( و 

ت یند از حسن نکن یه اگر چنکنوع اول( هستند ) «یپول یگواه»، ین اسناد بدهیه اکند کباشد و وانمود ن

 یدر اسناد اعتبار« تعهد به پرداخت»اربرد عبارت ک یو یهدیرده است. به عقکخود سوءاستفاده  یتجار یاکشر

ن یهمچنوی  .یک بانک اعتباری متمایز کند انبار پول را از یکست یرشفاف است و قادر نیامالً غک کیبان

                                                   

 

1 Ponzi Scheme به ) گذاران جدیدهیاز سرما یافتیرا از محل پول در یگذاران قبلهیسرما یار، بازدهکبیه در آن عامل فرکالهبردارانه کوش ر یک

 .ندکیار( پرداخت مکوسبکپرداخت آن از محل سود  یجا
2 Dooley 
3 Hulsmann 

4 Money Certificate 
5 IOU (I Owe You) 
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 یبده»: داندیمات یاخالق یهنندکفیرا تضع یها در قرض و بدهشدن انسانپول مدرن بر وام و غرق یابتنا

و  ینان و ثبات اقتصادیه لنگر اطمکآن یجابهزده یزگار است. شخص بدهناسا یباال با اعتماد به نفس مال

ند و در او کیدا میگرفتن پ کمک یگران برایبه د انداختن خود باشد، عادت به رو یهخانواده و جامع یاخالق

 یاهجینت ،خود را نداشته باشد یبده یفایتوان ا تیدرنها. اگر هم گرددیمطبع ن مناعتیگزیجا یآرزوپرور

از  هابانک یریگان وامکن امیهمچن یو (.185: 2008)هولسمن،  «شدن در بر نداردو خردانگاشته یدیجز ناام

ها کبان یتیمسئولیساز بنهینجات را زم یهان نوع راهیارتل دانسته و اک یرا نوع کین بانیگر در بازار بیدیک

 داند.( می1)خطر اخالقی ماتیدر اتخاذ تصم

 دییی تولهاکاال تیفیکاهش ک .1.2.3.4

اما در شرایط تورم،  دیآیمدست  ی پول موجود بهدر یک اقتصاد بدون خلق پول، درآمد افراد با مبادله

، درنتیجه تقاضا افزایش یافته و جو عمومی کنندیمای با پول خلق شده، درآمد کسب و قدرت خرید پیدا عده

کیفیت کاال و خدمات  شودیمتبدیل شده و باعث « تقاضافزونی عرضه به »یا  3«2بازار فروش»بازار، به شرایط 

آن به  کهیوقتکنندگان اغلب در برابر افزایش قیمت، بیشتر از ارائه شده به مشتریان کاهش یابد، چون مصرف

تر از کاهش به عبارت دیگر چون افزایش قیمت محسوس؛ کنندیم مقاومت شکل کم کردنِ کیفیت اتفاق بیفتد،

ظاهر قیمت را  کهنیاتر کار کرده و بدون مخفیانه تواندیمکننده رو در این روش عرضهاین کیفیت است از

و آن اینکه  کندیمتر افت کیفیتِ کار نیز به خاطر یک دلیل زیرکانه ،د. در تورمنتغییر دهد از تورم منفعت ببر

و « سریع ثروتمند شوند»تا  شوندیم ییاهبرنامهی ، مردم شیفتهابدییمپیوسته افزایش  هامتیقای که در دوره

 (.55: 2008)روتبارد،  شوندیماعتنا سنگین و هوشیارانه بی یهاتالشاغلب به 

، افزایش تقاضا باعث فزونی تقاضا بردیمنتیجه کلی اینکه خلق پول، قدرت خرید ایجاد کرده، تقاضا را باال 

ای برای او نه تنها انگیزه شودیمو باعث  دهدیمی قرار کننده را در موقعیت بهترنسبت به عرضه شده و عرضه

کیفیت قبلی نیز نخواهد داشت و برای سود بیشتر،  بهبود کیفیت کاال نداشته باشد بلکه حتی دلیلی برای حفظ

                                                   

 

1 Moral Hazard 
2 sellers’ market 

دارد.  داریو خر یمطمئن است که کاال باًیکه فروشنده تقر یطیاز عرضه است و شرا ادتریاست که در آن تقاضا ز یبازار یتی، وضع«ازار فروشب» 3

 .دیآن را خواهد خر داریکند خر دیکه تول ییهر کاال دکننده،یقدرت با فروشنده است و از آنجا که تقاضا باالست تول طیشرا نیدر ا
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بکاهد و مطمئن باشد که مشتری خود را خواهد داشت. از طرف  از کیفیت کاالها، خدمات و لوازم جانبی آن

 (.26، 1396نژاد، )مطهری 1ابدییمتورمی کیفیت کار نیز کاهش  طیدر شراکه بیان شد  طورهماندیگر 

 اندازگرایی و کاهش ارزش پسافزایش مصرف .1.2.3.5

هکاران را جو را تنبیه و بدالشعاع قرار داده، افراد صرفهرا تحت و قناعت جوییخلق پول همچنین صرفه

ل وام، قدرِت زمان پرداختِ اص ، در زمان بازپرداخت نسبت بهدشویم، چون پولی که وام داده کندیمدلگرم 

 ،زپرداخت کندخرید کمتری خواهد داشت. در این شرایط، انگیزه این است که فرد پول قرض بگیرد تا بعداً با

انداز ه اهل پسدر شرایط تورمی، مردمی ک .(55، 2008 ،باردت)روانداز نماید و قرض بدهد اینکه پس یجابه

و  شوندیمرو های باالتری روبهای زمانی بعد با قیمت، در دورهاندازندیمد و خرید خود را به تعویق هستن

زودتر و بیشتر  ی بسیار قوی برای خریدرو انگیزهاین از ؛ناچارند برای خریدِ خود قیمت بیشتری پرداخت کنند

جو را تنبیه و افراد ولخرج تورم افراد صرفه .برندیمانداز نیستند منفعت وجود دارد. لیکن افرادی که اهل پس

ی افراد ه. در این شرایط افراد ولخرج به هزینکندیمگرایی را تشویق و تشدید را دلگرم و در کل مصرف

 (.57، 1392 ،باردترو) برندیمجو منفعت محتاط و صرفه

 ی عدالت سیاسی و اجتماعیاثرات در حوزه .1.2.4

 فر یک رأی به هر دالر یک رأی(عدالت سیاسی )تبدیل هر نتضعیف  .1.2.4.1

هر »ی آمریکا کند که امروزه در جامعه( به این نکته اذعان می1395« )بهای نابرابری»استیگلیتز در کتاب 

ها تنها بازیگر این عرصه نیستند اما نقش تبدیل شده است. اگرچه بانک« نفر یک رأی به هر دالر یک رأی

توجه به اینکه در نظام ذخیره جزئی، بخش اعظم خلق پول در دست با ی سیاست دارند. چشمگیری در عرصه

این قدرت را دارند که بدهی ایجاد کنند، در حالی که عامه مردم از این  هاآنو  باشدیم تجاریهای بانک

و حق همه مردم در منافع کشور را تضعیف  ساالریمردم، گفته شده است که این نظام، اندشدهمزیت محروم 

نماینده اعتماد کرده بودند و نه تعدادی  عنوانبهبه شخص دولت  انتخاباتاز طریق  تاًینها. چرا که مردم کندیم

با استفاده از این قدرت در  هابانکهای خصوصی که منافع شخصی را در نظر بگیرند. فراتر از این، از بانک

                                                   

 

اما باز هم  شودیانتقاد م اریخودروها بس نیا نییپا تیفیاز ک نکهیا رغمیکشور مشاهده نمود. عل یخودروساز عیدر صنا توانیوع را مموض نیا 1

 آنها وجود دارد. یتقاضا برا
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 (. جکسون223 :2011الینز و دیگران، )کشوند یمی سیاسی نیز وارد شده و موجب فساد دموکراسی هامیتصم

در تصمیمات خلق پول در اقتصاد، ضمن  هابانککه قدرت بیشتر  کنندیمبیان  بارهنیا( در 2012سون )یدو 

ها تضعیف دموکراسی، ساختار اقتصاد متناسب با قدرت بانکداران را تقویت کرده است. گفته شده است بانک

اجتماع و عموم مردم ندارند، اما در عین حل از این قدرت برخوردارند، در مقابل  یریپذتیمسئولکه هیچ 

 .رسدینممنطقی به نظر 

. بنا به اطالعات مطرح شده در کندیمخلق پول به شکل خطرناکی نظام سیاسی و دموکراتیک را تضعیف 

ی تجاری بزرگ هامدیره بانک أتیه، سی تا چهل نفر از اعضای مثبت( )پولکمپین سازمان اصالحات پولی 

 یهابانک« قدرت خرج»انگلیس نفوذ مالی زیادی در اقتصاد مالی این کشور دارند. دلیل این امر آن است که 

 2.9ای فاحش گونهتجاری وابسته به دولت است. حدود پنج سال پیش از شروع بحران مالی، بخش بانکی به

دولت  یهانهیهزهمان زمان،  در که؛ درحالیده بودداوام  (کوچک هایوکارهای کسبغیر از وام)تریلیون پوند 

مقدار  توانندیم هاآنوام دهند،  رندیگیمها هستند که تصمیم تریلیون پوند بود. از آن رو که بانک 1.2کمتر از 

به  اقتصادیاین ساختار (. 167، 2011، کالینز و همکارانانیرا) زیادی هزینه و فعالیت در اقتصاد داشته باشند

تجاری تا حدی برای حفظ امتیازات بانکداران است که  یهابانک، زیرا سودهای رساندیمظام سیاسی آسیب ن

. به همین باشندیمهای هوشمندانه های پشت صحنه و حمایتمعموالً مشغول تبلیغات بزرگ، تالش در البی

 (.5: 2013 ،1)ادواردز پرسود برای سیاستمداران سابق استخاطر، بانکداری دومین حرفه 

 نسلیو تضعیف عدالت بین داریبه خطر انداختن توسعه پا .1.2.4.2

که فشار بیشتری به طبیعت  شودیممخالفان بر این عقیده هستند که خلق پول به همراه بهره، باعث برخی از 

ی هایآلودگوارد شده تا اینکه اصل وام به همراه بهره آن بازپرداخت شود. این فشار بیش از حد باعث انواع 

( بیان 2012سون )یدو  (. جکسون2013ادواردز، اندازد )یمی شده و توسعه پایدار را به خطر ستیزطیمح

را تخصیص داده  هاوامبا توجه به سودآوری،  هاآن، هاستبانککه چون اختیار خلق پول در دست  کنندیم

، چرا که این بردیمرا از بین  ستیزطیمحکه توسعه پایدار  شوندیمیی هابخشبه  هاوامو باعث تزریق 

در حال حاضر از سود سرشاری به قیمت ضرر آیندگان برخوردار هستند. همچنین گفته شده است  هابخش

                                                   

 

1 Edwards 
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و خلق پول نمایند، وجود  یگذارهیسرمای احوزهبرای اینکه در چه  هابانککه در واقع کنترلی روی تصمیم 

 و توسعه پایدار است. ستیزطیمح مشکل به خطر انداختن منشأندارد. این خود 

شود ها در تمامی دوران است، منجر میی انسانفشار بیشتر بر طبیعت و منابع خدادادی که متعلق به همه

 نسلی است.های آینده از این موهبت محروم گردند و از این منظر، خلق پول منافی عدالت بینتا نسل

 اثرات توزیعی .1.2.5

. شوندیلت اقتصادی، عدالت توزیعی است و گاهی این دو یکی گرفته معدا یهابخش نیتریکی از مهم

« کمتر داشتن»مستلزم  1(Justiciableبرای یکی از موارد قابل بررسی از لحاظ عدالت )« داشتن شتریب»هنگامی که 

 کاربرد عدالت توزیعی در تخصیص کاالها، خدمات، نیتراست. مهم عدالت توزیعی مسئله، برای دیگری است

 یهاموجب پیدایش خواسته میرمستقیغمستقیم یا  طوربه و اب هستنداجناسی است که کمی منابع یا در مورد

است برای توزیع موارد  یاتوزیعی، استخراج قاعده عدالت اقتصادی یا مسئلهبنابراین، ؛ گردندیم رقیب

 خواستنی )چیزهای مطلوب( میان افراد جامعه.

ترین اثر آن ترین و مهماب بررسی اثرات خلق پول از منظر عدالت، اساسیآخرین موضوع در ب عنوانبه

همیت موضوع عدالت ا. با توجه به دهیمرا مورد بررسی قرار میبر توزیع درآمد و ثروت  خلق پولتأثیر  یعنی

ور خاص طق پول بهخل ارتباط آن باو سپس  عام صورتبه توزیع درآمدبر  مؤثرعوامل  ابتدا اثرات توزیعی، و

 بیان خواهد شد.

 و توزیع درآمد امل مؤثر بر نابرابریعو .1.2.5.1

لیکن توزیع درآمد متغیری است  ،هر چند هدف این پژوهش بررسی تأثیر خلق پول بر توزیع درآمد است

که عوامل  دهدیمهای کشورهای مختلف نشان تاریخی و تجربه شواهد که عوامل زیادی در آن دخیل هستند.

بندی به پنج گروه کلی طبقه توانیممؤثر بر نابرابری را  عوامل ابرابری اقتصادی مؤثر هستند.ر سطح نبسیاری ب

 :(34ص ، 1396نژاد، ، به نقل از مطهری12-14ص ص، 2003، 2)کآساکرد 

                                                   

 

1 Amenable to Considerations of Justice 

2 Kaasa 
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 شرفتیپ یافتگی کلی یک کشور، شامل رشد تولید ناخالص داخلی،رشد اقتصادی و سطح توسعه -1

کشاورزی، صنعتی و خدمات. بعضی از مطالعات  یهابخشد، یعنی سهم تکنولوژیکی و ساختار اقتصا

و پس از آن، در یک سطح توسعه  که رشد در سطح پایین توسعه ابتدا به افزایش نابرابری دهدیمنشان 

سبب پراکندگی دستمزد به دلیل  تواندیمآوری نیز . تغییرات فنشودیمباالتر، به کاهش نابرابری منجر 

 د.ز به کارگران ماهر کارگران شونیاافزایش 

 راتییتغ عوامل اقتصادی شامل تورم، بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی، -2

. جهت تأثیر نرخ ارز و سایر عوامل شودیمتر شدن نابرابری تورم و بیکاری باعث عمیق و... نرخ ارز

 مخارج دولت بستگی به ترکیب آن دارد. ریثتأمربوط به اقتصاد خارجی بر نابرابری مشخص نیست و 

، (فعال تیجمع )سهمعوامل جمعیتی، شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت  -3

پرورش و وضعیت وسرمایه انسانی از جمله سطح آموزشرشد و تراکم جمعیت؛ شهرنشینی، سطح 

رابرتر کرده و کاهش نابرابری را به همراه افزایش برابری در سطح آموزش، توزیع درآمد را بو  سالمت

 دارد.

 ژهیوبهسازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، عوامل سیاسی، شامل خصوصی -4

های اجتماعی و دیگر تصمیمات سیاست یهااستیسباز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری؛ 

 اقتصادی است.

وزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان اقتصاد عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی که شامل ت -5

که در دوره طوالنیِ تاریخ تشکیل شده است. عامل دیگر، دسترسی به منابع طبیعی است.  سایه

تر هستند به دلیل تکنولوژی مبتنی بر سرمایه و نیاز کمتر به کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی

 نابرابری بیشتر دارند. نیروی کار غیرماهر، تمایل به

گیری رو نتیجهی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از اینهد که دامنهدچه بیان شد نشان میآن

ی نظری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه

که هر محقق با توجه به عالقه و تخصص خود،  دهدیمان قدرتمند دارد. بررسی مطالعات گوناگون نش

ؤثر بر خاصی از موضوع را مد نظر قرار داده و به آن پرداخته است. این مطالعه بر عوامل اقتصادی م یهاجنبه

ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری و و در میان عوامل اقتصادی نیز به یکی از مهم نابرابری تمرکز خواهد کرد

 خواهیم پرداخت.« خلق پول»ع درآمد، یعنی توزی



 تحلیلگران اقتصاد مقاومتیشبکه  –نظام بانکداری ذخیره جزئی و طرح های بدیل آن ارزیابی 

27 

 

 ارتباط خلق پول و توزیع درآمد .1.2.5.2

ا به عنوان ر« فرانسوی -ایرلندی»اقتصاددان ( 1734-1680) 1«ریچارد کانتلون»از نظر تاریخی، شاید بتوان 

که تغییرات عرضه  کندیمبیان  او ی پول بحث کرده است.اولین کسی شناخت که در خصوص تغییرات عرضه

ی های نسبی بر اقتصاد دارد و معتقد است که افزایش در عرضهپول و اعتبار، اثرات مهمی از طریق تغییر قیمت

ها، واردات ، اما در نهایت این روند معکوس شده و با افزایش قیمتکندیمی اقتصادی ایجاد پول، توسعه

ی یان کرده است که افزایش حجم پول بر همه. کانتیلون بشودیممنتقل  افزایش یافته و پول به خارج از اقتصاد

و به رفتار هزینه کردنِ دارندگان پول در طول مسیرِ  گذاردینمدر یک زمان تأثیر  به یک اندازه و هامتیق

نامیده  5«اثر کانتیلون»و دیگران  4هایک، 3میزس ،2این اندیشه بعدها توسط ویکسل ...بستگی دارد جریان پولی

 (.4: 2013 ،لسمنوه) و بسط داده شد

مالیات »ی اندیشه اثرات افزایش حجم پول را مورد مطالعه قرارداده است. زین( 1776-1711) 6دیوید هیوم

. هیوم در مورد افزایش گرددیبرمکه هیوم نظریه مقداری پول را فرموله کرد، ، زمانی1700به اوایل قرن « تورمی

داری پول معتقد است که تغییرات تعداد واحدهای پول در و با توجه به نظریه مق کندیممقدار پول بحث 

. گذاردینمها برحسب پول دارد؛ در حالی که بر رفتار اقتصادی تأثیری یک اثر متناسب روی قیمت تنها گردش،

هاست چون به نظر او مالیات تورمی، پولِ همه را به یک از دید هیوم تنها اثر افزایش حجم پول، تورم قیمت

 درست باشد که دو فرض وجود داشته باشد: تواندیمنظری، زمانی این مفهوم  ُبعد. از کندیمارزش ماندازه ک

که الن اقتصادی توزیع شود و دوم اینی فعامساوی یا متناسب بین همه طوربهی پول اضافی ذخیره کهنیااول 

ما این فرضیات به احتمال زیاد در عمل ا؛ از این تغییرات حجم پول آگاه شوند زمانهمی فعاالن اقتصادی کلیه

 (.3: 2008 ،7)باالک افتدینماتفاق 

                                                   

 

1 Richard Cantillon 
2 Wicksell 
3 Mises 
4 Hayek 
5 Cantillon effect 
6 David Hume 
7 Balac 
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در خصوص تأثیر پول بر توزیع درآمد، الزم است بین دو شکل پول، یعنی بین پول کاالیی و پول اعتباری 

اری، تفاوت قائل شد، چرا که افزایش حجم پول در حالت پول کاالیی بسیار محدود بوده اما در مورد پول اعتب

-38: 1396نژاد، )مطهری شده استحجم پول به خواست انسان بستگی دارد. در ادامه به این موضوع پرداخته

37:) 

 درآمد در حالت پول کاالیی توزیع .1.2.5.2.1

، شدیمهمانند سایر کاالها تولید  و ود( بنقرهو  )طالتا زمانی که پول به صورت کاالیی  پیش از بیان شد

ت آوردن پول وجود داشت: استخراج طال؛ فروش کاال و خدمات در مقابل طال؛ یا تنها سه طریق برای به دس

های مالکیت افراد بر دارایی ها در چارچوب حقی این روشهدیه یا ارث. همه عنوانبهدریافت طال 

ای برای فرد یا نهادی خاص ویژه در آن زمان هیچ امتیاز ؛(28، 1394 ،باردترو) کندیمشان عمل خصوصی

صورت انحصاری در  ضرب سکه را به پادشاهان در قلمرو پادشاهی خود ،ها قبلجود نداشت. البته از مدتو

الضرب برای ضرب باالی حق یهامتیقو از  دانستندیمحیاتی « حاکمیت خود»اختیار گرفته و آن را برای 

از چندان زیاد نبود و ارزش واقعی اما این امتی؛ (63: 1392 ،باردترو) بردندیمسکه از شمش طال یا نقره بهره 

پول به میزان طالی آن بستگی داشت. البته سکه ضرب شده ارزش بیشتری نسبت به مقدار طالی آن داشت 

که مکمل گواهی  دهندیمو علت این بود که در طول تاریخ اصوالً متولیان ضرب سکه، خدمات اضافی ارائه 

 (.39: 1395 هولسمن،) ها هنگام معامله نبودیعنی دیگر نیازی به وزن کردن سکه ،وزن است

 درآمد در حالت پول اعتباری توزیع .1.2.5.2.2

. در این شرایط راه به دست شودیمکه اشاره شد پول اعتباری به معنی واقعی کلمه از هیچ خلق  طورهمان 

بانک مرکزی یا این شرایط،  در آوردن قانونیِ پول، عالوه بر سه طریق فوق، استفاده از امتیاز خلق پول است.

. این سه این حق را به دست آورند توانندیمنیز  هابانکمستقیم توانایی خلق پول دارند. سایر  طوربهها دولت

دست آورند و آن را در اختیار خود بگیرند یا در  پول به ،به غیر از سه روش قبل یشیوهای به توانندیمگروه 

ت که خلقِ پول، خارج از نظامِ بازار بر توزیع درآمد و ثروت تأثیر اختیار دیگران قرار دهند. در این حالت اس

 .گذاردیم
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 ر خلق پول بر توزیع درآمدیتأث یهاکانال .1.2.5.3

پردازیم. البته پیش از ها میکه در ادامه به آن گذاردببر توزیع درآمد تأثیر  تواندیمخلق پول از چند طریق 

های مختلفی ظاهر ابعاد مختلف یک پدیده هستند که در شکل آن باید یادآور شد که برخی از موارد مذکور،

 بنابراین نسبت تباین میان موارد زیر برقرار نیست.؛ شوندمی

 تورم کانال .1.2.5.3.1

اد در اقتصکه ردپای آن  شوندیمهای دارایی خلق پول و به گردش درآوردن آن، موجب سلسله حباب

هایی مانند دید خلق شده است، بر روی دارایی. از هنگامی که پول جشودیممشاهده  کشورهای مختلف

ی بیان شد به عقیده ترشیپکه  طورهمان. ابندییمها افزایش و در نتیجه قیمت شوندیمامالک و سهام صرف 

ر نفی بسیاری از علمای علم اقتصاد، عامل اصلی تورم عصر ما خلق پول است، هرچند تأثیر عوامل دیگ

مبادالت است.  خلق پول نسبت به رشد تولید یا رشد ترعیسر رشد لندمدت تورم،اما عامل اصلی و ب شودینم

و در صورتی که  شودیمبیان کرد که خلق پول باعث تورم  طورنیا توانیمدر صورت پذیرش این مطلب 

لق ی اصلی تورم، یعنی خعلت اصلی این تأثیر را به ریشه توانیمتورم بر توزیع درآمد تأثیر داشته باشد، 

 :گذاردیمپول منتسب دانست. لیکن تورم از چند کانال بر توزیع درآمد تأثیر 

 تأثیر بر دستمزدها .1.2.5.3.2

نقش بازتوزیع تورم از طریق تأثیر بر دستمزدها در ادبیات شناخته شده است. از زمان دیوید هیوم این باور 

. در زمان تورم، افزایش ردیگیموجود داشته است که تغییر در دستمزدها نسبت به تورم با تأخیر صورت 

بنابراین تورم منجر به انتقال درآمد از مزدبگیران ؛ ونددیپیمقیمت زودتر از افزایش دستمزدهای پولی به وقع 

زیرا به فقرا نسبتاً بیشتر  ،دهدیم. بر این اساس، تورم نابرابری درآمد را افزایش شودیمو به سمت سودبگیران 

 (.87: 2002 ،2و زو 1ی)لاز اغنیا آسیب میزند 

                                                   

 

1 Li, Hongyi 

2 Zou, Heng-fu 
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 بستانکار -بدهکار یقضیه .1.2.5.3.3

بهره روی  یهانرخاین بازتوزیع از بستانکاران اسمی به بدهکاران اسمی است و زمانی اتفاق میافتد که 

ه نشان کبر حسب پول، بدون تعدیل کامل با نرخ تورم تعیین شده باشند. شواهدی وجود دارد  هاییدارا

: 2002 و زو، ی)ل کنندیمرا نسبت به تورم واکنش نشان داده و خود را با آن تعدیل از فق ترعیسراغنیا  دهدیم

الً از طریق تأثیر بر تورم از طرق دیگر، مث درنتیجه از این کانال نیز تورم به فقرا بیشتر آسیب خواهد زد. (؛88

 بر توزیع درآمد تأثیر گذارد. تواندیمرشد اقتصادی نیز 

 1اثر آبشاری .1.2.5.3.4

 2«الضربحق»به منفعت حاصل از خلق آن یا به عبارت دیگر،  معموالًثرات توزیعی خلق پول، در بیان ا

های کاغذی و الکترونیکی توسط دولت، انتشار پولطور هم که توضیح داده شد، . همان3شوداشاره می

ه شدت افزایش ب (الضربحق)تبع درآمد ناشی از خلق پول ه شار پول را به شدت کاهش داد و بهای انتهزینه

اما با این حال، این مسأله بیانگر تمامی اثرات توزیعی خلق پول نیست و پول خلق شده در فرآیند ؛ یافت

، منجر به تغییر در توزیع درآمد به نحوی که در ادامه خواهیم گفت، 4«اثر آبشاری»گردش خود، از طریق 

 شود.می

                                                   

 

1 cascade effect 

2 Seigniorage 

ها در گذشته شود که ریشه در ضرب سکه در گذشته دارد. ارزش اسمی سکهالضرب گفته میادبیات اقتصادی به درآمد ناشی از خلق پول حق در 3

ب سکه برای دولت منافعی داشت. البته میزان این تفاوت ارزش اسمی و ارزش محتوای فلزی به توان دولت و بیش از محتوای فلزی آن بود، لذا ضر

 .ها بستگی داشتقدرت دولت
را از  ییهایدیاست که عاکالهبردارانه یگذارهیسرما اتیعمل کی یرفند پانزاین عنوان برگرفته از اثری است که در ترفند پانزی وجود دارد. ت 4

 یدیعا نکهیا یبجا کندیخودش پرداخت م گذارانهیاست، به سرماپرداخت شده یبعد گذارانهیسرما لهیکه بوس یپول ایشده  یگذارهین پول سرماهما

ا با ارائه ر دیجد گذارانهیمعموالً سرما ی. ترفند پانزدیپرداخت نما کندیرا اجرا م اتیملکه ع یسازمان ایحاصل شده توسط شخص  یرا از هر سود واقع

 یرعادیطور غبه ایباال در کوتاه مدت  یرعادیطور غبه یسودها هایدیعا نی. اکندیکنند اغواء م نیتضم توانندینم هایگذارهیسرما گریکه د ییهایدیعا

از جانب  شیدر حال افزا شهیل همپو انیجر کی ازمندین کندیو پرداخت م غیتبل یترفند پانز کیکه  ییهایدیعا بودن یثابت و با دوام هستند. دائم

در کار باشد(  یسود چیآن )اگر اصالً ه یواقع یسودها رایاست ز یفروپاش ستمیس نیا سرنوشت را در حال کار نگه دارد. ستمیاست تا س گذارانهیسرما

آن است. در واقع یک بازی جمع  رأسآبشار به  شباهت این نامگذاری، انتقال منفعت از نفرات انتهاییاست.  گذارانهیکمتر از مقدار پرداخت به سرما

 گردد.آبشار منتقل می رأسصفر است که در آن منفعت از نفرات انتهایی به 



 تحلیلگران اقتصاد مقاومتیشبکه  –نظام بانکداری ذخیره جزئی و طرح های بدیل آن ارزیابی 

31 

 

فزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت منجر به ا (MV=PY)در یک مدل ساده، طبق نظریه مقداری پول 

کنند تورم را نوعی مالیات معرفی می معموالًشود. در ادبیات اقتصادی می (تورم)ها افزایش سطح عمومی قیمت

کنند. مفهوم مالیات تورمی به مانند هر مالیات دیگر های خود از آن استفاده میها برای تأمین هزینهکه دولت

از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به نوعی بخشی از درآمد مردم را به  انتقال درآمد

کند و لذا خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد خود منتقل می

 است.

ز عادالنه یا ظالمانه شده است )سوای اها دریافت میاگرچه همواره در طول تاریخ، مالیات توسط دولت

های تجاری )و خصوصی( ها ندارد و بانکبودن آن(، اما در نظام پولی مدرن، این مسأله اختصاص به دولت

به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق  نیز به نحو مشابه قادر به انجام این کار هستند.

کند. در این میان های مردم شریک میید شده و به طور کلی داراییها و خدمات تولالکننده پول، خود را در کا

 های تجاری از حیث وقوع بازتوزیع وجود نداردو بانک (دولت) تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی

هایی از حیث ذینفعان وجود خواهد داشت. در خلق پول توسط بانک مرکزی، منافع ناشی از تفاوت و تنها

ها، سهامداران و مدیران بانک هستند شود در حالی که در خلق پول توسط بانکدولت منتقل میخلق پول به 

. این های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بودخلق پول بانک نیبنابرا؛ که منتفع خواهند شد

لق پول را دارند یا خیر، های تجاری )خصوصی( اساساً استحقاق بازتوزیع درآمد از طریق خمسأله که آیا بانک

ایست که در جای خود به آن پرداخته شده است؛ آنچه در اینجا به دنبال آن هستیم این است که با تبیین مساله

شود، بلکه ی یکسان از همگان اخذ نمیی این بازتوزیع، نشان دهیم که این مالیات تورمی هم به نحوهنحوه

 دهد.تر از اصل عمل رخ میای ظالمانهاین عمل ظالمانه، به نحوه

افزایش حجم پول در  (MV=PY)طور که بیان گردید، در یک مدل ساده، طبق نظریه مقداری پول همان

اما در واقعیت و با درنظر گرفتن ؛ شودمی (تورم)ها جامعه در بلندمدت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت

ت الول جدید خلق شده به بازار و استفاده از آن در مبادرود پهای فرآیند، مشاهده خواهیم نمود که وپویایی

چه بدیهی است چنان)شود ها از یک سو و کاهش قدرت خرید پول از سوی دیگر میباعث افزایش قیمت

اما این فرآیند به صورت یکباره و ؛ (ها نخواهد داشتاین پول وارد بازار نگردد، هیچ تأثیری بر افزایش قیمت
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پیوندد. فرآیند مذکور را با ذکر ای به وقوع میدهد، بلکه به صورت تدریجی و مرحلهنمی با اثر یکسان رخ

 دهیم:یک مثال توضیح می

سازان تهران که یکی از انبوه« فرد ب»میلیارد تومان برای  500ای مبلغ در یک عملیات ترازنامه« بانک الف»

بنابراین در دو طرف ؛ نمایدفرد، مسکن خریداری میاست، حساب سپرده ایجاد نموده و به همین مبلغ از این 

فرد  رسد.میلیارد تومان( به ثبت می 500ی بانک )دارایی و بدهی(، سپرده و مسکن )هر یک به ارزش ترازنامه

سود کار خود، خودرو و...  عنوانبهو با بخشی از آن  پردازدمی را مهندسان، کارگران و...با آن پول حقوق  ب

، یلوازم خانگ یرین نیزسامنتقل شده است.  سایرینبه  سازانبوهاکنون از  یدپول جد یموجودخشی از ب خرد.می

طور  ینشود و همیمنتقل م جدید به فروشندگان یدپول جد یجهد، در نتنکنیم یداریخر و... مبلمان خودرو،

ا را باال تقاض یمنحن سیرشم کند و دریم یجاددر سرتاسر اقتصاد موج ا یدپول جد یبترت ینآخر. به ا یال

پول ابتدا  یهعرض یافتد،اتفاق ب یجعل بزرگ تهران. اگر در شهر دهدیم یشتک کاالها را افزاتک یمتو ق هبرد

 پول به یسپس وقت ،یافتخواهد  یشجا افزامحصوالت در آن یمتتقاضا و ق یو به همراه آن منحن تهراندر 

 اد.دافزایش خواهد ها را یمتتقاضا و ق یهامنحنی یرِول، ساپ یگرد یربرداشت، ذخا طرف بیرون موج

« پولیونِ»و « میلتون فریدمن»همچنین و « ریکاردو» تا« دیوید هیوم»بریتانیا از  برخالف اقتصاددانان کالسیک

، اندتوجه کرده« ی مقدارینظریه»در چارچوب ی پولِ کشور، افزایش عرضهکه تنها به اثر اول « مکتب شیکاگو»

 1ی این مکتب، مایزز. دو نویسنده برجستهانداقتصاددانان مکتب اتریش به اثر دوم این فرآیند نیز پرداخته

اند که ی توزیع نامتناسب پولی مطالعه کرده و مدعیی هیوم دربارهروی نظریه( 1994) باردتو رو( 1996)

بلکه در دست  ،ردیگیر مساوی قرار نمی افراد جامعه به طودر اختیار همه ،شودیوقتی پول جدید خلق م

. این گروه با کمک این پول اقدام به خرید کرده، با دهدیها قدرت خرید مای خاص قرار گرفته و به آنعده

. افرادی که زودتر این پول در کندیها شروع به افزایش مورود پول جدید و دست به دست شدن آن قیمت

کسانی که بعد از  کهیدرحال شوندیمنتفع م ،کنندیهای قبلی خرید میمتچون با ق ردیگیقرار م هاآندست 

 یکسان) ردیگییا کسانی که اصالً پول جدید در اختیارشان قرار نم رسدیها این پول به دستشان مافزایش قیمت

                                                   

 

1 Mises 
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ت دیگر و قدرت خرید کمتری دارند؛ به عبار شوندیم روروبهباالتری  یهامتیقکه حقوق ثابت دارند( با 

. کندیرا جریمه م رسدیها مدست آن بهمالیاتی است که کسانی که پول در آخر  یمثابهبهی پول افزایش عرضه

عمل »ی تورم اتریشی است. مایزز در کتاب خود با عنوان این دیدگاه توزیع مجدد پولی، سنگ بنای نظریه

 :سدینویم 1«انسان

داری چاپ کند. دولت در نظر دارد یا کاال و خدمات خری فرض کنید دولت مقداری پول کاغذی جدید»

عنی کاالهایی که یقبلی خود را پرداخت کند. ...قیمت بعضی کاالها  یهایبده یبهرهقبلی یا  یهایبدهکند یا 

؛ ماندیغییر باقی متقیمت سایر کاالها در آن زمان بدون  کهیدرحال رودیبالفاصله باال م کندیدولت خریداری م

روش کاال به فاند اکنون و با اما این فرآیند ادامه دارد. کسانی که کاالی مورد درخواست دولت را فروخته

گونه افزایش بدین ، خرید کنند.اندکردهیمبیش آنچه قبالً خرید  توانندیدولت، پول بیشتری در اختیار دارند و م

مات گروهی از مردم اما میزان فروش کاالها و خدنیست...  زمانهمبرای کاالها و خدمات گوناگون  هامتیق

ته یا به همان میزانی هنوز افزایش نیاف کنندیعرضه م هاآنهنوز تغییر نکرده درنتیجه قیمت کاال و خدماتی که 

 (.412: 1996، ززی)ما «باید برای مصرف خود خریداری کنند افزایش نیافته است هاآنکه قیمت کاالهایی که 

ع جعل خلق پول پرداخته و معتقد است که خلق پول یک نو اثرات توزیعی( به 2008رد )باتروهمچنین 

 کندیه و بیان مرو ابتدا به موضوع جعل پول پرداختقانونی است و همان اثرات جعل را در اقتصاد دارد؛ ازاین

، درنتیجه قیمت ددهیی پول کشور را افزایش مکل عرضه( 1: شودیکه جعل یک فرآیندِ دو بخشی را شامل م

طور نامتناسب هبپولِ بیشتری ( 2 و دهدیکاالها و خدمات را باال برده و قدرت خرید هر واحد پول را کاهش م

 .دهدیو با این کار توزیع درآمد و ثروت را تغییر م ردیگیکنندگان قرار مدر دست جعل

ی نظریه»صورت ی پولِ کشور، بهضهکه قسمت اول این فرآیند، یعنی افزایش عر کندیدر ادامه بیان م

« میلتون فریدمن» بوده و تا« ریکاردو»تا « دیوید هیوم»در کانون توجهِ اقتصاددانان کالسیک بریتانیا از « مقداری

مکتب »یکی از خدمات بزرگِ اقتصاددانان  کندیادامه داشته است. او ادعا م« مکتب شیکاگو« »پولیونِ»و 

ی پول، این بود که ادعا کردند افزایش عرضه« ریچارد کانتیلون»قبل از آن، همچون و اقتصاددانان « اتریشی

                                                   

 

1 Human Action 
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های نسبی را دگرگون ساختار قیمت داده وو کلی، توزیع درآمد و ثروت را تغییر  عالوه بر این تأثیر کم ی

وه این تغییرات بر توزیع عال. بهدهدیدرنتیجه نوع و مقدار کاالهایی که قرار بود تولید شود را تغییر م سازد؛می

 .رودیسادگی از بین نمنسبی و تولیدِ پایدار، تأثیر خواهد گذاشت و اثرات آن به یهامتیدرآمد، مخارج، ق

مهم توزیع  بارد با معادل قرار دادن چاپ پولِ فدرال رزرو با جعل، از هیوم به خاطر غفلت از اثراتترو

 کندیی فریدمن بیان منظریه ، اینکندیاو انتقاد م« 1بالیی چرخریهنظ»مجدد تورم پولی و از فریدمن به خاطر 

. باردیذخایر پولی که دارند بر سر مردم م بال و متناسب باشده را با یک چرخکه فدرال رزرو پول جدیداً خلق

و بیان که در عمل پول جدید هرگز به تناسب بین مردم توزیع نخواهد شد  دهدیبارد در ادامه توضیح مترو

واقعاً درک این موضوع مشکل است که » خلقِ پول فرآیندی است که بر اطالعات ناقص متکی است: کندیم

را متناسب بین افراد جامعه توزیع کند. در دنیای واقعی هدف از جعلِ پول، کسی پول جدید جعل کند و آن

ای رعکس، هدف، انتقال پول جدید از عدهی افراد نیست بلکه دقیقاً بپول برای همه زمانهمافزایش متناسب و 

 «دهدیدر یک زمان رخ نم و ی دیگر است. درنتیجه یک گسترش جادویی و متناسب پول در جیب همهبه عده

 (.23: 2008تبارد، )رو

طور متناسب نیز بین افراد جامعه توزیع شود، از شده بهبارد معتقد است حتی درصورتی که پول خلقترو

. او شودی، باز هم باعث تغییر در توزیع درآمد مکنندیافراد در یک زمان از پول خود استفاده نمآنجا که تمام 

که فرض کنید جبرئیل از روی خیرخواهی در  کندی، عنوان منامدیم 2«مدل ملکه جبرئیل»در مثالی که آن را 

همه برای خرج کردن پول  اقبر کند، در روز بعد از این اتفی مردم را دو برای پولی همهذخیره ،یک شب

افتد ، تنها چیزی که اتفاق میکنندیها اقدام به خرج کردن پول مکه آن؛ اما همینبرندیاضافی خود هجوم م

تر از قبل نشده، چون مقادیر واقعِی . جامعه غنیرودیاین است که منحنی تقاضا برای کاالها و خدمات باال م

 هامتیترتیب، ق این وری اصالً تغییر نکرده است. بها، منابع طبیعی و بهرهمنابع، نیروی کار، سرمایه، کااله

، گشته دو برابر هاآناند. مقدار پول اصالً ثروتمندتر نشده هاآنیابند که تقریباً دو برابر خواهد شد و مردم درمی
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2 Angel Gabriel model 
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او در  (.57: 1392 ،دبارتثابت مانده است )رو هاآنرو قدرت خرید نیز دو برابر شده و ازاین هامتیقلیکن 

 :سدینویخصوص اثرات توزیع درآمدی این عمل م

ها، برای خرید با پول اضافی و ی باز شدن مغازهشانسی که صبح روز بعد، درست در لحظهگروه خوش

اند، قطعاً سود خواهند برند. از طرف ها فرصتی برای افزایش داشته باشند، هجوم آوردهقبل از اینکه قیمت

 هامتیق، چون نندیبی، زیان مکنندیر کسانی که چند روز یا چند هفته صبر کرده و بعد اقدام به خرید مدیگ

فرصت خرج کردنِ پول اضافه شده را داشته باشند افزایش یافته است. به طور خالصه، تمام  هاآنقبل از اینکه 

منفعت  کنندیی کسانی که دیرتر خرج مبه هزینه کنندی، بلکه کسانی که زودتر خرج مبردیجامعه سود نم

او در ادامه، (. 57: 1392د، بارت)رو برندیجو منفعت می افراد محتاط و صرفه. افراد ولخرج به هزینهبرندیم

 :سدینویجبرئیل مقایسه کرده و ممدل ملکه خلق پول در اقتصاد امروز را با 

ل، نیت این فرشته خیرخواهانه بود و پول برای ، در مدل ملکه جبرئیشودیاما موضوع به اینجا ختم نم

کاهش  بارهکیطور سرتاسری و ی افراد یکسان فرود آمده بود، درنتیجه قدرت خرید پول تمایل داشت بههمه

 شدهعیتوزی پول خیرخواهانه نبوده و ناعادالنه یابد؛ اما در فرآیند خلق پول و ایجاد تورم، افزایشِ عرضه

ی همه یکسان فرود نیامده بلکه در یک نقطه معین به اقتصاد تزریق شده و سپس در یک است. پول جدید برا

 یانبساط پول بر خالفِ مدل ملکه جبرئیل،پس  .کندیگام به گام در سرتاسر اقتصاد موج ایجاد م ،فرآیند

دار، موج یندِفرآ ینکه در ا ینخواهد بود. کسان یکسان یزها نیمتو ق پولافتد، افزایش اتفاق نمی یکل صورتبه

یا  آورندیپول به دست م یرترکه د یکسان یینهبه هزیابند، دسترسی می شدهخلقزودتر از دیگران به پول 

، ها، قبل از افزایش قیمتدیدارندگان پول جد یا کنندگانخلق یبرند. موجودیآورند، سود مینم اصالً به دست

که  یو مردم یابندیم یشافزا یشترب بیشتر وها یمتق یم،رویم یشپ ریمس ینطور که در ا. همانیابدیم یشافزا

استفاده  یبرا یها فرصتکه درآمد آنینچون قبل از ا ،کنندمیرسد زیان میروند، پول به دستشان  ینا یدر انتها

م از مرد یهرگز به دست برخ یداست. پول جد یافته یشها افزایمتق یهمه شته باشد،دا یداز پول جد

آمد ثابتی دارند رها دآن کهنیابه خاطر  یاشود، یم )تعدیل( موج متوقف ینکه اینبه خاطر ا یارسد، نمی

از  یو تورم ناش)خلق( پول جعل  بنابراین،؛ دارند( یانهسال یکه مقرر یا کسانی رانیبگیمستمر یران،بگحقوق)

از(  یتبا سلب مالک یا) یینهبه هز یدپول جد ییهشود دارندگان اولیاست که باعث م یندیآن، فرآ

 طوربهو  یگراناز د تریشبار، زودتر و ب ینکه نخست یاست کسان یهیسود ببرند. بد یکنندگان بعدیافتدر
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ورود پول  فرآیند خلق پول، همانند بنابراین؛ دهستن کنندگان()خلق کنندگانجعل خودِ ،برندمی دخالص سو

 هاییدهک خصوصجامعه و به ییهبق یینههز کسب سود به یتقلبانه برام یبه اقتصاد، روش یدجد یجعل

ایجاد شده در این تورم بنابراین، ؛ دارند یثابت درآمد نسبتاً ای به پول خلق شده ندارند، یادسترسی است که

اما  فته،رها باال یمتفهمند که قیم یانکه در آن قربان است یتسلب مالک ییرکانهز یندفرآ یک فرآیند، خود

 .(61و  62، 1392تبارد، وو منشأ آن کجا بوده است )ر افتاده یاتفاق یندانند چرا چنینم

خود  ،ولتاما اگر د؛ هاستآن ان و تنبیههایشیتکنندگان، انحالل فعالجعل یریدولت دستگ یفاز وظا یکی

ازداشت( نخواهیم ستگیری )ب)در این صورت نه تنها شاهد دباشد چه خواهد شد؟  نفع آنو یا ذی جعل کننده

 ها خواهیم بود(.گیری )یاری( آنبود، بلکه شاهد دست

و تشدید ها یمتق یشبر افزا بیشتری یرثأت ید،ول جدپتر یشب یقو تزر یبانک اتتر اعتباریعگسترش وس

کنندگان یافترد یینهکنند به هزیم یافتدر یدکه زودتر پول جد یکسان یزجا نینخواهد داشت. در ااثر آبشاری 

 رسد سودیبه دستشان نم یدپول جد اصالًکه  یاز کسان یشب یزن یکنندگان بعدیافتبرند )دریسود م یبعد

متقلبانه و به  طوربهد و بریسود را م ینتریش( بالف)بانک  کنندهافتیدر یناول در مثالی که بیان شد، .(برندمی

ر د ینابنابر؛ دکنیم تصاحبرا  یکنندگان بعدیافترمنابع مشروع د ی،ا خراج مخفی یاتمال یکشکل 

 یا های تجاری ویا خلق پول توسط بانک دولت یو بدون پشتوانه یپول اعتبار ،یجزئ ییرهبا ذخ یداربانک

 یابه عده یگراند بر نهیهز ا تحمیلب هی مشابه است کدارای فرآیندی با نتیجه، بردارانکالهتوسط  جعل پول

شود و باز هم مسائل یمورد ختم نم ینمشکل به ا یجزئ یرهیبا ذخ یدر مورد بانکدار یکنساند. لریمنفعت م

( اعتبار شودیکه کشف م یو برخالف جعل پول )به جز در موارد دولتیوجود دارد. برخالف پول  یشتریب

 یشکه افزا یر بانکاعتبا یزانقرار دارد. آن م یز، در معرض انقباض ناستکه در معرض انبساط  طورهمان یبانک

 زلزلانک را متب ی،شود. انبساط اعتبار بانکیم ینچن یزن کند و معموالً یداتواند کاهش پیم اًاست بعد یافته

 گذارد.یانقباض اعتبارشان آزاد م یها را برامختلف آن یهاو به روش کندیم
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عصر  ازاقتصاددانان کند: له اشاره میبه این مسأ 1«اخالق تولید پول»( نیز در کتاب 51، 1392هولسمن )

 ینبه ا هاآن یاند. همگاثر بسنده کرده یک یحبه توض معموالًتا به حال  «یاناخوان دو مار»و « اورسم یکالسن»

رو به باال منجر خواهد شد و قدرت  یپول یهایمتق یپول به کشش تمام یدتول یشاند که افزانکته اشاره کرده

تر مهم یاربس یرتأث ینهم دارد. ا یگرید یعیر توزیپول تأث یدتول همه ینا با...واهد داد. پول را کاهش خ یدخر

است  یبه نحو یرتأث ینندارد. ا یبه انتظارات حاضران در بازار ارتباط یراز ،یمداد یحاست که توض یزیاز آن چ

 یرتأث ینفهم ا برای .دکنن یریجلوگ از آن ،یشترب یاطاحت یاتوانند با استفاده از دقت یکه حاضران در بازار نم

 یدو رو هاین. در روند تعامالت بازار ایستندن یمنفصل یهایتفعال یع،تبادل و توز یمکن یادآوری یدبا یعیتوز

 یبس یعتبادل توز یندهد. بعد از ایبه او م ،فرد ب یگرفتن گالب یرا به ازا یبشسکه هستند. فرد الف س یک

منابع « عیتوز» ییربه تغ یهر تبادل ینبنابرا؛ بودمی آن صورت غیرشود که در می یزیمتفاوت با آن چ یو گالب

از کاالها و خدمات مستلزم  یاافزوده یدهر تول یدآمی بر یننسبت به حالت قبل از آن منجر خواهد شد. چن

 ییرآن تغ دکنندهیتولرا به سود  یعتوز یمحصول برا یدخواهد بود و مشخصأ عرضه جد یعبر توز یریتأث ینچن

 داد. خواهد

در  ،شودمی فروخته یوقت یدحاصل از روند تول یهم مقدار اضاف ینجا. ایریدپول را در نظر بگ یدتول حال

را  یشتریتواند مقدار کاال و خدمات بمی سازد. اومیاش را منتفع یدکنندهتول یعنیدارنده آن  ینوهله اول، اول

کاالها و خدمات  ینا یکه او رو یاینهکند. هز یداریخر ید،خرمی تصور ینا یرکه در غ یزینسبت به چ

را هم متضرر  یاروند اما عده ینداد. ا خواهد یشافزا یزکاالها را ن یندهد، سطح درآمد فروشندگان امی انجام

مقدار پول و  یشاما با افزا یافته،ن یشدر ابتدا افزا شانیبازار که درآمد پول در از حاضران یخواهد کرد، کسان

 یقیدرآمد حق»پول  یدتول ینابنابر؛ را بپردازند یشتریب یهایمتق یدبا ،آن به تمام نقاط اقتصاد یراتتأث شیوع

انتظارات  یقتواند از طرنمی یعبازتوز ینا. «کندمی یعآن بازتوز قبلی به سمت دارندگان یرا از دارندگان بعد

 هاآن. یرنداتفاق افتادن آن را بگ یتوانند جلونمی دارند یهموضوع آگا ینکه از ا یکسان یشود. حت یخنث

خود  درواقعبهبود ببخشند،  فرآیند کاهش قدرت خرید ینشان را در اینسب یگاهکنند جا یتوانند سعیم صرفاً

درک  یدکل ،یعیتوز اثر ین. انزدیک کنندپول  دکنندهیتولخود  یحاًو ترج یددارندگان پول جد یناولرا به 

                                                   

 

1 the Ethics of Money Production 
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 ،ریتأث یناپول است.  یدموجود در تول یهاتمام کشمکش یاصل یلدل یبأموضوع تقر یناست. ا یپول یادهااقتص

 خواهد داشت. یپول ینهادها یاخالق یابیدر ارز یاساس یتیاهم

درآمد  یعل در توزالرا عامل اخ جزئی یرهنظام ذخ ،1988 نوبل اقتصاد در سال یزهاله، برنده جا یسمور

را همچون جعل اسکناس و وام دادن آن  افتدیها اتفاق مخلق اعتبار که توسط بانک یتاو فعال .داندیجامعه م

به شمار  یجعل و دزد یها نوعبانک طکه خلق پول توس کندیم یاناله ب یگرد یان. به بداندیدر مقابل بهره م

که از  یامعجزه یت،در واقع» .یردگیشکل م یجزئ یقانون یرهتحت نظام ذخ یکه البته به صورت قانون رودیم

 یهان با وام دادن اسکناسالاست که جاع یزیبا آن چ یسهقابل مقا یبه طور اساس دهدیاعتبار رخ م یقطر

است و تنها  یکسانبر اقتصاد  یکی. در هر دو مورد، اثر تحردهندیم نجامبهره ا یافتدر مقابل در شانیتقلب

(. پس مشاهده نمودیم که خلق پول 1992)به نقل از فلیپس، « ردبینفع م یتفاوت در آن است که چه کس

ستانی دولت و جعل جدید، سوای از بررسی استحقاق بانک در ایجاد آن، دو شاخصه دارد که آن را از مالیات

 .و ایجاد موج از طریق اثر آبشارینابخردانه توزیع  -2قانونی بودن.  -1نماید: پول متقلبان، متمایز می

در  هاالمقدار از کا w به همراه مقدار پول x : چنانچهکنند( در طرح این مسأله بیان می2009) لربانی میرا و

مقدار پول جدید خلق  y ،چه بانک در چارچوب نظام ذخیره قانونی جزئیحال چنان د،اقتصاد در جریان باش

در این شرایط  ،ها را بدست آوردالکند و آن را به کسی وام دهد و سپس آن فرد با آن پول مالکیت بعضی از کا

بنابراین خلق پول باعث تورم در ؛ است w ا همانالهاست، در حالی که حجم کا y + x حجم پول در اقتصاد

کردند، شاهد کاهش قدرت خریدشان هستند. داری میپول اولیه را نگه x شود. افرادی که مقداراین سیستم می

بر این اساس وارد . ثروتی است که به آن فرد یا بانک منتقل شده است رفته برابرمجموع قدرت خرید از دست

های شدن پول جدید از طریق بانک با فرض ثبات سایر شرایط از طریق ایجاد تورم باعث انتقال مالکیت دارایی

ا هافتد و در واقع ثروت و مالکیت داراییدر این شرایط یک بازی با جمع صفر اتفاق می واقعی خواهد شد.

واقع در این در  را در بر خواهد داشت.ای دیگر عده، ضرر یک دسته نفعتوزیع خواهد شد و در اقتصاد باز

همچون هدیه یا ارث  ،کنندگان پول جدید بدون پشتوانهها از کل اقتصاد به خلقدارایی شرایط انتقال مالکیت

های ونی جزئی، خلق پول توسط بانکنظام ذخیره قانپس در افتد. البته بدون آگاهی و رضایت اتفاق می

مخالف اصل مالکیت و  (ها بدون آگاهی و رضایتانتقال مالکیت دارایی)تجاری، با توجه به آثار توزیعی آن 

باشد. حتی شاید بتوان گفت که بدتر از دزدی است، چرا که دزد با ریسک دستگیر شدن و معادل دزدی می
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چارچوب قانونی صورت  نظام ذخیره قانونی جزئی، دزدی درب اعمال مجازات روبرو است اما در چارچو

 .ق کردالرا اط 1«دزدی قانونی»توان به نظام ذخیره قانونی جزئی، عنوان گیرد و میمی

 ،های نظام بانکداری با ذخیره جزئیاز ویژگییابد که بدانیم یکی اثر آبشاری هنگامی اهمیت مضاعف می

ها هم خود خالق و بدین معنا که بانک مسیر ورود پول به اقتصاد است. های تجاری بر حجم وتسلط بانک

در خصوص تخصیص اعتبارات  2بندی اعتباریبا توجه به بحث جیرهی پول هستند و هم اینکه اولین دارنده

کنند. گیری میهای اعطایی و خرید دارایی تصمیمهای تجاری هستند که در خصوص میزان وامبانکی، این بانک

های تجاری هستند که ، این بانک(حجم پول خلق شده)های مستقیم گذاریوه بر حجم اعتبارات و سرمایهالع

گیرند از میان متقاضیان وام به چه بخش اقتصادی، یا بنگاه و یا فردی وام دهند و یا اقدام به خرید تصمیم می

 ایم(.ندی و تخصیص اعتبار بیان نمودهب. )این مسأله را تفصیالً در بحث جیرههایی کنندچه نوع دارایی

 تیر ساختار مالکییتغ .1.2.5.3.5

با ( الفدست آورد: پول را تنها به یکی از سه طریق زیر به توانستیمدر زمان استاندارد طال، یک فرد 

دریافت ( جبا فروش کاال و خدمات در مقابل طالیی که متعلق به فرد دیگری است؛ ( ب؛ استخراج طالی بیشتر

ها حق مالکیت افراد ی این روشای داوطلبانه یا دریافت ارث از یکی از مالکان طال. در همهوان هدیهعنطال به

اما زمانی که پول جدید در صحنه ؛ (28: 1394 ،باردترو) شان محترم و قابل دفاع استهای خصوصیدر دارایی

ت آورند و در بازار همراه با مالکان دسبه روشی خارج از عرف بازار آزاد، پول به توانندیمبعضی  ،ظاهر شد

به عبارت دیگر در شیوه بانکداری امروزی، جامعه به دو ؛ منابع باشند یمتقاض ،هاآنقانونیِ طال و در کنار 

گروهی که باید با کار و تالش، کاال و خدمات تولید کرده و با ارائه آن به بازار، پول به  :شوندیمگروه تقسیم 

اند در بازار متقاضی کاال و خدمات دیگر هستند و لی که از تولید خود به دست آوردهدست آورند و با پو

 رندیگیمدر اختیار  پول گروهی که به پول خلق شده دسترسی دارند و بدون خلقِ ثروتیِ جدید یا قبل از تولید،

                                                   

 

1 Legalized theft 

که به دنبال  ییهاوجود دارد و لذا بانک یو کژمنش ینیامکان وقوع کژگز ،وام یانها و متقاضبانک یانقارن معات نامتالبا توجه به وجود اط 2

 یوام حت متقاضیاناز  یبرخ یها به تقاضاآن است که بانک یاعتبار بندییره. منظور از جکنندیم یاعتبار بندییرههستند اقدام به ج ی سودحداکثرساز

 .دهندیباشند، پاسخ نم یر از نرخ تعادلالته پرداخت نرخ بهره باکه حاضر ب یطیدر شرا
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که کاال و خدمات  یااندازهو در کنار گروه اول قرار گرفته و متقاضی کاال و خدمات هستند. گروه اول به 

قبل از این که تولیدی  توانندیمتولید و به بازار عرضه کرده، پول یا قدرت خرید در اختیار دارد اما گروه دوم 

کرده باشد، متقاضی کاال و خدمات باشد. این موضوع از یک طرف باعث تغییر در ساختار مالکیت شده و از 

ای خریداری کند او با کمک ل اگر فردی وامی گرفته و با آن خانهطرف دیگر عاملی برای تورم است. برای مثا

این وام صاحبِ خانه شده و به خاطر خلق پول، آن خانه را به دست آورده است. در صورتی که بدون خلق 

به عبارت دیگر ؛ (5: 2013 ،لسمنوه) تر به شخص دیگری فروخته شده بودپول، این خانه در قیمتی پایین

ید باعث شد فردی مالک یک خانه و شخصی دیگر از تملک آن منع شود. اگر پول جدید خلق خلقِ پول جد

 .افتادینمنشده بود این تغییر مالکیت اتفاق 

 ین و مسکنمت زمیافزایش قتشدید بیماری هلندی و  .1.2.5.3.6

ظ منظور حفدر شرایط تورمی شدید به علت کاهش پیوسته ارزش پول، افرادی که پول در اختیار دارند به

عی مالیات بر دارایی خود را به دارایی حقیقی تبدیل نمایند. تورم در واقع نو کنندیمارزش ثروت خود سعی 

است پول به دارایی تبدیل و  بهتر در این وضعیت به منظور اجتناب از این نوع مالیات، .پول بالاستفاده است

هایی همراه داشته باشد. معموالً دارایین است زیان بهکنز کرد زیرا ممک توانینمکنز شود. البته هر قلم دارایی را 

اما زمین که غیر قابل تکثیر و تولیدِ مجدد است کنز آن ؛ که قابلیت تولید مجدد را داشته باشند نباید کنز کرد

 (.267: 1391 اصفهانی،داللی و ی)بخشارزشمند است و تورم یک نوع بازدهی برای زمین ایجاد خواهد نمود 

یابد و این نیز بر  ی خرید آن افزایشانگیزه شودیمه به محدود بودن زمین، افزایش قیمت آن باعث با توج

شود توانایی خرید زمین می ی خرید را افزایش خواهد داد. این جریان باعثتورم آن خواهد افزود و باز انگیزه

های به وسعت یا تعداد خانه و زمینمرتب  اییعنی در حالی که عده؛ و خانه از اقشار ضعیف جامعه سلب شود

، به طوری که تصور رندیگیمدار شدن بیشتر و بیشتر فاصله ، اقشار ضعیف روز به روز از خانهندیافزایمخود 

 و... دور از انتظار است. خرید خانه با درآمد ناشی از کار برای اقشار زحمتکش جامعه مثل کارگران

ه این موضوع در کشود ی محسوب میکمحبوبی برای سیستم بان شورها داراییکبخش مستغالت در همه 

ایران با توجه به سابقه دیرین تمایل عمومی به تبدیل مازادها به مستغالت جایگاهی ویژه یافته است. خرید 

اما ؛ سان خواهد شدکو به میزان ی زمانهمطور به کبان یهایبدهها و ها منجر به افزایش داراییاین دارایی
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اهش( یافته کی افزایش )که بانکل شبکهای اهش( یابد، داراییکها افزایش )نچه قیمت این نوع از داراییچنا

 و در نهایت منجر به شناسایی سود )زیان( خواهد شد.

گذاری مستقیم )یا از طریق های خصوصی همواره تمایلی قوی به سرمایهکویژه بانها در ایران بهکبان

شور بر سطح درگیری کدر  80ه البته بیماری هلندی دهه کدر حوزه مستغالت دارند  های وابسته خود(تکشر

در  یگذارهیاسرم ی، سودآورینفت یت نرخ ارز به پشتوانه درآمدهایل تثبیبا این بخش افزود )به دل هاآن

ران بزرگ ی )از جمله بحکهای بانبود(. بسیاری از بحران هابخشر یشتر از سایرقابل تجارت بیغ یاالهاک

خش بی با کهای سیستم باندر ایاالت متحده( نیز ریشه در پیوند بیش از اندازه دارایی 2008اقتصادی -مالی

شدن یدن حباب و سوختکتر تیدرنها و دهی، بروز حبابِ ناشی از آنمستغالت داشته است )از طریق وام

 ها(.کدارایی بان

 ی اهمیت دارد:کهای بانن از دو جهت برای داراییکرشد و رونق بخش مس

یع رونق ن و سودآوری آن تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم )ناشی از پیامدهای جنبی وسکرونق بخش مس .1

ل رشد کن به شکی دارد. لذا رونق بخش مسکن( بر قابلیت بازپرداخت تسهیالت بانکبخش مس

افی برای کتأمین سود  این، از دیگر نیروهکهای قیمتی مسه جهشکنار افزایش و بلکدر  وسازساخت

 آید.ی به حساب میکپرداخت بهره تسهیالت بان

گذاری های سرمایهترین حوزهی از محبوبکعنوان یها به حوزه مستغالت، بهکبا توجه به ورود مستقیم بان .2

ه به حوزه مستغالت ارتباط دارد کها کهای غیرتسهیالتی بانی، رشد داراییکهای زیرمجموعه بانتکشر

 ند.کمی کمکی کن بوده و به رشد ترازنامه سیستم بانکازمند رونق بخش مسنی

آید اما به دلیل حساب نمی به سود دههرچند یک دارایی  مستغالتهای ثابت مشهود و بنابراین دارایی

ها و افزایش قیمت اسمی آن به دلیل تورم به خصوص در کشورهایی از جمله کشور ما، یک ارزش این دارایی

 آید.ایی با کیفیت خوب به حساب میدار
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 1و اثر متئو های اعتباریبندیرتبه .1.2.5.3.7

وقتی به کار « إعطا»ی . کلمهشودیمکار برده به« إعطای تسهیالت»یا « إعطای وام»ی در مورد وام، واژه

تن وام رای گرفبمامی افراد جامعه در شرایط یکسانی تکه پرداخت با امتیاز خاصی همراه باشد.  شودیمگرفته 

در شرایط بهتری نسبت  شوندیمحال کسانی که مشمول این امتیاز و استفاده از مزایای خلق پول قرار ندارند. 

های با دستگاه یترکینزدکه ارتباط  شودیمبه سایر افراد جامعه قرار دارند. معموالً وام به کسانی پرداخت 

چرا  ؛ی مالی بهتری نیز داشته باشندده و نیز وثیقه و بنیهبرخوردار بو از امتیازی خاص ینوعبهمربوطه داشته و 

 اطمینان بیشتری وجود دارد. هاآنکه به توانایی بازپرداخت 

 عنوانبه« یاعتبار یهایبندرتبه»بات خلق پول، به یترت های توزیعی دریریگد بر وجود جهتکینگهام با تأیا

 طوربه کبان هکن موضوع به آن جهت است یند. اکیاشاره م یران اعتبایدر جر یذات یار در نابرابرکآش یعامل

ه تابع ثروت و کرنده )یگاعتبار وام یهت بازپرداخت و درجیش از نرخ بهره، به ظرفیوام ب یدر اعطا یعیطب

 یطیباشد )شرایم واضح از اثر متئو یه مثالکآورد یرا بوجود م یتیبات وضعین ترتیاوست( توجه دارد. ا ییدارا

 (.2004)اینگهام،  شوند(یرتر میفق ،ثروتمندتر و فقرا ،ه ثروتمندانک

اف در درآمد و ثروت کش شیدر جهت افزا یعیتوز یهایریبر وجود سوگ یمبن یدارکانتقادات وارد بر بان

 سودآور یهافرصتآن در استفاده از  یهدارند یبرا یازیامت ،به اعتبار ی. اصوالً دسترسرسدیمدرست به نظر 

 تیه قابلکقرار دهد  یار افرادین فرصت را در اختیه اکن است یا یدارکبان یعیطب یریگبازار است. جهت

ا ی یقیها و ثروت اشخاص )حقییتابع دارا یاصل طوربهت بازپرداخت ین قابلیدارند. ا یباالتر 2بازپرداخت

 یهایبندمقبول در رتبه یهاگرفتن در رتبها قرار ی یریگوام یقه براین وثیه خود را در توان تأمک( است یحقوق

 عنوانبهاعتبار، ه کن دارد یش به ایگرا ،یستم جاریه سکآن است  یبه معنا هانیادهد. همه ینشان م یاعتبار

داشته  یو ثروت قابل قبول ییدارا ،ترشیه پکقرار دهد  یرا عمدتاً در دسترس اشخاص یک فرصت سودآور

قه را ین وثیو تأم یاعتبار یبندث رتبهیبه اعتبار از ح یتوانند الزامات دسترسیه مک هستند هاآنچون  ؛باشند

 ،ندارد یافکقه ین وثیون تأمبد« نوآورانه یهدیا» یک ین مالیتأم یبرا یافک یهزیلزوماً انگ کبرآورده سازند. بان

                                                   

 

1 Matthew effect 

2 creditworthiness 
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ل قضاوت ین دلیاست. به همناموجود  ییدارا یکا ی یاحتمال یدیعا یک یرو یگذارهیسرما ،ارکن یچون ا

 یبرا یقو یازهیانگ هابانکه کموجه است ( 2011و ورنر و همکاران )( 2012اران )کنز و همیالکان یرا

 هاآن یهزیه انگکرد کد اضافه یاند( داشته و البته باقیه قابل توثکموجود ) یهایید دارایدر خر یگذارهیسرما

رد کارکده دارد. یصاحب ا یقه از سوین وثیبه تأم یفعالً ناموجود بستگ داتیها و تولینوآور ین مالیدر تأم

، بتوانند ییه و دارایصاحبان سرما یعنیاز جامعه  کاند یشود گروهیها در مجموع موجب مزمیانکن میا

 به هاآنشتر یب یدسترس یمعنا به کیجه خلق پول بانیبه اعتبار را برآورده سازند؛ و در نت یالزامات دسترس

. ق افزودفود بر مطلب یز بایرا ن هاآنرد کارکو  ییسودآور بازار است. البته مقصد اعتبارات اعطا یهافرصت

 یلهیوسبهرد، یگیانباشته قرار م ییار صاحبان ثروت و دارایاز آن در اخت یمهم چنانچه اعتبارات بانکی که بخش

ن یباالتر، صرف گردد ا یت اجتماعیاولو یدارا یهادر بخش ژهیوبهافزا، مولد و ارزش یهاتیفعالآنان در 

و  کب بانیند نصین فرآین نفع ایشتریباز هم منطقاً ب ولیز خواهد داشت، یعموم مردم ن یبرا یند منافعیفرآ

و خلق ارزش  یاهداف اجتماع ین نهاد در راستایاز ا هابانکه ک یااما در دامنه؛ اعتبار خواهد شد یهرندیگ

ن یاز ا یچ نفعین حالت هیه عموم مردم در بهترکاست  یخلق اعتبار به نحو یعیرند، آثار توزیگیبهره نم

ت متضرر ین وضعیمترتب بر ا یعیتوز یامدهایگر پیا دینانه از تورم یو در حالت بدب ردهکسب نکند یفرآ

حات فوق یضبا تأمل در تو. دین حالت به اوج خود خواهد رسیدر ا یعیتوز یرات منفیخواهند شد. تأث

 یا حتیاثر یتواند مثبت، بیه مک« شخلق ارز»و « دیتول»بر  کیر اعتبارات بانیتأث عکسبهه کافت یم یدرخواه

 یدارکبان یهیر رویرد، تأثکدر خصوص آن ارائه  یجا و قطعیکقضاوت  یکتوان ین رو نمیو از ا باشد یمنف

ر ین تأثیا یهدرج یهتوان درباریست و تنها مید نیتردچندان محل  ،ع درآمد و ثروتیبر نابرابرتر ساختن توز

 .ردکاختالف 

 لونیاثر کانت و ص منابعیدگرگونی تخص .1.2.5.3.8

 ،تورم است تأثیر خلق پول بر توزیع درآمد از مسیر یهاکانالنکته قابل ذکر دیگر اینکه هرچند یکی از 

حالتی را در نظر گرفت که  تواندیگر می لیکن این تنها مسیر تأثیر خلق پول بر توزیع درآمد نیست؛ به عبارت

به آن اشاره  توانیمکه در این مورد  یمثال خلق پول بدون اینکه باعث تورم شود بر توزیع درآمد تأثیر گذارد.

تورم وجود نخواهد داشت، اما  ،که وقتی حجم پول و میزان تولیدات به یک اندازه رشد کنند است کرد این

نسبی را تغییر  یهامتیقخلق پول در هر صورت  چون وزیعی خلق پول نیست.این به معنی حذف آثار ت
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سود برده  ابدییمزودتر از دیگران افزایش  هاآن یای که قیمت کاالهای تولیدخواهد داد و در این میان عده

 صورتنیدب معروف است.« اثر کانتلیون»بیان شد، به  ترشیپکه  طورهمان. این امر نندیبیمو سایرین زیان 

. مثالً پرداخت وام به یک گذاردیمتأثیر  شودیمخلق پول بر روی نوع محصوالتی که اکنون وارد بازار که 

 تواندیمتا پروژه خود را توسعه دهد. او به خاطر این وام  سازدیمی کفش مردانه او را قادر تولیدکننده

پرداخت کند.  هاخانمنسبت به تولیدکنندگان کیفِ پولِ های باالتر برای چرم، مثالً، دستمزدهای باالتر و قیمت

کنندگان کفش استفاده .شودیمتولید کیفِ پول راکد شده و یا منقبض  کهیدرحال، ابدییمتولید کفش گسترش 

خالصه،  طوربه(. 5: 2013 ،لسمنو)هکنندگان کیف وضعیت بدتری خواهند داشت وضعیتی بهتر و استفاده

نسبی ناشی از خلق  یهامتیقو تغییر  کنندیمعالمت برای فعاالن اقتصادی عمل  عنوانبهد در اقتصا هامتیق

متفاوتی جهت تولید و مصرف کاالها مخابره خواهد کرد و تخصیص و توزیع را دگرگون  یهاعالمتپول، 

 .(26، 1396نژاد، )مطهری کندیم

مامی افراد جامعه در شرایط یکسانی برای شد، ت بیان یاعتبار یهایبندرتبه طور که در بخشهمچنین همان

در جایگاه بهتری  شوندیمکسانی که مشمول این امتیاز و  از مزایای خلق پول قرار ندارند گرفتن وام و استفاده

نیز نسبت به قبل تغییر خواهد  هاآناقتصادی برای تولید یا مصرف قرار خواهد گرفت و نوع تقاضای  از نظر

و متقاضی کاال و خدمات متفاوتی هستند.  شودیمتصادی این گروه نسبت به بقیه جامعه بهتر کرد، وضعیت اق

اقتصاد خارج کرده و به این  یهابخشجامعه اقتصادی، منابع خود را در پاسخ به نیازهای این گروه، از سایر 

جامعه به حد کافی هنوز کاالهای ضروری برای قشر عظیمی از  کهیدرحالسمت هدایت خواهد کرد. مثالً 

 ابدییمتأمین نشده است، باز هم منابع از این بخش خارج شده و برای تأمین نیاز کاالهای لوکس تخصیص 

. البته منظور این نیست که وام کندیمچرا که این گروه با پولی که در اختیار دارد سودآوری بیشتری ایجاد 

ین معنی است که گروهی که به این امتیاز دسترسی دارند بلکه بد شودیمدریافتی لزوماً صرف کاالهای لوکس 

رو از این رندیگیمدر شرایط بهتر و از نظر درآمدی در سطحی باالتر نسبت به قبل و نسبت به سایر مردم قرار 

 نیازهای این گروه نسبت به قبل از داشتن این امتیاز و نسبت به سایر مردم متفاوت خواهد بود.

بلکه در  ردیگینمفرآیند خلق پول، پول خلق شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار  به عبارت دیگر، در

با کمک پولی که در اختیار دارند، به  توانندیم. این گروه اکنون ردیگیماختیار گروهی از افراد جامعه قرار 

های اختیار دارند قیمتبا پولی که در  هاآنی عمل بپوشانند. های خود جهت مصرف یا تولید، جامهخواسته
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و انگیزه تولید آن باال رفته و  ابدییمشنهاد داده و در نتیجه قیمت این نوع کاال و خدمات افزایش یباالتری را پ

نتیجه گرفت که خلق  توانیم. با این استدالل ردیگیممنابع در جهت تولید چنین کاالهایی مورد استفاده قرار 

های نسبی را دگرگون کرده و در نتیجه، نوع و مقدار کاالهایی ساختار قیمت ناشی از آن، قدرت خریدپول و 

ی پول خلق شده، ترجیحات و الگوی کنندگان اولیهچون دریافت .دهدیمکه قرار بود تولید شود را تغییر 

 یهامتیقتغییرات بر توزیع درآمد، مخارج، که این  کنندگان بعدی آن دارندمخارج متفاوتی نسبت به دریافت

 (.27: 1394، باردت)رونسبی و تولید تأثیر خواهد گذاشت 

 ، از قاعده به رأس هرمهاانتقال منافع بین دهک .1.2.5.3.9

در  یح و ضمنیصر یهایریگجهت یز و دارایآمضیتبع یاهیآن را رو یجزئ رهیذخ یدارکمنتقدان بان

 یق اعطایهم خلق پول از طر( 2011) ارانکرنر و همودانند. یع منافع در اقتصاد میردن توزکجهت نابرابر 

از فقرا به »دانند: اوالً انتقال یم هاو دهک هان گروهیجهت انتقال منافع ب یزمیانکم ،وام با بهره را از چند جنبه

شود و یختم م هاآنبه  یبده یهریه زنجکهستند  ین افرادییدرآمد متوسط به پا یرا افراد دارای؛ ز«ثروتمندان

از بخش یبه جهت ن ی؛ چون بخش مال«یبه بخش مال یقیاز بخش حق»اً یپردازند. ثانیبهره را م اهآندر عمل 

 یاز شهرها»ند. ثالثاً کیرا از آن خود م هاآنتوسط  جادشدهیا یقیحق یدیاز عا یبه اعتبار، قسمت یقیحق

 تیدرنها، کیبه بخش بان یاقتصاد فعاالن یتوسط تمام یرا بهره پرداختیز :«شهرهاالنکو روستاها به  کوچک

 .ز دارندکشهرها تمرالنکه در کشود یم کیران بانینان و مدکارکب ینص
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 مقدمه 1.1

 بدین سخن این امروز است. شده ممنوع خصوصی پول خلق (،FRB) کامل هذخیر بر مبتنی بانکداری در

 عبارت به کنند. خلق بانکی سپرده شکل به جدیدی پول دهی، وام فرایند در توانند نمی بانکها که معناست

 الً )مث کاال یا دولتی( بهادار اوراق و مرکزی بانک ذخایر ، نقد )پول 1دولتی پول ، ایسپرده هر پشتوانه دیگر

 از پولی سیاست جداسازی همچنین و مالی، تامین نظام از پرداخت نظام نمودن جدا FRB هدف است. طال(

 است. 2اعتباری سیاست

 شده اجرا حتی و پیشنهاد گذشته در دفعات به مالی، ثبات برای حلی راه عنوان به کامل ذخیره با بانکداری

 4بانکی امتیاز قانون بریتانیا در شود. بررسی تاریخی جریان یک عنوان به باید3پولی اصالح ایده بنابراین است.

 اینکه به الزام با اقدام این کرد. ممنوع را5جزئی ذخایر با بانکداری طریق از خصوصی پول خلق ،1844 سال

 باشد، داشته دولتی پول پشتوانه کامل طور به باید بود( زمان آن در پرداخت غالب ابزار )که بانکها اسکناس

 نمود. محقق متحده ایاالت در را مشابهی هدف  1864 و 1863 سال 6ملی هایقانون شد. نجاما

 تشکیل را پرداخت ابزارهای اصلی بخش تدریجاً که بانکی، هایسپرده شامل فوق ممنوعیتهای حال، این با

 هایقانون در FRB هاید اما شد، پذیرفته متحده ایاالت در تقریبا شیکاگو برنامه 1930 سال شد.درنمی داد،

 بانکداری، قوانین این شد. کمرنگ 1935 و شود(می شناخته 8استیگال گلس قانون نام با )که 1933 7بانکداری

 از را گذاریسرمایه و تجاری بانکداری بانکی، هایسپرده شکل  در خصوصی پول خلق از جلوگیری جای به

 بهبود را پول عرضه و پولی سیاست روی بر دولت رلکنت و کردند فراهم را سپرده بیمه نمودند، جدا هم

                                                   

 

1 government money 

2 credit policy 

3 Monetary Reform 

4 bank charter act 

5 fractional reserve banking 

6 The National Acts 

7 Banking Acts 

8 Glass-steagall act 
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 به بانکها دهیوام فرآیند نتیجه در آن، پول عمده بخش که ندارد وجود کشوری حاضر حال در بخشیدند.

 باشد. نیامده وجود

 ثبات از اطمینان منظور به خصوصی پول خلق از جلوگیری (GFC) 1جهانی مالی بحران از پس دوره در حال

 تحلیلگر ب( 2014 الف؛ 2014) 2وولف مارتین مثال برای است. شده مهم مسئله یک به تبدیل دیگر ربا مالی،

 را FRB بریتانیا سبز حزب 2015 سال در است. کرده حمایت FRB از علنا 3تایمز فاینانشیال اقتصادی ارشد

 در (2015) 4جانسونسیگر توسط شده تهیه گزارش ایسلند وزیر نخست داد؛ قرار خود سیاسی دستورکار در

 و آمریکا در FRB آوردن در اجرا به برای قانونی لوایح و داد؛ قرار کمیسیون کار دستور در را FRB موضوع

       است. شده مطرح انگلیس

 بر من است. امروز به تا نوزدهم قرن از FRB هایطرح تاریخ کشیدن تصویر به گزارش از بخش این هدف

 دیگر اگرچه کرد، خواهم تمرکز است شده مطرح بریتانیا و متحده ایاالت در که پیشنهادی هایطرح روی

 قلب بریتانیا و متحده ایاالت که است دلیل بدان این اند.نشده خارج بررسی دایره از کامل طور به کشورها

 صندوق ندمان المللیبین نهادهای واسطه به تاکنون، دوم جهانی جنگ از و هستند جهانی )مالی( داریسرمایه

 جهانی، مالی استانداردهای وضع بر کلیدی تأثیری (،BIS) 6المللی بین تسویه بانک و (IMF) 5پول المللیبین

 اند.داشته

 پیرامون وسیع ادبیات بررسی است. مقاله این بررسی محدوده از خارج ،FRB از حاصل نتایج روی بر بحث

 مثال عنوان به که است ذکر قابل حال این با بکشاند. ازادر به را بحث است ممکن ، FRB هایکاستی و فواید

                                                   

 

1 Global financial crisis 

2 Martin wolf 

3 Financial times 

4 Sigurjonsson 

5 International monetary fund 

6 bank for international settlements 
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 هاینقد (2015) 4ساویر و فونتانا و (2015) همکاران و 3دو (،2012) 2کرگل (،1993؛1987) 1گودهارت

 اند.کرده مطرح  FRB به آکادمیکی

 5فیلیپس رونی هرچند است. FRB پیشنهادی هایطرح از جامعی نقشه ارائه مقاله، این مشخص نوآوری

 جامعی بررسی چنین اما نموده، فراهم 6نیودیل دوره در خصوصاً مطالعه، ینا برای مناسبی هایزمینه آ(1994)

 ایمطالعه خصوصاً است، نشده انجام این از پیش FRB درباره معاصر و تاریخی پیشنهادی طرحهای روی بر

 باشد. GFC از پس شده پیشنهاد FRB پیشنهادی هایطرح از اخیر موج شامل که

 7محض کاالیی استاندارد دارد. وجود FRB برای مختلفی هاینسخه دهدمی نشان زیر جدول که همانطور

 شد پیشنهاد 1920 دهه در و بزرگ رکود از قبل 8حاکمیتی پول شد. پدیدار نوزدهم قرن در که بود مدلی اولین

 نظر از 9شیکاگو برنامه است. شده GFC انزم از بدیل، پولی مدل مشهورترین به تبدیل رسد می نظر به و

 11ایسپرده پول بود. یافته ایویژه جایگاه 1930 دهه در10نیودیل بانکی اصالحات طول در آکادمیک و سیاسی

 دهه اواخر در 13وام و انداز پس بحران خالل در 12محدود بانکداری بود. 1980 دهه  میانه در نوآوری یک

 است 14محدود هدف با بانکداری پیشنهادی مدل متأخرترین کرد. ظهور جایگزین مدل یک عنوان به ،1980

                                                   

 

1 Goodhart 

2 Kregel 

3 Dow 

4 fontana & sawyer 

5 Ronnie philips 

6 new Deal period 

7 pure commodity standard 

8 sovereign money 

9 Chicago plan 

10 New Deal banking reforms 

11 deposited money 

12 narrow banking 

13 Savings and Loan Crisis 

14 limited purpose banking 
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 بررسی مورد زمانی، ترتیب به را FRB مختلف انواع آتی، هایبخش در شده. ارائه 1990 دهه میانه در که

 دهم.می قرار دقیق

 هک دکر خواهم ارائه را FRB ادیپیشنه های طرح اولین 2 خشب در است: ورتص این هب پژوهش ساختار

 و 4 بخش در بیستم قرن  دوم نیمه یشنهادیپ طرحهای پیرامون حثب از بلق د.ش غازآ یکاردور یویدد توسط

 خواهم شد، ارائه 1930 دهه در یودیلن بانکی اصالحات دوره رد که شیکاگو برنامه ررسیب به 3 خشب در ، 5

 در شد. واهدخ ارائه الیم رگبز بحران از پس FRB دیپیشنها هایطرح اخیر موج 6 بخش در پرداخت.

 شد. خواهد بندیمعج نکات برخی 7 بخش در نهایت

 

 توضیحات دهندگان پیشنهاد هاویژگی 

 یکاالی استاندارد

 محض

 ایه پردهس ملهج زا ولهاپ مهه پشتوانه

 در توانه)پش ستا الط انندم االییک بانکی،

 است( ولتید پول یگر،د مدلهای کلیه

 ),1912( esMis (1824), Ricardo

 ),1962( othbardR ),1937( Hayek

)2009( Soto de Huerta 
 اتریش کتبم به مربوط

 حاکمیتی پول

 پس جذب با تنها پذیر سپرده بانکهای

 وام توانند می خود سرمایه محل از یا اندازها

 کنند پرداخت

 (1934; Currie 1934), (1926; oddyS

 2013), (1980; Daly ),2004

 and Huber (1998), Rowbotham

 Yamaguchi (2000), Robertson

 and Jackson ),2014 ;2011 ;2010(

 al et Kolehmainen (2012), Dyson

 Wolf (2013), al et Farley ),2013(

 (2015b), àLain 2014b), (2014a;

   (2015), UK Party Green

(2015) Sigurjonsson 

 بنیاد ، مثبت پول به مربوط

 اقتصاد و دجدی اقتصاد

 محیطی

 شیکاگو برنامه
 را پرداخت خدمات تنها پذیر سپرده بانکهای

 کنند پرداخت وام تواندنمی و کنندمی ارائه

 al et Simons (1933), al et Knight

 et Douglas (1935), Fisher ),1933(

 (1948), Simons (1939), al

 1969), 1960; (1948; Friedman

2013) 012;(2 Kumhof and Benes 

 قدیم مکتب به مربوط

 گرایی پول و شیکاگو
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 ای سپرده پول

 هایپردهس برخی رایب نهات املک خیرهذ الزام

 شود.می اعمال خاص

 مانتض  جزئی( ذخیره )با هاپردهس سایر

 شوند.نمی

 را سپرده وعن کدام ینکها ینب وانندت یم افراد

 کنند. نتخابا دارند نگه

 nda essupJ 1987), (1985; Tobin

 (2014), ruenG (1992), Bochnak

(2015a) àLain 

 ندازا سپ یستمس ثالم برای

 سابهایح یجادا ای پستی

 مومع برای یمرکز بانک

 مردم

 محدود بانکداری
 «امن هایدارایی» هب حدودم  انکهاب  دارایی

 ستانداردهاا برخی ساسا بر است،

 ),1987( Litan ),986(1 Kareken

 ),2008( eGrauweD 96),(19 Spong

 oselliR nda hillipsP ),2009( Kay

 (2010), la te laschelF ),2009(

)2011( al et Chiarella 

 هک یشنهادیپ ایه طرح

 به رنددا متریک محدودیت

 شمرده FRB عنوان

 شوند.نمی

 دفه با بانکداری

 محدود

 گذاری مایهسر ایه ندوقص هب بانکها

 شوند.یم بدیلت یمال اهرم بدون )دوطرفه(

 هامس صاحبان قوقح به حدودم انکهاب بدهی

 شود.می

 ),010(2 otlikoffK ),1993( Pollock

(2014) Cochrane 

 مهه انک،ب ایج به

 ذارانگ رمایهس هب هاریسک

 شود.می منتقل

 کامل رهیبر ذخ یمبتن  یمختلف بانکدار یمدلها: 14 جدول

 

 اندیوید ریکاردو و دیگر: های اولگام 1.2

 برای طرحی» (1824) ریکاردو 1823 در داد. نسبت ریکاردو دیوید به توانمی را FRB برای طرح اولین

 طریق این از شود، جدا وام اعطای از باید پول خلق که کرد استدالل آن در و نوشت 1«ملی بانک یک تاسیس

 کامل ذخایر بر مبتنی طرح یک ریکاردو طرح باشد. ذخایرطال ٪100 نگهداری به ملزم دهنده وام موسسه که

                                                   

 

1 National Bank 
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 منتشر او مرگ از پس ماه شش ،1824 سال در طرح این بود. پذیرفته ذخایر عنوان به را طال تنها او اما بود،

 شد.

 )مثل 1عادی کاالیی استاندارد نظام برخالف بود. محض کاالیی استاندارد طرح یک (1824) ریکاردو طرح

 جمله از پولها همه محض، کاالیی استاندارد نظام در بود(، اجرا حال در بیستم قرن تا که طال استاندارد نظام

 عادی، کاالیی استاندارد نظام در است(. کاال پولها، همه )پشتوانه شوندمی پشتیبانی کاال با بانکی هایسپرده

 شوند.می پشتیبانی کاال با مرکزی( بانک ذخایر و نقد )پول 2پایه پول فقط

 استفاده 1844 سال3بانکی امتیاز قانون در راهنما یک عنوان به ریکاردو طرح الف(، 1994) سفیلیپ تحلیل بنابر

 رسید( تصویب به 1844 سال در انگلستان در )که بانکی امتیاز قانون شد، داده شرح قبالً که همانطور شد.

FRB ابزار که را، بانکی ایهاسکناس برای کامل پشتوانه نگهداری قانون این نمود. پیاده مؤثری شکل به را 

 شده پیشنهاد (1824) ریکاردو توسط که طال بر عالوه هرچند کرد. الزامی بود، زمان آن در پرداخت غالب

 شامل قانون این حال این با شود. نگهداری هااسکناس پشتوانه عنوان به توانستمی هم دولت بدهی بود،

 هایسپرده با هااسکناس کردن جایگزین به قادر بانکها زمان طول در رو، این از شد.نمی بانکی هایسپرده

 یک وقوع محض به قانون، تصویب از بعد سال 25 طول در که واقعیت این کنار در مسئله، این بودند. بانکی

 شد. منجر بریتانیا در  FRB زوال به تدریجاً شد،می تعلیق قانون این کوچک، بحران

 آمریکا در ملی بانکهای کلیه برای را FRB ، 1864 سال ملی بانکداری قانون و 1863 سال 4ملی پول قانون

 ٪111.11 ملی بانک هایاسکناس که نمود اجبار قوانین این (،318 ص 1989) 5کالم مک طبق نمود. الزامی

 ذخیره نرخ که چرا کامل، ذخیره با بانکداری از بیش حتی )یعنی باشند داشته دولتی قرضه اوراق پشتوانه

 چاپ بر مالیات ٪10 کنگره (،11ص1983) 6وایت اساس بر بعد چندی بود(. کرده الزام را ٪111.11 یقانون

                                                   

 

1 regular commodity standard 

2 base money 

3 Bank Charter Act 

4 national currency act 

5 McCallum 

6 White 
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 و ملی بانکهای )هم بانکها شد موجب مسائل این کرد. وضع ایالتی بانکهای توسط جدید بانکی هایاسکناس

 آمریکایی بانکهای یتانیا،بر همانند حال این با دهند. کاهش را بانکی اسکناس انتشار ایالتی(، بانکهای هم

 بزنند. دور را اصالحات این جاری، هایسپرده افزایش با توانستندمی

 دلیل دو که نمود استدالل و داد ارائه را FRB برای خود پیشنهادی مختصر طرح (1912) 1میزس فون لودویگ

 ترازنامه طرف دو در که ولیپ )یعنی 2امانتی پول از استفاده آنکه نخست دارد. وجود FRB اتخاذ چرایی برای

 )با اعتباری نظام روی بر انسانی اثرگذاری آنکه مهمتر و دوم شود؛می ثباتیبی موجب شود( داده نشان

 واضح هستند، «امانتی پول» نیز مرکزی بانک ذخایر و نقد پول که آنجا از شد. خواهد حذف (FRB سازیپیاده

 پیشنهادی طرح نتیجه در دارد. تأکید دیگر( فلزی استاندارد )یا طال کامل ذخیره استاندارد بر میزس که است

FRB است. آن از پیش قرن یک در ریکاردو محض کاالیی استاندارد طرح به شبیه بسیار میزس 

 در شیمی نوبل جایزه ندهبر او دانست. ادیس فردریک توانیم را یحاکمیت پول پیشنهادی هایطرح خاستگاه

 )ساختمان، قیقیح ثروت تفاوت (1929) سادی ود.ب یزن قتصاددانا کی الح عین در اما بود، 1921 سال

 ناپذیراجتناب طور هب حقیقی ثروت داد. قرار وجهت مورد را بدهی( و )پول جازیم ثروت و ..(و آالتماشین

 نینقوا معرض در صرفاً جازیم ثروت که حالی در هالک(،)است است رمودینامیکت آنتروپی نقوانی عرضم در

 ،تعادل عدم این برای حل راه کی عنوان به شدن(. مستهلک ایج به بهره رخن با افتنی افزایش) ستا ریاضیات

 معاصران توسط زیادی حد تا سادی قتصادیا هایدیدگاه الح این اب اد.د یشنهادپ را FRB (1934؛1926) سادی

 هورظ با اما ود،ب شده جراا تحدهم ایاالت و یابرتان شورک دو در 19 رنق در FRB هرچند شد. گرفته نادیده خود

 بانکی اسکناسهای جایگزین رداخت،پ غالب ابزار عنوان به پولشبه نهایت رد و یاوردب ابت توانستن پولشبه

 در را رداختپ اصلی رابزا نقش همچنان شود،می شناخته انکیب هایسپرده نوانع با هک پول بهش این شد.

 دارد. اختیار
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 شیکاگو: در دستور کار سیاسیبرنامه  1.3

 شیکاگو برنامه د.ش پدیدار یکاگوش رنامهب البغ رد مجدداً FRB روزولت، دیل نیو انکیب اصالحات دوره در

 بود. شده ارائه مالی نظام در بلندمدت صالحا یک همچنین و زرگ،ب رکود زا خروج رایب اهکاریر نوانع به

 ارائه یکاگوش برنامه پیشنهادی هایرحط از ایالصهخ تنخس ست:ا شده تقسیم قسمت هس به حاضر بخش

 نیز سوم خشب در شود.یم بیان FRB اجرای برای گرفته ورتص قانونی اقدامات ومد بخش رد شود.می

 شد. خواهم تشریح یکاگوش برنامه به کادمیکآ هایواکنش

 های پیشنهادیطرح 1.3.1

 آماده 1933مارس به مربوط 2شیکاگو بیانیه در (1993) همکاران و 1نایت توسط شیکاگو برنامه ابتدایی نسخه

 ،7نایت فرانک ،6هارت آلبرت ،5داگالس پول ،4دایرکتور آرون ،3کوکس گارفیلد جانب از بیانیه این بود. شده

 عضو افراد این تمام بود. شده امضا نایت فرانک توسط و بود 10سیمونز هانری و 9شولتز هانری ،8مینتز لوید

 در داگالس، کاب تولید تابع واسطه به امروز، به تا و شد سناتور داگالس بعد چندی بودند. وشیکاگ دانشگاه

 بود. کشاورزی وزیر 11واالس هنری بیانیه، این کننده دریافت است. شده شناخته اقتصاد علم

 ولتد بدهی توسط که کند،می لزامیا مرکزی بانک خایرذ و ولپ در را FRB یشنهادیپ طرح خالصه، طور به

 بود: زیر موارد املش پیشنهادی طرح این ریز شوند. می پشتیبانی زرور فدرال ایبانکه سابهایح در

 بانکهای فدرال رزرو  (دولتی)مالکیت فدرال  .1
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 1ایاعطای قدرت انحصاری به کنگره برای واگذاری امتیاز بانکداری سپرده .2

 ایوضع دوره گذار دو ساله برای بانکداری سپرده .3

اسکناس  به شکل %100الزام نگهداری ذخیره  ای، باجدیدی از موسسه بانک سپردهایجاد نوع  .4

 های نزد بانکهای فدرال رزرو و سپرده

 گیری برای بانکهای فدرال رزرولغو الزام ذخیره .5

 جایگزینی اعتبار خصوصی با اعتبار بانک فدرال رزرو، طی دوسال  .6

 ل رزرو های فدرامحدود کردن اسکناس و مسکوک به اسکناس .7

 طرح این مدتکوتاه اهداف از یکی بود، زمان آن اقتصادی مشکل مهمترین )رکود( 2منفی تورم که آنجا از

 در قیمتها( کاهش از بعد تورم دادن نشان برای فیشر اروینگ ابداعی اصطالح )یک 3«زاییتورم» پیشنهادی،

 به شود. برقرار بلندمدت 4پولی مدیریت قاعده یک زمانیکه تا بود، %15 میزان به فروشی عمده هایقیمت

 )مقدارکل نمود. ارائه پول عرضه ثبات برای مختلفی پیشنهادات گروه این بلندمدت، پولی مدیریت قاعده عنوان

 .(N/MV پول سرانه کل گردش یا V/M پول کل گردش یا M پول

 رونمایی، از بعد نیم و هفته دو را، 1933 مارس به مربوط شیکاگو بیانیه واالس آ(،1994) فیلیپس بیان اساس بر

 نیز 5کینز مینارد جان جمله از دیگری افراد برای همچنین شیکاگو برنامه نمود. روزولت جمهور رئیس تسلیم

 با را هایشدیدگاه اما نمود عالقه ابراز طرح این به نسبت اجماالً کینز آ(1994) فیلیپس بیان طبق شد. فرستاده

 د.ندا شرح بیشتری جزئیات

 ارائه 1933 نوامبر به مربوط شیکاگو بیانیه در (1933) همکاران و سیمون توسط شیکاگو برنامه دوم نسخه

 سیمونز هنری توسط تنها آشکارا آ(،1994) فیلیپس دیدگاه طبق اما شد امضا گروه همان توسط بیانیه این شد.
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 این با بود، 1933 مارس نسخه مشابه بندهایی شامل شیکاگو، برنامه شده تجدیدنظر نسخه بود. شده نوشته

 گردید. واگذار کنگره به هدف قیمتی سطح تعیین و شد اضافه پولی سیاست برای ساده قاعده یک که تفاوت

 هدف شود. اجرا صالحدید، مطابق نه و قاعده، اساس بر باید پولی سیاست که بود شده استدالل طرح این در

 توسط شده تعیین اهداف دیگر یا پول عرضه ثابت رشد قیمتی، اتثب مثال طور به تواند می پولی سیاست

  باشد. کنگره

 یک از طرح، این در که چرا بود.2مرکزی بانک تنزیل دریچه نه و بود 1سپرده بیمه شامل نه پیشنهادی طرح این

 تسویه به قادر همواره بانکها دیگر طرف از و شدند،می پشتیبانی ذخایر توسط کامل طور به هاسپرده طرف

 نظام برقراری پیشنهادی، طرح همچنین نبود. مطرح بالقوه مشکل عنوان به اعتباری دسترسی و بودند پرداختها

 نمود.می رد را طال استاندارد

 هانری ، داری خزانه وزیر 1934 در داشتند. وجود نیز متحده ایاالت دولت درون در FRB طرفداران

 بانکداری پول، به مربوط هایایده بندیجمع منظور به را گروهی  تا کرد منصوب را 4وینر جاکوب ،3مورجنتائو

 افراد، این میان در شد.می یاد //trust brain freshman// نام با گروه این از دهد. تشکیل عمومی مالی امور و

 بود، آن به عالقمند حداقل که وینر جاکوب و بودند، FRB حامی آشکارا که6هارت آلبرت و 5کوری الکلین

 شد. 7اکلز مارینر رزرو، فدرال مدیره هیات رئیس شخصی دستیار کوری سال، همان شدند.می دیده

 پول پیشنهادی طرح در داد. ارائه 1934 در مورجنتائو به را خود FRB پیشنهادی طرح (1934) کوری الکلین

 ذخیره الزام رزرو، فدرال انکهایب از بهره بدون هایاسکناس دریافت طریق از ابتدا بانکها کوری، حاکمیتی

 5 بین مدتی در یا باشد گردش در نامحدود مدت به تواندمی هااسکناس این کنند.می تأمین را ٪ 100 قانونی

 که آنجا از شود. خارج گردونه از رزرو فدرال بانکهای توسط و شده معاوضه دولتی قرضه اوراق با سال 20تا
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 کوری گیرد.می قرار تأثیر تحت باز بازار عملیات طریق از تنها پول هعرض شد، خواهد حذف تنزیل دریچه

 نیز پولی سیاست مورد در باید دموکراسی کردمی استدالل که چرا بود، مستقل پولی مقام مخالف (1934)

 ادامه را FRB ایده توسعه (2004) کوری دهد،می نشان 1938 از او هاییادداشت که همانطور شود. اعمال

 ارائه (1933) 1مینز گاردینر طرف از گرفت، نشات دولت درون از که  FRB برای دیگر پیشنهادی طرح داد.

 بود. شاغل کشاورزی وزارت در که شد

 داشت. 1935 بانکداری قانون )الیحه( دولتی نسخه روی بر زیادی تاثیر کوری (،2004) 2سندیلندز اساس بر

 او که چرا کرد،نمی توصیه را الیحه در FRB گنجاندن کوری ین،ا علیرغم کندمی استدالل آ(1994) فیلیپس

FRB ذخیره هدف روی بر کوری آ(،1994فیلیپس) اساس بر انگاشت.می قبول قابل غیر سیاسی جهت به را 

 بین از نیز را آینده در اصالحاتی چنین امکان او سازش این نهایت، در و کرد، )معامله( سازش ٪ 100 قانونی

 توانندمی رزرو فدرال مدیره هیئت که بگنجاند را مطلب این مذکور الیحه در توانست کوری وجود، ینا با برد.

 با یافت. خواهند افزایش ٪100 تا تدریجاً که تصور این با باشند، داشته ذخایر نرخ تغییر در نامحدود قدرت

 نرخ افزایش برای را رزرو فدرال قدرت کنگره، در الیحه بازنویسی با توانست 3گلس کارتر سناتور وجود این

 ذخیره نرخ افزایش برای تالش هرگونه مانع امر این که است بدیهی کند. محدود ٪30 حداکثر به قانونی ذخیره

 .شد ٪100 به قانونی

 از روزولت بودند. تماس در یکدیگر با غالباً آ(، 1994فیلیپس) طبق فیشر، اروینگ و روزولت جمهور رئیس

 است معتقد آ(1994) فیلیپس دهد. ارائه را وی اقتصادی سیاستهای مورد در نظراتش نقطه تا خواست فیشر

 از خود مختص ویرایش روی بر فیشر رسید. دستش به شیکاگو بیانیه که شد آشنا FRB با زمانی فیشر که

 آ(،1994) یلیپسف طبق کرد. ارائه روزولت به ار «٪100 پول» خود کتاب نویسپیش و کردمی کار شیکاگو برنامه

 مداوم طور به فیشر و روزولت نمود. ترغیب پیشنهادی طرح گرفتن نظر در به را روزولت بارچندین فیشر

 خواستنمی او اما داد، نشان آن به هاییعالقه روزولت حتی و کردند بدل و رد FRB موضوع حول هایینامه
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 طرح روزولت وجود این با کردند.می مخالفت آن با بانکدارها که چرا دهد انجام سرعت به را اصالحات این

 داد. ارجاع مورجنتائو هانری داری،خزانه وزیر به را فیشر پیشنهادی

 زیادی راستاییهم (1935) فیشر «٪100 پول» کتاب رد.ک منتشر را خود RBF نسخه فیشر اروینگ 1935 در

 به را هاقیمت طحس ثبات قاعده یشرف داشت. یتفاوتهای سیاستی اهداف برخی در ماا داشت، یکاگوش برنامه با

 داد. پیشنهاد پولی هایکل ثبات جای

 قانون گذاری 1.3.2

 به FRB پیشتر، که است ذکر به الزم شد. آغاز نیودیل اصالحات طول در FRB اجرای برای گذاری قانون

 حسابهای که دادمی زهاجا بانکها به قانون این بود. شده پذیرامکان 1933 بانکداری اضطراری قانون واسطه

 این دیگر عبارت به کنند. افتتاح دولتی قرضه اوراق و  مرکزی بانک ذخایر نقد، پول پشتوانه با ایسپرده

 لذا و داشت وجود نیز دیگری سپرده حسابهای طبیعتاً کردند.می عمل FRB اصول طبق بر سپرده حسابهای

 الزام کردن برآورده شد.می پشتیبانی1 دولتی پول توسط ملکا طور به هاسپرده از کوچکی بخش تنها نتیجه در

 انتشار و خود سیاست تغییر با رزرو فدرال که چرا بود؛ ساده بانکها برای حسابها، این برای کامل قانونی ذخیره

 نمود. سرازیر بانکی نظام به را ذخایر از شدیدی جریان بانکها، دارایی نوع هر تقریباً برابر در ذخایر

 ،2نیکولز ام جان ب(1994) فیلیپس طبق بود. شده تجربه بانکی سطح در قانونی الزامات بدون حتی FRB هاید

 .نمود اجرایی کامل صورت به را تئوری این دهه، یک از بیش برای FRB اصل طبق بانک یک موفق اداره با

 سیمونز هانری آ(1994) فیلیپس طبق داشت. وجود کشور سراسر در FRB کامل اجرای برای لوایحی همچنین

 کنگره نماینده و 4کاتینگ برانسون سناتور برای شیکاگو بیانیه مبنای بر بیشتر را، الیحه یک 3همفیل رابرت و
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 1934 در را (R.H.9855) «پول ارزش تنظیم برای الیحه یک» ، S.3744 الیحه آنها کردند. تنظیم 1پتمن رایت

 کردند. ارائه

 چگونگی و اعتبار وجود مشکل به آن در که بود 1933 بانکداری قانون دهایکمبو اصالح الیحه این هدف

 کرد، 2«امن» را بانکها سپرده، بیمه" گوید:می آ(1994) فیلیپس  بود. نشده ایاشاره پول عرضه موثری کنترل

 مانتض برای دولت تعهد واسطه به بلکه آنها، هایدارایی روی بر مستقیم هایمحدودیت اعمال با نه اما

 کردن متوقف در سپرده بیمه دیگر، بیان به "بد. چه و خوب چه بانکها، تمام در هاسپرده از درصدی

 مالی تامین نکرد: بانکها اصلی وظیفه دومین به توجهی اما شد، موفق مردم( هجوم اثر )در بانکها ورشکستگی

 اقتصاد. سرمایه )افزاش( توسعه

 یا مرکزی انکب ذخایر توسط کامل ورط به انکی،ب هایسپرده و قانونی نقد پول که کردیم الزام الیحه این

  که: کردمی یشنهادپ الیحه این ود.ش پشتیبانی ولتید بهادار اوراق

 های پس انداز های جاری از سپردهجداسازی سپرده (1

 های جاریبرای سپرده ٪100الزام بانکها به نگهداری ذخیره  (2

 خیره در برابر سپرده های پس اندازذ ٪ 5الزام بانکها به نگهداری  (3

3تأسیس مقام پولی فدرال  (4
)AMF(  با کنترل کامل بر عرضه پول، خرید و فروش اوراق بهادار

 دولتی، و قیمت دالری طال 

ی سپردهبرا %100به نگهداری مقدار کافی اوراق قرضه بانکها برای تأمین ذخیره  AMFالزام  (5

 های دیداری 

وراق و تثبیت آن با خرید و فروش ا 1926ح قیمتها به سطح سال به افزایش سط AMFالزام  (6

 قرضه دولتی
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 حمایت عدم دالیل از یکی این بود. منفور روزولت جمهور رئیس نزد کاتینگ سناتور آ(،1994) فیلیپس طبق

 ضربه یک شد. ارائه S.2204 نام با مجدداً الیحه این البته بود. آن تصویب عدم نتیجه در و الیحه، از دولت

 می در ،1935 بانکداری قانون حول برانگیز چالش مباحثات طول در ، FRB خصوص در گذاریقانون به مهم

 آخرین برای FRB پیشنهادی طرح شد. کشته هوایی سانحه یک در کاتینگ سناتور که زمانی شد، وارد 1935

  خورد. شکست او اصالحیه اما شد ارائه نای سناتور توسط بار

 کننده اصالح هاجنبه برخی از هرچند و بود پاتمن و کاتینگ الیحه یافته تقلیل نسخه ،1935 اریبانکد قانون

 پول اما کرد، دائمی را هاسپرده بیمه و داد را قانونی ذخیره نرخهای تغییر اجازه رزرو فدرال به مثال برای بود،

 واقع قبول مورد شیکاگو برنامه هرچند . شود پشتیبانی دولتی پول توسط کامالً که نکرد اصالح ایگونه به را

 بر بهتری کنترل 1935 و 1933 بانکداری قوانین مجموع داشت.در دیل نیو قانون بر توجهی قابل تاثیر اما نشد

 پول. عرضه بر کامل کنترل نه اما دادند، دولت به پول عرضه و پولی سیاست

 کند:می بیان نشد واقع پذیرش ردمو FRB چرا که اینکه درباره دلیل چهار آ(1994) فیلیپس

 .روز نگه نداشتدولت در مدیریت قانونگذاری حول بانکداری اشتباه کرد چراکه سناتور گلس را به (1

 .عموم مردم اطالعات آگاه نبودند (2

 .سناتور کاتینگ مرد (3

 .، آخرین قانون بانکداری در دوره نیودیل است1935تصور بر این نبود که قانون بانکداری  (4

 می خود سود کاهش موجب آنرا چون بودند شیکاگو برنامه مخالف بانکداران افزایدمی آ(1994) سفیلیپ

 جدید نظام شدندمی مطمئن آنکه مگر کردند،می مقاومت موجود وضع در تغییر هرگونه برابر در آنها دیدند.

 دلیل دیدمی چون بود نظرهم کامالً مطلب این با (23 ص 1935ویتلسی) بود. خواهد سودآوررتر برایشان

 بانکها صاحبان و ماند نخواهد رایگان دیگر بانکها رایگان خدمات که است این پیشنهادی طرح با مخالفت

 داد. خواهند دست از را سودشان اصلی منبع
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 واکنش های آکادمیک 1.3.3

 دمیکآکا محبوبیت و شد واقع توجه مورد شیکاگو رنامهب که 1935 انکداریب قانون صویبت از سپ تنها

 گذار دوران به نسبت هانگرانی ودند:ب عالقمند طرح اصل هب نسبت کادمیکآ بحثهای یشترب افت.ی ایگسترده

 رسیدند.می نظر به طلوبم (FRB )اصل  اهداف اما اشتندد وجود جزئیات و

 حمایت از FRB (1941) 2هیجینز و (1935) گراهام (،1935) هارت (،1935) 1ویتلسی (،1935) داگالس

  کردند. می تاکید مختلفی دالیل بر اما کردند

جدید  دولت حق تصرف بر دارایی های کل بانکها برابر با پول های( 1935)در نسخه آنجل  •

ها از پرداخت کارمزد بانکها توسط مقدار مشخصی که بانک.دریافتی قرار می دهد

می  پرداخت می کنند به یک صندوق عمومی اجتناب می شود و سپس پول دریافت

 .کنند از صندوق مربوط به سپرده های دیداری

دنبال درمان  کسانی هستند که( پولی)این اصالح طلبان  :به کینز اشاره می کند( 1938)واتکینز •

می گردند با ایجاد هزینه ساختگی حمل برای پول توسط دستگاهی قانونی که 

ه در جهت اینکاسکناس و مسکوکات ، دوره ای نشان دار شود با یک هزینه تجویز 

 FRBبحث کرد که ( 44و1938)واتکینز.پول واقعا پول بوده و در مسیر صحیح باشد

 .دمی تواند مشابه همان منظور کینز باشد که هزینه کارمزد می تواند رشد یاب

 اقتصاددان 300 به نزدیک توسط FRB کردمی ادعا که کردند منتشر را ایمقاله (1939) همکاران و داگالس

 داگالس، پائول توسط مقاله این بودند. کرده مخالفت آن با نفر 43 تنها که حالی در شده واقع مایتح مورد

 بسیاری شامل و بود، شده نوشته ویتلسی چارلز و کینگ ویلفورد همیلتون، ایرل گراهام، فرانک فیشر، آروینگ

 جان بعد دوسال گروه این (،586 ص 1977) آلن طبق بود. FRB قبلی پیشنهادی هایطرح خصوصیات از

 یافت. افزایش اقتصاددان 400 حدود به آن حامیان و شد شامل نیز را 3کامونز
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 پیشنهادی طرح در کرد. احیا را محض کاالیی استاندارد پیشنهادی هایطرح دیگر سویی از (1937) 1هایک

 هایویژگی سایر شوند. تیبانیپش طال با باید فقط بلکه دولت، پول با نه هاسپرده او، محض کاالیی استاندارد

 است. اصلی شیکاگو برنامه شبیه کامالً هایک پیشنهادی طرح

 «زادآ بانکداری» با رتبطم اوقات اهیگ هک است FRB پیشنهادی هایطرح از نوعی حضم کاالیی استاندارد

 FRB حوزه از عریف،ت مطابق آزاد، بانکداری پیشنهادی هایرحط برخی حال ینا با شود.می گرفته نظر در

 طرح مثل یشنهادی،پ هایطرح از دیگر برخی دارد.ن وجود آنها رد ایخیرهذ لزاماتا یچه هک راچ خارجند،

 بستر، این رد «آزاد» کلمه معنای ظاهرا کردند.می أکیدت طال کامل شتوانهپ با زادآ انکداریب رب (،1937) هایک

 کنند. منتشر پول آزادانه توانندنمی هابانک چراکه است، «ولتید کنترل گونه ره از آزاد»

 به نسبت ترمیانه بدیل یک FRB زمان آن در اما برسد، نظر به رادیکال حل راه یک است ممکن FRB اگرچه

 کنید(. نگاه 1938 واتکینز و 1935 داگالس ، 1948 سیمونز بحثهای )به بود بانکی سیستم کل کردن ملی

 آمد بیرون شیکاگویی دانشگاه از FRB اجرای برای تقاضا که برسد رنظ به عجیب بسیار است ممکن امروزه

 آ(1994) فیلیپس طبق شود.می شناخته آزاد( )بازار 2فر لسه سیاستی هاینسخه ارائه به آن اقتصادی دپارتمان که

 طرفدار واقعاً -مینتز لوید و وینر جاکوب سیمونز، هانری نایت، فرانک - شیکاگو اقتصادی مکتب بنیانگذاران

 نداشتند. تردید پول خلق بر کامل انحصار داشتن بر دولت حق در همزمان اما بودند، صنعت در آزاد بازار

 های آکادمیکبعد از جنگ جهانی دوم: توسعه 1.4

 3648 الیحه 3وورهیس جری کنگره نماینده شد. مساعد مجدداً اصالح برای فضا دوم جهانی جنگ از پس

R.H آ(1994) فیلیپس طبق کرد. ارائه پول کنندهخلق تنها عنوان به پولی مقام یک ایجاد برای 1945 در را 

 عضو 4662 از  مثبت پاسخ 1100 از بیش 1946 تا  که کسی داشت، فیشر با نزدیکی همکاری وورهیس

 انجمن اعضای اغلب که حالی )در بودند FRB امضای به مایل که بود گرفته 4آمریکایی اقتصادی انجمن
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 جری که زمانی یافت، پایان 1946 انتخابات در FRB سیاسی پذیریامکان  وجود، این با بودند(. ادهند پاسخی

 خوردد. شکست 1نیکسون ریچارد از کالیفرنیا، نماینده وورهیس

 مباحثات (1948) سیمونز انریه فیشر، اروینگ مرگ زا بعد شد.ن رها انشگاهید وزهح در FRB حال این با

 کرد. ارائه را خودش پیشنهادی رحط (186 ص 1950) مینتز لوید و داد دامها را شیکاگو برنامه حول

 به 1987 تا او دیدگاههای داد. ارائه فرانسوی زبان به 1948 در را خودش پیشنهادی FRB نسخه 2آله موریس

 کامل ذخیره طرح قبلی هاینسخه به آله پیشنهادی طرح ((.1987) آله مقاله )در نشد برگردانده انگلیسی

 قرضهای شوند ملزم باید باید بانکها که کرد استدالل او بود. متفاوت مهم هایجنبه برخی در اما داشت، شباهت

 مدت کوتاه قرض بانکها کنون( تا )و زمان آن در که حالی در بدهند، مدت کوتاه وامهای و بگیرند بلندمدت

 دهند.می بلندمدت وام و گیرندمی

 پیشنهاد ار پولی مقامات وسطت پول رضهع الحدیدیص کنترل و صوصیخ ولپ قخل حذف (،1948) فریدمن

 اصلی عملکرد که ردک استدالل (1948) فریدمن بود. یلتنز پنجره ذفح معنای هب مچنینه یشنهادپ ینا داد.

 تدول ودجهب مازاد وجود هنگام پول بردن بین از یا ولتد بودجه کسری برانج برای ولپ خلق ایدب ولیپ مقام

 گرفت. فاصله خود دیدگاه این زا ایمقاله رد بعداً ریدمنف البته باشد.

 شیکاگو برنامه از شود، پرداخت هرهب ذخایر به باید ینکها طرح اب (،1960) ریدمنف عدیب یشنهادیپ طرح

 1960) فریدمن است. انکیب سیستم بر الیاتم نوعی عمالً FRB ،فریدمن نظر اساس بر هک چرا گرفت؛ فاصله

 برای تالش و املک ذخیره الزام از فرار انگیزه تواندمی ذخایر ویر بهره رداختپ هک ردک ستداللا (47 ص

 دارندگاننگه و پول دارندگاننگه که کرد استدالل (56 ص 1960) ریدمنف همچنین . کند مک ار ولپ بهش خلق

 1960) فریدمن اشد(.ب یکسان ایدب پول و و اوراق بهره )نرخ وندش جبران یکسان ورط به ایدب دولتی، اوراق

 ندارد. وجود %100 ذخیره ظامن  به ما فعلی نظام از گذار رایب فنی مشکل یچه » هک کندیم تصریح (07 ص
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 ص 1969) فریدمن دفه متفاوت. دالیلی اب اما ود،ب وافقم سیمونز RBF طرح با (83 ص 1969) فریدمن

 و دهیقرض ترتیبات تنوع در یشترب آزادی یجادا و ،گرفتن قرض و دادن وام در ولتد دخالت کاهش (83

 بود. دهیوام

 کنیم. انتخاب را آزاد بانکداری سیستم باید ما و برود بین از باید مرکزی بانک که بود معتقد (1962) روثبارد

 عبارت به داد. نهادپیش هاسپرده پشتیبانی برای شرایط واجد دارایی تنها عنوان به را طال 1روثبارد وجود، این با

 خیلی روثبارد %100 طالی استاندارد پیشنهادی طرح داد.می پیشنهاد را محض کاالیی استاندارد طرح او دیگر

 است. (1937) هایک پیشنهادی طرح به شبیه

 آغاز هزاره سوم: ایده های خالقانه تر 1.5

 دست از دهه ندچ برای گذارانسیاست میان در و آکادمیک دنیای رد را ودخ محبوبیت FRB فریدمن از بعد

 و ترهوشمندانه پیشنهادی هایطرح و شد حیاا ومس زارهه غازآ در FRB هادیپیشن های طرح اما داد.

 ترسنتی هایطرح البته شد. ارائه محدود دفه با بانکداری و حدودم بانکداری ای،سپرده ولپ ثلم تریخالقانه

 داشت. وجود نیز هاسپرده پشتوانه نوانع به طال گرفتن نظر در ای دولتی پول نظیر

 اصل مطابق کارکردی با پول نوع یک یجادا شامل (1987 1985) وبینت جیمز ایسپرده ولپ یشنهادیپ طرح

FRB 1985) توبین ایسپرده پول بنابراین داد.می نیز ار هاسپرده دیگر جودو اجازه هک حال ینع رد شدمی-

 هایسپرده از بخشی نهات دیگر عبارت هب شود. ناختهش «ختیاریا ای محدود RBF » عنوان به تواندمی (1987

 RBF اصل طبق شود(می تعیین مختلف اقتصادی ختلفم عامالن عملکرد ساسا بر نآ اندازه که) دیداری

 کرد. خواهند عمل

 2بوکناک و جیساپ دارند. وجود نیز «محدود FRB » پیشنهادی هایطرح توبین، ایسپرده پول بر عالوه

 موجودی (744 ص 1979) 4ایزلی و اوهارا طبق دادند. ارائه را 3پستی اندازهایپس نظام احیای (1992)
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 ملی بانکهای در یا شوند گذاری سرمایه دولتی بهادار اوراق در تنها توانستند می پستی اندازی پس حسابهای

 سازی پیاده نوعی تواند می پستی انداز پس نظام بنابراین شوند. داده قرار مناسب( مالی وضعیت )دارای 1سالم

 شود. گرفته نظر در FRB محدود

 هم2متمرکز بانکداری آن به بعضاً )که دید خود به هم را محدود بانکداری پیشنهادی هایطرح سوم هزاره آغاز

 دارایی هر که دهدمی اجازه شد، ابداع (1987) 3لیتان توسط آن اصطالح که محدود، بانکداری شود(. می گفته

 شود(. نگهداری بانکی هایسپرده پشتوانه عنوان به )بتواند باشد بانکی های سپرده کننده متوازن عنصر ،4امن

 وام مانند سنتی بانکی های وام تا گرفته مرکزی بانک ذخایر از باشند، چیزی هر توانند می امن های دارایی

 آسانگیر قدری به محدود بانکداری پیشنهادی های طرح برخی واقع در پیشنهادی(. طرح به )بسته رهنی های

 و (1986) 5کارکن (1987) لیتان حال این با قرارداد. FRB های طرح جرگه در را آنها توان نمی که هستند

 شودمی موجب که کنند می تحمیل بانکها های دارایی بر ای سختگیرانه های محدودیت (1996) 6اسپانگ

  کنند. پیدا را FRB های طرح در رفتنگ قرار برای الزم شرایط

 با را رزرو فدرال توسط شده شده کنترل مالی نظام داشت قصد 7گتی گوردون (،1993) فرگوسن مقاله طبق

 (1993) 9پولوک نیز دیگر طرف از نماید. جایگزین 8)دوطرفه( گذاریسرمایه هایصندوق موازی نظام یک

 یا سرمایه به محدود را گذاریسرمایه مالی تأمین که داد را 10وطرفهد وام و اندازپس موسسات احیای پیشنهاد

 گذارینام 11محدود هدف با بانکداری ، FRB پیشنهادی هایطرح از انوع این نماید.می شده منتشر سهام
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 است. پولی پشتوانه دارای مؤثری طور به ها،دارایی پورتفوی اساس بر تعاونی، های صندوق سهام است. شده

 ندارد. وجود سهام اسمی قیمت مبنای بر تسویه برای تضمینی هیچ و شودنمی ارائه دولتی بیمه سیستم، ینا در

 از نه ذخایر اما است، کامل ذخیره بر مبتنی نظام یک نیز این شوند.می متحمل ریسکها افراد بانکها، جای به

 )طال(. کاال شکل به نه هستند )پول( دولتی بدهی نوع

 کنند، پیاده ترمدرن بستر یک در را شیکاگو برنامه داشتند قصد (1991) 2شیمان و (1985)1 هاتسون وایل

 طبق گرفت. قرار بحث مورد پولی نظام سازماندهی برای جایگزین راه یک عنوان به نیز اسالمی بانکداری

 خان است. FRB از نوعی کند،می ممنوع را بهره دریافت که اسالمی بانکداری (،208 ص آ، 1994) فیلیپس

 و FRB بین ارتباط مورد در را مفصلی بحث (1988) 4دوک و (1988 1986) خان (1985) 3میرآخور و

 اند.کرده ارائه اسالمی بانکداری

 فکری خط از که داد پیشنهاد را محض کاالیی استاندارد طرح یک (9 فصل ،2009) 5سوتو دی هرتا 1998 در

 در کامل آزادی شامل که داد پیشنهاد را FRB نظام یک او کرد.می رویپی اتریش مکتب لیبرال بسیار جریان

 سوتو دی هرتا پیشنهادی طرح بنابراین بود. مرکزی بانک حذف و آزاد بانکداری اجرای پولی، واحد انتخاب

 روثبارد مورای و (1937) هایک فردریک (،1912) میزس فون پیشنهادی هایطرح مبنای بر خاص طور به

 توجهی قابل تاثیر تواندمی دولت آن در که است پولی نظام نوع هر مخالف که است، شده اختهس (1962)

 (1937) هایک که همانطور پول. حجم طریق از چه و بهره نرخ طریق از چه باشد، داشته پولی سیاستهای روی

 برای مشابهی تداللاس (739 ص 2009) سوتو دی هرتا پذیرفتند،می طال در تنها را FRB (1962) روثبارد و

 خود ورود ، درصد 100 طالی استاندارد به اولیه گذار از پس چند هر کرد؛ ارائه محض کاالیی استاندارد نظام

 پذیرفت.می نیز را پولی استانداردهای سایر تدریجی و خودی به
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 جریان به وبارهد نهایت در را «(حاکمیتی پول)» سادی FRB نسخه 1محیطی دانان اقتصاد دیگر و (1980دالی)

 حال در پولی اصالحات لزوم دالیل و پولی نظام از 3نگرکل تحلیل و تجزیه بر (1998) 2روباتام انداختند.

 روباتام طبق داد. ارائه حاکمیتی پول نظام دقیق سازیپیاده چگونگی از را خود نسخه نیز او نمود. تمرکز حاضر

 یا و دولت هایهزینه طریق از یا حال یابد، افزایش تدریج هب باید پول حجم کل از دولتی پول سهم (،1998)

 .4پایه درآمد

 آنها اصلی بحث کردند. ارائه را «حاکمیتی پول» برای جزئیات حاوی طرح نخستین (2000) 5رابرتسون و هوبر

 پول کل رو این از نمود. احیا دوباره دولت انحصاری امتیاز عنوان به باید را 6الضرب حق درآمد که بود این

 درآید. گردش به و شده خرج دولت توسط و شود، منتشر عمومی درآمد عنوان به باید جدید

 برگشت به دستور کار سیاسی عواقب بحران مالی جهانی: 1.6

 حول آکادمیک تحقیقات و پیشنهادی هایطرح از جدید موجی تا شد موجب (GFC) جهانی مالی بحران

FRB از علناً 8تایمز فاینانشیال در اقتصادی ارشد تحلیلگر بی(2014آ؛2014) 7وولف مارتین اخیرا شود. ایجاد 

FRB یک تدارک حال در سوئیس داشته، مباحثه پول خلق موضوع حول بریتانیا پارلمان کرده، حمایت 

 قرار کمیسیون کار دستور در را FRB موضوع روی گزارشی ایسلند وزیر نخست است، FRB روی پرسیهمه

 هازبان سر بر دوباره FRB در است. شده ارائه انگلیس و امریکا در FRB سازیپیاده برای هاییالیحه و داده،

 است. افتاده
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 جنبشهای و قانونی هایطرح سپس کنم.می تصویر را FRB برای معاصر یشنهادیپ هایطرح ابتدا بخش این در

 ارائه را FRB برای دهش انجام میکآکاد هایمدلسازی هایتن در نمایم.می توصیف را FRB از حمایت مدنی

 کنم.می

 طرح های پیشنهادی 1.6.1

 2دایسون و جکسون کتاب در  1خوب پول مؤسسه توسط تاکنون، FRB نسخه ترینجزئی و تریندقیق احتماال

 و شده نوشته بریتانیا فضای با متناسب مؤسسه این «حاکمیتی پول» پیشنهادی طرح است. شده ارائه (2012)

 و 3مایننکُله است. گرفته قرار تایید مورد آ(2014) وولف مارتین تایمز، فاینانشیال روزنامه یسنوستون توسط

 فنالند در را حاکمیتی پول پیشنهادی نسخه که است من شده نوشته مشترک پیشنهادی طرح (2013) همکاران

 کند.می ارائه

 رایب بدهی اما اشدب اش دارنده برای دارایی یک باید پول هک کنند می ستداللا (2012) ایسوند و جکسون

 نسخه مچنینه و (2012) ایسوند و کسونج ، FRB بلیق پیشنهادی های طرح الفخ بر نباشد. هیچکس

 ترازنامه زا خارج باید سابداریح لحاظ هب هاسپرده که دهدمی پیشنهاد (،2011) همکاران و ایسوند آن، پیشین

 راه آنها اگرچه) شوند دارینگه مرکزی بانک زدن امانت به هاسپرده تمام که معنا این به وند.ش گرفته نظر در

 ود(.ش دارینگه مرکزی بانک هترازنام در تواندمی هاسپرده آن موجب به هک کنندمی ارائه نیز دیگری جایگزین

 شود.می رفتار صورت همین به مسکوکات با مریکاآ در نیز مروزها حتی هک کردند لاستدال آنها

 صورت )به شبانه تغییر یک با تواندمی FRB به فعلی بانکداری نظام از گذار خوب، پول پیشنهادی طرح رد

 درآن، که کردند اتخاذ را (1934) کوری پیشنهادی طرح (2012) دایسون و  جکسون گیرد. صورت دفعی(

 زمانی دوره یک در باید بانکها و شودمی جایگزین 4«تبدیل تعهد» یک با بانکها ترازنامه در دیداری هایسپرده

 الضرب حق درآمد بازگرداندن تبدیل، تعهد هدف کنند. بازپرداخت مرکزی بانک به آنرا سال، بیست تا ده
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 هوبر قبلی طرح با آنها، پیشنهادی طرح بنابراین باشد.می دولت به بانک، قبلی شده صادر هایسپرده از ناشی

 گیرد.می قرار راستا یک در (2000) رابرتسون و

 جاری هایحساب باشد. داشته وجود تواند می بانکی حساب نوع دو (2012) دایسون و جکسون سیستم در

 می نامیده «2گذاری سرمایه حسابهای» که انداز پس هایحساب و شوندمی نامیده 1«مبادالتی حسابهای» که

 اقتصادی، عامالن جاری حسابهای از اپوله که چرا شود،نمی نگهداری اندازپس حسابهای در پولی هیچ شود.

 پس حسابهای بنابراین شود.می منتقل است، وام اعطای برای بانک جاری حساب که بانک، 3سرمایه استخر به

 به (2012) دایسون و جکسون هستند. مشخص زمانی دوره یک از بعد پول پرداخت به بانکها تعهد انداز،

 خود جاری حسابهای موجودی مجموع باشد قادر باید بانک هر که نندکمی پیشنهاد ،4فراگیر الزام یک عنوان

 جلوگیری بانکها توسط پول خلق هرگونه از موثری طور به تواندمی الزام این نماید. پرداخت زمان هر در را

 کند.

 مستقل نهاد یک که کنندمی پیشنهاد سیاسی، استفاده سوء از جلوگیری منظور به (2012) دایسون و جکسون

 به سادگی به تواندمی رفته( بین )از شده خلق تازه پول بگیرد. تصمیم شود خلق باید که پولی مقدار درباره

 از استفاده نحوه درباره تواندمی پارلمان مثل سیاسی نهاد یک متعاقبا و شود )کاسته(  اضافه دولت بودجه

 خلق پول مصرف )برای متفاوت راه چهار الًاصو بگیرد. تصمیم رفته( بین )از شده خلق تازه پول آوری()جمع

 پرداخت یا شهروندان به مستقیم پرداخت مالیاتها، کاهش دولت، مخارج افزایش دارد: وجود جدید( شده

 از شرایط، برخی در تواندمی جدید پول ،5اعتباری بحران از جلوگیری جهت این بر عالوه ملی. هایبدهی

 هدف بدهند. وام واقعی اقتصاد به دوباره آنرا بانکها اینکه بر مشروط به شود، خلق بانکها به دهی وام طریق

 مستقل نهاد یعنی شود، گرفته دیگری تصمیم اینکه مگر پذیرفت، نخواهد تاثیری تواند می پولی سیاست

 کند.می هدفگذاری را تورم نرخ پول، خلق مسئول
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 همچنین وولف مارتین وب،خ پول مؤسسه FRB پیشنهادی رحط از حمایت بر وهعال آ(،2014) ولفو مقاله در

 پول پیشنهادی رحط به زیادی باهتش ب(2014) ولفو یشنهادیپ رحط کند.می ئهارا را خود پیشنهادی طرح

 است. داده افزایش شدت به را رمایهس الزامات که فاوتت این اب دارد، وبخ پول حاکمیتی

 پیروی را (2004؛1934) کوری الکلین و  (1934؛1926) سادی فردریک هایبحث (2013) 1دالی هرمان

 کند،می ارائه2 منفی رشد با یا رشد بدون اقتصاد یک به بهتری خدمات  که استدالل این با را FRB او کند.می

 در برسد. دولت به باید کامل طور به الضرب حق درآمد که که کندمی استدالل او عالوه به نماید.می توجیه

 3فارلی نباشد. مستقل و بوده پارلمان گیری تصمیم معرض در باید پولی سیاست او، کمیتیحا پول FRB نسخه

 دادند. ادامه را محیطی اقتصاد  منظر از FRB توجیه (2013) همکاران و

 بانکداری اتحادیه پیشنهادی نهادی ترتیبات و نمود تمرکز یورو منطقه روی آ(2013) 4مایر پیشنهادی طرح

 6«واحد نظارتی کار و ساز» ایجاد معنای به «اروپا بانکداری اتحادیه» نمود. پیشنهاد معکوس طور به را 5اروپا

(SSM،) «7«واحد فصل و حل سازوکار (SRM) امکان )و یورو منطقه برای 8«مشترک سپرده بیمه» طرح و 

 مرکزی بانک و شده محقق SSM فقط کنون تا است. اروپا( اتحادیه حوزه 9یورو غیر کشورهای برای پیوستن

 ممکن که SRM طرح گرفت. 2014 نوامبر در ملی ناظران از را بانکها بزرگترین بر مالی نظارت (ECB) اروپا

 بیمه همچنین است. طراحی حال در صرفاً باشد، اروپا اتحادیه نامه پیمان در پرزحمتی تغییرات نیازمند است

 است. شده موکول نامعلوم آینده به مشترک سپرده

 سپس شد،می شروع مشترک سپرده بیمه از باید اروپا، بانکداری اتحادیه که کندمی استدالل آ(2013) مایر

SRM نهایت در و SSM پیشنهاد مایر کند، ضمانت را بانکی های سپرده دولت اینکه جای به آمد.درمی اجرا به 
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 SSM و SRM استقرار آ(،2013) میر طبق آن از پس شود. منسوخ سپرده بیمه تا دهدمی را  FRB اتخاذ

 باشد. داشته مناسبتری عملکرد تواند می اروپا اتحادیه بانکداری اتحادیه و باشد تر آسان میتواند

 کهاین خصوص در کندمی فراهم مرکزی انکب برای را حسابداری زینهگ هفت ب(2013) مایر ینا بر عالوه

 حاظل با تواند یم جدید ولپ ثالم رایب د.دربیای گردش به تواند می FRB شرایط تحت جدید پول چگونه

 هاتن پول، انتشار هنگام که است معنا بدان ینا شود. خلق نفیم سرمایه( حساب) سهام احبانص قوقح نمودن

 شود ورشکست واندت نمی مرکزی بانک ونچ کند.می تغییر رکزیم بانک ترازنامه هایبدهی طرف

 کند. عمل منفی رمایهس با مشکل دونب واندتمی است(، معنی یب مرکزی بانک )ورشکستگی

 الینا در شد. احیا وی ظریف پیشنهادی طرح با (2014) 1گروئن توسط GFC از بعد ایسپرده پول ایده

 عامالن همه برای را 2مرکزی بانک حسابهای داشتن که کردم ارائه مشابهی پیشنهادی طرح من آ(2015)

 کند.می پذیر اماکن فنالند در اقتصادی

 و فیلیپس (،2009) 4کای (،2008) 3گراو دی توسط حل راه یک عنوان به اخیراً محدود بانکداری  همچنین

 گذاری سرمایه از محدود بانکهای (2008) گراو دی پیشنهادی طرح در است. شده پیشنهاد (2009) 5روزلی

 برای را معتبری دارایی او لحا این با اند.شده منع 6پیچیده ساختار با محصوالت و مالی مشتقات سهام، در

 عالوه را، دولتی بهادار اوراق (2009) روزلی و فیلیپس است. نکرده مشخص صراحت به هاسپرده پشتیبانی

 اند.پذیرفته ها(،سپرده از پشتیبانی )برای ترازنامه تعادل کننده برقرار هایدارایی عنوان به مرکزی، بانک ذخایر بر

 اجازه محدود بانکهای از غیر مالی موسسه هیچ برای سررسید تطابق عدم که کندمی توصیه (2008) گراو دی

 آنها هایدارایی سررسید متوسط با برابر باید مالی موسسات سایر تعهدات سررسید متوسط )یعنی نشود داده

 این نکهایبا کنند، اجرا را محدود بانکداری کشورها از معدودی تعداد تنها اگر (2008) گراو دی طبق باشد(.
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 به المللی بین (هماهنگی2008) گراو دی لذا گیرند.می قرار ضعف موضع در رقابتی لحاظ به می کشورها

 داند.می الزم را 1گذاریمقررات در منفی سیکل از جلوگیری منظور

 راستخ هر که FRB از نوعی دهد،می پیشنهاد را محدود هدف با بانکداری دیگر، سویی از (2010) 2کاتلیکف

 بدان این کند.می تبدیل 3دوطرفه گذاری سرمایه هایصندوق به را بانکها توسط شده ساخته گذاریسرمایه

 دیگر بیان به باشد. داشته وجود تواندنمی تعهداتش و بانک هایدارایی بین سررسید تطابق عدم که است معنا

 کاتلیکف بود. خواهند گیرندگان وام و دهندگانقرض بین محض واسطه و نیستند 4اهرمی وجه هیچ به ها بانک

 او اما مالی(، )ناپایداری شود منجر 5غیرعقالیی جمعی تحرک به تواند می این که کند می اذعان (2010)

 ندارند، اهرمی ساختار که دلیل این به بانکها شوند. می تراز بهتر 6پاداشها و ریسکها که کند می استدالل

 مرکزی بانک سابق رئیس همچنین شود.می جذب گذارانسرمایه توسط زیان و ضرر شوند.نمی ورشکست

 در خصوصاً کند،می آن از محتاطانه حمایتی و داده قرار بحث مورد را FRB (2010) 7کینگ مروین انگلستان،

 کاتلیکف. نسخه مورد

 تعهدات ها،ردهسپ که آنجا از کند.می بحث محدود هدف با بانکداری از حمایت در (2014) 8کوکران همچنین

 %100 سهام صاحبان حقوق پشتوانه دارای باید بانکها که کندمی استدالل وی هستند، بانک 9فرار معرض در

 آوردن بدست و سهام( )مثل هادارایی فروش برای الزم تکنولوژی حاضر حال (،در2014) کوکران طبق .باشند

 ناکارآمدی مقررات را سرمایه الزامات (2014) رانکوک دارد. قرار همه دسترس در پشتوانه، دارای پول فوری

 دهد،می را جاری( حسابهای )مثالً بانکی مدت کوتاه هایبدهی از ستانیمالیات پیشنهاد آن، جای به و داندمی

 کوکران این بر عالوه دارند؟ نگهداری ارزش واقعاً بانک، فرار معرض در تعهدات آیا که شود مشخص تا
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 حساب به خود 1شرکای عنوان به را همه باید ذخایر، انتشار هنگام مرکزی بانک که کند یم استدالل (2014)

 بیاورد.

 قانون گذاری و جنبش های مدنی 1.6.2

 قانونی اقدام هیچ خورد، شکست1946 انتخابات در نیکسون ریچارد توسط که وورهیس جری نماینده از بعد

 دنیس نماینده 2011 سال در حال این با نیامد. بوجود GFC زمان تا متحده ایاالت در FRB اجرای برای

 در FRB اجرای برای را (NEED )قانون «3ملی اضطراری اشتغال از دفاع قانون» R.H 2990 طرح2 کوکینیچ

 این البته شد. می شناخته 4«آمریکایی پولی قانون» عنوان به طرح این نویس پیش نمود. ارائه متحده، ایاالت

 نرسید. تصویب به طرح

 مالی خدمات»- کرد ارائه کوتاه الیحه یک 5کارسول داگالس پارلمان، عضو یک انگلستان در 2010 سال رد

 الیحه این که نیست تعجب جای نمود.می اجرایی بریتانیا در را FRB که - 6«دهی(وام و هاسپرده )مقررات

 FRB اجرای برای را زیاد جزئیات حاوی الیحه یک نویس پیش (2013) خوب پول مؤسسه نشد. تصویب

 است. نشده ارائه پارلمان به هنوز الیحه این اما نمود، تهیه بریتانیا در

 پول خلق موضوع حول 2014 نوامبر 20 در گذشته، سال 170 در بار اولین برای بریتانیا پارلمان وجود این با

 گیری رأی هیچ مباحثه این گرچها بود. شده نامگذاری «جامعه و پول خلق» مباحثه این .نمود برگزار ایمباحثه

 بدیل نظامهای و پولی نظام به نسبت بریتانیا پارلمان اعضای آگاهی یقیناً اما نداشت، پی در گذاری قانون برای

 عمومی  مانیفست در خود سیاسی دستورکار در را FRB (2015) 7بریتانیا سبز حزب جاری سال در داد. ارتقا را

 قرارداد. انتخاباتشان
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 سیماندر ایسلند، وزیر نخست باشد.می عمل در FRB ایده سازیپیاده چگونگی روی بر تأمل حال در دایسلن

 کمیسیون کار دستور در را (2015) 2سیگرجانسون فروستی توسط شده نوشته گزارش ،1گانالگسون دیوید

 ایسلند در را BFR تواند می صورت آن در که دارد را قانون به شدن منجر شانسی گزارش این داد. قرار

 کند. اجرایی

 حاوی اما است (2012) دایسون و جکسون پیشنهادی طرح به شبیه بسیار (2015) سیگرجانسون گزارش

 روزه 45 حداقل اخطار دوره یا سررسید یک (2015) سیگرجانسون مثال برای است. تریدقیق ارقام و اعداد

 به ،3تبدیل تعهد روی بر بهره نرخ یک برقرار پیشنهاد همچنین او دهد.می پیشنهاد دارمدت هایسپرده برای

  وضعیت شدن بدتر یا بهتر از جلوگیری منظور به دهد،می ارائه را دیداری هایسپرده بهره نرخ میانگین میزان

 فعلی. نظام به نسبت بانکها

 FRB ارخواست که دارند وجود مدنی هایجنبش و ها NGO سیاسی، احزاب از تعدادی جهان سراسر در

 ذیل سیاسی احزاب اصلی اهداف از یکی کند، عمل FRB اصل مطابق که ایگونه به پول اصالح هستند.

 6انسانی اقتصاد حزب )کانادا(، 5کانادایی عمل حزب (،UK)4 پول اصالح حزب (،UK) سبز حزب هست:

 جنبش سوئیس در ند(.)نیوزیل 8اجتماعی اعتبار برای هادموکرات حزب و )دانمارک( 7بدیل حزب )آلمان(،

 است. FRB انتخاب برای پرسی همه یک سازیآماده حال در حاکمیتی( پول )جنبش 9کامل پول

 مدنی های جنبش و ملی های NGO برای دهندهپوشش سازمان یک ،10پولی اصالح برای المللی بین جنبش

 های جنبش و ملی های GON بریتانیا، در «خوب پول» بر عالوه هستند. FRB ایده ترویج حال در که است
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 2مترقی پول (،US) 1آمریکایی پولی موسسه مثال برای کنند، می حمایت FRB از که دارند وجود زیادی مدنی

 7مومو )آلمان(، 6مانتاتیو )نیوزیلند(، NZ5 خوب پول )استرالیا(، 4عادالنه پول )ایرلند(، 3محسوس پول )کانادا(،

 12خوب پول )اسپانیا(، 11خوب پول )ایتالیا(، 10خوب پول )فرانسه(، 9نراستی پول )هلند(، 8ما پول )سوئیس(،

 )ایسلند( پنینگاکرفی بترا )دانمارک(، پنگ گود )سوئد(، پنگار پوزیتیوا )پورتوریکو(، 13عادالنه پول )پرتغال(،

 )فنالند( تالوسدموکراسیا سومن و

 مدلسازی آکادمیک 1.6.3

 از متفاوتی هایروش با و اندک هایمدلسازی تاکنون ت،اس شده احیا FRB محبوبیت اخیر سالهای در اگرچه

GFC ،  از پس بود. نشده مدلسازی GFC زمان تا رسمی صورت به هرگز FRB واقع در است. شده انجام آن

FRB 14پویا تصادفی عمومی تعادل قالب در (DSGE) ، در ، 15سیستم دینامیکهای مدلسازی چارچوب در 

 صرف است. شده مدلسازی (SFC) 17جریان-انباشت سازگار مدل قالب در و 16پویا فزاینده ضریب چارچوب

 FRB اتخاذ از ناشی عواید که رسدمی نظر به مدلها، این نتایج اساس بر مدلسازی، مختلف هایروش از نظر

 داشت. خواهم هامدلسازی این نتایج بر مختصری مرور ادامه، در است. مثبت ایگسترده طور به
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 اقتصاد شناسیروش از و دادند انجام پول المللی بین صندوق در را خود مطالعه (2012) 1کامهوف و بنز

 هشت تقریبا (1935) فیشر اروینگ که برسند نتایجی به تا نمودند استفاده - DSGE سازیمدل - نئوکالسیک

  تواند:می FRB (2012) کامهوف و بنز طبق بر بود. کرده بیان آن از پیش دهه

ت چرخهروی عرضه پول و اعتبار بانکها فراهم کند، که یک منبع اصلی نوساناکنترل بهتری  (1

 های تجاری هستند 

  ورشکستگی بانکها در اثر هجوم مردم را از بین ببرد (2

 بدهی عمومی را کاهش دهد،  (3

  .بدهی خصوصی را کاهش دهد (4

 اهشک صفر ات تواندمی تورم و دیاب فزایشا درصد ده حدود ات تواندمی تولید که دریافتند نهاآ این بر عالوه

 کردند اعمال خود مقاله در اصالحاتی (2013) کامهوف و بنز ود.ش ایجاد شکلیم هیچ ینکها دونب ود،ش داده

 ماند. باقی یرتغی بدون نتایج اما

 بعداً  و کرد مدل را NEED قانون ،3حسابداری سیستم های پویایی رویکرد از استفاده (با2010) 2یاماگوچی

 بر که دریافت (2014؛2011؛2010) یاماگوچی نمود. اصالح (2014؛2011) یاماگوچی در را مدلسازی این

 تورم یا بیکاری رکود، به شدن منجر بدون تواند می دولت هایبدهی GFC تحت فعلی، پولی سیستم خالف

 شود. نقد و تسویه

 دادند نشان پویا فزاینده ضریب چوبچار در (2011) همکاران و5 چیارال بعدا و (2010) همکاران و 4فلچل

 پولی سیاست اگر حتی کند،می جزئی ذخایر بر مبتنی فعلی بانکی سیستم از ترباثبات را مالی فضای FRB که
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 )و شود تضمین تواندمی کافی وام عرضه FRB شرایط تحت که دادند نشان آنها عالوه، به گردد. اتخاذ مناسب

 کند(.می منتفی را بانک به مردم هجوم FRB منطق که چرا است، واضح البته که ندهد، رخ بانک به مردم هجوم

 شد، داده عمومیت (2006) 1الووا و گادلی توسط که SFC غالب در را FRB من ب(2015) الینا در جدیداً

 را صفر تورم و کامل اشتغال و یابد تطبیق صفر اقتصادی رشد با تواندمی FRB که دریافتم من کردم. مدل

 تعجب جای شود. نمی بهره هاینرخ زیاد ثباتیبی یا را اعتباری بحران موجب FRB عالوه به کند. فراهم

 نتیجه شود.می تورم و حقیقی GDP در موقت افزایش به منجر دولت مخارج طریق از پول خلق نیست

  شود. دولت هایبدهی مجموع در دائمی کاهش به منجر تواندمی پول خلق که است آن ترعجیب

 شده انجام تازگی هب هم آنها لبتها که ست،ا رفتهگ صورت FRB یمدلساز برای کمی های الشت حال به تا

 FRB طرفداران برای حداقل بتدایی،ا امیدواری مدلسازی، گوناگون ایه روش تایجن رسد یم نظر هب است.

 است. نیاز مورد تربیش هایمدلسازی تر، کلی گیری تیجهن برای حال، ینا با کند.می ایجاد

 نتایج نمایان شده 1.6.4

 دیوید وسطت ابتدا FRB یشنهادپ کند. می فراهم عاصرم و تاریخی FRB هایطرح زا جامع تصویری مقاله این

 کار به «انکیب امتیاز قانون» برای راهنما یک نوانع به ریکاردو یشنهادیپ طرح د.ش ارائه 8231 رد ریکاردو

 بود. دهش اجرایی هم تحدهم ایاالت در BFR بعد دهه دو کرد. جراییا بریتانیا در را FRB ، 1844 در که رفت

 تا زمان نآ از گرفت. را ولتید پول وانهپشت اب انکیب هایاسکناس جای آرام رامآ بانکی هایسپرده حال این با

 است. اندهم باقی پرداخت غالب زاراب بانکی ایه سپرده کنون،

 FCG و  «بزرگ رکود» خصوص به ،مهم مالی حرانهایب از عدب خاص طور به FRB پیشنهادی های طرح

 مثل برجسته قتصاددانانا از سیاریب رانگیخت.ب را FRB برای پیشنهادات زا تعدادی دو ره که اند،شده محبوب

 پیشنهادی های طرح زا یکی اند.بوده FRB حامیان از توبین، یمزج و دالی رمنه فریدمن، یلتونم فیشر، آروینگ

 ست.ا شده ارائه تایمز فاینانشیال قتصادیا ارشد حلیلگرت وولف ارتینم توسط جدید
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 .136-113، 57 ،یاقتصاد اسالم یپژوهش ینامه علمفصل. لیبد یریارائه تفس
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 .57-84، 85، و راهبرد نامه علمی پژوهشی مجلسفصلاقتصادی از منظر اسالمی در ایران. 
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