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 بیان مسئله و ضرورت پروژه (1

 ب  وج ت با و دارد انسااان  نیازهای و هاخواساا   امیال، تأمین در اساااساا  نقش خدمات و کاالها

س رس، در منابع محدودیت صیص در  نگیبه تعیین د سیار هاآن تولید جهت منابع تخ  تیمپراه ب

 سطح دماتخ و کاالها تولید مخ لف ابعاد خرد، اق صاد یها ینظر قالب در اق صاد، علم در. است

 و عرضاا   بهین ترتیبات تولید، بهین  شاایو  تولید، در دخیل تولید عوامل بهین  سااطح تولید، بهین 

 یهابرنام  و پژوهشاا  مجالت ،هاک اب مباحث از عظیم  حجم. شااود م بحث یگذارمتیق

 اصاخ ص مخ لف خدمات و کاالها عرض  و تولید بهین  فرآیندهای بررس  ب  اق صاد رش   درس 

 دانش  را داق صا علم .دانند م خدمات و کاال تخصیص علم را، اق صاد علم بعض  اساساً و ابدی م

شمند خدمات و کاالها تولید برای محدود منابع یریکارگب  چگونگ  ک  دانند م  آن توزیع و ارز

 .کند م بررس  را افراد میان

ضر حال در شورهای اغلب در حا  خدمات و کاالها توزیع و تولید منابع، تخصیص فرایند جهان ک

 پول چون یاد یپد میان این در. دهد م رخ قوانین و قواعد از بساا ری در و بازار چارچوب در

س  نقش سا س پول. کرد خواهد ایفا ا ست یال یو س یاب  برای ا  ابزاری پول .خدمات و کاالها ب  د

 ما ازیموردن خدمات و کاالها و ما توسط شد  دیتول خدمات و کاالها میان یاواسط  نقش ک  است

س  ) مصارف و منابع میان دیگر بیان و ب  مبنای  ک  است یال یوس پول. کند م ایفا را ما( یهاخوا

 .ردیگ م قرار های دارا و خدمات و کاالها یگذارارزش

ضوعات از یک  شگاه  مجامع در آن، اهمیت علیرغم ک  پول  زیبرانگچالش مو  توج  کم ری دان

سبت  و چگونگ  کیفیت دیگر عبارت ب  و پول خلق ترتیبات ،شود م آن ب  موضوعات سایر ب  ن

صاد در پول خلق شد م اق  صاد در پول. با  یا نهادهای  افراد بلک  ،شود نم خلق خودیخودب  اق 

صاد پول ورود چگونگ  بر مخ لف  ترتیبات تاریخ طول در. کنند م( خلق) ایجاد را آن  ب  و ب  اق 
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 ک  بود طرح خواهد قابل سؤال این لذا و است بود  حاکم اق صاد در پول خلق چگونگ  دیگر بیان

 نیترن یبه کیکدام هاآن میان در و اساات کدام پول خلق برای ممکن یهاچارچوب و ترتیبات

 .است اساس  سؤال این ب  پاسخ مطالع  این هدف. بود خواهد

ست الزامات  و قواعدی پول، خلق ترتیبات از منظور شد م حاکم پول خلق فرایند بر ک  ا  یک  .با

ضوعات از س  مو سا ست پول کنند خلق نهاد پول، خلق ترتیبات در ا س .ا  را نظام پول  1ویلبائری

 از را پول  نظام یک آنچ  او منظر از دیگر بیان ب  .داند م پول خلق نهادهای کنند میتنظ قواعد

 .است نظام آن در پول خلق نهادهای تنظیمات قواعد ،کند م م مایز دیگر پول  نظام

 عتوزی و تخصیص مخ لف یهاحوز  در یاژ یو جایگا  اق صاد در خصوص  بخش-دولت دوگان 

ص  بخش شرایط  چ  در ک  این. دارد صو  ف ب  اهدا تواند م بازار چارچوب در و تنهای  ب  خ

ست عدالت و کارای  چون  یک  از دارد، وجود دولت مداخل  ضرورت شرایط  چ  در و یابد د

 یهار دو در و دارد فراوان  اهمیت نیز پول خلق در دوگانگ  این. است اق صاد علم اصل  مسائل

ش   وجود حیث این از م فاوت  ترتیبات تاریخ مخ لف ست دا و  همهجد قرن در نمون  عنوان ب . ا

 ران شااا امکان بودند، هم خصااوصاا  ک  انگلساا ان تجاری یهابانک هم  نوزدهم قرن اول نیم 

. شتندا وجود اسکناس من شرکنند  عنوان ب  کنون  مرکزی بانک همچون نهادی و داش ند اسکناس

 پول خلق در مساالط نهاد خصااوصاا  بخش دیگر بیان ب  و تجاری یهابانک این چارچوب در

 .بود انگلس ان

ست، 2پیل رابرت سر 1844سال  در س ان، ریوزنخ س ان در خلق ترتیبات انگل بر  .داد تغییر را انگل

ان شااار  از 3انگلساا ان بانک جز تجاری یهابانک شااد، معروف پیل قانون ب  ک  قانون این اساااس

زمان  آن در انگلس ان )ک  بانک توسط اسکناس ان شار بر نیز ی هاتیمحدود شدند و منع اسکناس

                                                             
1 Baerswyl 
2 Robert Peel 
3 Bank of England 
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بر  دولت نفوذ و سلط  شد، پیشنهاد دولت توسط ک  قانون این. شد بود( وضع خصوص  بانک یک

 پول خلق بر ی هاتیمحدود اعمال ب  منجر و داد گساا رش را آن کن رل و مدیریت و پول خلق

خصااوصاا   مرکزی( و بخش دولت )بانک حاضاار حال در. شااد خصااوصاا  یهابانکتوسااط 

. کنند م ایفا نقش پول خلق نهادهای عنوان ساادرد  پذیر( ب  مؤسااسااات تجاری و یهابانک)

صاری واگذاری ص  بخش یا و دولت پول ب  خلق انح صو  تعامل مطلوب سازوکار تعیین یا و خ

 .است پول خلق ترتیبات حوز  در اساس  از موضوعات یک  یکدیگر با نهاد دو این

 بیان و ب  اق صاد در آن حجم و پول خلق چگونگ  پول، خلق ترتیبات در دیگر مهم مسائل از یک 

سم دیگر صاد در پول خلق مکانی ست اق  نقر ، مس  فلزی )طال، یهاپول تاریخ از ی هادور  در. ا

 یهاتیمحدود فلزی، یهاپول ان شااار یهان یهز و فلزی منابع محدودیت. اساات بود  رایج (...و

افزایش  و فلزی یهاپول برای تقاضا افزایش با .است کرد  م ایجاد اق صاد در پول حجم بر طبیع 

ارزش  ک  زمان  تا و گرفت م صااورت مسااکوکات ضاارب و فلزی معادن اساا خرا  آن، ارزش

سکوکات س خرا  یهان یهز از بیش م پول  ک  حاضر حال در اما؛ افتی م ادام  بود، آن ضرب و ا

شد م کاغذی یا و الک رونیک  صورت ب  رایج و  ندارد وجود دیگر طبیع  یهاتیمحدود این ،با

و  کشااور اق صااادی شاارایط و هابانکمرکزی(  دولت )بانک تصاامیمات ب  اق صاااد در پول حجم

 اساس بر و فرایندی چ  تحت جدید پول واحد هر ک  این. دارد بس گ  اق صادی فعاالن ان ظارات

سیری چ  از و چ  الزامات  صادی وارد م  چگونگ  بر حاکم قواعد تعیین دیگر بیان ب  و گردد اق 

 .باشد م پول خلق ترتیبات در اساس  موضوعات از دیگر پول یک  خلق

اهمیت  جهت چند از آن مطلوب و بهین  شکل تعیین و پول خلق ترتیبات دربار  کنکاش و مطالع 

ست آن پول کارکردهای از یک . دارد سیل  ک  ا شد م پرداخت و  آن دارند  ب  را قدرت این و با

 لذا. کند تصاااحب را دیگران ملکیت و اخ یار در یا و تولیدی خدمات و کاالها ب واند ک  دهد م

س  س فاد  شد خلق پول از ک  فردی اولین دیگر بیان ب  و کند م خلق را ک  پول ک  این ،کند م ا
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صول ک  خدمات  و کاالها ک  دارد را قدرتو  امکان ست افراد سایر کار مح . بگیرد اخ یار در را ا

 از باالتر مراتب ب  او عایدی اما دارد، پول کنند خلق برای ی هان یهز قطعاً پول و ایجاد خلق الب  

 فلزی مح وای از بیش گذش   در هاسک  اسم  ارزش .کند م پول تولید صرف است ک  یان یهز

سک  لذا بود، آن شت منافع  دولت برای ضرب  س فاد  برای هادولت و دا و  ضرب منافع این از ا

شار صار را در فلزی یهاپول ان  صاد در ک  عایدی این. گرف ند م خود انح ضرب آن ب  اق   1حق ال

ش ر مراتب ب  کاغذی و الک رونیک  یهاپول در خصوص ندیگو م ست فلزی یهاپول از بی  ب . ا

 ارزش مقابل در شااود م کاغذی و الک رونیک  یهاپول برای ان شااار ک  ی هان یهز دیگر بیان

ست، ناچیز آن یامبادل  سبت یاژ یو ام یاز از دارد، را پول خلق امکان ک  یا فردی نهاد لذا ا  ب  ن

صادی فعاالن سایر ست برخوردار اق  ش  درآمدهای ب  با توج . ا ضرب از نا شار حق ال  پول، ان 

س قیم  ریتأث پول خلق ترتیبات  پول خلق ترتیبات اساس این بر. دارد جامع  درآمد در توزیع در م

 .داشت خواهند م فاوت  توزیع  یهاداللت مخ لف

 نحو  و پول جایگا  ب  توج  با. دارد اثر نیز کالن اق صاد شرایط بر پول خلق ترتیبات دیگر سوی از

 عموم  ساطح و یگذار یسارما بهر ، نرخ تولید، همچون اق صااد اسااسا  م غیرهای با آن رابط 

صاددانان از برخ  ،هامتیق سانات ک  مع قدند اق  شد یا و عامل پول  نو سا دکنند یت  ادوار ناتنو

 .شوند اق صادی یهابحران ایجاد باعث است ممکن و هس ند تجاری

سیویل تعریف ب  توج  با صل  چارچوب واقع در پول خلق ترتیبات پول ، نظام از بائر  نظام یک ا

شکیل را پول  ساس این بر و دهد م ت  شکل پول خلق ترتیبات ذیل پول  ابزارهای و هااستیس ا

 در. داشاات خواهد را خود با م ناسااب ابزارهای و هااسااتیساا پول، خلق ترتیبات هر و ردیگ م

ستیس تحلیل بر مقدم پول خلق ترتیبات بررس  و تحلیل کنون ، پول  نظام چارچوب  پول  یهاا

 و کاس   دوم مرحل  در و آن مؤثر عوامل و اق صاد ب  پول ورود کیفیت تا دیگر بیان ب . بود خواهد

                                                             
1 seigniorage 
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شود، درک خوب  ب  آن پیامدهای ستیس اجرای و طراح  ن  ؛بود نخواهد زیآمتیموفق پول  یهاا

 ذخیر  نظام در پول  سایاسات برای ی هاداللت پول، خلق ترتیبات خصاوص در مطالع  بنابراین

 .(4-1، 1394)دولت آبادی،  داشت خواهد آن در ساخ اری اصالحات ترمهم آن از و جزئ 
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 انتقادات به نظام ذخیره جزئی (2

 قرار موردنقد م فاوت  یرویکردها با و مخ لف یزوایا از جزئ  قانون  ذخیر  بر مب ن  پول  نظام

 پول  نظام) نظام این نقد یرویکردها نیترمهم توان م کل  یبندمیتقساا یک در. اساات گرف  

ست شد  من ه  کامل قانون  ذخیر  تجویز ب  ک  را( م عارف شمرد زیر شرح ب  ،ا  ب  الزم الب  . بر

 :اندداش   تأکید زیر رویکرد چند یا یک بر م عارف، پول  نظام من قدین از یک هر ک  است ذکر

 پول  و تشدید نوسانات اق صادی یهاشوکاثر منف  نظام پول  م عارف در پیدایش  .1

 و سقوط نظام بانک  تحت نظام پول  م عارف هابانکافزایش ریسک ورشکس گ   .2

 تأثیر منف  نظام پول  مب ن  بر ذخایر جزئ  بر کارای  و تخصیص بهین  منابع در اق صاد .3

 تجاری یهابانک، دولت و گذارانسدرد مالکیت از منظر حقوق  نقد نظام پول  م عارف .4

 بخش خصوص  و دول   یها بدهاثر نظام پول  م عارف بر افزایش و اس مرار  .5

صادی ی نقدهاموارد نامبرد   ست ک  از منظر اق  ستصرف، بر نظام پول  ذخیر  جزئ  وا ا  .رد ا

جمل  این ان قادات از  .اساااتنظام پول  م عارف با رویکردهای اج ماع  و اخالق  نیز قابل نقد 

 :برشمردموارد زیر را  توان م

 اخالل در توزیع درآمد جامع  و مخالفت با معیار عدالت .1

 تضعیف دموکراس  .2

 عدم رعایت مالحظات اخالق  و خیانت در امانت .3

 ب  خطر انداخ ن توسع  پایدار .4

 .ردیگ مقرار  موردبحث تر لیتفصدر ادام  ان قادات برشمرد  شد  ب  صورت 
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 انتقادات از منظر اقتصادی .2.1

 هابانکتشدید نوسانات اقتصادی در اثر خلق اعتبار  .2.1.1

 یهاشوک اولی ، مواد قیمت کشو ،یتکنولوژ کشو) حقیق  یهاشوک تأثیر تحت معموالً اق صاد

س  و ضا کشو یا یمرکز بانک توسط پول عرض  کشو) پول  یهاشوک یا (...سیا  ،(پول یتقا

 از یک  .(تورم  و یرکود شرایط) گردد م یبیکار نرخ و رشد نرخ در مدتکوتا  نوسانات دچار

 اق صاد بر پول  و حقیق  یهاشوک اثر از یجلوگیر و یساز ثبات ،گذاراستیس اهداف نیترمهم

 حداقل) باشااد نوسااانات کنند امیر ذاتاً پول  نظام اوالً باید مطلوب، حالت در منظور بدین. اساات

شدنب نوسانات شدیدکنند ت  ک  نماید اتخاذ یاگون  ب  را پول  یهااستیس باید پول  مقام ثانیاً و (ا

 .دهد م اول مورد ب  را اولویت فریدمن شد، بیان چنانک . گردد میرا یاق صاد نوسانات

 است، شد  وارد( جزئ  قانون  ذخیر  بر مب ن ) م عارف پول  نظام بر ک  نقدهای  نیترمهم از یک 

ست آن شد ذاتاً پول  نظام نوع این ک  ا سانات دکنند یت صاد نو ست یاق   شیکاگو طرح مدافعین. ا

 .اندکرد  تأکید م عارف پول  نظام صاا ینق این بر توبین و فریدمن فیشاار، ،...(و نایت ساایمونز،)

 قانون  ذخیر  پول  نظام موضااوع حول شااد  انجام م أخر مطالعات کلی  در مذکور نقد همچنین

 .است مشاهد قابل کامل،

ظام در یعاد حالت در قاضاااا مازاد هموار  بانک ، و پول  ن  پدید  با و دارد وجود وام یت

س یم مواج  اع بار یبند یسهم ض  و بانک میان اطالعات تقارن عدم دلیل ب ) ه  دو ب  ک  وام م قا

 بهر  نرخ افزایش با وام بازار در تعادل لذا(، انجامد م معکوس ان خاب و اخالق  مخاطرات پدید 

 صااورت هابانک  دهوام فرایند طریق از پول خلق میدانیم دیگر طرف از. گردد نم برقرار هاوام

صاد پول حجم بنابراین ؛ردیگ م س گ  عمدتاً اق  صمیمات ب  ب  خلق و  دهوام میزان در هابانک ت

 .س نده اق صاد پول حجم کنند نییتع هابانک عمالً جزئ ، ذخیر  نظام در لذا دارد؛ اع بار
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 از رونق، این اثر در. گردد وارد اق صاد ب  مثبت کشو ،یاق صاد رونق  نیبشیپ با کنیم فرض حال

ضا سوکی شم بهبود دلیل ب ) ابدی م افزایش وام یتقا  دیگر یسو از و (یگذار یسرما اندازچ

ش ر سهولت با بانک  دهوام فرایند  بانک تخمین  یهاسکیر کاهش دلیل ب ) ردیگ م انجام یبی

 حجم افزایش ب  منجر ک  ابدی م افزایش بانک توسااط اع بار خلق و  دهوام لذا .(وام یاعطا در

 .گردد م رونق شرایط در پول

 ،باشد ثابت پول حجم ک  صورت  در. است مدتکوتا  در هامتیق افزایش رونق، شرایط یاق ضا

 بر مب ن  پول  نظام در اما ؛گردد بازم قبل  سااطح ب  و شااد خواهد تعدیل بلندمدت در هامتیق

 شود م باعث امر این. ابدی م افزایش رونق شرایط در پول حجم شد، بیان چنانک  جزئ ، ذخایر

 .گردد تشدید یاق صاد نوسانات واقع در و گرف   صورت یبیش ر شدت با هامتیق نوسان

 رکود مورد در توان م را یاق صاد نوسانات تشدید بر هابانک پول خلق اثر خصوص در فوق بیان

 ک  صورت  در ؛دهد م رخ  دهوام فرایند در ،هابانک توسط پول خلق ک  آنجا از. نمود تکرار نیز

 یبیش ر پول خلق و کرد  اس فاد  بیش ر خود  دهوام ظرفیت از بانک باشد، بیش ر وام یبرا تقاضا

ضا اگر ؛ ودهد م صورت شد، کاند وام یبرا تقا  یبرا خود ظرفیت حداکثر از تواند نم بانک با

س فاد   دهوام صاد در یکم ر پول خلق لذا و کند ا  مقدار ک  یرکود شرایط در. دهد م رخ اق 

 تقاضا لذا و یگذار یسرما سود  نیبشیپ است، آن بلندمدت مقدار از کم ر یاق صاد رشد و تولید

ست کم نیز وام یبرا س فاد  خود  دهوام ظرفیت حداکثر از تواند نم بانک لذا. ا   دهوام و کند ا

 تشدید باعث و اف  ی کاهش ،یرکود شرایط با زمانهم پول، عرض  بنابراین ؛ابدی م کاهش هابانک

 .گردد م رکود

 دیگری نیز توسااط فیشاار در خصااوص تبیین نحو  اثرگذاری نظام ذخیر  جزئ  بر تشاادید نییتب

 پول از اس فاد  میزان ک  است صادق شرایط  در تبیین این الب   است؛ شد  ارائ  یاق صاد نوسانات

 بانک یک یبرا نامطلوب  افق سادرد  صااحبان ک  یرکود شارایط در. باشاد زیاد مبادالت در نقد
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شت یبرا بانک ب  مراجع  میزان ،کنند م شاهد م صاً)خ هاسدرد  از بردا ( یدیدار یهاسدرد  صو

شت با بانک ک  هنگام . ابدی م افزایش  خواهد مجبور ،شود م مواج  یدیدار یهاسدرد  از بردا

 از بانک ذخایر مقدار تا دهد کاهش را خود یهاساادرد  حجم 1هاوام فراخوان  طریق از ک  شااد

صد د  قانون  ذخیر  نرخ اگر. نرود ترنییپا قانون  حداقل شد، در شت با با سط دالر یک بردا  تو

شت لذا. یابد کاهش هاسدرد  از دالر د  باید مردم،  کل ک  شد خواهد باعث بانک از نقد پول بردا

 .دیاب کاهش گردش در واسط 

 ساااناتنو تشاادید ب  منجر ،هابانک ب  پول خلق امکان یاعطا گفت توان م مجموع در بنابراین

صاد  ،گف  شیپ دالیل ب  پول حجم کاهش با رکود، دور  در :گردد م( رونق هم و رکود هم) یاق 

صاد یهاتیفعال حجم نزول  سیر  حجم ،هامتیق افزایش و رونق دور  در و ؛ردیگ م شدت یاق 

 قانون  یر ذخ نظام در ک  حال  در. زد خواهد دامن هامتیق رف ن باالتر ب  و یاف   افزایش پول

 .دندار تشدیدکنندگ  اثر لذا و بود  ثابت رونق و رکود یهادور  طول در پول حجم کامل،

 ون قان ذخایر بر مب ن  نظام در» :( عبارات فوق را در یک جمل  خالصاا  نمود 1946ساایمونز )

 بین از ود،ش ایجاد باید ک  زمان  در و ؛شود م ایجاد برود، بین از باید ک  زمان  در پول، جزئ ،

 از ساومکی کاهش را، بزرگ بحران گرف ن شادت اصال  ( دلیل1936همچنین فیشار ) .«رود م

 در ریش  و بود  هابانک  دهوام کاهش از  ناش ک  داند م مریکا( آیدیدار یهاسدرد ) پول حجم

 یرف ارها یاثرگذار شد، گف   چنانک  نیز( 1959) فریدمن. دارد جزئ  قانون  ذخایر بر مب ن  نظام

ص  عوامل صو  عامل را آن و داد  قرار تأکید مورد را پول حجم بر( هابانک و گذارانسدرد ) خ

شدید و پول   ثبات ب صاد نوسانات ت  پول  ظامن تأثیر بر مبن  فوق نقد همچنین. نمود معرف  یاق 

شدید بر جزئ  ذخیر  صادی، در چارچوب یک مدل  ت سانات اق  سط بنز و کاموف  DSGEنو تو

 .(56-54، 1397)روحان ،  ( ب  اثبات رسید  است2012)

                                                             
1 Calling loans 
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 بانکی یهابحرانتشدید احتمال و  هابانکافزایش ریسک ورشکستگی  .2.1.2

سیاری از مطالعات در خصوص  ست ک  اغلب  یهابحرانب صادی در طول تاریخ حاک  از آن ا اق 

س گ   هابحراناین  شک ش   و ب  دلیل ور ش  در بخش بانک  دا شدید  هابانکری شد  یا ت شروع 

 بروز امکان بر جزئ  ذخیر  پول  نظام تأثیر نحو  سااااخ ن روشااانب  منظور گردید  اسااات. 

شکس گ  شدید و هابانک ور صاد یهابحران ت  ثابت پرقدرت پول حجم میکن م فرض اب دا ،یاق 

 کاهش امکان بر مبن  اطالعات  اگر شاارایط، این در. اساات تورم  غیر اق صاااد شاارایط و بود 

 ینقد دریافت یبرا بانک ب  مراجعات شااود، من شاار بانک یک ورشااکساا گ  یا آت  سااودده 

 فرایند در بانک توسااط شااد  انجام پول خلق دلیل ب  طبیع اً. ابدی م افزایش شاادت ب  هاساادرد 

 داد  یهاوام چراک ) ندارد را هاسدرد  کلی  بازپرداخت یبرا کاف  ذخایر بانک ش  ،گذ در  دهوام

 .شد خواهد ورشکس   بانک لذا( و اندنشد  تسوی  شد ،

 هاسدرد  بیم  گردید، ابداع مذکور شرایط در گذارانسدرد  هجوم با مقابل  منظور ب  ک   حلرا 

 هابانک ورشکس گ  هرچند حلرا  این. بود ( خصوص  مؤسسات اخیراً)و فدرال  دولت توسط

 اح مال بر مبن  افراد ان ظارات صورت  در. نیست کارساز بحران  شرایط یبرا ول  داد ، کاهش را

 مراجعات(، داد یرو قبرس در اخیراً آنچ  نظیر) باشد گرف   شکل بانک  سیس م کل  ورشکس گ

 توانای  عمالً گرم یب شرکت ک  بود خواهد زیاد یحد ب  هاسدرد  دریافت یبرا هابانک کلی  ب 

 ،هابانک  ورشکس گ بر عالو  شرایط این در. داشت نخواهد را هابانک کلی  تعهدات بازپرداخت

 .گرفت خواهند قرار ورشکس گ  معرض در نیز گرم یب یهاشرکت

شگیر یبرا فوق، بحران  شرایط در صاد، سقوط از یپی  و هابانک و کرد  مداخل  باید دولت اق 

 .(داد رخ 2007 مال  بحران از پس آنچ  نظیر) دهد نجات را  ورشااکساا گ معرض در یهام یب

 :است م صور زیر گان س  اشکال از یک  ب  دولت مداخل 
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شار اوراق دول   و  .1 در معرض ورشکس گ  یا  یهابانکب    دهوامتأمین مال  از طریق ان 

 از این طریق هاآنخرید سهام 

 نزد بانک مرکزی هابانکخلق پول توسط بانک مرکزی و افزایش بده   .2

 اخذ وام خارج  توسط دولت و حمایت از مؤسسات در معرض ورشکس گ  .3

 اخذ معن  ب  زمان، هر در باند ان شار چراک  است مردم بر آت  مالیات وضع منزل  ب  نخست حلرا 

 شااا باهاتا هزین  ترتیب این ب . باشاااد م مربوط  تعهدات بازپرداخت یبرا آیند  در مالیات

شکس گ  ) معرض در یهابانک شور  توسط باید( ازحدشیب  دهوام و زیاد یریپذسکیر از  نا

 محل تردید واقع شد  است. روش این بودن عادالن  لذا. گردد پرداخت دهندگاناتیمال

 مجدداً و گردد م محسااوب مالیات نوع  خود ک  شااد خواهد تورم ایجاد ب  منجر دوم حلرا 

 مال ، مؤسسات و هابانک بر عالو  نیز، دولت توسط خارج  وام اخذ. گردد م تکرار فوق مشکل

 یبرا ک  معضاال ) اساات پرهزین  لذا و دهد م قرار ورشااکساا گ  خطر معرض در نیز را دولت

 .(داد رخ آمریکا 2007 سال بحران از پس اروپای  یکشورها

 و هابانک ورشااکساا گ  امکان تنهان  جزئ ، قانون  ذخایر بر مب ن  پول  نظام ترتیب، این ب 

سات س ش یبان مال  مؤ  جامع  افراد کل ک  کند م فراهم را این زمین  بلک  ،کند م ایجاد را هاآن پ

ش باهات از حاصل هزین  م حمل  دولت ورشکس گ  اح مال نیز یحد حالت در. گردند هابانک ا

 .دارد دنبال ب  را

 بحران از پس و اخیر یهاسال در هم و 1929 بزرگ بحران از پس یهاسال در هم فوق، مشکالت

 معرض در و هام یب و هابانک رشااکساا گ )و شااد ظاهر یاگساا رد  شااکل در 2007 مال 

 مذکور، دور  دو هر اق صاددانان دلیل همین ب  .(اروپای  یهادولت برخ  گرف ن قرار ورشکس گ 

صاد»منظر  از را جزئ  قانون  ذخیر  بر مب ن  پول  نظام سک ورشکس گ  اق   موردنقد« افزایش ری

(، فیلیدس 1946(، ساایمونز )1993اق صاااددانان مدافع طرح شاایکاگو از جمل  آلن ) .اندداد قرار 
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در قساامت پیشااین  شااد  معرفو مطالعات م أخر  ( پس از بحران بزرگ1936( و فیشاار )1994)

سمیت،  سگریو، 2012)ا ص  نظام پول  م عارف تأکید 2013( و )ما شدت بر این نقی ش  ( ب    انددا

 .(57-56، 1397)روحان ، 

 تأثیر منفی نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی بر کارایی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد .2.1.3

ش   ک  معن  بدین ؛اندکرد  توج  پول  نظام ب  کارای  منظر از م عارف، پول  نظام من قدین از بخ

ضائات و جزئ  قانون  ذخیر  بر مب ن  پول  نظام  در ناکارای  از انواع  ب  منجر آن، الزامات و اق 

 :هس ند یبنددس   قابل کل  گرو  دو در کارای  منظر از شد  وارد ینقدها. گردد م منابع تخصیص

 مقررات جزئی و پیچیده برای نظام بانکیلزوم افزایش مداخالت دولت در وضع  .2.1.3.1

 نظام این ک  بود این جزئ  قانون  ذخیر  بر مب ن  پول  نظام ب  فریدمن نقد گردید، بیان چنانک 

ضا س رد  مداخالت یاق   بازار ب  هاآن سدردن ک  دارد را یگذار یسرما و  دهوام در دولت گ

 هابانک نقش دلیل ب ) است اج نابرقابلیغ سوکی از دولت، یسو از مداخالت این. دارد ترجیح

 ب  منجر دیگر یسو از و( بانک  یهابحران از یپیشگیر یبرا هاآن بر نظارت لزوم و پول خلق در

صل  و جزئ  یمقررات گذار دلیل  )ب گردد م منابع بهین  تخصیص عدم و کارای  عدم  گرف ن فا

سم از ست آن از حاک  نیز هایسازمدل ن ایج .(بازار مکانی جزئ ، نظام  قانون  ذخیر  نظام در ک  ا

 .ب  صورت کارا، ناتوان است یگذار یسرماب   اندازهاپس  دهجهتمال  در 

ض  سوکی از آنک  دلیل ب  مال ، ینهادها بود مع قد نیز توبین سط  کنند عر س ند مبادل  وا  از و ه

سیر دیگر یسو ستیس ان قال م صاد واقع  بخش ب  یمرکز بانک پول  یهاا شند م اق   باید ،با

ب  همین دلیل وی مقررات زدای  از  .سایر صنایع قرار داش   باشند ب  سبتن یش ریب مقررات تحت

 بر پیچید  و جزئ  زیاد، مقررات اما وضااع؛ (1985)توبین،  دانساات مصاانایع مال  را خطرناک 

ش  کارای  عدم باعث خود مال ، ینهادها  توبین، و بر فریدمن عالو . گردد م دولت مداخل  از نا

شر و  یبانکدار پیچید  قوانین لغو باعث را کامل قانون  ذخیر  نظام یبرقرار ضمن  طور ب  نیز فی

 .داند م کارای  افزایش
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 عدم تقارن اطالعات در بخش مالی و عدم تخصیص کارای منابع مالی .2.1.3.2

. است وبینت داد ، قرار موردنقد منظر این از را م عارف پول  نظام ک  یفرد نیترشاخص و نینخس 

 یهای ناکارا ،داد م دارشاه اق صااد مال  بخش از ی مقررات زدا ب  سابتن اینک  عین در توبین

 آخرین ضاامانت و کیبوروکرات نظارت ،هاساادرد  بیم  الزام خصااوصاااً) مقررات این از  ناشاا

م پول  را همین نظا« معمای مبنای » یو. دانسات م نامطلوب نیز را( یمرکز بانک بودن دهند وام

مبادل  مطمئن(  الزام مقررات گذاری برای حفظ کارکرد نظام پول  )تأمین واسط  سوکیاز  :داند م

 .(1985توبین، ناش  از این مقررات گذاری ) یهای ناکاراو از سوی دیگر 

ب  دلیل عدم  .اسات« هاسادرد بیم  دول   »، گردد میک  از مقررات  ک  باعث ناکارای  نظام پول  

 شد م یب ال م ینهادها انگیز  کاهش باعث سوکی از هاسدرد  م یب تقارن اطالعات در بخش مال ،

سک کردن محدود و یریگانداز  یبرا  گذارانسدرد  انگیز  کاهش باعث دیگر یسو از و شد  ری

 .گردد م ریسدرد  پذ مال  ینهادها ریسک میزان خصوص در تحقیق و منابع بهین  تخصیص یبرا

( نیز من قد Lender of Last Resort) یمرکز بانک  دهوام ضاامانت ب  نساابت همچنین توبین

 مال  مؤسسات و هابانک ورشکس گ  عدم تضمین معن  ب  ضمانت، این استوی مع قد  .است

 ساا میساا واقع در. شااوند ریپذسااکیر کارا حالت از بیش هابانک شااود م باعث و اساات بزرگ

 و دارد گرایش کریپغول یهابانک از چندجانب  یانحصااارها شااکیلت تساام ب  فعل  یبانکدار

ب  ؛ نماید تضمین را نجاتشان ،هاآن ورشکس گ  ب  نسبت نگران  با دولت، شود م باعث امر همین

 .«1از آن هس ند ک  ورشکست شوند تربزرگ» هابانکدیگر، در نظام بانک  فعل ، برخ   عبارت

 تجاری یهابانک، دولت و گذارانسپردهنقد نظام پولی متعارف از منظر حقوق مالکیت  .2.1.3.3

 ساانجش واحد) پول کارکرد ساا  هر بر یتجار یهابانک عملکرد جزئ ، قانون  ذخیر  نظام در

 و مثبت خارج  اثرات یدارا لذا و بود  تأثیرگذار( ارزش ذخیر  وساایل  و مبادل  واسااط  ارزش،

                                                             
1 Too Big to Fail 
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 دو در شااد  وارد م عارف پول  نظام ب  مالکیت حقوق منظر از ک  نقدهای . اساات فراوان  منف 

 :رندیگ م یجا کل  گرو 

 افراد یهاییدارابر ارزش  هابانکاثر رفتار  .2.1.3.4

س قیم، طور ب  و (1959) فریدمن تأکید مورد ک  یانک   شر غیرم  فرار (1985) توبین و (1936) فی

 دارای  ارزش و هامتیق سطح بر آن تبعب  و پول حجم بر بانک یهاان خاب و رف ارها تأثیر گرف  ،

 یاثرگذار ول  ،گردد م خودشان نصیب عمدتاً هابانک پول خلق از  ناش منافع. است جامع  افراد

 نقض نوع  دلیل همین ب  ،ردیگ م صورت افراد این اطالع بدون جامع ، افراد دارای  بر پول خلق

 .هس یم شاهد را( بانک  غیر حقوق  و حقیق  اشخاص) افراد مالکیت حقوق

بدین معن   .برد منام « ذات  نظام پول  ذخیر  جزئ   ثبات ب»فریدمن از این پدید  تحت عنوان 

صمیمات جزئ ، ذخیر  ک  در نظام مب ن  بر  چ  ب  را پول ک  خصوص این در پول دارندگاننگ  ت

 در هابانک صمیماتت زین و کنند یگهدارن (...یا دارمدت سدرد  یا یجار سدرد  یا نقد) شکل 

 ذخیر  یا پرقدرت پول صورت ب  را خود دارای  از میزان چ  اینک ) های دارا ساخ ار وصصخ

 .(59، 1397)روحان ،  است مؤثر پول حجم کل یرو بر کنند(، ینگهدار اح یاط 

 یردولتیغ یهابانکاشکال قانونی اعطای امتیاز خلق پول به  .2.1.3.5

سئل  صوص در ک  یدیگر م ست مطرح مالکیت حقوق خ ست آن ا ساس بر ک  ا  اغلب قوانین ا

شورها، صم اریاخ  ک صوص در یریگمیت شار پول، حجم خ   طورکلب  و آن ارزش مدیریت و ان 

 جزئ ، قانون  ذخیر  بر مب ن  نظام. است شد  تفویض کشورها یمرکز یهابانک ب  پول ، استیس

 .شود م محسوب کشورها قوانین نقض نوع  ب  ،یتجار یهابانک ب  پول خلق حق یاعطا با

س   سا صول قانون ا ش  از یک  از ا شیکاگو ب  بخ صاددانان حام  طرح  شار   م حد االتیااق  ا

  .«شود مقدرت ضرب پول و مدیریت ارزش پول ب  کنگر  آمریکا سدرد  »ک  بر اساس آن  کند م
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این کارکرد دولت را غصااب  هابانکمع قدند ک  با اساا قرار نظام ذخیر  قانون  جزئ ، عمالً  هاآن

 .اندکرد 

 بخش خصوصی و دولتی یهایبدهاثر نظام پولی متعارف بر افزایش و استمرار  .2.1.4

 یها بده افزایش در آن نامطلوب تأثیر ،شااود م وارد م عارف پول  نظام ب  ک  نقدهای  از یک 

 :نامطلوب بودن این امر م ک  بر دو اساا دالل اساات .نیز بخش خصااوصاا  اساات و دول   بخش

شان داد  شد  سطوح باالی بده ، یک  از  بزرگ  یهابحران  نیبشیپ یهاشاخصنخست آنک  ن

 یها بده، صرف بازپرداخت هرسالدولت در  یهان یهزاز   توجهقابلبخش  ک آناست؛ و دوم 

 .گردد م)بابت بهر  باندهای من شر شد (  هابانکدولت ب  

شر ک  ی هاتیمز از مورد دو گردید، بیان چنانک   کامل ذخیر  بر مب ن  پول  نظام یبرا (1936) فی

 نظام تحت. بود پول  نظام این در خصوص  بخش و دولت بده  حجم چشمگیر کاهش بود، قائل

س قراض یجا ب  ابدی م اجاز  دولت کامل، ذخیر   شاران  قیطر از) هابانک از بهر  با مال ِ منابع ا

شار ب  خود ،(باند  این ب  .شد ( تعیین تورم  هدف ب  عنایت با الب  ) کند اقدام بهر  بدون پول ان 

شمگیر کاهش دولت، ب  شد لیتحم بهر  یهان یهز ن یج  در و دولت بده  ترتیب  خواهد یچ

شد  بازخرید رقابلیغ پول ک  فرض این با الب  ). یافت شر سط من   ب  جامع  در ،یمرکز بانک تو

 .(دولت بده  ن  ،شود م تلق  دارای  عنوان

 این ب  نیست، جدید بده  خلق جدید، پول خلق الزم  کامل، قانون  ذخیر  پول  نظام در همچنین

س لزم پول حجم افزایش ک  معن  شد  یهاوام حجم زمانهم افزایش م س م توسط اعطا  بانک  سی

. ابدی نم افزایش پول خلق با زمانهم خصوص  بده  حجم لزوماً لذا و ستین خصوص  بخش ب 

 حجم بلک  (،شد داد  توضیح چنانک ) ابدی م کاهش دول   یها بده حجم تنهان  صورت این در

این  .(2012خواهد داشات )بنس و کاموف،  یچشامگیر کاهش نیز خصاوصا  بخش یها بده
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خصااوصاا  با  یها بدهبا توج  ب  مطالع  انجام شااد  در خصااوص رابط  میان حجم  مساائل 

 (.60، 1397روحان ، ) ابدی ماق صادی اهمیت باالی   یهابحران

 انتقادات از منظر اجتماعی و اخالقی .2.2

 درآمد جامعه و مخالفت با معیار عدالتاخالل در توزیع  .2.2.1

خلق  .بودن آن اساات رعادالن یغان قادات ب  نظام ذخیر  جزئ  از منظر اج ماع ،  نیترمهمیک  از 

سطح عموم   هابانکپول  ست شود م هامتیقموجب افزایش  این خود  .ک  نوع  مالی  تورم  ا

 هابانکک   کند مموریس ال  بیان  .(70، 1394، یآباددولتزند ) متوزیع درآمد جامع  را ب  هم 

سکناس عمل کرد  و  مانندب ، در واقع کنند مدر نظام ذخیر  جزئ  ک  خلق پول از هیچ  جاعالن ا

 .کنند مبرای خود درآمد کسب 

ساخ ار دارای  و بده  بانک نیچنهم سنخیت بین  سک، نبود  شوندگها از حیث ری و دور    نقد 

ا  دولت و اتکای ب  حمایت او سوق م  یسوب  را هاآن،  زمان اس گ  ب  ازدهد؛ حاکمیت نیز واب

ی  اهرمبروز بحران میب بانک ، ب  تعب نانهای  بانکهای حمای   جهت اطمی ها بخشااا  ب  بده  

تضمین )بیم ( سدرد  و امکان دس رس  بااا  ذخاااایر، ب  معنای آن است  رینظ  داتیتمه؛ پردازد م

خلق پول را ب  اتکای حمایت و سااوبسااید پنهان دریاف   از دولت  ان یسااودجو عملها ک  بانک

س ای نفعند دده مانجام  صادر  حمایت دولت در را جوی  ر نگا  من قدان، بانکداری درعمل ب  م

ارد  اقدامخصوص   ارد  جامع   ک ا  گ ایرمس قیم ب اود را ب  صورت مس قیم یا غ اسک خ و ری

 .اندازد م

طور ب است؛ بانک « های اع باریبندیرتب »جنب  دیگر نابرابری در ترتیبات خالق پول، ماربوط ب  

ثروت و  تابع، تیظرفاعطای وام ب  ظرفیت بازپرداخت گیرند  اع بار توج  دارد ک  این  در  عیطب

ات؛ ن یج  طبیع   ا قاض  اس ا  م اابلیت   دس رس ندیفرا نیادارای بیش ر ثروتمندان ب  اع بار و ق

ش ر  صتجهت بهر  طبق  نیابی س   بانکداری گیری از فر ست؛ کارکرد ناخوا سودآور بازار ا های 
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ت )اینگهام، اس اع بار بااا سایرین از فااارصت دسااا رس   محروم ساخ نو  ایاغنثروتمندتر کردن 

2004 ،138.) 

 تضعیف دموکراسی .2.2.2

خصاااوصااا   یهابانکذخیر  جزئ ، بخش اعظم خلق پول در دسااات  با توج  ب  اینک  در نظام

این قدرت را دارند ک  بده  ایجاد کنند، در حال  ک  عام  مردم از این مزیت  هاآنو  باشاااد م

، گف   شااد  اساات ک  این نظام، دموکراساا  و حق هم  مردم در منافع کشااور را اندشااد محروم 

ضعیف  شخص دولت ب  عنوان نمایند  اع ماد   اًینهامردم  چراک  .کند مت س  ب   از طریق دموکرا

چون  هابانک .خصوص  ک  منافع شخص  را در نظر بگیرند یهابانککرد  بودند و ن  تعدادی از 

صمامکان خلق پول دارند در  س   یهامیت ساد دموکرا شد  و موجب ف س  نیز وارد  شوند  مسیا

ک  قدرت بیشاا ر  کنند مبیان  بار نیا( در 2012سااون )یدجکسااون و  .(2011کالینز و دیگران، )

در تصمیمات خلق پول در اق صاد، ضمن تضعیف دموکراس ، ساخ ار اق صاد م ناسب با  هابانک

 .رسد نممنطق  ب  نظر  هابانکقدرت بانکداران را تقویت کرد  ک  این قدرت 

 عدم رعایت مالحظات اخالقی و خیانت در امانت .2.2.3

یک  دیگر از محورهای مخالفت با بانکداری ذخیر  جزئ  خیانت در امان   اساات ک  در این نظام 

کاران  و نوع  ماخالفان، عاملیات م عارف بانکداری را فعالی   غیرشفاف، فریب .ردیپذ مصورت 

 قابلو  دسا رس درهای افراد هامچنان سدرد  کند مالقا   در حالدانند؛ بانک امانت م  در انتیخ

را وام داد  و در صااورت تقاضااای تسااوی  یکجای درصااد  هاآن ترشیپاساات ک   خر  کردن

 ایصاحبان سدرد   اجاز  بدون هابانکایفای تعهد خود نیست؛  باا  قااادرها داری از ساادرد معن 

 گیرندده  و کسب سود بهر  م ها جهت وام، از سدرد خاااود فاااعل بیان شفاف مااااهیت بدون

 (.94، 2008)هالسمن، 
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 به خطر انداختن توسعه پایدار .2.2.4

ک  فشار بیش ری ب  طبیعت  شود ممخالفان بر این عقید  هس ند ک  خلق پول ب  همرا  بهر ، باعث 

شود صل وام ب  همرا  بهر  آن بازپرداخت  شد  تا اینک  ا شار بیش از حد باعث انواع  .وارد  این ف

سع  پایدار را ب  خطر   س یزطیمح یها آلودگ سون و  .(2013ادواردز، اندازد ) مشد  و تو جک

با توج  ب   هاآن، هاسااتبانکک  چون اخ یار خلق پول در دساات  کنند م( بیان 2012سااون )ید

سع  پایدار  شوند م ی هابخشب   هاوامرا تخصیص داد  و باعث تزریق  هاوامسودآوری،  ک  تو

در حال حاضر از سود سرشاری ب  قیمت ضرر  هابخشاین  چراک ، برد مرا از بین  ستیزطیمح

 .آیندگان برخوردار هس ند
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 بدیل نظام ذخیره جزئی یهاطرح (3

ک  نظامات   اندبرآمد این  درصاااددبا توج  ب  ان قادات وارد  ب  نظام ذخیر  جزئ  اق صااااددانان  

اب دا  .بررساا  این نظامات ضااروری اسااتاما پیش از طرح و  .بدیل برای این نظام طراح  کنند

مورد بررساا  قرار گیرد تا وق   سااخن از نظام  اخ صااارب ذخیر  قانون  و مقدار آن در کشااورها 

 .، روشن باشد ک  منظور از ذخیر  چیستدیآ مذخیر  جزئ  یا صد در صد ب  میان 

 و کارکردهای نرخ ذخیره قانونی هامؤلفه .3.1

 یها بدهاز  یمعادل کساار کنند مرا موظف  ریمؤسااسااات ساادرد  پذ ،یمرکز یهابانکاغلب 

 تواند م یبانک مرکز. ندینما ینگهدار ر یرا ب  عنوان ذخ  مشااخصاا یهای دارامشااخص خود، 

 .دهد رییتغ ، ر  قانونیمشااامول ذخ یها بده ای  قانون ر ینسااابت ذخ رییرا با تغ  قانون ریذخا

ند،  یتجار یهابانکنزد  ی هاحسااااب یک  افراد دارا طورهمان  زین یتجار یهابانکهسااا 

 .شااود م د یر نامی، ذخاهاحساااب نی( ایدارند ک  تراز )موجود ینزد بانک مرکز ی هاحساااب

 ، باز  زمان کیب  طور م وسط در  ایخاص،   در نقط  زمان ای، هازمانملزم هس ند در هم   هابانک

ص رازت شخ ساب ذخا  م سو یبرا ی نها ی دارا .ندینما یخود نگهدار ریدر ح در  هاپرداخت  یت

مخ لف، ب  صااورت  یهابانک انیمشاا ر انیم  بانک یهاتراکنشهساا ند؛  ریذخا نیاق صاااد هم

 .ردیگ مانجام  یدر بانک مرکز ریذخا یهاحساب انیان قاالت م قیاز طر میرمس قیغ ای میمس ق

سط  طورمعمولب  ستیس یاجرا یبرا یمرکز یهابانکس  ابزار تو نظام  :شود مب  کار گرف    ا

 یبر تقاضاااا ،ابزار نخسااات .یآماد  اع بار التیبازار باز و تساااه اتیعمل  ،قانون ر ینرخ( ذخ)

عرضااا   کنند میتنظ گریاسااات و دو ابزار د رگذاریتأث(  بانکنیب)بازار   در نظام بانک  نگینقد

ب    بانکنیبدر بازار   نگینقد یعرضاا  و تقاضااا میتنظ قیاز طر یبانک مرکز. هساا ند  نگینقد

 .دینما م میرا تنظ شب کیفوق، نرخ بهر   یواسط  ابزارها
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در  Free Reserves) ،دشاااو م ینگهدار هابانکتوساااط   قانون ریک  عالو  بر ذخا یریذخا

(2015,Rule)) ای excess reserves ( 2011)در,Grayنام آزاد، هرگون   ریذخا. شاااود م د ی(( 

ست ک  برا یریذخا  رو ب  دو گ توان مآزاد را  ریذخا. ستین ازیموردن یار یذخالزامات  یفایا یا

، و کنند م ینگهدار یمندعالق  یو از رو عمداً هابانکآزاد داوطلبان ، ک   ریذخا :نمود میتقسااا

 هاآنندارند و ب  دنبال معامل   هاآن یب  نگهدار یاعالق  یتجار یهابانکک    آزاد اضااااف ریذخا

 .هس ند

در هر اق صاااد ب   ریذخا یرهموار  مقدا ، قانون ریدربار  ذخا یبانک مرکز اسااتیمساا قل از ساا

 یاز تقاضا برا  در هم  کشورها سطح مشخص. شود م ینگهدار هابانکصورت داوطلبان  توسط 

، شااود مانجام  یاساااس پول بانک مرکز، ک  بر هابانک نیبزرگ ب یهاتراکنش  یتسااو ی توانا

صورت داوطلبان  ترازها  لذا بخش بانک. وجود دارد  ینگهدار یمرکز انکرا نزد ب ریاز ذخا ی ب  

 هابانکتالش . بر اق صاد داش   باشد  اثرات نامطلوب تواند م  آزاد اضاف ریاما وجود ذخا. کند م

 هاتالش نیدر واقع ا. شود  پول طیشرا لیمنجر ب  تسه تواند م ، آزاد اضاف ریاز ذخا ی رها یبرا

را  عیصانا نیا کند مک  بانک تالش   )هنگام شاود م مدتکوتا بهر   یهانرخکاهش  موجب ای

مازاد خود ک   ریذخا کند مک  بانک تالش   )هنگام گردد مموجب کاهش نرخ ارز  ای، (وام دهد

 یهابانک نیبنابرا .(دیمن قل نما گرید یهابانکارز، ب   دیخر یاسااات، در ازا  ب  واحد پول مل

صم ریسطح ذخا نیتخم ازمندین یمرکز س ند، تا ت  یریجلوگ یبرا  ک  چ  اقدام رندیبگ میمازاد ه

 .است یناخواس   ضرور  از اثرات پول

ضع انیم س یمقا شورها ریذخا تیو سع  یآزاد در ک سع درحالو  اف  یتو   نکات مهم ی، حاوتو

ست س. ا صادها یاریدر ب سع  یاز اق  سر یک  دارا اف  یتو س   نگینقد یک  ریذخا ینگهدار ،نده

سب اًآزاد هموار   ست ن شت از  عموماً هابانک سوکیاز آنجا ک  از . کم و داوطلبان  ا ضاف  بردا از ا

سو کنند م یریشگیپ یبانک مرکز  انیجر تیریدر مد  نانیاطمنااز  یادرج هموار   گرید یو از 
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را در برابر اضااااف   ودآزاد، خ ریذخا ینگهدار ای دهند م حیترج هابانکبانک وجود دارد،  ینقد

 رانیج یآزاد توسط بانک مرکز ریاز آنجا ک  ذخا. کنند م یروز، ب انیدر پا یبرداشت از بانک مرکز

س ان م کی، شوند نم شت از بانک مرکز انیبد  ب ضاف  بردا صت نگهدار ن یو هز یا  ریذخا یفر

آزاد  ری، ذخاتوسع درحال یاز اق صادها یاریدر بس گر،ید یاز سو. وجود دارد هابانک یآزاد، برا

سب اً ست توج قابل ن ضاف ریذخا سوکیاز . ا شورها، ب  دل نیدر ا  آزاد ا مازاد  د یوجود پد لیک

ست ادیز ، نگینقد ضع نیا. ا شود و توانا نیینرخ بهر  بازار پا شود مباعث  تیو ش     ی نگ  دا

ز ین داوطلبان آزاد  ریذخا یهدارنگ گرید یاز سو. ابدیکاهش   پول استیدر اعمال س یبانک مرکز

  نانیاطمناامر، وجود  نیعلت ا. است اف  یتوسع  یاز کشورها ش ریب توسع درحال یدر کشورها

سع   مال یبازارها لیب  دل هاپرداخت انیدر مجر س اف  ینتو ست ک   س میو  سب ا پرداخت نامنا

 یگهدارنبرداشاات، اقدام ب    نمودن خود در برابر اضاااف م یب  منظور ب هابانک شااود مموجب 

 (.63-62، 1397)روحان ،  ندیآزاد نما ریذخا

 مختلف یدر کشورها یقانون رهینرخ ذخ توضعی .3.1.1

کشور  24، (OECD) یو توسع  اق صاد یکشور عضو سازمان همکار 30 انی، از م2007در سال 

س فاد    قانون ر یاز نظام ذخ ضو اتحاد 12) گردند ما شور ع سانی نظامک   اروپا  یک را اعمال   ک

 .(خاص خود را دارند  قانون  رینظام ذخ کیک  هر  گریکشور د 12، و کنند م

 یبانک مرکز 121پول دربار    المللنیبتوسااط صااندوق   شاایمایمطالع  پ کی 2010در سااال 

است،   قانون ر یک  مرتبط با موضوع نرخ ذخ شیمایپ نیا جیاز ن ا  برخ. انجام گرفت ایسراسر دن

 :باشد م ریب  شرح ز

 را ملزم ب   ی(تجار یهابانک) ریسااادرد  پذ ینهادها ،یمرکز یهابانک از ٪90از  شیب

ب  صاااورت تراز  ک  عمدتاً ،ندینما مخود  یها بدهبرابر  در ریاز ذخا  حداقل ینگهدار

 .است یزد بانک مرکزن
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 شور 121 انیاز م س شیمایک  در پ یک شور 9، تنها در اندشد   برر اعمال   قانون ریذخا ک

و   شااارق موری، تساااوئدنروژ،  لند،یوزین ک،یدانمارک، مکز دا،کانا، ایاسااا رال. شاااود نم

 .انگلس ان

  0از  تربزرگ  ر  قانونی(، نرخ ذخ121از  97)  مورد بررس کشورهای از ٪80در حدود٪ 

ستبود   %16 از کم ر و شور دارا 24تنها . ا  %16از  ش ریب ایصفر   ر  قانونیرخ ذخن یک

 .اندبود 

س نیمخ لف ا یو کارکردها  قانون ر یذخ یهانرخمطالع ، انواع مخ لف  نیدر ا س یابزار  مورد   ا

 .ح خواهد شدیبعد تشر یهابخشقرار گرف   ک  در   بررس

کشور  52مربوط ب   یهاداد انجام شد  با اس فاد  از  2014ک  در سال  یگریدر مطالع  د نیهمچن

صنع  15) شور  شور  37و   ک سع درحالک  ر یذخ رخن کارکرد، 2011تا  1970  در باز  زمان (تو

ساز یبرا یب  عنوان ابزار  قانون صاد یثبات  سطح اق  ست  کالن مورد بررس یدر  . قرار گرف   ا

(2014,Federico, Vegh, & Vuletin). 

 1975از سال   مورد بررس یکشورها انیدر م  ر  قانونینرخ ذخ نیانگیم دهد ممطالع  نشان  نیا

شورها یبرا رخن نیا نیانگیم.   فای هشکا تاکنون  1975 سال در ٪20از حدود  توسع درحال یک

نرخ از حدود  نیا نیانگیم  صنع  یکشورها یبرا نیهمچن. است د رسی 2011 در ٪10 حدود ب 

 .است د رسی 2011 سال در ٪1 حدود ب  1975 سال در 3٪

شورهادر   قانون ر یذخ باتیمطالع  چهار نوع ترت نیدر ا س یک شاهد   52)  مورد برر شور( م ک

 :شود م

 یهم  واحدها یم فاوت و برا یدهایبا سررس هاسدرد هم  انواع  یبرا ک ا،ی  ر  قانونیذخ رخن. 1

 .چارچوب هس ند نیا یدارا ایهند و کلمب ک،یمکز ،یمالز ن،یکانادا، چ یکشورها ۔ ولپ
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س  قانون ر یذخ یها. نرخ2 سرر سب با  شورها. ها بده دیچندگان  م نا س ، آلمان،  یک  ،ژاپنفران

 .کنند مچارچوب اس فاد   نیونزوئال و مجارس ان از ا ، لیش ل،یبرز ،سیسوئ، ایاسدان

 یکشااورها ی(،ارز ای  )پول مل  بده  چندگان  م ناسااب با واحد پول  قانون ر یذخ یها. نرخ3

 .باشند مچارچوب  نیا یدارا  ئکاراگونیو    وانیل پرو، ، کرواس

س  قانون ر یذخ یهانرخ .4 سرر سب با  شورها.  بده  و واحد پول ها بده دیچندگان  م نا  یک

 .کنند مچارچوب اس فاد   نیاروگوئ  و لهس ان از ا  ،یترک ، رومان بالروس،، نیآرژان 

 فوق گرو  چهار در %24 و %22، %22 ،%32حدود  بیترت ، ب توسااع درحال یکشااورها انیدر م

 ,Federico,2014). فوق اسااات یهاچارچوباز   کیعدم غلب   دهند نشاااانک   رندیگ م قرار

Vegh & Vuletin) 

  



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –بررسی نظام بانکداری ذخیره کامل )فول رزرو(   

 

27 

 

 بررسی ترتیبات ممکن برای خلق پول (4

ب  این منظور در اب دا نظام  .ردیگ مدر این بخش ترتیبات ممکن برای خلق پول مورد بررس  قرار 

بانکداری مرکزی با ذخیر  جزئ  ک  نظام پول  حال حاضر ایران است، بررس  و ان قادات وارد بر 

 .شد و سدس ترتیبات خلق پول بدیل مورد بررس  و نقد قرار خواهد گرفتآن طرح خواهد 

 قواعدی مجموع  پول  نظام از او منظور. شمارد برم را ممکن پول  نظام چهار (2014) بائرسیویل

 توسط ک  پول _ درون  پول دوگان  اساس بر او. کند م تنظیم را پول کنند خلق نهادهای ک  است

 بانک  نظام از خار  ک _ بیرون  پول و _بانک  یهاساادرد  همچون شااود م ایجاد بانک  نظام

ص  صو  هاآن خلق چگونگ  و _مرکزی بانک پول یا پول  پای  رایج، پول همچون شود خلق خ

 :کند م بیان را پول خلق ممکن ترتیبات نوع چهار

 مدیریت مرکزی بانک توسط بیرون  پول آن در ک  جزئ  ذخیر  با مرکزی بانکداری نظام  (1

 .کنند خلق درون  پول توانند م نیز تجاری یهابانک و شود م

صدی 100 ذخیر  با مرکزی بانکداری نظام  (2 سط بیرون  پول آن در ک  در مرکزی  بانک تو

 .ندارند را درون  پول خلق امکان تجاری یهابانک و گردد م مدیریت

صدی 100 ذخیر  با آزاد بانکداری نظام  (3 ست ثابت بیرون  پول آن در ک  در  یهابانک و ا

 .کنند نم خلق درون  تجاری پول

ست، ثابت بیرون  پول آن در ک  جزئ  ذخیر  با آزاد بانکداری نظام  (4  تجاری یهابانک اما ا

 .دارند را درون  پول امکان خلق

س فاد  مورد پول نوع و پول کنند خلق نهادهای اساس بر را یبنددس   این  توان م نیز اق صاد در ا

 :کرد ارائ  زیر جدول قالب در
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بااانااک ماارکاازی  ترتیبات خلق پول

 )دولت(

 پول بیرون 

خش  یهااابااانااک ب تجاااری )

 خصوص (

 پول درون 

 - - %100 ر یذخنظام بانکداری آزاد با 

 + - نظام بانکداری آزاد با ذخیر  جزئ 

 - + %100 ر یذخنظام بانکداری مرکزی با 

 + + مرکزی با ذخیر  جزئ نظام بانکداری 

 

ش ر جزئیات گرف ن نظر در با مورد، چهار این از یک هر اگرچ   یهاچارچوب ب  تواند م خود بی

سیم دیگری ساس بر رسد م نظر ب  اما گردد، تق  خلق را آن ک  نهادی و پول نوع یعن  آن مقسم ا

 ترتیبات ادام  در لذا. شااود م شااامل را ممکن ترتیبات هم  و باشااد کامل  یبندمیتقساا ،کند م

 .گرفت خواهد قرار بررس  مورد بائرسیویل یبنددس   اساس بر پول خلق مخ لف

 نظام بانکداری مرکزی با ذخیره جزئی .4.1

 بانکداری نظام جهان کشااورهای هم  در و حاضاار حال در پول  نظام بر حاکم قواعد یا ترتیبات

 هم آن در ک  است جزئ  ذخیر  بر مب ن  بانکداری نظام خالص  طور ب  یا و جزئ  ذخیر  با مرکزی

 این شد بیان ترشیپ ک  گون همان الب  . دارند پول خلق امکان تجاری یهابانک هم و مرکزی بانک

 مش رک کشورها میان در ک  است( اق صاد در جریان در پول نوع و پول خلق ی)نهادهاکل  ترتیبات

 پول  یهااستیس اعمال چگونگ  و ابزارها مرکزی، بانک بر حاکم قواعد نوع-جزئیات  در و است

 تعامالت قواعد و چارچوب مرکزی، بانک و دولت میان رابط  مرکزی، بانک توسااط پول خلق و

 تفاوتهای-تجاری یهابانک پول خلق بر حاکم قواعد و تجاری یهابانک و مرکزی بانک میان
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فاوت این الب   ک  دارد وجود زیادی گا  در هات  وقوع باعث و دارد فراوان  اهمیت خود جای

شورهای در جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام م فاوت عملکردهای  تمرکز الب  . است شد  مخ لف ک

ست کل  یهاچارچوب بر مطالع  این س  و ا  این چارچوب از خار  آن آثار و تمایزها این برر

 .است مطالع 

 عملیات طریق از پول خلق جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام در شد، بیان قبل فصل در ک  گون همان

 دولت ب  وام اعطای دارای ، خرید طریق از کل  طور ب  مرکزی بانک. ردیگ م صورت یاترازنام 

 این در. کند م(  رونیب )پولپرقدرت پول خلق ب  اقدام تجاری یهابانک ب  وام اعطای یا و

 یهای دارا سایر و ارزها و مرکزی بانک ب  هابانک بده  مرکزی، بانک ب  دولت بده  چارچوب

 و اسااکناس مقابل در و شااود م ثبت مرکزی بانک دارای  عنوان ب  بهاگران فلزات و خارج 

نزد بانک مرکزی )ذخایر بانک ( در ساامت بده  ثبت  هابانک یهاساادرد مسااکوک در جریان و 

 .گردد م

 پول) یاسااادرد  پول خلق ب  اقدام دارای  خرید یا و وام اعطای طریق از نیز تجاری یهابانک

سط شد  ایجاد یهاسدرد . کنند مدرون (  سوب بانک بده  عنوان ب  هابانک تو  در و شد  مح

شد  یهاوام و شد یداریخر یهای دارا و شود م ثبت هابانک یها بده بخش  سمت در اعطا

 .شد خواهد ثبت بانک یهای دارا

 8,1حدود  1396 سال در ایران در هابانک توسط نقدینگ  افزایش میزان موجود، آمارهای اساس بر

سط پول خلق میزان برابر ست بود  سال این در مرکزی بانک تو سال  .ا سبت برای   1393این ن

 .دارد جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام در هابانک اهمیتبود  است ک  نشان از  11,2حدود 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 سال

میزان افزایش نقدینگی 

 توسط بانک ها
1064 1789.5 1428.3 2349 2361.1 2765.9 3529.2 
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میزان افزایش پایه پولی 

 توسط بانک مرکزی
211.2 209.2 126.6 222.1 264.7 341.5 517.1 

 6.82 8.10 8.92 10.58 11.28 8.55 5.04 نسبت

 

 مذکور است. نمودار زیر نیز مؤید مطلب

 

 بانک نزد هابانک ذخایر ک  میگویند، جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام چارچوب این ب  جهت این از

 از بعض  در. دهد م پوشش را هابانک توسط شد  ایجاد یهاسدرد  از کم  درصد تنها مرکزی

 ایجاد یهاسدرد  از درصدی یا جزء ک  هس ند موظف تجاری یهابانک قانون، اساس بر کشورها

سط شد  سدرد  ذخایر صورت ب  را خود تو ساب  در( قانون )  ب . دارند نگ  مرکزی بانک نزد ح

سبت ستیبا م دیگر بیان  یهاسدرد  کل ب ( ریذخا) مرکزی بانک نزد تجاری بانک یهاسدرد  ن

سط شد  خلق سب   یا نرخ از تجاری بانک تو  الب  . نرود ترنییپا کند م تعیین مرکزی بانک ک  ن

ض  در شد بیان نیز ترشیپ ک  گون همان شورها از بع ست صفر قانون  ذخیر  نرخ ک  هابانک و ا

 .نیس ند مرکزی بانک نزد سدرد  یا ذخایر نگهداری ب  ملزم
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 )ب  هاسادرد  برداشات بر مبن  مشا ریان تقاضاای ب  پاساخ برای هابانک قانون ، ذخایر بر عالو 

 ذخایر این از بانک. دارند م نگ  اضاف  ذخایر) هابانک سایر ب  ان قال یا و نقد پول مطالب  صورت

ضاف  سکناس) رایج پول ب  تبدیل برای ا سکوک و ا  هابانک سایر ب  بده  پرداخت برای یا و( م

 .کند م اس فاد 

 ب  اقدام تجاری بانک نباشد، آن نیازهای و تعهدات پاسخگوی تجاری بانک ذخایر ک  شرایط  در

س قراض  با تجاری یهابانک. کند م مرکزی بانک یا و  بانکنیب بازار در هابانک سایر از ذخایر ا

 تنزیل ک  نرخ و  بانکنیب بازار بهر  نرخ ،هاساادرد  بهر  )نرخاساا قراض ذخایر هزین  ب  توج 

( سدرد  خلق از ناش  یهایدیعا  نیبشیپ وام، تقاضای میزان ،شود ) م تعیین مرکزی بانک توسط

سبت  نیبشیپ الب   و های دارا خرید و وام اعطای طریق از(درون  پول ذخایر  ب  اح یا  میزان ب  ن

 .کنند م پول خلق ب  اقدام

 یرهای)م غم فاوت  عوامل تأثیر تحت جزئ  قانون  ذخیر  نظام در پول حجم اسااااس این بر

س  ، سبت  نیبشیپ سیا صاد، آیند  ب  ن ضعیت تحلیل اق  شد م...( و جاری و ( 2005دالزیل ) .با

( پول )حجمپول  کالن م غیرهای حجم روی مس قیم  کن رل پول  مقامات عمل، در ک  کند م بیان

شد یگذارهدف دنبال ب  1970 ده  در ک نان زبا سیانگل مرکزی یهابانک لذا و ندارند ض  ر  عر

شیدند دست روی  این از 1980 ده  در پول بودند، شکل او از منظر. ک ست جا آن در م  باًیتقر ک  ا

صادهای پول در تمام ست بانک  یهاسدرد  صورت ب  مدرن اق   یهابانک یهاتیفعال اثر در ک  ا

 .شود م خلق پول  مقامات توسط ن  و اع باری توسع  راس ای در بخش خصوص 

مور . را دارد ذخایر کن رل طریق از پول حجم کن رل توان مرکزی بانک ک  است مع قد سن   نگا  اما

 ک  شود م داد  آموزش ]م حد االتیا [ کشور اق صاد دانشجویان ب  هنوز ک  کند م ( بیان1983)

. کند م تنظیم را بانک  یهاساادرد  حجم ذخایر کاهش و افزایش طریق از مرکزی بانک چگون 

. شااود م محسااوب مطلوب یزابرون م غیر یک عنوان ب  م عددی یهامدل در کماکان پول حجم
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( M=m*Bبانک  ) ذخایر فزایند  ضریب رابط  بر مب ن  بانک  پول خلق فرایند ب  سن   نگا  این

 تغییر با یا و( Bذخایر ) اسام  حجم طریق از مرکزی بانک ک  اسات آن عموم  تلق . باشاد م

 اما. کند تعیین را پول حجم بنابراین و بانک  یهاسدرد  حجم تواند م( m) ذخایر ضریب فزایند 

ست چیزی آن معکوس قاًیدق جهت علیّت سط ک  ا  با رابط  اگرچ . گردد م بیان م عارف نگا  تو

بات یان و معقول  ث ما دارد، وجود پول حجم و پرقدرت پول م ط  ا یان عل  راب  قاًیدق دو این م

ست آن چیزی معکوس شان شواهد. کند م بیان سن   نگا  ک  ا سط  حجم ک  دهد م ن  یگروا

س  ب  هابانک سا ضا طریق از طور ا  هابانک واقع  دنیای در. شود م تعیین بانک  اع بار برای تقا

 بانک مقامات. گردند م ذخایر دنبال ب  سدس و دهند م گس رش را(سدرد  )خلق اع بار ده اب دا

 خانوارها، میان پیچید  تعامالت مشاا رک ن یج  پول خلق مدتکوتا در  ک  دارند تأکید مرکزی

 .است مرکزی بانک و یدارخزان  نهادهای مال ، ،وکارکسب یهاشرکت

 یهابانک توسااط ذخایر اساا قراض ن ی)هزبهر  نرخ تعیین طریق از مرکزی بانک شاارایط این در

 طور ب  مرکزی بانک واقع در. کنند م اعمال را خود موردنظر پول  یهااساااتیسااا( تجاری

س قیم  تجاری یهابانک پول خلق میزان بر ذخایر ب  دس یاب  هزین  در تغییر ایجاد طریق از و غیرم

س قراض ذخایر میزان برای محدودی   و گذارد ماثر  شت نخواهد شد  ا ، 1394)دولت آبادی،  دا

62-63.) 

 %100 رهیذخنظام بانکداری مرکزی با  .4.2

ست آن هدف پول  ترتیبات این در صار در تنها پول خلق ک  ا شد مرکزی بانک انح  یهابانک و با

ش   پول خلق امکان تجاری شند ندا ب   پول خلق ترتیبات این شنهاددهندگانیپ دیگر عبارت ب . با

 بانک توسااط و باشااد بیرون  پول صااورت ب  اق صاااد در پول حجم کل ک  هساا ند آن دنبال

 .گردد من شر( دولت)مرکزی
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صادی بحران شک ب صادی واقعیت تأثیرگذارترین و نیتربزرگ ،1934-1929 اق   در شد ثبت اق 

 و الب   است شد  اق صاد دانش در فراوان  عمل  و نظری تحوالت ب  من ج و است بود  تاریخ طول

 سیاس   آن الب   و نظری پیامدهای از یک . است داش   نیز اج ماع  و اق صادی مخرب بسیار آثار

 دو در دیگو م( 1936فیشر ). است بود % 100  قانون ذخیر  نرخ بر مب ن  پول  نظام شدن مطرح

تمام  برای% 100  قانون ذخیر  اس قرار برنام ب   نسبت یاند یفزا اش یاق و عالق  گذش   نیم و سال

مطرح  پیشنهاد این مکرر صورت هم ب  گذش   قرن در الب   و است شد  ایجاد دیداری یهاسدرد 

 .است شد  م

صوص این ک  اولین فردی ک  اید  ذخیر  قانون  ست،  100%الب   در خ س  ا را مطرح کرد، چ  ک

در  1921( فردریک سااادی برند  جایز  نوبل شاایم  در سااال 1993آلن ) .وجود دارد نظراخ الف

شگا  کمبریج را اولین فردی  صدی را در ده   100ک  اید  نظام ذخیر  قانون   داند مدان  1920در

 یهابانکتوسااط « خلق پول خصااوصاا  مخف »او ب  شاادت اما با تبیین محدود از  .رح کردمط

و مع قد بود ک  ب  دلیل این ک  بانک داری در واقعیت تبدیل ب  خلق پول از  کرد متجاری ان قاد 

قادر ب  بازپرداخت  گا چیه هابانکطریق چک ب  جای خلق پول از طریق اسااکناس شااد  اساات، 

 .دانست مرا قرض دادن و ن  خلق پول  هابانکاو وظیف  قانون  و مشروع  .اندنبود دیون 

سوتو ) صاددانان از (، لودویگ فون میزز را ک  ب  عنوان یک 2012در مقابل، دی  شهورترین اق   م

سوب اتریش مک ب صاددان اولین ،شود م مح س م قرن اق   بر ذخیر  مب ن  نظام  ک  داند م بی

ویرایش  اولین در را خود اید  او. اساات کرد  پیشاانهاد را دیداری یهاساادرد  برای% 100  قانون

شاب  ی هاطرح الب  . کرد مطرح 1912 سال در اع بار و پول نظری  ک ابش،  مطرح نیز 19 قرن در م

 اسکناس ان شار ب  اقدام تجاری یهابانک بانک ، یهاسدرد  ان شار بر عالو  دور  آن در الب  . شد

 ک  بودند مع قد بودند، معروف گرایانشمش ب  ک  اق صاددانان از برخ  هاسال آن در. کردندم  نیز

باشند )لیدلر،  فلزی یهاپول ب  اسکناس تبدیل ب  ملزم باید هموار  اسکناس من شرکنند  هایبانک
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سط  شد ماین الزام باعث  .(1992 سکناس تو صورت ا تجاری محدود  یهابانکک  خلق پول ب  

 .گردد

سکناس تبدیل الزام ک  بودند مع قد پول  مک ب طرفداران  کردن خلق محدود برای فلزی پول ب  ا

 بودند ک  مع قد هاآن. کردند پیشنهاد یترران یگسخت ترتیبات لذا نیست، کاف  هابانک توسط پول

در واقع باشااد.  داشاا   اخ یار در طال ذخایر اساات، کرد  من شاار ک  اسااکناساا  معادل باید بانک

 عنوان ب  درصد اسکناس در جریان، شمش طال 100طرفداران مک ب پول  مع قد بودند ک  معادل 

 مطرح را درصدی 100 ذخیر  ،1823 سال در ک  است فردی اولین جوپلین. شود نگاهداری ذخایر

س م  او. کند م شار برای سی شنهاد کاغذی پول ان  ساس ک  کند م پی  ضرورت نگهداری آن ا

س م همچون این در جریان در کاغذی پول لذا و است درصد 100 میزان ب  طال شمش ذخایر  سی

 .بود خواهد فلزی پول

توج   هابانک توسااط شااد  من شاار یهااسااکناس ب  تنها پول  مک ب طرفداران و گرایانشاامش

ش ند اع نای  دیداری یهاسدرد  دیگر عبارت ب  و یاسدرد  پول ب  و کردند م عنوان  ب  آنچ  و ندا

 .باشد م طال ذخایر و اسکناس حجم برابری ،شود م بیان ایشان نظریات در درصد 100 ذخیر 

 %100 رهیذخپیشنهادی نظام بانک داری مرکزی با  یهاچارچوب .4.2.1

در  آن اجرای ضرورت از م فاوت یهانییتب % با100 ر یذخ با بانکداری نظام از م فاوت  الگوهای

 .شد خواهد بحث هاآن نیترمهم از برخ  ادام  در ک  است شد  مطرح اق صاددانان توسط اق صاد

 برنامه شیکاگو .4.2.1.1

صاددانان شگا  اق  ض  هارت داگالس، شول ز، نایت، دایرک ور، مین س، سیمونز، شیکاگو دان  و بع

 پیشنهاد کردند را پول  اصالح یهابرنام  1929 بزرگ بحران از پس شیکاگو برنام  قالب در دیگر

بوسااون   .( 2012 سااوتو، ید)بود درصاادی 100 ذخیر  با بانکداری نظام اساا قرار آن محور ک 
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 شاایکاگو را دانشااگا  در همکارانش و ساایمونز طرح همان یا شاایکاگو برنام  ( محورهای2001)

 :کند م تشریح گون نیا

 لغو رژیم ذخیر  قانون  جزئ  (1

 دیداری یهاسدرد درصد بر  100اعمال ذخیر  قانون   (2

 100ک   یاساادرد  یهابانک :نهاد م مایز کنون  با حداقل دو 1یاساادرد  یهابانکتعویض  (3

ک  با قرض دادن منابع  ک  از  2یگذار یساارما یهاصااندوقو  دارند مدرصااد ذخیر  نگا  

 .کنند ماوراق بهادار تأمین شد  است، عمل 

 از ک  شود م باعث اقدامات این است بود  اصالح  برنام  این اصل  نگارند  ک  سیمونز منظر از

و  رددگ احیا پول عرضاا  فرایند بر دولت کامل کن رل شااود، جلوگیری آیند  در بانک  یهابحران

 .یابد کاهش اق صادی نوسانات

ترتیبات  م ضاامن شاایکاگو برنام  قالب در شاایکاگو دانشااگا  اق صاااددانان پیشاانهادی چارچوب

اعمال  تجاری یهابانک پول خلق برای ی هاتیمحدود آن در ک  اساات پول  نظام برای جدیدی

سوتو ) .گردد م  100 ن قانو ذخیر  ک  کرد مطرح را اید  این سیمونز ک  کند م ( بیان2012دی 

شنهاد یک تنها درصد صادی سیاست برای پی ست، اق  د قواع از نهادی چارچوب یک را آن بلک  نی

سیار ست م مهم و ضروری ب صاد کردن عمل صحیح برای ک  دان ست حیات  بازار اق   واقع در. ا

 ک  است چارچوب  یسوب  پول  نظام تغییر دنبال ب  و کرد  نف  را کنون  پول  نظام برنام  شیکاگو

 .گیرد انجام بیش ری ثبات با اق صادی یهاتیفعالآن  در

ست بانک  نظام برای جدید ساخ ار ترتیبات این شدن اجرای  الزم  الب    ساخ ار جدید این در. ا

 ملزم هابانک بخش این در. کند م ارائ  پول  خدمات ک  بخش  ،شود م تقسیم بخش دو ب  بانک

                                                             
1 Deposit banks 
2 Investment trust 
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بانک  دیگر بخش. هساا ند شااد  ایجاد یهاساادرد  مقابل در ذخایر درصاادی 100 نگاهداری ب 

سهیالت و وام ارائ  ب  مربوط خدمات ساس بر ک  دهد م انجام را اع باری ت شنهاد ا صاددانان  پی اق 

حال   در. گردد تأمین بانک توسط بهادار اوراق ان شار طریق از ستیبا م آن منابع شیکاگو دانشگا 

شت، وجود نیز دور  آن در ک  بانک کنون  ساخ ار در ک   و شد  ادغام هم در بخش دو این دا

 .است بانک توسط شد  خلق یهاسدرد  از کم  درصد معادل هابانکذخایر 

 چارچوب پیشنهادی ایروینگ فیشر .4.2.1.2

 پیشنهاد % را100 ر یذخ با بانکداری نظام ک  است بزرگ  اق صاددانان از دیگر یک  فیشر ایروینگ

ست کرد  شگا  در آن از پس و بزرگ بحران دور  در او. ا شغول ییل دان سون . بود م  (2001) بو

 و سااااخ ار خصاااوص در مطالع  نیترجامع الب   و اولین % را100پول  عنوان با فیشااار ک اب

شر هدف او عقید  ب . داند % م100  قانون ذخیر  نرخ با بانک داری یهاداللت شار از فی  این ان 

 نگا  نقد کامالً را بانک  دیداری یهاسدرد  رژیم این چگون  ک  است این مطلب دادن نشان ک اب،

 .کند م جلوگیری تجاری ادوار از ناش   ثبات ب از و دارد م

شر ) ست ک  بانکداری 1936فی صل اولی  مب ن  بر  یاسدرد ( مع قد ا ست و  بود  %100ا  بانکا

 هرلحظ  در ک  بود دریاف   بانک این. است کرد  م دنبال را بانک  روی  چنین 17 قرن در آمس ردام

 از پس اما. باشد داش   مسکوک پول بانک صندوق در کرد ، من شر ک  بانک  پول انداز  ب  زمان از

س ردام بانک فعالیت سال 182 ست را% 100 ر یذخ نگهداری ب  خود تعهد آم  صورت ب  و شک

 لذا. شااد بانک این ورشااکساا گ  ب  منجر نهایت در ک  داد وام را خود ذخایر از برخ  مخفیان 

 .است اولی  بانکداری ب  بازگشت نوع  واقع در هاسدرد  یبرا 100% ذخیر  پیشنهاد

 واسط  مناسب( گردش سرعت)و  حجم ک  باشد م این است اهمیت حائز پول خصوص در آنچ 

. کند جلوگیری تجاری یهاتیفعال یهاشوک از ک  شود مدیریت و تعیین یاگون  ب    )پول(مبادل

 مجبور ،شود م مواج  حساب دارندگان توسط دیداری یهاسدرد  از برداشت با بانک ک  هنگام 
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 حداقل از شیهار یذخ تا دهد کاهش را شیهاساادرد  هاوام فراخوان  طریق از ک  شااد خواهد

صد 10 قانون  ذخیر  نظام در. نرود ترنییپا قانون  شت با در  هاسدرد  از دالر د  دالر، یک بردا

 گردش حال در واسااط  کل ک  شااد خواهد باعث بانک از نقد پول برداشاات لذا. ابدی م کاهش

 ک  پول میزان هر توانند م مردم عموم باشاااد،% 100  قانون ذخیر  نظام اگر اما. یابد کاهش

شت بانک از خواهند م  پول. دهند قرار ریتأث تحت را گردش در پول حجم اینک  بدون کنند، بردا

بار شاااامل ک  فرد هر  و ملموس واقع ، بود خواهد پول  ،شاااود م( چک بر مب ن  پول)اع 

ست فرد جیب در یا ک  بیتخررقابلیغ . دهد ان قال را آن تواند م چک طریق از ک  بانک در یا و ا

 .بود نخواهد(چک بر مب ن  پول و نقد )پولپول نوع دو میان تفاوت  دیگر شرایط این در

شر منظر از سط  ک  پول  فی ست مبادل  وا صادی یهاتیفعال و ا سهیل را اق   خود نباید ،کند م ت

س   صادی یهاتیفعال رونق و رکود ب  واب شد اق   رکود، دور  در حجمش کاهش با پول  چنین. با

 ط  هامتیق افزایش و رونق دور  در و بخشد م شدت را اق صادی یهاتیفعال حجم نزول  سیر

 پیشاانهاد اساااس همین بر. کرد خواهد کمک هامتیق رف ن باالتر ب  خود، حجم افزایش با آن،

 بر مب ن  پول و جزئ  ذخیر  نظام یعن  ،دهد م پول ب  را خاصااایت این ک  عامل  ک  کند م

 فعالیت ب  وابس   گردش در پول حجم شرایط چنین در. شود حذف آن از من ج دیداری یهاسدرد 

 مدیریت آن بر ک  است مرکزی بانک تنها و نیست اق صادی شرایط و خصوص  تجاری یهابانک

 .کند م

مطرح  شیکاگو برنام  در ک  است ساخ اری مشاب  نیز پول  نظام برای فیشر پیشنهادی بدیل ساخ ار

 ب  را پول  دهوام مقابل در و بگیرد هابانک از را پول روی کن رل کل سااتیبا م دولت» .شااد

 گذاریم، آزاد دارند دوست ک  شکل  هر ب  پول  دهوام در را هابانک باید ما. کند واگذار بانکداران

ش   را دهند وام خواهند م ک  پول  تولید اجاز  ک  شرط این با الب   شند ندا  آن معنای ب  این. با

 بخش پول، انبار عنوان ب  یک  ،شود م تقسیم مجزا بخش دو ب  تجاری بانک هر عمل در ک  است
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 خواهد یگذار یسرما بانک یا اندازپس بانک همان باًیتقر ک  پول،  دهوام بخش دیگری و چک،

 نظام در. اساات پول  دهوام و پول خلق میان تمایز ایجاد دنبال ب  چارچوب این در فیشاار .بود

 طریق از تجاری یهابانک. هس ند یک  باهم واقع در پول خلق و  دهوام جزئ  ذخیر  با بانکداری

 با بانکداری قالب در فیشاار پیشاانهادی پول  نظام در اما ،کنند م پول خلق ب  اقدام وام اعطای

  دهوام و دولت عهد  بر پول کن رل و خلق. شد خواهد مجزا کامالً فعالیت دو این 100%ذخیر 

 .بود خواهد تجاری یهابانک عهد  بر

 چارچوب پیشنهادی فریدمن .4.2.1.3

صاددانان سایر و سیمونز مانند نیز فریدمن شگا  اق  شر، و شیکاگو برنام  در شیکاگو دان شنهاد فی  پی

 جایگزین% 100 ر یذخ با بانکداری نظام با جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام یعن  کنون  نظام کند م

 جزئ  ذخیر  ویژگ  ک  اید  این ب  ع اًیطب مین س، لوید و سیمونز هنری دانشجوی عنوان ب » .شود

 از من این بر عالو . هس م م مایل دارد، قرار بانکداری اصالح کانون  نقط  در ما تجاری بانک  نظام

شنهاد شان پی صد 100 آن در قانون  ذخیر  نرخ ک  نظام  با باید کنون  نظام اینک  بر مبن  ای  در

 (1959)فریدمن،  «.کنم ماست، جایگزین گردد، نیز پیروی 

صالح فریدمن صادی ثبات نهایت در و پول  ثبات هدف با را بانک  و پول  نظام ا . کند م دنبال اق 

صادی ثبات برای مال  و پول  چارچوب» عنوان با مقال  یک او  با ک اب یک و 1948 سال در« اق 

 تغییر ضاارورت ب  دو هر در و ساادینو م 1959 سااال در " پول  ثبات برای برنام  یک" عنوان

 کرد  اشار  اق صادی و پول   ثبات ب منشأ عنوان ب  جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام از پول  ترتیبات

 .کند م مطرح جایگزین عنوان ب  را% 100 ر یذخ با مرکزی بانکداری نظام و

 نظام- اق صادی نظام اساس  عنصر چهار بر« اق صادی ثبات برای مال  و پول  چارچوب» مقال  در

 بیان او. کند م تمرکز مالیات  ساخ ار نهایت در و دولت ان قال  یهاپرداخت دولت، مخار  پول ،

صالح کند م ص  رف ن بین از و خلق حذف جهت در ستیبا م بانک  و پول  نظام در ا صو  خ
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 فریدمن. باشاااد پول حجم بر مرکزی بانک مقامات صاااالحدیدی کن رل حذف همچنین و پول

شنهاد  بانک  دهوام کارکرد از یریسدرد  پذ کردن جدا آن تبعب  و درصدی 100 قانون  ذخیر  پی

 (1959 ،دمنی.)فرداند م خصوص  پول خلق بردن بین از برای مؤثر راه  عنوان ب  را

 پول  یها ثبات ب حل برای چارچوب  ارائ  دنبال ب  فریدمن« پول  ثبات برای یابرنام » ک اب در

ست شنهادات این او خود گف   ب . دارد جامع  برای نامطلوب  اثرات ک  ا س   پی س قل سیا  هم از م

خواهند  مطلوب جداگان  صورت ب ( ریخ یا شود عمل  پیشنهادات  ی)بقشرایط  هر تحت و هس ند

 .(1959بود )فریدمن، 

 ضرورت دخالت دولت در مسائل پولی .4.2.1.3.1

 دولت ک  است یاف یوظ و نقش بانک ، و پول  ترتیبات خصوص در اصل  مسئل  فریدمن منظر از

 فعالین بر باید ک  اساات ی هاتیمحدود دولت نقش از منظور. کند ایفا ارتباط این در سااتیبا م

 بر باید ک  معیارهای  و شود م سدرد  دول   مقامات ب  ک  اخ یارات  کند، اعمال خصوص  بخش

س فاد  اخ یارات این از آن اساس  ب  جدید لیبرالیسم موضع از من ک  کند م دیتأک فریدمن. شود ا

سائل در دولت نقش سم الب   و کنم م نگا  پول  م  بر. کند م تعریف را خود مدنظر جدید لیبرالی

ساس سم مک ب ا س تنها بازار جدید لیبرالی ست یال یو  هماهنگ  و سامانده  برای تاکنون ک  ا

سبت دلیل دو ب  لیبرال یک. است شد  کشف تحکم و اجبار بدون افرادی اق صادی یهاتیفعال  ن

سئل  در دولت ب  نقش سدردن ب  ست، انجام قابل بازار طریق از ک  یام  آن اول دلیل. است مردد ا

. شود م موردبحث مسئل  در داوطلبان  همکاری جای ب  تحکم و زور اعمال باعث امر این ک  است

 تهدید هم را هاحوز  سااای  در آزادی دولت، ب  جدید نقش یک دادن ک  اساات این دیگر دلیل

 سدرد بازار ب  را بانک  و پول  ترتیبات توان م آیا ک  کند م مطرح سؤال یک او اینجا در. کند م

 حوز  این در را دارد وجود هم اق صااادی یهاتیفعال سااایر در ک  کل  قواعد سااری یک تنها و

 .کرد اعمال
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سخ سؤال این ب  خود فریدمن س م مطمئن کامالً من» :دیگو م و دهد م پا سخ ک  ه  ؤالس این پا

 را لیبرال کامالً رویکرد یک هاحوز  سایر در ک  جوامع  در ح   ک  است روشن کامالً. است منف 

 هم خوب  دالیل لب  ا. است شد  سدرد  بازار ب  کامل طور ب  ندرتب  پول  ترتیبات ،اندکرد  اتخاذ

 (1959)فریدمن،  «.دارد وجود شود، اتخاذ باید روی  این اینک  برای

 از ترکیب  یا و مس نقر ، طال، -خالص کاالی  پول نظام پول ، ترتیبات از نوع س  تحلیل با فریدمن

صر ک  کاالی  پول  نظام -هاآن ست شد  وارد آن در 1تعهدی عنا  تعهدی پول  نظام نهایت در و ا

 :کند م توجی  ،دیآ م ادام  در ک  پول یها ژگیو اساس بر را پول  نظام در دولت مداخل  کامل

ول  پ نظام از بخش  شدن تعهدی ب  منجر ک  خالص کاالی  پول منابع تأمین از ناش  هزین  (1

 شود م

و  اساات مبادل  واسااط  پرداخت ب  تعهد م ضاامن ک  قراردادهای  اجرای ویژ  دشااواری (2

 آن در تقلب وقوع از جلوگیری همچنین

را  آن حجم بر خارج  محدودیت اعمال ک  کامل تعهدی پول در 2فن  انحصاااار ویژگ  (3

 سازد م ضروری

شار- پول فراگیر ویژگ  (4 س قی دخالت ح   ک  ی هاگرو  بر مهم  اثرات پول ان   آن در مم

 .دهد م قبل یها ژگیو ب  بیش ری اهمیت ک  -گذارد م دارند،ن

 خصوص  ربازا اق صاد مؤثر عملکرد اساس  شرطشیپ ثبات با پول  چارچوب یک اینک  ب  توج  با

ست سط چارچوب این شدن فراهم و ا ست، مواج  تردید و شبه  با بازار تو  از یک  آن تأمین ا

 .است دولت اصل  وظایف

                                                             
1 Fudiciary elements 
2 Technical monopoly 
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 بخش اق صادی یهاتیفعال شرطشیپ عنوان ب  آن نقش و ثبات با پول  نظام یک بر فریدمن تأکید

ص  صو شان بازار، چارچوب در خ سیار او منظر از پول  نظام ثبات ک  دهد م ن ست تیبااهم ب . ا

صاددان یک عنوان ب  فریدمن ست مع قد پول  اق  سانات این ک  ا ست پول  نو صل  عامل ک  ا  ا

 پول  تاریخ" ک اب در (1963) شوارتز و فریدمن اساس همین بر. باشد م اق صادی نوسانات ایجاد

س  با " م حد االتیا صاد وقایع برر  تاریخ  لحاظ ب  1960-1867 یهاسال طول در آمریکا اق 

شان صاد تجاری دورهای از یک هر دور  این در ک  دهد م ن  ب  و شوک یک ب  همرا  امریکا اق 

 ب  منجر پول  باثبات چارچوب یک اساااس این بر. اساات بود  همرا  پول  اخ الل دیگر عبارت

 .شود م بازار چارچوب در خصوص  بخش فعاالن به ر عملکرد بال بع و اق صاد بیش ر ثبات

 در مسائل پولی وظایف دولت .4.2.1.3.2

 دولت برای را اصل  وظیف  دو فریدمن پول  مسائل در دولت دخالت کنند  یتوج دالیل ب  توج  با

سائل حوز  در صل  وظایف» .کند م تعیین پول  م شن کامالً دولت ا ست رو  برای حد تعیین :ا

س ند درکقابل کامالً ک  تقلب و جعل از جلوگیری و پول حجم  هادولت اول وظیف  انجام برای. ه

 اندکرد  دییتأ یا ایجاد را مرکزی یهابانک ،اندکرد  تعیین را پول عنوان ب  خاص کاالی  از اس فاد 

 و کنند یا یپا پول پرداخت ب  تعهد ان شااار اقدام اساات ممکن ک  افرادی بر ی هاتیمحدود و

 نظارت  و پلیساا  اقدامات بر عالو  دوم وظیف  انجام برای. اندکرد  اعمال آن چگونگ  همچنین

 ،اندگرف   نظر در خود برای را پول از یاژ یو یهاگون  ان شااار انحصااار حق هادولت معمول،

 بر و کنند م یمقررات گذار هاآن برای و کرد  تنظیم را پول ان شاردهند  مؤسسات سایر و هابانک

 (1959 فریدمن،) .کنند م نظارت نیز ایشان عملکرد

 پول  نظام بیش ر ثبات ب  منجر نیز دول   مداخل  هر لزوماً ک  داشت توج  باید نیز نک   این ب  الب  

 فریدمن. شود اق صاد در بیش ری پول  نوسانات ایجاد باعث دولت مداخالت بساچ  و شد نخواهد

 مباحث  ب  توج  با و پول  ثبات برای برنام  ک اب ان شار از پس قرن ربع از بیش( 1986) شوارتز و

ست شد  مطرح دور  این در ک   ب  دولت نگا  تحول و عموم  ان خاب ب  مربوط مباحث ژ یوب  ا
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ست عموم  خیر دنبال ب  ک  نهادی یک از ضر افراد ک  ب  نهادی ا  شخص  نفع دنبال ب  آن در حا

 .پردازند م پول  نظام در دولت مداخل  مجدد ارزیاب  ب  هس ند، خود

 در ترتیبات دولت مداخل  برای« خوب دالیل» شناسای  ک  کنند م بیان( 1986) شوارتز و فریدمن

ک   نیسااات معن  این ب  کردند مبادرت امر این ب  مدرن یهادولت ژ یوب  دولت اینک  و پول 

صورت  ب  دول   مداخالت نحو  یا و است شد  عموم  رفا  افزایش باعث دولت واقع  مداخالت

ست شد  ان خاب عاقالن  س  پول  تاریخ ک اب در ک  تاریخ  شواهد. ا ست، شد  برر شان ا  ن

صادی ثبات باعث ک  میزان همان ب  ک  دهد م صاد در کارای  افزایش و اق  ست، شد  اق  شأ ا  من

 فدرال نظام یعن  دور  این در اصاالح نیتربزرگ و اسات بود  نیز های ناکارا و ها ثبات ب ایجاد

شد، مفید ک  آن از عمل بیش در رزرو ضر با ست بود  م ساس این بر. ا ص  ن یج  ا  با ک  ما شخ

شد  نیز شواهد ست، تقویت  شد م این ا سبت 1سخت پول  قاعد  یک ک  با  پول  مدیریت ب  ن

 .ترجیح دارد 2صالحدیدی

 برنامه اصالح پولی .4.2.1.3.3

 و لقخ الزامات و شرایط میان تفاوت جزئ ، ذخیر  با بانکداری نظام در پول حجم نوسانات منشأ

 یاگون  در هابانک یا و مردم ک  هنگام  لذا. است بیرون  پول و(یاسدرد )درون  پول رف ن از بین

 خواهد ادایج پول حجم در نوسانات  ،دهند م تغییرات  ،دارند م نگا  شکل آن ب  را خود ک  پول

 ک  است آن هارا  از یک  شود، اثر ب پول حجم در مردم تصمیمات ک  این برای راس ا این در. شد

 ان شار شرایط کردن مشاب  با یا امر این. شود یکسان هاسدرد  و رایج پول ان شار الزامات شرایط و

 .برعکس یا و است ریپذامکان با سدرد  رایج پول

شار پول رایج حلرا ( هر دو 1959فریدمن ) شرایط ان  سری   پول ب  را تحلیل کرد  و در نهایت ت

شنهاد مطلوب حلرا  عنوان ب  را یاسدرد  ست آن اول حلرا . کند م پی  قواعد در چارچوب ک  ا

                                                             
1 Rigid monetary rule 
2 Discretionary monetary management 
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 پرقدرت پول این راس ا در و بدهیم را سدرد  و رایج پول ان شار اجاز  هابانک ب  جزئ  ذخیر  نظام

 از را سدرد  ب  ذخیر  نسبت تغییرات اثر حلرا  این اما. کنیم تعیین بانک  ذخیر  عنوان ب  را کنون 

 این. کند تشدید تقلب را و جعل از جلوگیری یهایدشوار است ممکن این بر عالو . برد نم بین

 شد من ه  ک  آورد م وجود ب  را هابانک توسط پول ان شار از ناش  مشکالت همان قاًیدق حلرا 

شار سدردن ب  صار ب  پول ان  ساس بر ک  1844 سال در پیل قانون) دول   انح س ان، آن در ا  انگل

صار شار انح سکناس ان  صار در ا س ان بانک انح  نرخ ذخیر  اگر این، بر عالو  .(گرفت قرار انگل

ست شد  اعمال پول حجم بر حد ایجاد برای قانون  ش   شرایط و ا شد، برقرار گذ  حلرا  این با

 .شود م یگذار یسرما و  دهوام فرایند در دولت مداخالت گس رش ب  منجر

. رایج است پول با سدرد  ان شار شرایط کردن یکسان ،رسد م نظر ب  ترمطلوب ک  جایگزین حلرا 

س قیم تعهد رایج، پول حاضر حال در شد م دولت م  پول پرقدرت هم و پول هم واحد آن در و با

 دیگر بیان ب  دارد، وجود پرقدرت پول واحد یک رایج پول واحد هر ازاء ب . شااود م محسااوب

پول  برای قاعد  این تسااری. دارد پرقدرت پول شااکل ب  ذخیر % 100ب   نیاز رایج پول ان شااار

 چک یا آن  صاورت ب  پرداخت قابل یاسادرد  ک  را نهادی هر ک  اسات آن معن  ب  یاسادرد 

 ،(دارمدت سدرد  چ  و دیداری سدرد  )چ یاسدرد  بده  دالر هر ازاء ب  ک  شود ملزم ،ردیپذ م

ش  % 100 ر یذخ دیگر بیان ب  و دارد نگا  ذخیر  عنوان ب  پرقدرت پول یک دالر شد دا  این بر. با

 بر یریتأث رایج پول و سدرد  بین ان قال. بود خواهد یکسان پول حجم و پرقدرت پول اساس حجم

 هرگون  ک  آن ن یج  و دهد تغییر را ذخیر  ب  ساادرد  نساابت تواند نم بانک و ندارد حجم پول

ش  پول حجم در  ثبات ب  ک  آنجا از دیگر، سوی از. شود م حذف کامل طور ب  پول حجم از نا

سوب دولت تعهد واقع در پول حجم کل ست سدرد  کردن بیم  ب  نیازی شود م مح  ترتیبات. نی

ص  یهاتیفعال در دولت کم ر دخالت با و مؤثرتر کامالً شکل ب  %100 ر یذخ با پول  صو  ب  خ

 .رسد م اهدافش
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 %100 رهیذخنحوه کار نظام بانک داری با  .4.2.1.3.4

 است ساخ ارهای  شبی  ،کند م پیشنهاد% 100 ر یذخ با بانکداری نظام برای فریدمن ک  ساخ اری

 کند م پیشنهاد %100( 1959فریدمن ). است شد  مطرح شیکاگو برنام  و فیشر پیشنهادات ک  در

 ریسدرد  پذ نهاد عنوان یک ب  بخش . شوند تقسیم مجزا نهاد دو ب  تجاری یهابانک ک  است این

 را چک صورت ب  یا آن  صورت ب  پرداخت قابل ی هاسدرد  و است پول انبار واقع در ک  خالص

 صورت ب  پول پرقدرت دالر یک ک  است ضروری سدرد ، از ناش  بده  دالر هر برای. رندیپذ م

ش   شیهای دارا در مرکزی بانک سدرد  یا پول شد دا  جز دادن برای قرض وجوه  بخش این. با

 .ندارد صاحبانش سرمای 

س  صورت ب  بانک دیگر بخش س  از طریق ک  بود خواهد کارگزاری بنگا  یا یگذار یسرما مؤ

 یگذار یسرما یا  دهوام برای هاآن از و کرد  سرمای  نیتأم ب  اقدام قرض  اوراق یا سهام فروش

س فاد  ش  هیچ بخش این ک  آنجا از. کنند ا  مالحظات پول  ندارد، پول رف ن بین از یا خلق در نق

 و دخالت نظارت و شود نم آن یهاتیفعال بر ویژ  محدودیت اعمال و کن رل برای تقاضا ب  منجر

 .بود خواهد مال  مؤسسات سایر مانندب  آن در دولت

فریدمن . دارد وجود شیکاگو برنام  یا و فیشر برنام  با فریدمن اصالح  برنام  میان هم ی هاتفاوت

 ، توسااطدارند منزد بانک مرکزی نگ   هابانکک   %100 ریذخا( مع قد اساات ک  باید ب  1959)

صادی ن ایج هم عمل این. شود پرداخت بهر  مرکزی بانک  بهبود را% 100  قانون ذخیر  نظام اق 

 .کرد خواهد ترقبولقابل پیشین یهاطرحب   نسبت را طرح این هم و بخشد م

 پذیرش این در بانکداران انگیز  افزایش باعث ،هابانک% 100 ریذخا ب  بهر  پرداخت واقع در

صوص در ک  سؤال  چراک . شود م جدید چارچوب ک   دارد وجود% 100  قانون ذخیر  نظام خ

سات س سب ب  اقدام چگون  ریسدرد  پذ مؤ سخ ؟کنند م شانیهان یهز پرداخت برای درآمد ک  پا

ست این% 100  قانون ذخیر  م عارف موافقان سات این ک  ا س  خدمات هزین  مطالب  طریق از مؤ
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سسات ب  بهر  پرداخت فریدمن. کنند مدرآمد  کسب سط  ب  ریسدرد  پذ مؤ شان وا  ب  را ذخایر

سات برای درآمد منبع دیگر یک عنوان س شنهاد ریسدرد  پذ مؤ سط ک  کند م پی  مرکزی بانک تو

 .دهد م افزایش را% 100  قانون ذخیر  برنام  جذابیت پیشنهاد این او از منظر. شد خواهد انجام

 چارچوب پیشنهادی موریس اله .4.2.1.4

صاددان ال ، موریس سوی اق  با  بانکداری نظام ب  ان قادات  نیز 1988 سال در نوبل جایز  برند  فران

 یهابانک و گیرد قرار دولت اخ یار در تنها پول خلق ک  کند م پیشنهاد و کند م وارد جزئ  ذخیر 

 .باشند نداش   پول خلق اجاز  تجاری

شدید نوسانات و ایجاد حیث از جزئ  ذخیر  بر مب ن  بانکداری نظام آثار ب  زمانهم توج  با ال   ت

 نظر گرف   در پول  نظام اصالح فرایند در ستیبا م ک  اساس  اصل دو درآمد، توزیع در اخ الل و

 :شمارد برم را شود،

 .باشد دولت وظیف  تنها و تنها پول خلق (1

ش  منافع لذا و شود خلق نباید پول  پای  از غیر پول  هیچ (2 صیب بانک  پول خلق از نا  ن

 .شد نخواهد  کسچیه

 %100 رهیذخپیامدهای اجرای نظام بانکداری مرکزی با  .4.2.2

اق صاااد  برای فراوان  مثبت ن ایج و آثار% 100 ر یذخ با بانکداری نظام اجرای اساات مع قد فیشاار

شت خواهد صل  عامل حذف آن اثر نیترمهم. دا   ثبات ب یعن  رکودی و تورم  یهادور  ایجاد ا

 .(1936بود )فیشر،  خواهد دیداری یهاسدرد 

سانات کاهش بر عالو  صادی، نو شر مع قد. دارد هم دیگری مثبت ن ایج ،%100 ر یذخ نظام اق   فی

ست سازی با ا شف   قوانین تمام باًیتقر پول،  دهوام و پول خلق جدا ملغ   بانکداری پیچید  و آ

ب   هجوم برای دلیل  چراک  بود، نخواهد بانک  یهاسدرد  بیم  ب  نیاز دیگر همچنین،. شد خواهد

شت نخواهد وجود نظام این در هابانک س  و مهم فاید . دا سا ک  % 100  قانون ذخیر  نظام دیگر ا
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شر شار  آن ب  فی صاص ،کند م ا ست دولت ب  مل  پول کن رل و خلق اخ   بانکداری نظام در. ا

سات  ک  تجاری یهابانک ذخیر  جزئ ، س س ند، خصوص  مؤ  حجم بر ک  دارند را قدرت این ه

شند رگذاریتأثمل ،  پول شر. با ش  ب  فی صول از یک  از بخ س  قانون ا سا شار  م حد االتیا ا  ا

. است شد  معرف  پول ان شار خصوص در ریگ میتصم مقام عنوان ب  کنگر  آن بر اساس ک  کند م

ست ک  مع قد او س قرار با ا شم امر این از عمالً جزئ ، قانون  ذخیر  نظام ا شچ ست شد   پو  ا

 دولت ب  پول خلق اخ صااص این بر عالو . اندکرد  غصاب را دولت کارکرد این هابانک چراک 

 .(1936 شد )فیشر، خواهد نیز دولت یها بده کاهش باعث

 نگران  در و ترس هیچ هاآن اوالً. دارد فوایدی نیز هابانک برای% 100 ر یذخ با بانکداری نظام

هر  در را دیداری گذارانساادرد  یهاخواساا   ک  قادرند آیا اینک  و بانک  هجوم وقوع خصااوص

 شاااهد دیگر جدید ترتیبات در این بر عالو . داشاات نخواهند کنند، برآورد  مقدار هر و لحظ 

 بانک یگذار یسرما و اندازپس بخش ب  زیادی منابع لذا و بود نخواهیم شدید رکودهای و هارونق

 .(1936شد )فیشر،  خواهد سرازیر اندازپسجهت 

 %100 رهیذخارزیابی نظام بانکداری مرکزی با  .4.2.3

. دارد اهمیت بسیار هابانک دیداری یهاسدرد  ب  ال  و فریدمن فیشر، شیکاگو، اق صاددانان نگا  نوع

شان از منظر  دیداری یهاسدرد  و ندارد وجود دیداری یهاسدرد  و کاغذی پول میان تفاوت  ای

 و آثار ب  توج  با اسااااس این بر. کنند م ایفا کاغذی یهاپول ک  کند م ایفا را همان نقشااا 

مدهای یا یداری یهاسااادرد  پ ظام در د کداری ن گذار جزئ ، ذخیر  با بان  تنظیم و یمقررات 

 .دارد قرار ایشان پیشنهادی بانک  اصالحات کانون در هابانک دیداری یهاسدرد 

 ثبات اق صادی مهم موضوع بر% 100 ر یذخ با مرکزی بانکداری نظام شنهاددهندگانیپ اصل  تأکید

 اق صادی ممکن ثبات ب  دس یاب  جزئ ، ذخیر  با بانکداری نظام چارچوب در هاآن منظر از. است

ست ست بانک  نظام این ذات  ویژگ   ثبات ب و نی شأ هاآن. ا  ک  در دانند م این در را  ثبات ب من
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پول  خلق فرایند با هابانک مال  تأمین و  دهوام فرایند جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام چارچوب

را  اق صادی  ثبات ب ک  شد خواهد جامع  در ثبات ب پول یک ایجاد باعث این و است شد  ترکیب

ب   دیداری یهاسدرد  برای% 100 ر یذخ وضع پیشنهاد با ایشان اساس این بر. داشت خواهد پ  در

 .بودند رایج پول یسازهمگن و بانک  پول خلق حذف دنبال

 وارد هابانک پول خلق حذف خصااوص در% 100 ر یذخ با مرکزی بانکداری نظام ب  اشااکال دو

 ب  بیان. نیست مشخص طرح این در هابانک یهاسدرد  سایر تکلیف ک  است آن اشکال اول. است

. پول نشود ب  تبدیل آن یگذار یسرما بخش در بانک یها بده ک  ندارد وجود تضمین  هیچ دیگر

از  بانک یگذار یساارما بخش در ک  کند م بیان خود پیشاانهادی طرح در فریدمن نمون  عنوان ب 

 یگذار یسرما یا  دهوام برای آن از و کرد  منابع جذب ب  اقدام قرض  اوراق یا سهام فروش طریق

اقدام  است، کرد  یآورجمع ک  منابع  از فراتر بانک ک  دارد وجود تضمین  چ  اما ،کند م اس فاد 

یا   دهوام طریق از ک  ی ها بده این ک  داد وجود تضاامین  چ  دیگر بیان ب . نکند  دهوام ب 

ب  . میسر گردد بانک برای پول خلق امکان و نگردد پول ب  تبدیل خود ،شود م ایجاد یگذار یسرما

اقدام  تواند م بانک یگذار یسرما بخش در بانک، یها بده بودن پول ب  توج  با ک  رسد م نظر

 .نماید است، کرد  جمع ک  منابع  از فراتر بده  خلق یا  دهوام ب 

شکال ست ک  آن دارد، وجود% 100 ر یذخ با مرکزی بانکداری نظام خصوص در ک  دوم  ا  در ا

 برای %100 ر یذخ وجود با ح   ،هاسدرد  سایر خصوص در باال ابهام از نظرصرف چارچوب این

س  نک  . دارند را دیداری یهاسدرد  خلق امکان هابانک هم باز دیداری، یهاسدرد  سا در  ک  ا

 بر. روند م ذخایر دنبال ب  سدس و کنند م خلق پول اب دا هابانک ک  است آن شد بیان دوم فصل

 د ، سود یهافرصت وجود صورت در تواند م بانک ،%100 ر یذخ الزام وجود با ح   این اساس

 اس قراض طریق از یا و  بانکنیب بازار از را الزم% 100 ریذخا سدس و کند خلق جدید اب دا سدرد 
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 داشت خواهد پول خلق امکان بانک نیز چارچوب این در دیگر بیان ب . کند تأمین مرکزی از بانک

 .یافت خواهد افزایش قانون  ذخیر  نرخ افزایش ب  توج  با پول خلق یهان یهزتنها  و

ش  شکال دو هر ری  با بانکداری مرکزی ترتیبات در کماکان ک  است بانک یها بده بودن پول در ا

 ساخ اری را ستیبا م هابانک پول خلق حذف برای دیگر بیان ب . شود م حفظ% 100 ر یذخ

 یهاساادرد  از دیداری یهاساادرد  تفکیک و نباشااد پول هابانک بده  آن در ک  نمود طراح 

را  هابانک پول خلق هزین  اگرچ  دیداری یهاسدرد  برای% 100 ر یذخ اعمال یا و یگذار یسرما

 (.86-85، 1394)دولت آبادی،  کرد نخواهد حذف را آن امکان اما ،دهد م افزایش

 %100 رهیذخنظام بانکداری آزاد با  .4.3

پول ،  یهااستیس طریق از و کند خلق بیرون  پول ک  دارد وجود مرکزی بانک ن  ترتیبات این در

صاد و پول شنهاد  این. دارند را درون  پول خلق امکان تجاری یهابانک ن  و کند مدیریت را اق  پی

وجود  آن امروزی مفهوم ب  تجاری یهابانک آن در الب   ک  اساات خالص کاالی  پول نظام شاابی 

صاد در رایج پول تنها لذا و ندارند ست کاالی  پول اق  شنهاد این. ا ضمن واقع در پی ب   بازگشت م 

 ر یذخ هابانک و است بود  جریان در نقر  و طال یهاسک  ک  است بانک و پول تاریخ از ی هادور 

( بانک آمساا ردام در 1936) شااریف بیان بر بنا. داشاا ند م نگ  خود یهاساادرد  مقابل در 100%

 زمان از لحظ  هر در ک  بود دریاف   بانک این. است کرد  م عمل گون نیا تأسیسش اولی  یهاسال

شر ک  بانک  پول انداز  ب  سکوک پول بانک صندوق در کرد ، من  ش   م شد دا  182 از پس اما. با

 مخفیان  صورت ب  و شکست را% 100 ر یذخ نگهداری ب  خود تعهد آمس ردام بانک سال فعالیت

 .شد بانک این ورشکس گ  ب  منجر نهایت در ک  داد وام را خود از ذخایر برخ 

 منظر از ک  میزند مثال را هاآن از ترکیب  یا و مس نقر ، طال، خالص کاالی  پول نظام فریدمن یک

 قرار اساا فاد  پول مورد عنوان ب  ک  کاالی  حجم نظام این در. ندارد دولت مداخل  ب  نیازی او

سبت کاال آن تولید هزین  ب  ردیگ م صمیمات و کاالها سایر ب  ن صوص مردم ت  از سهم  در خ
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س گ  ،دارند م نگ  پول صورت ب  ک  ثروت شد، پول افزایش حجم ب  نیازی چنانچ . دارد ب  با

ص  بخش صو ش ر تولید با خ سخ نیاز این ب  کاال بی  مدتکوتا در  اینک  ب  توج  با. داد خواهد پا

س رد  تغییرات امکان  کند مفراهم   باثبات پول  چارچوب نظام، این ندارد، وجود پول حجم در گ

شأ خود لذا و صادی یها ثبات ب من ش  ممکن دولت عمل در. بود نخواهد مدتکوتا  اق  ست نق  ا

 دولت در حاضر حال در ک  نقش  از فراتر چیزی ک  کند ایفا فلز عیار یا و وزن تأیید خصوص در

 .نیست ،دینما م ایفا تجاری مبادالت در فلزات عیار و وزن تأیید

 %100 رهیذخچارچوب پیشنهادی نظام بانکداری آزاد با  .4.3.1

دی  و رثبارد هایک، میزز، فون نمون  عنوان ب  اتریش مک ب اق صاااددانان میان در پول  مباحث

صاددانان از یک  ک ( 2012)سوتو دی. دارد یاژ یو جایگا  سوتو ست، اتریش مک ب اق   نظری  ا

صاد دانش نظری چالش نیترمهم را مال  بازارهای و بانک  اع بار پول، س ان  در اق  ست قرن آ  و بی

 حال در شد، داد  پوشش نظری لحاظ ب  سوسیالیسم مسئل  ک  این از پس او منظر از. داند میکم 

ضر  سئل ، نیترمهمحا ست پول  مباحث م صاددانان از برخ . ا  چارچوب در نیز اتریش مک ب اق 

صاد و پول رابط  ب  ک  یاژ یو نگا  پول  خود نظری   دولت مداخالت ب  ک  رویکردی و دارند اق 

صاد در شنهاد پول  ترتیبات دارند، اق  سیار ک  کنند م پی % 100 ر یذخ با بانکداری آزاد نظام شبی  ب

 .شود مبررس   پول  ترتیبات خصوص در اق صاددانان این از برخ  نظرات در ادام . است

 فون میزز .4.3.1.1

مداخل   عدم یک . کرد تحلیل بخش دو در توان م را% 100 ر یذخ با آزاد بانکداری پول  ترتیبات

یا  دولت مداخل  عدم دیگری و هاسدرد  برای% 100 ر یذخ الزام یا پول خلق در تجاری یهابانک

 دو با پول خلق ترتیبات این تفاوت. آزاد بانکداری همان یا پول خلق فرایند در مرکزی بانک

 پول خلق ترتیبات دو برخالف. است پول خلق فرایند در دولت نقش و جایگا  در ترتیبات پیشین

 .داشت نخواهد پول خلق فرایند در نقش  هیچ دولت% 100 ر یذخ با آزاد بانکداری در نظام پیشین،
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ک  یک نظام بانک  با ذخیر   داند م( فون میزز را اولین اق صاااددان قرن بیساا م 2012دی سااوتو )

میزز در اولین ویرایش ک اب  .دیداری پیشاانهاد کرد  اساات یهاساادرد درصااد برای  100قانون  

 تفاوت 2پول تعهدی» .، برای اولین بار پیشاانهادش را مطرح کرد1912در سااال  1نظری  پول و اع بار

 اثر بازار بر پول عرض  ک  دهد م قرار ریتأث تحت را بازار گون همان آن عرض  ماهوی با پول ندارد؛

 در نوسانات ک  گذارد م اثر عین  یامبادل  ارزش بر ایشیو  همان ب  آن مقدار در نوسانات ؛کند م

 ک  باشد اصول  همان ب  مقید ستیبا م منطق  صورت ب  بنابراین. گذارد م اثر آن بر پول مقدار

 «.است شد  برقرار پول برای

سکناس و هاسدرد  میان ماهوی تمایز عدم ب  توج  با  مرکزی انکب توسط ک  پول  با بانک  یهاا

شر سان اثرات و شود م من  صاد، بر دو هر یک ش قواعد ک  ردیگ م ن یج  میزز فون اق   پول اران 

 نظام ویژگ  با نظام  را خود لآ دیا پول  نظام میزز. باشد مرکزی بانک پول مشاب  ستیبا م بانک 

 بدون را بانک  یهاحساااب و هااسااکناس افزایش اجاز  هابانک آن در ک  داند م طال اساا اندارد

ش وان  ساس همین بر. ندارند طال پ  و کند م وارد 1844 پیل قانون و پول  مک ب ب  ان قادی او ا

 نظام وع ن ب  تا هساا ند ی هاتالش بیانگر آن، شاابی  قوانین و 1844 پیل بانک  قانون» :دیگو م

س اندارد شان یهاتالش اما. کنند ایجاد را خالص طالی ا ست، ناکاف  ای  یهاتیمحدود چراک  ا

 چک طریق از توان م ک  بانک  یهاحساب و است جریان در بانک  یهااسکناس برای تنها هاآن

شت هاآن از  از پرداخت میان ت ذا شباهت پول  مک ب گذارانانیبن. رندیگ نم نظر در را کرد بردا

 (2012)دی سوتو،  «.نکردند درک را اسکناس طریق از پرداختو  چک طریق

 و دارند اق صادی یهاتیفعال تنظیم در آن نقش و بازار ب  خاص  اع قاد اتریش مک ب اق صاددانان

 پیشنهادی پول  ترتیبات در رویکرد این. کنند نم تجویز را اق صاد در دولت دخالت اساس این بر

شان سان کنش ک اب در میزز فون. دارد وجود نیز ای ش   :ان صاد بر یاددا شار  3 اق   برنام  ب  یاا

                                                             
1 Theory of Money and Credit 
2 Fiduciary media 
3 Human Action: A Treatise on Economics 
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 برقراری با موافق اگرچ  او. کند م بانکداری برای قانون  ذخیر  نظام برقراری برای فیشر ایروینگ

 بانک فیشاار پیشاانهادی ساااخ ار در اینک  ب  توج  با اما اساات درصاادی 100  قانون ذخیر  نظام

فت آن با دارد، وجود مرکزی خال مل » :دیگو م بار نیدرا او. ورزد م م کا ب  طور  این طرح 

 بردن بین از برای آنچ . برد نم بین از را بانک  نظام در دول   مداخل  هرگون  در موجود مشکالت

ساط هرگون  ست، الزم اع باری انب شد م این ا  و تجاری عموم  قواعد تحت را بانکداری ک  با

 «.میاوریدرب است االجراالزم هابنگا  و افراد تمام برای ک  قراردادها مدن 

 هایک .4.3.1.2

شهورترین از یک  شک، بدون ک  هایک  سال در بار اولین .رود م شمار ب  میزز فون اخالف م

 از پس م حد االتیا پول  سیاست" مقال  در درصدی 100 قانون  ذخیر  نظام خصوص در، 1920

 شد  مطرح مباحث ب  اشار  با خود اس اد مانندب  نیز او. است کرد  صحبت 1920 بحران از خرو 

 و تنظیم تا بود امیدوار پول  مک ب» :کند م بیان 1844 پیل بانک  قانون و پول  ک بم توسااط

شار یمقررات گذار س  ان  سکنا شنهاد ک  ا سانات از بود، داد  پی  از اما. کند جلوگیری ادواری نو

شان ک  آنجا شار اثرات ب  تنها ای سکناس ان   قانون شدند، غافل یاسدرد  پول از و کردند توج  ا

 مح وای چنانچ . یابد دساات هدف آن ب  تواند نم آن بر مب ن  مرکزی بانک قانون و پیل بانک 

صل  صدی 100 ذخیر  صورت ب  سازگار شکل  ب  پیل قانون ا  بانک  یهاسدرد  برای طال در

سکناس مانندب  سع  هاا سئل  یابد، تو س   حلرا  هابحران وقوع از جلوگیری م سا   «.یافت خواهد ا

 (2012)دی سوتو، 

 پیل قانون لذا است، آن از جلوگیری برای چارچوب  ارائ  و ادواری نوسانات بر هایک اصل  تأکید

ساس بر را شار تنظیم اگرچ  هایک. کند م تحلیل آن ا سکناس ان  صدی  100 ذخیر  الزام و ا در

شابهت ب  توج  با اما ،کند م تأیید را آن برای سکناس با بانک  یهاسدرد  میان م  جریان، در یهاا

 بانک  یهاسدرد  برای طال% 100 ر یذخ نگهداری ب  هابانک الزام ب  مع قد و داند نم کاف  را آن

 .است اق صادی یهابحران وقوع از جلوگیری جهت
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 رثبارد .4.3.1.3

 .است% 100 ر یذخ با آزاد بانکداری نظام ب  مع قد ک  است اتریش  اق صاددانان از دیگر یک  رثبارد

 رثبارد. شااد بیان نکات  دولت و بازار خصااوص در اتریش اق صاااددانان رویکرد ب  راجع ترشیپ

 آزاد بازار کردن برقرار من سیاس   هدف بگویم ک  ندارم تردیدی من» :دیگو م بار نیدرا( 2001)

 «.باشد م ممکن حد تا است، شد  م داول 1بشود بگذار عنوان ب  یا آنچ 

 از اس اندارد من» .است سازگار آزاد بازار با ک  کند م پیشنهاد را پول  ترتیبات او چارچوب این در

 سااازگار مالًکا آزاد بازار با ک  نظام  تنها و پول  نظام نیترباثبات عنوان ب  درصاادی 100 طالی

 طور  بک   است سیس م  تنها این. کنم م حمایت ،باشد م تقلب و اجبار هرگون  از خال  و است

س م  تنها این .کند م حفظ را مالکیت حقوق کامل   همرا  ب و تورم پایان باعث واقعاً ک  است سی

 (2001)رثبارد،  «.آن دور تجاری خواهد شد

شنهادی ترتیبات صاددانان سایر و رثبارد پی ش  اق  شنهادی ترتیبات با اتری صاددانا پی شیکاگو،اق   ن 

شر ست م فاوت فریدمن و فی  شیکاگو گرو » :کند م بیان گون نیا را تفاوت ( این2001رثبارد ) .ا

ست برای کارا و مفید ابزار یک عنوان ب تکین   یک مثاب ب  صددر 100 پول ب   در دولت یکارد

ض  سط ب  ک  پول عر صطکاک و رهایتأخ وا . کنند م نگا  – ردیگ نم قرار ریتأث تحت پول  نظام ا

 و حقوق آزاد بازار عموم  نظام ب  توج  درصااادی، 100 بانکداری از حمایت برای من دلیل

س، دساا ر در کاالهای مقدار از بیشاا ر آن  پرداخت ب  تعهدات ان شااار من نظر ب . اساات مالکیت

 انکب ک  است منظور بدین. شود گرف   نظر در حقوق  نظام توسط باید لذا و است دزدی و تقلب

سیدهای شر را طال از جعل  ر . ندارد وجود بانک صندوق در چیزی چنین ک  حال  در کند م من 

سان  با تا است تولید برای ضرورت  هرگون  از فارغ پول خلق این. است قانون  تقلب این یک  ک

 نظام هس م مع قد من خالص  طور ب . کنند رقابت منابع ب  دس یاب  در اندداش   تولیدی ترشیپک  

                                                             
1 Laissez faire 
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 اساس  نهادهای و ها یپا برای هم و اخالق برای هم یافاجع  جزئ  قانون  ذخیر  بر بانک  مب ن 

 «.است بازار اق صاد

شار  معیاری ب  اینجا در رثبارد  منظر از. بود نشد  مطرح اق صاددانان توسط او از پیش ک  کند م ا

 و نوع  تقلب دیگر بیان ب  و افراد مالکیت حقوق ب  تعدی نوع  جزئ  ذخیر  با بانکداری نظام او

صاد نهادهای برای یافاجع  ک  آن بر عالو  و شود م محسوب دزدی ست،  بازاری اق   یافاجع ا

 .شود م محسوب نیز اخالق برای

 دی سوتو .4.3.1.4

 رثبارد، و هایک میزز، فون توسط شد مطرح مباحث ادام  در ک  است اتریش  اق صاددان دی سوتو

ست% 100 ر یذخ با آزاد بانکداری نظام ب  مع قد  و اع بار بانک  پول، ک اب در(2012)سوتو دی. ا

سع  دنبال ب  تجاری ادوار ست تحقیقات  برنام  یک تو  و بانک  مال  نظام کدام ک  کند تعیین تا ا

 .است مناسب آزاد جامع  یک برای

 ( بر اساااس دو مبنای سااازگاری نهادهای مرتبط با بازار مال  با اصااول حقوق 2012دی سااوتو )

ضر حال در ک  دول   دفاتر)حذف(مداخل  عدم و سن    ،کنند م و هدایت کن رل را مال  نظام حا

 را اق صادها ممکن حد تا ک  نظام  یکم و بیست قرن در ثباتاب حقیق اً مال  و پول  نظام یک برای

 :کند م پیشنهاد را ذیل اصول اساس بر اصالحات کند حفظ هابحران و رکودها از

 مداخالت ب  دادن پایان و رایج پول یساز خصوص ما رایج؛ پول ان خاب در کامل آزادی (1

 منظور بدین. میکن م پیشااانهاد را آن ارزش کن رل و ان شاااار در مرکزی بانک دولت و

سم  پول ب  تنظیمات مربوط ستیبا م ساس بر ک  ر  برخالف ح   شهروندان تمام آن ا

شر واحد باید خود میل  در پرداخت آزادکنند  ابزار عنوان ب  را دولت توسط شد  پول  من 

 در آن فلزی معادل با کنون  پول ستیبا م اساس این بر. حذف گردد بدذیرند، موارد تمام
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 ب  را طال یا آزادان  صورت ب  تا شود داد  اجاز  بازار سدس ب  و گردد جایگزین طال قالب

 .بدذیرد آرام و خودجوش صورت ب  را پول  سایر اس انداردهای یا و بدذیرد پول عنوان

ساس این بر مرکزی؛ بانک حذف و آزاد بانکداری نظام (2  بانک  قوانین ک  دارد ضرورت ا

 در مداخل  و کن رل برای ک  دول   نهاد هر کل  طور ب  و مرکزی بانک و اصااالح گردد

ست، شد  ایجاد و بانک  مال  بازار  نیست این معنای ب  آزاد بانکداری الب  . گردد حذف ا

 .کنند عمل جزئ  بر ذخیر  مب ن  هابانک ک 

 آزاد بانکداری نظام در ک  عاملین  تمام برای ساان   حقوق  اصااول و قواعد رعایت لزوم (3

  دهوام ویژ  ام یاز از نباید  کسچیه آن اساس بر ک  اصل نیترمهم ژ یوب  مشارکت دارند

صورت ک  وجوه  ش   نزدش دیداری سدرد  ب   ص  صورت ب . ببرد سود ،اندگذا  خال

 .باشد برقرار% 100 ر یذخ با بانک  نظام هم  حال در ک  است ضروری

سوتو نگا  صاد آن یهادخالت و دولت ب  رثبارد و هایک میزز، فون نگا  ام داد در نیز دی   در اق 

ست سوتو منظر از. ا صار بانک ، قوانین مرکزی، یهابانک چون نهادهای  دی  شار در انح پول  ان 

 یزیربرنام  بر مب ن  ،کنند م تنظیم را کشااوری هر مال  بخش ک  خارج  ارزهای کن رل و رایج

 ک  طورهمان. صااحیح بازاری اق صاااد یک تا اساات سااوساایالیساا   نظام چارچوب در مرکزی

 مب ن  توان نم نیز را مال  بخش نیست، ممکن دیک اتوری دس ورات طریق از جامع   دهسازمان

س   یهاچارچوب بر سیالی سط ب  ک  هماهنگ  عدم این بر عالو . کرد  دهسازمان سو  هم  وا

 منعکس اق صاد در رکود و رونق ادوار شکل ب  روشن طور ب  شود م ایجاد مداخالت دول   انواع

 .گردد م

 %100 رهیذخارزیابی چارچوب نظام بانکداری آزاد با  .4.3.2

صاددانان ک  مباحث  در سیار نکات ،اندکرد  بیان پول خلق ترتیبات دربار  اتریش مک ب اق  و  مهم ب

صاددانان مانند هم هاآن. دارد وجود  توجهقابل شگا  اق  شر، شیکاگو، دان لزوم  ب  ال  و فریدمن فی
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ک   طورهمان الب  . دارند اع قاد جزئ  ذخیر  نظام چارچوب در هابانک درون  پول خلق اصااالح

تجاری  یهابانک پول خلق حذف چرای  از م فاوت  تبیین اتریش  اق صاددانان شد، بیان نیز ترشیپ

 .دارند

سط ک  مهم  نکات از یک  سوتو تو ست، شد  مطرح دی   یهاداللت و حقوق  ماهیت اهمیت ا

 در بانک مش ریان ک  یاسدرد  او منظر از. است جزئ  قانون  ذخیر  نظام در یگذارسدرد  قرارداد

. خواهد بود نامشروع امری حقوق  ازلحاظ آن در بانک تصرف لذا و است امانت نوع  ،گذارند م

س   از نظرصرف س   عدم یا در سوتو، ادعای در نقش  ک  قراردادها حقوق  ابعاد ب  توج  دی 

س  سا سئل  دارد، مبادل  طرفین اخ یارات و هاتیمالک محدود  و حوز  تعریف در ا ست یام  ک  ا

 .گیرد قرار مدنظر پول خلق ترتیبات طراح  باید در

در  اتریشاا  اق صاااددانان ک  اساات شااد  باعث اق صاااد در آن یهادخالت و دولت ب  نگا  نوع

این  بر. نگیرند نظر در دولت توسط بیرون  پول خلق برای جایگاه  هیچ خود پیشنهادی چارچوب

پیشنهاد  را طال اس اندارد نظام ب  بازگشت ایشان اق صاد، در پول وجود ضرورت ب  توج  با اساس

س اندارد نظام ب  بازگشت. کنند م پول  خلق امکان هابانک ن  و دولت ن  ک  دارد را فاید  این طال ا

 .شد خواهد اق صادی ثبات افزایش باعث این و ندارند را دس وری

مربوط ب   اول چالش. اساات روروب  ی هاچالش با حاضاار حال در طال اساا اندارد نظام برقراری

( 1959فریدمن ) .کشف، اس خرا ، ضرب طال و اجرای  کردن نظام اس اندارد طال است یهان یهز

زیادی جهت خلق و تولید پول خواهد  یهان یهزاجرا و تداوم نظام اسااا اندارد طال  کند مبیان 

 باشاایم، داشاا   کاالی  پول  نظام یک بخواهیم چنانچ ] 1959 سااال [ حاضاار حال در. داشاات

 .کنیم ازیموردناز تولید مل  را صرف تولید پول اضاف   %5. 2در حدود  هرسال  ستیبا م

 هان یهزاین  ب  توج  با طال اس اندارد نظام برقراری اساساً آیا ک  است آن شود م طرح ک  سؤال 

 کرد دس وری طراح  یهاپول چارچوب در ترتیبات  توان نم آیا ترمهم آن از و خیر یا است بهین 
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 نظام توان م رسد م نظر ب . نباشد ممکن پول خلق فرایند در هابانک و دولت مداخالت آن در ک 

 خلق ناشاا  از درآمدهای از خود یهان یهز مال  تأمین امکان دولت آن در ک  کرد طراح  پول 

 در  ثبات ب باعث ک  یاگون  ب  را پول خلق امکان نیز تجاری یهابانک و باشااد نداشاا   را پول

 .باشند نداش   شود، اق صاد

سئل  س اندارد نظام ب  بازگشت ک  دیگری م  اجرای  کردن امکان ،کند م روروب  چالش با را طال ا

س اندارد نظام تداوم و اجرا یهان یهز از نظرصرف دیگر بیان ب . است آن  ذخایر موجود یاآ طال، ا

 .داشت خواهد را طال ب  آیند  و کنون   پول ریغ و پول  نیازهای کفایت جهان در طال

 نظام بانکداری آزاد با ذخیره جزئی .4.4

و  تنظیم هرگون  و مرکزی بانک اتریش  اق صاددانان پیشنهادی ترتیبات مانندب  پول  ترتیبات این در

 نیز ترتیبات این واقع در. ندارد وجود بانک  و پول  بازار بر حاکمیت یگذاراسااتیساا و کن رل

 این در یامقال ( 1983گرینفیلد ) و ییگر. اساات پول حوز  در " بشااود بگذار" بر رویکرد مب ن 

 آن بیانگر خود عنوان این» :اندنوشاا   "1پول  ثبات ب  بشااود بگذار رویکرد "عنوان با چارچوب

ست شت نخواهد وجود ترتیبات این در پول  سیاست ب  عنوان چیزی ک  ا  از فارغ پول بازار و دا

 «.کرد خواهد محقق را ممکن پول  ثبات بیش رین و تنظیم مداخل  هرگون 

 چ  آزاد یا بشااود بگذار پول  رژیم یک ک  سااؤال این ب  پاسااخ ( در1994وایت ) و ساالگین

ست آزاد پول  نظام یک در ک  ی ها ژگیو ب  دارد، ی ها ژگیو شار  نی نظام   چنین در. کنند م ا

 ندارد؛ وجود دولت کفالت تحت مرکزی بانک ندارد؛ وجود مبادل  واسااط  حجم بر دول   کن رل

 مقدار، برای محدودی   ندارد؛ وجود تجاری یهابانک خرو  و شااعب  ایجاد ورود، منع  برای

شر بانک ک  سهام  و ها بده و ترکیب انواع  ک  ی های دارا ترکیب یا مقدار، انواع یا کند م من 

. ندارد وجود توسط دولت هاسدرد  ضمانت ندارد؛ وجود بهر  نرخ کن رل ندارد؛ ، وجوددارد م نگ 

                                                             
1 A Laissez-Faire Approach to Monetary Stability 
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 اصااول از فراتر مشاا ریانش و بانک میان قرارداد در محدودیت هیچ نظام  چنین کل  در طور ب 

 و ییگر. داشاات نخواهد وجود اساات، حاکم تجاری قراردادهای هم  بر حقوق  ک  اساا اندارد

سط  ب  مربوط ترتیبات ک  مع قدند گرینفیلد نیز  بازار ب  ستیبا م بانک  و مال  نظام و مبادل  وا

 .گردد اتخاذ «بشود بگذار» درویکر ستیبا م هاآن ب  نسبت دیگر ب  عبارت و شود سدرد 

شنهادی ترتیبات با جزئ  ذخیر  بر مب ن  آزاد بانکداری تفاوت صاددانان پی ش  اق   در الزام نیز اتری

 ترتیبات انبساط این در اساس این بر. باشد م هاسدرد  برابر در قانون  ذخیر  نگهداری ب  هابانک

 و یا وام اعطای طریق از و تجاری یهابانک توساط پول حجم گسا رش دیگر عبارت ب  و پول 

 .ردیگ م صورت مس قیم گذاریسرمای 

سوتو  ک  داند م جزئ  ذخیر  با آزاد بانکداری مک ب را پول  ترتیبات این ب  قائالن(  1998) دی 

 اق صاددانان مک ب از بعض . است شد  ایجاد م فاوت نظری هایپیشین  با اق صاددانان  ائ الف با

انگلیسا   سااوبژک یویساات مک ب اعضااای از بعضاا  هوروی ز؛ و ساالگین وایت، همچون اتریش

این  ب  مع قد تیمبرلیک و ییگر گالساانر، همچون انیگراپول از بعضاا  نهایت در دوود و همچون

 .هس ند پول  ترتیبات

 چارچوب پیشنهادی نظام بانکداری آزاد با ذخیره جزئی .4.4.1

 بانک نقش و جایگا  سااتیبا م نیز چارچوب این در پیشاانهادی، یهاچارچوب سااایر همچون

ساالگین . کرد تبیین را درون  و بیرون  پول خلق چگونگ  و کیفیت همچنین و هابانک مرکزی و

 فضااای  در هابانک آن در ک  کند م تعریف چارچوب  را  میتنظ ریغیا  آزاد ( بانکداری1994)

صورت و رقابت شر را پول  پای  ب  لیتبدقابل پول  تعهدات آزاد ب    تعهدات این او. کنند م من 

 نزد دول   پول انباشت کردن جایگزین طریق از پول کردن ی زدااستیس برای را ابزاری خصوص 

ص  پول بانک  با مردم صو ست شد  محدود پول  پای  تغییرات ک  حال  در خ  این بر. داند م ا

 چارچوب در پای  پول الب  . اساات ضااروری پای  پول یک وجود نیز این چارچوب در اساااس
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سبت م فاوت  کارکردهای ذخیر  جزئ  با آزاد بانکداری  و سلگین. دارد پول  ترتیبات سایر ب  ن

سب  را تعیین » :شمارند برماین پول را این گون   یها ژگیو وایت  کند ماین پول هم واحد محا

 پای  پول این. گرفت خواهد قرار اس فاد  مورد بانک  نظام تسوی  برای نهای  ابزاری عنوانو هم ب  

 ران یگسخت قاعد  یک اساس بر یا و ثابت آن حجم ک  باشد دس وری پول یا نقر  یا طال تواند م

 «.پول  صالحدیدی ایجاد نکند یهااستیسگردد تا فضای  برای  تعیین

 :کند م بیان ذیل اصل س  چارچوب در را خود پیشنهادی پول  ترتیبات ( ابعاد1994سلگین )

شار برای هابانک آزادی (1 سکناس ان  ک   حال  در دیداری، یهاسدرد  بر عالو  بانک  یهاا

 هس ند پای  پول برای یترکامل جایگزین بانک  یهااسکناس

فعاالن  رایج پول عنوان ب  بانک  یهااساااکناس با پای  پول کامل جایگزین  برای تمایل (2

 بانک  غیر اق صادی

 قانون  ذخیر  الزام حذف (3

 ترتیبات  است شبی  بسیار کنند م پیشنهاد نوین آزاد بانکداری ب  مع قد پردازان ینظر ک  چارچوب 

ضر حال در ک  شورها بانک  و پول  نظام بر حا ست، حاکم ک نظام  این در اوالً ک  تفاوت این با ا

ستیس سکناس توانند م هابانک اًیثان و ندارد وجود مرکزی بانک گران  مداخل  یهاا شر هم ا  من 

سیار چارچوب این. کنند ست ترتیبات  شبی  ب صویب از پیش ک  ا  در 1844 سال در پیل قانون ت

س ان حاکم سکناسسدرد ،  بر عالو  هابانک دور  آن در. بود انگل شر را خود مخصوص یهاا  من 

 پایین مبادالت  هزین  ب  توج  با. بود طال مسااکوکات یعن  پای  پول ب  لیتبدقابلک   کردند م

 در بانک  یهااسکناس از اق صادی فعاالن طال، مسکوکات ب  نسبت بانک  یهااسکناساز  اس فاد 

 در تا نداشت وجود هم مرکزی بانک دیگر سوی از. کردند م اس فاد  خود مال  و مبادالت تجاری

 .کند تعیین هابانک ذخایر میزان برای نسب   و کند مداخل  هابانک خلق پول روند
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 ارزیابی نظام بانک داری آزاد با ذخیره جزئی .4.4.2

سیار نک   سط شد  ارائ  مباحث در ک  مهم  ب  جزئ  ذخیر  با آزاد بانکداری نظام طرفداران تو

ست آن دارد وجود شان ،%100 ر یذخ با آزاد بانکداری نظام طرفداران برخالف ک  ا صراری ای  بر ا

سکوکات پای ، پول ک  این شد، نقر  یا طال م شان. ندارند با  مداخالت حذف برای ک  مع قدند ای

 بساایار قواعد اساااس بر آن حجم الب   ک  دساا وری یهاپولاز  توان م پول، در خلق دول  

 مزیت شااد بیان نیز ترشیپ ک  طورهمان. کرد اساا فاد  توان م نیز ،شااود م تعیین ران یگسااخت

س فاد  سیار یهان یهز در پای  پول عنوان ب  نقر  و طال مسکوکات جای ب  دس وری یهاپول از ا  ب

 .است آن ان شار و خلق پایین

 از دور ب  هابانک میان رقابت ک  اساات آن جزئ  ذخیر  با آزاد بانکداری نظام در اصاال  اید 

و  کارای  بهبود باعث تواند م اق صاااد یهاحوز  سااایر همچون دولت دخالت و نظارت هرگون 

حوز   ب  نامرئ  دست دک رین گس رش دنبال ب  هاآن دیگر بیان ب . گردد اق صاد کل در رفا  افزایش

 سااایر و هابانک ک  اساات مع قد (1985) نیتوب مقابل در. هساا ند اق صاااد در پول خلق و پول

سات س س ند هاصنعت سایر شبی  مال  مؤ ست آن او دلیل. نی سات این ک  ا س  از ریسدرد  پذ مؤ

 یهااستیس ان قال مجرای دیگر سوی از و کنند م عرض  را اق صاد در مبادل  ابزار() وسیل  سوکی

 توبین ،ریساادرد  پذ مؤسااسااات یها ژگیو دو این ب  توج  با. هساا ند ب  اق صاااد مرکزی بانک

 او. داند م ضروری پول  کن رل یریاثرپذ و پرداخت نظام حفظ را جهت مؤسسات این یگرمیتنظ

 :کند م بیان دیگر یامقال  در

سبت کنیم، محافظت پول  پرداخت نظام از داریم نیاز ما» س  ب  ن س ر سط  ب  د سایر  و مبادل  وا

 مرکزی بانک توسط پول  مؤثر مدیریت دهیم، اطمینان مردم عموم برای ایمن و مناسب یهای دارا

مدیریت  و پول ان شار اساس  قانون اساس بر را دولت مسئولیت و حاکمی   قدرت و کنیم را فراهم

( توجیه  ک  توبین برای مداخل  دولت )تنظیم گری( در 1987)توبین،  «.را حفظ کنیم ارزش آن

اس فاد  از » .است اق صاد در واحد پول مثبت عرض  خارج  اثرات بر مب ن  ،کند م بیان حوز  نیا
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سب  ش رک پول  واحد محا س فاد  و م سط  یک از ا  خارج  اثرات عموم  رشیموردپذ مبادل  وا

 دسات اج ماع  منافع این ب  تواند نم تنهای  ب  آزاد بازاری رقابت ک  کند م ایجاد مهم  مثبت

 .(1985کند )توبین،  محافظت هاآن از و یابد

 بیان ایشااان ک  اساات آن دارد، وجود ایشااان پیشاانهادی چارچوب در ک  مهم  ابهامات از یک 

صاد در پای  پول تغییرات ب  نیازی آیا ،اندنکرد   آن، تغییرات ب  نیاز صورت در و خیر یا هست اق 

سم صاد ب  جدید یهاپول ورود مکانی سم دیگر بیان ب  و اق  صاد در جدید پای  پول خلق مکانی  اق 

 .بود خواهد چگون 

 ک  است اشکاالت  همان است، وارد جزئ  ذخیر  با آزاد بانکداری ترتیبات ب  ک  اساس  اشکاالت

 پول خلق این دیگر بیان ب . اساات وارد جزئ  قانون  ذخیر  نظام در هابانک درون  پول خلق ب 

 خلق فرایند و  دهوام فرایند ترکیب ب  توج  با جزئ  ذخیر  با آزاد بانکداری نظام در هابانک

 .شد خواهد اق صادی نوسانات تشدید یا و ایجاد باعث ک  کرد خواهد ایجاد ثبات ب پول یک پول،

 و هابانک مدیران نفع ب  درآمد توزیع نظام پول، خلق از ناشاا  منافع ب  توج  با این بر عالو 

 قانون  ذخایر نگهداری الزام عدم ب  توج  با دیگر سوی از. کرد خواهد تغییر هاآن سهام صاحبان

 ب  بانک  هجوم بروز امکان پول  چارچوب این در مرکزی بانک منابع از اساا فاد  امکان عدم و

سط  ساس این بر. دارد وجود پای  پول ب  یاسدرد  پول تبدیل در تا -بانک ناتوان  وا  یهانظام ا

)دولت آبادی،  داشااات خواهد قرار اخ الل معرض در هموار  پول  چارچوب این در پرداخت

1394 ،96-97). 
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 جزئیتجربه کشورها در طرح های بدیل نظام ذخیره  (5

شد   س  های انجام  شود.  %100م ذخیر  نظاطبق برر شوری پیاد  نم   ضر در هیچ ک در حال حا

«  1پول سودمند»مربوط ب  جنبش  %100تنها تالش عمل  در راس ای برقراری نظام بانکداری ذخیر  

سال  ست ک  در  س ند طرح  110000با جمع آوری بیش از  2014ا سوییس توان شور  ضا در ک ام

س  بگذارند. طرح این جنبش ب  نام خود را  شور ب  هم  پر ک  « سوییس پول حاکمی  »در این ک

ب  هم  پرساا  گذاشاا   شااد ک  با  2018م  باشااد، در ژوئن  2الهام گرف   شااد  از طرح شاایکاگو

 آراء مخالف رد شد و ب  مرحل  اجرا در نیامد. %75,72آراء موافق و  24,28%

 

  

                                                             
1 Positive money 
2 Chicago plan 
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