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 نظریه پولی تولید و نقش پول در توسعه

 2و سید مهدی بنی طبا 1نسیم قباشی

 

 لید تقلیل میبر خالف نظريات متعارف كه نقش پول را به محرك تقاضا و تسهیل كننده مبادله كاال پس از تو

 بربه زمان ذعانادر نظريۀ پولی تولید با دهد، نظريۀ پولی تولید، مدعی نقش پول در متن فرآيند تولید است. 

شود؛ بودن فرآيند تولید، مسئلۀ جلب مشاركت عوامل پیش از حصول محصول بسیار بااهمیت تلقی می

بین  مشاركتی كه اصالً بدون تحقق آن محصولی حاصل نخواهد شد. معجزۀ پول در اين میان، حل تعارض

ل هماهنگی بین عوامل تولید زوم جبران عوامل تولید پیش از حصول محصول است. پوبربودن تولید و لزمان

د، بی نیاز را محقق كرده، و ارتباط عوامل تولید معطوف به خلق ارزش و ثروت را از روابط شخصی و اعتما

ر ارتباط با بخش د پولی نظام اهمیت و جايگاه تبیین در تولید رويكردی نوين پولی در واقع، نظريه كند.می

 برای اولیه نقدی سرمايه مثابهبه پول چرخۀ تولید با كه است ايده اين بر واقعی اقتصاد است. اين نظريه مبتنی

 برای بانكی اعتبار. يابدمی پايان فروش از حاصل هایعايدی عنوانبه پول با و شده شروع هانهاده اكتساب

 . كندمی تولید عوامل كنترل و اكتساب به قادر را هاآن كه دارد ایزمینه و ظرف حكم هابنگاه

، «تولید نهاده مثابهبه پول» يا «تقدم پول بر تولید»داللت تحلیلی بسیار مهم نظريۀ پولی تولید عبارت است از 

جريانات پولی  چنانكه موفقیت اقتصاد در حوزۀ تولید كاال و ثروت به مقدار معتنابهی منوط به كاركرد صحیح

پول در منشأ  ، اهمیت سوگیریاين نظريه غیرمستقیم داللتشود. معطوف به تأمین مالی تولید تفسیر می

شود. اينكه پول از چه منشئی و معطوف به تأمین رشد آن برای تركیب نتايجی است كه از اين رشد حاصل می

ای كه در مالی كدام فعالیتها رشد كند، اهمیتی تام در قضاوت ارزشی در باب رشد حجم پول دارد، مسئله

 كردن نقش پول در تحريک تقاضا قابل درك نیست.از پول با خالصهتفسیر جريان متعارف 

 

 واژه های كلیدی: نظريه پولی تولید، خلق پول، اعتبار، توسعه.
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 مقدمه:-1

های فراوانی مواجه شده است. اهمیت نظام های اخیر، از طريق نظام پولی و بانكی با اخاللاقتصاد كشور در سال

ولی و بانكی كشور به حدی است كه متغیرهای كالن همچون تولید، بیكاری، نقدينگی، ارز و ديگر متغیرهای مهم پ

 دهد.الشعاع خود قرار میاقتصادی را تحت

نظام بانكی بوده و های خصوصی نیز، وابسته بههای مالی دولت و حتی بنگاهاين مهم تا جايی است كه اكثر سیاست

 ها را متأثر خواهد كرد.پولی و عملكرد نظام بانكی، آنی سیاست نحوه

تولید را با مسئله كمبود   ركودترين عواملِدر حال حاضر كشور در حوزه تولید، با ركود مواجه است و يكی از مهم

كه در تكاپوی كمک به صنعت تولید  بنیانهای دانشكنند. همچنین در حوزه كارآفرينی و شركتسرمايه توجیه می

ترين عامل محدودكننده سرمايه و تأمین مالی د، مهمی فراوانی به تولید كشور بیفزاينافزودهتوانند ارزشهستند و می

های مالی دولت، مخصوصاً در بودجه عمرانی، آنچه دولت را با چالش مواجه كرده است است. همچنین در حوزه سیاست

نداشته باشد، باز هم مسئله در عدم وجود سرمايه كافی و تأمین و باعث شده است كه بودجه عمرانی، رشد زيادی را 

المللی برای كشور اتفاق افتاده است، مالی است. همچنین با توجه به شرايط تحريمی كشور و مسائلی كه در سطح بین

 های آينده خواهد بود.های مهم كشور در سالمسئله تأمین سرمايه يكی از چالش

رهای های اساسی كشور است. در كشوكه تأمین مالی مخصوصاً از سوی بانک، يكی از حوزه رسدبنابراين به نظر می

جنوبی، ژاپن و ...، اند، از جمله چین، كرهيافته پیوسته به جمع كشورهای توسعهمختلف، مخصوصاً كشورهايی كهً

و هدايت اعتبار برای بخش تولید و  اند، خلقترين اقداماتی را كه در دستور كار قرار دادهتوان گفت يكی از مهممی

 شود.های مولد بوده است كه موتور محرك رشد اقتصادی اين كشورها محسوب میبخش

يكی از مسائلی كه الزم و ضروری است كه مورد بررسی قرار بگیرد، مسئله خلق پول است كه در نظام بانكداری 

گری بانک نیست. بدين دهی، نیازی به نقش واسطهو وامكه برای تسهیالت طوریمدرن، شكلی متفاوت يافته است به

ها را بخواهند وام بدهند. بلكه ها در شعب و نزد خود پولی داشته باشند تا آنمعنا كه الزاماً نیازی نیست كه حتماً بانک

 ای، از هیچ پول خلق كنند و وام بدهند.توانند بدون هیچ پشتوانهمی

كه در اين حوزه وجود دارد، نظريه پولی تولید است كه در تكاپو است نشان دهد  در همین راستا يكی از نظرياتی

تواند تبديل به فرصتی برای رشد اقتصادی، تولید، حل اقتصاد چگونه از محل خلق پول بانكی و خلق پول از هیچ، می

 معضل بیكاری و ديگر متغیرهای اقتصادی باشد.

در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد است. اين  پولی نظام اهمیت و جايگاه نتبیی در تولید رويكردی نوين پولی نظريۀ

 برای اولیه نقدی سرمايۀ مثابهبه پول با ؛«است پولی ماهیتی دارای تولید چرخۀ» كه است ايده اين بر نظريه مبتنی

 حكم هابنگاه برای بانكی اعتبار. يابدمی پايان فروش از حاصل هایعايدی عنوانبه پول با و شده شروع هانهاده اكتساب

 .كندمی تولید عوامل كنترل و اكتساب به قادر را هاآن كه دارد ایزمینه و ظرف

 و هاظرفیت شود،می ايجاد اختالل بانكی اعتبارات به ثروت مولد هایبخش دسترسی وقتی كه معناست بدان اين

 لذا. است اولويت فاقد كه شد خواهد هايیفعالیت مصروف يا مانده عاطل موجود، تكنولوژی حتی و تولید هاینهاده

 موفق را هاآن است قادر گیرد، قرار فنی دانش به مجهز و توانمند كارآفرينان دسترس در چنانچه «تولید بر مقدم پول»

 كند. تولید بیكار و متكثر عوامل سازیهماهنگ و آوریجمع اكتساب، به
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 حلقۀ «تولید نهاد مثابهبه پول» يا «تولید در پول» مفهومی سازیمدل برجستۀ مشخصۀ با پول، جايگاه از تبیین اين

 حائز وكارهاكسب برای اندازه اين به مالی تأمین و پول چرا كه دهدمی توضیح يافته و را متعارف جريان در مفقوده

 .است اهمیت

 نشده اجابت نیازِ دارای هایبخش سویبه( پول خلق) جديد پول اگر: است اين تولید پولی نظريۀ مهم بسیار داللت

 و تولید عوامل كاراندازیبه قادر شود، داده سوق فنی دانش از برخوردار و توانمند هایعاملیت و بالاستفاده هاینهاده و

 .است حقیقی بخش بر ماندگار تأثیرات جاگذاریبه درنتیجه و ثروت خلق

جديدی در ارتباط با اصالح نظام بانكی فراهم خواهد كرد  اندازچشمشناخت اين رويكرد و نسبت آن با خلق پول، 

و كمک خواهد كرد پول و نظام بانكی در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد كه در اين پژوهش قرار است 

 به آن پرداخته شود.

 انواع نظریات پولی-2
ها به پول بررسی شود تا جايگاه نظريه پولی تولید را خوب فهم نظريه پولی تولید نیاز است نگاه برای فهم جايگاه

 زا.حالت درون-2زا حالت برون-1طوركلی در اقتصاد، برای عرضه پول، دو نوع نگاه وجود دارد: به كرد.

در واقع در اين حالت عرضه پول  زا، عرضه پول و حجم پول، وابسته به ذخاير كل بانک مركزی است.در حالت برون

ديگر عرضه پول، عبارتبه صورت عمودی است و میزان تغییرات حجم پول، وابسته به تصمیمات بانک مركزی است؛به

های تجاری در گرايان و چرخهها و پولهايی همچون كالسیكی، نئوكالسیكی، كینزينعلت ساير متغیرهاست. ديدگاه

گیرند. اين عده معتقدند كه میزان عرضه پول از طريق بانک مركزی و زا در نظر میرونتحلیل خود عرضه پول را ب

شود. همچنین در اين ديدگاه مخصوصاً در ديدگاه كالسیكی و بدون توجه به فاكتورهای مؤثر بر بازار مالی تعیین می

ها ا، صرفاً باعث افزايش قیمتزصورت برونگرايان، پول خنثی است يعنی افزايش حجم پول بهنئوكالسیكی و پول

 شود و بر روی متغیرهای حقیقی از جمله تولید و بیكاری تأثیرگذار نیست.می

سادگی قادر به كنترل حجم پول در اقتصاد نیستند زيرا عرضه پول با دسته دوم اعتقاد دارند كه مقامات پولی به

توان در اين نگرش گفت كه عرضه پول معلول ساير یشود. در واقع متقاضای اعتبار و درون بازار مالی تعیین می

گیرد و شبكه بانكی مجبور است كه به میزان تقاضا، پول متغیرهاست. در واقع تقاضايی برای پول به هر دلیل شكل می

 ها اين ديدگاه را دارند.ها و پساكینزیهايی همچون اتريشیعرضه كند. ديدگاه

زايی پول است. به اين معنا گیرد و قائل به درونپولی تولید در دسته دوم قرار میبندی، نظريه با توجه به اين دسته

گیرد و شبكه بانكی برای پاسخ به كه عرضه پول وابسته به تصمیم بانک مركزی نیست، بلكه تقاضای پولی صورت می

كه تقاضا  د ندارد و تا زمانیديگر محدوديتی برای خلق پول وجوعبارتبه تقاضای پول، مجبور به خلق پول خواهد شد؛

 برای پول وجود داشته باشد، شبكه بانكی خلق پول را انجام خواهد داد.

 خلق پول جدید-3

ای برای سنجش ارزش و يا وسیله الملل امروز، تغییر معنا داده است. اگر تا ديروز پول وسیلهپول در نظام بیناساساً 

برايش كمرنگ شده است. در پرتو همین مسئله، نگاه به بانک نیز تغییر  شد، امروز ديگر اين معنامبادله تعريف می

 كرده است.
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شان را در آنجا يعنی بانک مكانی است كه مردم پول شد؛عنوان واسطه وجوه به آن نگريسته میبانک تا گذشته به

و نیازمند  و برای كسانی كه طالبآوری كرده ها را جمععنوان امین مردم، آن پولگذارند و بانک بهعنوان سپرده میبه

ها برای اينكه نقش واسطه را پیدا كنند و بتوانند ديگر، بانکعبارتبه كند؛عنوان تسهیالت، پرداخت میپول هستند به

ضافی، مابقی را و بعد از كسر ذخیره قانونی و ذخیره ا تسهیالت بدهند، حتماً بايد در بانک پولی وجود داشته باشد

 م دهند.بتوانند وا

توانند با مديريت ها میشود. دولتوسیله حكمرانی تلقی می يک قرارداد اجتماعی و اما در رويكرد نوين و مدرن، پول

نک، بانک ديگر صحیح پول، حكمرانی خود را قوت دهند و بسیاری از اهداف خود را پیش ببرند. در رويكرد مدرن به با

گذارانی دهی نیازی ندارد كه حتماً سپردهل است. بانک ديگر برای تسهیالتواسطه وجوه نیست بلكه بانک خود خالق پو

 ها را تبديل به وام كند.داشته باشد و آن سپرده

ی جديد نداشته باشند، با يک عملیات قانونی، از هیچ توانند در يک سازوكار مشخص، ولو اينكه سپردهها میبانک

و  ترين دلیل آن هم كاهش حجم اسكناسينگی را افزايش دهند. مهمدهی و نقدپول خلق كنند و میزان تسهیالت

درصد سهم اسكناس و  3ديگر پول فیزيكی است كه در حال حاضر از كل نقدينگی كشور، حدود عبارتو به مسكوك

د توانشود، بانک میدرصد از حجم نقدينگی، اعتبار است. وقتی در سیستم جديد، پول اعتباری می 97مسكوك است و 

 با مجوزهای قانونی، پول خلق كند و نقدينگی را افزايش دهد.

يابد، بلكه با برگرداندن اصل تسهیالت، آن گونه نیست كه با خلق پول اعتباری همواره نقدينگی افزايش میالبته اين

 يابد.ش میهیالت نكول شده است كه نقدينگی افزاياندازه بهره و تسشود و تنها بهمقدار اصل تسهیالت امحا می

ها و گذاریتواند تمام سیاستبانک مدرن و خلق پول در سیستم جديد، بسیار مهم است و میپس بايد گفت فهم 

 ار دهد.های اقتصادی را تا حد زيادی تحت شعاع قربرنامه

 نظریه پولی تولید-4
اقتصاد نامتعارف است. اين رويكرد چرخه پولی تولید، بخشی از ادبیات گسترده و ناهمگن اقتصاد هترودكس و يا 

، 2وسیله مؤلفانی چون برانكاسیوو كارهای منتشرشده به 1980از نیمه اول دهه  1رويكرد با مطالعات آگوستو گرازيانی

اند، های او را در جهات مختلف گسترش دادهكه تحلیل 8، زازارو7، داوانزاتی6، فونتانا5، بلوقیوره4، مسوری3بوسونه

                                                             
1 Agusto Graziani 

2 Emiliano Brancaccio 

3 Biago Bossone 

4 Marcello Messori 

5 Riccardo Bellofiore 

6 Giuseppe Fontana 

7 Forges Davanzati 

8 Alberto Zazzaro 
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وسیله دانشمندانی از ايتالیا، فرانسه، ای از مطالعات سیستماتیک بهه دوم قرن بیست، تعداد فزايندهرونق يافت. در نیم

 انگلیس و سوئیس به اين موضوع اختصاص داده شده است.

ای برای كند و اهمیت ويژهنظريه پولی تولید، اقتصاد را از زاويه پولی و با تمركز بر جريان گردش پول تحلیل می

توجهی در متغیرهای ها قائل است. طبعاً در اين نگاه پول خنثی نبوده و نقش قابللق پول بانكی و نقش بانکفرآيند خ

هم صحیح از پول و تبیین فپولی اقدام به بحث پیرامون  چرخهپردازان اقتصاد كالن و فرآيندهای تولیدی دارد. نظريه

ن رويكرد ريشه در فهمی اشتباه و بنیادين از پول و یرامون اياند؛ چرا كه بسیاری از مجادالت پخلق پول بانكی نموده

 (.2002خلق پول دارد )سسكارسیا و پارجیوز، 

 رویکرد نظریه پولی تولید-4-1

ای از جريان پولی توصیف عنوان يک توالی چرخهكند كه فرآيند اقتصادی بايد بهاين رويكرد اين ايده را دنبال می

وسیله كارل ماركس شده بهپول( توصیف-كاال-)پول M-C-Mری به خاطر چرخه سرمايه گذاو بررسی گردد. علت نام

 ماركسیسم نوع يک جهتازاين كینز، و ويكسل، شومپیتر چون دانشمندانی گرازيانی در كتاب سرمايه است. از ديد

 (.1982آوردند )گرازيانی،  به وجود را واقعی زيرزمینی

يک  ضرورتاً پول است، پول مقوله بر شناختیجامعه برشی متضمن كه ماركس كالن اقتصاد به با رويكرد مطابق

 ماركس كار ارزش نیروی نظريه ايتالیايی دانشمندان بعضی ديد از .است تولید فرآيند در كار نیروی بر حكمرانی وسیله

 (.2003)بلفیور، رالفونزو،  شود وارد چرخه مدل غالب در بايد و تواندمی

ای های كینز منبعی مهم برای ايجاد رويكرد چرخهای بر پول و بعضی از نوشتهنظريه عمومی، رسالهبدون شک كتاب 

 نظريه و بودن رساله مكمل ماهیت حفظ با كینز كارهای از پیوسته تفسیر يک رويكرد نظريه پول هستند. درواقع

 (.2005دهد )دوانزتی، رالفونزو، می ارائه عمومی

 اجتماعی روش با همگام و كندمی رد را نئوكالسیكی سنت از فردگرايانه شناسیروش یدی تولرويكرد نظريه پول

 از) كارگران و هابنگاه ها،بانک ( گانهسه ساختار يک كینزی و ماركسی كالسیكی، سنت به مربوط هایتاريخی، تحلیل

 .كندمی را توصیف اقتصاد چرخه در پول جريان وسیلهبه اقتصاد فرآيند ترتیبی، مدلی با و گیردمی نظر در را عوامل

 های زير خالصه كرد:توان در گزارههای اصلی نظريه پولی تولید را میانگاره

 كنند.ها آن را نمايندگی میپول ماهیتی اعتباری دارد و در دوره مدرن بانک-1

 رود.كی بازپرداخت گردد از بین میشده و هرگاه اعتبار بانپول اعتباری با اعطای اعتبار به عوامل توسط بانک خلق-2

 زاست.شده و يک متغیر درونها به بازار تزريقها و شركتپول از طريق مذاكره بین بانک-3

جامعه به دو گروه تقسیم شده است. گروه اول تولیدكنندگان هستند كه به اعتبارات بانكی دسترسی داشته و از -4

شوند. دسته دوم شان نیست برخوردار میيا مالكیت ثروت حقیقیقدرت خريدی كه مقید به سطح درآمد حقیقی 

 اند را خرج كنند.توانند درآمدی كه از قبل كسب كردهبگیران هستند كه میحقوق

دهد های نسبی مسیری را نشان میشوند، نظام قیمتصورت مشابهی از اعتبار برخوردار نمیازآنجاكه عوامل به-5

 بنابراين پول هرگز خنثی نیست. امل مختلفی اعطاشده است؛كه در آن قدرت خريد به عو
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شود، ای كه اعتبار اعطا میكند را توضیح دهد. از لحظهيک تحلیل نظری كامل بايد كل مسیری كه پول طی می-6

در شده و رسد. پولی كه توسط بانک خلقيابد و به مرحله نهايی كه بازپرداخت وام بانكی است میدر بازار جريان می

 مثابه يک چرخه توصیف شود.تواند بهرود، وجود و عملكرد آن میبانک هم از بین می

نحوه تقسیم تولید بین كاالهای مصرفی و  هم چگونه خلق پول دهد كهشرح میاقتصاد كالن  لیتحلبنابراين -7

فراتر  اریكه نقش پول بس دهدمینشان  نیهمچن كند.میدستمزد و سود را مشخص  نیدرآمد ب عيتوزهم و ای سرمايه

منبع  یاجتماع یاليهو در  سود منبع یاقتصاد یپول در اليهبازار است.  فنی بهبود كاركرد ايمبادالت  سهولتاز 

 (.2003)گرازيانی،  قدرت است

 چگونگی چرخه پولی تولید-4-2

 تشكیل گرازيانی وسیلهبه چرخه مختلف هایوضعیت توالی مورد در كه ایساده توصیف از ،تولید پولی چرخه ادبیات

 :دارند وجود كالن عامل سه آن در كه نظر بگیريم در را دولت بخش بدون بسته اقتصادی .يافت گسترش بود، شده

 را تجاری هایبرنامه انتخاب و پول خلق طريق از تولید مالی فرآيند تأمین وظیفه هابانک كارگران. و هابنگاه ها،بانک

 كاركرد .كنندمی عرضه را كار نیروی خدمات كارگران .گیرندمی تصمیم كیفیت تولید و مقدار مورد در هابنگاه و دارند

 .گرددمی بیان شود،می كامل پولی چرخه به وابسته درپیپی واحدهای وسیلهبه كه فرآيند ترتیبی يک عنوانبه اقتصاد

 است؛ دسترسی قابل زير، نمودار وسیلهبه پولی چرخه نظريه واضح از درك

 

 :از اندعبارت جريان مراحل

 .كننداعطا می هاآن به پول خلق با را هابنگاه توسط درخواستی مالی منابع جزئی يا طوركلیبه ها. بانک1

 برابر دستمزد پرداخت با هابنگاه و نهايتاً كل هزينه خرندمی نهاده هابنگاه بیايد، دست به مالی تأمین . وقتی2

 .شودمی منتقل كارگران به هابنگاه از پول نقطه اين در شود.می

 كاالهای هاحالت بنگاه ترينساده در .دهندمی انجام را تولید هابنگاه شد، خريداری كار نیروی خدمات كهوقتی .3

 .كنندمی تولید همگن
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 با مصرف برابر به تمايل كارگران اينكه فرض با .دهندمی قرار بازار در را كاال هابنگاه تولید، فرآيند پايان در .4

 به میل اگر .كنندمی حفظ را تولید از نسبی مالكیت و يابندبازمی را پرداختی دستمزد تمام هابنگاه دارند، دستمزد

 ديگر تصمیم يک بايد اندكرده خريداری را كاالهای مصرفی كارگران كهوقتی باشد دريافتی دستمزد از كمتر مصرف

 ( گذاریسرمايه يا(  نقدی ذخاير افزايش ( خودشان نزد آوریبرای جمع چه اندازهايشان،پس از استفاده نحوه درباره

 بازيابی برای بنگاه شود، گذاریسرمايه مالی بازارهای هایسهام برای شده اندازپول پس تمام اگر .بگیرند)سهام خريد

 .كندمی پرداختی اقدام دستمزد كل

بسته  چرخه ( كنندمی هابانک بازپرداخت بدهی خود به ها اقدام بهبنگاه اند،شده فروخته سهام و كاالها كهوقتی .5

ها اقدام به اعطای مجدد اعتبارات برای چرخه جديد تولید كنند بانکكه  شودمیخلق  یهنگام ديجد پول .شود(می

 (.2006)فیلیپ و ملكوم، 

گردد و با امحا و بازگرداندن وام، د كه چرخه تولید با خلق پول آغاز میبنابراين با توضیحات فوق مشخص گردي

و  زا، از سوی بنگاه اقتصادی تقاضا گرديدصورت درونزا، بلكه بهصورت برونيابد. در اين مدل، خلق پول نه بهپايان می

ز پس از تولید كاال و فروش آن، بانک، برای پاسخ به تقاضای بنگاه اقتصادی، خلق پول كرد و تسهیالت داد. بنگاه نی

 گردد.توانست وام را بازگرداند و اين زمان، مصادف با امحا پول می

خواهد اين را توجیه كند كه خلق پول يک مسئله بد نیست، بلكه يک مزيت و فرصتی برای تولید لذا اين مدل می

و فقط مشكلش سرمايه است، نبايد  امكانات را داردی ای كه همهو حمايت از كارآفرين است. كارآفرين و تولیدكننده

تواند به خاطر عدم دارا بودن سرمايه، معطل بماند، لذا با فرايند خلق پول و هدايت اعتبار صحیح، عالوه بر اينكه می

نیز  تواند موتور محركی برای رشد اقتصادی، تولید، رفع بیكاریاش را تولید كند، میتولیدش را كامل كند و فناوری

 حساب بیايد.به

 کننده پولعنوان خلقبانک به-4-3

نمايند. جريان اصلی ها جريان اصلی را معكوس میاز عرضه پول، آن تولید پردازان چرخه پولیدر بررسی نظريه

 هایوسیله بانک مركزی( سپس ساختار ضريب فزاينده سپردهدرواقع ابتدا تعريف پايه پولی )پول قانونی منتشرشده به

های ديگر جريان اصلی، اين جمله معروف را كه سپردهبیانگیرد. بهبانكی و درنهايت تعريف عرضه پول را در نظر می

نمايند؛ گرای با رويكرد سنتی، استدالل شومپیتر را حفظ میپردازان چرخهنمايند. نظريهسازد تائید میقرض، وام را می

كه پول بانكی، طور نظری تا وقتیتواند بهحتی بدون پول قانونی، سیستم می دهند كهگرا نشان میپردازان چرخهنظريه

 به خاطر اعتمادی كه عوامل به بانک دارند، موردقبول است، كار كنند.

 را چیزی توانندمعمواًل نمی مالی مؤسسات .شودمی رد كامالً بانک هایسپرده فزاينده به دنبال اين منطق، ضريب

 پول به قانون طبق كه پولی ( پول مشخص مقدار يک كه نیست صحیح بنابراين كنند؛می خلق پول هاآن كنند، تكثیر

 اعتبارات گسترش برای محدوديتی تواند( می كنند را خلق آن توانندنمی تجاری هایبانک كه شود محدود مركزی بانک

 صورتبه چه و عملی صورتبه چه دارد وجود هابانک برای اعتباری كه محدوديت مسئله اين نهايتاً .كند ايجاد هابانک

 (.2006)فیلیپ و ملكوم،  شود حل راحتیبه تواندنمی عقالنی

 زای عرضه پولتقاضا برای پول و ماهیت درون-4-4

 چرخه پولی نشان مؤلفان است، محدوديتی هیچ بدون پول خلق برای بانكی سیستم ظرفیت اينكه بودن روشن با

 ( ضرورتاً تعادل در ( چرخه انتهای در موجود نقد ذخاير انباشته و چرخه دربرگیرنده پولی جريانات اندازه كه دهندمی
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 مالی تأمین منظوربه پول برای بین تقاضا پولی چرخه نظريه كینز، هایآموزه دنبال به .دارد بستگی پول برای تقاضا به

 و احتیاطی معامالتی، انگیزه به وابسته (نقدی برای ذخاير تقاضا و ( نامدمی مالی تأمین انگیزه را آن كینز كه (تولید

 (.1987)گرازيانی،  شودمی قائل تمايز)سوداگرانه

 منظوربه اشاره شد، قبل در كه طورهمان .دهدمی توضیح را اقتصاد به آن تزريق و پول خلق مالی، تأمین انگیزه

 دهندمی درخواست هابه بانک هاآن .كنند استفاده هابانک مالی منابع از بايد هابنگاه امر اين افتادن اتفاق و كاال تولید

 ترتیباينبه .كنندمی مالی تأمین سپرده، كردن يک باز وسیلهبه را هستند اعتباری ارزش دارای كه هايیبنگاه هابانک و

 سادگیبه اگر .كند خريداری را كار نیروی و اولیه مواد كه سازدقادر می را بنگاه و شودمی تزريق اقتصاد داخل به پول

 ( پولی جريان اندازه كنند،می قبول بندیرتبه بدون را مالی تأمین هایتمام درخواست هابانک كه كنیم فرض

بستگی  سرمايه تأمین برای هابنگاه تقاضای به )شودمی وارد اقتصاد به شدهداده دوره هر در كه مقدار پولی ديگرعبارتبه

 .دارد

 فرض بگذاريد .شودمی منجر باشدمی موجود چرخه انتهای در كه پولی انباره تشكیل به نقدی ذخاير برای تقاضا

 تولید اند،كرده پرداخت دستمزدها را هابنگاه كه زمانی يعنی اين .هستند صفر نقدينگی به میل دارای عوامل كه كنیم

 كل مالكیت به دوباره هابنگاه .است هزينه شده مالی بازارهای و مصرفی كاالهای برای دستمزدها و است شده كامل

 داخل به ابتدا در كه پولی ترتیباينبه .نمايند ها بازپرداختبانک به توانندمی نتیجتاً و اندرسیده اولیه مالی تأمین مقدار

 انباشتی هیچ چرخه پايان در كه معناست اين به پول، اتالف يا تخريب اما گردد؛برمی هابانک به بود شده تزريق چرخه

 متصور توان( می ایبهره هایپرداخت گرفتن نظر در بدون و ( ايستا اقتصاد يک در .نخواهد داشت وجود پولی ذخاير از

ثابتی  ( مقدار گرددبرمی هابانک به انتها در كه جريانی و (چرخه در يافته جريان پول مقدار رو، دوره پیش در كه بود

 مقداری و كنندخرج نمی را خود آمدهدستبه پول عوامل :شود مثبت نقدينگی به میل كه كنیم فرض دهید اجازه .است

 عنوانبه بنگاه درآمد ديگرعبارتبه و نهايی پولی سرمايه حالت اين در .دارندمی نگاه نقدی ذخیره صورتبه را آن از

 مقدار چرخه، پايان در يعنی اين ساده طوربه .اولیه است پولی سرمايه از كمتر سهام، و كاال فروش از حاصل و كل يک

 استنباط توانمی شد مشاهده باال در كه آنچه از .است مانده ذخاير عوامل در)منفعل (بیكار صورتبه پول از مشخصی

 .دارد بستگی پول برای تقاضا به ضرورتاً پولی هایتشكیل انباشته هم و پولی جريان هم كه كرد

 اول :است دور نمانده اقتصادی مفسران چشم از كه دارد وجود نیز ديگری اتفاقات كه كرد اشاره بايد وجودبااين

 شرايط ساير گرفتن ثابت با .دارد وجود پولی ذخاير تشكیل و پولی جريان اندازه بین رابطه يک رسدمی نظر به اينكه

 از .گرفت خواهد شكل بیشتری نقدی و ذخاير بود خواهد باالتر پولی درآمد باشد چرخه در پولی بیشتر هایجريان اگر

 بانک به كه پولی جريان در كاهش باعث نقدينگی میل به در افزايش باشد، ثابت هنوز شرايط بقیه اگر ديگر سوی

 ذخاير تشكیل ندارد وجود عمومی بخش هیچ و است بسته كه اقتصاد موردی در كه است واضح .شودمی گردد،برمی

 .باشد برابر هابنگاه ورشكستگی میزان يا ها وبانک به بدهی با بايد هابنگاه نقدی

 سازدمی را برآورده مالی تأمین برای هادرخواست تمام بانكی سیستم كه فرضیه اين كه كرد تأكید بايد اينكه دوم

 را ارزيابی هابنگاه اعتباری ارزش هابانک كه است اين ترواقعی (. فرض2005است )دوانزتی، رالفونزو،  معتبر سختیبه

 به را پولی چرخه ساده، دانشمندان مشاهده اين .پذيرندنمی را مالی تأمین برای هادرخواست تمام بنابراين و كنندمی

 هایجريان اندازه كه است درست اين .است رهنمون كرده است، تقاضامحور پول، عرضه كه قضیه اين ساختن واضح

 ارزش ذخیره عنوانبه پول برای تقاضا و مالی اهداف تقاضا برای به ترتیب به پول هایانباشته اندازه و پولی چرخه
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 تقاضای از بخشی تنها هاانباشته و پولی جريانات كنندمی بندی اعتباریرتبه هابانک كه زمانی اگرچه .دارد بستگی

 .هستند پول برای بالقوه

 طرفداران نظریه خلق پول-5

وكارها طوری ويژه به تبیین اهمیت پول در گردش كار كسببه كه پولی چرخهپردازان مكتب نظريهغیراز به

 اند كه در ادامه معرفی خواهند شد.، افراد ديگری نیز به اين مسئله حیاتی پرداختهاندپرداخته

نوآوری در فرآيند توسعۀ اقتصادی  شود كه بر نقش كارآفرينی وعنوان اقتصاددانی شناخته میشومپیتر معموالً به

او توجهی ويژه به مقولۀ پول و اعتبار به خرج داده است. دلیل جايگاه بلند اعتبار در  بايد گفت تأكید كرده است، اما

توان جدا از دسترسی به اعتبار كرد. كارآفرين شومپیتر ضرورتاً تحلیل او آن است كه فعل كارآفرين و نوآوری وی را نمی

نیست. او سرمايه موردنیاز خود را از طريق خلق اعتبار جديد « های جديدتركیب»سرمايه موردنیاز برای ايجاد  دارای

يابند كه استفاده از اعتبار با ايجاد تركیبات جديد های اعتباری زمانی بیشترين اهمیت را میآورد. مكانیزمبه دست می

اگرچه ثروت انباشته يک امتیاز است، اما كسی (. »2012يتورو، )كرو يابدسوق می« كاالهای جديد»به سمت تولید 

 (.2004)اينگهام،  «تواند كارآفرين شود كه بدهكار باشدمی

جای ثروت شومپیتر با علم به لزوم دسترسی به منابع مالی پیش از آغاز تولید، بر اتكای كارآفرينان به اعتبار بانكی به

در تحلیل وی ( 2002)لو و اسمیتین،  د.كنار( را شرط الزم كارآفرينی معرفی میشخصی تأكید كرده و عمالً پول )اعتب

را « كنندگی مبادلۀ محصوالت تولیدشدهتسهیل»مثابه يک كاتالیزور، كاركرد جايگاه پول از نقابی خنثی كه صرفًا به

شود. انگیزانندۀ شومپیتر از اين نیاز ضروری شروع فرآيندهای تولیدی معرفی میعنوان پیشگیرد و بهداشته فاصله می

اهمیتی آن برای بخش حقیقی را با شواهد تجربی از تحلیل اين بود كه او تأكید اقتصاد متعارف بر خنثايی پول و بی

عكس ديد. لذا با اين تحلیل تالش كرد نشان دهد بهنقش پول )اعتبار( بانكی در بسط تولید در دنیای جديد متباين می

ها شومپیتر را های پولی برای متغیرهای حقیقی اهمیت دارند. اين ديدگاهنقش پول در اقتصاد، جريانتلقی رايج از 

 داریسرمايه» او زعمبه. بداند سیستم اين ممیز فصل را  داری، خلق اعتبار از هیچواداشت تا در تعاريف خود از سرمايه

 پذيردمی انجام شدهگرفته قرض پول وسیلۀبه هانوآوری آن در كه است خصوصی مالكیت بر مبتنی اقتصاد از شكلی

)كرويتورو، « ی ارجاع دهیم كه خلق اعتبار پديدار شدتاريخ به را داریسرمايه توانیممی ما. دارد اعتبار خلق بر داللت كه

2012.) 

رات بانكی و جايگاه تأمین مالی اند نیز اهمیت اعتبابه دنبال شومپیتر ديگر متفكران كه عمدتاً متأثر از او و كینز بوده

وكارها و زعم اينگهام كسباولیۀ بیرونی از ناحیۀ سیستم بانكی را در رشد و توسعۀ اقتصادی درك و تبیین كردند. به

وسیلۀ های اقتصادی پیشین هم وجود داشت، اما بسط آن به شكل كنونی، بهتر در نظامای پايینمبادالت بازاری با درجه

عنوان نیروی اصلی نكی با كاركرد خلق پول ممكن شد. او اين ايده، يعنی درنظرگرفتن ظهور پول اعتباری بهيک نظام با

 داندمی سابقه دارای  مؤثر در پیدايش اقتصادهای مدرن را در آثار مكتب تاريخی آلمان و مكتب فرانسوی آنالِس

 (.2004)اينگهام،

شده أمین مالی تولید با سرمايه پولی از طريق پول بانكی تازه خلقشناس اقتصادی كمبريج، تبه عقیدۀ اين جامعه

 (.2012)وارتر،  كندعنوان يک نظام اقتصادی مجزا میداری را بهفردی سرمايهطور منحصربهبه
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داری ]اقتصادهای امروزی[ است آنجا كه عنوان وجه اصلی سرمايهنیز در زمرۀ معتقدان به تلقی وجه پولی به كینز

« د تولید پولیاقتصا»برای اقتصادهای بازاری كنونی )در مقابل اقتصاد پاياپای(، از عنوان « نظريۀ عمومی»ر وی د

 كند.استفاده می

 تجربیات کشورها-6
هدايت  ر ودهد خلق اعتبايافته، شواهد مختلفی وجود دارد كه نشان میدر تاريخ اقتصاد و تجربیات كشورهای توسعه

دن به رشد اقتصادی اقدامات انگیزشی كافی )تشويق و تنبیه( برای نظام بانكی مسیر مناسبی برای رسیاعتباری همراه با 

كند. از سوی ديگر محدودسازی شديد يا كامل اعتبارات های بانكی را فراهم میباال و پايدار و بدون درگیر شدن با بحران

های بانكی های دارايی و بحرانموجب جلوگیری از حبابدارند هايی كه سهمی در تولید ناخالص داخلی نبرای تراكنش

بازان كند، اما الاقل اين اجازه را به سفتهبازی را متوقف نمیهايی سفتهشود. اگرچه وضع چنین محدوديتدر آينده می

برای جلوگیری بازانه خود استفاده كنند؛ و اين امر احتماالً نخواهد داد كه از حق عمومی خلق پول برای معامالت سفته

 های بانكی كافی خواهد بود.از بحران

هايی مانند های مولد و پايدار ـ نه فعالیتاقتصادهايی كه اقدام به مديريت خلق اعتبار و متمركز كردن آن بر فعالیت

 اند.يافتهدست اند، به كارايی اقتصادی باالتری )رشد اقتصادی باال و تورم نسبتاً پايین(مصرف و مبادالت دارايی ـ نموده

اند. گذاری مستقیم اعتباری را به كار گرفتههای مختلفی از مقرراتهای مركزی شكلدر قرن اخیر، تقريباً تمام بانک

دهی به اعتبار يا دريچه های اعتباری، مسیر اعتبار، هدايت اعتبار، شكلاين رويكرد با عناوين مختلفی چون كنترل

مثال در شرق آسیا اين امر از طريق عنوان(. به2011شده است )ريان كولینس،  هدايت در كشورهای مختلف اجرا

( به اين مطلب اشاره كرده و 1993كه بانک جهانی )چنانصورت پذيرفته است. هم« 1دريچه هدايت»سیاست پولی 

تصادی شرق آسیا ( در قلب معجزه اق2000؛ ورنر، 1990، ويد، 1962اند )پاتريک، افراد ديگری نیز متوجه آن شده

های مولد و سركوب استفاده از اعتبار در مصارف غیرمولد و ناپايدار قرار داشته فرآيند هدايت داخلی اعتبار به بخش

كند كه كشورهای ژاپن، كره، تصريح می« معجزه شرق آسیا»( در گزارش خود با عنوان 1993است. بانک جهانی )

طور خاص به هايی كه بازدهی اجتماعی بااليی دارند ـ بهاعتبارات به فعالیتها اقدام به تخصیص تايوان و چین، دولت

اند؛ در اين مورد سركوب خفیف مالی و تخصیص دولتی فوايدی داشته است؛ شواهد اقتصادی ژاپن صادرات ـ نموده

 دهد.گذاری را افزايش میدهند كه دسترسی به اعتبار دولتی سرمايهنشان می

گرفت. اهداف اقتصادی شده توسط دولت صورت میايت از صادرات با هدايت نظام بانكی كنترلدر اين كشورها حم

های ها و صنايع موردنظر، دولت اقدام به تعیین نرخشدند. برای حمايت از فعالیتسازی میهای بانكی پیادهبه كمک وام

عنوان ای از عملكرد صادراتی بهطور فزايندهها بهنمود. ضمناً پیرو رهنمودهای صريح دولت، بانکها میترجیحی برای آن

 (.1993نمودند )بانک جهانی، معیار اعتبارسنجی استفاده می

های بانكی را موجب تورم دارايی و بحران ،در اين كشورها خلق اعتبار غیرمولد سركوب شد چرا كه خلق اعتبار مالی

گذاری بازانه ممكن نبود. بیشتر اعتبارات بانكی به سرمايهسفته مقیاس برای مقاصدتبار بزرگبنابراين خلق اع شود؛می

گذاری برای ارائه خدمات بیشتر، يا های مولد اختصاص داده شد كه باعث تولید كاالی بیشتر، يا سرمايهدر بخش

فرآيندها و  های جديد،سازی فناوریدهد )ازجمله پیادهوری را ارتقا میگذاری كه بهرههای ديگری از سرمايهصورت

                                                             
1 Window Guidance 
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شود. چنین خلق اعتبار مولدی كمترين تورم را به همراه داشت چراكه حجم پول دانش( و يا تركیبی از اين موارد می

 افزوده بیشتر( بود.بیشتر همراه با حجم كاالها و خدمات بیشتر )ارزش

 آلمان-6-1

كردهای نظری مكتب تاريخی آلمان اند و ريشه اين سیاست به رويها بودهمبدع روش هدايت اعتباری آلمانی

اما اوج اجرای موفق اين سیاست  بوده است؛ 1912ت هدايت اعتبار بانک مركزی آلمان در سال گردد. پیشرو سیاسبرمی

های هدايت اعتباری )قبل از شروع جنگ جهانی دوم( است. در اين دوره سیاست 1930در آلمان مربوط به دهه 

امیدند. رشد باالی اقتصادی و كاهش نسیاست بانک مركزی را ديكتاتوری اعتباری  ایقدری شدت داشت كه عدهبه

های های شديد ناشی از مشكالت آلمان پس از جنگ جهانی اول( از مشخصهسريع و شديد بیكاری )پس از بیكاری

ا در آلمان اجرا شد و هبارز اقتصاد آلمان در اين دوره بود. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نیز مجدداً اين سیاست

 (.1392زاده، هايی منفی شده است )حسینرغم رشد باالی نقدينگی در اين دوره، تورم آلمان پايین بوده و در دورهبه

در آلمان ساختار بانكداری به نحوی بوده است كه همان نتايج سیاست هدايت اعتباری را به دنبال داشته است؛ 

ايی دوری كرده و موفق به رشد نسبتاً باالی های دارهای رونق و ركود و حباباز چرخه ای كه اقتصاد اين كشورگونهبه

بانک محلی كوچک بوده كه تمركزشان بر  1700غیرتورمی شده است. ساختار بانكی اين كشور متشكل از حدود 

شود. حدود زی مالی نمیباشان صرف سفتههای كوچک و متوسط است و اعتبارات اعطايیدهی به خانوارها و بنگاهوام

 (.2012انداز قرار دارد )ورنر، های كوچک تعاونی و پسهای بانكی آلمان در همین بانکدرصد سپرده 70

 ژاپن-6-2

اجرا « پنجره هدايت»های پس از جنگ جهانی دوم سیاست هدايت اعتباری با نام در كشورهای شرق آسیا در دهه

كرد، سپس مقدار الزم خلق اعتبار برای دستیابی به مطلوب را تعیین می شد. بانک مركزی رشد اقتصادی اسمیمی

 دادند.های و صنايع مختلف اختصاص میرشد مطلوب را محاسبه كرده و اعتبارات را از طريق بانک

د، انمقیاس اعتبارات نمودهگذاران دولتی ژاپن نیز كه در دوران پس از جنگ جهانی دوم اقدام به هدايت بزرگسیاست

های ژاپنی با دقت كه اقتصاددانان و بوروكراتطوریاند؛ بهها متأثر از مكتب تاريخی آلمان بودهدر اتخاذ اين سیاست

)رئیس بانک مركزی ژاپن در دوره پس از  1( و ايچیمادا1974اند )پايل، كردهمباحث نظری و وقايع آلمان را دنبال می

)رئیس بانک مركزی آلمان در دوران قبل از جنگ  2دت تحت تأثیر شاختشجنگ جهانی دوم( نیز به گفته خودش به

 جهانی دوم( بوده است.

شدت اند كه اين ابزار سیاست پولی همواره بهتحقیقاتی در مورد اثر دريچه هدايت بر بانک مركزی ژاپن نشان داده

اند؛ ازجمله گسترش اعتبارات مالی ودهكارآمد بوده است؛ حتی زمانی كه مجموعه اهداف بانک مركزی موارد اشتباهی ب

ديگر، هدايت اعتباری ابزاری قدرتمند است؛ اگرچه اين مسئله به معنای بیانمیالدی. به 1980بازانه در دهه و سفته

آن نیست كه اهداف سیاستی اتخاذشده اهداف صحیحی هستند و هوشمندی حاكمیت در انتخاب مقصد سیاست 

 (.2011)ريان كولینس،  اردهدايت اعتباری نقش مهمی د

                                                             
1 Ichimada 

2 Shacht 
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 کره جنوبی-6-3

كه  1میالدی با الگوگیری از ژاپن حركت اقتصادی خود را كلید زد. ژنرال پارك چونگ هی 60كره جنوبی از دهه 

به قدرت رسیده بود با اتخاذ تصمیماتی قاطع مسیر توسعه اقتصادی كره را آغاز كرد. محوريت برنامه  1961در سال 

(. اولین 1395، در دروديان، 2013توسعه وی با دولت بود و در نهادسازی و ايجاد ساختارها از ژاپن تقلید نمود )برون 

ها های تجاری خود بود تا با كنترل اعتبارات، امكان اعطای آن به بخشگام اقتصادی كره در اين مسیر ملی كردن بانک

دهد را فراهم سازد. ای نداشته و به آن اعتبار نمیها عالقهطور خودكار به آنو اهدافی كه دولت مدنظر دارد و بازار به

چنین دولت ا اجرا نمود. همهای موردنظر وزارت اقتصاد ردر اين دوره بانک مركزی به كنترل دولت درآمد و سیاست

های جديدی مانند بانک ملی تعاونی كشاورزی، های مختلف اقدام به تأسیس بانکبرای پیشبرد اهداف خود در حوزه

طور خودكار شده بود كه بازار بهای طراحیگونهبانک صادرات و واردات و بانک صنعتی كره نمود. نظام انگیزشی نیز به

كه در قالب اقتصاد بازار آزاد عمل كنند، ها بیش از آننمود. در اين دوره بانکهای دولت میسترغبت به همراهی باسیا

 (.1395نمودند )دروديان، عنوان ابزار دولت برای تخصیص اعتبارات عمل میبه

 چین-6-4

هدايت به سبک میالدی متوجه اهمیت موضوع شده و دريچه  80ترين مقام سیاسی چین در دهه ، مهم2شیائوپینگ

ژاپن را در مركز اصالحات اقتصادی چین قرار داد كه درنهايت منجر به رشد اقتصادی بسیار باال و مستمر اين كشور 

ای در بازار اعتبار های مركزی غربی اهمیت و كارآمدی چنین مداخلهحال بانکدر چندين دهه اخیر شده است. بااين

است. بانک مركزی چین « فرضیه بازارهای كارآمد»احتماالً به خاطر تضاد آن با توسط بانک مركزی را قبول ندارند؛ كه 

های عینی نیز همین رويكرد عنوان يكی از ابزارهای سیاستی كلیدی خود اعالم كرده و بررسیرسماً دريچه هدايت را به

های شرق آسیا دوره بحران تواند توضیح دهد كه چرا اقتصاد چین موفق شددهند. ضمناً اين سیاست میرا نشان می

 (.1397خوبی پشت سر بگذارد )قدسی، را به 2008ی الملليا بحران بانكی بین

 سایر کشورها-6-5

رسد هر دو گويد به نظر می( در پژوهشی پیرامون نقش بانک در توسعه اقتصادی كره جنوبی و هند می2006باسو )

گیرد. ت در فرآيند توسعه اقتصادی عمدتاً از سودآوری پايین نشأت میها به مشاركمیلی بانکاند كه بیدولت فرض كرده

ترين ركن مداخله اقتصادی دولت هند درنتیجه مداخله دولت عمدتاً تمركز بر نحوه تخصیص اعتبار بوده است. كلیدی

 (.2000نیز معطوف به بازار اعتبار بوده است )ورنر، 

های مركزی دنیا نیز وجود دارد كه مستقیماً دولت وقت آن را در نکتجربیاتی از هدايت مستقیم خلق پول توسط با

از خلق پول بانک مركزی برای  1930ند در دهه و نیوزل 1924-1914كرده است. استرالیا در دوره اقتصاد هزينه می

؛ 2002اند )گرسلی و اكسلی، های جنگ استفاده كردهتأمین مالی ساخت مسكن و حفظ قیمت مواد غذايی و هزينه

خصوص از طريق ها بهگذاری برای ساخت زيرساخت(. در كانادا، بانک مركزی نقشی كلیدی در سرمايه1973هوك، 

 (.1985دی ايفا كرد )كالرك، میال 70تا  40های بانک توسعه صنعتی كانادا در دهه

                                                             
1 Park Chung-hee 

2 Xiaoping 
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 های سیاستیداللت-7
ها ها بانکاند و در آندهی بودن بانک بنا شدهوام های رايج اقتصاد كالن بر مبنای مدل رايج واسطه وجوه قابلمدل

كنند. مشكل اين نگاه آن دهی وجوه از پیش موجود میگیرنده هستند و اقدام به وامگذار و قرضای بین سپردهواسطه

وجوه ها گر نیستند؛ بلكه بانکها مؤسسات واسطهاست كه در دنیای واقعی وجوه از پیش موجودی وجود ندارند و بانک

بنابراين با  كنند؛صورت فرآيندی در دو طرف ترازنامه خود خلق میدهی و ايجاد سپرده جديد بهجديد را از طريق وام

چنین ها به كل مؤسساتی پولی هستند. اين نظريه هم، بانک1در نظر داشتن نظريه تأمین مالی از طريق خلق پول

های كمی را برای قدرت خلق پول ده سپرده وجود ندارد كه محدوديتدهد كه در دنیای واقعی سازوكار افزايننشان می

هاست. ديدگاه شان از سودآوری و بازپرداخت وامها بابت نگرانیهای اصلی بانکها به جود آورد؛ بلكه محدوديتبانک

تر و دارای تأثیرات تر، سريعها را بسیار بزرگدهی بانکگری، تغییرات در وامخلق پول در مقايسه با رويكرد واسطه

های واقعی نیز سازگارتر های مبتنی بر خلق پول با دادهكند. مدلبینی میتصاد پیشتر بر بخش واقعی اقگسترده

بندی اعتبارات در دوره ركود. طبیعتاً پذيرش ای و جیرهدهی، رفتار موافق چرخههای بزرگ در وامهستند؛ ازجمله پرش

كلی متفاوت با ادبیات موجود های اقتصاد كالنی كه بهشود كه سیاستلق پول موجب مینظريه تأمین مالی از طريق خ

 هستند در پیش گرفته شود. 

ای را با سیستم بانكداری سنتی دارد و های عمدهنظام بانكداری مدرن تفاوت به صورت خالصه بايد گفت كه

ها است. لذا با توجه به همین مسئله، نظريه پولی بانکدهی درت وامترين وجه تمايز آن در قدرت خلق پول و قمهم

 های زير را به همراه داشته باشد:تواند داللتتولید می

های برد، كمبود نقدينگی است. بسیاری از بخشهايی كه اقتصاد ايران در آن به سر میترين رنجيكی از مهم-1

توانند كار تولیدی خود را راه بیندازند. نظريه پولی تولید یتولیدی هستند كه صرفاً به دلیل نداشتن سرمايه الزم، نم

گونه محدوديتی وجود ندارد. در واقع در اين نگاه، جريان تولید، يک گويد كه از لحاظ منابع مالی و پولی، هیچمی

افتد اين است ق میهای دوره اتفايابد. آنچه در انتشود و با امحا پول پايان میجريان پولی است و از خلق پول آغاز می

ترين مسائلی كه برای رشد اقتصادی و تولید الزم و ضروری است كند. لذا يكی از مهمكه مقدار كل تولید رشد پیدا می

دهی و خلق پول الزاماً چیز بدی نیست، زمانی خلق پول بايد مذمت شود كه خلق پول و تسهیالت است. تسهیالت

تواند موتور محركی برای درستی شكل بگیرد، میايت اعتبار در كنار هم بهدرست هدايت نشود. اگر خلق پول و هد

 های تولیدی باشد.بخش

مداران نبايد به دنبال هدايت اعتبار و نقدينگی های نظريه پولی تولید اين است كه سیاستترين داللتاز مهم-2

يه مدرن پولی، عرضه يعنی در نظر است؛ ای خرج شدهزيرا پول موجود در يک دوره قبل برای مسئله موجود باشند؛

زا است و يک تقاضايی طور حجم پول را افزايش نداده است، بلكه درونزا نبوده و بانک مركزی همینصورت برونپول به

ده است شوجود داشته است كه خلق پول صورت گرفته است. لذا اين پول برای تقاضايی كه داشته است خرج و صرف 

ول، صورت بگیرد پدی جديد نیاز به پول جديد است. لذا حتماً بايد خلق پول نشاءت گرفته از تقاضای و برای كار تولی

 تا نیازهای اساسی جديد ازجمله تولید برطرف شود.

                                                             
1 Financing Through Money Creation(FMC) 
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های اقتصادی خالی و بالاستفاده در كشور وجود كه ظرفیت ديگر داللت نظريه پولی تولید اين است كه تا زمانی-3

توان به خلق پول توان فهمید كه متناسب با اين ظرفیت خالی، میكشور هست، اين معنا را میدارد و بیكاری در 

 متوسل شد و در كنار هدايت اعتبار، آن را به جاهای مولد انتقال داد.

های تولیدی كشور، نیازی به سرمايه های نظريه پولی تولید اين است كه در بسیاری از پروژهترين داللتاز مهم-4

ای جی نیست. سرمايه خارجی صرفاً زمانی الزم و ضروری است كه يک شركت خارجی خودش بخواهد تكنولوژیخار

سازی و پااليشگاه و ... نیازی به سرمايه خارجی را وارد كشور كند. اگرنه بسیاری از مسائل تولیدی كشور ازجمله جاده

 توان به اقتصاد تزريق كرد.د میندارد و صرفاً با خلق پول بانكی، به هراندازه كه الزم باش

 یریگجهینتو  یبندجمع

در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد است. اين  پولی نظام اهمیت و جايگاه تبیین در تولید رويكردی نوين پولی نظريۀ

 برای اولیه نقدی سرمايۀ مثابهبه پول با ؛«است پولی ماهیتی دارای تولید چرخۀ» كه است ايده اين بر نظريه مبتنی

 حكم هابنگاه برای بانكی اعتبار. يابدمی پايان فروش از حاصل هایعايدی عنوانبه پول با و شده شروع هانهاده اكتساب

 كند.می تولید عوامل كنترل و اكتساب به قادر را هاآن كه دارد ایزمینه و ظرف

 نشده اجابت نیازِ دارای هایبخش سویبه( پول خلق) جديد پول اگر: است اين تولید پولی نظريۀ مهم بسیار داللت

 و تولید عوامل كاراندازیبه قادر شود، داده سوق فنی دانش از برخوردار و توانمند هایعاملیت و بالاستفاده هاینهاده و

 .است حقیقی بخش بر ماندگار تأثیرات جاگذاریبه درنتیجه و ثروت خلق

خالی برای اشتغال و توسعه دارند، بسیار كاربرد داشته همچنان كه  هایظرفیتنظريه پولی تولید در كشورهای كه 

 از اين نظريه برای رشد كشورشان استفاده كردند. ...چین، ژپن و  ازجملهكشورهای شرق آسیا 

سازی اين نظريه كوشید و هنوز در كشورمان جا نیفتاده است لذا الزم است بر گفتمان هرچندو ادبیات  اين نظريه

قرار گیرد و با هدايت  مورداستفاده تواندمی ،بردمیبا توجه به وضعیت كنونی كشور كه از آسیب كمبود سرمايه رنج 

 قعی، چرخه تولید تحول پیدا كند.ن كارآفرينان واكرد ااعتبار و پید

 منابع:
 ( اقتصاد پولی، انتشارات پیام نور، تهران.1389ابانی، جهانگیر )بی

ی پول ايران زايی عرضه( بررسی درون1393بیابانی، جهانگیر، هستیانی، اصغر، مهرگان، نادر و حسنوند، داريوش )

 .12)رويكرد آزمون مستقیم(، فصلنامه مطالعات اقتصادی كاربردی ايران، سال سوم، شماره 

های سیاستی آن برای اقتصاد ايران، مركز زايی پول و داللت(، درآمدی بر مبادی نظری درون1394ل )پیغامی، عاد

 های مجلس.پژوهش

( تايیدی ديگر بر خنثايی پول، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های 1392جبل عاملی، فرخنده و گودرزی، يزدان )

 .68، شماره 21اقتصادی، سال 

جای تمركز بر نقدينگی و بازی بهها متوقف شود/ مهار سفتهگونه بانکرشد قارچ»، (1392زاده، اسماعیل )حسین

 ، خبرگزاری فارس.«يارانه خانوار



 

15 
 

 ( نرخ طبیعی ويكسل، گروه اقتصادسرا.1395زاده، توفیق )حسین

)اعتبار( و : پول 1دانیم، نوشتار ؛ آنچه درباره معجزه شرق آسیا نمی«هدايت خلق پول»(، 1395دروديان، حسین )

، 45توسعه، جستارهای مبین )نشريه الكترونیكی موسسه مطالعات و تحقیقات مبین(، سال چهارم، جستار شماره 

 پايگاه موسسه مطالعات و تحقیقات مبین.

گذار؛ : ژاپن بنیان2دانیم، نوشتار ؛ آنچه درباره معجزه شرق آسیا نمی«هدايت خلق پول»(، 1395دروديان، حسین )

صالح، جستارهای مبین )نشريه الكترونیكی موسسه مطالعات و تحقیقات مبین(، سال چهارم، جستار شماره  كره خلف

 ، پايگاه موسسه مطالعات و تحقیقات مبین.46

 -مقاومتی اقتصاد تحقق در عملی گام ترينمهم مثابهبه «پول خلق هدايت» راهبرد (، تبیین1396دروديان، حسین )

 مقاومتی. اقتصاد ساالنه همايش چهارمین -

وسیله سیستم بانكی در نظام بانكداری پذيری خلق پول به( ارزيابی توجیه1395سبحانی، حسن و دروديان، حسین )

 64اسالمی، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال شانزدهم، شماره 

 هران.( سیاست ها و تئوری اقتصاد كالن، انتشارات رافع، ت1391شاكری، عباس )

-( آزمون درون زايی پول در اقتصاد ايران، دو فصلنامه اقتصاد پولی1395عرب يار محمدی، جواد و عرفانی، علیرضا )

 .11، شماره 23مالی، سال 

( درون زايی پول در ايران و پیامدهای آن، دو فصلنامه 1396فالحتی، علی، سهیلی، كیومرث و صادقی نسب، شبنم )

 .13، شماره 24 مالی، سال-اقتصاد پولی

آن در جهت تحقق اهداف  تيهدا هدفبا  یاسالم خلق پول یشنهادیپ یارائه الگو(، 1397قدسی دهقی، احمد )

 نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد.عدالت و پیشرفت اقتصادی، پايان
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