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 بررسی اثرات توزیعی خلق پول در نظام بانکداری ذخیره جزئی
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 چکیده

ی ما بوده جامعهترین مسائل ترین و چالشیمندی از مواهب، همواره یکی از اساسیتبعیض در بهره

کرده ایفا  هایعدم برخوردارها و خورداریتر در این براست. در این میان، نظام پولی نقشی برجسته

های بانک یافتن محوریتپول مدرن جستجو کرد.  توان در ماهیتی این مسأله را میشهیرکه  است

دهی لبر شک یوجهدرخور تشدید و وعی بدیع و دارای آثار و پیامدهای ضتجاری در خلق پول، مو

 انکی،بپس از بازشناسی دقیق خلق پول تا  است به وضع امور اقتصادی است. این پژوهش کوشیده

 ر، فلسفه اخالق()و به معنای دیگ عدالت آن را از منظربه تحلیل اثرات توزیعی این مسأله بپردازد و 

گر آن است که قدرت خلق پول شبکه بانکی همواره . نتایج حاصله بیانداوری قرار دهدمورد ارزش

الگویی  ،دیل خلق پولبالگوی مطلوب نماید، بنابراین در جهت افزایش شکاف طبقاتی عمل می

وجود دارد؛ پول و حق خلق آن  بخش پولی و حقیقی همسویی و تناسب میاناست که در آن 

گیرد، بنابراین حق خلق پول صل از آن بر همگان تعلق میمتعلق به آحاد جامعه است و منفعت حا

 گیرد.و در اختیار حاکمیت قرار می های تجاری سلب گشتهاز بانک

 اثرات توزیعی، فلسفه اخالق. جزئی،خلق پول، بانکداری ذخیرهعدالت،  کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

مثابه پول باید بهسخن گفتن از تأثیر نظام پولی و بانکی بر روابط اجتماعی، مستلزم شناخت ماهیت این پدیده است. 

 یانسان نیدرک شود که ترتیبات نهادی خاصی نیز بر آن حاکم است. نهادها، مجموعه قواعدی در روابط ب 2«نهاد»یک 

جهت تسهیل چنانچه پول را صرفاً یک ابزار  .ها وضع شده استها تحقق کارکردهایی است که بر آنهستند که هدف آن

رسد. نظر میمند باشد، دشوار بهجهتپول دارای محتوای ارزشی و  پذیرش این امر کهتلقی کنیم، آنگاه  در مبادالت

پول صرفاً یک ابزار مفید  توان بیان نمود کهلبد اما مختصراً میطاگرچه بیان ماهیت این پدیده، خود مجال مفصلی می

ویژه توان خلق پول یک منبع هنیست، بلکه نهادی است که قواعد و ترتیبات حاکم بر آن، نظیر کنترل جریانات پولی و ب

برابری )و نابرابری(  روابطی اجتماعی است که ذاتاً موضوعاتی مربوط به یهشود. روابط پولی دربرگیرندقدرت محسوب می

  (.28: 2004، 3)اینگهام و متضمن روابطی از قدرت و سلطه هستند

ن را به خود ای دیرینه داشته و همواره فکر انساموضوع عدالت و برابری از موضوعاتی است که سابقهاز طرف دیگر 

دست  لهیوسهبعدم تعادل در بازار مشغول کرده است. بسیاری از اقتصاددانان کالسیک در قرون گذشته معتقد بودند 

وضوع را خارج از منامرئی به تعادل باز خواهد گشت؛ درنتیجه، موضوع عدالت کمتر مورد توجه قرار گرفت و اساساً این 

عاصر موضوع عدالت ، اما در دوران مدانستندیقلمرو اقتصاد و اموری مربوط به حوزه فلسفه، سیاست یا علوم اجتماعی م

 نیذیرفته شده است. ابر کارایی اقتصادی نیز اثر گذارد پ تواندیعنوان اصل کلی که مجای خود را یافته و بهدر اقتصاد 

ور ساخته تحقیقات اقتصاددانان را مجب ،افزایش یافته استی( شکاف درآمد) تفکر که در دنیای واقعی نابرابری اقتصادی

ا نیز مورد توجه رهای توزیع درآمد سط داده و دغدغهی، بف درآمدشکا و و مطالعات خود را در زمینه نابرابری اقتصادی

عطوف به رشد اقتصادی بود، م( 1961-70)ی سازمان ملل ی توسعهدر حالی که استراتژی اولین دهه. قرار دهند

 ساختیم هداف توسعه مشخصتوزیع درآمد را با رشد اقتصادی به عنوان ا( 1971-80) ی دوماستراتژی دهه

 (.1388 آرانی و همکاران،یعصار)

العات متأسفانه اط است توزیع ثروت و توزیع درآمد است. ترکیهای مهم عدالت که به مفاهیم اقتصادی نزدیکی از جنبه

 عنوان معیاری از عدالتبه)توزیع درآمد و به ناچار اثرات توزیعی را صرفاً به پیرامون توزیع ثروت بسیار محدود است 

ات توزیعیِ این های تجاری، به بررسی اثربا تمرکز بر قدرت خلق پول بانک در این پژوهش، .است داده تقلیل (اقتصادی

اندازی از وضعیت کنونی نظام پولی در های مربوطه، چشمپردازیم؛ اما در ابتدا الزم است تا با استفاده از دادهپدیده می

 اقتصاد ایران داشته باشیم.
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𝑰𝟏 ساله(:      40نسبت بلندمدت رشد اقتصادی به رشد نقدینگی ) =  
𝟒.𝟐

𝟐𝟒.𝟗𝟓
= 𝟎. 𝟏𝟕 

𝑰𝟐 :     1396تا  1384قتصادی به رشد نقدینگی در بازه نسبت رشد ا =  
𝟐.𝟐

𝟐𝟔.𝟗𝟓
= 𝟎. 𝟎𝟖 

 وضعیت نظام پولی ایران از منظر آمار بررسی .2

 دشویهای دارایی مخلق پول و به گردش درآوردن آن، موجب سلسله حبابدر ادامه بیان خواهیم کرد، طور که همان

های بخش پولی بیانگر آن است که این مسأله . بررسی دادهشودیمشاهده م در اقتصاد کشورهای مختلفکه ردپای آن 

همواره از شدت بیشتری برخوردار بوده است. با توجه به اصالت بخش حقیقی و لزوم تبعیت بخش در اقتصاد ایران 

های رشد نقدینگی و رشد اسمی )پولی( از آن، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد. در جدول زیر داده

 کشورهای جهان مقایسه گردیده است: اقتصادی برای اقتصاد ایران آورده شده و سپس در ادامه این آمارها با سایر

 رانیدر اقتصاد ا یو رشد اقتصاد ینگیرشد نقد سهی: مقا1جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 23.1 22.1 23.2 30 22.3 38.8 30 20.1 25.1 23.9 15.9 27.7 39.4 34.2 رشد نقدینگی

 -4.9 3.73 12.5 -1.58 3.21 -0.32 -7.71 3.06 5.72 0.005 -0.07 6.72 5.31 5.14 رشد اقتصادی

 ی سری زمانی بانک مرکزیهادادهمأخذ: 

در حالی که متوسط رشد اقتصادی  درصد است 24.95ساله نقدینگی  40ی بانک مرکزی متوسط رشد هادادهبراساس 

درصد  26.88نیز  91تا  84متوسط رشد نرخ نقدینگی در بازه سال همچنین . درصد بوده است 4.2در همین بازه، 

کاهش  2.2، در حالی که متوسط رشد اقتصادی به درصد رسیده است 27.1به  1396تا  1392بوده که برای سال 

در بازه مورد بررسی بیشتر از متوسط بلندمدت این نرخ برای اقتصاد ایران بوده  بنابراین متوسط رشد نقدینگی؛ یافته

و تفاوت معناداری با متوسط رشد این نرخ در هشت ساله قبل از آن ندارد. نکته مهمی که الزم است به آن اشاره کنیم 

طریق کنترل پایه پولی، شاهد با وجود تالش زیاد بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی از  92این است که از سال 

آن هستیم که رویکرد انقباضی بانک مرکزی و کنترل شدید پایه پولی نتوانسته است تاثیری در کنترل نقدینگی و 

 محدود کردن آن داشته باشد.

 

 

 

 

 1396تا  1384ی ساله وضعیت خوبی ندارد، با این حال وضعیت آن در بازه 40اگرچه مقدار شاخص در بازه بلندمدت 

 در وضعیت به همین منوال است.ی نقدینگی، ی رشد افسارگسیختهی اخیر نیز به واسطهتر و در شش سالهبحرانی

 گردد:مشاهده می 96تا  84در بازه  نمودار بعد حجم نقدینگی
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 : حجم نقدینگی1نمودار 

 

 مرکزی بانک زمانی سری یها: دادهمأخذ

که تولید ناخالص داخلی واقعی در همین درحالی ،هزار برابر شده است 30نقدینگی در ایران  1395تا  1352از سال 

بزرگی و خطرآفرین بودن رشد ، ارقام با برخی از کشورهای منتخب برابر شده است. مقایسه این 2.1بازه زمانی تنها 

 :ده است. جدول زیر این ارقام را نمایش دادهدینقدینگی در اقتصاد ایران را نشان م

 منتخب یکشورها یبرا 1973به  2016سال  دیو تول ینگینسبت نقد: 2 جدول

 کشور تولید ناخالص داخلی  نقدینگی

 آلمان 2.18 3.1

 فرانسه 2.30 2.78

 فنالند 2.53 4.32

 نروژ 3.25 29.95

 انگلستان 2.46 84.29

 ژاپن 2.56 9.1

 آمریکا 3.1 16.8

 هند 11.68 710

 عربستان 2.91 265

 مالزی 12.36 178

 ایران 2.1 30000

 ونزوئال 2.31 60510

 ی بانک جهانیهادادهمأخذ:  

رشد نقدینگی در کشورهای صنعتی بعضاً هماهنگ با رشد تولید بوده  همانطور که در جدول باال گزارش شده است،

است و اگر در برخی دیگر از کشورها نرخ رشد نقدینگی باالتر از نرخ رشد تولید بوده، این اختالف، خیلی فاحش نبوده 

، نقدینگی در ونزوئال که ساختار نفتی شبیه به ایران دارد. نرخ رشد نقدینگی در ونزوئال بسیار باال بوده استاست؛ اما 
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. همچنین محاسبه این برابر شده است 60000بیش از  (شمسی 1395تا  1352) 2016تا  1973 یهادر طول سال

، بیانگر رسیدههزار میلیارد تومان  2000به مرز  گینقدین ( که98نسبت طبق آخرین آماراعالم شده )تا پایان خردادماه 

 است! 1352سال حجم نقدینگی نسبت به  برابر شدن 38610

 اثرات توزیعی .3

. هنگامی که شوندیعدالت اقتصادی، عدالت توزیعی است و گاهی این دو یکی گرفته م یهابخش نیتریکی از مهم

برای دیگری « کمتر داشتن»مستلزم  4(Justiciableلحاظ عدالت )برای یکی از موارد قابل بررسی از « داشتن شتریب»

ترین و یک موضوع در باب بررسی اثرات خلق پول از منظر عدالت، اساسی عنواناست. به عدالت توزیعی مسئله، است

همیت موضوع . با توجه به ادهیمرا مورد بررسی قرار میبر توزیع درآمد و ثروت  خلق پولتأثیر  ترین اثر آن یعنیمهم

طور خاص بیان خلق پول به ارتباط آن باو سپس  عام صورتبه توزیع درآمدبر  مؤثرعوامل ابتدا  اثرات توزیعی، عدالت و

 خواهد شد.

 و توزیع درآمد امل مؤثر بر نابرابریعو .3.1

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

که عوامل بسیاری بر سطح  دهدیهای کشورهای مختلف نشان مزیادی در آن دخیل هستند. شواهد تاریخی و تجربه

، 2003، 5بندی کرد )کآسابه پنج گروه کلی طبقه توانینابرابری اقتصادی مؤثر هستند. عوامل مؤثر بر نابرابری را م

 (:34ص ، 1396نژاد، نقل از مطهری، به 12-14ص ص

ی و تکنولوژیک شرفتییافتگی کلی یک کشور، شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پرشد اقتصادی و سطح توسعه -1

که رشد در  دهدیکشاورزی، صنعتی و خدمات. بعضی از مطالعات نشان م یهاساختار اقتصاد، یعنی سهم بخش

برابری منجر بری و پس از آن، در یک سطح توسعه باالتر، به کاهش ناسطح پایین توسعه ابتدا به افزایش نابرا

اهر کارگران مسبب پراکندگی دستمزد به دلیل افزایش نیاز به کارگران  تواندیآوری نیز م. تغییرات فنشودیم

 د.شو

ارز و...  نرخ راتییعوامل اقتصادی شامل تورم، بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی، تغ -2

قتصاد خارجی ا. جهت تأثیر نرخ ارز و سایر عوامل مربوط به شودیتر شدن نابرابری متورم و بیکاری باعث عمیق

 مخارج دولت بستگی به ترکیب آن دارد. ریبر نابرابری مشخص نیست و تأث

و  ال(، رشدفع تیجمع عوامل جمعیتی، شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت )سهم -3

افزایش و  وپرورش و وضعیت سالمتتراکم جمعیت؛ شهرنشینی، سطح سرمایه انسانی از جمله سطح آموزش

 برابری در سطح آموزش، توزیع درآمد را برابرتر کرده و کاهش نابرابری را به همراه دارد.

                                                

 

4 Amenable to Considerations of Justice 

5 Kaasa 



 بانکی در خدمت تولیدنظام  –ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 

 

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

 های اقتصادی است.اجتماعی و دیگر تصمیمات سیاست یهااستیو آزادی جنبش کارگری؛ س

تصاد سایه که عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی که شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان اق -5

ز نظر منابع اه منابع طبیعی است. کشورهایی که در دوره طوالنیِ تاریخ تشکیل شده است. عامل دیگر، دسترسی ب

ایل به نابرابری تر هستند به دلیل تکنولوژی مبتنی بر سرمایه و نیاز کمتر به نیروی کار غیرماهر، تمطبیعی غنی

 بیشتر دارند.

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

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

خاصی از موضوع را  یهاکه هر محقق با توجه به عالقه و تخصص خود، جنبه دهدیبررسی مطالعات گوناگون نشان م

و در میان واهد کرد مطالعه بر عوامل اقتصادی مؤثر بر نابرابری تمرکز خمد نظر قرار داده و به آن پرداخته است. این 

 خواهیم پرداخت.« خلق پول»ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری و توزیع درآمد، یعنی عوامل اقتصادی نیز به یکی از مهم

 ارتباط خلق پول و توزیع درآمد .4

ا به عنوان اولین کسی ر« فرانسوی -ایرلندی»اقتصاددان ( 1734-1680) 6«ریچارد کانتلون»از نظر تاریخی، شاید بتوان 

که تغییرات عرضه پول و اعتبار، اثرات  کندیی پول بحث کرده است. او بیان مشناخت که در خصوص تغییرات عرضه

اقتصادی ی ی پول، توسعههای نسبی بر اقتصاد دارد و معتقد است که افزایش در عرضهمهمی از طریق تغییر قیمت

 ها، واردات افزایش یافته و پول به خارج از اقتصاد، اما در نهایت این روند معکوس شده و با افزایش قیمتکندیایجاد م

در یک زمان تأثیر  به یک اندازه و هامتیی ق. کانتیلون بیان کرده است که افزایش حجم پول بر همهشودیمنتقل م

بستگی دارد... این اندیشه بعدها توسط  دارندگان پول در طول مسیرِ جریان پولیو به رفتار هزینه کردنِ  گذاردینم

 (.4: 2013 لسمن،وه) نامیده و بسط داده شد 10«اثر کانتیلون»و دیگران  9هایک، 8میزس ،7ویکسل

ت باری تفاودر خصوص تأثیر پول بر توزیع درآمد، الزم است بین دو شکل پول، یعنی بین پول کاالیی و پول اعت

، حجم پول به قائل شد، چرا که افزایش حجم پول در حالت پول کاالیی بسیار محدود بوده اما در مورد پول اعتباری

 (:37-38: 1396نژاد، )مطهری شده استخواست انسان بستگی دارد. در ادامه به این موضوع پرداخته
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 درآمد در حالت پول کاالیی توزیع (أ

، تنها سه طریق شدیمهمانند سایر کاالها تولید  و ود( ببه صورت کاالیی )طال و نقرهپیش از بیان شد تا زمانی که پول 

عنوان هدیه  بهبرای به دست آوردن پول وجود داشت: استخراج طال؛ فروش کاال و خدمات در مقابل طال؛ یا دریافت طال

، 1394 بارد،ترو) کندیشان عمل مهای خصوصیمالکیت افراد بر دارایی ها در چارچوب حقی این روشیا ارث. همه

پادشاهان در قلمرو  ،ها قبلای برای فرد یا نهادی خاص وجود نداشت. البته از مدتویژه در آن زمان هیچ امتیاز ؛(28

و  دانستندیحیاتی م« حاکمیت خود»صورت انحصاری در اختیار گرفته و آن را برای  ضرب سکه را به پادشاهی خود

؛ اما این امتیاز (63: 1392 بارد،ترو) بردندیالضرب برای ضرب سکه از شمش طال یا نقره بهره محق باالی یهامتیاز ق

ی نسبت به چندان زیاد نبود و ارزش واقعی پول به میزان طالی آن بستگی داشت. البته سکه ضرب شده ارزش بیشتر

که  دهندیم ضرب سکه، خدمات اضافی ارائهمقدار طالی آن داشت و علت این بود که در طول تاریخ اصواًل متولیان 

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

 یدرآمد در حالت پول اعتبار توزیع (ب

دست آوردن اه به ر. در این شرایط شودیکه اشاره شد پول اعتباری به معنی واقعی کلمه از هیچ خلق م طورهمان 

طور ها بهیا دولت قانونیِ پول، عالوه بر سه طریق فوق، استفاده از امتیاز خلق پول است. در این شرایط، بانک مرکزی

 یشیوهای به توانندین سه گروه م. ایاین حق را به دست آورند توانندیها نیز ممستقیم توانایی خلق پول دارند. سایر بانک

ار دهند. در این حالت دست آورند و آن را در اختیار خود بگیرند یا در اختیار دیگران قر ول بهپ ،به غیر از سه روش قبل

 .گذاردیاست که خلقِ پول، خارج از نظامِ بازار بر توزیع درآمد و ثروت تأثیر م

 تأثیر خلق پول بر توزیع درآمد یهاکانال .5

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

بنابراین ؛ شوندهای مختلفی ظاهر مییادآور شد که برخی از موارد مذکور، ابعاد مختلف یک پدیده هستند که در شکل

 نسبت تباین میان موارد زیر برقرار نیست.

 تورم اثرگذاری نظام پولی از کانال .5.1

به  11«مالیات تورمی»ی اندیشهی از مسائلی است که از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. رابطه پول و تورم یک

. هیوم در مورد افزایش گرددیرا فرموله کرد، برم 13«نظریه مقداری پول» 12هیومدیوید که ، زمانی1700اوایل قرن 

تغییرات تعداد واحدهای پول در گردش، تنها و با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است که  کندیمقدار پول بحث م

در یک مدل ساده،  .گذاردیها برحسب پول دارد؛ در حالی که بر رفتار اقتصادی تأثیری نمیک اثر متناسب روی قیمت

منجر به افزایش سطح عمومی اقتصاد  در بلندمدت افزایش حجم پول در (MV=PY)طبق نظریه مقداری پول 
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اگرچه در رابطه با علیت میان حجم پول و تورم اختالف نظرهایی میان . (3: 2008 ،14)باالک شودمی (تورم)ها قیمت

تأثیر  گردد، بنابراین اگرچهی بلندمدت میان این دو تقریباً قطعی تلقی میاقتصاددانان وجود دارد، اما وجود یک رابطه

نسبت به رشد تولید یا  (خلق پولنقدینگی ) رتعیاما عامل اصلی و بلندمدت تورم، رشد سر شودیعوامل دیگر نفی نم

 . رشد مبادالت است

ها در ادبیات ن پژوهشبنابراین اولین و آشکارترین اثر نظام پولی بر متغیر تورم است که این مسأله یکی از پربسامدتری

ی و با درنظر گرفتن یک کی از آثار نظام پولی تورم به عنوان یخاطر، این پژوهش با عبور از مسألهاقتصادی است؛ بدین

ی پول و تورم، به بررسی سایر اثرات توزیعی خلق پول نظام پولی ذخیره جزئی )که عمدتًا رابطه بلندمدت میان عرضه

 دهد( پرداخته است.از کانال مذکور یعنی تورم رخ می

ورهای اقتصاد کشدر که ردپای آن  شوندیهای دارایی مخلق پول و به گردش درآوردن آن، موجب سلسله حباب

هام صرف هایی مانند امالک و س. از هنگامی که پول جدید خلق شده است، بر روی داراییشودیمشاهده م مختلف

ی بسیاری از علمای علم اقتصاد، بیان شد به عقیده ترشیطور که پ. همانابندییها افزایش مو در نتیجه قیمت شوندیم

دمدت تورم، رشد اما عامل اصلی و بلن شودی، هرچند تأثیر عوامل دیگر نفی نمعامل اصلی تورم عصر ما خلق پول است

بیان کرد  طورنیا توانیخلق پول نسبت به رشد تولید یا رشد مبادالت است. در صورت پذیرش این مطلب م ترعیسر

علت اصلی این تأثیر  توانیو در صورتی که تورم بر توزیع درآمد تأثیر داشته باشد، م شودیکه خلق پول باعث تورم م

 :گذاردیثیر می اصلی تورم، یعنی خلق پول منتسب دانست. لیکن تورم از چند کانال بر توزیع درآمد تأرا به ریشه

 15اثرات توزیعی خلق پول در راستای افزایش نابرابری از طریق اثر آبشاری .5.2

. 17شوداشاره می 16«الضربحق»یا به عبارت دیگر،  به منفعت حاصل از خلق آن معموالً در بیان اثرات توزیعی خلق پول، 

تبع درآمد ناشی ه های انتشار پول را به شدت کاهش داد و بهای کاغذی و الکترونیکی توسط دولت، هزینهانتشار پول

ت اما با این حال، این مسأله بیانگر تمامی اثرات توزیعی خلق پول نیسبه شدت افزایش یافت؛  (الضربحق)از خلق پول 

، منجر به تغییر در توزیع درآمد به نحوی که در ادامه «اثر آبشاری»و پول خلق شده در فرآیند گردش خود، از طریق 

 شود. خواهیم گفت، می

شده است )سوای از عادالنه یا ظالمانه بودن آن(، اما ها دریافت میاگرچه همواره در طول تاریخ، مالیات توسط دولت

های تجاری )و خصوصی( نیز به نحو مشابه قادر به ها ندارد و بانکن مسأله اختصاص به دولتدر نظام پولی مدرن، ای
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ها در گذشته شود که ریشه در ضرب سکه در گذشته دارد. ارزش اسمی سکهالضرب گفته میادبیات اقتصادی به درآمد ناشی از خلق پول حق در 17

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

 .ها بستگی داشتدولت
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ها و البه بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کا انجام این کار هستند.

میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک کند. در این های مردم شریک میخدمات تولید شده و به طور کلی دارایی

هایی از حیث ذینفعان وجود خواهد تفاوت و تنهاهای تجاری از حیث وقوع بازتوزیع وجود ندارد و بانک (دولت) مرکزی

شود در حالی که در خلق پول داشت. در خلق پول توسط بانک مرکزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می

های تجاری نیز مستلزم خلق پول بانک نیامداران و مدیران بانک هستند که منتفع خواهند شد؛ بنابراها، سهتوسط بانک

های تجاری )خصوصی( اساساً استحقاق بازتوزیع درآمد از طریق . این مسأله که آیا بانکبازتوزیع در اقتصاد خواهد بود

رداخته شده است؛ آنچه در اینجا به دنبال آن هستیم ایست که در جای خود به آن پخلق پول را دارند یا خیر، مساله

شود، ی این بازتوزیع، نشان دهیم که این مالیات تورمی به نحو یکسانی از همگان اخذ نمیاین است که با تبیین نحوه

 شود.ی دسترسی به نهاد خالق پول اخذ میبلکه به صورت نامتوازن و از انتهای زنجیره

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

های فرآیند، اما در واقعیت و با درنظر گرفتن پویاییشود؛ می (تورم)ها بلندمدت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت

ها از یک ت باعث افزایش قیمتالرود پول جدید خلق شده به بازار و استفاده از آن در مبادمشاهده خواهیم نمود که و

چه این پول وارد بازار نگردد، هیچ تأثیری بر بدیهی است چنان)شود سو و کاهش قدرت خرید پول از سوی دیگر می

دهد، بلکه به صورت تدریجی و اما این فرآیند به صورت یکباره و با اثر یکسان رخ نمی؛ (ها نخواهد داشتافزایش قیمت

ی افراد جامعه به در اختیار همه ،شودیوقتی پول جدید خلق مپیوندد. بدین صورت که وقتی می ای به وقوعمرحله

. این گروه با کمک دهدیها قدرت خرید مای خاص قرار گرفته و به آنبلکه در دست عده ،ردیگیطور مساوی قرار نم

. افرادی کندیها شروع به افزایش مقیمتاین پول اقدام به خرید کرده، با ورود پول جدید و دست به دست شدن آن 

 کهیدرحال شوندیمنتفع م ،کنندیهای قبلی خرید مچون با قیمت ردیگیها قرار مکه زودتر این پول در دست آن

یا کسانی که اصالً پول جدید در اختیارشان قرار  رسدیها این پول به دستشان مکسانی که بعد از افزایش قیمت

و قدرت خرید کمتری دارند؛ به عبارت  شوندیرو مباالتری روبه یهامتیکه حقوق ثابت دارند( با ق یکسان) ردیگینم

 کندیرا جریمه م رسدیها مدست آن مالیاتی است که کسانی که پول در آخر به یمثابهی پول بهدیگر افزایش عرضه

 .(2008، 19باردترو و 1996 ،18مایزز)

پول را در  ید )خلق(تول»کند: به این مسأله اشاره می 21«اخالق تولید پول»تاب ( نیز در ک51، 1395) 20هولسمن

 یعنیدارنده آن  یندر وهله اول، اول ،شودفروخته می یوقت یدحاصل از روند تول یهم مقدار اضاف ینجا. ایریدنظر بگ

صورت  ینا یرکه در غ یزیرا نسبت به چ یشتریتواند مقدار کاال و خدمات بسازد. او میمیاش را منتفع یدکنندهتول

کاالها  یندهد، سطح درآمد فروشندگان اکاالها و خدمات انجام می ینا یکه او رو یاینهکند. هز یداریخر ید،خرمی
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 شانیبازار که درآمد پول در از حاضران یرا هم متضرر خواهد کرد، کسان یاروند اما عده ینداد. ا یش خواهدافزا یزرا ن

را  یشتریب یهایمتق یدبا ،آن به تمام نقاط اقتصاد یراتتأث شیوعمقدار پول و  یشاما با افزا یافته،ن یشبتدا افزادر ا

 ینا. «کندمی یعآن بازتوز قبلی به سمت دارندگان یرا از دارندگان بعد یقیدرآمد حق»پول  یدتول ینابنابربپردازند؛ 

اتفاق  یتوانند جلودارند نمی یموضوع آگاه ینکه از ا یکسان یشود. حت یانتظارات خنث یقتواند از طرنمی یعبازتوز

بهبود  ین فرآیند کاهش قدرت خریدشان را در اینسب یگاهکنند جا یتوانند سعیم ها صرفاً. آنیرندافتادن آن را بگ

 یعی،توز اثر ین. اکنندنزدیک پول  دکنندهیخود تول یحاًو ترج یددارندگان پول جد یناولخود را به  ببخشند، درواقع

 ینپول است. ا یدموجود در تول یهاتمام کشمکش یاصل یلدل یبأموضوع تقر یناست. ا یپول یدرک اقتصادها یدکل

توان گفت که خلق پول به طور خالصه می .«خواهد داشت یپول ینهادها یاخالق یابیدر ارز یاساس یتیاهم ،تأثیر

شود، بلکه طبق مکانیسمی که یکسانی از همگان اخذ نمی است که به نحوهتوسط نظام بانکی، نوعی مالیات تورمی 

توضیح داده شد، همراه با بازتوزیع ثروت از انتهای زنجیره به ابتدای آن است. پس در این فرآیند، فقرا فقیرتر و أغنیا 

قتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ها مشکالت اشوند. شکاف طبقاتی به وجود آمده در این فرآیند، خود منشأ دهتر میغنی

 نماییم.سیاسی و امنیتی دیگر است که در ادامه به برخی از این مسائل اشاره می

 هامکانیزمی جهت انتقال منافع بین گروه ،هم خلق پول از طریق اعطای وام با بهره را از چند جنبه( 2014) 22رنرو

؛ زیرا افراد دارای درآمد متوسط به پایین افرادی هستند که «ثروتمنداناز فقرا به »دانند: اواًل انتقال می هاو دهک

؛ چون «از بخش حقیقی به بخش مالی»پردازند. ثانیاً ها بهره را میشود و در عمل آنها ختم میی بدهی به آنزنجیره

کند. را از آن خود می هاتوسط آن جادشدهیبخش مالی به جهت نیاز بخش حقیقی به اعتبار، قسمتی از عایدی حقیقی ا

اقتصادی به بخش بانکی،  زیرا بهره پرداختی توسط تمامی فعاالن :«شهرهااز شهرهای کوچک و روستاها به کالن»ثالثاً 

 .شهرها تمرکز دارندشود که در کالننصیب کارکنان و مدیران بانکی می تیدرنها

 تغییر ساختار مالکیت .5.3

با استخراج ( دست آورد: الفپول را تنها به یکی از سه طریق زیر به توانستیدر زمان استاندارد طال، یک فرد م

عنوان دریافت طال به( با فروش کاال و خدمات در مقابل طالیی که متعلق به فرد دیگری است؛ ج( ب؛ طالی بیشتر

های افراد در داراییها حق مالکیت ی این روشای داوطلبانه یا دریافت ارث از یکی از مالکان طال. در همههدیه

بعضی  ،؛ اما زمانی که پول جدید در صحنه ظاهر شد(28: 1394 بارد،ترو) شان محترم و قابل دفاع استخصوصی

ها، دست آورند و در بازار همراه با مالکان قانونیِ طال و در کنار آنبه روشی خارج از عرف بازار آزاد، پول به توانندیم

گروهی که باید با  :شوندیبارت دیگر در شیوه بانکداری امروزی، جامعه به دو گروه تقسیم ممنابع باشند؛ به ع یمتقاض

کار و تالش، کاال و خدمات تولید کرده و با ارائه آن به بازار، پول به دست آورند و با پولی که از تولید خود به دست 

ه پول خلق شده دسترسی دارند و بدون خلقِ ثروتِی اند در بازار متقاضی کاال و خدمات دیگر هستند و گروهی که بآورده
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و در کنار گروه اول قرار گرفته و متقاضی کاال و خدمات هستند. گروه  رندیگیجدید یا قبل از تولید، پول در اختیار م

 توانندیدوم م که کاال و خدمات تولید و به بازار عرضه کرده، پول یا قدرت خرید در اختیار دارد اما گروه یااول به اندازه

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

ای خریداری کند او با کمک شده و از طرف دیگر عاملی برای تورم است. برای مثال اگر فردی وامی گرفته و با آن خانه

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

؛ به عبارت دیگر خلقِ پول جدید باعث (5: 2013 لسمن،وه) تر به شخص دیگری فروخته شده بودخانه در قیمتی پایین

ین تغییر مالکیت اتفاق شد فردی مالک یک خانه و شخصی دیگر از تملک آن منع شود. اگر پول جدید خلق نشده بود ا

 .افتادینم

 افزایش قیمت زمین و مسکنتشدید بیماری هلندی و  .5.4

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

ی مالیات بر پول بالاستفاده دارایی خود را به دارایی حقیقی تبدیل نمایند. تورم در واقع نوع کنندیثروت خود سعی م

در این وضعیت به منظور اجتناب از این نوع مالیات، بهتر است پول به دارایی تبدیل و کنز شود. البته هر قلم  .است

هایی که قابلیت تولید مجدد را همراه داشته باشد. معموالً داراییکنز کرد زیرا ممکن است زیان به توانیدارایی را نم

نباید کنز کرد؛ اما زمین که غیر قابل تکثیر و تولیدِ مجدد است کنز آن ارزشمند است و تورم یک نوع داشته باشند 

 (.267: 1391 اصفهانی،داللی ی وبازدهی برای زمین ایجاد خواهد نمود )بخش

بر تورم آن یابد و این نیز  ی خرید آن افزایشانگیزه شودیبا توجه به محدود بودن زمین، افزایش قیمت آن باعث م

شود توانایی خرید زمین و خانه از اقشار می ی خرید را افزایش خواهد داد. این جریان باعثخواهد افزود و باز انگیزه

، اقشار ندیافزایهای خود ممرتب به وسعت یا تعداد خانه و زمین ایضعیف جامعه سلب شود؛ یعنی در حالی که عده

، به طوری که تصور خرید خانه با درآمد ناشی از کار رندیگییشتر و بیشتر فاصله مدار شدن بضعیف روز به روز از خانه

 برای اقشار زحمتکش جامعه مثل کارگران و... دور از انتظار است.

شود که این موضوع در ایران با بخش مستغالت در همه کشورها دارایی محبوبی برای سیستم بانکی محسوب می

ها منجر عمومی به تبدیل مازادها به مستغالت جایگاهی ویژه یافته است. خرید این دارایی توجه به سابقه دیرین تمایل

اما چنانچه قیمت این نوع از ؛ و به میزان یکسان خواهد شد زمانهمطور ی بانک بههایبدهها و به افزایش دارایی

یافته و در نهایت منجر به شناسایی سود  های کل شبکه بانکی افزایش )کاهش(ها افزایش )کاهش( یابد، داراییدارایی

 )زیان( خواهد شد.

های گذاری مستقیم )یا از طریق شرکتهای خصوصی همواره تمایلی قوی به سرمایهویژه بانکها در ایران بهبانک

خش با این ب هاآندر کشور بر سطح درگیری  80وابسته خود( در حوزه مستغالت دارند که البته بیماری هلندی دهه 

گذاری در کاالهای غیرقابل تجارت بیشتر افزود )به دلیل تثبیت نرخ ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی، سودآوری سرمایه

در ایاالت متحده( نیز  2008اقتصادی -های بانکی )از جمله بحران بزرگ مالیبود(. بسیاری از بحران هابخشاز سایر 
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دهی، بروز حبابِ یستم بانکی با بخش مستغالت داشته است )از طریق وامهای سریشه در پیوند بیش از اندازه دارایی

 ها(.شدن دارایی بانکترکیدن حباب و سوخت تیدرنهاو  ناشی از آن

 های بانکی اهمیت دارد:رشد و رونق بخش مسکن از دو جهت برای دارایی

نق بخش پیامدهای جنبی وسیع رورونق بخش مسکن و سودآوری آن تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم )ناشی از  .1

در کنار افزایش  وسازساختمسکن( بر قابلیت بازپرداخت تسهیالت بانکی دارد. لذا رونق بخش مسکن به شکل رشد 

های قیمتی مسکن، از دیگر نیروهای تأمین سود کافی برای پرداخت بهره تسهیالت بانکی به حساب و بلکه جهش

 آید.می

گذاری های سرمایهترین حوزهعنوان یکی از محبوبها به حوزه مستغالت، بهبانکبا توجه به ورود مستقیم  .2

ها که به حوزه مستغالت ارتباط دارد نیازمند های غیرتسهیالتی بانکهای زیرمجموعه بانکی، رشد داراییشرکت

 کند.رونق بخش مسکن بوده و به رشد ترازنامه سیستم بانکی کمک می

آید اما به دلیل ارزش این به حساب نمی سود دههرچند یک دارایی  مستغالتابت مشهود و های ثبنابراین دارایی

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

 آید.خوب به حساب می

 23های اعتباری و اثر متئوبندیرتبه .5.5

ه کار گرفته وقتی ب« إعطا»ی . کلمهشودیکار برده مبه« إعطای تسهیالت»یا « إعطای وام»ی در مورد وام، واژه

ام و استفاده از مامی افراد جامعه در شرایط یکسانی برای گرفتن وتکه پرداخت با امتیاز خاصی همراه باشد.  شودیم

ایر افراد جامعه ر شرایط بهتری نسبت به سد شوندیمزایای خلق پول قرار ندارند. حال کسانی که مشمول این امتیاز م

از  ینوعاشته و بههای مربوطه دبا دستگاه یترکیکه ارتباط نزد شودیقرار دارند. معموالً وام به کسانی پرداخت م

 های بازپرداخت آنچرا که به توانای ؛ی مالی بهتری نیز داشته باشندبرخوردار بوده و نیز وثیقه و بنیه امتیازی خاص

 طمینان بیشتری وجود دارد.ا

عنوان عاملی هب« های اعتباریبندیرتبه»ترتیبات خلق پول، به  های توزیعی درگیریاینگهام با تأکید بر وجود جهت

طور طبیعی در کند. این موضوع به آن جهت است که بانک بهآشکار در نابرابری ذاتی در جریان اعتباری اشاره می

بع ثروت و دارایی اوست( توجه گیرنده )که تای اعتبار وامهره، به ظرفیت بازپرداخت و درجهاعطای وام بیش از نرخ ب

ثروتمندتر و  ،ندانباشد )شرایطی که ثروتمآورد که مثالی واضح از اثر متئو میدارد. این ترتیبات وضعیتی را بوجود می

 (.2004)اینگهام،  شوند(فقیرتر می ،فقرا
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های توزیعی در جهت افزایش شکاف در درآمد و ثروت درست به بانکداری مبنی بر وجود سوگیریانتقادات وارد بر 

سودآور بازار است.  یهای آن در استفاده از فرصتامتیازی برای دارنده ،. اصواًل دسترسی به اعتباررسدینظر م

باالتری  24بازپرداخت دهد که قابلیتداری این است که این فرصت را در اختیار افرادی قرار گیری طبیعی بانکجهت

ها و ثروت اشخاص )حقیقی یا حقوقی( است که خود را در توان طور اصلی تابع داراییدارند. این قابلیت بازپرداخت به

به  هانیدهد. همه اهای اعتباری نشان میبندیهای مقبول در رتبهگیری یا قرار گرفتن در رتبهتأمین وثیقه برای وام

عنوان یک فرصت سودآور را عمدتاً در دسترس گرایش به این دارد که اعتبار، به ،آن است که سیستم جاریمعنای 

توانند الزامات دسترسی ها هستند که میچون آن ؛دارایی و ثروت قابل قبولی داشته باشند ،تراشخاصی قرار دهد که پیش

ی کافی برای تأمین مالی یک رآورده سازند. بانک لزوماً انگیزهبندی اعتباری و تأمین وثیقه را ببه اعتبار از حیث رتبه

گذاری روی یک عایدی احتمالی یا یک دارایی سرمایه ،چون این کار ،ون تأمین وثیقه کافی نداردبد« ی نوآورانهایده»

ها است که بانک موجه( 2011و ورنر و همکاران )( 2012ناموجود است. به همین دلیل قضاوت رایان کالینز و همکاران )

اند( داشته و البته باید اضافه کرد که های موجود )که قابل توثیقگذاری در خرید داراییای قوی برای سرمایهانگیزه

فعالً ناموجود بستگی به تأمین وثیقه از سوی صاحب ایده دارد.  ها و تولیداتها در تأمین مالی نوآوریی آنانگیزه

شود گروهی اندک از جامعه یعنی صاحبان سرمایه و دارایی، بتوانند الزامات مجموع موجب می ها درکارکرد این مکانیزم

های سودآور ها به فرصتمعنای دسترسی بیشتر آن دسترسی به اعتبار را برآورده سازند؛ و در نتیجه خلق پول بانکی به

ق افزود. چنانچه اعتبارات بانکی که بخش فوها را نیز باید بر مطلب بازار است. البته مقصد اعتبارات اعطایی و کارکرد آن

افزا، مولد و ارزش یهاتیآنان در فعال یلهیوسگیرد، بهاز آن در اختیار صاحبان ثروت و دارایی انباشته قرار می یمهم

ارای اولویت اجتماعی باالتر، صرف گردد این فرآیند منافعی برای عموم مردم نیز خواهد داشت، های ددر بخش ژهیوبه

ها از این ای که بانکی اعتبار خواهد شد؛ اما در دامنهباز هم منطقاً بیشترین نفع این فرآیند نصیب بانک و گیرنده ولی

ثار توزیعی خلق اعتبار به نحوی است که عموم مردم گیرند، آنهاد در راستای اهداف اجتماعی و خلق ارزش بهره نمی

در بهترین حالت هیچ نفعی از این فرآیند کسب نکرده و در حالت بدبینانه از تورم یا دیگر پیامدهای توزیعی مترتب بر 

با تأمل در توضیحات . این وضعیت متضرر خواهند شد. تأثیرات منفی توزیعی در این حالت به اوج خود خواهد رسید

اثر یا حتی تواند مثبت، بیکه می« شخلق ارز»و « تولید»عکس تأثیر اعتبارات بانکی بر فوق درخواهیم یافت که به

ی بانکداری بر نابرابرتر توان یک قضاوت یکجا و قطعی در خصوص آن ارائه کرد، تأثیر رویهمنفی باشد و از این رو نمی

 .ی این تأثیر اختالف کردی درجهتوان دربارهنیست و تنها میچندان محل تردید  ،ساختن توزیع درآمد و ثروت

 اثر کانتیلون و دگرگونی تخصیص منابع .5.6

لیکن این  ،تورم است تأثیر خلق پول بر توزیع درآمد از مسیر یهانکته قابل ذکر دیگر اینکه هرچند یکی از کانال

حالتی را در نظر گرفت که خلق پول بدون  توانمیتنها مسیر تأثیر خلق پول بر توزیع درآمد نیست؛ به عبارت دیگر 

که وقتی  است به آن اشاره کرد این توانیکه در این مورد م یاینکه باعث تورم شود بر توزیع درآمد تأثیر گذارد. مثال

                                                

 

24 creditworthiness 



 بانکی در خدمت تولیدنظام  –ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 

 

تورم وجود نخواهد داشت، اما این به معنی حذف آثار توزیعی خلق  ،حجم پول و میزان تولیدات به یک اندازه رشد کنند

ای که قیمت کاالهای نسبی را تغییر خواهد داد و در این میان عده یهامتیپول نیست. چون خلق پول در هر صورت ق

بیان  ترشیکه پ طور. این امر هماننندیبیسود برده و سایرین زیان م ابدییها زودتر از دیگران افزایش مآن یتولید

تأثیر  شودیخلق پول بر روی نوع محصوالتی که اکنون وارد بازار مکه  صورتنیبد معروف است.« اثر کانتلیون»شد، به 

تا پروژه خود را توسعه دهد. او به  سازدیی کفش مردانه او را قادر م. مثالً پرداخت وام به یک تولیدکنندهگذاردیم

 هاهای باالتر برای چرم، مثالً، نسبت به تولیدکنندگان کیفِ پولِ خانمتمزدهای باالتر و قیمتدس تواندیخاطر این وام م

کنندگان استفاده .شودیتولید کیفِ پول راکد شده و یا منقبض م کهی، درحالابدییپرداخت کند. تولید کفش گسترش م

طور خالصه، به(. 5: 2013 لسمن،و)ه کنندگان کیف وضعیت بدتری خواهند داشتکفش وضعیتی بهتر و استفاده

نسبی ناشی از خلق پول،  یهامتیو تغییر ق کنندیعنوان عالمت برای فعاالن اقتصادی عمل مدر اقتصاد به هامتیق

نژاد، )مطهری کندیمتفاوتی جهت تولید و مصرف کاالها مخابره خواهد کرد و تخصیص و توزیع را دگرگون م یهاعالمت

1396 ،26). 

مامی افراد جامعه در شرایط یکسانی برای گرفتن ی بیان شد، تاعتبار یهایبندرتبه طور که در بخشچنین همانهم

اقتصادی  در جایگاه بهتری از نظر شوندیکسانی که مشمول این امتیاز مو  وام و استفاده از مزایای خلق پول قرار ندارند

ها نیز نسبت به قبل تغییر خواهد کرد، وضعیت اقتصادی این تقاضای آنبرای تولید یا مصرف قرار خواهد گرفت و نوع 

و متقاضی کاال و خدمات متفاوتی هستند. جامعه اقتصادی، منابع خود را در  شودیگروه نسبت به بقیه جامعه بهتر م

 کهیمثالً درحال اقتصاد خارج کرده و به این سمت هدایت خواهد کرد. یهاپاسخ به نیازهای این گروه، از سایر بخش

هنوز کاالهای ضروری برای قشر عظیمی از جامعه به حد کافی تأمین نشده است، باز هم منابع از این بخش خارج شده 

چرا که این گروه با پولی که در اختیار دارد سودآوری بیشتری ایجاد  ابدییو برای تأمین نیاز کاالهای لوکس تخصیص م

بلکه بدین معنی است که گروهی  شودیکه وام دریافتی لزوماً صرف کاالهای لوکس م . البته منظور این نیستکندیم

که به این امتیاز دسترسی دارند در شرایط بهتر و از نظر درآمدی در سطحی باالتر نسبت به قبل و نسبت به سایر مردم 

 نسبت به سایر مردم متفاوت خواهد بود. رو نیازهای این گروه نسبت به قبل از داشتن این امتیاز واز این رندیگیقرار م

بلکه در اختیار  ردیگیبه عبارت دیگر، در فرآیند خلق پول، پول خلق شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار نم

های خود با کمک پولی که در اختیار دارند، به خواسته توانندی. این گروه اکنون مردیگیگروهی از افراد جامعه قرار م

شنهاد داده و در یهای باالتری را پها با پولی که در اختیار دارند قیمتی عمل بپوشانند. آنرف یا تولید، جامهجهت مص

و انگیزه تولید آن باال رفته و منابع در جهت تولید چنین کاالهایی  ابدیینتیجه قیمت این نوع کاال و خدمات افزایش م

ناشی از آن، ساختار  قدرت خریدنتیجه گرفت که خلق پول و  توانیم . با این استداللردیگیمورد استفاده قرار م

چون  .دهدیهای نسبی را دگرگون کرده و در نتیجه، نوع و مقدار کاالهایی که قرار بود تولید شود را تغییر مقیمت

 بعدی آن دارندکنندگان ی پول خلق شده، ترجیحات و الگوی مخارج متفاوتی نسبت به دریافتکنندگان اولیهدریافت

 (.27: 1394، باردتنسبی و تولید تأثیر خواهد گذاشت )رو یهامتیتغییرات بر توزیع درآمد، مخارج، قکه این 
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 ی مردمی بحران به عامهتحمیل هزینه و جزئیثباتی ذاتی بانکداری ذخیرهبی .5.7

ها همه ریشه در قدرت خلق پول بانک 27هابانکو ورشکستگی  26ینگینقد، بحران 25یبانکهای بانکی اعم از هجوم بحران

دهی( بر کنش بانک چه در جذب سپرده )بدهی( و چه در اکتساب دارایی )وامجزئی دارد. توضیح اینکه در نظام ذخیره

به  طورنیگیری سپرده مواجه شده و همبانک ممکن است با رجوع وسیع جهت بازپس. اعتماد و ریسک مبتنی است

ها( در حالی فاقد رض خطر نکول وسیع وام از سوی گیرندگان قرار گیرد. بدهی بانک )سپردهعلل اقتصادکالنی در مع

های بدون های او در معرض ریسک نکول قرار دارد. در واقع در بانکداری، سپردهشده است که دارایی ریسک و تضمین

های زمان بدهیعبارت است از وجود همی اصلی در اینجا نکته. شودهای ریسکی پشتیبانی میدارایی یلهیوسریسک به

های مؤجل یا بلندمدت. روتبارد به اعتبار این واقعیت، بانکداری مدت در عین داشتن دارایییا کوتاه( 28معجل )حال  

شود، این جا جز بانکداری مراعات میاصل مهم مدیریت مالی که در همه»: کندیمعرفی م ورشکستهجزئی را ذاتاً ذخیره

این قاعده را رعایت نکرده  هاتر از ساختار زمانی تعهدات باشد ...اما بانکها نباید طوالنیاختار زمانی داراییاست که س

گذاران مطلع شوند صورت بالقوه ذاتاً همیشه ورشکسته است و اگر سپردهو اساساً قادر به رعایت آن نیستند. بانک به

 «است در واقعیت وجود ندارد، این ورشکستگی فعلیت خواهد یافت کنند در صورت تقاضا در دسترسپولی که تصور می

راهی هستند: نگهداری  ها همواره در رفتار خود در خصوص ذخایر، در معرض یک دوبانک(. 99-98: 2008، 29)روتبارد

تر. دهی بیشتر( با هدف کسب سود باالداشتن ذخایر کمتر )وامذخایر بیشتر جهت اطمینان و کاهش ریسک؛ یا نگه

کنند زیرا احساس خواهند کرد در صورت بروز کمبود، از طرقی قادر به ها در عمل نوعاً گرایش به دومی پیدا میآن

به این عوامل باید . کنندیضمن اینکه روی حمایت دولت در مواقع بحران هم حساب م ،دسترسی به ذخایر هستند

بانکی و نظام مالی را نیز افزود که جمیع این عوامل در  های بانکی از یک بانک به کل سیستمقابلیت تسری بحران

در این موضوع با توجه به اینکه  .سازدنظام بانکی را به سوی شکنندگی سوق داده و آن را مستعد فروپاشی می ،مجموع

بانکی از بین  نظامبه، در شرایطی که اعتماد به مردم اندداشتهنگهی مردم، پول هاسپردهبه میزان درصدی از  هابانک

را با  هابانکبه اسکناس این  هاآنی دیگر و یا تبدیل هابانکبه  هاسپردههجوم آورده و با انتقال  هابانکبرود به این 

ی اقتصادی نیز از منظر بسیاری از هابحران(. 2012 سونید؛ جکسون و 67، 1992فریدمن، کنند )یممشکل مواجه 

، پیشنهادات فراوانی برای حل آن بیان شده هابحراناقتصاددانان ریشه در بانکداری ذخیره جزئی داشته که پس از 

 .است
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، 2008مشکل و علت بروز بحران مالی  نیتریاصلکه  انددهیرسگرفته به این نتیجه ی صورتهاپژوهشدر برخی 

اعالم  2012انگلستان بوده در سال  31که رئیس بخش خدمات مالی 30ت. برای مثال لرد ادیر ترنرخلق اعتبار بوده اس

ی تجاری هابانکبه علت عدم توان حاکمیت در کنترل تصمیمات خلق پول و اعتبار  2008-2007کرده است که بحران 

علت  2008-2007بحران سال شاید به نظر برسد که در  (.15، 2012به نقل از جکسون و دیسون، آمد ) به وجود

را نظام  2008علت بحران  اقتصاددانانذخیره جزئی نداشته است، پس چرا  نظامبهی رهنی بوده و ربطی هاوامبحران 

که عواملی از قبیل حباب قیمت مسکن،  کندیم( بیان 2009) 32کوتلیکف سؤال؟ در پاسخ به این دانندیمذخیره جزئی 

ی اشهیربه بحران بانکی هستند و علت  33کنندهکمکعوامل  صرفاًاز حد بخش خصوصی  ی نادرست و بدهی بیشهاوام

دارایی  هابانکتوضیح داد که در بحران بانکی ایجاد شده،  گونهنیا توانیم. این را استهمان بانکداری ذخیره جزئی 

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

اما ؛ شدیم، بانک صاحب ملک و ساختمان کردندیمنکول  هاخانهوثیقه گرفته بودند. وقتی مردم به علت کاهش قیمت 

را بازپرداخت  هاآنی هاسپردهتحت فشار قرار گرفته بود تا اینکه  گذارانسپردهمشکل اینجاست که بانک نیز از طرف 

نداشت و  گذارانسپردهنبود این نظام ذخیره جزئی که دیگر بانک تعهدی به بازپرداخت عندالمطالبه به کند و اگر 

و عندالمطالبه  مدتکوتاهموسساتی هستند که برای  هابانکبیان کرد که  توانیم ترقیدق طوربه .شدینمبحرانی ایجاد 

گفته  34. به این عملیات بانکداری جابجایی سررسیدکنندیمی بلندمدت پرداخت هاواماما در مقابل  رندیگیمسپرده 

  (.3، 2018، 35موسگریوشود )یم

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

پیشنهاد داد  هاآندر واکنش به بحران برخی کشورها، استفاده از بانکداری ذخیره صد درصدی را به  2001در سال 

 هالی، بحرانده مابا یک تغییر ناگهانی در اقتصاد کالن و به خاطر شبکه پیچی معموالً(. 97، 1387)داودی و دیگران، 

  شود.رو مییابد و کشور با بحران مالی روبهبه سرعت در سایر ابعاد اقتصاد گسترش می

، بحران سهمگین مالی آسیای جنوب شرقی در اندونزی، کره جنوبی و 90بحران مکزیک و ونزوئال در اواسط دهه 

خواب  2008شته و باالخره بحران بزرگ مالی سال تایلند در اواخر دهه مزبور، بحران ترکیه و آرژانتین در اوایل دهه گذ

های مالی از آمریکای مرکزی و گذاران اقتصادی سلب کرد. گستره وسیع بحرانخوش را از بانکداران مرکزی و سیاست

 نیتأمجدیدی به نام  تیمأمورهای مرکزی باید بر روی التین تا آسیای جنوب شرقی و بحران در آمریکا و اروپا بانک
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و  90های دهه از دست رفته را در بحران GDPهای مالی بر حسب مالی متمرکز شوند. جدول زیر هزینه بحران ثبات

 دهد:دهه گذشته نشان می

 از دست رفته GDPبر حسب  یمال یهابحران نهیهز: 2جدول 

 

های مندیمنجر به بهرهاز یک طرف فراوانی همراه است، وقوع این پدیده  و توزیعی های تجاری با اثرات رفاهیچرخه

به همین . و از طرف دیگر زیان رفاهی قابل توجهی را متوجه عموم مردم سازد حق نیستندگردد که ذیمیافرادی 

به عموم مردم، های بحران ها دارد، با تحمیل هزینههای اقتصادی که ریشه در قدرت خلق پول بانکخاطر در بحران

 گردد که نوعی اثر توزیعی است.درآمد از سمت جامعه به افرادی خاص منتقل می

 ی ریسکسازیعمومی سود، سازیخصوص .5.8

امتیاز  در بیان این (2012های بازار متمایز و دارای امتیازاتی ویژه است. کالینز و همکاران )از سایر فعالیت بانکداری

این  یهفاصل کهینحویابد بهها افزایش میوکارها با افزایش تولید، درآمد و هزینهاکثر کسبکنند که در ویژه بیان می

های دهی سپردهماگری بانکی حقیقی ]منظور آنان وسر برسد. در واسطهسربه یهتا به نقط افتهیدو )سود( تدریجاً کاهش

شود؛ پرداختی و دریافتی محدود می یهبهر وت نرختفا یلهیوسبهدار است[ همین موضوع صادق است و سود بانک مدت

طور نمایی افزایش یابد بدون اینکه کاال و خدمات به تواندجزئی جریان درآمدی میدهی در بانکداری ذخیرهاما در وام

 یهانزدن یک جریان درآمدی صرفاً به پشتو در اینجا قادر به رقم شده یا هزینه بیشتری تحمیل شود. بانکجدیدی عرضه

ها به معنای این نیست که بانک کنند که اینها خاطرنشان میاست. البته آن گیرنده به بازپرداختوثیقه یا توانایی قرض

دهی اضافی بانک با تحمل ریسک نقدینگی باالتر کند. بخشی از سود وامارائه نمی با خلق اعتبار خدمت ارزشمندی

 صورتبهتوجیه است، اما باز هم باید توجه داشت که در نهایت این ریسک بدست آمده که تعلق این سود به او قابل 

 شود.جامعه تقبل می یلهیوسبهغیرمستقیم  مستقیم یا

ها(، ده)سپرهای غیرریسکی و فوراً قابل برداشت ها در عین داشتن بدهیخلق پول بانکی به نحوی است که بانک

ها )از حیث کنند. این عدم تعادل بین ساختار کیفی دارایی و بدهی بانکمدت و ریسکی اکتساب میهای طوالنیارایید

دهد. حاکمیت نیز که تأثیر ها را به وابستگی به دولت و کسب حمایت او سوق میریسک و نقدشوندگی( ماهیتاً آن

یتی از بانکداری در جهت های حماابزارها و اهرم یهبیند، انتخابی بهتر از تعبیهای بانکی را بسیار جدی میمنفی بحران
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 یهبیند. این ترتیبات با واکنش منتقدان مواجه شده است. چکیدنمی هاآنبخشی به فعالیت کاهش ریسک و اطمینان

دریافتی  یارانهیخلق پول را به اتکای یک نوع  یهاین است که بخش بانکی فعالیت خصوصی و سودجویان هاآنانتقاد 

قدر دانند که در آن یک فعالیت آنبانکداری را مصداقی از وضعیتی می (2011ر و همکاران )دهد. ورناز دولت انجام می

این بدان معناست که منافع . 36بزرگ و دارای آثار جانبی وسیع است که ناچاراً باید از ورشکستگی آن جلوگیری شود

آن متوجه  یههای بالقواعتبار است که زیان یهکنندبعد دریافت یهخلق پول در حالی متعلق به بانک و در مرحل

ها ها از بانکقواعدی مثل بیمه سپرده یا حمایت ضمنی و عملی دولت هاآندهندگان )عموم مردم( است. به نظر مالیات

: 1201) کالینز و همکارانرایان. 37«سازی ریسکسازی سود و عمومیخصوصی»رساند: ها یک معنا را میدر برابر بحران

خیزد، ایفای نقش توسط آن در آینده برمی یههم با این استدالل که مقبولیت پول از اطمینان به قابلیت مبادل (216

دانند که ترین تناقض سیستم پولی موجود را این میها مهمدانند. آندولت در ایجاد این اطمینان را بسیار کلیدی می

های تجاری کند، اما بانکاشد و اوست که ارزش آن را تعهد میکند چه چیزی پول باین دولت است که تعیین می»

 .«کنندنقش اصلی را در خلق آن ایفا می

ی نظام بانکی که سود برای بانک و ریسک برای جامعه، نظام بانکی را متمایل به ی نانوشتهبنابراین این قاعده

ه در واقع بخشی از درآمد کاحتمالی متوجه مردم است زیان با انتقال این ریسک به جامعه، کند. یسکی میر هایفعالیت

 اند.)رفاه( خود را از دست داده

 تصاحب حق عمومی در راستای نفع خصوصی .5.9

های بازار این است که بانکداری )و امکان یک حقیقت بسیار مهم در خصوص بانکداری در مقایسه با سایر فعالیت

های وکارهاست. در تمامی فعالیتکلی متفاوت از سایر کسبکه بهای متکی است ها( بر سرمایهخلق پول توسط آن

های او نظیر سرمایه اولیه، شناخت بازاری، وجود و بقای تولیدکننده و قابلیت کسب درآمد توسط وی ریشه در داشته

متکی به حمایت یا  معموالً هاتینیروی کار و... دارد. این فعال یریکارگفن تولید )تکنولوژی(، اکتساب مواد اولیه، به

 ی اولیه، ساختمان،ها سرمایهی آنترین داشتهها مؤسساتی هستند که مهمبانک ،تضمین دولت نیستند. در این بین

ها( رقمی جزئی است. های بانک )سپردهها در مقایسه با بدهیتجهیزات و... نیست، چه اینکه ارزش موجودی این دارایی

هیچ تناسبی  واست که یک دارایی غیرنقد و مؤجل است  «تسهیالت اعطایی» ی ویرازنامههای بانک در تی داراییعمده

گیری ها در یک نقطه از زمان قانوناً قابل بازپسهایی که تقریباً تمامی آنها( ندارد، بدهیهای وی )سپردهبا بدهی

شود. این بابت دچار ریسک و آسیب جدی نمیهایی بانک، او معموالً از ها و داراییسنخیت بدهی با وجود عدم هستند.

های ای دیگر متکی است که چیزی غیر از داراییاین وضعیت حاکی از آن است که بانک در بقا و کسب سود به پشتوانه

که در عین  کندیآنچه بانک را قادر به این م»در واقع . «اعتماد» ی اوست و آن عبارت است ازی اولیهثابت و سرمایه

مدت داشته باشد، اعتماد عموم به اعتبار و نقدشونده و کوتاه ییهایهای غیرنقد و ذخایر ناکافی، بدهدارایی داشتن
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. سازدیها نزد بانک شده و او را قادر به خلق پول ماین عامل است که موجب بقا )رسوب( سپرده. «یت بدهی اوستمقبول 

کردن  کجایها توسط خود بانک و کاهش ریسک در اثر و بدهی هاییای داراالبته در کنار عامل اعتماد، مدیریت حرفه

« اعتماد» عامل اما؛ (1963، 38)توبین پذیرساختن چنین ترتیباتی مؤثر استمستقل از سوی او نیز بر امکان یهاسکیر

اساسًا  شدن آن به این معنی که در صورت مخدوش ،نقشی مهم در مقایسه با سایر عوامل دارد« یت بدهمقبولی »و 

مدیریتی  -و دیگر عوامل فنی هایها و بدهصحیح دارایی یبندنوبت به تأثیرگذاری عواملی چون مدیریت و زمان

وکارها مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که هیچ فعالیتی در این مقیاس . اگر از این حیث بانک را با سایر کسبرسدینم

نیست. البته ممکن است بسیاری از متقاضیان یک کاال، به محصول تولیدی ی اصلی متکی عنوان سرمایهبه« اعتماد» به

صورت تدریجی و در اثر یک تولیدکننده و نام تجاری او اعتماد داشته باشند لیکن مسئله اینجاست که این اعتماد به

ی حاصل از کارایی ی طوالنی آن بنگاه در ارائه کیفیت مناسب و رفع نیازهای متقاضیان و انباشت دستاوردهاسابقه

 .شکل گرفته است

؟ شودیشده و مرای یک بانک حاصلبچگونه  یی آن یعنی مقبولیت بدهسؤال اینجاست که این اعتماد و نتیجه حال

فیقات او در یک بازار وکارهای بازار، محصول کارایی بنگاه و برخاسته از انباشت توآیا این دستاورد، به مانند سایر کسب

ی امکان خلق وعمومی بدهی او که به  یتواقعیت آن است که اعتماد عمومی به بانک و در نتیجه مقبول رقابتی است؟ 

. قواعدی که در گرددیهای صریح و ضمنی حاکمیت بازمها و حمایت، به میزان قابل توجهی به تضمیندهدیپول م

 د،بانک به ذخایر بانک مرکزی قرار دار ریذپی انعطافی بعدی دسترسهای بانکی و در مرتبهها تضمین سپردهرأس آن

ها در شرایط بحرانی دولت هانیها در شرایط عادی اقتصاد است؛ گذشته از ادولت از ثبات و پابرجایی بانک یهاتیحما

 یهاتیبیش از حما ییهاتیمنجر به فروپاشی کل اقتصاد شود( حما تواندیبارها برای نجات نظام پولی از فروپاشی )که م

معنا نیست که در صورت  . البته این بداننندینشیتفاوت نمها بیآن زمعمول به عمل آورده و در مقابِل سلب اعتماد ا

ی توان سر درجه بانکداری هرگز قادر به خلق پول نخواهد بود، بلکه سخن بر ییهانیو تضم هاتیفقدان چنین حما

 .بخشی از سوی دولت استین و اطمینانمتوجه بانک در صورت حذف تضم یهاسکیخلق پول و ر

دریافتی از حاکمیت، توان محدودتری برای خلق پول داشته و پیوسته در  یهانیبدون برخورداری از تضم بانک

ی ای مکرر به قاعدهاعسار و ورشکستگی است. در دیدگاه منتقدان تأکید و اشاره تیمعرض خطر بحران نقدینگی و درنها

ی دولت از بخش بانکداری ویژه یهاتیعنوان حمابه یها در شرایط بحرانهای نجات بانکو بسته تضمین )بیمه( سپرده

ها عمالً قادر به فعالیت در مقیاس کنونی نبوده ، بانکهاتیبا این داللت صریح که در صورت نبود این حما ؛وجود دارد

یک  «قدرت خلق پول»ها محدود خواهد شد. از این رو استدالل پرتکرار مخالفان مبنی بر اینکه ی خلق پول آنو دامنه

ان و است و باید منافع حاصل از آن، در راستای نفع عمومی باشد، در نهایت اتق« یحق عموم» یا« یاجتماع ییدارا»

هایی و تالش هاتیی حاکمیت، فعالها پس از اتکا به اعتماد و تضمین دریافتی از ناحیهاستحکام است. البته مسلماً بانک

ها که این دستاورد را باید متعلق به آن دهندیداده و م انجامی فعالیت خود در جهت مدیریت منابع و مصارف و توسعه
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بلکه  ،طور خالص متعلق به بانکداران نبودهمنافع بانکداری به» گیری کرد کهیجهچنین نت توانیدانست. در مجموع م

)درودیان، « گرددها تصاحب میاما در واقعیت، این حق عمومی توسط بانک بخشی از این عواید به جامعه تعلق دارد

1394 ،126). 

 بندی و نتیجه گیریجمع .6

انجام گرفته است، اما  یاقتصادرباب اثرات نظام پولی و بانکی بر ثبات های فراوانی دطور که بیان گردید پژوهشهمان

در این پژوهش ضمن ارائه  مغفول واقع شده است. -برخوردار استکه شاید از اهمیت باالتری - توزیعیِ این پدیدهاثرات 

اگرچه پرداختیم. توزیعی خلق پول در نظام بانکداری ذخیره جزئی تعریفی از ماهیت پول به مثابه نهاد، به بررسی اثرات 

ی تورم به صورت مستقل مورد سازد، اما در این مقاله مقولهداد نظام پولی خود را در تورم متبلور میترین بروناصلی

امعه مورد بررسی مبنی بر تغییر در توزیع درآمد و ثروت جهای مختلف این پدیده جلوهبحث قرار نگرفته است، بلکه 

 قرار گرفته است. 

وار، ، یک چرخه و حرکت دومینووار است و الزم است تا با بررسی چرخهتوزیعی خلق پولالزم به ذکر است که اثرات 

مستقل از روابط علی  بوده است. به ها شناسایی گردند، اما محل بحث این مقاله صرفاً احصاء این اثرات علت و معلول

 توان این اثرات را به نحو زیر بیان نمود:صورت خالصه می

 مبادالت است. ای دینسبت به رشد تول ینگینقد ترعیرشد سرهای مزمن، عامل اصلی و بلندمدت تورم -

و توزیع درآمد از انتها در راستای افزایش شکاف طبقاتی « اثر آبشاری»اثرات توزیعی خلق پول از طریق مکانیسم  -

 کند.عمل میبه ابتدای زنجیره 

سازد. این عمل به معنای تغییر پول اعتباری و قدرت خلق آن، تصاحب و مصرف غیرمبتنی بر کار را ممکن می -

 است. ی کاال به خالق پولاز سمت دارنده ساختار مالکیت و در اصل نقض حقوق مالکیت

یرد، همواره در جهت گصورت می« های اعتباریبندیرتبه»که بر مبنای مندی از منابع نظام بانکی حق بهره -

ی ثروت و گذاری افراد براساس پشتوانههمچنین ارزش کند.تداول ثروت در دست أغنیا )اثر متئو( عمل می

 های فرهنگی و اجتماعی نیز سرایت کند.گذاریتواند به ارزشگیرد، میشان که در نظام بانکی صورت میدارایی

روبرو بوده. با وقوع بحران در اقتصاد و ثباتی و ایجاد بحران نظام پولی ذخیره جزئی همواره در دل خود با بی -

 افتد.نوعی توزیع ثروت از جامعه به نهاد خالق پول اتفاق میهای رفاهی آن به عموم مردم، تحمیل زیان

دهد، اعتباری است که حاکمیت ه بانکی میگونه که بیان گردید، آنچه قدرت خلق پول )بدهی( را به شبکهمان -

در راستای نفع خصوصی خود استفاده  -که نوعی حق عمومی است –ها از این حق دهد. بانکبه این سیستم می

کنند. همچنین بیان شد که در نظام بانکی سود متعلق به بانک و ریسک متعلق به جامعه است که این امر، می

 را دربر دارد. پیامدهایی شبیه به مورد قبل

گذاری خود را بر مسکن و مستغالت )کاالهای غیرمنقول( نظام بانکی با تشدید بیماری هلندی، عمده سرمایه -

توزیع ثروت به سمت دارندگان کند که این امر منجر به ایجاد حباب در این کاالی ضروری و درنتیجه می متمرکز

 و صاحبان سرمایه خواهد شد.
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