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 داری بدون ربا با نظریه اقتصاد اسالمیانطباق نظام بانک

 داری اسالمی است؟بدون ربا، ضرورتاً بانک داریآیا بانک

 

 1رسول بخشی دستجردی

 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

 چکیده:

توان عتقدند که نظام بانکی را میداری بدون ربا ضرورتاً مورد تأیید اسالم است؟ برخی اندیشمندان اقتصاد اسالمی مآیا بانک

ون دب دتوانشود: بانک چگونه میدرصورت حذف ربا از نظام بانکی، دو سؤال مطرح می ولی،ازطریق حذف ربا، اسالمی نمود. 

ن صورت بنیادیدر این مطالعه قصد داریم بهو آیا بانک بدون ربا، اسالمی است؟ هایش را تأمین کند؟ هزینهدریافت درآمد بهره 

بررسی قراردهیم.  ری در ایران این موضوعات را موردداکاوی تجربه بانکبا استفاده از روش تحلیل منطقی، مدل ریاضی و داده

داری بدون ربا الزاماً اسالمی نیست و در واقع ربا دهد که بانکنتایج حاصل از بررسی نظری و تجربی در این مطالعه نشان می

مورد تأیید اسالم، الزم است قدرت خلق پول نظام بانکی پولی تعارف است و برای استقرار نظام داری میکی از مشکالت بانک

-گذارد باعث خدشهموضوع خلق پول مورد تأیید نظریه اقتصاد اسالمی نیست، زیرا ازطریق آثاری که برجای مینیز محو شود. 

براساس  زند.میبرهمطور ناعادالنه بهجامعه را دار شدن اصل مالکیت خصوصی شده و توزیع درآمد و ثروت بین افراد 

داری، نرخ ذخیره قانونی قادر نیست عملیات خلق پول توسط شبکه دستاوردهای این مطالعه، برخالف ادبیات متعارف بانک

داری بانک پول خلق نماید. ،نهایتتا بی خواهدبودبانکی را کنترل نماید و با هر نرخی از ذخیره قانونی، شبکه بانکی قادر 

داری است و از بنیان با اصول اقتصاد متعارف )حتی در نسخه بدون ربای آن( یک نهاد تکامل یافته در نظام اقتصادی سرمایه

 اسالمی ناسازگار است.     

 

 

 

 

 
                                                           

1 bakhshirasul@gmail.com 
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 مقدمه .1

 حیات به ،بهره درآمد دریافت بدون قادرخواهدبود بانکی نظام آیا باشد، وجودنداشته( بهره یا) ربا وقتی

 نپردازد، گذارانشسپرده به مازادی هیچ و نکند دریافت بهره درآمد نوع هیچ بانک اگر دهد؟ ادامه خود اقتصادی

 خواهدشد مطرح دیگری سؤال داد، پاسخ سؤال این به بتوان اگر کند؟ تأمین را هایشهزینه خواهدتوانست چگونه

 است؟ اسالمی ربا، بدون داریبانک آیا که،

براساس نظریه داری مورد بررسی قرارگیرد. الذکر، الزم است نظریه متعارف بانکؤاالت فوقبرای پاسخ به س

یابد میتغییر آن، امکان است که بانک مرکزی باابزار سیاست پولی یک نرخ ذخیره قانونی متعارف اقتصاد پولی، 

 نظامدر  ؛ یعنیکندزئی عمل میاصل ذخیره جکارکرد ، براساس تعارفداری مبانک کند. نظام کنترلعرضه پول را 

قدرت شبکه شود. میوام دادهذخیره شده )ذخیره قانونی( و بقیه  های بانکیسپردهطبق قانون درصدی از ، تعارفم

های خواهیم ابتدا ازطریق بررسی دادهیمقاله مدارد. در این اندازه نرخ ذخیره قانونی بستگیبانکی در خلق پول به

با بررسی این ، اعتبار این نظریه را مورد ارزیابی قراردهیم. و استدالل سپس از جنبه نظریشبکه بانکی کشور و 

  توان پاسخ دو سؤال اصلی این مقاله را یافت.موضوع، می

است. در مرحله اول و برای تبیین مطالعه، برای بررسی موضوع، از روش تحلیل منطقی استفاده شدهدراین

و بانک مرکزی های شبکه بانکی داری در ایران ازطریق تجزیه و تحلیل ارقام ترازنامهانکمسأله مورد بررسی، تجربه ب

اند، با ها محاسبه شدهترازنامه هایهایی که بااستفاده از دادهگیری از بحث، شاخصمنظور نتیجهمورد دقت قرارخواهدگرفت. به

داری بانکمتعارف ه که بین تجربه و مبانی نظری یایهشوند. در مرحله دوم برای مغایرتمبانی نظری مقایسه می

دالیل نظری ارائه خواهدشد. همچنین برای تبیین و با نوآوری است، ازطریق یک تحلیل منطقی، مشاهده شده

 سازی خواهدشد. تر برخی موضوعات مرتبط، مدلروشن

 

 مروری بر ادبیات نظری .2

 های بانکییتلدر فعا ربانقد دریافت متعارف بیشتر بر ماهیت  داریانتقاد اقتصاددانان مسلمان از نظریه بانک

های بانکی اند پیشنهاداتی ارائه نمایند که فعالیتمتمرکز بوده است و برهمین اساس این اقتصاددانان تالش نموده

ته و ضروری ربا دارد که مورد توجه قرارنگرفجدای از  نیز داری متعارف مشخصه دیگریعاری از ربا باشد. اما بانک

داری فعلی قدرت خلق پول آن است. اقتصاددانان غربی این است روی آن تمرکز نمود. مهمترین مشخصه بانک

فرانک نایت اقتصاددانانی نظیر  1930از وقوع بحران در  اند. پسداری را مورد بررسی قرار دادهمشخصه از بانک

در قالب مکتب ای را جبهه(، 1948هنری سیمونز )و  (1945لوید مینتز ) ،(1936ژاکوب واینر )(، 1933و  1927)

داری مبتنی بر اعتباری ناشی از عملکرد سیستم بانک -سیستم پولی  بحرانکه تأسیس کردند مبنی بر اینشیکاگو، 

برای اصالح نظام مالی « برنامه شیکاگو»طرح پیشنهادی این اقتصاددانان با عنوان مشهور . استاصل ذخیره جزئی 

 ها افتاد. ایاالت متحده آمریکا سر زباندر 
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یک اتفاق تاریخی است که یشتر بداری ذخیره جزئی توسعه بانک( 1984( و موریس اله )1985از نظر توبین )

و نیاز  دارانبانکانگیزه سود  درواقع و مناسب بوده است در گردشخارج از اراده عمومی برای ایجاد یک واسطه 

اما در این میان فردی که نظراتش تأثیر قابل . شده استبانکی این سیستم ، باعث پیدایش ها به تأمین مالیدولت

دان و برنده نوبل توجهی بر اوضاع جبهه منتقد نظام بانکی گذاشت، فردریک سودی بود. او که البته یک شیمی

شود گسترش فقر می ( این ایده را مطرح کرد که بانک باعث تولید و1933بود در کتاب خود ) 1921شیمی در 

جریانی از که تکنولوژی کند بیان میدهد و مقابل تولید تکنولوژی قرار میداری را دربانکسودی در کتاب خود 

ازنظر سودی بانک باعث تولید ثروت د. شوآن میداری مانع گسترش کند اما بانکمیمندی ایجاد و سعادترفاه 

  2شود.مجازی و نه ثروت واقعی می

موضع این درصد لحاظ شود.  100دهد که نرخ ذخیره قانونی باید ، پیشنهاد میرای حل معضلسودی ب

اقتصاد کاماًل کند که سخنان سودی ازجنبه نظریه علم می . نایت بیانشودیید مینایت تأدان، توسط فرانک شیمی

داد، افزایش پول  ل را افزایشطریق یک نهاد عمومی و بدون هزینه، پوسادگی ازبهتوان صحیح است. وقتی که می

 . 3بهره، برای جامعه بسیار وحشتناک استهای تجاری و باتوسل بر توسط نظام بانک

بیان سیمونز  مبتنی بر ذخیره جزئی است.داری بانکدیگر اقتصاددانی است که منتقد ( 1948هنری سیمونز )

حمایت درصد  100نرخ ذخیره قانونی او از طرح تأسیس کند. بانک اجازه داد که بخش خصوصی به نباید کند که می

 . 4تفکیک کرد از هم هابانکگذاری را در دهی و سپردهباید عملیات وامکند که کند و تأکید میمی

داری خصوصی ناشی از عدم البته نباید تصور کرد که حمله سرسختانه افرادی همچون نایت و سیمونز به بانک

ی اقتصادی در ت. برعکس این افراد از حامیان سرسخت و قاطع حرکت به سمت آزادسازاعتقادشان به اصول بازار اس

خصوص که دولت نباید حق کاماًل انحصاری برای شان هیچ سندی در اینهایحال در نوشتهصنعت بودند. با این

 انحصار در تولید پول را داشته باشد، وجود ندارد.

داری مبتنی بر اصل ذخیره بانک نظامسوء آثار مورد دراست که دیگری  اقتصاددانموریس اله برنده نوبل، 

برداری است. او معتقد است نظام ارز تقلب و کالههمداری تجاری نظر او فعالیت بانک. ازجزئی مطالعه نموده است

ئی وارد داری مبتنی بر اصل ذخیره جزکند. اله شش انتقاد اساسی به بانکثباتی تولید میبانکی تجاری ذاتاً بی

مشغول است، سازوکار  های خصوصیخلق و انهدام )محو( پول توسط بانک داری متعارف به. ازنظر او بانککندمی

زدن داری باعث برهمدهد، بانکمدت واکنش سریع نشان میاعتبار خلق شده توسط نظام بانکی به نوسانات کوتاه

شود. همچنین نظام اعتباری ناشی های اقتصادی مید ناپایداریتولیشود و باعث برداری میتوزیع درآمد ازطریق کاله

طور مؤثر کنترل نمود. از نظر اله باید خلق پول در قدرت دولت باشد و نه توان بهاز نظام بانکی و عرضه پول را نمی

 هیچ کس دیگر.

                                                           
2 Soddy, 1933,p, 291-92 
3 Knight, 1927, 732 
4 Simons (1948). pp. 64-65 
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به ارائه پیشنهادات  داری ذخیره جزئی در غرب، نویسندگان را بر آن داشت تاانتقادات وارد بر سیستم بانک

 بپردازند. 5داری محدودجایگزینی ازجمله بانک

داری دیگر منتقدی است که در کتاب خود سیستم بانکاقتصاددان مکتب اتریشی ( 1983)ماری رودبارد 

 گوید.کند و از ضرورت بازگشت به سیستم استاندارد طال به عنوان پول سخن میمتعارف را مضر توصیف می

موضوعات انتقادی متعددی توسط  ،داری مبتنی بر ذخیره جزئیدر ادبیات نظریه بانک کهباوجودی

های متفاوت نسبت به ادبیات نظری، داری ارائه شده است، اما در این تحقیق سعی شده از زاویهاقتصاددانان سرمایه

داری مورد نقد و اول بانکهای جدید، شیوه متدبه موضوع خلق پول توجه شود و ازطریق ابداع و ارائه استدالل

 . 6واکاوی قرار گیرد

 

 :های تحقیقهفرضی .3

 گیرند، به شرح زیر هستند:میمورد آزمون قرارمطالعه که در این هایی هفرضی

 

 .کندمی ایجاد تورم پول، خلق .3-1

 ذخیره از نرخی هر با. نمود تلقی پولی سیاست ابزار تواننمی را( قانونی ذخیره) جزئی ذخیره اصل .3-2

 . دهد افزایش را نقدینگی نهایتبی تا خواهدبود قادر بانکی نظام نونیقا

 سودآوری. است سودآور منفی بهره حتی و صفر بهره شرایط در داریکبان فعالیت نظری، ازلحاظ .3-3

 .    است نهفته آن پول خلق قدرت در بلکه بهره، نرخ در نه بانکی فعالیت

 تقاضا طرف ملی درآمد تغییرات نیست قادر کینزی هفزایند ضریب متعارف داریبانک شرایط تحت .3-4

 از بیشتر بسیار دارد، وجود آن در بانک که اقتصادی در ملی درآمد تغییر. کند معین درستیبه را

 . است کینزیمتعارف  الگوی توسط شده بینیپیش تغییرات

ایران، منطبق با نظریه داری در یات بانکلدهد که عمنشان میایران  در داریبانک کاوی تجربهداده .3-5

  .داری متعارف نیستبانک

 

 داری در ایرانکاوی تجربه بانکداده .4

خواهیم بدانیم دهیم. میکنیم به آن پاسخکنیم و سعی مییک سؤال فرضی را طرح می ،برای شروع بحث

های تجاری، شور )بانکهای خود را مطالبه کنند، نظام بانکی کگذاران نظام بانکی بخواهند سپردهاگر کلیه سپرده

 تواند آزادنماید؟ها را میتخصصی و مؤسسات اعتباری( چه مقدار از این سپرده

                                                           
5 Narrow Banking 

 های ارائه شده در این مقاله حاصل نوآوری نویسنده است.شود که استداللتأکید می 6 
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های ها، کل سپردهها و بانک مرکزی وجوددارد. براساس اطالعات ترازنامهبانک پاسخ این سؤال در ترازنامه

های متفرقه است. دار و سپردهگذارِی مدتانداز، سرمایههای دیداری، پساز سپردهموجود در شبکه بانکی عبارت

 1388ها و بانک مرکزی، در سال هستیم. براساس اطالعات موجود در ترازنامه بانک 1388فرض کنید در پایان سال 

گذاران، درابتدا از میلیارد ریال بوده است. شبکه بانکی برای پاسخ به مراجعه سپرده 2163575.2ها مجموع سپرده

دهد تواند پاسخ از این تقاضاها را میمیلیارد ریال است، بخشی 38739.8کوک نزد خود که معادل اسکناس و مس

 درصد آن(.  1.8)

که بتوانند بخش دیگری از این تقاضا را پاسخ دهند، باید سراغ مطالباتشان از بانک مرکزی، ها برای اینبانک

ها شامل دو جزء ذخایر قانونی و ذخایر دیداری این سپردههای سیستم بانکی نزد بانک مرکزی، بروند. یعنی سپرده

که بتواند میلیارد ریال بوده است. بانک مرکزی برای این 372730.5برابر با  1388باشد. رقم این ذخایر در سال می

اما مبلغ های عامل بپردازد. باشد را به بانکاین مبالغ را پرداخت کند، باید ذخیره اسکناس و مسکوکی که نزدش می

های نزد بانک میلیارد ریال است که درمقابل سپرده 7349.5کل اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی، تنها معادل 

ها( و بنابراین بانک مرکزی قادر نخواهدبود درلحظه، همه درصد سپرده صدم 34مرکزی رقم بسیار کوچکی است )

-جا شبکه بانکی باید سراغ بخش دیگری از دارایی. دراینصورت اسکناس و مسکوک پاسخ دهدها را بهمطالبات بانک

-ها باید این داراییها برود و آنها را نقد کند. بانکهای خارجی یا سایر داراییاش، یعنی داراییهای موجود در ترازنامه

ر بازار داخل فروخته و باشد، دهایی مانند ساختمان، امالک و ... میها را که شامل ارزخارجی، طال و یا اموال و دارایی

 در ازای آن از افراد، اسکناس و مسکوک رایج دریافت کنند. 

میلیارد ریال بوده است. سیستم  1331223.8برابر با  1388های خارجی نظام بانکی در سال ارزش دارایی

س و مسکوک دردست ها را به مردم بفروشد )زیرا مردم، تنها کسانی هستند که فعاًل اسکنابانکی باید این دارایی

را دارد، بلکه تنها به های خارجی مذکور که شبکه بانکی قصد فروش آنمیزان ارزش داراییدارند(. اما مردم نه به

های درصد ارزش دارائی14میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در دست دارند )این مقدار تنها  192313.9مقدار 

حداکثر، برابر با موجودی  خواهدبودهای خود به افراد، تنها قادرداراییخارجی است(. بنابراین شبکه بانکی با فروش 

گذارانش بابت را به سپردهدست آورد تا بتواند آنها(، پول اضافی بهدرصد سپرد 8.9اسکناس و مسکوک نزد اشخاص )

 ها پرداخت نماید. تسویه سپرده

برابر با ذخیره کل اسکناس و مسکوک در جامعه  بنابراین تا اینجا نظام بانکی کشور قادر خواهدبود حداکثر

گذارانش را بدهد. اما این مجموع اسکناس و مسکوک برابر ها، نزد بانک مرکزی و نزد اشخاص( پاسخ سپرده)نزد بانک

ها(. اگر این درصد سپرد 11های بانکی کمتر است )باشد که هنوز از رقم کل سپردهمیلیارد ریال می 238403.2با 

ها که هیچ پشتوانه واقعی دیگری ندارد، برابر با مانده سپردههای بانکی کسرکنیم، باقیا از کل سپردهرقم ر

های بانکی به حجم اسکناس و ها(، خواهدبود! اگر نسبت کل سپردهدرصد سپرده 89میلیارد ریال )یعنی 1925172

نُه برابر رقم  1388نظام بانکی در سال  دست خواهدآمد. یعنیبه 9.07مسکوک در جامعه را محاسبه کنیم، عدد 



6 

 

ها بررسی و محاسبه اگر فرایند مذکور را برای دیگر سال 7است.اسکناس و مسکوک در جامعه سپرده خلق کرده

های بانکی به کل اسکناس و سپرده ( نسبت1نماییم، باز همین وضعیت را مشاهده خواهیم نمود. در جدول )

 است.شدهآورده 1388الی  1380مسکوک برای دوره زمانی 

 (1جدول )

ها نزد سیستم سپرده سال

 بانکی

اسکناس و مسکوک نزد 

 ها و بانک مرکزیبانک

 کل اسکناس و مسکوک

ها، بانک )نزد بانک

 مرکزی و مردم(

ها به نسبت سپرده

اسکناس و مسکوک نزد 

 ها و بانک مرکزیبانک

ها به نسبت سپرده

کل اسکناس و 

 مسکوک

1380 291768.6 2601.40 31790.1 112.16 9.18 

1381 382743.9 2737.20 37517.3 139.83 10.2 

1382 487863.9 4110.40 42842.9 118.69 11.39 

1383 641095.2 4121.50 48893.5 155.55 13.11 

1384 870343.8 5826.60 56502.2 149.37 15.40 

1385 1222747.8 6657.40 68109 183.67 17.95 

1386 1560383.8 9338.30 89247.5 167.10 17.48 

1387 1743601.8 49582.50 207346.7 35.17 8.41 

1388 2163575.2 46089.30 238403.2 46.94 9.07 

 12.47 123.16 91183.6 14562.73 1040458.2 میانگین

 واحد: میلیارد ریال   

های طور متوسط سپردهبه 1388الی  1380های است، بین سال( آمده1گونه که در جدول شماره )همان

ان توداری می. براساس مبانی نظریه بانک8برابر موجودی اسکناس و مسکوک بوده است 12.5نزد سیستم بانکی، 

که، نرخ ذخیره قانونی که استاست. این درحالیدرصدی حاصل شده 8، از یک نرخ ذخیره 12.5گفت که عدد 

. براساس 9درصد کمتر شود 10، نبایست از مقدار حداقل سیستم بانکی کشور در دوره مذکور ملزم به رعایت آن بوده

دهی استفاده کنند، از تمام ظرفیت خود برای وام هادرصد، اگر بانک 10داری، با نرخ ذخیره قانونینظریه بانک

برابر رقم اسکناس و مسکوک باشد. البته این رقمِ حداکثر، مشروط برآن  10های نظام بانکی باید حداکثر، سپرده

ها ذخایر اضافی چه بانکداری نکنند؛ چنانها هیچ ذخیره اضافی دیگری غیر از ذخیره قانونی نگهکه بانکاست

درصد خواهدبود و این باعث  10گاه نرخ ذخیره بیش از داری کنند، آنیز مانند ذخیره احتیاطی و ... نگهدیگری ن

-برابر موجودی اسکناس و مسکوک باشد. اما در ایران با این 10های خلق شده کمتر از خواهدشد که حداکثِر سپرده

                                                           
مانده مطالبات سیستم اش را بفروشد، بانک مرکزی باقیهای خارجیکه سیستم بانکی داراییجای اینبهتر است به»ینجا شاید خواننده محترم مطرح نماید که: درا 7

دود خواهدبود. یعنی بانک اما باید گفت این روش نیز به کل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص مح«. اش تأمین کندهای خارجیبانکی را ازطریق فروش دارایی

-کند که شبکه بانکی ذخایر خارجیدست آورد. بنابراین فرقی نمیهایش را تاجایی بفروشد که تمام اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را بهمرکزی قادر است دارایی

آید، همان مجموع اسکناس و مسکوک در دست دست میپولی که به که بانک مرکزی دست به این اقدام بزند، در هر دو حالت، حداکثرفروش برساند و یا ایناش را به

. ممکن است پیشنهاد شود که: بهتر است بانک مرکزی برای غلبه بر این محدودیت، به چاپ اسکناس و مسکوک جدید روی آورد. اما باید گفت خواهدبوداشخاص 

خواهیم قدرت بازدارندگی وضع موجود، بدون د توانست از تنگنای هجوم بیرون آید، بلکه میمقصود ما در این نوشتار، بیان این نیست که بانک مرکزی چگونه خواه

 های بانکی پشتوانه دارند؟خواهیم بدانیم در وضعیت موجود، چقدر از سپردهعبارتی میانتشار پول جدید را بررسی کنیم که تا به کجاست؟ یا به

گاه های غیردولتی بیفزاییم، آنها را به سپردههای بخش دولتی نزد بانکچه سپردهانبوط به بخش غیردولتی است. چنها مرتن 1های ارائه شده در جدول رقم سپرده 8

 خواهدشد! 14.6، برابر با 12.5جای به 1380-88ها به اسکناس و مسکوک برای دوره متوسط نسبت سپرده

نسبت ذخیره قانونی از حداقل و  1351تیر  18تعیین نموده است. در قانون پولی و بانکی مصوب درصد  30الی  10بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را در دامنه  9

 (.57، ص.1385درصد برخوردار شد و این محدوده تاکنون حفظ شده است )هاشمی دیزج،  30درصد و  10حداکثری معادل 
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است! البته باید توجه داشت که این عدد،  12.5درصد است، این نسبت برابر با 10که حداقِل نرخ ذخیر قانونی 

 است! نیز رسیده 17از ها نسبت مذکور به بیشمیانگین است و در برخی از سال

ها نرخ ذخیره قانونی را چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ شاید در پاسخ مطرح شود که ممکن است بانک

اند یا خیر، باید این نرخ ها نرخ ذخیره قانونی را رعایت نمودهکه ببینیم آیا بانکدرعمل مراعات نکرده باشند. برای این

های شبکه بانکی و بانک مرکزی مراجعه کنیم خواهیم ها محاسبه نماییم. اگر به ترازنامهرا با استفاده از آمار ترازنامه

نی و دیداری( به کل ها نزد بانک مرکزی )قانومیانگین نسبت ذخایر بانک 1388الی  1380دید که، در دوره زمانی 

درصد بوده  15ها نیز باشد. همچنین متوسط نسبت ذخایر قانونی به کل سپرده/. می19های بانکی، برابر با سپرده

ها نرخ ذخیره اعالم شده را رعایت که، بانکاست. این ارقام در دامنه تعیین شده ازسوی بانک مرکزی است؛ یعنی این

 است. ( آورده شده2ل )اند. این اطالعات در جدوکرده

 (2جدول )

ها نزد کل ذخایر بانک ذخایر قانونی سال

 بانک مرکزی

 )قانونی و دیداری(

نسبت ذخایر قانونی به 

 هاکل سپرده

نسبت کل ذخایر به 

 هاکل سپرده

 متوسط نرخ 

 ذخیره قانونی

)اعالم شده توسط بانک 

 مرکزی(

1380 50842.6 65649.6 17../  23./  14./  

1381 62568.6 82440 16 ./  22./  16./  

1382 76512.6 86605.3 16 ./  18./  - 

1383 94573.3 102722.7 15./  16./  - 

1384 128002.2 164860.4 15./  19./  - 

1385 184827.7 212486 15./  17./  - 

1386 235840.6 277452 15./  18./  - 

1387 225227.8 334494.4 13./  19./  16./  

1388 4.243141  372730.5 11./  17./  13./  

/.15 188826.77 144615.2 میانگین  19./  148./  

 واحد: میلیارد ریال         

اند. این یعنی برابر ذخایرشان نزد بانک مرکزی، سپرده خلق نموده 5.3ها دهد که بانک/. نشان می19نرخ  

 30درصد الی  10امنه بر حفظ نرخ ذخیره در دهای بانک مرکزی مبنیکه نظام بانکی ظاهراً مطابق دستورالعملآن

برابر کل اسکناس و مسکوک نزد جامعه  12.5های بانکی ( دیدیم که سپرده1است. اما در جدول )درصد، عمل نموده

 8.8درصد بلکه تنها   15ها، بانک مرکزی و مردم( است؛ یعنی با کل حجم اسکناس و مسکوک جامعه نه )بانک

تنها از اسکناس و ها نهن جمله معنایش آن است که کل ذخایر بانکتوان پاسخ داد. ایدرصد هجوم بانکی را می

ها و بانک مرکزی بلکه حتی از کل اسکناس و مسکوک در جامعه هم بیشتر است. نسبت ذخایر مسکوک نزد بانک

( 3ها نزد بانک مرکزی به موجودی اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی درطول دوره موردبررسی در جدول )بانک

 است.آمده
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 (3جدول )

 

 سال

اسکناس و مسکوک نزد 

 بانک مرکزی

 )میلیاردریال(

ها نزد بانک ذخایر بانک

 مرکزی

 )میلیاردریال(

نسبت ذخایر به 

 اسکناس و مسکوک

نسبت ذخایر به 

اسکناس و مسکوک 

 بانک مرکزی

1380 254.9 65649.6 2.07 257.55 

1381 341.4 82440 2.2 241.48 

1382 737.3 86605.3 2.02 117.46 

1383 416.2 102722.7 2.1 246.81 

1384 821.2 164860.4 2.92 200.76 

1385 619.9 212486 3.12 342.77 

1386 1200.5 277452 3.11 231.11 

1387 994.5 334494.4 1.61 336.34 

1388 7349.5 372730.5 1.56 50.72 

 225 2.3 188826.77 1415.04 میانگین

 

برابر موجودی اسکناس  225طورمتوسط ، به1388الی  1380ها نزد بانک مرکزی درطول دوره ذخایر بانک

های عامل بخواهند برای پاسخ به هجوم بانکی ذخایرشان نزد و مسکوک بانک مرکزی بوده است. یعنی چنانچه بانک

را بپردازد و برای بقیه آن باید آن بانک مرکزی را نقدکنند، بانک مرکزی در مرحله اول تنها قادر خواهدبود 

اندازه تواند بهدست بیاورد. اما بانک مرکزی حداکثر میهای دیگرش را بفروشد تا بتواند اسکناس و مسکوک بهدارایی

که بدانیم بانک دست بیاورد. برای اینها و نزد مردم اسکناس و مسکوک اضافی بهاسکناس و مسکوک نزد بانک

تواند پرداخت کند، باید نسبت ذخایر به کل اسکناس ومسکوک در چقدر از ذخایر شبکه بانکی را می مرکزی حداکثر

 2.3است، ( آمده3گونه که در جدول )اقتصاد را محاسبه کنیم. میانگین این نسبت در طول دوره مورد بررسی همان

ها نزد بانک مرکزی قابل پرداخت است، یعنی با اسکناس و مسکوک در اقتصاد، کمتر از نیمی از ذخایر بانک

داری است. درنظریه از نیمی ازآن، هرگز پرداخت نخواهدشد. این پدیده خالف نظریه بانک( و بیش%43خواهدبود )

ها )یا تواند با اسکناس و مسکوک نزد بانکها نزد بانک مرکزی، حداکثر میبیان شده است که کل ذخایر بانک

ها نزد بانک ( نیمی از ذخایر بانک3های جدول )در اقتصاد( برابرباشد. براساس دادهحداکثر کل اسکناس و مسکوک 

 اند! ، خودشان پوچ و بدون پشتوانهشوندتلقی میهای بانکی عنوان پشتوانه برای سپردهمرکزی، که ماهیتاً به

نسبت ذخایر )قانونی و برانگیز است. خورد که تعجب چشم میها بهاطالعات آماری دیگری نیز در ترازنامه

( 4ها نزد بانک مرکزی به کل وام پرداخت شده توسط شبکه بانکی در دوره مورد بررسی، در جدول )دیداری( بانک

درصد( کمتر شده است؛  19ها )درصد است که از میانگین ذخایر به سپرده 13ارائه شده است. میانگین این نسبت 

داری، این نسبت باید از نسبت ذخایر به سپرده بیشتر باشد و نه کمتر. انکاین درحالی است که در نظریه متداول ب

ها را هایشان را ذخیره و بقیه را وام دهند. البته اگر نسبت ذخایر قانونی به واماند بخشی از سپردهها موظفزیرا بانک

تر که باید بزرگاست، حال آن ها کمتربینیم که این نسبت از نسبت ذخایر قانونی به سپردهمحاسبه کنیم باز می

ها به ها پیشی گرفته است. یعنی اگر نسبت وامههای اعطایی شبکه بانکی از سپردباشد! این معنایش آن است که وام
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( نسبت مذکور بدون 4تر است! در جدول )دید که این نسبت از یک بزرگها را محاسبه نماییم، خواهیمسپرده

-می 1.46تر بوده است. میانگین این نسبت در دوره مورد بررسی نیز ی دوره، از یک بزرگهااستثناء برای تمام سال

داری، شبکه باشد. در نظریه بانکبر ذخیره جزئی میداری مبتنیهای نظریه بانکبینیباشد. این موضوع خالف پیش

دهد. مطابق مانده را وام میدرصد باقی و  عنوان ذخیره قانونی کنارگذاشتهها را بهدرصد از سپرده بانکی 

تر باشد. اما این نسبت در نظام بانکی کشور از باید همیشه از یک کوچک داری، نسبت وام به سپردهبا نظریه بانک

اند؛ ها نزد بانک مرکزی ذخیره شده و بقیه وام داده شدهدرصد ازسپرده 19طور متوسط تر شده است! بهیک بزرگ

 10برابر(! 1.46است )تر شدهها بیشحال، میزان وام از کل سپردهولی بااین

های دیداری و ها )سپردهتنها نسبت وام به پول، بلکه نسبت وام به سپرده( نه4براساس اطالعات جدول )

و شبه پول( تر است؛ حتی نسبت وام به نقدینگی )مجموع پول اسکناس و مسکوک در دست مردم( نیز از یک بزرگ

تواند های بانکی و نه پول، بلکه تمام نقدینگی کشور نیز نمیتر شده است. یعنی نه فقط سپردهنیز از یک بزرگ

ای بسیار عجیب اما واقعی گو باشد. این نیز مشاهدهمطالبات سیستم بانکی و بانک مرکزی از مردم و دولت را پاسخ

ها و حتی از نقدینگی پیشی بگیرند؟ آیا امکان دارد سن فرزندی از پردهها از سپذیر است، وامچگونه امکان 11است.

 سن پدرش جلو بزند؟ 

 (4جدول )

به  نسبت وام نسبت وام به پول سال

 سپرده

نسبت وام به 

 نقدینگی

نسبت ذخایر به 

 وام

نسبت ذخایر قانونی 

 به وام

1380 3.24 1.59 1.44 0.14 0.11 

1381 3.64 1.74 1.59 0.12 0.09 

1382 3.74 1.67 1.54 0.11 0.09 

1383 3.93 1.55 1.45 0.10 0.10 

1384 3.85 1.41 1.33 0.13 0.10 

1385 3.89 1.32 1.26 0.13 0.11 

1386 3.88 1.33 1.27 0.13 0.11 

1387 4.35 1.31 1.20 0.15 0.10 

1388 4.38 1.22 1.12 0.14 0.09 

 0.10 0.13 1.27 1.46 3.88 میانگین

 

ای است که در اقتصاد لیه اطالعات آماری که در باال ارائه و مورد بررسی واقع گردید، خالف آن اصول اولیهک

ها را ذخیره نمود و بقیه را وام داد، ولی با شود درصدی از سپردچگونه میشود. داری، آموزش داده میو علوم بانک

                                                           
چه بدهی دولت به ها محاسبه شده است. چنانبخش دولتی نزد بانکهای البته این نسبت بدون درنظرگرفتن بدهی دولت به بانک مرکزی و سپرده 10

گاه مقدار دقیق نسبت فوق آنها نزد سیستم بانکی افزوده شوند، نیز به مجموع سپردهها های دولتی نزد بانکو سپردهها بانک مرکزی به مجموع وام

  تر است!که بازهم از یک بزرگ دست خواهد آمدبه 1.25برابربا 

وام بانک مرکزی به (، مجموع وام سیستم بانکی به دولت، وام سیستم بانکی به بخش غیردولتی، و 4)یح است که منظور از وام در جدول زم به توضال 11

ت وام چه بدهی دولت به بانک مرکزی را از فهرست وام حذف کنیم، باز نسبت وام به سپرده و نسبن. چناباشدمی (بدهی دولت به بانک مرکزیدولت )

توان با نظرکند، باز نمییعنی حتی اگر بانک مرکزی مطالباتش از دولت را صرف .تر خواهند بوداز یک بزرگو همچنین نسبت وام به نقدینگی به پول 

 کل نقدینگی بدهی به سیستم بانکی را تسویه نمود!
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که داری ایران با ایناز نقدینگی بیشتر باشد؟ در نظام بانکها، و حتی های خلق شده از سپردهحال میزان واماین

که نرخ ذخیره قانونی را ها با اینها پیش افتاده است. بانکشود، اما وام از سپردهها ذخیره مینسبتی از کل سپرده

   اند! دهها و بانک مرکزی سپرده منتشر نموبرابر اسکناس نزد بانک 123.16اند، اما رعایت نموده

شوند. آیا آمار این معماها، وقایعی هستند که هرساله در آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی تکرار می

ها غیرواقعی باشد، بسیار پایین است، زیرا این وضعیت معماگونه، ضمن هکه دادمنتشر شده غلط است؟ احتمال این

های دوره موردبررسی های دیگر ونه فقط سالناء در سالهماهنگی بسیار باالیی که بین اعداد وجوددارد، بدون استث

 ، تکرارشده است. طالعهدر این 

تواند شده میتواند از اسکناس و مسکوک در اقتصاد جلوبزند؟ چگونه میزان وام خلقچگونه ذخایر قانونی می

های عجیب ولی ین پدیدهها و حتی از نقدینگی پیشی بگیرد؟ آیا توضیح نظری قابل قبولی برای ااز پول، سپرده

تواند وجودداشته باشد؟ اگر ها و مشکالت اقتصادی کشور نظیر تورم میواقعی وجوددارد؟ چه نسبتی بین این پدیده

توانند عرضه پول را کنترل کنند؟ آیا این توان گفت که مقامات پولی میاین وقایع صحت داشته باشد، آیا باز هم می

داری متعارف در ایران حکایت دارد؟ یا نه، بلکه، اصل نظریه دارای اشکال ده نظام بانکعجایب از اجرای ناصحیح قاع

 است؟

 

 های عجیبتحلیل نظری داده .5

موضوع که در ایران عملیات  کنیم. یعنی به اینبرای پاسخ به سؤاالت فوق، بحث خود را از نظریه شروع می

خواهیم ببینیم آیا مقامات پولی تحت . با بحث روی اصل نظریه میشود، فعالً کاری نداریمداری چگونه انجام میبانک

شده است، گونه که در ادبیات اقتصادکالن گفتهداری مبتنی بر ذخیره جزئی، آنشرایط عمل دقیق به نظریه بانک

 مند کنترل کنند یا خیر؟ صورت قاعدهتوانند حجم پول را ازطریق نرخ ذخیره قانونی بهمی

صورت فرضی و ساده بحث را آغاز کنیم، بهتر است نقطه شروعی را در یک اقتصاد بهکه برای این

صورت اسکناس در ازای دریافت خدماتی از شخص تومان به 1000بار مبلغ درنظربگیریم که درآن دولت برای اولین

فرض کند. بهگذاری هپردازد. شخص الف ممکن است این مبلغ را در بانکی که تازه تأسیس شده، سپردالف به او می

-را وام خواهدداد. وام مذکور سپردهتومان آن 800تومان از این مبلغ را ذخیره و  200، بانک %20نرخ ذخیره قانونی 

-تومان باقی 640را ذخیره و ( آن%20تومان )معادل  160همان میزان در بانک ایجادخواهدکرد. بانک مجدداً ای را به

تومان  1000تومان، کل ذخایر بانکی  5000های بانکی این فرایند تاجایی که کل سپرده. خواهددادمانده را وام

 تومان شود، ادامه خواهد داشت.  4000)معادل پول منتشرشده( و کل وام پرداختی 



11 

 

دانیم که است. می %80، و نسبت وام به سپرده %20کنیم که نسبت ذخایر به سپرده جا مشاهده میدراین

-گذران قبلی نخواسته باشند بهکدام از سپردهایند مشروط برآن است که در مسیر خلق وام، هیچتکمیل این فر

 خورد:چشم میظاهر خیلی ساده چند نکته قابل تأمل بهدر این مثال به هردلیلی سپرده خود را از بانک خارج کنند.

تومان پول  1000که فقط حالیدانند، درتومان پول نقد می 5000افراد در این اقتصاد، خود را مالک   .5-1

باره به بانک مراجعه کنند، بانک قادر نخواهدبود پاسخ همه آنها را بدهد. البته این یکوجوددارد. اگر همه به

آورند و هایشان به بانک هجوم نمیندرت پیش خواهد آمد. در شرایط عادی افراد برای تخلیه حسابحالت به

اً همیشه( هجوم نخواهیم داشت. اما بانک سپرده یک نفر را به چند نفر وام بنابراین در شرایط معمول )تقریب

 کند.زمان مالک یک واحد مشخص پول میاست و درواقع چند نفر را همداده

 

دهنده دهد، درواقع بخشی از قدرت خرید وامکه شخصی غیر از بانک به شخص دیگری وام میهنگامی  .5-2

دهنده برای خرید کاهش و میزان وام پرداختی، تقاضای وامیابد، لذا بهمیگیرنده انتقال برای مدتی به وام

غیربانکی  که در سطح کالن با وامِ گرفتتوان نتیجهیابد. بنابراین میگیرنده افزایش میمدرعوض تقاضای وا

ت خرید دهد، قدرمیکه بانک وام. اما هنگامیخواهدشدتغییر و افزایش محسوسی در تقاضای کل ایجاد ن

شود که ، بلکه قدرت خرید جدیدی در اقتصاد خلق میخواهدشدگیرنده منتقل نگذار بانکی به وامسپرده

باعث خواهدشد سطح تقاضای کل در اقتصاد افزایش یابد. قدرت خرید جدید، سپرده جدید و بنابراین وام 

یک تقاضا، مادام که بانک از کند که مجدداً تقاضای کل را تحریک خواهدنمود و این تحرجدیدی خلق می

ای بتواند خلقِ وام نماید، ادامه خواهدداشت و لذا تقاضای کل در پاسخ، مکرراً افزایش اولیه سپرده

راحتی خواهدداشت. این وضعیت منجر به تورم خواهدشد. در این شرایط، طرف عرضه کل باید قادر باشد به

کند، تکثیر یابد تا تورم ایجاد نشود. این امر ِد مثل میهمان سرعتی که طرف تقاضای اقتصاد، تولیو به

که در طرف تقاضا وجوددارد )یعنی مستلزم آن است که در طرف عرضه اقتصاد، همان مکانیزم خلق سریعی

خاطرآن، پولِ درگردش )سرعت شود و بهبانک( وجود داشته باشد. یعنی وقتی اسکناس جدیدی منتشر می

که الزم است طرف عرضه برابر همین درصد شود، عالوه بر ایندرصدی افزوده میپول ضربدر مقدار پول( 

گیرد و رشد کند )تولیدجدید(، همچنین وقتی این پول جدید دراختیار شبکه بانکی برای خلق پول قرار می

کند، درطرف عرضه نیز سازوکاری برابر با همین با نسبت معکوس نرخ ذخیره قانونی شروع به تکثیر می

 نسبت و با همین کارکرد، به تکثیر از همان تولیِد جدید اقدام نماید. 

 

ها را به بانک مسترد گیرندگان، وامخواهیم ببینیم پس از اتمام دوره تنفس، یعنی هنگامی که واممی .5-3

گیرندگان کنید، کلیه وامچنین فرض نمودند، چه اتفاقی خواهدافتاد. فرض کنید نرخ بهره صفر باشد و هم

-از پایان دوره تنفس، واماند. بنابراین پسگذاری )تولیدی یا خدماتی( از بانک وام گرفتهبرای مقاصد سرمایه

فروش برسانند و از درآمد ها را در بازار بهگذاریِ وامگیرندگان باید خدمات و محصوالت حاصل از سرمایه
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گیرندگان ها و خدماتی که توسط این وامشان را به بانک تسویه کنند. متقاضیان کاالحاصل از آن، بدهی

تومان پول نقد  1000القاعد باید دارای قدرت خرید باشند. در اقتصاد مذکور که فقط تولید شده است، علی

-تومان سپرده وجود دارد ، بدیهی است که خریداران کاالها و خدمات مذکور، یا همین سپرده 5000و 

های آنها را مالک و سپرده گذاران فروخته و خدماتی به این سپردهاند و یا کسان دیگری که کاالگذاران

شان را به مشتریان خود گیرندگان کاالها و خدماتها تسویه شود باید وامکه واماند. بنابراین برای اینشده

ک شوند و های آنها را مالگذاران )مستقیم یا باواسطه( هستند، فروخته و درمقابل، سپردهکه همان سپرده

های مذکور را که به شکل اعتبار هستند، بابت تسویه وام به بانک انتقال دهند. این در گام بعدی سپرده

ًً هایی که زمانی توسط بانک خلق شدهاست که مالک نهایی سپرهمعنایش آن بود، خودِ بانک است! مثالً

سپرده اشخاص نزد سیستم  ، مبلغِدارشود، به همین مقها به بانک مسترد میتومان از وام 800که وقتی

-گذار مدعی وجودندارد و بانک میتومان مذکور، دیگر، سپرده 800. یعنی درمقابلِ خواهدشدبانکی کسر 

را برای مقاصد خود )خرید دارایی، پرداخت حقوق و ...( تواند مبلغ مذکور را درآمد خود تلقی نموده و آن

دهد. درهرصورت، بانک مبلغ مذکور را چه خرج را وامخیره قانونی، آنهزینه نماید یا مجدداً با حفظ نرخ ذ

های جدید به بانک بازخواهدگشت و مجددًا بانک دهد، باز این مبلغ درقالب سپردنماید و چه وام

 های جدید و بنابراین درآمدهای جدیدی خلق کند!خواهدتوانست از قِبَلِ آن، وام

 

که در باال ارائه  3-5و  2-5، 1-5ایم. بندهای نمودیم را هنوز پاسخ نداده که در ابتدای بحث مطرحسؤاالتی .5-4

افتد، اختالف زیادی دارد! اگر نامیم که البته با آنچه در واقعیت اتفاق میمی« بینانهحالت خوش»شد را 

و بانک  شودها حفظ میها و وامبین سپرده بینانه، نسبت دقت نموده باشید، درحالت خوش

 1000اش، تومان سپرده 5000دهد. برای نمونه، در مثال ما، بانک از هایش وام میههمواره کمتر از سپرد

 است. تومان وام داده 4000تومان را ذخیره کرده و 

-های شبکه بانکی منقبض میتومان از وام 2000افتد. فرض کنید مبلغ اما درواقعیت، اتفاقات دیگری می

تومان و ذخایر بانکی  3000ها تومان، سپرد 2000مانده شبکه بانکی های باقیحالت، مبلغ وام شود. دراین

شکل تومان نیز به 2000صورت اسکناس و مسکوک، تومان از ذخایر به 1000) خواهدبودتومان  3000

بت ذخایر به سپرده اکنون نسشود(. هماکنون جزء ذخایر بانک تلقی میها، هماعتبار که ازطریق استرداد وام

 از دو اقدام زیر را انجام دهد:تواند یکیحالت بانک میدرصد است. دراین 100

تومان از ذخایر را وام دهد. با اقدام به  2400درصد قانونی،  20تواند برای رسیدن به نرخ بانک می -الف

-تومان خواهدشد. دراین 600تومان و ذخایر  5400ها تومان، سپرده 4400کار، مبلغ وام پرداختی این

درصد رسیده است. لذا بانک برای رسیدن به نسبت  11وضعیت، نرخ ذخایر از مقدارمجاز، کمتر شده و به 

ها ها، سپردهرا به ذخایر بیافزاید. با انقباض وامهایش را منقبض نماید و آنمتومان از وا 480درصد، باید  20

ذا بانک مجدداً مجبور است مازاد ذخایر را وام دهد. این عملیات شوند و لنیز به همین مقدار منقبض می
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که ها منقبض یا منبسط شوند تااینتواند تاآخر ادامه یابد و برای رعایت نرخ ذخیره قانونی، هربار واممی

 12تومان شود. 4000ها تومان و وام 1000تومان، ذخایر  5000های بانکی درحد، مجددًا سپرده

-تومانِ مسترد شده به بانک را به 2000تواند درصد بماند، بانک می 20ه ذخایر در نرخ کبرای این -ب

شود( برای تومان سپرده، مازاد تلقی می 3000اکنون به دلیل حجم تومان از ذخایر )که هم 400انضمام 

امور جاری )اداری گذاری و حتی های سرمایههایی مانند طال، ارز، امالک و یا مشارکت در پروژهخرید دارایی

تومان سپرده جدید در شبکه بانکی افتتاح خواهدشد که  2400کار، و پرسنلی( هزینه کند. با اقدام به این

تومان مذکور، معادل  2400برابر  5که ایگونه؛ بهخواهدبوداش خلق وام، سپرده و ذخایرجدید نتیجه

ها به تومان اولیه، کل مبلغ سپرده 3000انضمام که به خواهدشدتومان، سپرده جدید خلق  12000

تومان قبلی، مبلغ کل وام را  2000انضمام تومان خواهد رسید. همچنین وام خلق شده جدید به 15000

-درصد سپرده 20که دقیقًا برابر با  خواهدبودتومان  3000نماید و ذخایر نیز معادل تومان می 11600برابر 

 باشد. ها می

و  بدون انتشار پول جدید،»است، داری بیان شدهد که برخالف آنچه در نظریه بانکدهمیاین مثال نشان

امکان خلق پول بیشتر، از همان موجودی اسکناس اولیه،  تر از آن بدون تغییر در نرخ ذخیره قانونی،مهم

 !  «وجود دارد

-چیزی کسر شود، به اشکه از موجودی نقدینهتواند بدون ایناین معنایش آن است که شبکه بانکی می

ها )امالک، مستغالت، طال و ارزهای ای مانند پرداخت حقوق کارکنان، خرید انواع داراییراحتی هر هزینه

تواند بدون ها را بانک میهای بلندمدت به کارکنان خود را انجام دهد. این هزینهخارجی( و یا پرداخت وام

ها و افراد دیگری که برای دهد، برخالف مؤسسات و شرکتبدهد، انجاماش را ازدستکه نقدینه ریالیاین

ًً ریال از دست بدهند! هر هزینهانجام هر هزینه تنها ریال از دست دهد، نهای که بانک انجام میای باید واقعاً

که قدرت خلق وام و قدرت خرج  خواهدشدبرآن سپرده جدیدی هم در بانک ایجاد دهد، بلکه عالوهنمی

 !  خواهددادبانک را افزایش 

صورت تمام منافع ناشی از قدرت خلق حال تصورکنید شبکه بانکی نه دولتی، بلکه خصوصی باشد، دراین

! واقعیتی که امروزه در ایاالت متحده و اروپا وجود خواهدبودهای خصوصی پول در اختیار مالکین بانک

 13دارد.

 

 کشور در کنیدفرض سادگی یک بانک، چند بانک وجودداشته باشد، چه اتفاقی خواهدافتاد؟ برای جایاگر به .5-5

 است شده سپرده نقد پول تومان 1000 دوبانک از یک هر در :ب بانک و الف بانک: وجوددارد بانک دو فقط

 ذخیره تومان 1000 سپرده، تومان 5000 تنهاییبه هرکدام درصد،20ذخیره  نرخ با و آن ازطریق هابانک و

 را اشتومانی 800 بدهی الف، بانک از گیرندگانوام ازیکی کنیدفرض .اندنموده خلق وام، تومان 4000 و

                                                           
  های بانکی غافل بود.ر وامدرپی دانقباض پی والبته نباید از آثار تورمی و رکودی ناشی از  انبساط  12

 دنبال اقتصاد، سیاست نیز خصوصی خواهد شد!گاه اقتصاد و بهشود، آنوقتی قدرت خلق پول خصوصی می 13 
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ها سپرده حالتدراین. کندمی تسویه الف بانک به ب، بانک در گذارانسپرده از یکی به کاالیی فروش ازطریق

 به ذخایر نسبت رسد. نتیجتاً تومان می 200و  4200 به ترتیب به کاهش تومان 800با ب و ذخایر بانک

که بتواند نسبت ذخیره درصد کاهش خواهدیافت. بانک برای این 5زیر  درصد مجاز به 20 سپرده بانک ب از

تومان  840ها به سطح تومان در وام 640منقبض نمودن  ازطریق را قانونی را رعایت کند باید ذخایرش

ها نیز به همان میزان در شبکه بانکی منقبض خواهند شد. شوند سپردها منقبض میهبرساند. اما وقتی وام

ها برای بانک ب یا بانک الف و یا به نسبتی برای هر دو بانک اتفاق بیافتد. ممکن است این کاهش در سپرد

د کل تومان کاهش یابند. درحالت جدی 640ای بانک ب به میزان هم فقط سپردهکنیمی ضبرای سادگی فر

باشد. دراین حالت تومان می 3360ها نیز تومان و کل وام 840تومان، کل ذخایر  3360های بانک ب سپرده

تواند ذخایر مازاد را وام دهد تا درصد شده است. بنابراین بانک ب می 25ها نسبت ذخایر بانک به سپرده

-. وام جدید سپردخواهددادرش را وام تومان از ذخای 168درصد برقرارشود برای این منظور بانک  20نسبت 

تواند در بانک ب ، بانک الف و یا هر دوبانک ها به همین میزان می. افزایش سپردخواهددادها را افزایش 

تومان مذکور سپرده جدید  168اتفاق بیافتد، برای تحلیل ما نتیجه نهایی هر سه حالت یکسان است. یعنی 

ضربدر معکوس  168تومان سپرده ) 840درصد باعث خلق  20ذخیره  توانند براساس نرختلقی شده و می

ضربدر مکوس نرخ ذخیره قانونی(.  134.4تومان وام شود ) 672تومان ذخیره و  168نرخ ذخیره قانونی(، 

 . خواهدبودتومان  4000تومان و وام  840تومان، ذخیره  4200نتیجه نهایی برای بانک ب، تولید سپرده 

 کرد، تسویه الف بانک به را اشتومانی 800 وام گیرنده،وام وقتی. خواهدداد رخ چه الف بانک در ببینیم حال

 الف بانک هایسپرده و تومان، 1800 الف بانک ذخایر تومان، 3200 الف بانک در ماندهباقی هایوام مبلغ

 بانک لذا و یافته فزایشا/. 36 به الف بانک در سپرده به ذخایر نسبت حالت این در. خواهدبود تومان 5000

 ممکن وام این. دهد وام را ذخایرش از تومان 800 درصد، 20 به نسبت آن کاهش برای گیردمی تصمیم

 تومان 800 این همه کنید فرض سادگی برای. شود گذاریهردو سپرده ویا ب یا بانک الف بانک در است

 هاوام کل و 1000 ذخایر کل ،5800 الف انکب هایسپرده کل حالت،دراین. شود گذاریسپرده الف دربانک

 باید بانک لذا است، شده/. 18 الف بانک در اکنونهم سپرده به ذخایر نسبت کهآنجایی از. خواهدبود 3200

 بیفزاید، ذخایر به را تومانی 800 سپرده مبلغ این همه اگر. بیافزاید ذخایر به و نموده منقبض را هایشوام

 را/. 2 درست نسبت باید بنابراین(. 1800/5800) خواهدشد/. 31 با برابر سپرده هب ذخایر نسبت گاهآن

( تومان 640) را بقیه و کند ذخیره را جدید سپرده از( تومان 160) درصد 20 باید کاراین برای. کند تأمین

 تومان 3840پرداختی وام کل و تومان 5800 هاسپرده کل تومان، 1160 ذخایر کل حالت دراین. دهد وام

 نسبت لذا و شود سپرده الف بانک همان در داده وام الف بانک که تومانی 640 است ممکن. خواهدشد

 ادامه جایی تا فرایند این. دهد افزایش را وام و ذخایر باید بانک لذا و خوردههمبه مجدداً سپرده به ذخایر

 کل و تومان 1800 بانک ذخایر کل و تومان 9000 به الف بانک در شده ایجاد سپرده کل که یافت خواهد

 بشود! تومان 7200 شده پرداخت وام
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تومان، کل ذخایر  13200ها : کل سپردهخواهدبودنتیجه عملیات بانکی برای مجموع دو بانک به شرح زیر 

تومان! این درحالی بود که تا قبل از عملیات بانکی جدید،  11200تومان و کل وام پرداختی نیز  2640

 بود.   8000هزار و  2000، 10000ها برای هر دو بانک به ترتیب، ها، ذخایر و وامپردهمجموع س

 پول انتشار بدون هاسپرده افزایش امکان نیز بانکی شعب وجود حالت کنیم که درمی مالحظه بنابراین

نیز همان  نوناکهم نقد پول تومان 2000 شعبه دو دراین درمجموع اقتصاد این در قبالً. وجوددارد جدید

 تومان پول نقد وجود دارد و پایه پولی افزایش نیافته است!  2000

 

صورت اسکناس و مسکوک با دقت در موارد باال متوجه خواهیم شد که شبکه بانکی ذخایر خود را صرفاً به .5-6

کامالً ای که ماهیت های سپردهها را حسابتوجهی از ذخایر قانونی بانکدارد، بلکه بخش قابلنمینگه

داری که ذخیره را براساس موجودی اسکناس و دهد! بنابراین برخالف نظریه بانکاعتباری دارند، تشکیل می

توانند ماهیت اعتباری نیز پیدا ها تحت اصل ذخیره جزئی میهای قانونی بانکداند، سپردهمسکوک می

ت گسترش یابند. مطابق نظریه شدهای بانکی بهکنند و همین مسأله است که باعث شده سپرده و وام

 1381ها و بانک مرکزی در دوره داری، اگر متوسط سالیانه حجم اسکناس و مسکوک نزد بانکمتعارف بانک

باشد. برابر آن، سپرده خلق شده 5میلیارد ریال بوده است، قاعدتاً باید حدکثر  154651.69، 1388الی 

برابر  120میلیارد ریال بوده که نسبت  1040458.2ره، های بانکی در همین دوکه متوسط سپردهحال آن

های برابر موجودی اسکناس و مسکوک خود سپرده 120برابر بلکه  5ها نه دهد. یعنی بانکرا نتیجه می

های دیداری را نیز به آمار فوق بیافزاییم، نسبت کل هاند. اگر رقم سپردگذاری خلق نمودهانداز و سرمایهپس

رسد! اگر بخواهیم برابر می 174انگیز ها به عدد اعجابانکی به ذخیره اسکناس و مسکوک بانکهای بسپرده

های بانکی را بر مقدار پول عنوان پایه برای عرضه پول استفاده کنیم بایدکل سپردهاز مفهوم پول پرقدرت به

رسیم که هنوز سه برابر می 15.4پرقدرت )کل اسکناس و مسکوک در جامعه( تقسیم کنیم که به عدد 

 )ضریب فزاینده پولی( بیشتر است.  5برابر از عدد حداکثر 

های بانکی موضوع عجیب دیگری بود که در آمارهای بانکی های پرداختی نسبت به سپردهفزونی میزان وام .5-7

و کافی  شودها ایجاد میهمشاهده نمودیم. در نظریه متعارف نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، وام از سپرد

 ها وام داده شود. گاه درصدی از سپردهتر باشد، تا آناست که نرخ ذخیره فقط اندکی از یک کوچک

شود. میای است که در بانک قرار دادهدر وضعیت خوشبینانه، نقطه شروعًِِ عملیات خلق وام، سپرده اولیه

توان وضعیتی را مشاهده گاه مینیم، آندهی تعریف کگذاری بلکه از واماما اگر نقطه شروع را نه از سپرده

 ها پیشی بگیرد.های خلق شده از سپردهنمودکه وام

و تسهیالت به مشتریان فاقد  ها را مکلف کند که واممثالً فرض کنید دولت ازطریق بانک مرکزی، بانک

یا مقرراتی در  کند(؛حاضر که شبکه بانکی پرداخت میسپرده اعطا کنند )همانند تسهیالت تکلیفی حال

شان، از بانک وام گذاران بتوانند چندبرابر موجودی سپردهآن، سپردهشبکه بانکی اجرا شود که براساس

داری در ها پیشی بگیرد. نظام بانکشود میزان وام از سپردههایی هستند که باعث میها نمونهبگیرند؛ این
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دهد؛ پس ای را در بانک قرارمیگذار برای مدتی، سپردهکند. یعنی سپردهایران از چنین الگوهایی تبعیت می

دهد. مشتری گذاری، بانک چند برابر همان موجودی )تا سقف معین( به مشتری وام میاز اتمام دوره سپرده

 نماید.اش از بانک خارج میهنیز وام را همراه با موجودی سپرد

ای در بانک عامل داشته ، قبل از دریافت وام، سپردهگیرندهدر عقد مضاربه و یا دیگر عقود، الزم نیست وام

آن، وام پرداخت کند. در عقود بانکی مبنای پرداخت وام، اعتماد بانک به باشد که بانک بتواند برمبنای

-از عقود، در سرمایهبر سودآور بودن طرح پیشنهادی اوست. بانک مکلف است در قالب یکیمشتری مبنی

 ی توجیه اقتصادی ازطریق پراخت وام، مشارکت نماید. های داراگذاری روی طرح

میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان واجدشرایط  5000کنید دولت بانک مرکزی را مکلف نموده است فرض

که های عامل قراردهد. ازآنجاییاعطا کند. بانک مرکزی باید بودجه الزم برای این دستور را در اختیار بانک

میلیارد ریال  1000میلیارد ریال وام، الزم است  5000درصد است، لذا برای خلق  20 نرخ ذخیره قانونی

میلیارد  1000های عامل نیز های عامل قرارگیرد. بانکصورت وام دراختیار بانکنقد ازطریق بانک مرکزی به

کنند. را هزینه میگیرندگان مبالغ مذکور دهند. واممذکور را درقالب وام در اختیار واجدین شرایط قرارمی

گردد و بخشی دیگر به موجودی از این مبالغ هزینه شده درقالب سپرده به شبکه بانکی بازمیبخشی

میلیارد  1000میلیارد ریال از این  100شود؛ فرض کنید اسکناس و مسکوک در دست اشخاص اضافه می

گردد. بانک برمبنای به بانک برمی میلیارد بقیه 900به موجودی اسکناس و مسکوک نزد مردم اضافه شده و 

دهد. ممکن است میلیارد بقیه را وام می 720را کسر و میلیارد از آن 180درصد،  20نرخ ذخیره قانونیًِِ 

از آن به اسکناس و مسکوک نزد شخاص اضافه شده و میلیارد به بانک برگردد و یا بخشی 720تمام این 

فرایند تکرار شود، مشاهده خواهیم نمود که کل وام خلق شده از کل  مابقی به بانک برگردد. اگر تا آخر این

میلیارد اولیه به ذخیره  1000میلیارد از  100است. مثالً اگر فقط و فقط در دور اول ها بیشتر شدهسپرده

گاه کل وام پرداخت اسکناس و مسکوک نزد مردم اضافه شود و بقیه همواره تا آخر، در بانک سپره شود، آن

 میلیارد خواهدشد.  900میلیارد و ذخایر قانونی  4500میلیارد، کل سپرده  4600ده ش

داری پول نقد بستگی دارد. هرچه تمایل مردم به مبلغ وام و سپرده خلق شده به تمایل و عادت مردم به نگه

شده به خلق داری نقدینه بیشتر باشد، قدرت خلق پول بانک کمتر خواهدبود. اما درهرصورت میزان وامنگه

که، در پایان این فرایند، کل های خلق شده بیشتر است. نکته جالب اینای که باشد، از سپردههراندازه

 باشد. ها میدرصد کل سپرده 20میلیارد است که  900ذخایر قانونی 

 

ذهن  درمورد انطباق شرایط توضیح داده شده در باال با نحوه عمل شبکه بانکی در ایران ممکن است در .5-8

وجودآید: آیا نظام بانکی در ایران مبتنی بر ذخیره جزئی است یا از الگویی دیگر خواننده تردیدهایی به

توان انتقادات باال را به نظام بانکی کشور کند؟ اگر الگوی مورد عمل چیز دیگری باشد، نمیتبعیت می

نقد به نظام بانکی مبتنی بر ذخیره فرض درست بودن، حداکثر تعمیم داد. نقدهای ارائه شده در باال به

 کنند. ها براساس عقود فعالیت میجزئی است و نه نظام بانکی ایران! در ایران بانک
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برای پاسخ به نقد مذکور باید نحوه عمل نظام بانکی در ایران را برحسب میزان انطباق آن با اصل ذخیره 

( تا 1ری ضروری است. اطالعات ارائه شده در جداول )کار، یک یادآواز اینجزئی مورد بررسی قراردهیم. قبل

نظارتی بانک مرکزی براساس قانون پولی  –های سیاستیاند طبق بستهها موظفدهد که بانک( نشان می4)

و بانکی کشور، نرخ مشخصی از ذخیره قانونی را مالک عمل قراردهند و اتفاقًا نظام بانکی همواره تالش 

دهد که نظام بانکی کشور مبتنی بر اصل انونی عمل کند. این موضوع نشان مینموده است در محدوده ق

دهی، دو نوع توان استدالل دیگری را ارائه نمود. برحسب الگوی وامذخیره جزئی است. مضاف بر این می

 بانک در اقتصاد ایران وجود دارد: 

 دنی، اجاره به شرط تملیک و ... فعالیتمضاربه، جعاله، مزارعه، مشارکت م عقود براساس کههاییالف( بانک

 .... و کشاورزی ملت، سپه، ملی، صادرات، مانند کنند،می

 هایمؤسسات و صندوق انواع مانند بانک مسکن، دهند،می وام سپرده پذیرش براساس که هاییب( بانک

 الحسنه.قرض اعتباری و قرض

-که اجرا میگونه)آن مضاربه قرارداد در مثالً. شودپرداخت می قرارداد، وام براساس الف، نوع هایدربانک

-وام نیست الزم یعنی. کند هزینه موردقرارداد پروژه در را دریافتی مبلغ شودمی متعهد گیرندهشود( وام

 بانکی درشبکه مجدداً مذکور وام قاعدتاً ! اعطاکند وام آن، براساس بانک تا باشدداشته ایسپرده گیرنده

 سپرده ب نوع هایبانک یا و الف نوع هایبانک در است ممکن سپرده این. خواهدشد ریگذاسپرده کشور

 .نمود خواهد گردش اول نوع هایبانک همان در سپرده این کنیممی فرض سادگی برای. شود

 هایحساب در اگر. شودمی سپرده گذاریسرمایه هایحساب در یا و جاری هایحساب در یا مذکور مبلغ

 این هرچه. 14خواهدنمود پرداخت دیگری ایمضاربه هایوام آن، قِبل از بانک شود، سپرده ذاریگسرمایه

 به ذخایر نسبت که است این مهم اما. خواهدداشت را بیشتری وام تولید قدرت بانک شود تکرار فرایند

-سپرده درصد r-1د بای بانک یعنی. درصد( بماند rدر محدوده قانونی ) اندازپس و گذاریسرمایه هایسپرده

 . بیشتر نه و دهدوام را اندازپس و گذاریسرمایه های

-نموده افتتاح گذاریسرمایه سپرده بانک در میلیون ریال به انگیزه دریافت سود 100 شخصی کنیدفرض

 80 میلیون ریال آن، 20 کسر از پس تواندمی درصد برای ذخیره قانونی، بانک 20با فرض نرخ . است

 همان در مجدداً مذکور وام. دهدیک متقاضی وام به در قالب یکی از عقود بانکی مانند مضاربه ریالمیلیون 

براساس اصل  الف نوع هایبانک بنابراین .خواهدداد تشکیل را دیگری مضاربه مبنای و خواهدشدسپرده بانک

 کنند.ذخیره جزئی فعالیت می

 است، اصطالح خوابیدهمدتی در بانک یا مؤسسه بهرای چهب سپرده کهاین به بسته دوم، نوع هایدربانک

 وام گذاری بگذرد،نیز از سپرده تریطوالنی باشد و زمان سپرده بیشتر مقدار هرچه. متغیراست وام، مبلغ

کند، بانک گذاری میسپرده مسکن بانک در میلیون ریال 100 فردی که مثالً. شودمی پرداخت نیز بیشتری

تواند مبلغ فردمذکور می. دهد وام میلیون ریال 200 او ممکن است به قانونی نسبت حفظبا مدتی، ازپس

                                                           
 کنند.های دیداری نیز وام خلق میها از سپرهالبته بانک 14
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همراه موجودی اولیه برای خرید آپارتمانی هزینه کند. فروشنده آپارتمان مبلغ میلیون ریال را به 200

 شخص طتوس مسکن بانک در مجدداً این مبلغ از بخشی است ممکن. کندمی هزینه اقتصاد مذکور را در

 مسکن بانک میلیون ریال است. 100 همان مبلغ این کنیدفرض. شود به هدف دریافت وام، سپرده ثالثی

 وام قانونی نسبت بارعایت مسکن اما بانک. دهدمی وام میلیون ریال 200 مدتی ازپس مبلغ این روی مجدداً 

به قصد دریافت وام مسکن در نفر  5است، بدین نحو که اگر  کسری ذخیره همان مبنای عمل، و دهدمی

گذاری کنند، میلیون ریال در بانک سپرده 250فواصل زمانی گوناگون )مثالً در طول شش ماه( جمعًا مبلغ 

میلیون ریال( و مابقی را به یکی  50تواند کسری از آن را به حساب ذخیره قانونی جدا نموده )مثالً بانک می

گذاران جدیدی به بانک برای دیگر برای وام، منتظر باشد تا سپردهاز آنها وام دهد و برای چهار متقاضی 

 گذاری مراجعه کنند. سپرده

-زمان و وام اعطای چگونگی دقیق برنامه سال مالی، های اعتباری درابتدایها و یا صندوقطورکلی بانکبه

 درمورد مرکزی ارتی بانکهای نظو بسته هادستورالمل به باتوجه برنامه این کند.می اعالم راآن بندی

 . شودمی تعیین قانونی، ذخیره چگونگی رعایت نسبت

 

شود: در ذهن ما تداعی می« قانون گرشام»با مطالعه فرایند مذکور در مورد چگونگی عمل نظام بانکی،  .5-9

عمل شویم که داری، متوجه می. با مطالعه تاریخ پول و بانک«کندپول بد، پول خوب را از جریان خارج می»

جای آن و البته های دور باعث شد طال و نقره )پول خوب( از گردش جمع شود و بهصرافان در گذشته

داری مبتنی بر ذخیره های تحریری و اسکناس )پول بد( رایج شود. عمل بانکچندین برابر بیشتر، پول

ل بد، جایگزین اسکناس و عنوان یک پوبار اعتبار را بهکند، اما اینجزئی نیز همین قاعده را اجرا می

جای آن و نماید. نظام بانکی اسکناس و مسکوک را از گردش خارج و بهعنوان یک پول خوب میمسکوک به

های بانکی به کند. اگر آمار سالیانه نسبت سپردهالبته چندین برابر بیشتر، پول اعتباری را درجریان وارد می

( 1طور پیوسته درحال افزایش است. نمودار )ه این نسبت بهیافت کپول نقد را مالحظه کنیم، درخواهیم

رسیده است.  1390در سال  %91به  57در سال  %68در کل نقدینگی از ها دهد که سهم سپردهنشان می

ی نزدیک، یابد، در آیندهاگر این وضعیت ادامهبوده است.  %7سهم پول در نقدینگی تنها  1390در سال 

 ال، نسبت پول به نقدینگی به صفر خواهدرسید! س 10یعنی در کمتر از 
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 (1نمودار )

 

 

کند. گواهی سپرده گذارند، بانک برای آنها گواهی سپرده صادر میوقتی افراد سپرده در بانک به ودیعه می .5-10

گذار هر موقع که تصمیم گذاشته است. سپردهول است که دارنده آن نزد بانک نماینده میزان مشخصی پ

-گرفت سپرده خود را از بانک خارج کند با مراجعه به بانک باید بتواند به وجه خود دست یابد. اما در بانک

های شود. یعنی همواره درصدی از گواهیداری متعارف بیش از مقدار موجودی نقد، گواهی سپرده صادر می

ط ایداری شرامانت ،کهدار وجوه نقد تلقی نمود، چه اینامانت توان بانک راسپرده بالمحل است. بنابراین نمی

به امانت  مالِ ،داری الزم است امیندر امانت ؛تواند رعایت کندرا ذاتاً نمیدیگری نیز دارد که بانک آن

مجاز به استفاده  ، امین،را تحویل دهد و همچنین در طول مدت امانتارز آنگذاشته شده را عینًا و نه هم

طور موقت تا قبل از مراجعه مالک مورداستفاده مال را به ،دارچه امانتچنان .غیر نیستخود یا ن به نفع آ

 قراردهد، اختالس نموده است. 

دار نامید و لذا برخی از متفکران اسالمی برای بانک توان امانتبا این توضیحات روشن است که بانک را نمی

یابد مال او را در اموری که خود مصلحت گذار وکالت میاز سوی سپرد که یشوند؛ وکیلنقش وکیل قائل می

 کار اندازد.داند )در قالب عقود بانکی( بهمی

ای در بانک قرار داری با ماهیت خلق پول بانکی در تضاد است. وقتی سپرده اولیهاما وکالت نیز همانند امانت

-( قرارمیعامل در قرارداد مضاربه یار طرف قرارداد )مثالًرا در اختآن ،شود، بانک، طبق عقود بانکیداده می

القاعده با انجام این هزینه، وجه مذکور جزء دارایی کند که علیدهد. طرف قرارداد، وجه مذکور را هزینه می

عنوان ای است که شخص اول بهدانیم که این وجه همان مبلغ اولیهگیرد اما از قبل میشخص ثالث قرار می

-که همطوریشود بهت دوگانه مییجاد مالکیباعث ااقدام بانک، را در اختیار بانک گذاشته بود. این آن مالک،
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. این موضوع بر نظریه اسالم در مورد اعتبار مالکیت 15داننداکنون دو نفر خود را مالک کل مبلغ مذکور می

ان چندین نفر مالک کل یک زممبتنی بر ذخیره جزئی، هم یدارکنیست. تحت شرایط بانمنطبق خصوصی 

 دارایی نقدینه هستند!

 

 گیریم که:با مطالعه و دقت در موارد فوق، نتیجه می .5-11

 برخالف نظریه متعارف، نرخ ذخیره قانونی ضرورتًا ابزار مناسبی برای کنترل عرضه پول نیست. الف( 

مسکوک موجود در شبکه  تنها از حجم اسکناس وتواند نهبرخالف نظریه متعارف، ذخایر قانونی می ب( 

 بانکی پیشی بگیرد، بلکه از کل اسکناس و مسکوک در اقتصاد نیز ممکن است جلو بیافتد. 

  ها وجود دارد.برخالف نظریه متعارف، امکان فزونی وام نسبت به سپرده ج(

د، کنشود و درواقع هر پولی که خلق میگذار تلقی نمیبرخالف دیدگاه رایج، بانک وکیل سپرده د(

 شود.درآمدش تلقی می

، زیرا باعث پیدایش مالکیت داری مبتنی بر ذخیره جزئی با اصول اقتصاد اسالمی ناسازگار استبانکه( 

 .شوددوگانه بر نقدینه می

 

کند که آمارهای عجیب در نظام بانکی کشور، نه فقط در اجرای تصریح می های ارائه شده در باالاستدالل

براساس مستندات شود. داری متعارف نیز ناشی میاری، بلکه از اشکال موجود در نظریه بانکدناصحیح نظریه بانک

 ها، اصالح نظام بانکی کشور یک ضرورت است.  برای کنترل سطح عمومی قیمتفوق، 

 

 16بر درآمد ملیمتعارف تأثیر عملیات بانکی سازی . مدل6

دهد و شدت تقاضا را افزایش میکه وام بانکی، به رسدنظرمیبه قسمت قبلشده در براساس مطالب اشاره

این مسئله لزومًا به مفهوم اما باعث افزایش مبادله شده و بنابراین سطح درآمد ملی اسمی را افزایش خواهدداد. 

زیرا افزایش درآمد ملی واقعی مستلزم افزایش عرضه واقعی کاالها و خدمات است.  ؛افزایش درآمد ملی واقعی نیست

 گیری نماییم. خواهیم میزان اثرگذاری فعالیت بانکی بر درآمد ملی را اندازهین قسمت میدر ا

کنیم به این سؤال پاسخ دهیم و سعی می 17دهیمبینانه را مورد توجه قرار میبرای این منظور حالت خوش

دقیق طوربهکه بتوانیم این برای؟ دهدیقرار مداری مبتنی بر ذخیره جزئی، درآمد ملی را تحت تأثیر آیا بانککه: 

                                                           
 اگر عملیات مذکور را بازهم ادامه دهیم، تعداد مالکین بیشتر خواهند شد. 15 

تألیف اینجانب و دکتر داللی « داری متعارفبانکشناسی نظریه بهره و نظامآسیب» عیناً از کتاب ،داعی ارائه شده در این بخش از مقالهمدل اب 16

 اصفهانی، اقتباس شده است.
 ،شده توسط شبکه بانکیخلق  که نرخ ذخیره قانونی برای کنترل حجم پولِایگونهی صحیح است بهدارکنیم نظریه متعارف بانکیعنی فرض می 17

 کاماًل کارا است.  
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مورد از ارائه مدل الزم است عالئم کنیم. اما قبلبه این سؤال پاسخ دهیم، از یک مدل ساده ریاضی استفاده می

  در آن معرفی شوند: استفاده

 = نرخ ذخیره قانونی

 انداز= نرخ پس

 = سپرده اولیه

 = درآمد ملی

 مصرف ملی =

مانده یعنی از آن، باقی پس از کسر بانک در بانک گذاشته شود،   رابرای بچه سپرده اولیهچنان

مقدار  نیهمرابر . درست بخواهدداددهد. این وام به همین اندازه، مخارج را در اقتصاد افزایش را وام می 

انداز، مابقی عنوان پساز آن به پس از کسر  ،افزایش مخارج، درآمد ملی نیز افزایش خواهد یافت. افراد

نشان می با عالمت را  تر کردن مسئله، مصرف خواهند کرد. برای ساده را، 

بانک می که شده است سپرده جدیدی را به همین اندازه ایجاد خواهد کردانداز نک پسکه در با دهیم. مبلغ 

را وام دهد. این وام، مخارج را به همین اندازه افزایش   یآن، مابقی یعن درصد تواند پس از کسر 

 گیرد: دوم از دو عامل ریشه می باشید که افزایش مخارج در مرحلهداشته. البته باید درنظر خواهدداد

  خرج کردن وام اول:  خاطرافزایش درآمد به عامل اول:

 انداز(: س)ناشی از پ دومخاطر خرج کردن وام افزایش درآمد به عامل دوم:

 :خواهدبودشرح زیر به ،اندازپس خاطر وام دادنِلذا کل مخارج تغییر یافته به

 

 شرح زیر خواهدبود:چه این فرایند را ادامه دهیم، افزایش سوم در مخارج )یا درآمد( بهنچنا

 

 

 

 

 

 

 

 شرح زیر بنویسیم:های افزایشی در مصرف )یا درآمد( را تا توالی سوم بهوانیم توالیتلذا می



22 

 

 

 توالی اول: 

 توالی دوم: 

 توالی سوم: 

 توانیم ادامه دهیم:ها را میاین توالی

 توالی چهارم: 

 ام: توالی 

دست آوردن تغییر کل در هدف ما به به صفر میل خواهدکرد. کند، کسر نهایت میلبه بی  چهچنان

 هم جمع کنیم: های باال را باد، لذا باید کلیه توالیاشبخاطر سپرده اولیه میدرآمد ملی به

 

 

 :نوشتزیر  شرحرا بهتوان مجموع آنعبارت داخل کروشه یک سری نامحدود است که ازطریق تصاعد هندسی می

 

اینده . این ضریب، ضریب فزخواهدبودتراز یک ، بنابراین معکوس آن بزرگاستاز یک  ترکوچک که ییزآنجاا

 باشد. ه درآمد ملی میاصالح شد

داری ازطریق نرخ ذخیره قانونی بر درآمد ملی طرف تقاضا ( عملیات بانک3براساس رابطه ) (:3تفسیر رابطه )

تر باشد، امکان خلق پول بیشتر است و درنتیجه درآمد ملی بیشتری مؤثر است. هرچه نرخ ذخیره قانونی کوچک

را با دهد و نباید آنهای پولی افراد را نشان میآمد ملی مذکور صرفاً مجموع دریافتنیز ایجاد خواهدشد. اما در

تولید ملی در طرف عرضه که حاصل مشارکت عوامل تولید است اشتباه گرفت. هرچه نرخ ذخیره قانونی 

نشود، الزم است که تورم ایجاد )تقاضای کل( و برای این خواهدبودهای پولی افراد بیشتر تر باشد، دریافتکوچک

خاطر کاهش نرخ ذخیره قانونی اتفاق افتاده است، رشد متناسب با افزایشی که در طرف تقاضا بهطرف عرضه 

ای که نرخ ذخیره قانونی کند. اما رشد طرف عرضه به رشد عوامل تولید بستگی دارد که محال است در دوره

اند که حتی اگر فرض ( اثبات نموده1391داللی )یابد، بالفاصله عوامل تولید رشدکنند. بخشی و کاهش می

گذاری شود و ذخیره سرمایه را های بانکی حاصل از خلق پول صرف سرمایه)فرض غیرممکن( نماییم، تمام وام

داری رشد یابد و تورم قطعی پای رشد تقاضای حاصل از عملیات بانکتواند همافزایش دهد، باز رشد تولید نمی

  18است.

                                                           
 .منهداری متعارف، انتشارات دانشگاه یزد، فصل شناسی نظریه بهره و نظام بانکآسیب 18 
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 گیریو نتیجه بندیجمع .7

های های ارائه شده در این مطالعه، فرضیهانضمام استداللبهداری در اقتصاد ایران کاوی تجربه بانکداده

داری داری و وجود اشکال در اصل نظریه بانکاساسی تحقیق مبنی بر عدم انطباق عملیات بانکی بر نظریه بانک

 :دهدها و بانک مرکزی نشان میترازنامه بانکهای داده مبتنی بر ذخیره جزئی را تأیید نمود.

از کل ها و بانک مرکزی، بلکه تنها از کل ذخایر اسکناس و مسکوک نزد بانکنهها نسبت ذخایر بانک -

ها که برای پاسخ به ! یعنی حجم قابل توجهی از ذخایر بانکباالتر استد نیز اسکناس و مسکوک در اقتصا

 اند!نباشت شده است، خودشان پوچها امراجعات پول نقد از بانک

  های بانکی بیشتر است!های پرداختی از کل سپردهمیزان وام -

نسبت سپرده به اسکناس و مسکوک در نظام بانکی کشور بیش از نسبتی است که باید از نرخ ذخیره قانونی  -

 که نظام بانکی در عمل نسبت ذخیره قانونی را رعایت نموده است!تولید شود، بااین

داری مبتنی بر اصل ذخیره فقط از نحوه اجرای ناصحیح نظریه بانکمشاهدات عجیب در نظام بانکی ایران نهاین 

 داری نیز دارای اشکال است. اصل نظریه بانکدهد نشان میجزئی حاصل شده، بلکه 

اند. اما وقتی این راحی شدهاند و کامالً معقوالنه طگی صحیحعقود اسالمی مانند مضاربه، جعاله، مزارعه و .... همه

یجه مناسبی از آن حاصل داری متعارف )مبتنی بر اصل ذخیره جزئی( اجرا کنیم، نتعقود را بخواهیم درون نظام بانک

گذاری، های کوچک، بدون سپردهوقتی دولت به هدف توانمندسازی اقشار نیازمند و تقویت بنگاهیا  نخواهدشد.

دهد، ولی چون محوری این اقدام را انجام میکند، هرچند به قصد خیرخواهی و عدالتتسیهالت وام به آنها اعطامی

گیرد، به خلق سپرده و خلق وام بیش از سپرده داری مبتنی بر ذخیره جزئی انجام میاین تالش ازطریق نظام بانک

 نتیجه عملی آن تورم خواهدبود.  منتهی خواهدشد که

نهایت وجوددارد و درواقع ذخیره قانونی، امکان افزایش حجم پول تا بیمشاهده نمودیم که با هر نرخی از 

ریزی شده متوقف هیچ نرخی از ذخیره قانونی قادر نیست عملیات خلق پول را در یک مقدار محدود از قبل برنامه

 در ولپ عرضه مدیریت و معناست! کنترلبیداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی، کند. سیاست پولی در فضای بانک

درصد است. وقتی نتوان پول  100یره قانونی نرخ بهترین نرخ برای ذخ ؛است محال متعارف، داریبانک وجود شرایط

 ها وجودنخواهدداشت. را کنترل نمود، امکان کنترل قیمت

دهنده بانک دهد، قدرت خرید جدیدی در اقتصاد خلق خواهدشد. اما وقتی وامکه بانک وام میهنگامی

جایی هقدرت خرید جابجا خواهدشد. با خلق قدرت خرید جدید، تقاضای کل افزایش خواهد یافت ولی با جابنباشد، 

ها اصالح نظام بانکی در اولویت برای کنترل سطح عمومی قیمتقدرت خرید، تقاضای کل افزایش نخواهدیافت. 

 از خلق پول باشد. هره )بدون ربا( و عاریراهبردهای اقتصادی کشور است. یک نظام پولی سالم باید کامالً عاری از ب
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کند، نقش وکالتی خود را که مورد تأکید برخی اقتصاددانان مسلمان است، از وقتی بانک خلق پول می

-هایشان را سرمایهگذاران وکالت یافته تا سپردهبانک از طرف سپرده ،توان گفتدهد و بنابراین دیگر نمیدست می

مبتنی بر ذخیره جزئی به اصل مالکیت خصوصی که مورد تأیید اقتصاد اسالمی است خدشه داری بانکگذاری نماید. 

ربوی باشد، ضرورت که الزم است غیرد، عالوه بر اینکه نظام بانکی مبتنی بر مبانی اسالمی باشبرای اینکند. وارد می

 دارد توان خلق پول نداشته باشد. 

 

 منابع: .8

داری شناسی نظریه بهره و نظام بانکآسیب(. »1391انی، رحیم )بخشی دستجردی، رسول. داللی اصفه

 ، انتشارات دانشگاه یزد.«متعارف
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