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چکیده

عدالت یکی از ارزش ها و معیارهایی است که فالسفه و مصلحان اجتماعی در طول 

تاریخ به آن پرداخته اند و در قرآن نیز هدف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی، قیام 

مردم برای برپایی آن بیان ش��ده اس��ت. در حوزه اقتصاد، عدالت در مواردی مطرح 

می ش��ود که تعارض یا تضاد منافع وجود داش��ته باش��د. یکی از حوزه های تعارض 

مناف��ع ک��ه آثار درخور توجه��ی در توزیع ثروت و درآمد در اقتص��اد دارد، ترتیبات 

خل��ق پول در نظ��ام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی اس��ت. در نظ��ام بانک داری 

مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک ها از امتیاز و حق ویژه خلق پول برخوردارند که منافع 

درخ��ور توجهی نصیب آنها خواهد کرد. براین اس��اس می ت��وان عدالت را به عنوان 

معیار ارزیابی و طراحی ترتیبات خلق پول در نظر گرفت. نکته اساسی در طراحی 

ترتیبات خلق پول عادالنه آن اس��ت که بانک ها امکان خلق پول نداش��ته باش��ند و 

منافع ناشی از خلق پول به طور برابر به همه مردم اختصاص یابد. بدین منظور باید 

چارچوب��ی را طراح��ی کرد که در آن بدهی بانک ها پول نباش��د و خلق پول تنها در 

انحصار بانک مرکزی قرار گیرد.

کلیـدواژگان: نظ��ام بانک داری مبتنی ب��ر ذخیره جزئی، خلق پ��ول، عدالت، 

توزیع درآمد، توزیع ثروت.

یخ پذیرش:1397/1/28 | یافت:1396/9/27 | تار یخ در  | تار
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مقدمه

ترتیبات خلق پول و به بیان دیگر چگونگی ورود پول به اقتصاد، یکی از اجزای اصلی نظام های پولی 

اس��ت. بائرسیویل۱)۲۰۱۴( نظام پولی را قواعد تنظیم کننده نهادهای خلق پول می داند. براین اساس 

آنچ��ه ی��ک نظام پولی را از نظام پول��ی دیگر متمایز می کند، قواعد تنظیم��ات نهادهای خلق پول در 

آن نظ��ام اس��ت. اهمیت نظام پولی و به تبع آن ترتیبات خل��ق پول، منتج از جایگاه و اهمیت پول در 

اقتصاد است. پول از گذشته های بسیار دور – زمانی که حتی خط اختراع نشده بود-۲ وارد تعامالت 

انس��انی ش��د و به رغم تحوالت فراوانی که در آن صورت گرفته، هنوز به شکل گسترده مورد استفاده 

ق��رار می گی��رد. پول به گونه ای در تار و پود تعامالت و مبادالت انس��انی وارد ش��ده که تصور دنیایی 

بدون پول غیرممکن است.

ب��ا توجه به ابعاد گس��ترده پدیده پ��ول، مطالعات درخ��ور توجهی در علم اقتص��اد و علوم دیگر 

همچون جامعه شناس��ی، روان شناس��ی، مردم شناس��ی و علوم سیاس��ی درباره پول و اثرات آن انجام 

شده است. البته ُبعد اقتصادی پول نسبت به دیگر ابعاد آن اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل نیز 

مباحث پولی در علم اقتصاد، جایگاهی ویژه  دارد. دیویدسون۳ )۱۹۷۲( بیان می کند که اقتصاددانان 

 به 
ً
 تالش بیشتری درباره موضوع پول نسبت به دیگر موضوعات کرده اند و نظریه پولی تقریبا

ً
احتماال

هر شاخه دیگر تحلیل اقتصادی ارتباط۴ دارد.

 ب��ا محوریت تحلی��ل آثار آن بر 
ً
مطالعات��ی ک��ه درباره پ��ول در علم اقتصاد انجام ش��ده، عمدتا

متغیره��ای بخ��ش حقیقی و بخش پولی )بحث خنثایی پول( بوده اس��ت ک��ه داللت های مهمی در 

حوزه سیاست های اقتصادی به ویژه در مواجهه با نوسانات اقتصادی داشته است.

 اقتصاددانان��ی ک��ه در حوزه ترتیبات خلق پول آثاری دارند )کس��انی همچون س��یمونز، فیش��ر، 

 با محوریت ثبات اقتص��ادی و یا نقطه مقابل 
ً
فریدم��ن، اله، فیلیپس، راثبرد و دی س��وتو( نی��ز عمدتا

آن نوس��انات اقتص��ادی، نظام بانک داری مبتن��ی بر ذخیره جزئی )نظام پولی ک��ه در حال حاضر در 

کشورهای جهان حاکم است( را نقد، و ترتیبات جای گزین ارائه کرده اند. برای نمونه فریدمن)۱۹۵۹( 

ترتیب��ات خل��ق پول در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی را منش��أ نوس��انات پول��ی و به تبع آن 

1. Baeriswyl
۲. تاریخ استفاده از پول به سه هزار سال پیش از میالد )BC ۳۰۰۰( باز می گردد و اولین خطوط یافته شده مربوط به 
بیان حس��اب ها بوده است. )هاچیسون و دیگران، ۲۰۰۲، ۴۷( لذا حتی پیش از زمانی که نوشتن و خط کشف شود، 

پول وجود داشته است.
3. Davidson
4. impinge on
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نوس��انات در بخش حقیقی اقتصاد می داند و ترتیب��ات جای گزین )نظام بانک داری با ذخیره کامل( 

را پیشنهاد می کند.

در این مقاله نش��ان داده خواهد ش��د که ترتیبات خلق پول را از منظر عدالت نیز می توان بررسی 

کرد و بر اس��اس آن چارچوبی جای گزین برای خلق پول ارائه داد. براین اس��اس در بخش دوم درباره 

عدالت و عرصه هایی که می توان در آنها از عدالت س��خن گفت، بحث خواهد ش��د. در بخش سوم 

ترتیب��ات خلق پ��ول کنونی از منظر عدالت مورد بررس��ی قرار خواهد گرف��ت و در نهایت در بخش 

چهارم، ترتیبات خلق پول عادالنه ارائه خواهد شد.

1. عدالت و عرصه های آن

عدالت یکی از موضوعاتی اس��ت که در طول تاریخ بشر، همواره مورد توجه فالسفه و اندیشمندان، 

مصلحان اجتماعی و ادیان الهی بوده است. خداوند در آیه ۲۵ سوره حدید هدف از ارسال پیامبران 

و انزال کتب آسمانی را قیام مردم جهت برپایی قسط و عدالت بیان می کند. توسلی )۱۳۷۵، ص۶( 

در یک تقس��یم بندی ای کلی بیان می کند که مسئله عدالت در سه حوزه معارف بشری، همواره مورد 

بحث بوده و هست:

- در علم کالم که عدالت به عنوان وصف فعل ربوبی و یا کیفیت نظام تکوین مطرح می شود؛

- در علم اخالق که عدالت به عنوان وصف فعل انسانی و عادالنه بودن رفتار آدمی مورد بحث 

است؛

- در عل��وم اجتماع��ی۱ )مانن��د اقتصاد و سیاس��ت( که عدال��ت به معیار حقانیت مناس��بات و 

نظام های اجتماعی اشاره می کند.

 عدالت 
ً
آنچ��ه در ای��ن مقاله از آن بحث می ش��ود، معطوف به حوزه س��وم اس��ت ک��ه اصطالحا

اجتماعی نیز نامیده می ش��ود؛ چراکه مس��ئله اصلی ترتیبات خلق پول و ب��ه عبارت دیگر نظام پولی 

 در مواجهه با بحث کارایی، بحث براب��ری و یا عدالت مطرح 
ً
می باش��د. در دانش اقتصاد، معم��وال

می ش��ود، اما عرصه های عدالت بسیار وسیع ترند. از منظر ساگدن۲ )۲۰۰۵، ص۱۵۰( در شرایطی 

 ای��ده عدالت فراخوانده می ش��ود. هی��وم۳ )۲۰۰۹، 
ً
ک��ه تعارض منافع وجود داش��ته باش��د، عموما

کی��د بر علت ایجاد تعارض منافع بیان  ص۷۵۶( نی��ز پیش تر همین مطلب را به ش��کلی دیگر و با تأ

1. Social Science
2. Sugden
3. Hume
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کرده اس��ت. او معتقد است که منشأ مطرح شدن عدالت، خودخواهی و خیرخواهی محدود انسان 

از یک سو و کمیابی در طبیعت از سوی دیگر است. بر اساس این نگاه، گستره عرصه عدالت، کلیه 

نظامات اقتصادی و زیرمجموعه های آنها خواهد بود؛ چراکه ایجاد همس��ویی در منافع بسیار بعید 

اس��ت. در واقع حتی در ش��رایطی که بهبود پاره تویی۱ رخ دهد، باز بحث درباره نحوه تس��هیم منافع 

حاصله باقی خواهد بود.

درب��اره معن��ا و ماهیت عدال��ت و نقطه مقابل آن یعنی ظلم، به نظر می رس��د که همه انس��ان ها 

درک اولی��ه ای دارند و در مواجهه با بس��یاری از موقعیت ها، حکم به عادالنه بودن و یا ظالمانه بودن 

 همه افراد، اختصاص یک امکان و اعطای ی��ک موهبت اقتصادی به یک فرد خاص 
ً
می کنن��د. مث��ال

را، در شرایطی که دلیلی برای تمییز آن فرد نسبت به دیگران وجود نداشته باشد )ترجیح بالمرجح(، 

 
ِّ

ظلم و بی عدالتی می دانند. در همین راس��تا قدما عدال��ت را اعطای حق به صاحب حق )اْعطاُء کل

ُه( دانس��ته اند )مطهری، ۱۳۸۰، ۲۰۵(. این تعریف پیون��دی میان حق و عدالت برقرار 
َّ

ذی َح��ّق َحق

می کند. بر همین مبنا در شرایطی که شناخت حق در محل نزاع آسان باشد، همچون مثالی که بیان 

شد، حکم درباره عادالنه یا ظالمانه بودن آسان خواهد بود؛ اما در شرایطی که پیچیدگی ها، شناخت 

حق را دشوار کند، به آسانی نمی توان درباره عدالت بحث کرد. به نظر می رسد که نظامات اجتماعی 

و اقتصادی از قسم دوم باشد؛ چراکه با تشکیل جامعه و گسترش آن، فرصت ها، امکانات و امتیازات 

بسیاری ایجاد می شود که با توجه به پیچیدگی روابط و سازوکارها، شناخت حق و توضیح محل نزاع 

و در نهایت طراحی ترتیبات عادالنه بسیار دشوار است.

براین اساس باید در مرحله اول نشان داد که در مسئله خلق پول و ترتیبات آن تعارض منافع میان 

گروه های مرتبط وجود دارد و سپس می توان با تبیین ابعاد مسئله، حق و ذی حق و ترتیبات عادالنه را 

 نگاه توزیعی به عدالت دارند.
ً
مشخص کرد. گفتنی است که در اقتصاد، عمدتا

2. ترتیبات خلق پول و تعارض منافع

برای نش��ان دادن تعارض مناف��ع در ترتیبات خلق پول، همچون دیگر مطالعات��ی که درباره ترتیبات 

خلق پول انجام ش��ده اس��ت، نظام پولی کنونی و ترتیبات خلق پول آن را به عنوان نقطه آغاز در نظر 

می گیری��م. در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی۲  س��ه نوع پوِل اس��کناس و مس��کوک، ذخایر 

1. Pareto
۲. وجه تسمیه این نظام پولی آن است که بانک ها موظف اند جزء یا درصدی )نرخ ذخیره قانونی( از سپرده هایی را که 
خلق )ایجاد( کرده اند، نزد بانک مرکزی ذخایر نگه دارند. البته در بعضی کشورها مثل انگلستان، سوییس و استرالیا، 
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)پولی که میان بانک ها با یکدیگر و با بانک مرکزی جریان دارد( و س��پرده های بانکی وجود دارد که 
دو نوع اول توسط بانک مرکزی و نوع سوم توسط بانک ها خلق می شود.۱

در این نظام پول، بدهی )۲IOU( نهاد منتش��رکننده اس��ت که در چارچوب عملیات ترازنام های 

خلق می ش��ود و در مقایس��ه با طال و نقره مس��کوک که در قرن های گذش��ته جریان داش��ته اس��ت، 

 پول دستوری۳ نامیده می شود. هزینه های ناچیز خلق پول 
ً
هیچ گونه ارزش ذاتی ای ندارد و اصطالحا

در مقایس��ه با ارزش اس��می پولی که خلق می ش��ود، منافع درخور توجهی را نصیب نهاد خلق کننده 

آن می کند.

بان��ک مرک��زی، از لح��اظ مالکیتی یک نهاد عمومی اس��ت و ل��ذا منافع ناش��ی از فعالیت های 

 خصوصی اند و لذا منافع ناش��ی از 
ً
آن علی القاع��ده باید به عموم مردم برس��د؛۴ ام��ا بانک ها عمدتا

فعالیت ه��ای آنها به س��هام داران و مدی��ران آن خواهد رس��ید. چنانچه بانک دولتی باش��د نیز منافع 

خلق پول به س��هام دار آن، یعنی دولت می رس��د. در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک ها 

از طریق فرایند وام دهی و یا س��رمایه گذاری مس��تقیم )از هیچ( پول یا س��پرده جدید خلق می کنند. 

س��پرده های بانکی که در واقع بدهی بانک هس��تند، این قدرت و امکان را ب��ه دارنده آن می دهند که 

کاالها و خدمات تولیدشده و دارایی های افراد را تصاحب کنند.

ام��کان خل��ق پولی که در اختیار بانک ها قرار گرفته، موجب دس��ترس ب��دون محدودیت به پول 

نرخ ذخیره قانونی صفر است. در ایران در حال حاضر نرخ ذخیره قانونی سپرده های بانکی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است.
۲۰۱۴2(. در مقاله ای که توس��ط بانک انگلس��تان - که بانک مرکزی انگلستان به شمار می آید-  ۱
چاپ ش��ده اس��ت، درباره خل��ق پول بانکی و جایگاه بانک ه��ا در نظام پولی می گویند: »یک��ی از تصورات غلطی که 
درباره بانک ها ش��ایع است، این می باش��د که بانک ها همچون واس��طه های مالی عمل می کنند؛ یعنی سپرده هایی که 
پس اندازکنن��دگان در اختی��ار آنها قرار داده اند را وام می دهند. در این نگاه س��پرده ها توس��ط تصمیم��ات خانواده ها بر 
پس انداز خلق می ش��وند و س��پس بانک ها این س��پرده ها را به متقاضیان – به عنوان نمونه شرکت هایی که به دنبال تأمین 
مالی سرمایه گذاری شان هستند و یا افرادی که می خواهند مسکن بخرند- وام می دهند. آنچه در واقعیت اتفاق می افتد 
آن اس��ت ک��ه بانک ها ابتدا تصمی��م می گیرند بر اس��اس فرصت های وام دهی ک��ه در پیش رو دارند، به چ��ه میزان وام 
دهند. نتیجه این تصمیم وام دهی بانک ها اس��ت که حجم سپرده های بانکی را تعیین می کند«. در واقع آنچه مک لی و 
 عکس آن چیزی است که توسط رویکرد 

ً
همکارانش بیان می کنند، این اس��ت که آنچه در واقعیت روی می دهد، دقیقا

ضریب فزاینده توضیح داده می ش��ود. به بیان دیگر س��پرده ها نیس��تند که موجب ایجاد وام می ش��وند، بلکه این وام ها 
هستند که سپرده های جدید ایجاد می کنند. برای مطالعه بیشتر درباره چگونگی خلق پول، ر.ک: حسینی دولت آبادی 
)۱۳۹۵(. ماهی��ت بان��ک و داللت های آن برای مطالعات بانکداری اس��المی، دوفصنامه علمی پژوهش��ی مطالعات 

اقتصاد اسالمی. ۱۶، ۱۹۸-۱۷۳.
2. I owe You
3. fiat money

۴. البته این امکان هست که مردم یک کشور به طور نابرابر از منابع عمومی مثل بودجه و ... برخوردار شوند.
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برای اس��تفاده از فرصت ها جهت کس��ب س��ود شده است. در واقع به واس��طه نوسانات اقتصادی و 

مال��ی، همواره فرصت هایی برای س��فته بازی و کس��ب س��ود در اقتصاد پدید می آید ک��ه تنها افرادی 

می توانند از آن منتفع ش��وند که به پول، دس��ترس داشته باشند. بانک ها به واسطه امتیازی ویژه ای که 

در اختیار دارند )بدهی آنها پول است(، امکان بهره مندی از این فرصت ها را دارند که انتفاع مدیران، 

س��هام داران و مرتبطان آنها را در پی دارد. این ش��رایط منجر به تغییر توزیع ثروت و درآمد در جامعه 

خواهد شد.

عاملی که این تغییر در توزیع ثروت و درآمد را تش��دید می کند، تورم اس��ت. در ادبیات اقتصاد 

کالن از خل��ق پول برای تأمین کس��ری بودجه دولت، با عنوان مالیات تورمی یاد می ش��ود که در آن 

دولت مخارج خود را به صورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد تورم، به هزینه مردم تأمین می کند. این 

شرایط در خلق پول بانک ها نیز محقق می شود - چراکه خلق پول بانک ها افزایش نقدینگی و تورم را 

در پی دارد- و فقط یک تفاوت وجود خواهد داشت و آن هم این است که نهاد منتفع شونده، بانک ها 

و مرتبطان آنها خواهند بود. هالس��من۱)۲۰۰۸، ص۴۸( در این ب��اره می گوید: »تولید )خلق( پول 

جدی��د متضمن بازتوزیع درآم��د حقیقی از مالکان ثانویه پول به مالکان اولیه پول اس��ت«.۲ به بیان 

دیگر به سبب افزایش تدریجی سطح قیمت ها و کاهش تدریجی قدرت خرید پول، توزیع درآمد به 

نفع نهاد یا افرادی که در ابتدا به پول دسترس پیدا می کنند، تغییر خواهد کرد. هالسمن بیان می کند 

که امکان جلوگیری از این بازتوزیع درآمدی حتی برای کس��انی که از آن اطالع دارند، وجود ندارد. 

افراد تنها می کوشند که موقعیت نسبی خود را در این روند کاهش قدرت خرید پول بهبود بخشند و 

در واقع خود را به خلق کنندگان این پول نزدیک کنند )هالسمن، ۲۰۰۸، ص۴۹(.

در همین راس��تا برخی اقتصاددانان به آثار توزیع��ی ترتیبات خلق پول در نظام بانک داری مبتنی 

ذخی��ره جزئی اش��اره کرده ان��د. موریس اله، برنده جای��زه نوبل اقتصاد در س��ال ۱۹۸۸، نظام ذخیره 

قانونی را عامل اخالل در توزیع درآمد جامعه می داند. او فعالیت خلق اعتبار را که توس��ط بانک ها 

روی می ده��د، همچون جعل اس��کناس و وام دادن آن در مقابل به��ره می داند. به بیان دیگر اله بیان 

می کند که خلق پول توس��ط بانک ها نوعی جعل و دزدی به ش��مار می رود که البته به صورت قانونی 

تحت نظام ذخیره قانونی جزئی شکل می گیرد. 

در واقعیت، معجزه ای که از طریق اعتبار رخ می دهد به طور اساس��ی قابل مقایس��ه با آن 

1. Hulsmann
2. Money production therefore redistributes real income from later to earlier owners 
of the new money.
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چیزی است که جاعالن۱ با وام دادن اسکناس های تقلبی شان در مقابل دریافت بهره انجام 

می دهند. در هر دو مورد، اثر تحریکی بر اقتصاد یک سان است و تنها تفاوت در آن است 

که چه کسی نفع می برد )فلیپس،۲ ۱۹۹۲(.

 رثبارد۳ نیز در نقد نظام ذخیره جزئی بیانی مشابه دارد و به حقوق مالکیت اشاره می کند: 
به نظر من انتش��ار تعهدات به پرداخت آنی۴ بیش��تر از مقدار کاالهای در دسترس، تقلب۵ 

اس��ت و ل��ذا باید توس��ط نظام حقوق��ی در نظر گرفته ش��ود. بدین منظور اس��ت که بانک 

رسیدهای جعلی از طال را منتشر می کند، درحالی که چنین چیزی در صندوق بانک وجود 

ن��دارد. این یک تقلب قانونی۶ اس��ت. این خلق پول فارغ از ه��ر گونه ضرورتی برای تولید 

اس��ت تا با کسانی که پیش تر تولیدی داش��ته اند، در دستیابی به منابع رقابت کنند. به طور 

خالص��ه من معتقدم نظام بانکی مبتنی بر ذخی��ره قانونی جزئی فاجعه ای هم برای اخالق 

و هم برای پایه ها و نهادهای اساسی اقتصاد بازار است )رثبارد، ۲۰۰۱، ص۴۵-۴۴(. 

استفاده از واژگانی همچون جعل و تقلب که توسط اله و رثبارد برای خلق پول بیان شده است، 
حکایت از منافعی دارد که در فرایند خلق پول دستوری نهفته است و اثرات توزیعی خواهد داشت۷

براین اس��اس در ترتیب��ات خلق پول در نظام بانک داری مبتنی ب��ر ذخیره جزئی و به طور کلی در 

نظام پولی که در آن پول دس��توری خلق می ش��ود، نوعی تضاد و یا تعارض منافع میان س��هام داران، 

مدیران و مرتبطان نهاد خلق کننده پول و دیگر فعاالن اقتصادی و عموم مردم وجود دارد.۸ براین اساس 

می ت��وان از ترتیبات خلق پول عادالنه س��خن گف��ت و به بیان دیگر می توان معی��ار عدالت را جهت 

طراحی ترتیبات خلق پول مطلوب به کار برد.

1. counterfeiters
2. Philips
3. Rothbard
4. on demand
5. fraud
6. legalized counterfeiting
۷. چنانچه تفاوت میان ارزش اسمی و محتوای فلزی سکه های فلزی نیز بیش از هزینه های مربوط به ضرب آن باشد، 

خلق پول های فلزی نیز آثار توزیعی خواهد داشت.
۸. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ بانک ها در قالب ارائه تسهیالت ۴۱۷۳۲۰۰ میلیارد ریال )بیش از 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان( -حدود ۱/۵ )یک ونیم( برابر بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۴ و حدود ۳۹ درصد تولید 
ناخالص داخلی ایران به قیمت های جاری در سال ۱۳۹۳- سپرده جدید و به بیان دیگر قدرت خرید جدید در اقتصاد 
خلق کرده اند. مسئله مغفول در این زمینه، نحوه تسهیم و به بیان دیگر میزان دسترسی عموم فعاالن اقتصادی است به 

این پول جدید است که آثار توزیعی عظیم مستقیم و غیرمستقیم )از طریق تورم( در پی دارد.



| 9
7 

ان
ست

تاب
 | 

11 
پی

پیا
ره 

ما
 ش

ی |
سان

م ان
لو

ن ع
ادی

بنی
ت 

یقا
حق

ه ت
نام

صل
| ف

4040

3. ترتیبات خلق پول عادالنه

پول بودن بدهی بانک ها و امکان خلق پول از س��وی آنها در نظام بانک داری، مبتنی بر ذخیره جزئی 

یک حق ویژه و یا یک امتیاز مخصوص برای بانک ها به شمار می آید که داللت های توزیعی درخور 

توجه��ی در جامعه دارد. مس��ئله اصلی در حوزه عدالت این اس��ت که چ��را بانک ها باید از این حق 

وی��ژه و امتیاز مخصوص بهره مند باش��ند و یا با چه عن��وان و به چه دلیلی از  حق خلق پول در جامعه 

برخوردار شده اند؟

بانک ها این امکان را در یک روند تدریجی تاریخی به دس��ت آورده اند. فیش��ر )۱۹۳۶، ص۱۱( 

معتقد اس��ت که بانک داری س��پرده ای۱ اولیه مبتنی بر اصل نگه داری صد درصدی ذخایر بوده است 

و بانک آمس��تردام در قرن ۱۷ چنین رویه بانکی ای را دنبال می کرده اس��ت. این بانک دریافته بود که 

باید در هر لحظه از زمان به اندازه پول بانکی که منتشر کرده، در صندوق بانک پول مسکوک۲ داشته 

باشد؛ اما پس از ۱۸۲ سال فعالیت بانک آمستردام تعهد خود به نگه داری ذخیره ۱۰۰% را شکست 

و ب��ه صورت مخفیانه برخی ذخایر خود را وام داد. در واقع خلق پول بانک های اولیه متضمن نوعی 

نقض عهد از س��وی بانک ها مبنی بر انتش��ار رس��یدهای کاغذی فراتر از مسکوکات طال و نقره بوده 

است؛ اما به مرور زمان این امر به صورت یک حق درآمده است.

البته در طول تاریخ برخی به دنبال حذف خلق پول بانک ها، با توجیه آثار آن بر بی ثباتی اقتصادی 

بوده اند. برای نمونه در انگلس��تان پیش از س��ال ۱۸۴۴ بانک ها عالوه بر ایجاد س��پرده های بانکی، 

امکان انتش��ار اس��کناس های کاغذی را هم داش��تند؛ اما سر رابرت پیل، نخس��ت وزیر انگلستان در 

راستای مباحث اقتصاددانان مکتب پولی۳ در آن دوره، بر اساس قانونی که به قانون پیل معروف شد، 

خلق یا انتشار اسکناس توسط همه بانک ها جز بانک انگلستان را محدود کرد و بانک انگلستان نیز 

تنها در ش��رایط خاصی امکان انتشار اسکناس داشت )دیویس، ۲۰۰۲، ص۳۱۶(. بر اساس قانون 

پیل اگرچه بانک ها امکان انتش��ار اس��کناس نداش��تند، اما کماکان امکان خلق پ��ول از طریق خلق 

سپرده های بانکی را داشتند. دی سوتو۴ در این زمینه می گوید: 

قان��ون بانک��ی پیل ۱۸۴۴ و قوانین ش��بیه آن، بیانگر تالش هایی هس��تند تا ب��ه نوعی نظام 

اس��تاندارد ط��الی خال��ص را ایج��اد کنند؛ ام��ا تالش های ایش��ان ناکافی اس��ت، چراکه 

1. deposit banking
2. specie
3. currency school
4.de Soto
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محدودیت ه��ای آن ه��ا تنها برای اس��کناس های بانکی۱ در جریان اس��ت و حس��اب های 

بانکی ای را که می توان از طریق چک از آنها برداشت کرد، در نظر نمی گیرند. بنیان گذاران 

مکتب پولی ش��باهت ذاتی میان پرداخت از طریق چک و پرداخت از طریق اس��کناس را 

درک نکردند )دی سوتو، ۲۰۱۲، ص۷۱۹(.

فیش��ر نیز که پس از بحران بزرگ ۱۹۳۹ به همراه برخی اقتصاددانان دیگر به دنبال اصالح نظام 

پول��ی و بانک��ی در جهت حذف قدرت خلق پول بانک ها )نظام بانک داری با ذخیره کامل( بود و در 

این راس��تا با رئیس جمهور و نمایندگان کنگره جلساتی داشت و به آنها طرح هایی نیز ارائه کرده بود، 

درباره علت عدم توفیق پیشنهادش در فرایند قانون گذاری در نامه به پسرش می نویسد: »کنگره آماده 

پذیرش ایده ذخیره صد درصدی است، اما رئیس جمهور از بانک داران می ترسد« )آلن،۲ ۱۹۹۳(.

این وقایع نش��ان می دهد که حق خلق پول از س��وی بانک ها، امری ناگزیر و محتوم نبوده است. 

چنانچه به عملیات بانکی و خدماتی که بانک ارائه می کند، نیز رجوع کنیم، خواهیم دید که هیچ یک 

از آنها متوقف بر امکان خلق پول بانک ها نیست. بانک ها غیر از خلق پول، دو کارکرد دیگر نیز دارند. 

نخستین کارکرد آنها، واسطه گری مالی است. در واسطه گری مالی بانک ها منابع سپرده گذاران خرد 

را تجمی��ع می کنند و آن را به متقاضیان وجوه انتقال می دهند. این کارکرد بانک به هیچ وجه وابس��ته 

قدرت خلق پول بانک ها نیس��ت و در حال حاضر بس��یاری از مؤسس��ات مالی، واسطه گری مالی را 

ب��دون امکان خل��ق پول انجام می دهند. کارکرد دیگر بانک مربوط به خدمات نظام پرداخت اس��ت 

که فعاالن اقتصادی از طریق آن اقدام به نقل و انتقال وجوه می کنند. این کارکرد نیز وابس��ته به خلق 

پول بانک ها نیست.

براین اس��اس فعالیت و کارکرد بانک ها به گونه ای نیست که وابسته به امکان خلق پول باشد تا بر 

اساس آن بتوان توجیه کرد که این حق باید به آنها اختصاص یابد. لذا با توجه به آثار توزیعی درخور 

توجه حق خلق پول، بر اس��اس معیار عدالت به نظر می رس��د که ترتیبات خلق پول باید به ش��کلی 

سامان یابد که در آن، بانک ها امکان خلق پول نداشته باشند.

ب��رای ح��ذف خلق پول بانک ه��ا، باید چارچوبی را طراح��ی کرد که در آن بده��ی بانک ها پول 

نباش��د. در واق��ع همان گونه که پیش تر نیز بیان ش��د، ام��کان ویژه ای که در اختی��ار بانک قرار دارد و 

دیگر فعاالن اقتصادی از آن محروم اند، این است که به واسطه ترتیبات قانونی و چارچوب حمایت 

دولت، بدهی های بانک پول است. راه حل اساسی برای انحصار خلق پول در بانک مرکزی و حذف 

1. banknotes
2. Allen
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خلق پول توس��ط بانک ها آن است که بدهی های بانک ها پول محسوب نشود تا بانک ها امکان خلق 

پول از طریق خلق بدهی نداشته باشند. به بیان دیگر، باید ترتیباتی را طراحی کرد که تنها بدهی های 

بانک مرکزی پول باش��د. براین اساس نهاد بانک به واسطه ای مالی تبدیل خواهد شد که امکان خلق 

پول نخواهد داش��ت. اعمال این تغییرات در نظام بان��ک داری مبتنی بر ذخیره جزئی، موجب ایجاد 

تحول اساسی در نهاد بانک مرکزی و نهاد بانک خواهد شد.

در چنین س��اختاری تنها بدهی های بانک مرکزی اس��ت که پول به شمار می آید و لذا تنها بانک 

مرکزی اس��ت که به عنوان نماینده دولت امکان خلق پول خواهد داش��ت. پول موجود در اقتصاد به 

صورت سپرده های شخصیت های حقیقی و حقوقی-دولت، بانک ها و بنگاه ها- نزد بانک مرکزی و 

یا اسکناس و مسکوک منتشرشده توسط آن خواهد بود.

0101-AB 

01 
 

ٍ لزا تٌْا تاًک آیذ  تِ شواس هیتاًک هشکضی است کِ پَل  یّا یتذّدس چٌیي ساختاسی تٌْا  
هشکضی است کِ تِ عٌَاى ًوایٌذُ دٍلت اهکاى خلق پَل خَاّذ داشت. پَل هَجَد دس اقتصاد تِ صَست 

ًضد تاًک هشکضی ٍ یا اسکٌاس ٍ  -ّا تٌگاٍُ  ّا تاًکدٍلت، -حقیقی ٍ حقَقی یّا تیخصش یّا سپشدُ
 هسکَک هٌتشششذُ تَسط آى خَاّذ تَد.

 
ًیاصّای هعاهالتی افشاد ٍ  ،تاًک هشکضی دس ایي چاسچَب تا اسائِ خذهات پشداخت دس اقتصاد 

ًْادّای اقتصاد سا سفع خَاّذ کشد. الثتِ لضٍهی ًذاسد کِ خذهات پشداخت تَسط خَد تاًک هشکضی 
حال حاضش خذهات  دس تأسیس کٌذ. هٌظَس  يیتذًْادّایی سا  تَاًذ یهصَست گیشد، تلکِ تاًک هشکضی 

کشدُ  جادیا یکِ تاًک هشکض ای یتاًک يیت تهثادال یا شثکِ قیاص طش ٍ ّا تاًک قیاص طش هعوَالًپشداخت 
تاًک  کیتش اًتقال پَل اص حساب خَد ًضد  یهثٌسا  یدستَس پشداخت تَاًذ یهّش فشد  .شدیگ یه صَستاست، 

سا اص تاًک هٌفک کشد ٍ  ّا تخش يیا تَاى یهالگَ  يیدس ا کٌذ.صادس  گشید یدس تاًک گشید یتِ حساب فشد
پَل تاًک  قیٍ اص طش یتاًک هشکض لیهستقل ٍ ر هؤسساتسا تِ ٍاسطِ خذهات پشداخت تشتیة  تذیي
 يیًضد ا ای یٍ حقَق یقیشکل تاشذ کِ ّش شخص حق يیتِ اتَاًذ  ًیض هیآى  ٌذیفشا. داداسائِ  یهشکض

هؤسسات  يیا قیاص طش کاسهضد ٍ یاصادس  ّا حساب يیداشتِ تاشذ ٍ ًقل ٍ اًتقال پَل تِ ا یهؤسسات حسات
 )خلق پَل( ًذاسًذ. یدّ ٍامهؤسسات اهکاى  يیا ،چاسچَب يیآى است کِ دس ا هْن. ًکتِ شدیصَست گ

شکل 1- ساختار حساب های سپرده ای اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی

بان��ک مرکزی در این چارچوب ب��ا ارائه خدمات پرداخت در اقتص��اد، نیازهای معامالتی افراد 

و نهاده��ای اقتص��اد را رفع خواهد کرد. البت��ه لزومی ندارد که خدمات پرداخت توس��ط خود بانک 

مرک��زی ص��ورت گیرد، بلکه بانک مرک��زی می تواند نهادهایی را بدین  منظور تأس��یس کند. در حال 

 از طریق بانک ها و از طریق ش��بکه ای مبادالت بین بانکی ای که 
ً
حاض��ر خدم��ات پرداخت معموال

بانک مرکزی ایجاد کرده است، صورت می گیرد. هر فرد می تواند دستور پرداختی را مبنی بر انتقال 

پ��ول از حس��اب خود نزد یک بانک به حس��اب فردی دیگر در بانکی دیگر ص��ادر کند. در این الگو 
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می توان این بخش ها را از بانک منفک کرد و بدین ترتیب خدمات پرداخت را به واس��طه مؤسس��ات 

مستقل و ذیل بانک مرکزی و از طریق پول بانک مرکزی ارائه داد. فرایند آن نیز می تواند به این شکل 

باش��د که هر ش��خص حقیقی و حقوقی ای نزد این مؤسسات حسابی داشته باشد و نقل و انتقال پول 

به این حس��اب ها در ازای کارمزد و از طریق این مؤسس��ات صورت گیرد. نکته مهم آن است که در 

این چارچوب، این مؤسسات امکان وام دهی )خلق پول( ندارند.

در ای��ن س��اختار بانک ها به عنوان یک واس��طه مالی ص��رف که امکان خلق پول ن��دارد، امکان 

وام دهی و یا س��رمایه گذاری در اقتصاد را خواهند داش��ت. براین اساس منابع بانک ها جهت اعطای 

تسهیالت و سرمایه گذاری تنها محدود به وجوهی۱می شود که از مردم جذب کرده باشند یا صاحبان 

و سهام داران بانک ارائه کنند.

افرادی که می خواهند وجوه خود را برای س��رمایه گذاری در اختیار بانک قرار دهند، وجوه مورد 

نظر را از حساب خود نزد بانک مرکزی به حساب بانک نزد بانک مرکزی انتقال می دهند و در مقابل 

بانک نیز وجوه مورد نظر خود را از حساب خود نزد بانک مرکزی به حساب بنگاه ها یا افراد متقاضی 

تس��هیالت انتقال می دهد. برای نمونه فرد الف بخش��ی از سپرده خود نزد بانک مرکزی را به حساب 

بانک ب نزد بانک مرکزی انتقال می دهد. بانک ب نیز بخشی از این وجوه را در قالب تسهیالت از 

طریق انتقال آن به حساب بنگاه ج نزد بانک مرکزی، در اختیار این بنگاه قرار خواهد داد.

0101-AB 

00 
 

ٍ  یدّ ٍامتِ عٌَاى یک ٍاسطِ هالی صشف کِ اهکاى خلق پَل ًذاسد، اهکاى  ّا تاًکدس ایي ساختاس  
جْت اعطای تسْیالت ٍ  ّا تاًکهٌاتع  اساس تشایيدس اقتصاد سا خَاٌّذ داشت.  یگزاسِ یسشهایا 

اى تاًک داس سْامذ یا صاحثاى ٍ ٌکِ اص هشدم جزب کشدُ تاش شَد یه(6)تٌْا هحذٍد تِ ٍجَّی یگزاسِ یسشها
 اسائِ کٌٌذ.

دس اختیاس تاًک قشاس دٌّذ، ٍجَُ هَسد ًظش  یگزاسِ یسشهاتشای ٍجَُ خَد سا  خَاٌّذ یهافشادی کِ  
ٍ دس هقاتل تاًک ًیض  دٌّذ یهاًتقال  سا اص حساب خَد ًضد تاًک هشکضی تِ حساب تاًک ًضد تاًک هشکضی

یا افشاد هتقاضی تسْیالت اًتقال  ّا تٌگاٍُجَُ هَسد ًظش خَد سا اص حساب خَد ًضد تاًک هشکضی تِ حساب 
ًوًَِ فشد الف تخشی اص سپشدُ خَد ًضد تاًک هشکضی سا تِ حساب تاًک ب ًضد تاًک هشکضی تشای . دّذ یه

اص ایي ٍجَُ سا دس قالة تسْیالت اص طشیق اًتقال آى تِ حساب تٌگاُ ج . تاًک ب ًیض تخشی دّذ یهاًتقال 
 ًضد تاًک هشکضی، دس اختیاس ایي تٌگاُ قشاس خَاّذ داد.

 
هثتٌی تش رخیشُ  ،یداس تاًکتفاٍت اساسی ساختاس تاًک دس ایي چاسچَب تا ساختاس تاًک دس ًظام  

هشدم ًضد تاًک دس  یّا سپشدُ. تِ تیاى دیگش آیذ ًویتِ شواس ایي تاًک پَل  یّا یتذّجضئی آى است کِ 
اص طشیق آى اقذام تِ خشیذ  تَاًٌذ یهٍ افشاد  شَد یههثتٌی تش رخیشُ جضئی، پَل هحسَب  یداس تاًکًظام 

دس ششایطی کِ هشدم ٍجَُ خَد سا تِ تاًک دس ایي  کِ دسحالی ؛داسایی، کاال ٍ خذهات یا پشداخت تذّی کٌٌذ
ٍ تا صهاًی کِ تاًک پَل سا  اًذ دادُی اًتقال دٌّذ، قذست خشیذ خَد سا تِ تاًک اًتقال چاسچَب پیشٌْاد

 ًضد تاًک هشکضی ٍاسیض ًکشدُ است، اهکاى استفادُ اص آى سا ًخَاٌّذ داشت. آًْاتِ حساب  هجذداً

یق بانک در چارچوب پیشنهادی شکل 2- تأمین مالی از طر

۱. منظور از وجوه در اینجا پولی )که توسط بانک مرکزی خلق شده است( که فرد برای کسب سود در اختیار بانک قرار 
می دهد و بانک آن را تسهیالت می دهد و یا در سرمایه گذاری به کار می گیرد. نکته مهم آن است که تسهیالت دهی و یا 
سرمایه گذاری بانک در این شرایط با پول سپرده گذار است و در خلق پول جدید از سوی بانک در این شرایط صورت 

نمی گیرد؛ چراکه بدهی بانک در این الگو پول نیست.
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تفاوت اساس��ی س��اختار بانک در این چارچوب با س��اختار بانک در نظام بانک داری، مبتنی بر 

ذخیره جزئی آن اس��ت که بدهی های این بانک پول به ش��مار نمی آید. به بیان دیگر سپرده های مردم 

نزد بانک در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی، پول محسوب می شود و افراد می توانند از طریق 

آن اق��دام به خرید دارایی، کاال و خدمات یا پرداخت بدهی کنند؛ درحالی که در ش��رایطی که مردم 

وجوه خود را به بانک در این چارچوب پیش��نهادی انتقال دهند، قدرت خرید خود را به بانک انتقال 

 به حساب آنها نزد بانک مرکزی واریز نکرده است، امکان 
ً
داده اند و تا زمانی که بانک پول را مجددا

استفاده از آن را نخواهند داشت.

در ای��ن چارچوب کنترل کام��ل حجم پول در اختیار بانک مرکزی اس��ت و این نهاد می تواند با 

توجه به اهداف خود و وضعیت اقتصاد با افزایش موجودی س��پرده های اش��خاص حقیقی و حقوقی 

ن��زد خود، حجم پول را در اقتصاد افزایش دهد. مس��ئله اساس��ی در ای��ن چارچوب نحوه توزیع پول 

جدی��د در اقتص��اد و به بیان دیگر نحوه تس��هیم منافع ناش��ی از خلق پول جدید اس��ت. یک راه این 

اس��ت ک��ه بانک مرک��زی پول های جدی��د را در اختیار دولت ق��رار دهد تا به عنوان بخش��ی از منابع 

 همه افراد از 
ً
دولت در راس��تای ایجاد زیرس��اخت ها در کش��ور مورد اس��تفاده قرار گیرد؛ اما لزوم��ا

خدمات ایجادش��ده از س��وی دولت به صورت یک س��ان بهره مند نمی ش��وند و لذا منافع منابعی که 

در واق��ع متعلق به عموم مردم اس��ت، به بخش��ی از آنها اختصاص می یابد. براین اس��اس عادالنه تر 

اس��ت که بانک مرکزی پول جدید را به صورت یک س��ان میان همه افراد و به شکل افزایش موجودی 

حس��اب های آنه��ا ن��زد خود افزایش دهد۱ ت��ا مردم به هر نحو ک��ه می خواهند از آن به��ره برند. البته 

می توان س��ازوکارهایی را نیز به صورت مکمل طراحی کرد تا پول به س��مت تولید برود، که البته این 

مطلب از حیطه موضوع این مقاله خارج اس��ت. در این چارچوب پیش��نهادی، همه مردم از منابعی 

که به آنها تعلق دارد به صورت عادالنه تر بهره مند خواهند شد.

نتیجه گیری

در ش��رایطی که تعارض منافع وجود داش��ته باشد، می توان از عدالت و اتخاذ ترتیبات عادالنه سخن 

گفت. خلق پول به واسطه ماهیت پول مدرن و ترتیبات آن در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی، 

مناف��ع درخور توجهی برای س��هام داران، مدیران و مرتبطان بانک ها دارد که ب��ه تغییر توزیع درآمد و 

ثروت در جامعه خواهد انجامید.

۱. این مدل شبیه الگویی است که امیرالمؤمنین در دوران خالفت خود برای تقسیم بیت المال استفاده می کرد.
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بده��ی بانک ها در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی پول محس��وب می ش��ود و بانک ها از 

طریق وام دهی و یا سرمایه گذاری مستقیم، پول جدید خلق می کنند. این امکان غیر از بانک مرکزی 

که یک نهاد عمومی به ش��مار می آید، تنها در اختیار بانک ها قرار دارد که منافع درخور توجهی برای 

آنها در پی خواهد داش��ت؛ چراکه به راحتی می توانند از فرصت های ایجاد ش��ده برای س��فته بازی و 

کسب سود استفاده کنند.

ای��ن حق ویژه و یا امتیاز خاص به واس��طه عملی��ات و یا خدماتی که بان��ک ارائه می کند، به آن 

اختص��اص نیافته اس��ت، بلک��ه بانک ها در طول زمان این ح��ق را برای خود ایج��اد کرده اند. لذا بر 

اساس تعریف اعطاء کل ذی حق حقه، بانک ذی حِق امکان خلق پول نیست.

در ترتیب��ات خلق پول عادالنه، بدهی بانک ها پول به ش��مار نمی آی��د و لذا بانک ها امکان خلق 

پول نخواهند داشت و انحصار خلق پول تنها در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. برای اینکه مردم به 

صورت عادالنه از منافع ناشی از خلق پول بهره ببرند، بانک مرکزی موجودی حساب مردم نزد خود 

را ب��ه میزانی که می خواهد بر حجم پول در اقتصاد بیفزاید، افزایش خواهد داد تا مردم به هر طریقی 

که صالح می دانند از آن استفاده کنند.
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