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  هايي از بانكداري مدرنسوء فهم
  حسين دروديان

  
ترين مفاهيم اقتصادي مدرن است و به از پيچيده» پول«مانند مفهوم » بانكداري«

توان گفت تصور غالب و رايج از اين مفاهيم، نوعاً ناقص و مي جرئت
كه حتي باور  شودمي كننده است. اين مسئله در شرايطي حادترگمراه

صحيح و به دانشگاهيان و فرهيختگان حوزة اقتصادي از اين مفاهيم نيز نا
نشان داده شود چگونه است مبتال باشد. در اين نوشته تالش شده  سوءتفاهم

تلقي رايج از روية بانكداري و جزئيات مربوط به آن، به چنين كاستي و نقصي 
 مبتالست. 

 
از بانك آن  تكرار رپتعريف كالسيك و 

گري وجوه كند كه به واسطهرا نهادي معرفي مي
ذاران ـگهـايـرمـان و سـدازكنندگـانپس نـبي
پردازد. كار بانك عبارت است از انتقال مي

منابع مالي از اشخاص حقيقي و حقوقي داراي 
تلقي عموم  1.مازاد به اشخاصي كه كسري دارند
ز بانكداري مردم و بسياري از اقتصاددانان ا

منطبق با شرح فوق است. مطابق اين تعريف 
                                                              

چرا تورم در ايران كاهش «)، 1392. نيلي، فرهاد (1
  .40، هفته نامه تجارت فردا، شماره »يابد؟نمي

بانك در اقتصاد جايگاهي مشابه تمامي 
 كه همچنانگران در ديگر بازارها دارد. واسطه

اي فعاليت در انواع بازارهاي كاال و دارايي، عده
كننده گري بين عرضهخود را معطوف به واسطه

كنند، بانك نيز نقشي جز نزديك و متقاضي مي
كنندگان و متقاضيان در بازار ساختن عرضه

وجوه به عهده ندارد. در اين چارچوب در بازار 
وجوه، مانند هر بازار ديگر، دو عامل اصلي 

صاحبان يا كنندگان وجوه (شامل عرضه
سپرده) و متقاضيان آن  يهاحساب

 وجود دارندگذاران و فعاالن اقتصادي) (سرمايه

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  25شمارة جستار ؛ سال نخست، »جستارهاي مبين«
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ISSN 2345-2382 



  
  

      

  حسین درودیان
.pdf25ostarj/Vol.1mrsi.ir/jostar.http://  

  

2 

 ةكنندفراهمها و بانك در موضعي انفعالي تن
تر اين دو عنصر و، باز هزينهزمينة ارتباط كم

 ةدهندكاهشگران، هم مانند تمامي واسطه
  هزينة مبادله براي دو طرف بازار است.

تأمل دقيق در بانكداري و روابط و 
واقعيات موجود در درون آن بطالن اين تعريف 

سازد. اين تعريف و تلقي كالسيك را روشن مي
گري وجوه بين واسطه كاركرد بانك«كه 
از  »گذاران استاندازكنندگان و سرمايهپس

اساس شرحي نادرست از فعل بانك و 
تصويري غيرمنطبق با واقع از ماهيت  ةدهندارائه

  بانكداري است. 
توصيف كالسيك از بانكداري بر سه 

  جزء اصلي مبتني است:
  ؛گر هستندواسطه هابانك-1
اندازهاي عمومي پس شدهعرضهمنبع وجوه -2

  ؛است
  ؛گذاران هستندمتقاضيان منابع بانكي سرمايه-3

در حقيقت سه مفهوم اصلي در تبيين متعارف از 
و  اندازپس، گريواسطهاز:  اندعبارتبانكداري 

. اين نوشته درصدد نشان دادن گذاريسرمايه
هر سه پاية تلقي متعارف است.  نقص و نارسايي

ركردي فراتر از وساطت حقيقت بانك كادر 
انداز وجوه داشته، منابع آن منحصر در پس

عمومي نبوده و منابع تجهيز شده از سوي وي 
  گيرد.گذاران قرار نميلزوماً در اختيار سرمايه

  
  گري وجوهواسطه

گري مفهومي پيچيده در ادبيات واسطه

اقتصادي نيست و در معناي قريب خود به وجود 
مبادله بين دو طرف اصلي يك جزء سوم در 

كننده و تقاضاكننده اشاره دارد. يعني عرضه
گر در ايجاد موجوديت مورد مبادله واسطه

دخالت و تصرفي نداشته و دايرة وي خارج از 
كننده و متقاضي است. آنچه دايرة عرضه

اقتصادي  يكند، صرفاً خدمتگر فراهم ميواسطه
طرف ز طرفين مبادله را براست كه نيازي ا

و آن خدمت عبارت است از كاهش  سازد؛مي
بر طرفين مبادله در فرآيند  شدهليتحممشقت 

تحقق آن به نحوي كه مبادله بين دو طرف 
كننده و متقاضي با كمترين وقفة زماني عرضه

ممكن و تحميل كمترين هزينه ميسر گردد. اين 
از توضيح است كه خدمتي كه  ازينيبمسئله 
اي كند ماهيت و محدودهيگر فراهم مواسطه

  دارد. شدهعرضهكامالً متفاوت با كاالي 
اما واقعيت آن است كه سيستم بانكي 

دهد، گري انجام ميعملياتي فراتر از واسطه
هرچند برداشت خام و اوليه از عمليات بانكي 

گر عيان چنين واقعيتي را در نظر مشاهده
وجوه  خالقدر حقيقت بيشتر  هابانكنسازد. 

آن. توان خلق پول يا اعتبار  گرواسطهستند تا ه
معتبر بودن بدهي «از سوي بانك ناشي است از 

بانك براي عموم و پذيرش عمومي آن به عنوان 
. بانك به مشتريان »ابزار پرداخت در مبادالت

كند كه در صورت تمايل، خود وانمود مي
 1»پول سخت« صورت به هاآنودي سپرده موج

مشخصاً اسكناس به عنوان -  2يا پول حكومتي
                                                              

1 . Hard Money 
2 . State Money 
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قابل پرداخت است. چنين  - بدهي دولت
 وجود بهوانمودي باوري رايج بين عموم مردم 

آورد كه تجلي آن را در برخي محاورات مي
توان نمايان ديد. مثالً شخصي كه روزمره مي

خواهد از موجودي حساب خود سخن بگويد مي
، يا »مفالن مبلغ پول در بانك دار«دارد: بيان مي

هايش را پول«شود فالن شخص اينكه گفته مي
، يا اينكه بعضاً گفته »در بانك گذاشته است

ها از بانك خارج شد و به بازار پول«شود مي
هاي محسوس يتلق .»سكه، ارز، ... روي آورد

ذهن گويندة چنين عباراتي به وضوح حاكي  پسِ
از عدم اطالع از ماهيت پول بانكي يا عدم توجه 

  قيق به آن است.د
ها (به در واقعيت امر ميزان ذخاير بانك

نزد بانك مركزي)  هاآنشكل اسكناس و منابع 
هاي اخذ شده است و جزئي كوچك از سپرده

 1»بانكداري با ذخاير ناقص«معناي اين همان 
همان (است. به علت معتبر بودن بدهي بانك 

سپرده بانكي) در مبادالت، =  پول بانكي
اران بانكي به ندرت و به ميزاني اندك گذسپرده

متقاضي دريافت سپرده خود در قالب اسكناس 
(پول حكومتي) هستند. افراد در هنگام مبادله، 
ارائة كاال و خدمات را در ازاي دريافت بدهي 

پذيرند.دريافت چك يا شيوة امروزين بانك مي
پرداخت به شكل پرداخت آني يا انتقال وجه 

هاي بدهي) از طريق كارت(بخوانيد انتقال 
الكترونيكي در  يهادستگاه ةليوس بهبانكي كه 

) يا انتقال وجه بين POSنقطة فروش (

                                                              
1 . Fractional Reserve Banking 

بانكي كه به صور مختلف انجام  يهاحساب
گيرد، همگي به معناي آن است كه بدهي مي

بانك به ابزار پرداخت مورد پذيرش عموم در 
 هابانكاقتصاد تبديل شده است. اين موضوع به 

ها دهد كه هراسي از وجود سپردهامكان مي
معادل چند برابر ذخاير خود  يي)ها(بدهي

نداشته باشد. اين امر دقيقاً و به سادگي به 
ها (پول معناي آن خواهد بود كه حجم سپرده

بانكي) همواره چندين برابر اسكناس (پول 
به عبارت ديگر همواره  حكومتي) خواهد بود.

ل در اقتصاد، بدهي بانك است نه حجم غالب پو
طبيعي در  طور بهبدهي حكومت. همين قاعده 

مورد تغييرات نيز صادق است؛ يعني چنانچه 
دولت جهت تحقق هر هدفي (از جمله اهداف 
موجه اجتماعي) اقدام به انتشار يك واحد 
اسكناس كند، اين يك واحد در فرآيند عمليات 

ل بانكي بانكي منتهي به خلق چندين واحد پو
(سپرده) خواهد شد كه ميزان پول و به طريق 

  دهد.مضاعف افزايش مي طوراولي نقدينگي را به
تبيين ديگر موضوع حاضر با تأمل در 

گردد. ارتباط زنجيروار وام و سپرده روشن مي
ارتباط بين وام و سپرده در عمليات بانكي 
بسيار پيچيده و از خصوصيات ويژه بانكداري 

ارتباط وام و سپرده چنانكه به مدرن است. 
سادگي در شرح كالسيك از عمليات بانكي 

شود يك ارتباط سادة خطي و يك ارائه مي
نيست.  »تبديل سپرده به وام«اي به شكل مرحله

جهت عليت بين سپرده و وام به عكس تلقي 
غالب، صرفاً از سپرده به وام نيست. وقتي بانك 

اي جديد ردهدهد اين به منزلة خلق سپوام مي
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كافي است تأمل كنيم كه بانك مبلغ  1.است
به عنوان وام را در چه قالبي به متقاضي  اعطاشده

تحويل داده و وي چگونه آن مبلغ را خرج 
حساب «را به  اعطاشدهكند. بانك وام مي

كند. به همان دليل فرد متقاضي واريز مي» سپردة
گفته، يعني معتبر بودن بدهي بانك در پيش

وام (يا  ةكنندافتيدرادالت، لزومي ندارد مب
جديد) براي خرج كردن  ةهمان صاحب سپرد

آن اقدام به دريافت مبلغ وام در قالب اسكناس 
كرده و ذخاير بانك را تحت تأثير قرار دهد 

تواند با ابزارهاي پرداختي نظير چك بلكه مي
يا ساير ابزارهاي پرداخت الكترونيكي و 

بادالتي خود را رفع كند. اين اينترنتي نيازهاي م
به عنوان  اعطاشدهبه معناي آن است كه مبلغ 

وام همچنان به شكل سپرده در حساب 
وام بوده يا اينكه از حساب  كنندهافتيدر

سپردة وي به حساب سپردة افراد طرف معامله 
توسط  اعطاشدهوي انتقال يافته است. پس وام 

م هاي موجود در سيستبانك، ميزان سپرده
هاي بانكي را افزايش داده است. همين سپرده

خلق شده از ناحية وام، خود مجدداً محملي براي 
اعطاي وام توسط سيستم بانكي خواهد شد چرا 

اي در اختيار بانك را افزايش كه منابع سپرده
 2»دهي مجددوام«مليات زنجيروارِ داده است. ع

يابد. خلق پول بانكي پيوسته ادامه مي طور به
                                                              

1. Dyson Ben, Greenham Tony, Ryan-Collins 
Josh and Werner Richard A. (2011), “Toward 
A Twenty-First Century Banking and 
Monetary System”, Center for Banking, 
Finance and Sustainable Development, nef, 
Positive Money. 
2 . Re-Lending 

محصول و خروجي چنين فرآيندي است. در 
بدون كم و كاست  اعطاشدهصورتي كه مبلغ وام 

نيز تماماً  جادشدهيابدل به سپرده شود، و سپرده 
از سوي بانك صرف اعطاي وام شود، فرآيند 

ادامه يافته و حجم  انتهايب يصورت بهالذكر فوق
پول بانكي بدون توقف افزايش خواهد يافت. اما 

وجود برخي عوامل موجب كاهش  در عمل
تدريجي در حجم گردش مالي مذكور خواهد 

اسكناس  صورت بهشد. نگهداري بخشي از پول 
 بهها از سوي مردم، نگهداري درصدي از سپرده

 صورت بهاسكناس توسط بانك ( صورت
ها از احتياطي)، لزوم خروج بخشي از سپرده

د اختيار بانك بر اساس قانون و نگهداري آن نز
، يا »ذخيرة قانوني«بانك مركزي با عنوان 

كاهش تمايل بانك به اعطاي وام و نگهداري 
ذخاير اضافي (به هر علتي از جمله ركود در 

گيري)، موجب اقتصاد و كاهش ميل به وام
دهي مجدد كاهش تدريجي حجم عمليات وام

شود. به سبب همين عوامل است كه ميزان مي
هر مرحله به  توسط بانك در شدهخلقپول 

ضريب فزايندة «ش گذاشته و تدريج رو به كاه
  گردد.يا بسيار بزرگ نمي تينهايب 3»پولي

اين شرح بيانگر واقعيت بانكداري است. 
خلق پول «در عمليات خود اقدام به  هابانك
خلق مضاعف سپرده از طريق اعطاي «يا  »بانكي

گري كنند و اين چيزي غير از واسطهمي »وام
وجوه و امري مافوق آن است. رابطة وام صرف 

اي يك طرفه و ايستا با جهت و سپرده رابطه

                                                              
3 . Money Multiplier 
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اي عليت از سپرده به وام نيست بلكه رابطه
  رونده است.دوطرفه، پويا و پيش

  
  اندازكنندگانتجهيز منابع پس

عنصر دوم در شرح كالسيك از بانكداري 
اندازهاي آوري منابع اعطاي وام از محل پسجمع

مردم يا «عمومي است. بر اساس اين تعريف، 
مازاد درآمد خود را نزد بانك گذاشته  هابنگاه

و بانك نيز اين مازاد كه نزد وي گذاشته شده 
. نوع اين بيان چنان است كه »دهدرا وام مي

جود در اقتصاد يك موجوديت گويي پول مو
ملموس و بيروني داشته و تمامي پول موجود در 
اقتصاد به شكل اسكناس و مسكوك است، كه 
مردم ميزاني از آن را كه براي مبادالت خود 

اسكناس و مسكوك نزد  صورت بهنياز داشته 
خود نگه داشته و ميزان مازاد يا باقيمانده را به 

  سپارند!بانك مي
اين تصور نيز شرحي دور از واقع از تجهيز 
منابع در بانكداري مدرن است. چنانكه در 
بخش قبل توصيف شد بخش مهمي از منابع 

دهي ها) خود محصول عمليات وامبانكي (سپرده
است. نكتة كليدي در اين خصوص اين است كه 

چه خانوارها –قاطبة پول در اختيار عموم مردم 
 -هاي توليديو چه بنگاهكننده به عنوان مصرف

 گونهچيهبه شكل پول بانكي است كه 
ازاء ملموس ندارد. موجوديت عيني يا حتي مابه

جزء كوچكي از دارايي نقد اشخاص به صورت 
شود. اشخاص اسكناس و مسكوك نگهداري مي

حقيقي و حقوقي منابع نقد خود را به شكل 

 هاي نقد بانكيهاي ديداري و انواع سپردهسپرده
هاست كه بخشي كنند. اين سپردهنگهداري مي

مهم از منابع بانكي را تشكيل داده و فرصت 
اين  كند. صحيحرا مهيا مي هابانكاعطاي وام به 

كه خود -ها اين سپرده«است كه گفته شود 
دهي مجدد سيستم بانكي مخلوق عمليات وام

منابع تجهيز شده از سوي بانك را  -است
س آنچه بانك از آن براي پ». دهدتشكيل مي

اعطاي وام بهره گرفته و پشتوانة عمليات 
شود، تنها مازاد درآمد دهي وي محسوب ميوام

انداز نيست، بلكه مطلق يا همان پس
هايي كه صاحبان هاست؛ حتي سپردهسپرده

ممكن است در رفع احتياجات خود نه تنها  هاآن
. كسري نيز باشند مازادي نداشته بلكه گرفتار

نيز مبالغ  -اد مبتال به كسريافر-گيرندگان وام
هاي بانكي نگه گرفته را در قالب سپردهوام
ها منابعي جهت دارند كه همين سپردهمي
دهد. دهي در اختيار سيستم بانكي قرار ميوام

گذارند افراد مبالغ مازاد خود را نزد بانك نمي
 بلكه اصوالً بخش اصليِ پول در دسترس افراد به

  شكل بدهي بانكي است.
شرح كالسيك از تجهيز منابع در 

دار هاي مدتتوان تنها بر سپردهبانكداري را مي
هايي كه عمدتاً از بانكي منطبق دانست، سپرده

گذار با مازاد درآمد افراد ناشي شده و سپرده
قرار دادن آن در اختيار بانك، امكان خرج 

براي آن كردن آن را براي مدتي از دست داده و 
نظر كرده است. نكته مدت مشخص از آن صرف

حائز توجه اين است كه اصوالً عمليات خلق 
هاي نقد پول به معناي دقيق آن بر مبناي سپرده
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گيرد. در حقيقت خلق پول و ديداري انجام مي
هاي ديداري مربوط به شرايطي است كه سپرده

بانكي  يهاحسابو قابل برداشت بانكي در 
ه و به شكل اسكناس از حساب رسوب كرد
شود و اين، بانك را قادر به اعطاي خارج نمي

كند. اما وام و خلق سپرده ديداري جديدي مي
هاي ديداري و نقد از ناحية وجود سپرده

انداز از سوي اشخاص نگهداري مازاد يا پس
حقيقي و حقوقي نيست بلكه اصوالً شكل و 

ول قالب پول مدرن به همين ترتيب است. پ
همان بدهي بانك است و عدم دريافت اين 

كند بدهي به شكل اسكناس بانك را قادر مي
در عمليات خود به ميزاني چند برابر ذخاير 
خود بدهي ايجاد كند. با اين اوصاف روشن 

دهي در گردد كه عرضة وجوه قابل واممي
سيستم بانكداري تماماً از محل مازاد يا 

گيرد، بلكه مطلق انداز اشخاص انجام نميپس
هاي بانكي به عنوان منابع الزم جهت سپرده

دهي توسط بانك مورد استفاده قرار وام
هايي كه خود مخلوق عمليات گيرد، سپردهمي
  .هاستبانكدهي مجدد وام
  

  گذارياختصاص به سرمايه
متقاضيان تسهيالت بانكي اعم از 

در » گذاريسرمايه«گذاران هستند. سرمايه
معناي دقيق كلمه به معناي فعاليتي است كه به 
افزوده شدن حجم موجودي سرمايه (يا جبران 

شود. ) منجر ميشدهمستهلكموجودي سرماية 
گذاري ظرفيت توليد كاال و خدمات و سرمايه

  دهد. ا ميخلق ارزش در اقتصاد را ارتق
دهي خود را چنانچه بانك عمليات وام

گذاري در سرمايه يهاتيفعالمعطوف به 
جامعه كند، خلق پول  ازين مورد يهابخش

بانكي عملي در جهت منافع اجتماع و خلق 
افزوده براي اقتصاد خواهد بود. در چنين ارزش

شرايطي خلق پول اعتباري از سوي بانك به 
ظر از آثار توزيعي آن) نلحاظ توليدي (و صرف

امكاني براي بسط توليد از طريق تشكيل 
سرمايه و تسهيل و تسريع مبادالت اقتصادي 

تواند تنها در چند ثانيه و خواهد بود. بانك مي
با فشردن چند كليد حساب فرد متقاضي را 

گذارِ متقاضي وام نيز شارژ كرده و سرمايه
تواند با يك حركت قلم روي كاغذ يا مي
شردن چند دكمه از اين قدرت خريد براي ف

اي يا مواد اوليه فراهم آوردن كاالهاي سرمايه
مورد نياز خود استفاده كند. از اين حيث 

پذيري پول اعتباري، هم در خلق و هم در انعطاف
العاده در امكان برقراري گردش آن، ظرفيتي فوق

ارتباط بين اجزاي مختلف زنجيرة توليد 
تحقق توليد و خلق ارزش در شود. محسوب مي

اقتصاد نيازمند برقراري ارتباط بين اجزاي 
كنندة مواد اوليه، مختلفي مانند عرضه

و ابزار توليد،  آالتنيماشكنندة عرضه
كنندة نيروي كار، توليدكننده و خريدار عرضه

پذير بانكي يا متقاضي كاال است و پول انعطاف
اتصال و آوري زمينة ظرفيتي باال جهت فراهم

پيوند دادن اين اجزا در خود دارد. پول بانكي به 
رود و انتقال شود، از بين ميراحتي خلق مي

يابد. به اين ترتيب پول اعتباري اين قابليت مي
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را دارد كه زمينة تسهيل مبادالتي را فراهم آورد 
گردد. به كه به خلق ثروت و ارزش منجر مي

ز زعم برخي محققين اين امكان يكي ا
هاي داري و از مقومهاي خاص سرمايهويژگي

  1.حيات و پيشرفت آن است
اما در صورتي كه بانك عمليات خلق پول 

غيرمولد كند يا به  يهابخشرا معطوف به 
هاي خود را به تر تصميم بگيرد وامعبارت ساده

گري و غيرتوليدي در حوزة واسطه يهابخش
توليدي داراي اولويت  يهابخشبازي، يا سفته

اجتماعي پايين اختصاص دهد، تمامي 
هاي فوق را بايد در جهت معكوس استدالل

صادق دانست. در چنين شرايطي عملكرد سيستم 
بانكي و عمليات خلق پول از سوي وي در جهت 

ثباتي در اقتصاد عمل بروز نوسانات مخرب و بي
خواهد كرد. در اينجا چاقوي تيز پول بانكي به 
جاي ايفاي نقش مثبت، به وارد كردن زخم بر 
بدنة اقتصاد مشغول خواهد شد. شواهد متعدد از 

تمايل  هابانكدهد نشان مي هابانكفعاليت 
غيرمولد و  يهابخشبااليي به اعطاي وام به 

در  هاتيفعالچرا كه اين  ؛بازي دارندسفته
بسياري موارد از بازدهي باالتري برخوردار بوده 

تري حاصل خواهد بازدهي در دورة كوتاه و اين
شد، ضمن اينكه در عمدة موارد به دليل وجود 

در بخش  ژهيو بهيك دارايي ثابت و ملموس (
و  ترنييپامسكن و مستغالت) از ريسك 

مولد  يهاتيفعالتضمين باالتري در مقايسه با 
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