جستارهای مبین (نشریۀ الکترونیکی مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین)
ISSN 2345-2382

سال پنجم ،جستار شمارۀ 52؛ انتشار 6931/78/70

خالصهای از مقالۀ «قرنی از دسترفته در اقتصاد؛ سه نظر یه از بانکدار ی
و

شواهد فراگیر» ،نوشتۀ ر یچارد ورنر ،مرکز مالیۀ بانکداری و توسعۀ پایدار ،دانشکدۀ

کسب و کار دانشگاه ساوتهمپتون
حسین درودیان
پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین

مشخصات کتابشناختی این اثر:

درودیان  ،حسین ( .)6931خالصهای از مقالۀ «قرنی از دسترفته در اقتصاد؛ سه نظر یه از بانکداری و
شواهد فراگیر» ، ،جستارهای مبین (نشر یۀ الکترونیکی مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین) ،سال پنجم،
جستار شمارۀ  .52نشانی دسترسی اینترنتی:

http://jostar.mrsi.ir/Vol.5/jostar52.pdf

مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین

Email: info@mrsi.ir

http://www.mrsi.ir

نشر یۀ الکترونیکی «جستارهای مبین» ،بهطور خاص برای انتشار بخشی از تأمالت و تحقیقات پژوهشگران
رویکرد «توسعۀ تعالیبخش» انتشار مییابد؛ ولی موضوع عام این نشریه «مسئلۀ توسعه» است؛ و آثار تألیفی
و ترجمهای که با رویکردهای مختلف در موضوع توسعه به نگارش درآمدهاند نیز در آن منتشر میشود.
برای دسترسی به مقاالت نشر یۀ الکترونیکی «جستارهای مبین» به سایت این نشر یه مراجعه کنید.

Email: jostar@mrsi.ir

http://www.jostar.mrsi.ir

مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین
«جستارهای مبین»؛ سال پنجم ،جستار شمارۀ 52
تاریخ انتشار6931/78/70 :
ISSN 2345-2382

خالصهای از مقالۀ «قرنی ازدسترفته در اقتصاد؛ سه نظر یه
از بانکدار ی و شواهد فراگیر» ،نوشتۀ ر یچارد ورنر

حسین درودیان

در قرن بیستم سه نظریه در باب بانکداری مطرح شد .نظریۀ «خلق پول» معتقد
است هر بانک بهتنهایی قادر است از طریق عملیات حسابداری ،زمانی که وام
میدهد ،از هیچ پول خلق کند .نظریۀ «ذخیرهجزئی» بیان میکند تنها سیستم
بانکی بهمثابه یک کل بهصورت جمعی قادر است پول خلق کند؛ این در حالی
است که هر بانک بهتنهایی صرفا واسطهگر وجوه بوده که به جمعآوری سپرده
و سپس وامدهی مبادرت میکند .نظریۀ «واسطهگری مالی» بانکها را چه
منفردا و چه جمعا واسطه میپندارد که تمایزی با نهادهای غیربانکی ندارد.
نظریۀ اول :واسطهگری وجوه

در این نظر یه کار ویژۀ بانکها این است که
وجوه را در قالبی کوتاهمدت از سپردهگذاران قرض
گرفته و سپس آن را به شکل وامهای بلندمدت به
گیرندگان وام تخصیص دهد .بانکها هیچ تفاوت
ویژه و ماهوی با نهادهای مالی غیربانکی نداشته و
در جوهره ،مشابه آنها هستند .چنانکه توبین
( )6319تمایز بانکها با سایر واسطههای مالی را
از جنس «درجه» و نه «نوع» میداند .توبین
تفاوت بانکها و سایر نهادهای مالی را در لزوم
تودیع سپردۀ قانونی و همچنین مقید بودن به
قواعدی نظیر سقف نرخ بهره (که در آن مقطع رد
سیاستگذاری پولی رایج بود) خالصه کرده

است؛ قواعدی که صرفا در مورد بانکها و نه بقیۀ
نهادهای مالی کاربرد دارد.
عمدۀ نظر یههای کتب درسی اقتصاد از پول و
بانکداری طرفدار همین نگاه واسطهگری وجوه
هستند .بانک سپردههای نقد ،کمر یسک و کوچک
را به وامهای غیرنقد ،ر یسکی و حجیم بدل
میکند .ازآنجاکه در این روایت تفاوتی بین بانک و
نهادهای غیربانکی وجود ندارد ،اقتصاددانان
دلیلی نمیبینند که در مدلسازی و نظر یهپردازی
خود برخورد متفاوتی با بانکها کنند یا در
نظر یههای اقتصاد کالن آن را بهعنوان یک عامل
[مستقل] وارد کند .در میان دو کارکرد سپردهگذاری
و وامدهی ،آنچه مختص بانک است
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«سپردهگیر ی» است .هر نهادی که توانایی برآورد

سپرده (که به پشتوانۀ پرداخت بانک مرکزی ایجاد

قابلیت باز پرداخت وامگیرنده یا نظارت بر او را

شده) بانکها قادر میشوند معادل چند برابر این

داشته باشد ،قادر به وامدهی است .اما تمرکز بانک

پول را سپردۀ جدید خلق کنند درحالیکه هر یک

بر وامدهی بهاینعلت است که وجوه نقد حاضر و

صرفا به میزان ذخایر مازاد خود وام دادهاند] .زمانی

آماده از محل سپردهگیری در اختیار دارد .درواقع

که یک بانک با ورودی سپرده جدید به میزان

قدرت تمرکز بانک بر وامدهی ر یشه در ویژگی

 6777واحد روبرو میشود ،درصدی از این پول

اصلی بانک دارد ،که همانا سپردهگیری است.

را بهعنوان ذخیرۀ قانونی نزد بانک مرکزی نهاده و
الباقی را وام میدهد .این وام ،بانک را ترک کرده و

نظریۀ دوم :نظریۀ ذخیرهجزئی از بانکداری

این نظر یه بر این مدعا استوار است که هر بانک
بهتنهایی واسطهگر وجوه است ،اما همین عنوان
برای سیستم بانکی بهمثابه یک کل صدق نمیکند،
یعنی سیستم بانکی در کلیت خود از طر یق فرآیند
بسط فزایندۀ سپرده ،خلق پول میکند .ساموئلسون
مهمتر ین چهره در بنیانگذاری این نظر یه است .از
نگاه او بانکداران از خدا میخواستند که بتوانند
قدرت خر ید جدید از هیچ خلق کرده و بدون
کاهشی متناسب ،تراز کل حسابها را افزایش
دهند .اما اگر بانکها پولی را سرمایهگذاری کنند
که آن را واقعا ندارند [جدیدا خلق کردهاند] آن پول
بهزودی بانک را ترک خواهد کرد .لذا بانک ابتدا
باید وجوه را جمعآوری کرده و سپس به وامدهی
بپردازد .این تبیین تا بدینجا مشابه همان نظر یۀ
واسطهگری است .اما در اینجا ساموئلسون بهطور
همزمان استدالل میکند که در سطح کالن وقتی از
باال به این فرآیند نگر یسته شود ،میتوان در یافت که
سیستم بانکی بهمثابه یک کل در حال خلق پول
است[ .این همان چیزی است که در کتب اقتصاد
کالن به عملیات وامدهی مجدد تعبیر میشود،
فرآیندی که در آن با ورود یک میزان مشخص از

به بانکی دیگر میرود و اینک بانک دوم در موقعیتی
مشابه بانک اول قرار گرفته ،با این تفاوت که میزان
ورودی سپردۀ او بهاندازۀ درصد نرخ ذخیرۀ قانونی،
کمتر از بانک اول است .اگر بانک اول به پشتوانۀ
ورودی  6777واحد سپرده ،پس از تودیع 277
واحد از آن نزد بانک مرکزی بهعنوان ذخیرۀ قانونی،
اقدام به وامدهی  877واحد باقیمانده کرده است،
بانک دوم همین کار را در حجم  147واحد پول
انجام میدهد .این عدد برای بانک سوم معادل
 ،562بانک چهارم  473و  ...خواهد بود که در
پایان این زنجیره ،حجم سپردۀ  6777واحدی اولیه
به  5777واحد افزایش مییابد .سیستم بانکی در
اینجا بهاندازۀ  4777واحد پول خلق کرده است.
این عمل محصول رفتار سیستم بانکی است نه یک
بانک .زمانی که بانک اول با  6777واحد ورودی
سپردۀ جدید مواجه شد ،نمیتوانست رأسا 4777
واحد در همان مرحلۀ اول وام دهد .ز یرا در این
صورت با خروج سپردههای خلقشده در اثر این
وامدهی ،او با کسری ذخایر و بدهی به سایر
بانکها روبرو میشد که قدرت تسو یه و تأدیۀ
چنین حجمی از بدهی را ندارد .اما سیستم بانکی
بهمثابه یک کل قادر است کاری را کند که انجام آن
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توسط هر بانک منفرد ناممکن است .وام هر بانک

یک بانک در مقابل سایر بانکها در اتاق کلر تقر یبا

که تبدیل به سپردۀ بانک بعدی میشود« ،زنجیرۀ

برابر است] .درست است که بانکها سپرده جمع

خلق سپرده»ای را رقم میزند که  5777واحد

میکنند ،اما این به معنای آن نیست که بانک موقع

نهایی را از  6777واحد اولیه میسازد .هر بانک

قرضدادن ،سپردهها را قرض میدهد بلکه به اتکای

منفرد تنها جزئی از پولی که از محل سپردهها به

آن سپردهها اعتبار (پول) جدید خلق میکند.

دست آورده را وام میدهد ،اما درعینحال پول

بدهی بانک مشابه همان انتشار رسید توسط

(سپرده) با نسبت  5به  6رشد کرده است .بهزعم

بانکداران اولیه است .ویترز )6361( 2بیان کرد در

استیگلیتز ( )6330بانکها در این زنجیره خود

گذشته وقتی مشتری از بانک وام میگرفت بانک به

درنمییابند در حال ایفای چه نقشی هستند .آنها

او رسید میداد اما اآلن بانک به حساب او اعتبار

صرفا مشاهده میکنند که سپردۀ آنها بیشتر شده و

میدهد ،یعنی به عدد سپرده در طرف بدهی ترازنامه

اکنون میتوانند وام جدید بدهند.

اضافه میکند .داونپور

ت3

( )6369گفت

بانکها سپردهها را قرض نمیدهند بلکه با بسط
نظریۀ سوم :نظریۀ خلق پول از بانکداری

در اینجا بانکها نه جمعا نه منفردا واسطهگر
نیستند بلکه هر وقت بانک دارایی به دست میآورد
آن دارایی را با خلق پول جدید اکتساب میکند.
بانکها الزم نیست برای وامدهی ابتدا ذخیره یا
سپرده جمعآوری کنند .روند متغیرهای پولی میل
به افزایش پیوسته دارد ز یرا ماندۀ وامها رو به رشد
است؛ برخالف نظر یۀ واسطهگری که تنها قدرت
خر ید موجود بازتخصیص مییابد.
افرادی که این تبیین از بانکداری را بیان

کردهاند .کم نیستند .مکلئود )6371( 1به این
حقیقت اشاره کرد که بانکها اقدام به خلق پول
کرده و نقلوانتقال آنها بابت تسو یه در اتاق کلر
مثل نقلوانتقال پول در درون خود بانک است
[بهاینعلت که میزان اسناد حاکی از طلب و بدهی

اعتبار ،سپردهها را به وجود میآورند .ها

و4

( )6365خلق پول اعتبار ی به شکل سپرده را
عمال مشابه خلق اسکناس میداند .شومپتر هم
بهعنوان یکی از مشهورتر ین پیشگامان دفاع از
نظر یۀ سوم ،بانک را خالق پول معرفی کرده و به این
حقیقت اشاره میکند که سپردهگذاران هنگام
سپردهگذاری به دنبال پسانداز نیستند .تمایز این
نظر یه با نظر یۀ دوم ،استفاده از افعال مفرد برای
عامل خلقکنندۀ پول است [به این معنا که یک
بانک منفردا اقدام به خلق پول میکند ،نه فقط
سیستم بانکی].
یک تحقیق عظیم و مهم در این باب توسط
کمیتۀ مکمیالن در سال  6396و بهوسیلۀ چند تن
از بهتر ین محققان که کینز هم در زمرۀ آنها بود،

1.Macleod
2.Withers
3.Davenport
4.Howe
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صورت گرفت .گزارش نهایی این گروه تمرکز

آن نهاده شده ،اما بهواقع هیچکس آن را به سپرده

ویژهای بر خلق اعتبار بانکی داشته است:

(ودیعه) ننهاده ،بلکه این اعداد توسط بانک ایجاد

«طبیعی است که ما سپردههای بانکها را

شده است [به این معنا که موجودی سپردهها چیزی

بهعنوان تسلیم پول نقد توسط مردم بهعنوان

نیست که توسط مردم طی عملیات ودیعهگذاری از

پسانداز به بانکها تصور کنیم .اما واقعیت آن

بیرون بانک به داخل آن انتقال داده شده باشد].

است که موجودی سپردهها از رفتار خود بانکها
نشئت میگیرد ز یرا با دادن وام یا خر ید اوراق،
بانک اعتبار ی را در ترازنامۀ خود خلق میکند که
همان سپرده است»
در جملۀ آخر بند فوق ،نو یسندگان از لفظ
«بانک» و نه «بانکها» استفاده

کردهاند.جیمز5

( )6397میگو ید:
«بانک قادر است چند برابر پول نقد خود (پول
نقدی که از سپردهها جمع شده) را وام دهد .بخش
بزرگتری از عناوین طرف بدهی ترازنامه تحت
عنوان «سپرده» نتیجۀ پول نقد سپردهشده نزد بانک
توسط مردم نیست بلکه از طر یق وامدهی یا تنز یل
اسناد تجار ی مردم توسط بانک ایجاد شده
است ...بانک اعتبار را پولی کرده؛ هر وام یعنی
پول جدید»
ایروینگ فیشر ( )6395اقتصاددان شهیر پولی
هم اشاراتی محدود به این حقیقت داشته است:
«وقتی بانک  6777واحد به من وام میدهد و
آن را به حساب سپردۀ من اضافه میکند آن 6777
واحد پول که من در بانک دارم [پول] جدید است.
این پول خارج از جوهر و قلم وجود فیز یکی
دیگری ندارد»
یک نکتۀ حائز اهمیت درباره اصطالح
جاافتادۀ «سپرده» این است که گرچه نام سپرده بر

ارزیابی

در عالم تئوری هر سه نظر یۀ مذکور ممکن
است درست باشد .بهتر ین کار آن است که آن را با
شواهد تجربی سنجش کرد .این کار را ورنر
( )2764انجام داد که درنتیجه ،شواهدی به سود
نظر یۀ خلق پول به دست آورد.
فعالیت اصلی بانک که معموال برای آن از
عبارت «در یافت سپرده و وامدهی» استفاده
میشود ،در حقیقت خلق و نگهداری ثبتهای
حسابداری است و لذا میتوان آن را شکلی از
حسابداری کاربردی نامید.
اما اشکال نظر یههای اول و دوم چیست؟
مشکل نظر یۀ ذخیرهجزئی (ضر یب فزاینده) این
است که گمان میبرد پولی که بانک آن را قرض
میدهد بالفاصله از بانک خارج میشود [همچنین
گمان میکند که عملیات وامدهی و خروج سپرده
محدود به یک بانک است و از تأثیرات عمل مشابه
همزمان همه بانکها ،که خنثی شدن طلبها و
بدهیهاست ،غفلت میورزد] .اما بانک به
شخصی که خارج از آن بانک حساب دارد وام
نمیدهد [بیان نظر یۀ ضر یب فزاینده طوری است
که گو یی بانک مبلغ وام را به حساب شخصی نزد
بانک دیگر وار یز میکند و لذا فورا از ذخایر او نزد
5.James
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بانک مرکزی کسر شده و ذخایر به حساب بانک

از دست خواهند داد" از این حقیقت غافل است

دیگر میرود] .اگر بخواهیم نظر یۀ ساموئلسون

که سپردۀ بانک یک بدهی است و بانکها در یک

(ضر یب فزاینده) را تصحیح کنیم ،باید بگو ییم

سیستم بسته کار میکنند .بدهی بانک ،همواره

ابتدا سپرده و معادل آن ذخایری وارد بانک میشود

بدهی او باقی خواهد ماند و صرفا طرف طلبکار

که ترازنامه را رشد میدهد ،اما وقتی بانک وام

است که تغییر میکند؛ بدهی به شخص تبدیل به

میدهد بازهم ترازنامه مجددا بزرگتر میشود.

یک بدهی بینبانکی میگردد[ .اما نکتۀ اساسی

اگر بانک واقعا واسطهگر بود ،سپردههای افراد

اینجاست که] تا زمانی که یک بانک با نرخی مشابه

نباید در ترازنامۀ او میآمد .سپرده در یک بانک

سایر ین اقدام به خلق اعتبار (پول) میکند و تا

مشابه سپرده در سایر نهادهای غیربانکی نیست،

زمانی که توز یع مشتر یان (سپردهگذاران) تغییر

بلکه ثبت یک نوع وام به بانک است .وقتی این

نکرده است ،طلبهای دو طرفۀ بانکها علیه

سپردهها بدهی بانک است [بدهیای که عمال

یکدیگر با هم کنسل میشود .بانکها خلق پول

هیچگاه بهصورت سرجمع تسو یه نمیشود ،ز یرا

میکنند بدون اینکه پولی از دست بدهند.

تسو یۀ یک عده به شکل گرفتن اسکناس یا خروج

ازقضا ساموئلسون دقیقا به همین نکتۀ اخیر

سپرده به سایر بانکها ،تقر یبا معادل است با ورود

اشاره کرده بود و بیان کرد وقتی بانکها با هم خلق

اسکناس و ورود سپرده از سایر بانکها] ،چرا بانک

اعتبار میکنند ،پول از دست نمیدهند؛ اما

نتواند بر حجم این بدهی تسو یه ناشونده بیفزاید؟

داللتهای آن را دنبال نکرد  ...او درواقع یک

بهعکس ادعای ساموئلسون که گفت «بانک

حالت خاص و نادر ،که تنها یک بانک بهتنهایی وام

نمیتواند کیک را بخورد و همچنان کیک برای او

میدهد یا آن بانک فقط اسکناس قرض میدهد ،را

باقی بماند» ،بانک وام داده و ذخایر و سپردهاش

فرض گرفت و بر مبنای آن نظر یهپردازی کرد.

همچنان دستنخورده باقیمانده است.
حتی اگر سپردۀ ناشی از وام بهسرعت بانک را
ترک کند [و معادل آن سپردۀ ناشی از وام بانکهای
دیگر به این بانک سراز یر نشود] ،در بدتر ین حالت
اتفاقی که رخ داده این است که یک بدهی جانشین
بدهی دیگر شده است :بدهی به بانک
در یافتکنندۀ پول یا بدهی به بانک مرکزی جانشین
بدهی به سپردهگذار میشود .اندازۀ ترازنامه ثابت
باقی مانده است .این ادعا در دفاع از نظر یۀ
ذخیرهجزئی که "خلق اعتبار بانک اهمیت ندارد
ز یرا بانکها بهتدر یج سپردهای که خلق کردهاند را

قاعدهگذاری بر خلق پول بانکی :کفایت سرمایه و
ذخیرۀ قانونی

کفایت سرمایه یک رژ یم قاعدهگذار ی
متناسب با نظر یۀ واسطهگری و ذخیرۀ قانونی نوعی
از قاعدهگذاری متناسب با نظر یۀ ذخیرهجزئی
(ضر یب فزاینده) است .هیچیک از این دو قاعده
به سبب عدم انطباق با واقعیت بانکداری در عمل
موفق نبودهاند.
آنچنانکه گودهارت ( )6383اشاره کرد،
استفاده از نرخ ذخیره برای تنظیمگری سیستم
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بانکی ،غیرعملی است .علت آن ساده است:

( )Bail outتوسط دولت رهاند[ .ممکن است

چون نظر یۀ ضر یب فزاینده غلط است .ذخایر

سؤال شود این کار چه نفعی برای وامگیرندۀ

بانکها نزد بانک مرکزی هرگز از آن خارج

خر یدار سهام دارد] او میتواند از این سهام

نمیشود ،دقیقا مانند حسابهای سپردۀ مردم نزد

بهعنوان وثیقه برای وامگیری استفاده کند.

بانکها .اینها همه ثبتهای حسابداری است که
کلمۀ «خروج»[ از کل سیستم] برای آن بیمعنی
است .بانکهای مرکزی مدتهاست با علم به
ناکارایی سیاست ذخیرۀ قانونی در تنظیمگری نظام
بانکی ،آن را بهکل حذف کردهاند .همین دور شدن
از ابزار ذخیرۀ قانونی زمینهای شد برای حرکت
بهسوی تمرکز بر نسبتهای سرمایه.
در مورد قاعدۀ کفایت سرمایه مسئلۀ اصلی این
است که تأثیرات اقتصادکالنی رفتار خلق پول
بانکها به نحوی است که قاعدۀ کفایت سرمایه را
ناکارآمد میکند .قاعدهگذاری از طر یق کفایت
سرمایه این تأثیرات را نادیده گرفته است .بحران
 2778نشان داد خلق پول بانکها با رشد حبابی
قیمتها و شناسایی سود از محل آن ،میتواند
منبعی برای افزایش سرمایه فراهم آورد [از محل
سود انباشته] .بعالوه ،بانکها بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم میتوانند سطح سرمایۀ الزم برای تأمین
الزامات کفایت سرمایه را فراهم کنند.
چند نمونه از شیوۀ مستقیم این اقدام در
سالهای اخیر مشاهده شده است .بانک Swiss
 Bank Creditبه سرمایهگذاران عرب  0میلیارد
یورو وام داد تا سهام او را بخرند .همین کار را بانک

داللتهای سیاستی

شیوۀ صحیح و موفق قاعدهگذاری بر نظام
بانکی« ،هدایت اعتبار» است :محدودکردن
وامدهی به بخشهای غیرمرتبط با تولید ملی .در
این قاعدهگذاری اساسا امکان بروز حباب در بازار
دارایی و بحران بعدی [ناشی از ترکیدگی حباب]
بالموضوع خواهد شد.
لزوم انجام پسانداز برای تأمین مالی
سرمایهگذاری [بهعنوان یکی از توصیههای نظر یۀ
اقتصاد متعارف] برخاسته از نگرش واسطهگری به
نظام بانکی است .همین دیدگاه است که لزوم
استقراض از خارج برای جبران کمبود پسانداز
داخلی را نیز پشتیبانی میکند .باید دانست وامهای
اعطایی به کشورهای فقیر از سیستم بانکی اروپا و
آمر یکا خارج نشده و در همانجا به چرخش
درمیآید .در مقابل ،اگر [دولت این وامها را گرفته
و آن را] به پول داخلی تبدیل کند کارکردی مشابه
خلق اعتبار خواهد داشت .در اینجا بانک خارجی
اقدام به خلق پول از هیچ کرده ،حالآنکه کشور
درحالتوسعه خود میتوانست همین کار را بکند؛

دقیقا کار ی که کشورهای شرق آسیا انجام دادند6.

 Barclaysکرد و خود را از نیاز به نجات از بیرون
 .6مراد نو یسنده از مشابهت بین استقراض خارجی و تبدیل آن به پول داخلی برای تأمین مالی ،با خلق پول در داخل ،مشابهت از
حیث تأمین مالی است؛ وگرنه بدیهی است که این دو روش از حیث کاهش فشار بر بازار ارز و ورود ارز خارجی از حیث اثرگذار ی
بر بازار ارز متفاوتاند.
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هدف سیاستی در سیاستگذار ی پولی باید

معرفی کفایت سرمایه و پیدایش سیاستگذاری

اعتبارات بانکی باشد ،هم از حیث کمیت و هم

پولی با هدفگیری نرخ بهره ،از سوی بانکهای

کیفیت [نحوۀ اصابت اعتبار به بخشهای

مرکزی انجام میشد.

اقتصادی] .این همان رویهای است که قبل از
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