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  چكيده

گيري نظام بانكي يكي از علل شكل: تر از نظام بانكي است و در واقع شايد بتوان گفتاي قديميتورم پديده

شده ندارد و پذيرفتهنظام بانكي استا. ويژه كنترل تورم بوده استها در روابط پولي و بهنظمي و نوسانمبارزه با بي

 و امروزي، سيستم مبتني بر بانكداري مركزي است كه در آن بانك مركزي متولي نظام بانكي از جهت سياستگذاري

اما تجربه برقراري سيستم بانكداري مركزي در عمل نشان . منظور تنظيم بازار پول و كنترل تورم استنظارت به

اين ناكامي را . ها در دستيابي به اهداف خود موفق نبوده است زمانداده است كه اين سيستم در همه جا و همه

از جمله كنار گذاشتن سيستم پايه طال، عدم استقالل بانك مركزي از دولت . اندناشي از عوامل مختلفي دانسته

ر دو دهه هاي بانكي دنيا دليكن در هر صورت اكثر نظام. طوركلي دولتي شدن بازار پولو به) قدرت سياسي حاكم(

ويژه هاي معين و كم و بيش همانند به توفيق نسبي در اهداف خود، بهگرفتن سياستاند با در پيشگذشته توانسته

هايي هستند كه فاقد بانك اند، آنشمار اندك كشورهايي كه از اين قافله عقب مانده. در مبارزه با تورم دست يابند

  .شودعنوان ابزاري در خدمت اهداف سياسي اعمال ميها عمالً بههاي پولي در آناند و سياستمركزي مستقل

 خورشيدي و با تأسيس بانك ملي و تبديل آن به تنها بانك ناشر 1307نظام بانكي استاندارد در ايران از سال 

دهد كه تجربه هشت دهه بانكداري جديد در ايران مؤيد تجربه جهاني است و نشان مي. اسكناس شكل گرفت

هاي غيركارشناسانه سياستمداران حاكم، در چارچوب مقررات و اهداف  نظام بانكي توانسته مستقل از دخالتهرگاه

تعيين شده براي خود عمل كند، نسبتاً موفق بوده و هر زمان كه به ابزاري براي اهداف صاحبان قدرت تبديل شده، 

  .از اهداف خود دور افتاده است

  .هاي پولي و بانكيم پايه پول، تورم، پول، سياستنظام بانكي، سيست: كلمات كليدي

  

                                                
  هيئت علمي دانشگاه نفتعضو   ١
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  مقدمه

   يعني بانك انگلستان به قرن هفدهم ميالدي باز ، بانك مركزي دنيانخستينگرچه تاريخچه ا

كه امروزه در دنيا رواج دارد به صورتييافتن نظام بانكداري جديد به  عموميتليكنگردد، مي

 واقعيت .شودهاي اقتصادي مربوط مي دولت در فعاليتگرفتن نقش سده بيستم ميالدي و فزوني

هاي اي مربوط به كاركرد بازارها و قيمتاين است كه پول در همه جاي دنيا در آغاز پديده

پول اوليه، . گيري اوليه آن نداشتندنقشي در شكل هاي سياسي و دولت هيچنسبي بوده و قدرت

اي ضروري براي تسهيل مبادالت كاالها وان وسيلهعنپول خصوصي به تمام معناي كلمه بود و به

ها و معضالت بازدارنده دشواري مبادالت پاياپاي و هزينه. رفتكارميو خدمات و گسترش بازارها به

 ضرورتاً ،يافتمي به گسترش مبادالت افزايش كه تمايل  جوامعيتمامكه در  شدآن موجب مي

 .شدپذيرفته مي) پول( عنوان وسيله مبادله عمومياي، بهيكي از كاالها، بسته به شرايط هر جامعه

 نمك و در برخي ديگر، ،دهد كه در برخي جوامعجا مانده از جوامع اوليه نشان ميشواهد به

با . كار رفته استعنوان وسيله مبادله عمومي يا پول بهچهارپايان، صدف و ديگر كاالها به

 فلزات ، جوامعتمام به تدريج در ،كردند عمل كسبها در كه انسان ايگذشت زمان و تجربه

پذيري كه داشتند يعني كميابي، تقسيم هاييويژه نقره و طال به علت ويژگيبه) تزئيني(قيمتي 

آسان، پايداري فيزيكي و ارزش نسبي باال، تبديل به پول، يعني وسيله پرداخت مورد قبول 

و با  در قرون وسطي) ايتاليا(اطق جنوبي اروپا سابقه تجارت در منبا گسترش بي. همگاني، شدند

. توجه به گوناگوني سكه پولي در شهرها و جوامع اروپايي، شغل صرافي رونق روزافزوني يافت

 عنوان بلكه همچنين به،عهده داشتند  هم را برهاي مختلف برها نه تنها وظيفه تبديل سكهصراف

. كردندهاي خود نگهداري ميآنان را در صندوق) پول فلزي(هاي نقدي  دارايي،امين بازرگانان

هاي بازرگانان بر عهده صرافان حواله هاي نقدي بازرگانان و نيزرسيدهاي صرافان در برابر سپرده

 ويژهتدريج شكل پول كاغذي به خود گرفت كه خود نقش بسيار مهمي در گسترش معامالت بهبه

كاغذي  هايگونه پولاعتبار و عموميت يافتن اين است كه آشكار. براي مسيرهاي دوردست داشت

 تابعي از شهرت، درستكاري و قدرت اقتصادي صادركننده آن بود و هيچ ربطي به قدرت ،كامالً

  .ها نداشتسياسي حاكم يا دولت

دهند و بهره توانند وامها ميپذيران دريافتند كه برمبناي اين سپردهعنوان سپردهصرافان به

 عامه با توسعه اقتصادي جوامع اروپايي و ثروتمندشدن. گذاران تقسيم كنند خود و سپردهوام را ميان

 به اين ترتيب با عموميت يافتن ،گذاران ديگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودندمردم، سپرده
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در اين نظام جديد، اعتماد مشتريان به . وجود آمددهي، نظام بانكي جديد بهگذاري و وامسپرده

پول كاغذي و (هاي بانكي نك حرف اول را و مبناي عيني اين اعتماد قابليت تبديل پولبا

در پي انقالب صنعتي . با نرخ معين و تعهد شده از قبل بود) عمدتاً طال(به پول فلزي ) اسكناس

در اين كشورها سده نوزدهم  و ثروتمندترشدن جوامع اروپايي، نظام بانكي خصوصي پايه طال در

 هايي رونق و ركود كه اغلب به نوسانهاي تجاروجود دوره. ر آمريكا گسترش يافتو سپس د

ها دستاويزهاي جديدي تدريج دولت موجب شد كه به،شدپولي در نظام بانكي نسبت داده مي

 پيش از اين گمان بي.دست آورندبراي دخالت در بازار پول و تحت كنترل درآوردن آن به

 به اهميت اقتصادي بانك براي حل ،ا مالحظه تجربه بانك انگلستانسياستمداران اروپايي ب

معجزه تأمين نيازهاي . ويژه هنگام لشكركشي و جنگ پي برده بودند به،معضالت مالي دولت

تر مالي دولت بدون توسل به ماليات و در واقع از طريق استقراض از بانك ناشر اسكناس، جذاب

به اين ترتيب بانكداري . سه دولتي كردن نظام بانكي نشوندها تسليم وسواز آن بود كه دولت

مركزي دولتي در همه كشورهاي پيشرفته صنعتي و به تبع آن در ساير جوامع شكل گرفت و 

حتي در آزادترين نظام . ها درآمدتنظيم بازار پولي و نظام بانكي تحت كنترل و فرمان دولت

سسان سيستم فدرال رزرو در سال  رغم تأكيد مؤ، بهبانكي دنيا، يعني اياالت متحده آمريكا

به سياق بانك ) دولتي( مبني بر اينكه اين سيستم متفاوت از بانكداري مركزي ، ميالدي1913

تدريج تحت سيطره انگلستان خواهد بود، در عمل اين اتفاق نيافتاد و سيستم فدرال رزرو به

  . قدرت سياسي در آمد

هاي صورت تورم چه به، پوليهايها و نوساننظميبيدهد كه تجربه تاريخي نشان مي

ها از سده بيستم ميالدي به اين سو كه پول شديد و يا كاهش ناگهاني سطح عمومي قيمت

جايگزين پول خصوصي و سيستم پايه طال ) به مرور زمان( دولتي و بانكداري مركزي دولتي

 از جنگ جهاني اول، كاهش شديد سطح تورم تازنده آلمان پس. چشمگيري يافته استشد، افزايش 

 1960هاي، تورم مزمن در اغلب كشورهاي جهان در دهه1930 در آمريكاي اوايل دهههاقيمت

قرن بيستم، همگي  ها در آمريكاي التين درثباتي پولي شديد سطح قيمت ميالدي، بي1970و 

 مسلط شدند و دستورهايبر بازار پول ها از طريق نظام بانكي زماني اتفاق افتاد كه دولت

 ثباتيتداوم پول دولتي و استفاده سياسي از آن منجر به بي.  بازار كردندسازوكارسياسي را جايگزين 

كه سياستمداران طوري به،اقتصادي، تورم، بيكاري و در نتيجه نارضايتي شديد عامه مردم شد

آمدند تا با استقالل بخشيدن تحت فشار افكار عمومي ناگزير از تغيير سياست شدند و درصدد بر

مقامات پولي موظف . كنند  غيرسياسيتا حدامكانهاي مركزي، مديريت نظام پولي را به بانك
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ارزش  يعني حفظ ،شدند فارغ از مالحظات سياسي روزمره دولتمردان، به وظيفه اصلي نظام بانكي

 هاي دهه استقالل نسبي بانكسه. بند بمانندها پاي شديد سطح قيمتهايپول و جلوگيري از نوسان

 جهان به  ميالدي به اين سو، دستاوردهاي بزرگي در اغلب كشورهاي1980هاي مركزي، از سال

رقمي و در تك هايهاي دو رقمي و بعضاً سه رقمي جاي خود را به نرخنرخ تورم. همراه داشت 

رچه اين دستاوردها گ.  درصدي داد3 تا 1هاي حدود مورد كشورهاي پيشرفته صنعتي به نرخ

 آنچه مقامات پولي انجام ليكنبا بازگشت به پول خصوصي و سيستم پايه طال صورت نگرفت، 

هاي واقعي اقتصادي كه در واقع دادند عبارت است از تنظيم حجم پول متناسب با ميزان فعاليت

 استقالل البته نبايد فراموش كرد كه. چيزي جز پذيرفتن اصولي منطق سيستم پايه طال نيست

شياري افكار واست و تداوم آن نيازمند ه پذيربانك مركزي امري شكننده و واقعيتي برگشت

  . هاي دولتمردان در جهت استفاده ابزاري از پول دولتي استعمومي و نظارت و كنترل وسوسه

  

  از پول خصوصي تا پول دولتي  - 1

صاددانان و كارشناسان پولي قدري براي افكار عمومي و حتي اقتامروزه به 1پول دولتي

سپرده كه تصور پول خصوصي و تفكر درباره آن به فراموشي  رسدنظر ميبديهي و طبيعي به

 آن گيري بازارهاي خصوصي بوده و دولت در شكل،واقعيت اين است كه منشاء پول. شده است

ل را دولت پو"همچنانكه كارل منگر، اقتصاددانان اتريشي نشان داده، . نقشي نداشته است

حتي تأييد مقامات سياسي براي . قانونگذاران نيست اختراع نكرده است، پول محصول تصميم

 ها را مطرحمنگر اين نظريهكارل كه زماني) 319تيمبرليك،( ."آمدن آن ضرورت ندارد وجودبه

بود از اين مي  اگر امروز زندهترديدبيگير نشده بود، پول دولتي به اندازه امروز عالم  هنوزكرد

به راستي . شدتحول پول از يك پديده كامالً خصوصي به انحصار صرفاً دولتي شگفت زده مي

اي مربوط به بازارهاي خصوصي و مستقل از هرگونه اقتدار عنوان پديدهچگونه است كه پول به

 ها ازشود و دولتحكومتي، با گذشت زمان، در همه جاي دنيا به يك امر حكومتي تبديل مي

دهند داري حكومتي، عرضه پول ملي را در انحصار خود قرار ميهاي مركزي و خزانهطريق بانك

 انگيزشگفت ريچارد تيمبرليك اين تحول كنند؟هاي پولي دنيا را تنظيم مياز نزديك همه سيستمو 

اسخ گونه پمعموالً به پارادوكس فوق اين) 320تيمبرليك،( .نامد مي"پارادوكس بزرگ پولي"را 

 .كندمي هاي پولي است كه دخالتمنظور افزايش اطمينان و ثبات در سيستمدهند كه دولت بهمي

                                                
1 Fiat money 
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كند، عبارت است از مهر  ابزار دولت براي انجام چنين كاري، همچنانكه منگر اشاره مينخستين

ه همه كطوريبه ،عنوان پول قانونيتأييدزدن بر پولي كه از قبل در جريان بود و تعيين آن به

پرسش دوم اين است كه پول دولتي آيا واقعاً توانسته در همه جا  .به پذيرفتن آن باشند مجبور

 يا برعكس، خود در بسياري از كندهاي پولي مستولي ها اطمينان و ثبات را بر نظامو همه زمان

 ثباتي و آشفتگي شده است؟موارد موجب بي

   ويژه طال،طبيعي و خودجوش فلزات قيمتي بهطور هاي پولي خصوصي درگذشته، بهدر نظام

كاغذي در  رواج پول. بخشيدعنوان پول كااليي، معامالت در بازارهاي گوناگون را سامان ميبه

برهمين اساس . گيرد توانست صورتپذيري آن به طال ميعمدتاً به اعتبار تبديل ها،اين نظام

 مهمي كه به سيستم پايه طال ايرادهاييكي از . دوجود آمبود كه نظام پولي و بانكي پايه طال به

 اين است كه در اين سيستم مقدار پول در معرض تغييرات تصادفي است يا به سخن ،اندگرفته

در واقع، . ديگر، حجم پول تابعي از يك متغير مستقل يعني مقدار طالي استخراج شده است

. كندآن را در سيستم پايه طال معين ميعرضه و تقاضا در بازار طال، مقدار پول و قدرت خريد 

 باشد و به اين ترتيب "تصادفي"مقدار عرضه و تقاضاي طال ممكن است در معرض تغييرات 

، مقدار كنونيدر سيستم پول دولتي . مقدار عرضه و قدرت خريد پول را تحت تأثير قرار دهد

 متغير مستقل بيروني مانند است و تابعي از) بانك مركزي( در اختيار مقامات پولي ،عرضه پول

 فارغ از مالحظات اداري همواره است كه مقامات پولي، آننكته مهم . ميزان استخراج طال نيست

 است كه در كدام سيستم آن حال پرسش اصلي .كنندو فشارهاي سياسي عمل نكرده و نمي

  مقدار و قدرت خريد پول سرنوشت بهتري پيدا كرده است؟

  ايه طال اغلب به تأثير زيانبار تالطم در بازار طال بر نظام پولي اشاره منتقدان نظام پولي پ

يكي از وقايع مورد تأكيد در اين خصوص، كشف گسترده معادن طال در كاليفرنيا در . اندكرده

در سطح   نوزدهم است كه در پي افزايش عرضه مقدار طال، يك جريان تورميسدهاواسط 

شود اين است كه ميزان اي كه اغلب فراموش مياما نكته. فتها طي ساليان بعد شكل گرقيمت

 تريندر تورمي. هاي پولي دولتي اتفاق افتاد، بسيار كمتر بودتورم نسبت به آنچه كه بعداً در نظام

 ميالدي، ميانگين ساالنه تورم در اياالت 1857 تا 1849هاي هاي اين دوران يعني سالسال

در زمان جنگ داخلي آمريكا، سيستم پايه طال به حالت .  بود درصد در سال5/1متحده حدود 

 سال، قدرت خريد طال افزايش اندكي 22 آن پس از دوبارهتعليق درآمد، اما پس از برقراري 

 30اين درحالي است كه در دوره . تر آمده بودها اندكي پايينپيدا كرد و در نتيجه سطح قيمت

 هانوسان هاي رشد ساالنه باالتر و در نتيجهل دولتي، نرخ، عرضه پودوم ساله پس از جنگ جهاني
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اين موضوع منحصر به اقتصاد اياالت متحده . ها شديدتر بوده استدر سطح عمومي قيمت

دهد كه رشد پول و  نشان مي ديگرنمونه هاي زماني مختلف در كشورهاينيست، بررسي دوره

نرخ تورم . پولي پايه طال و نقره بوده استهاي تورم در شرايط پول دولتي بيشتر از سيستم

هاي  در سيستمفقط كه 1زنده هاي تاميانگين در سيستم پول دولتي، بدون درنظر گرفتن تورم

 درصد برآورد 75/1 درصد در سال و براي سيستم پول كااليي 17/9پول دولتي اتفاق افتاده، 

وره حاكميت سيستم پول دولتي  كشورهاي نمونه آماري، نرخ تورم در دتمامدر . شده است

  )3وايت،.(گزارش شده است) كااليي(بيشتر از نظام پايه طال 

نقطه عطف مهم ديگري كه براي تأييد نظام پولي دولتي و كنار گذاشتن سيستم پولي 

ركود بزرگ اقتصاد آمريكا است كه در سال  ،گيردخصوصي و پايه طال مورد تأكيد قرار مي

علت اين ركود كه سپس .  ادامه يافت1930 هاي آغازين دههدر سالو  ميالدي آغاز شد 1929

اي گرديد، اغلب به انقباض بزرگ به بحران اقتصادي بزرگي تبديل شد و موجب بيكاري گسترده

 مورخان بيشترتقريباً . شودهاي ناشي از آن نسبت داده مي و سقوط سطح عمومي قيمت2پولي

ورزند كه سيستم فدرال رزرو و اياالت متحده كه طبق كيد مياقتصادي و بانكي بر اين نكته تأ

انقباض پولي و گسترش ركود به  وجود آمده بود، مسئوليت بزرگي در به ميالدي1913قانون 

 در توضيح علت چنين رفتاري نه تنها اجماعي وجود ليكنعلت امتناع از عرضه پول داشت، 

تصور رايج ميان اقتصاددانان اين .  متناقض استگاهيها بسيار متفاوت و ديدگاه  بلكه،ندارد

ناپذيري ذاتي آن دست مقامات پولي را براي حل بحران بسته است كه نظام پايه طال و انعطاف

اين تصور يكي از مباني نظري مهم تشكيل نظام پولي دولتي و رها ساختن آن از قيد و بند . بود

گونه استدالل در توجيه نظام بانكي دولتي اين. سيستم استاندارد طال به معناي كالسيك آن بود

 آنچه همانندهايي شود كه اگر مقامات پولي اختيار كامل عرضه پول را داشته باشند بحرانمي

گيران شود و تصميم در اياالت متحده اتفاق افتاد ديگر تكرار نمي1930 ي آغازين دهههادر سال

. ول را متناسب با نيازهاي اقتصادي جامعه تنظيم كنندتوانند حجم پمي) بانك مركزي( نظام پولي

  .ها نقش بسته استتر از اين تصويري است كه اغلب در ذهناما واقعيت بسيار پيچيده

در  هاي بعدو سال ميالدي 1930و  1929هايواقعيت اين است كه آنچه در جريان سال

حاكم بر سيستم فدرال رزرو بود  دولترويكرد خاص اعمال اتفاق افتاد ناشي از  اياالت متحده

                                                
1 Hyper inflation 
2 Great contraction 
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بندي به  معروف است و ربطي به مالحظات مربوط به پاي1كه به دكترين اسكناس واقعي

) سكه( اين دكترين، در سيستم پايه طال، يك واحد پول براساس. سيستم پايه طال نداشت

 افزايش  ورود مقداري طالي جديد به سيستم پولي، منجر به ومعادل مقدار معيني طال است

توان به افزايش جريان كردن افزايش بالقوه قيمت، ميبراي خنثي. شودهاي پولي ميقيمت

-بسياري از اين توليدات جديد به. ورودي كاالها، خدمات و سرمايه در جريان توليد متوسل شد

اگر ارزش دالري . گيردهاي واقعي صورت ميهاي بانكي يعني اسكناسهمراه و يا توسط وام

ي پولي جديد و پول بانكي اضافي با ارزش پولي توليدات اضافي كاالها و خدمات تطبيق طال

 طبق منطق .)323تيمبرليك،(ماندطور معقولي ثابت ميهاي پولي بهكند، سطح ميانگين قيمت

مدت و داراي قابليت هاي صرفاً كوتاهاين دكترين، سياست بانك مركزي بايد ناظر بر تأييد وام

، )گذاريسرمايه(ت مطمئن باشد و از گسترش اعتبارات بلندمدت براي خريد سهام بازپرداخ

نظريه پردازان برجسته . خريد زمين و مسكن و اوراق قرضه دولتي و نظاير آن جلوگيري كند

پولي اوايل قرن بيستم يعني ويكسل، ايرونيگ فيشر ولويد منيتز، دكترين اسكناس واقعي را 

ويژه مقامات پولي بر درستي آن  به، برخي از اقتصاددانان جريان غالبليكندانستند مي مردود

  .ورزيدندتأكيد مي

 نظريهدادند كه خلق پول طبق اين طرفداران دكترين اسكناس واقعي ظاهراً تشخيص نمي

  در دكترين اسكناس واقعي، خلق پول براساس . با سيستم پايه طال تفاوت اساسي دارد

انكداران نسبت به تقاضاهاي وام و ارزيابي تضمين بازپرداخت آن صورت بيني يا بدبيني بخوش

   فرآيند تورمي ،بينانه باشندهاي بيش از واقع خوش است كه اگر اين ارزيابيآشكار. گيردمي

كاهش سطح (آيد و اگر بيش از واقع بدبينانه باشند برعكس جريان ضدتورمي وجود ميبه

ها و توليد، ذاتي اين مدل از تعيين ثباتي قيمتبي. دهدممكن است روي ) هاعمومي قيمت

مدت است و بلندكننده ثبات در بندي به نظام پايه طال تضمينكه پايمقدار پول است، درحالي

 1930 تا 1929هاي در واقع آنچه طي سال. شود كه پول بيش از حد زياد خلق شودمانع از آن  مي

ها در در پي رونق كسب و كار و گسترش اعتبارات توسط بانكاين بود كه افتاد، ميالدي اتفاق 

ها رو به افزايش نهاد و مقامات فدرال رزرو براي ، سطح عمومي قيمت1920  دهههاياوايل سال

 برخالف تصور رايج،.  سياست انقباضي را بر نظام بانكي اعمال كردند،جلوگيري از تورم آتي

                                                
1 Real bills doctrine 
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 بلكه اساساً ناشي از ،طي به سيستم پايه طال نداشت رب1930اوايل دهه  انقباض پولي بزرگ

  .هاي مبتني بر دكترين اسكناس واقعي بوداعمال سياست

  آغاز شد، نگراني مديران فدرال رزرو و بسياري از سياستمداران،1929زماني كه ركود سال 

ه كافي منطبق اندازها خلق اعتبارات جاري بهناز نظر آ. هاي بانكي جاري بودمتوجه كيفيت وام

شد، هاي زيادي صرف سفته بازي در بازار سهام مييعني وام. با دكترين اسكناس واقعي نبود

عالوه بدهي دولتي نيز بيش از حد افزايش ههاي مسكن طوالني مدت زياد بود و بتعداد وام

اخت اتوماتيك پرد مدت و داراي قابليت بازها از نوع اعتبارات كوتاهكدام از اينهيچ .يافته بود

 اين مقاصد و بنابراين وام بانكي براي. كردنبود و به توليد و بازاريابي توليدات جاري كمك نمي

طور عنوان اينكه تورمي و سفته بازانه است بهحمايت بانك مركزي از اين ساختار بدهي، به

 1920هاي دهه بندي به سيستم پايه طال را در سالفدرال رزرو پاي. وسيعي كنار گذاشته شد

.  و دكترين اسكناس واقعي را مالك سياستگذاري قرار داده بودگذاشتميالدي عمالً كنار 

بندي سيستم پايه كه پاي درحالي، ضد تورمي بود1930دهههاي سياست فدرال رزرو در سال

اگر مطابق قواعد . گرفته شود كرد كه سياست انبساط پولي در پيشطال در آن زمان ايجاب مي

داد و انقباض كافي افزايش مي اندازهشد، جريان طال حجم پول را بهاستاندارد طال عمل مي

  .)325تيمبر ليك ،(آمدافتاد و در نتيجه ركود بزرگ پيش نميپولي بزرگ اتفاق نمي

مقداري هاي مبتني بر نظريه امكان ديگر براي جلوگيري از انقباض پولي بزرگ، اتخاذ سياست

توانست در عمل مكمل سيستم پايه طالي ترين اسكناس واقعي بود كه ميپول به جاي دك

 تئوريك و شواهد از نظراندازه كافي نظريه مقداري پول در آن زمان به. موجود آن زمان باشد

 زيرا مطابق .رفت فدرال رزرو زير بار آن نميليكنآماري در ميان اقتصاددانان پذيرفته شده بود، 

جاي ايجاد ثبات در نظام ، اين نهاد مأموريت خود را به)1913(ال رزرو اساسنامه سيستم فدر

 تا سه دهه پس از 1930  دهههاياز اواخر سال. دانستپولي، تسهيل تجارت و كسب و كار مي

هاي پولي كينزي موجب شد كه در عمل نظريه مقداري ، غالب شدن سياستدوم جنگ جهاني

هاي منسوخ به بوته فراموشي سپرده عنوان نظريهبه البه طريق اولي، سيستم پايه ط پول و

در افكار عمومي و . هاي پولي سيطره يابدهاي بانكي و سياست نظامتمامپول دولتي بر  شوند و

) 1929- 33(نزد اغلب اقتصاددانان، معضل انقباض پولي و بحران اقتصادي بزرگ ناشي از آن 

 از انعطاف ناپذيري سيستم پايه طال از يك سو و ها ناشيگونه تلقي شد كه همه گرفتارياين

حل در استقرار يك نظام بانكي رو راه ازاين. استرويكرد انفعالي مقامات پولي از سوي ديگر بوده

 . ر تام تنظيم ميزان عرضه پول استبا داشتن اختيا) بانك مركزي(متمركز و تحت كنترل دولت 



                        261                                                                                  نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم

 

 

داني مانند هايك كه  ان مسلط شده بود كه اقتصاداين انديشه به قدري بر فضاي علمي آن زم

ميالدي اظهار داشت كه  1945كرد، در سال  طرفداري ميكمدستها از دولت در همه زمينه

البته او بعدها با مالحظه عملكرد نظام . سيستم پولي بايد تحت كنترل متمركز دولتي باشد

عقيده داد و به اين نتيجه رسيد كه در ، تغيير دوم هاي پس از جنگ جهانيپولي دولتي در دهه

  .)1-4ابلينگ،(يك جامعه واقعاً آزاد مبتني بر اقتصاد رقابتي ناگزير بايد پول را غيردولتي كرد

  

 نظام پولي پايه طال و اهميت آن در نظام بازار -2
هاي انتخاباتي هاي طوالني، مباحث پولي در اياالت متحده به موضوع جدالپس از سال

هاي مسكن و سقوط ارزش خارجي دالر، بحران وام.  تبديل شده است2008جمهوري رياست 

در اين ميان پيشنهاد پايان دادن به . هايي را درباره عملكرد نظام بانكي برانگيخته استپرسش

برخي . پول دولتي و بازگشت به سيستم پايه طال با حق نشر پول خصوصي مطرح شده است

 ليكناند،  توصيف كرده"ديوانگي"د اهميت نظري و عملي و حتي اين سيستم را منسوخ، فاق

عنوان يك گزينه سياست رغم وجود برخي نقاط ضعف در آن، سيستم بهواقعيت اين است كه به

هاي طوالني رياست بانك مركزي آمريكا آلن گرينسپن كه سال. پولي شايسته توجه جدي است

 از طرفداران سرسخت ،عنوان اقتصاددانفعاليت خود بهدار بود، از آغاز را عهده) فدرال رزرو(

، اين سيستم را ضامن "طال و آزادي اقتصادي" اي تحت عنواننظام پايه طال بود و در مقاله

به عقيده وي . دانستاندازي دولت از طريق تورم مياندازهاي مردم در برابر دستحفاظت از پس

اي براي عنوان وسيلهفاده دولتمردان از نظام بانكي بهترك سيستم پايه طال راه را براي سوء است

  هاي هاي مردم به دولت از طريق نشر اسكناسگسترش نامحدود اعتبارات و انتقال دارايي

ورزد كه كسري بودجه دولتي ترفندي او در اين مقاله تأكيد مي. پشتوانه واقعي بازكرده استبي

ايستد و از حقوق برابر اين ترفند موذيانه مي طال درسيستم پايه " .ها استبراي مصادره ثروت

 كه چرا دولتمداران نسبت به سيستم دريافتتوان بنابراين مي. كندمالكيت افراد حمايت مي

  .)5گرينسپن ،("پايه طال دشمني مي ورزند

كرد كه براي توصيه مي، كه رياست فدرال رزرو را برعهده داشتآلن گرينسپن هنگامي

او در سال . ها در سيستم پايه طال تقليد كرده پول دولتي بايد از رفتار سطح قيمتكنترل عرض

كنگره اياالت متحده، اظهار داشت كه تا زماني كه پول  در پاسخ به پرسشي در ميالدي 2001

 تصميمات سياسي است، يك سرانجامدولتي وجود دارد كه عرضه آن موضوع قانون و مقررات و 
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كرد مناسب عيناً همان كاري را بايد انجام دهد كه سيستم پايه طال به بانك مركزي با عمل

هاي بانك را 1970هايكه تورم ساليادآور شد دو سال بعد گرينسپن  .آوردخودي خود به وجود مي

 ها، اما آنكندها را محدود  چرا كه سيستم پايه طاليي وجود نداشت كه آن،مركزي ايجاد كردند

خصوص محدودكردن رشد پول، تورم را  ري و تقليد از سيستم پايه طال درتوانستند با يادگي

ناپذير جتناب طور مزمن و اوي معتقد است كه سيستم پول دولتي همه جا به. كنترل كنند

 كه چگونه اندگرفته كند كه اكنون بانكداران مركزي يادحامل تورم است و اظهار خوشحالي مي

ها كه سطح عمومي قيمتطوري به،سازي كننديه طال را شبيههاي سيستم پابسياري از ويژگي

  .)5وايت،(در عمل كنترل شود

سيستم پايه طال به معني نظامي است كه در آن واحد پولي با مقدار معيني از طال تعريف 

در اين سيستم نيازي . رودكار ميعنوان وسيله پرداخت نهايي بهشود، مقدار طاليي كه بهمي

 هايصادركنندگان پول كاغذي و سپرده. عنوان پول جريان يابدهاي طال بهماً سكهنيست كه حت

هاي كاغذي خود را قابل  پول،هاي تجاري خصوصي هستندطور معمول بانكديداري كه به

اي براي بازپرداخت نقدي عنوان ذخيرههاي طال را بهها و شمشكنند و سكهتبديل به طال مي

ها به تبديل پول به طال، حجم پول به علت الزام قراردادي بانك. دارند ميطال به متقاضيان نگه

كه همچنان. شودها يعني ابزارهاي پرداخت روزانه متناسب با مقدار طال تنظيم كاغذي و سپرده

 بايد ميان دو نوع سيستم پايه طالي واقعي و ساختگي تفاوت قايل ،گويدميلتون فريدمن مي

 در سيستم پايه ليكنشود؛ كار گرفته ميعنوان پول بهطالي واقعي، طال بهدر سيستم پايه  .شد

به رغم شباهت . كندالمللي معين ميطالي ساختگي، دولت قيمت طال را در سطح ملي يا بين

 همچنانكه قيمت بازار رقابتي با قيمت ،ها در واقع كامالً متفاوتندظاهري اين دو سيستم، آن

 ، سيستم پايه طالي واقعي كامالً با اصول اقتصاد آزاد سازگار است.انحصارگر متفاوت است

همكاري و ائتالف . كه سيستم پايه طالي ساختگي كامالً در تضاد با چنين اصولي استدرحالي

  .)1-2فريدمن،(ريزي متمركز دولتي مؤيد اين تضاد است برنامه ميان بانكداران مركزي و طرفداران

اخت تمايز ميان اين دو سيستم واقعي و ساختگي پايه طال براي فريدمن معتقد است كه شن

ورزد كه سواي او تأكيد مي. عملكرد جامعه آزاد و مبتني بر اقتصاد رقابتي اهميت حياتي دارد

 همين ،جنگ، آنچه بيش از هر چيز اعتقاد عمومي به اصول اقتصاد آزاد را متزلزل ساخته

عنوان طور متناوب بهطول نيمه اول قرن بيستم بهسيستم پايه طالي ساختگي بوده كه در 

دولت هيچ  سيستم پايه طالي واقعي، در. سيستم پايه طال بر نظام بانكي حاكم شده است

عنوان پول كااليي مورد استفاده قرار طال به .كندمحدوديتي براي مبادالت آزادانه طال ايجاد نمي
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كنند و متعهد به نقدكردن آن برحسب   منتشريذتوانند پول كاغها ميگيرد و البته بانكمي

 1913گويد اين نوع سيستم پايه طالي واقعي حداقل از فريدمن مي. طال به مقدار معيني باشند

 ميالدي در اياالت متحده منسوخ شده و جاي خود را به سيستمي داده كه در 1934و يقيناً از 

در . كندآزادانه آن محدوديت اعمال ميكند و بر معامالت آن دولت قيمت طال را معين مي

داري و سيستم پايه طالي تصنعي، قواعد بازار جاي خود را به اراده و تصميمات مقامات خزانه

  .)3- 4فريدمن،( دهد و اين برخالف اصول بازار رقابتي استبانك مركزي مي

كنند و در مياز جمله داليلي كه براي دخالت بيشتر مقامات حكومتي در نظام پولي عنوان 

 آثار زيانبار كاهش ،نمايندگيري سيستم پايه طالي ساختگي را توجيه مينوعي شكلواقع به

اما نكته مهمي كه اغلب . آيد طالي كافي به وجود مينبود است كه به علت 1هاسطح قيمت

ياالت اقتصاد ا. ها هميشه و الزاماً زيانبار نيستشود اين است كه كاهش سطح قيمتفراموش مي

ها را ترين دوره كاهش سطح قيمتميالدي طوالني 1900و  1880هايمتحده در فاصله سال

 اين امر براي اقتصاد واقعي آمريكا نه تنها فاجعه بار نبود بلكه توأم با رشد و ، ليكنتجربه كرد

 شتگذاكاهش  طور يكنواختي رو بهها در اين دو دهه بهسطح قيمت. اي بودسابقهشكوفايي بي

 درصد پايين آمد، اما توليد واقعي سرانه كه در آغاز دوره معادل 10و در پايان دوره در مجموع 

 دالر افزايش يافت و 4,943بود در پايان دو دهه به ) 2000به قيمت پايه سال( دالر 3,379

ن اقتصاددانان پولي ميا.  درصد رشد كرد46كل دوره  رشد توليد واقعي سرانه به اين ترتيب در

اولي ناشي از رشد سريع . ضرر و زيانبارها تمايز قايل هستند، بيدو نوع كاهش در سطح قيمت

متحده  در اياالت 1900 تا 1880هاي توليد محصوالت نسبت به رشد پول است كه در فاصله سال

بيني نشده و ناگهاني در حجم پول است كه در اتفاق افتاد، اما دومي ناشي از كاهش پيش

روي داد و مسئوليت آن، همچنانكه پيش از اين اشاره ) 1929- 33(انقباض بزرگ پولي جريان 

بود و نه سيستم پايه طالي واقعي كه  شد، اساساً برعهده مقامات دولتي و سيستم فدرال رزرو

ها توان شاهد كاهش ماليم قيمتدر سيستم پايه طالي واقعي مي. عمالً كنار گذاشته شده بود

در ويژه ها بهقيمت. يابدتر از مقدار طال افزايش ميبود كه توليد كاالها سريعهايي در دوره

 مانند گيرد،ها صورت مي در توليد آنفناوريهاي يابد كه پيشرفتخصوص كاالهايي كاهش مي

در سيستم پول دولتي، بانك مركزي .  در اياالت متحده1880هاي پس از نفت و فوالد در سال

وري بيشتر است با افزايش هاي برخي كاالها را كه ناشي از بهرهاهش در قيمتتواند آثار كمي

                                                
1 Deflation 



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 264

 

 

طور بهها را ها جبران كند و به اين ترتيب كاهش سطح قيمتحجم پول و باالبردن ساير قيمت

 توليد هاياما هيچ فايده اقتصادي در اين كار نيست زيرا كاهش هزينه. ميانگين از ميان بر دارد

ساختار و  تأمل در .)4وايت ،(گذاري ندارد وري تأثير منفي روي سرمايهيش بهرهناشي از افزا

 پولي هايتواند براي سياستگذاري پولي مناسب حتي در نظامكاركرد نظام پايه طالي واقعي مي

  . دولتي كمك كند

  

  گيري نظام بانكي در ايرانشكل -3

 شودعنوان عمليات بانكي شناخته ميكه پيش از اين اشاره شد، آنچه كه امروز بهطوريهمان

هاي كااليي ها تبديل پولنها داشته كه فعاليت اصلي و اوليه آهاي صرافابتدا ريشه در فعاليت

هايي كه با تجارت سر و كار صرافي در همه تمدن. مختلف و تسهيل مبادالت تجاري بود) فلزي(

شدن از نوع متفاوت و تبديل هاييها به فعاليت تحول فعاليت آنليكن ،واج داشتر داشتند

شود به اروپاي دوران جديد ها به كسب و كار مدرني كه به آن بانكداري اطالق ميآنتدريجي 

 در ايران نيز صرافي از ديرباز وجود داشته و هر دوره تاريخي كه امنيت و آرامش در .گرددبازمي

ويژه تجارت خارجي توسعه يافته، صرافي نيز اهميت بيشتري ار شده و تجارت، بهكشور برقر

در دوران شكوفايي تجاري صفويه، بازار اصفهان يكي از بزرگترين مراكز صرافي . پيدا كرده است

اي از ناامني و آشفتگي در اوضاع دوره اما پس از سقوط صفويه و آغاز. دنياي آن زمان بود

با برقراري نسبي آرامش و امنيت . ارت و به تبع آن صرافي نيز رو به افول نهادسياسي ايران، تج

اي ناصرالدين شاه قاجار در ايران، تجارت و صرافي نيز جان در كشور در دوران سلطنت نيم سده

تري طور جديدر اين دوران كه آشنايي ايرانيان با دستاوردهاي تمدني غربي به. اي گرفتتازه

هاي جديد تجارت و  تجار ايراني نيز اندك اندك در جريان روش،ته آغاز شده بودت به گذشنسب

پيش از رواج . ها بهره گيرندكردند تا حد مقدور از آنگرفتند و تالش مي صرافي اروپايي قرار

  ها بخش مهمي از نيازهاي پولي معامالت در ايران را برآورده بانكداري مدرن در ايران، صراف

   يكي از ابداعات مهم صرافي در ايران در نيمه سده نوزدهم ميالدي، نشر سندي .ساختندمي

اين سند را همانند اسناد مشابه آن در اروپا، پيش درآمد اوليه پول كاغذي .  بود"بيجك"نام هب

بيجك عبارت از سندي بود كه صراف ضمن آن وصول ". توان به حساب آوردمي) اسكناس(

نمود و معموالً در كوتاه يا اكثراً عندالمطالبه تعهد پرداخت ميو به عدهمبلغي را اعالم داشته 
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شد و برحسب ميزان معروفيت و اعتبار صراف، در بازار رواج مقابل بروات تسليمي تجار صادر مي

  .)21بانك ملي ايران ،("يافتمي

رافي از اين در اوضاع اقتصادي و پولي آن زمان، بيجك كاركرد تأثيرگذاري داشت و اسناد ص

نوع در مراكز رونق بازرگاني مانند تبريز، اصفهان و شيراز رواج بسياري داشت و بخش عمده 

همراه انتشار بيجك براي صرافان سود سرشاري به .گرفتها انجام ميمعامالت بزرگ توسط آن

ناي تنگحال وسيله مهمي براي رفع  همان شد و درها ميداشت و باعث تقويت بنيه مالي آن

گونه كه لوريني، آن. كاستپولي در بازار بود و از آثار كمبود مسكوك پولي در جريان مي

گزارش  ،)ميالدي1900رم، (" پولي آنايران اقتصادي معاصر و مسئله" كتاب نويسنده ايتاليايي

 وسيله بيجك انجام     درصد معامالت عمده در تبريز به60ميالدي حدود 19اواخر سده  در كرده،

 رواج اين نوع اسناد كه در واقع حكم نوعي اسكناس را داشت، .)23بانك ملي ايران،(گرفتمي

 ممنوع و ،در نشر اسكناس) ميالدي1889( امتياز انحصاري بانك شاهنشاهيواگذاري علت به

  .شدمتوقف 

 ميالدي يعني يك سال پيش از بانك 1888 بانك به معناي جديد آن در سال نخستين

اين بانك بدون كسب امتياز خاص و با نام بانك جديد . ر ايران آغاز به فعاليت كردشاهنشاهي د

 هاييتدريج شعبهمقر اصلي بانك در تهران بود و به. كار كردشرق كه مركز آن در لندن بود آغاز به

ساله هاي يك سپرده، به درصد4ماهه هاي ششاين بانك به سپرده. كرددر شهرهاي بزرگ داير 

 معادل اي، بهرهشده بودبار در ايران معمول هاي جاري كه براي اولينصد، و براي حساب در6

  كه افراد غير بازرگان نيز در مدت كوتاهي با  اين بهره موجب شد. پرداخت درصد مي5/2

بانك جديد شرق . گونه عمليات آشنا شوند و قسمتي از مبادالت با صدور چك انجام گيرداين

يت قابل پرداخت بود، مبادرت دار خود كه به رؤهاي پنج قراني بر عهده خزانهبه صدور حواله

ها كه برخالف بيجك ارزش جزيي و محدود داشت و قابل استفاده در معامالت اين حواله. ورزيد

 با .)30بانك ملي ايران،(  و تا حدي رواج يافترفتميكار كوچك بود، براي خريدهاي روزانه به

هاي ايراني با ماهيت جديد عمليات بانكي بيشتر آشنا شدند و صراف اي اين بانك،هآغاز فعاليت

زودي به شرط اصلي سسات صرافي ايراني به، مؤبه عقيده لوريني. درصدد رقابت با آن برآمدند

موفقيت در اين رقابت كه مسلح شدن به فنون جديد بانكداري بود پي بردند و براي نيل به اين 

با توجه به اينكه ايرانيان " .ها نشان داده بودترين راه را به آنديد شرق كوتاهمقصود، بانك ج

نظر كامالً مهياي قبول تكنيك جديد بودند و نسبت به آن جمود و خشكي نداشتند، چنين به

اند و حتي ممكن بود، اين رقابت كه صرافان ايراني امكان و توانايي پيروزي را داشته آيدمي
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اي هاي قابل مالحظهتكامل بانكداري در ايران بشود و در مدت كوتاهي پيشرفتسبب توسعه و 

ولي قبل از آنكه نتيجه قطعي و نهايي حاصل شود، امر مهمي  .نصيب صرافان ايراني گرداند

اين . حادث شد و حريفي بسيار نيرومند جانشين بانك جديد شرق شده و وارد عمليات گرديد

 بود كه با امتيازات عديده و اختيارات وسيع تشكيل و به فعاليت حريف بانك شاهنشاهي ايران

   .)31بانك ملي ايران،("در ايران مشغول گرديد

 به  ناصرالدين شاهسوي ميالدي به موجب امتيازي كه از 1889بانك شاهنشاهي ايران در سال 

در ايران آغاز  گرديد، فعاليت خود را ءسس خبرگذاري رويتر، اعطا، مؤبارون جوليوس دو رويتر

اين بانك برخالف بانك جديد شرق كه از امتياز خاصي برخوردار نبود، حق انحصاري نشر . كرد

هاي خزانه دولت  حسابنگهدارياسكناس را به خود اختصاص داد و چون طبق امتيازنامه، 

ترتيب به اين ". عمالً به بانك دولتي ايران تبديل شد،عهده اين بانك گذاشته شدبرايران نيز 

هاي خصوصي خارجي، با مديران خارجي و در بانك دولتي ايران، با تابعيت خارجي، با سرمايه

ها و منظورهاي متضاد حفظ اي واحد با هدفسسه، مؤعبارت ديگربه. شدخارج از كشور تشكيل 

 "منافع مادي و ملي صاحبان سهام و همچنين تأمين منافع عمومي ملت ايران به وجود آمد

هاي  اعطاي امتياز انحصاري به يك بانك خارجي و اعمال محدوديت.)34 ملي ايران،بانك(

گيري نظام بانكي داخلي و مستقل هاي ايراني، اقتصاد ايران را از شكلفهاي صرافعاليت فراوان

. هاي بزرگ ايراني را به نهادهاي بانكي جديد از بين بردمحروم كرد و امكان تبديل شدن صرافي

سيس بانك ملي ايران أبراي ت)  ميالدي1906(اي زيادي در جريان نهضت مشروطه هتالش

 شمسي 1307 در سال سرانجامبانك ملي ايران . به نتيجه نرسيدكدام ، ليكن هيچصورت گرفت

سوي اسكناس از حق نشر )  ميالدي1930( شمسي 1309تأسيس شد و در سال ) ميالدي1928(

 شاهنشاهي پس از چهار دهه جنبه دولتي خود را از دست داددولت ايران بازخريد شد و بانك 

 سياه ندانيم و حتي اين فرض  كارنامه بانك شاهنشاهي ايران را اگر كامالً.)43بانك ملي ايران،(

دور از ذهن را بپذيريم كه اين بانك صادقانه درصدد آشتي دادن منافع سهامداران خارجي خود 

 هربه) 78جونز،(صورت به توسعه اقتصادي ايران كمك كرد  ره و منافع ملي ايران بود يا به

گيري خودجوش حال نبايد فراموش كنيم كه قدرت انحصاري اين بانك عمالً مانع شكل

  . كوچكي نيستداري خصوصي در ايران شد و اين مسئلهبانك

 1304 در سال) بعداً بانك سپه ("بانك پهلوي قشون" بانك با سرمايه ايراني با نام نخستين

اين بانك كه بخشي از سرمايه آن از محل وجوه صندوق بازنشستگي . شمسي تأسيس شد

 ناظر بر رفع نيازهاي صاحب منصبان و افراد قشون ،افسران و درجه داران ارتش تأمين شده بود
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بانك ملي ايران با هدف كمك به پيشرفت )  شمسي1307( اما سه سال بعد .)72ربيعي،(بود

عنوان يك بانك دولتي فراگير، فعاليت خود را آغاز  به"الحت و زراعت و صناعتامر تجارت و ف"

 شمسي انتشار اسكناس به انحصار اين بانك ايراني درآمد و از ابتداي سال 1309از سال . كرد

عمليات بانكي   عالوه بر1317از مرداد ماه سال . هاي بانك انتشار يافت اولين اسكناس1311

هاي فظ ارزش پول و موازنه ارزي، تنظيم اعتبارات كشور و نظارت بر فعاليتوظايف مربوط به ح

ها و در واقع انجام وظايف بانك مركزي و رهبري و هدايت اقتصادي كشور، به بانك ساير بانك

با تشكيل بانك ملي ايران، بانك شاهنشاهي اهميت خود را  .)22والي نژاد،(شدملي ايران واگذار 

هاي دولتي، خصوصي و جاي آن بانكتدريج برچيده شد و بههاي آن بههاز دست داد و شعب

اولين بانك خصوصي با سرمايه ايراني به نام بانك بازرگاني در سال  .مختلط ايراني تأسيس شد

شد، تأمين مالي مي صورت شركت سهامي ادارههدف اين بانك كه به.  آغاز به كار كرد1328

ران و صنايع غيرماشيني با پرداخت وام به توليدكنندگان بود و در وبازرگانان، حمايت از پيشه

 بانك 36 شمسي حدود 1357 تا سال .)85ربيعي،(كردهاي بانكي نيز فعاليت ميانواع فعاليت

هاي خصوصي پس از انقالب اسالمي با حكم شوراي انقالب، ملي اعالم بانك. جديد تأسيس شد

هاي صورت شش بانك تجاري، سه بانك تخصصي و بانكهاي كشور به آن بانكدرپيشدند و 

  .)22والي نژاد،(استان درهم ادغام گرديد

عنوان عنوان يك بانك تجاري در تضاد با وظايفي بود كه بههاي بانك ملي ايران بهفعاليت

رو الزم بود كه وظايف مربوط به حفظ ارزش اين از.  عهده آن گذاشته شده بودبربانك مركزي 

ها از تنظيم اعتبارات و نشر اسكناس و پول فلزي و اعمال نظارت بر نحوه عمليات بانكپول و 

به اين ترتيب بانك . اين بانك منفك شود و همانند ساير كشورها به بانك مركزي واگذار گردد

، هاكار كرد و كليه فعاليت، رسماً آغاز به1339، مصوب"قانون بانكي و پولي كشور"مركزي مطابق 

ف و اختيارات ويژه بانكداري مركزي از بانك ملي گرفته شد و به بانك مركزي واگذار وظاي

 از اين تاريخ ايران در جرگه كشورهايي درآمد كه نظام بانكي آن مبتني بر .)27والي نژاد،(گرديد

  .بانكداري مركزي است

است و اين ، امتياز انتشار پول در انحصار دولت 1339 قانون بانكي و پولي 14طبق ماده 

امتياز مطابق مقررات اين قانون منحصراً از طرف بانك مركزي ايران بدون دخالت هيچ دستگاه 

 منظوربه" همين قانون،28 ماده 1براساس بند . شوددولتي يا خصوصي ديگري به اجرا گذارده مي

گردد سسه مستقلي به نام بانك مركزي ايران تشكيل مي مؤ،حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات

 ابهام .)27-28والي نژاد،("كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود
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نام سسه مستقلي بهدولت در نشر پول و رابطه آن با مؤموجود در اين قانون به حق انحصاري 

اين ابهام  .گرددبانك مركزي كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي است بر مي

اند بانك  كه تالش كردهيي كشورهاتمام منحصر به قانون پولي و بانكي ايران نيست و در البته

  .اي مستقل از دولت باشد، وجود داردسسه مؤ،رغم دولتي بودنمركزي به

 شمسي، سه تحول مهم در بانكداري 1357گيري انقالب اسالمي ايران در سال با شكل

ها و سوم تصويب قانون عمليات دوم ادغام آن ها،نكايران اتفاق افتاد، نخست دولتي شدن با

 از سوي  اسالميهاي نخستين پس از انقالبدو اقدام اول در همان ماه. بانكي بدون ربا بود

 به تصويب مجلس شوراي اسالمي 1362شوراي انقالب صورت گرفت و اقدام سوم در سال 

 بود 1370تر شد و تنها از اواخر دههكشور بيش از پيش دولتي به اين ترتيب نظام بانكي. رسيد

شدن دولتي.  بانك داده شدآخر درسسات اعتباري و  بخش خصوصي اجازه تأسيس مؤكه به

 هرچه بيشتر قوه مجريه چيرگيثري در هاي پس از انقالب نقش مؤكامل نظام بانكي در سال

هاي ي، بانكسسات دولت اقتصاد كشور داشت و مانند همه مؤبر كل) قدرت سياسي حاكم(

نحو مطلوبي از جهت بازار پولي سامان هاي اقتصادي خود را بهدولتي نيز نتوانستند فعاليت

علت ضعف بازار سرمايه متشكل در اقتصاد ما كه بخشي از آن ناشي از قوانين به گمانبي. بخشند

گزير بر هاي اقتصادي ناناكارآمد در اين خصوص است، بخش اعظم تأمين مالي بنگاهمبهم و 

  . دوش نظام بانكي نهاده شد و در نتيجه اين نظام را از ماهيت پولي خود دور ساخت

  

  پول و تورم  - 4

 پولي است يك اصل پذيرفته شده و مورد ين موضوع كه تورم در اصل يك پديدةامروزه ا

وامع، دهد كه در اغلب جهاي تجربي نشان ميعالوه، بررسيبه. اجماع اكثريت اقتصاددانان است

 هايياما موضوع جالب توجه در پژوهش. رابطه مستقيمي ميان افزايش حجم پول و تورم وجود دارد

 صورت گرفته حاكي از اين واقعيت است كه همبستگي ميان نرخ رشد انواع پول و به تازگيكه 

 كه وهشيپژ هاييافته. بوده است) پول كااليي( بيشتر از نظام پايه طال 1تورم در نظام پول دولتي

هاي زماني طوالني حاكميت نظام پول پايه كااليي و دوره  پانزده كشور دربارهرولنيك و وبر در

پول (گوياي همبستگي بسيار زياد ميان رشد متغيرهاي پولي  ،اندنظام پول دولتي انجام داده

پول ام اين همبستگي در نظ. و نرخ تورم در وضعيت نظام پول دولتي است) پايه قوي و نقدينگي

                                                
1 Fiat standards 
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 ديگر هاي يافته.)1314رولنيك و وبر،( شدت آن بسيار كمتر است، ليكنشودكااليي نيز مشاهده مي

درصد در  14 تا 13اين تحقيق اين است كه ميانگين رشد پول پايه قوي و نقدينگي حدود 

  درصد5 تا 3كه اين نسبت در نظام پولي كااليي حدود  درحالي،سال در نظام پول دولتي بوده

كه نظام پولي  كشور نمونه آماري، نرخ رشد پول زمانيافزون بر اين، در تمام پانزده. بوده است

در نكته مهم ديگر  .ه است بيشتر از زماني بوده كه نظام پولي پايه كااليي حاكم بود،دولتي شده

 17/9  پولي دولتيهايمدت است كه اين نرخ براي نظامبلند، ميانگين نرخ تورم در اين ارتباط

  .)1317رولنيك و وبر،(درصد برآورد شده است 75/1هاي پول كااليي، درصد در سال و براي سيستم

طور هاي پولي يا بهتبع آن نرخ تورم در نظامتوضيح پايين بودن نرخ رشد حجم پول و به

در نظام پايه . عمده نظام پايه طال نسبت به نظام پولي دولتي، چندان پيچيده نيست مشخص و

رو است يا به سخن ههاي تكنولوژيكي روب با محدوديت،طال، رشد پول پايه قوي يا پايه پولي

ديگر پايه پولي متغيري مستقل از اراده مقامات پولي است و بستگي به چگونگي استخراج، 

اين محدوديت يك مانع دروني و عيني براي افزايش حجم پول و . توليد و تجارت طال دارد

 در سيستم پول دولتي اين مانع دروني وجود ندارد و كه، درصورتيكند مينقدينگي ايجاد

توانند پايه پولي و تبع آن حجم نقدينگي را افزايش مقامات پولي به اراده و صالح ديد خود مي

و تصور ) 1929- 1933(تجربه انقباض بزرگ پولي و در پي آن بحران بزرگ اقتصادي . دهند

علت انعطاف ناپذيري سيستم پايه طال  ناشي از كمبود عرضه پول بهاينكه اين انقباض و بحران

هاي پولي انبساطي گيران پولي را به سمت سياستصورت گرفته است، اقتصاددانان و تصميم

 1936 كينز در سال "عمومي نظريه"چنين فضاي فكري بود كه كتاب معروف  در .سوق داد

دانشگاهي الي توصيه شده در آن مورد استقبال محافل هاي پولي و مميالدي انتشار يافت و سياست

ثر علت اصلي ركود اقتصادي و كينز كمبود تقاضاي مؤبراساس نظريه . كارشناسي قرار گرفت و

 انبساطي باشد تا با بايستمي سياست پولي ،جويي اين معضالتبيكاري است و براي چاره

ها، تقاضاي كل گذاري بنگاهي سرمايههاهاي مصرفي خانوار و هزينهتشويق و تحريك هزينه

  در چارچوب فكري كينزي مسئله.افزايش يابد و رونق اقتصادي و اشتغال كامل حاصل شود

براي باال يابد و حتي در مواردي وجود تورم ماليم تورم به يك مشكل ثانوي و جنبي تقليل مي

  . شود ميپيشنهادثر نگهداشتن سطح تقاضاي مؤ

مدت موجب افزايش اشتغال ي ممكن است در شرايط خاصي در كوتاههاي انبساطسياست

 بلكه برعكس به بيكاري ،كندمدت نه تنها به اشتغال كمك نميبلند تورم مزمن در ليكنشود 

پيشرفته  ميالدي در اغلب كشورهاي 1970هاي افزايش توأم تورم و بيكاري در سال. زنددامن مي
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هاي تجربي كه رابرت بارو بر بررسي. مدت آشكار ساختبلند  كينزي را درنظريهدنيا، نادرستي 

 ميان تورم و مورد ارتباط  در ميالدي1990 تا 1960هاي هاي صد كشور براي سالاساس داده

   يعني در .رشد اقتصادي انجام داده حاكي از وجود رابطه معكوس ميان اين دو متغير است

 دهه پايان در واقع از .)166بارو،(اقتصادي كمترمدت تورم بيشتر همراه است با نرخ رشد بلند

هاي مركزي در اغلب كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيدند كه بايد در  بانك، ميالدي1970

گونه  زيرا معلوم شد تورم ناشي از اين،كنندبازنگري هاي عرضه پول آسان و ارزان سياست

تورم به ثباتي ناشي از  بلكه بي،كندكمكي نميها نه تنها به رشد اقتصادي و كاهش بيكاري سياست

ها در شرايط تورمي بازدهي واقعي دارايي. رساندآسيب ميعملكرد مناسب فعاالن اقتصادي 

گرفتن بيشتر انداز كم شده و تمايل به واميابد و در نتيجه اين كاهش رغبت به پسكاهش مي

اضيان با ريسك باال به بازار است كه موجب  ورود متقافزايش تقاضا براي وام به معناي. شودمي

هايشان بكاهند يا نرخ بهره را افزايش دهند، از تعداد وام كه نتوانندها درصورتيكه بانك شودمي

توان نتيجه گرفت كه فرايند تورمي به علت كاستن از بنابراين مي. بندي كنندرا سهميه آن

ها نسبت به سالمت تقاضاهاي وام، اعتبارات ردن بانكو بدبين ك) هامنابع بانك(انداز ميزان پس

بويد و ( آورد رشد اقتصادي را پايين ميسرانجامدهد و مي قابل دسترسي براي توليد را كاهش

  .)1چپ،

 هاي مركزي در كشورهايبا جدي گرفتن نقش مخرب تورم در عملكرد اقتصادي، مقامات بانك

ز ديگر كشورها، انضباط پولي، كنترل تورم و ثبات در تبع آن در بسياري اپيشرفته دنيا و به

هاي پولي قرار دادند و براي نيل به اين منظور استقالل بيشتري را ها را سرلوحه سياستقيمت

شدن نظام بانكي به ابزاري گيري سياسي درخواست كردند تا بتوانند از تبديلاز حوزه تصميم

كاهش چشمگير تورم در دو  .كنند جلوگيري )كسري بودجه(براي حل مشكالت مالي دولت 

رويكرد دنبال آن، حاكي از موفقيت  دنيا و افزايش نرخ رشد اقتصادي بهبيشتردهه گذشته در 

دنيايي با تورم اي نه چندان دور تصور در گذشته. هاي پولي و تورم استجديد نسبت به سياست

عنوان يك بيماري مزمن از كشورها بهتورم در بسياري . رسيدمينظر پايين دست نيافتني به

تر كند به وجود آن شد و هراس از اينكه مقابله با آن ممكن است حال بيمار را وخيمتلقي مي

شد كه چگونه تورم اين هراس اغلب موجب غفلت از اين موضوع مهم مي. بخشيدتداوم مي

كه زماني ليكن ،سازدموجب تخصيص غيركاراي منابع شده و رشد اقتصادي را محدود مي

 ضد هايكه سياست دريافتند زودي به، مقابله با تورم را پيدا كردندسرانجام شهامتسياستگذاران 
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تصادفي نيست كه پايين آمدن . شدهزينه تر از آن چيزي بود كه قبالً تصور ميتورمي بسيار كم

  .شد همراه 1990ها تورم در سطح دنيا با رشد شتابان اقتصاد جهاني در سال

سازي موتور محركه رشد اقتصادي در چند دهه گذشته در آزادسازي اقتصادي و خصوصي

ايجاد كردند كه ها زماني دستاوردهاي پايداري اما اين سياست. استاغلب كشورهاي دنيا بوده 

تجربه تركيه در اين . دنعين حال توأم با ثبات در نظام پولي و كنترل تورم باش  درتوانستند

 1980برنامه آزادسازي و اصالحات گسترده اقتصادي در اوايل دهه. ار روشنگر استخصوص بسي

ها اصالحات در نظام بانكي به اندازه  چون همراه با آنليكن ،ميالدي بسيار مهم و اساسي بود

هاي مزمن مالي و تورم شتابان گرفتار كافي انجام نشد، اقتصاد كالن تركيه در چنبر عدم تعادل

  درصد60طور متوسط پاياني قرن بيستم، نرخ تورم در تركيه به دهه طي دو .آمد

 آغازين سده هايها و تورم شديد در سالثباتي قيمت ناشي از بيهاي بحران.)2005،2كروگر،(بود

 تمايل شديدي ،بيست و يكم به اوج رسيد و مردم تركيه كه از اين وضعيت به تنگ آمده بودند

 قطعي براي مشكالت، از خود نشان حلييافتن راهي اقتصادي و براي انجام اصالحات اساس

به اين ترتيب انجام تحوالت مهم و شجاعانه از سوي سياستگذاران اقتصادي امكانپذير . دادند

سياستگذاري اقتصادي و . ترين ناظران هم غيرمنتظره بودنتيجه اصالحات براي خوشبين. شد

رشد توليد ناخالص . يب كشور شدهاي بزرگي نصموفقيتتبع آن اقتصاد تركيه تحول يافت و به

 درصد 10نزديك به ) 2004( درصد و در سال سوم 8ملي واقعي در سه سال پس از آغاز اصالحات 

 در سال درصد 8 درصد در سال رسيده بود سه سال بعد به 70 به 2001نرخ تورم كه در سال . شد

 ايجاد انضباط مالي و كاستن از بدهي ،صادي اصالح اقتراهبرديترين بخش مهم .كاهش يافت

 واحد 30اندازه بخش عمومي بود كه در سايه آن نسبت اين بدهي به توليد ناخالص داخلي به

  .)2- 2005،3كروگر،(درصد در مدت سه سال كاهش يافت

 بنابراين .هاي مالي دولت داشتعلت اصلي معضل تورم در تركيه ريشه در عدم تعادل

اما در اين ميان استقالل بانك . اي مالي شرط الزم براي حل اين معضل بودهاصالح سياست

كنترل  همان ميزان اهميت داشت و بدون آن موفقيت درمركزي نيز براي ايجاد انضباط پولي به

واقعيت اين است كه اصالحات در نظام بانكي و آزادسازي و .  آيددستبهتوانست تورم نمي

 هاي اين اصالحات مانع از بروز تورم، ليكن آغاز شده بود1980هاي سالرقابتي كردن آن از همان 

تركيه زماني توانست واقعاً بر مشكل تورم فائق آيد . شديد طي دو دهه پاياني قرن بيستم نشد

اين موضوع در خصوص كشور شيلي نيز كامالً قابل مشاهده . كه بانك مركزي استقالل يافت

 درصد رسيده بود كه با 500 به بيش از 1970 هايسال درنرخ تورم در اين كشور . است
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 استقالل يافتن بانك مركزي سرانجام سياسي و هايهاي پولي از جريانجداكردن سياست

هاي آغازين قرن بيست طور چشمگيري كنترل شد و در سال ميالدي، به1989شيلي در سال 

  .)2007،27كروگر،( درصد كاهش يافت5 به كمتر از و يكم

 نبايد از نظر دور داشت اين است كه صرف استقالل بانك مركزي بارهنكته مهمي كه در اين

اين . ها كافي نيستاز جهت قانوني و سياسي، براي كنترل تورم و ايجاد ثبات در نظام قيمت

 به دورنقدينگي  هاي پولي درست و كنترل حجماي براي اعمال سياستاستقالل در حقيقت وسيله

گرينسپن معتقد بود كه موفقيت  همچنانكه پيش از اين اشاره شد، .اي سياسي استاز فشاره

 .سازي نظام پولي پايه طال استهاي پولي، در گرو شبيهبانك مركزي در ايجاد ثبات در قيمت

  شديد نشود،هايولي دچار نوسانبه اين معنا كه مقامات پولي بايد تالش كنند كه مقدار پايه پ

سياستمداران  يش حجم پول براساس نيازهاي اقتصاد واقعي تنظيم گردد و نه ارادهزا نتيجه افدر

امتياز بزرگ نظام پولي پايه طال اين بود كه در آن پايه پولي يك . براي حل معضالت مالي خود

كه در نظام پولي دولتي، پايه پولي  درحالي،واقعيت عيني مربوط به بازارهاي خصوصي بود

طي به نظام بازار ارتباشود و است كه به اراده مقامات پولي توليد مياسكناس و مسكوكي 

به سخن ديگر، اينجا عرضه پول يك متغير مستقل از نظام بازار خصوصي است . خصوصي ندارد

بنابراين خطر بازگشت به تصميمات . ها استگيران سياسي يا تكنوكراتو تابعي از اراده تصميم

مدتي بلند مگر اينكه قيد و بندها و قواعد قانوني ،شه وجود داردسياسي و غيركارشناسانه همي

  .انديشه شود كه مقامات پولي حتي در چارچوب بانك مركزي مستقل، نتوانند از آن عدول كنند

  

  گيريبندي و نتيجهجمع

نظام بانكي مدرن ايران از همان ابتدا براساس اراده و تحت كنترل قدرت سياسي حاكم 

هاي خصوصي نسبتاً زيادي در ، بانكهاي پيش از انقالب اسالميه در سالگرچ .شكل گرفت

 در هر صورت نظام بانكي تحت كنترل بانك مركزي كامالً ، ليكنكردندكشور ما فعاليت مي

عنوان رغم اينكه سيستم پولي ايران از زمان تأسيس بانك شاهنشاهي بهبه. دولت ساخته بود

 شده بود و بعدها كه بانك ملي و سپس بانك مركزي جايگزين اين بانك دولتي، پايه طال اعالم

 اما در عمل نظام پايه طالي ما از ،بانك شدند همان سيستم پايه طال را طبق قانون حفظ كردند

كردند ها اراده ميبود و نه واقعي، يعني هر زمان كه دولت) به تعريف فريدمن(نوع ساختگي 

  پذيري پول كاغذي به طال عمالً دادند و تبديلول ملي تغيير ميطال و برابري آن را با پقيمت 
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عنوان واحد پول ايران با  شمسي، ريال به1351طبق قانون پولي و بانكي سال . شد نميانجام

كه تعهد بانك شده است همان قانون تصريح   دراست، ليكنمقدار طالي معيني تعريف شده 

در هر صورت، بررسي !  هاي خود بانك است و نه طالل مردم باز پرداخت پوبرابرمركزي در 

كارشناسان و  هايي كه استقالل نسبيدر سال :دهدمي هاي پيش از انقالب نشانوضعيت تورم در سال

هر و است ها برخوردار شده سياستگذاران اقتصادي و پولي رعايت شده، نظام بازار از ثبات قيمت

 شديد هايها دچار نوسان غيركارشناسانه حاكم شده نظام قيمتهايزمان كه اراده سياسي و ديدگاه

ها و ترين دوره از جهت ثبات قيمت شمسي در كشور ما درخشان1340دهه . و تورم شده است

ها كمتر از رقمي و در بيشتر سالنرخ تورم در اين دوره تك. آيدحساب مينيز رشد اقتصادي به

يابند و مي ، كه درآمدهاي نفتي افزايش1350در دهه حال آنكه وضعيت است،  درصد بوده 2

ها شود، كامالً متفاوت است و قيمترويكردهاي سياسي بر رويكردهاي كارشناسانه حاكم مي

در اين دوره نرخ تورم دو رقمي شده و در سال . شوندثباتي شديد و تورم چشمگير ميدچار بي

  . درس درصد مي25 به باالترين سطح خود يعني 1356

طوركلي  در قوانين و مقررات و بهبسياريهاي هاي پس از انقالب اسالمي دگرگونيدر سال

ها در جهت استقالل بخشيدن  از اينكدامگرفته است، ليكن هيچدر نظام بانكي كشور صورت 

  بانك مركزي در عمل  .شودانجام نمي) بانك مركزي(به بدنه كارشناسي و سياستگذاري پولي 

. گردداي از نهادهاي وابسته به دولت و مجري دستورات حكومتي تلقي مي زيرمجموعهعنوانبه

 هايهدفگذاري قق نيافتن سيستماتيك مركزي در كنترل حجم نقدينگي و تحبانك نداشتنتوفيق 

شدن نظام بانكي به ابزاري براي حل هاي پنج ساله در اين خصوص اساساً علتي جز تبديلبرنامه

واقعيت اين است كه هدف اصلي بانك مركزي در ايران، همانند همه . دولت نداردمشكالت مالي 

 اما دستيابي به .است) كنترل تورم(ها و حفظ ارزش پول جاي دنيا، ايجاد ثبات در نظام قيمت

ترين راه براي رسيدن به اين منطقي. هاي طوالني است كه امكانپذير نشده استاين هدف سال

ن به بانك مركزي از طريق تمهيدات قانوني و سازماني كارآمدي است كه هدف استقالل بخشيد

صورت تنها در اين. بتواند از تبديل شدن اين نهاد به ابزار قدرت سياستمداران جلوگيري كند

توان انتظار داشت مقامات پولي بتوانند با اختيار كافي و با تكيه بر رويكرد علمي و است كه مي

  .ها و حفظ ارزش پول تحقق بخشندد و به اهداف گرانقدر ثبات قيمتكارشناسانه عمل كنن

 
 



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 274

 

 

  نامهكتاب

  فارسي.الف

  .1337،1338تا 1307،تاريخ سي ساله بانك ملي ايران :بانك ملي ايران
 

  .1384،هاي فرهنگي، تهراندفتر پژوهش ،بانك و بانكداري در ايران :ربيعي رودسري، منيژه
 

 .1368،تهران مركز آموزش بانكداري،، قوانين و مقررات بانكيمجموعه  :والي نژاد، مرتضي
  

  انگليسي.ب

Barro,Robert:Inflation and Economic Growth, Bank of England 
Quarterly Bulletin,1995. 

 

Boyd,J.H. and Champ,B:Inflation, Banking and Economic Growth, 
Federal Reserve Bank of Cleveland,2006. 

 

Ebling, Richard: Monetary Central Planning and the State, part 32: 
F.Hayek and the Case for Denationalization of money,1999, www.fff.org/freedom 

 

Friedman, Milton: Real and Pseudo Gold Standards, The Journal of Law 
and Economics, vol.4, act.University of Chicago,1961, www.Joecobb.com 

 

Greenspan,Alan:Gold and Economic Freedom,1967, www.usagold.com 
 

Jones, Geoffery:The Imperial Bank of Iran and Iranian Economic 
Development, 1890 – 1952,1987. www.h-net.org 

 

Krueger,Anne:Monetary Policy under Inflation Tageting,2007, 
www.becentral.cl 

 

Kruyeger,Anne:Turkey’s Economy:A Future Full of Promise, IMF 
Speech, 2005. 

 

Rolnik,A.J. and Weber,W.E: Money, Inflation, and Output under 
Fiat and Commodity Standards,Journal of political Economy, vol.105, 
No.6,1997. 

 

Timberlake, Richard: Evolution of central banking, Cato Journal, vol.23, 
No.2,2003. 



                        275                                                                                  نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم

 

 

White, Lawrence: Is the Gold Standard Still the Gold Standard 
among Monetary System? Cato briefing papers, No.100,2007. 

 
 
   

  

   


