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 :چکیده

ف با سیستم ذخیره جزئی موجب  خلبگ تسبترده  بو  بب  نسبم سیسبتم ببانکی و   میب           عملکرد بانکداری متعار
هبا و در برخبی از مبوارد بب      مشکالت  ورمی آن ب  برخی از اجزای جامع ، سرایت مشکالت وام تیرندتان بب  بانب   

ببد و خربر    های شبدید  بولی، سبواری مجبانی، انت با      های  ولی و بانکی و ایجاد شوکتذاران، بروز ب ران سپرده
های زیاد مالی، غیر نقد بودن سیسبتم  اخالقی، ناهمگونی اساسی و ضرورت برقراری مقررات احتیاطی،   می  هزین 

دو های خلگ  و  در سیستم بانکی م اسب  هزین در این مرالع  برای . شوددار بودن و غیر شساف شدن میو ریس 
سیستم بانکداری با ذخیبره جزئبی و سبناریوی دوم خلبگ  بو  از      سناریوی او  خلگ  و  ب  روش . سناریو ارائ  شد

سپس ب   صریح  ابم زیان اجتماعی برآمبده از ررآینبد خلبگ    % . 011طریگ بان  مرکزی با اعاده نرخ ذخیره قانونی 
 در تام بعدی  ابم زیان اجتماعی در قال  مسئل  بهین  سازی با  وج  ب  قیبد من نبی ریلیبپس و    .  و   رداخت  شد

طی این ررآیند بهین  یابی،  ابم زیان اجتماعی با  وج  بب  مقبادیر م تلبر نبرخ     . معادل   قاضای ک ، حداق  تردید
ثببا ی  ک  با کاهش نرخ ذخیبره قبانونی، زیبان اجتمباعی و ببی     حاص  شد ذخیره قانونی حداق  شد و ب  این نتیج  

کباهش هزینب    خلبگ  بو  سیسبتم ببانکی موجب       رآیند ردر یابد؛ ب  عبار ی ارزایش نرخ ذخیره قانونی ارزایش می
 .شودثبا ی در اقتصاد میاجتماعی و بی

 

زیبان اجتمباعی  سیسبتم ذخیبره جزئبی، خلبگ  بو ، ذخیبره قبانونی،  بابم         ، بانکبداری متعبارف  : کلمات کلیددی 
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 :مقدمه. 1

و  (کاالها و خبدمات )عرض  ک بین و هماهنگی  نماید،  ناس در نظام اقتصادی متعارف ک  شبک  بانکی همیش  ب  خلگ  و  اقدام می

وجبود  قاضباهای    .یکی از معضال ی بوده است ک  در ادبیات اقتصادی مباحثی بسیاری در مورد آن شده اسبت  و نقدینگی حجم  و 

هبم غالب    هبای م غب  یر واقعبی  ولیبد یکبی از دغد   بازی برای  و  و عدم  وانایی اقتصاد ب  هدایت کام  این نقبدینگی بب  مسب   سست 

  .  اقتصادانان بوده است

ثببا ی و  ، همبواره ببا ببی   (0831، تلریز و ماجبدی )ها  یش از میالد مسیح نیز بازترددب  قرن اتر ب  مسهوم وسیم آن،  اریخ بانکداری،

ام ب  وام دادن و ررا ر اقد رایگان یا ارزان ب  منابم، ورشکستگی بانکدارانی همراه بوده است ک  با استساده از اعتماد عمومی و دسترسی

برنظام  ولی و بانکی و ک  اقتصباد حاکمیبت    در  و  نهست  است، اند و با استساده از حگ آقایی ک  ب  طور ذا ی،ازآن خلگ اعتبار کرده

  ولی اعتباری، در نظام (.0831، میشیکین) وان از منظر  اثیر بسیار آنها بر عرض   و  نیز بررسی کردها را میاهمیت بان  .داشت  اند

دهی  مام  و  سپرده تذاری شده ها مجاز ب  وامبی ش  در موقعیتی ک  بان  .برابر بر عرض   و  دارد ها  اثیری چندخلگ  و  بان 

ها ب  سبمت ببی   قدرت خلگ  و  بان  و نگهداری نقد در صندوق ناچیز باشد، (ذخیره قانونی وجود نداشت  باشد) در بان  خود باشند

  .می  می کند نهایت

های مرکبزی یکبی از    عیین نرخ ذخیره قانونی از سوی بان  در اغل  کشورها، های مرکزی،مند شدن بانکداری و  اسیس بان با نظام

نشبان   کند،و از وی نق  می درمقال  خود شاید این  عبیر کا ینگ ک  رونی ریلیپس، .های مهم کنتر  نقدینگی شناخت  شده استراه

یا  ( Philli , 1992)د تیرمی دهند، از جامع  باجبانکداران با اعتبارا ی ک  ب  جامع  می ":ها از خلگ  و  باشدبان   گ منارمدهنده عم

درهریب  از دو    نها  سباوت در ایبن اسبت کب  منبارم،      در واقم مث  انتشار اسکناس جعلی است، خلگ  و ، این  عبیر ک  وام دهی و

 .(Phillips , 1992)دشونصی  چ  کسی می حالت،

حاصب  خلبگ  بو  سیسبتم      سپرده های مشبتق  . دهدب  نقدینگی در اقتصاد ایران را نشان می ، نسبت سپرده های مشتق (0)نمودار

درصبد   31بب  مبرز   0831در سبا   این نسببت   ،(باشدها شام  دو دست  سپرده های اصلی و مشتق  میهای بان سپرده) است بانکی

واربزایش حجبم  بو  همبراه ببا       کنتر  رشد باالی آن ،ی خلگ  و  سیستم بانکیبا  وج  ب  حجم باال. یده استنقدینگی موجود رس

 .ب  خوبی بیانگر این حقیقت است (0)شماره نمودار . رسدامری ضروری ب  نظر می ثبات بیشتر اقتصادی
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 نسبت سپرده های مشتقه به نقدینگی( : 1)نمودار

 
ئر با ذخا ارزایش  و  از طریگ خلگ اعتبار سیستم بانکی( 0: در این مرالع  دو سناریو برای ارزایش حجم  و  در نظر می تیریم

 %011ارزایش  و  از طریگ انتشار اسکناس یا اسناد حوال  بان  مرکزی با ررض نسبت ذخایر قانونی( 2 جزئی

  های هری  از این دو سناریو ب   صریح  ابم زیان برآمده از ررآینبد خلبگ  بو   وسبن ایبن دو سبناریو      در تام بعدی با  وج  ب  هزین 

   سبت ب  قیود مکانیسم انتقا   ولی و ب  ازای مقبادیر م تلبر نبرخ ذخیبره قبانونی حبداق       سپس  ابم زیان اجتماعی را ن . ردازیممی

ببا بررسبی مسبئل      حاضبر   بووهش  .کنیماستساده می MATLABبرای انجام این کار از  کنی  برنام  ریزی  ویا و نرم ارزار . کنیممی

ک  در بانکداری بدون ربا خلگ  بو  ابعباد بسبیار م بدود ری      دهدنشان میبانکداری بدون ربا  و  خلگ  و  در نظام بانکداری متعارف

حبذف شبود، ببا ربرض ثببات سبایر        ب  ن وی ک  سناریو سازی شده، اتر در  نظام بانکداری جاری در ایران خلگ  و  دارد، همچنین

ز مقدم  در ب ش دوم ررآینبد   س ا. است مقال  حاضر از هشت ب ش  شکی  شده .یابدثبا ی و هزین  اجتماعی کاهش میعوام ، بی

در ب ش سوم آثار خلگ  بو  مبتنبی ببر ذخیبره     . ترددخلگ  و  در نظام بانکداری متعارف با استساده از قانون ذخیره جزئی بیان می

مسئل  خلگ  و  در اقتصاد اسالمی مبورد بررسبی قبرار تررتب  و در      در ب ش چهارم. شودجزئی و دیدتاههای م الر آن بررسی می

هبای خلبگ  بو  در    ب ش ششم ب  م اسب  هزین . مالی اسالمی بیان می تردد های  امینش  نجم ماهیت ذخایر قانونی در روشب 

 ردازد و در انتها و در ب ش هشتم ب  برآورد مد  و نتیج  تیری نظام بانکداری متعارف اختصاص دارد و ب ش هستم ب  بیان الگو می

 .شود رداخت  می

 (0831داودی و صمصامی ،) (جزئی)ق پول در نظام بانکداری متعارف با استفاده از قانون ذخیره قانونیفرایند خل -2

 :کند ب  شرح زیر استالگوی اساسی خلگ  و  نظام بانکی ک  از قانون ذخیره قانونی  بعیت می
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 b =دار  های مدت ه قانونی سپرده ، نرخ ذخیره= r های دیداری نرخ ذخیرة قانونی سپرده ،= M عرضة  و 

 
D

T
n  :دار ب  دیداری انداز و مدت های  س م سپردهنسبت حج                                                  

C
s

D
 :های دیداری نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم ب  سپرده                                              

D

VER
e


 :های دیداری وام ب  سپرده ینسبت وجوه آماده                                                                  

ER = ذخایر اضاری،V =  شود سیستم بانکی مبلغ در این الگو ررض می .باشدبانکی می سیستم نزد اسکناس و سکA   ریا  از بان

ریا  در ضری  ارزایش  و   Aساس قانون حسظ ذخیره قانونی، مبلغ در چهارچو  عملکرد نظام بانکی بر ا. تیرد مرکزی وام می

                                                                . شود بدی  ب  عرض   و  می

 های مخالف آنآثار خلق پول مبتنی بر ذخیره جزئی و دیدگاه -3

، اضاری و ب  صورت ذخایر قانونیبانکی های معاد  درصدی از سپردهظر تررتن با در نها بان همانگون  ک  در قسمت قب  عنوان شد، 

مقبداری از   ،شبود ها قرار داده میای ک  نزد بان ب  همین  ر ی  ب  ازای هر سپرده. کنندهای جدید میصرف اعرای واممابقی آن را 

تذار اصلی حگ برداشت م سوظ است، برای وام تیرنده نیبز   آن صرف اعرای وام شده و چون با اعرای وام عالوه بر اینک  برای سپرده

هبای  جباری طبی    آید و بدین شک  بانب   وان تست ک   و  اعتباری جدیدی بوجود می تردد، لذا میی  وسیل   رداخت رراهم می

 (0831،وحید روانب ش. )کنندهای اعتباری جدیدی را خلگ میررآیندی  کاثری  و 

بان  ی  هست  اولی  در اختیار دارد ک  ب   دریج آن را منبسن می کند و .   ی  چیز را چند بار می رروشد ر بانب  عبار ی دقیگ

زیرا اتر هم  مردم ب  بان  مراجع  کنند و  ولشان را از بان  در خواست کنند . خودش را در معرض ی  خرر بزرگ قرار می دهد

  .بان  اصال  وان ایسای  عهدات خودش را ندارد

. شبود مبی   قاضبا   و  بیشتری میزان شود، منتشر اسکناس و  و  انواع ک  آنچ  از بیش ، (ذخیره جزئی)کارکرد این نوع بانکداری  با

 و کنبد مبی  طلب   یکسبان  مبادالت انجام برای را بیشتری  و   قاضای ها،قیمت عمومی سرح در  غییرات آن  بم ب  و قیمت ارزایش

مجموعب   . دهدمی ارزایش را  و  سست  بازی  قاضای  غییرات، این با همسو نیز قیمتی از  غییرات ناشی سست  بازی آن برابر اغل  در

 نهباد  کب   رضبایی  در  و  همیشگی  قاضای موضوع. باشد آن عرض  ی از بیش  و ،  قاضای همواره  ا شودمی دو عام  باعث این ی

 و شبک  تیبری   درآمبد،   وزیبم  ببر  تیبرد، رایج می  و  با را آن اقساط و بهره و زد رداوام می و اعتبار ،هیچ از اعتبار خلگ با بانکداری

 چب    بولی،  هاینوسان بیشترین می دهد، نشان  اری ی  جرب  ی. است  ام  خور در  و  خلگ از ناشی ثبا یبی ،ی  ولیبهره  ثبیت

   سبو  مبیالدی بب  ایبن    بیسبتم  یسبده  از کسادی، و رکود دلی  ب  هاقیمت عمومی ناتهانی درسرح کاهش یا و شدید  ورم صورت ب 

 ببر  شبده  استوار  ولی نظام نابسامانی و آشستگی نشانگر بانکی های ب ران و هاقیمت رزاینده رشد .است بوده های بانکی ب ران آمد ی

 رجی بات   و تبذاری سرمای  یگعال در  ساوت و درآمد  وزیم بر جزئی یذخیره روش نامرلو   أثیرات. است بانکی اعتبار  ای  ی خلگ

 و هبا آشبستگی  ایبن  از متعبدد  مواردی اقتصاد،  اریخ رابر ، این در..... بانکی و اعتبار خلگ مسیر در ادوار جاری شک  تیری و مصرری

 (.0831مجاهدی موخر و همکاران، ) ا ب  حارظ   اری ی خود سپرده استر هاررو اشی

ها و کاهش قدرت بان  در ی  و  ازسوی دولتم تلر و نیاز ب  کنتر  شدید ر عرض  در مقاطم ها،ی بان ورشکستگی تسترده

 (.0831داوودی و م قگ،) م تلر اصالحات بانکی منجرشده استب  ارائ  مد  های  خلگ  و  و ایجاد نقدینگی،

 اصبالح  برای وی  یشنهاد و (0328) کاردوریعقاید  در باید را جزئی ذخیره ی بانکداری دربرابر انتقادی ترایش با هادیدتاه ازن ستین

 اوراق ارزش و موجود رلزات ارزش میان باال اختالف یدر زمین ( 0331)داریمون  آلسرد  ووهش. کرد جستجو انگلیس بانکداری نظام
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 ببر ( 0313)کس مبار  کبار   نقادان  ی نگاه. است جزئی ذخیره ی بانکداری روش بر دیگری انتقادی نگاه بان  ررانس ، در شده  نزی 

 .براین شیوه بانکداری است انتقادها  ند رین و اولین از خود نوع در نوزدهم قرن در بانکی عملکرد سازوکار

 جوجست مت ده ایاالت  اریخ اقتصادی در باید را جرئی ذخیره بانکداری یزمین  در معاصر انتقادی ادبیات بیشترین وجود، این با

 ن  عدیال ی ب  وسیل  رون مایززآو  س از ( 0311) ویکس   وسن ک  صسردرصدی یذخیره و م ض اعتباری  و  دیدتاه .کرد

 یکننده بیان نگرش، این. است زمان همان منتقد هایبرابر دیدتاه در  اس ی شود،می طرح( 0381) های  و( 0313) و( 0381)

 نوع وجود ب  نیاز بدون را جامع  اقتصادی مبادالت یهم  بانکی، هایحسا  راه م ض از اعتباری روش آن، در ک  است اقتصادی

 در( بهره  ولی نرخ)  و  قیمت بر بانکی،  أکید نظام  ایداری ب  م ض یاعتبار نگرش دهی اسخ عدم .کندمی  سوی   و  دیگر

 با  قاضای اعتباری، نآ  ناس  و  ولید و سرمای  ساختار ب  بی  وجهی و مثبت یبهره نرخ شناختن رسمیت ب  م ض، روش اعتبار

رو، بانکداری ذخیره صددرصدی ک  ب  الگوی کالسی   ازاین .کرد مررح جانشین راهکار عنوان ب  را صددرصدی ذخیره الگوی

 جلوتیری و  رقدرت  و  تیریشک  یایده شام  الگو این. داد قرار م ض شود را در نقر  مقاب  روش اعتباریشیکاتو منتس  می

 اقتصادی اتکاهش نوسان و بانکی یشبک  یتسی ت  لجام تسترش از جلوتیری برای  جاری هایبان  سوی تبار ازاع خلگ روش از

و موریس ( 0313) و هنری سیمونز(0381) چون ریشر اندیشمندانی؛ دیدتاه با  و  صددرصدی یذخیره یراستا، ایده دراین. است

 از مالی سیستم  ایداری و ثبات ب   وج  و  و  یعرض  کنتر  بار بانکی، ذیرش حذف خلگ اعت. درهم آمی ت  است( 0311) آل 

  (.0831مجاهدی موخر و همکاران، ) است شده  وج  آن ب  این رویکرد در ک  است اموری جمل 

 یایبده  منشبا  ذا بی،  ببا ارزش  متناسب   اسمی ارزش ب  عنوان( نقره و طال) کاغذی  و  از  یش  اری ی یدوره ی جرب  ب  بازتشت

 ان صاری حگ مشروع، قدرت عنوان ب  ک  است این دولت رلزی،  و  جای وجود ب  ک   ساوت این با. است درصدی  و  صد یذخیره

  بو   صبد  در صد براساس را شده خلگ اعتبارات خود بانکداری رعالیت در  ا ملزم هستند هابان  و دارد عهده بر را کاغذی  و  خلگ

الگوی ذخیبره ی صددرصبدی،    یکننده بیان ن ستین عنوان ب  ریشر ((Ronnie J .Phillips, 1994 .کنند یبانیشده  شت ذخیره کاغذی

 ببدهی  تذشبت ،  در داده رخ کسبادی هبای   نیز و اقتصاد شکورایی ناتهانی هایجهش یهم  مسلن، در موثر و اعتقاد دارد ک  عوام 

 یذخیره الگوی نشر در باال سهمی ک  بانکداری، نهاد اصالح طل  دیگر عنوان ب  سیمونز آن هنری  یرو ب  است و رکود بوده و اضاری

 ناامیدانب   کوشش اقتصادی عاملی برای باالی رونگ دوره های در  عهدات ایجاد و قرض دهی روش است معتقد دارد،  و  صد درصدی

ب  وسیل   آن جریان های در و  بیشتر ک  در اقتصادی، باراعت انباشت این. است نقد  و  ب  بانکی اعتبار  بدی  برای رکود، یدوره در

 و اعتبباری   بو   ایبن  سبریم  تردش سرعت. کندمی روروب  مشک  با را نظام اقتصادی کارکرد آید،می ب  وجود خصوصی هایبان  ی

و  اسبت  اقتصبادی  نا ایبداری  کلیبد  بلندمدت، باز رداخت  عهد با مالی  أمین منظور ب  مدت کو اه یی  دوره در دهی تستردهقرض

مبتنبی   بانکداری مسیر :تویدمی داتالس    .است نقدین  خواهی ب   مای  نتیج ، در و عمومی اعتماد نا ایداری کاهش این دستاورد

  بو   نیبازی بب    زمبانی کب    در اعتببار  خلگ یدامن  ارزایش( 0: آوردنا ایداری بوجود می دراقتصاد راه س  از جزئی ذخیره ی اص  بر

  قاضای کاالهبای  در هانوسان ایجاد دلی  جزئی یذخیره اص  بانکداری( 2. در وضعیتی ک  ب  آن نیاز است کاهش، و نیست اعتباری

 مسبیر ( 8. کنبد مبی   شبدید  اوج زمبان  در چ  و هانوسان ی  اییندامن  در چ  را، ررو اشی اقتصاد ای است، این خود احتما سرمای 

 .باشد  اس گو خود برابر در را  قاضاها  واند نمی جزئی ذخیره ی بانکداری

 طبور  بب   وی .کرد مررح ی صددرصد  و  ریشرذخیره دیدتاه با نزدی  بانکی اصالح برای ،0311 درسا  را طرحی آل  موریس

 (2 خصوصبی  هبای بانب   سبوی  از م و  و  و خلگ( 0:  شام  ک  داندمی وارد جزیی ذخیره ی روش ب  اساسی ایراد شش مش ص،

 دهی وام و مدت کو اه سپرده  ذیری یوسیل  ب  آمده وجود اساسی ب  نا ایداری( 8 مدت کو اه نوسان های ب  اعتبار روش حساسیت

 نببود ( 1 اعتبار سیستم بر کنتر  امکان نبود( 1 کاذ  ادعاهای شک  تیری و اعتبار یناحی  از درآمد  وزیم در اختال  (1 مدت بلند
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-روش بب  وسبیل  ی   آن انتشار از و تیرد صورت دولت ب  وسیل  ی رقن باید  و  خلگ مبنا، این بر .است  و  یبر عرض  کارا نظارت

 اصبلی  مسبیر  از زمبان  ببانکی درمسبیر   و  بولی  نظبام  ی اصالحزمین  در منتقد ادبیات شراین، این با .جلوتیری شود غیر دولتی های

 اصبالح  نوع بانکی، بر رین سیستم و  ولی اصالح  ذیرش با( 0313) رریدمن نمون ، ایبر .ذخیره ی صددرصدی  و  عدو  کرده است

ذخیبره   عملکبرد  اصب   کند ک می بیان ولی،. داند و  می حجم بر مرکزی بان  نظارت حذف و  و  خصوصی خلگ بردن بین از در را

مبالی   هبای واسبر   آن در کب   را آزاد ببازار  در دانب  آزا عملکرد استعداد و ک  نبوغ است مالی منابم در م دودیت صددرصدی، ی  ی

روش  یب   را ببا  ببانکی  و  بولی  سیسبتم  اصبالح  وی. کنبد مبی  م بدود  دهنبد، مبی   ربیگ باهم را تیریو قرض دهی قرض نیازهای

 ایبن  از را رهمنتشب   بو   بر میزان مرکزی بان  احتیاطی هاینظارت نیز و مشکالت  وانمی ک  ایب  تون  داند،می شدنی خودکارح 

 .(0831،و همکاران موخر مجاهدی) کرد برطرف راه

 مروری بر مسئله خلق پول در اقتصاد اسالمی -4

خلگ  و  و لزوم و یا عدم لزوم نگهداری ذخایر قانونی در ی  اقتصاد اسالمی، چهار  در مورد اسالمی،مرالعات اقتصاد در حیر  

 . اندهایی را نیز ارائ  کردهنظری  وجود دارد ک  برخی از م ققین راهکار

 (0833میرمعزی، )  قانونی ذخیره نگهداری لزوم عدم( 1

ممنوعیبت  چراکب  ببا  وجب  بب       میان اقتصاددانان مسلمان، برخی معتقدند در بانکداری اسالمی، نگهداری ذخایر قانونی الزم نیسبت؛ 

طریگ ذخایر قانونی ضرور ی نبدارد؛ زیبرا اربزایش حجبم  بو        کنتر  حجم  و  در این نظام از ،بورس بازی و کنز در اقتصاد اسالمی

 .ها در این نظام همواره ب  ارزایش سرمای   بدی  شده ک  ن   نها عام  منسی نیست، بلک  سازنده و مسید اسبت ازطریگ ارزایش سپرده

را ببرای بانب  ربراهم مبی آورد کب        این امکان( های جاری یا سرمای  تذاریبر سپرده)قانونی  این بدان سب  است ک  کاهش ذخیره

منابم بیشتری را از طریگ عقود اسالمی ب  سرمای   بدی  کند و با  وج  ب  ممنوعیت بورس بازی و کنز، ارزایش حجم  و  همبراه ببا   

اد سبرمای   دهد؛ در نتیج   ورّم زا نیست و آثار سوء ارزایش حجم  و  در اقتصب ارزایش سرمای  تذاری در ب ش واقعی اقتصاد رخ می

  (. 0811 و ونچیان، ) .داری را ب  همراه ندارد

 های جاریلزوم نگهداری صددرصد ذخایر برای سپرده( 2

ق بر،  )داننبد  برخی از اقتصاددانان در نقر  مقاب  قرار تررت ، نگهداری صددرصد ذخایر قانونی برای سپرده های جباری را الزم مبی  

شایان ذکر است ک  م سن . از آن جمل  اند( 0811؛ م سن خان، ، ب  نق  از همان0331رحی،؛ الجا0101، ب  نق  از الغری ،  0313

های سبرمای  تبذاری بب  عبدم لبزوم      کند و دربارة سپردهخان، نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده های جاری را  جویز می

قلعباوی،  ) (0811حسنی و میرآخور،)شده است  عددی استدال برای دراع از این قو  ب  وجوه مت. نگهداری ذخیره قانونی معتقد است

 :تردددر ی  نتیج  تیری، مجموع این وجوه ب   نج وج  برمی(. 0331
ضبیاء،  )نمبی  بوان  صبرکف کبرد      اسپرده های جاری نزد بان  امانت است و در امانت شبرع : برخی معتقدند: امانت بودن سپرده ها. 0

شبود و  های جاری، قبرض شبمرده مبی   نظر غال  آن است ک  ماهیت سپرده. ای جاری اختالف استهدر مورد ماهیت سپرده(. 0331

ربرزین  : برای  سصی  بیشتر ب  این مقال  مراجعب  شبود  )اشکالی ندارد  اها است؛ بنابراین،  صرف در آن ها شرعبان ، مال  این سپرده

 (.0830وش و رراهانی ررد، 

هبا در براببر   گهداری صددرصد ذخیره در خودِ بان   جاری یا در بان  مرکزی، امنیت کام  سبپرده ن: ها أمین امنیت کام  سپرده. 2

 .کنداحتما  هجوم سپرده تذاران ب  بان  در مواقم ب رانی را  أمین می

  اببر واحبد  در صورت نگهداری صددرصد ذخیره قانونی،  ای   ولی و حجم  و  براببر، و ضبری  اربزایش  بولی بر    : کنتر  عرض   و . 8

. تیبرد رود و عرض   و    ت اختیار کام  بان  مرکزی قبرار مبی  ها و مردم بر عرض   و  از بین میبدین  ر ی ،  أثیر بان . شودمی
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برخی همچبون رریبگ یبونس المصبری     .  واند براساس نیاز اقتصاد، حجم  و  را از طریگ  ای   ولی دقیقا کنتر  کندبان  مرکزی می

عرض   و  باید در کنتر  و ان صار کام  دولت باشبد و مبردم   : معتقدند( اقتصاددانان ررانسوی)ان و برخی اقتصاددانان رقیه: تویدمی

 (. 0120یونس المصری، )داشت  باشند  ها نباید هیچ نقشی در  عیین آنیا بان 

ه این وظیس  ب   سصبی  نقب  کبرده، در  ایبان     نظر رقیهان اه   سنن را دربار( 0120یونس المصری، )وی در کتا  االسالم و النقود، 

 : تویدمی

اند ک   و  چ  خالص باشد و چ  مغشوش، چ  طال و نقره باشد و چ  غیرطال و نقره، ضر  آن از وظایر حکومبت  عالمان  أکید کرده

اد اسبت؛ از ایبن رو ببا مصبالح     است و بر غیر امام جامع  جایز نیست؛ زیرا ارزایش یا کاهش عرض   و ، دارای آثار مهمی بر ک  اقتصب 

ها و همچنین یکای  مردم ب  رکر منارم خود هستند بان . عمومی ار باط دارد و در اسالم، دولت حارظ و  اسدار مصالح عمومی است

نگهداری ها و مردم در عرض   و ، هیچ راهی جز الزام ب  از سویی برای جلوتیری از دخالت بان . کنندو مصالح عمومی را رعایت نمی

 .رسدصد درصد ذخایر قانونی ب  نظر نمی

. کندهای اقتصادی کم  میشدن شدّت سیک  وجود ذخایر قانونی ب  بیشتر صرفرریدمن معتقد است : کم  ب  ثبات اقتصادی. 1

س  نرخ ذخیره ب   ناهای مشتق  این امر در ادام  ب  کاهش حجم سپرده. یابدهای اولی  کاهش میدر آغاز وضعیت رکود، سپرده

این در حالی است ک  در وضعیت رکود، برای نشاط رعالیت های اقتصادی ب  . شودقانونی انجامیده، باعث انقباض  ولی شدیدی می

ارتد؛ بنابراین، نگهداری ذخیره قانونی ب  مقدار صددرصد از عکس این مسأل  نیز در حالت رونگ ا ساق می. انبساط  ولی نیازمندیم

غسان قلعاوی (. ب  نق  از قلعاوی، همان ) کندنات و سیک  های اقتصادی جلوتیری کرده، ب  ثبات اقتصادی کم  می عمیگ نوسا

 .استدال  مزبور را از رریدمن اخذ، و برای نسی نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد اسالمی ب  آن استناد می کند
 : کم  ب    قگ عدالت اقتصادی .1

ای دیداری یا حسا  های جاری نزد بان  ها جمم می شود، مل  مردم است و بان  ها برای این امبوا ،  اموالی ک  ب  شک  سپرده ه

ها از سود ناشی از خلبگ  بو  م بروم شبوند یبا ببا       هیچ سودی نمی  ردازند؛ بنابراین یا باید با نگهداری صددرصد ذخیره قانونی بان 

 :ضمین شودشروطی ب  آنان اجازه خلگ  و  داده شود ک  دو امر  

 های مشتق  با نیاز اقتصاد داخلی سازتار بوده، ب   ورّم نینجامد؛خلگ سپرده. 0

 (.همان: قلعاوی) .ها ب  هم  مردم برتردد، ن  ب  ی  تروه خاصسودهای ناشی از خلگ این سپرده. 2

اکثبر نویسبندتان در زمینب  اقتصباد      دارد ک  انتشبار  بو   وجب    بیان می( 0811)منذر ق ر در کتا  مقدم  ای بر اقتصاد اسالمی 

این امر ب  عنوان ی  عنصبر حاکمیبت سیاسبی دولبت در نظبر      . اسالمی در بیست و  نج سا  تذشت  را ب  خود معروف داشت  است

. ت واند ب  انتشار  و  بپردازد، در  سکر جدید اسالمی مورد اختالف نببوده اسب  اینک  دولت  نها مرجعی است ک  می. تررت  شده است

هبای دیبداری نیبز از وظبایر ایبن      هانتشار اسکناس و ایجاد سپرد. این مزیت نمی  واند   ت هیچ شرایری ب  ی  امتیاز  بدی  شود

 های  جاری بست  ب  قدرت عمومی و ثبات اقتصادی و اطمینان عمبومی  بب  نظبام مبی  وانبد رقبن       این واقعیت ک  بان . مرجم است

کند ک  این رعالیت باید  وسن دولت اداره شود و ن  تروه خصوصی، بب  ایبن   یجاد کنند، خاطر نشان میهای دیداری ا واند سپردهمی

عالوه بر این، اص  متداو  در رق  اسالمی این است ک  هرچیزی ک  . رروشند ک  مال  آنها نیستندها واقعا چیزی را میدلی  ک  بان 

وقتی نتوان آن را ب  جهت ماهیت و یبا سبرمای  تبذاری مبورد     . ند قرار داشت  باشدمنارم  وده ها را شام  شود نباید در دست  نی چ

  بنبابراین . اسبت ( ص)نیاز در اختیار عموم قرار داد، الزم است ک  رقن م تص دولت باشد، این اصب  مبتنبی ببر ررمایشبی از  یبامبر      

نشر  و ، چ  ببر حسب  اسبکناس و مسبکوک و یبا      . ستهای  جاری مجاز ب  خلگ  و  نیستند و این رعالیت در ان صار دولت ابان 

 و  رایج و اعتبار هردو ابزار مسبتقیم سیاسبت   . ها، نمی  واند  ابعی از نرخ بهره باشد زیرا ک  بهره در نظام اسالمی وجود نداردسپرده
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هبای  اعتبار و  بامین مبالی، بانب    در نظام اسالمی . و هیچ کدام نباید ب  وسیل  منارم ی  تروه خاص  عیین شوندباشند اقتصادی می

 .درصببد ذخببایر هسببتند  011هببای دیببداری، ملببزم ببب  کببار بببر مبنببای        جبباری م ببروم شببده از امتیبباز خلببگ سببپرده     

 سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی ( 3

زم اسبت؛ زیبرا   نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری اسالمی همچبون بانکبداری رببوی ال   : برخی دیگر از اقتصاددانان مسلمان معتقدند

، در بانکداری اسالمی (ها و کنتر  حجم  و امنیت سپرده)کند همان عللی ک  نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری ربوی را  وجی  می

برخی از این تروه بین بانکداری سنتی و اسبالمی  . شودقانونی نمی ذخایر های موجود بین دو نظام، سب  نسینیز وجود دارد و  ساوت

 .(ب  نق  از الغری ، همان0331عسر، )تذارند ررقی در نرخ ذخیره قانونی نمی هیچ

ولی برخی دیگر معتقدند ک  نرخ ذخیره های قانونی در مقایس  با سپرده های سرمای  تذاری در بانکداری اسالمی باید از این نبرخ در  

یکبی آن کب  حجبم و وزن    : داری دو اختالف عمبده وجبود دارد  ؛ زیرا بین این دو نوع بانک(الغری ، همان)بانکداری سنتی کمتر باشد 

سپرده های جاری در مقایس  با ک  سپرده ها در بانکداری اسالمی کمتر از بانکداری سنتی است و مسأل  در غیرسبپرده هبای جباری    

وازن بین جریانات نقبدی و  برعکس است و دوم این ک   أمین مالی اسالمی دارای مش صا ی از قبی  ماهیت کاالیی و عینی داشتن،  

کاالیی از جهت حجم و زمان و جهت،  أثیر ذیری از نتایج رعلی سرمای  تذاری از نظر سود و ضرر است و ایبن مش صبات در  بأمین    

این دو ررق سبب  کباهش درجب  نقبدینگی ایبن سبپرده هبا در بانکبداری         . مالی سنتی وجود ندارد یا ب  ن و ضعیر  ری وجود دارد

 (.همان)شود؛ از این رو الزم است نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد اسالمی می 

 سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی ویژه -4

 صبوّر  »وی ک  معتقد است . کندعمر شابرا با در نظرتررتن این مالحظات، طرح جدیدی را برای منابم بان  های  جاری  یشنهاد می

م و بدون  عاون و نظام همکاری برخاست  از اخوّت اسالمی و ببدون عبدالت و رربم    اقتصاد اسالمی بدون اخالق رردی و اجتماعی اسال

 : توید، می(0110شابرا، )« ظلم ممکن نیست

ا  باذ  بدابیر مناسب  ببرای  ضبمین خلبگ       . 0: ها ب  دو شرط  ذیررت  اسبت های  جاری ب  خلگ سپردهدر نظام اسالمی، اقدام بان 

  ب  مصرف ک  جامعب  برسبد،   قهای مشتاین ک  سود ناشی از سپرده. 2ی؛ مای اقتصاد مالی غیر ورهای مشتق  مرابگ با نیازهسپرده

 (.همان)ن  ب  صاحبان نسوذ 

 های تامین مالی اسالمی ماهیت ذخایر قانونی در روش -5

در . اسبت  "نکداری اسالمیبا"های  امین مالی اسالمی در بین م ققین اسالمی بسیار شایم شده است، عبارتک  در زمین  اصرالحی

تبذار در  قبانون . جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس سازوکارهای این نوع رعالیت مالی، قانون بانکداری بدون ربا  بدوین شبده اسبت   

ه و در تذار را ممنوع کرد،  عیین نرخ مش ص برای سپردهجهیز منابم  دیده ربا در امر قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اجتنا  از 

هبای  سبپرده و (  بس انبداز  و جاری )ال سن  سپرده قرض صورتقانون، ن وه  جهیز منابم  وسن نظام بانکی را ب    1و 1و 1و  8مواد 

ی  تبذاری مبدت دار کب  بانب  در      های سرماهسپرد همچنین در قانون ذکر شده است ک ،.  عیین کرده است سرمای  تذاری مدت دار

 مساقات، سبرمای  تبذاری   مشارکت، مضارب ، اجاره بشرط  ملی ، معامالت اقساطی، مزارع ، باشد، در امور یبکار تررتن آنها وکی  م

 .(قانون عملیات بانکی بدون ربا)  دتیر مستقیم، معامالت سلر و جعال  مورد استساده قرار می

هبای   شبود  با ببا سبپرده     بان  وکی  مردم مبی . کند ه دار در ب ش  جهیز منابم، باید از عقد وکالت استسادبنابراین، مرابگ قانون بان 

 . تذاران  قسیم کند الزحمة خود، باقی مانده سود را بین سپرده ایشان رعالیت اقتصادی انجام دهد و بعد از برداشتن حگ

  .ها باید در چهارچو  عقود ذکر شده رعالیت نمایندقانون، بان   01 ا  1در زمین   جهیز منابم در مواد 

را در نظام مالی رببوی، یب  نهباد مبالی کب  منبابم مبالی را بب  صبورت          (ک  در نظام مالی ربوی ایجاد و کسترش  یدا کرد) ر بان ات
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، کنبد آوری و ب  صورت  بو  بب  متقاضبیان  رداخبت مبی     تذار ب  صورت  و  جمممنابم را از سپرده این کند وغیرمسقیم منتق  می

ال سن ، الاق  در زمین    صیص منابم در بانکبداری بب    های مربوط ب  قرضک  ب  غیر از رعالیتشود  عریر کنیم، آنگاه مش ص می

برد عبارت بانکداری اسالمی در ایبن مبوارد صب یح    ررسد کابنابراین ب  نظر می .شودانجام نمی واقعی اصرالح اسالمی، عملیات بانکی

شود ک  ماهیت واقعی ایبن  اقساطی و مشارکت انجام میقال  عقود رروشدرصد از  سهیالت در  11در شراین موجود بیش از . نیست

های  امن مالی البت  استساده از سایر روش و) تیری بانکیلذا جهت جذ  منابم مالی آنها نیازی ب  سپرده. بانکی نیست ،هانوع رعالیت

است و رعالیت نظام بانکی را از مسبیر   کی با آن مواج  ناقضی ک  اکنون نظام بان. و نگهداری ذخایر قانونی نیست (مانند صکوک است

دهند و تیری با  وج  ب  قانون ذخیره قانونی انجام میها در جذ  منابم، سپردهب  عبارت دیگر بان . واقعی و قانونی خارج کرده است

( قسباطی، مضبارب  و سبایر عقبود    مشارکت، ربروش ا )های   صصی غیربانکیاز طرف دیگر باید در زمین    صیص منابم مالی رعالیت

 .انجام دهند

 واند ب  صسر  قلیب   بسیار کم و حتی در برخی موارد می ذخایر قانونیبنابراین در چهارچو   امین مالی اسالمی نسبت ب  نظام ربوی 

 (. ببانکی متعبارف   و در صبورت امکبان عملیبات    ال سبن  نها در منابم قبرض  ) یابد و جریان خلگ  و  در این نظام بسیار م دود است

  (مورد مطالعه نظام بانکی ایران)های خلق پول در نظام بانکداری متعارف محاسبه هزینه -6

ببا   ارزایش  و  از طریگ خلگ اعتبار سیسبتم ببانکی  ( 0 :تیریمدو روش برای ارزایش حجم  و  در اقتصاد را در نظر می مقال در این 

 %011انتشار اسکناس یا اسناد حوال  بان  مرکزی با ررض نسبت ذخایر قانونی ارزایش  و  از طریگ( 2 جزئی ذخائر

در روش متعارف خلگ  و   وسن سیستم بانکی، بان  مرکزی با  غییر  ای   ولی، از طریگ سازوکار سیسبتم ببانکی سبعی در کنتبر      

رم، کباهش شبکاف  ولیبد، کباهش ببروز       بو  کباهش ) جامعب   حجم  و  و دستیابی ب  اهداف مدنظر خود ازجمل  حداق  کردن زیان

 .جامع  را دارد( مرلوبیت)و یا حداکثر نمودن رراه ( ب رانهای مالی و کاهش نابرابری درآمد

ضعر بدن  کارشناسی سیستم بانکی، جزئی نگری و عدم کبالن نگبری، نببود سیسبتم     : لیکن در این روش ب  دالی  م تلسی همچون

دن سابق  اعتباری مشتریان، بی انضباطی مالی سیستم بانکی، انگیزه سبودجویی  رسبن  ببانکی،    اطالعا ی بین بانکی، در دسترس نبو

رساد بانکی، مشکالت ساختاری و سازمانی، صمیم تیری غیرمتمرکز و مستق  هربان ، سوء مدیریت سیستم بانکی امکبان   صبیص   

 واند باعث   صیص نامناسب  وجبوه    ی  از این عوام  می نامناس   سهیالت و عدم دستیابی ب  اهداف مدنظر وجود دارد چرا ک  هر

 .شود و لذا آثار متساو ی بر  ورم و رشد خواهد داشت

های مورد نیاز،   صیص عدم   صیص کاری  سهیالت ب  ب ش:  وان ب  این موارد اشاره نموداز انواع   صیص نامناس   سهیالت می

های خاص و عدم برخورداری ارراد نیازمند از  سهیالت، عبدم  ، اعرای  سهیالت ب  تروه سهیالت ب  رعالیتهای نامولد و ان راف منابم

کمببود  : این تون    صیص نامناسب   یامبدها و هزینب  هبایی همچبون     (. کمبود  سهیالت در زمان رکود)   صیص در زمان مناس 

ی ها و رشبد قیمبت دارایبی هبا، اربزایش راصبل        نقدینگی واحدهای  ولیدی و کاهش رشد  ولید آن ب ش، صرف وجوه در بازار دارای

 . را ب  دنبا  دارد(  (GDPطبقا ی و ارزایش ضری  جینی، ارزایش معوقات بانکی،  شدید رکود و بیکاری و کاهش رشد  ولید

جهبت نشبان دادن ایبن اثبرات ببر      . های روق بر  ورم و  ولید اثر تذار استعملکرد سیستم بانکی در ررآیند خلگ  و  از طریگ هزین 

ایبن شباخص بیبانگر    . کنبیم مبی استساده ک  در این مرالع  ساخت  شده است، ( BPI)0 ورم و  ولید، از شاخص عملکرد سیستم بانکی

ک  در ساخت آن از چهار شباخص دیگبر بب      باشدهای ناشی از خلگ  و  در سناریوی او  میعملکرد سیستم بانکی در   می  هزین 

 .یر استساده شده استشرح ز

                                                           
Banking Performance Index 
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 i1   = یمعوقات بانک نسبت =                                                                                    

   =i2از سهیالتان راف =│0- │                                                                                   

  =i3( عدم رعایت حد استاندارد نسبت مصارف ب  منابم)باطی  ولیضبی ان=  │1.3 - │                               

   =i4غیر  ولیدی   صیص  سهیالت ب  رعالیتهای  =           

های اقتصادی در هرسا  و میبزان  سبهیالت   و  برای هری  از ب شجهت م اسب  نسبت ان راف از  سهیالت، میزان  سهیالت مص

نسببت عملکبرد  وزیبم    . شبود  رداختی شبک  بانکی ب  آن ب ش در آن سا  را ب  عنوان عملکرد  وزیم  سهیالت در نظر تررتب  مبی  

ن ذکر اسبت در بعضبی از سبا     شایا.  سهیالت ب  مصو   سهیالت و اختالف این نسبت از ی  بیانگر ان راف از  سهیالت خواهد بود

برای  وزیم  سهیالت مصوب  ای صورت نگررت  است ک  در این مورد ان براف صبسر در نظبر     12و  10های مورد مرالع  همچون سا  

هبای  بنابراین برای هرسا  ان راف از  سهیالت هر ب ش اقتصادی م اسب  شده و سپس مجمبوع ان راربات ب بش   . تررت  شده است

-هرسا  را م اسب  و در انتها مجموع ان رارات بر  عداد ب ش های اقتصادی  قسیم شده  ا میانگین ان راف ک  ب ش اقتصادی برای

 .های اقتصادی در آن سا  بدست آید

در این مرالع  از نسبت مانده مرالبات سررسبید  . باشدنسبت معوقات ب  ک   سهیالت نیز قسمت دیگری از شاخص م اسب  شده می

بی انضباطی  ولی بیانگر عبدم رعایبت   . ها و موسسات اعتباری ب  ک  مانده  سهیالت اعرایی، استساده شده استعوق بان تذشت  و م

. درصبد مبی باشبد    31حبد معمبو  ایبن نسببت،     . باشدحد استاندارد نسبت مصارف ب  منابم یا همان نسبت  سهیالت ب  سپرده می

. یانگر ان راف و عدم رعایت حد استاندارد مصارف ب  منبابم در نظبر تررتب  شبده اسبت     اختالف نسبت مصارف ب  منابم از این مقدار ب

. باشبد هبای غیبر  ولیبدی مبی    از سنجش نسبت  سهیالت ب  رعالیت یب  عنوان شاخص نسبت  سهیالت  جاری ب   سهیالت  ولیدی

رات و بازرتانی ب  عنوان ب ش  جباری  های کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن ب  عنوان ب ش  ولیدی و ب ش صادب ش

 .در نظر تررت  شده است

شود ک  اوال اثرات چهار عملکبرد ربوق را   ن وی ساخت  میب   (BPI) با استساده از چهار نسبت مذکور، شاخص عملکرد سیستم بانکی

شی از عملکرد سیستم بانکی بر ثانیا در صورت عملکرد مناس  و   صیص مناس  وجوه و عدم وجود اصرکاک نا و در بر داشت  باشد

ارزایش ان براف   و یا ب  طور مثا  ارزایش معوقات مقدار آن واحد خواهد بود و هرچقدر این   صیص نامناس   ر باشد،  ورم و  ولید،

خلبگ   ک  بیانگر   می  هزین  های بیشتری از سوی سیستم بانکی در ررآیند از  سهیالت مقدار این شاخص بیشتر از ی  خواهد بود

 . و  می باشد

برای سیستم بانکی، نق  وانتقا  کلی  وجوه را نزد بان  مرکزی، ب  صبورت یکپارچب    % 011 وان با اعما  قانون ذخیره می در مقاب ،

 ذخیبره قبانونی،  % 011در این شراین سیستم بانکی شع  بان  مرکزی هستند و با سپرده  ذیری از مشتریان و اعباده   .مدیریت کرد

در این شراین بان  مرکزی با  غییر مناس  منبابم و مصبارف وجبوه    . نمایندت متقاضیان را از طریگ بان  مرکزی  رداخت می سهیال

این روش مزایای   صیص مناس  وجوه دارد ک  می  وان بب    .کندمستقیما حجم  و  در جامع  را کنتر  می عبار ی  ای   ولی،  یا ب
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د نق  وانتقا   ولی، دسترسی مستقیم ب  سابق  اعتباری مشتریان، برخورداری عموم از وجبوه  بولی،   امکان رص: این موارد اشاره نمود

ایبن روش همچنبین معبایبی ماننبد ضبعر      . های  جاریهدایت وجوه ب  ب ش های مولد ب  میزان کاری و جلوتیری از  شدید سیک 

واکنش  شکیالت ببزرگ نسببت بب  ا ساقبات و حبوادو بیرونبی،       ساختار و کیسیت نظام اداری برای اداره  شکیالت بزرگ، کند شدن 

کرا ی  و سلس  مرا بی  یچیده، طوالنی  ر شدن ررآیند  صمیم تیری، ساختار جدید و کنولبویی  ورساختار ب کاهش انعراف  ذیری،

هبا در حبا     ی از ایبن هزینب   ا های الزم و ارزایش هزین  کنتر  عملیا ی را در  ی دارد؛ با این حا  باید  وج  داشت ک  ب ش عمبده 

در عم  آنچ  ک  وجود دارد، سهیم بودن بان  مرکزی و سیستم ببانکی در  . حاضر در سیستم بانکی ب  صورت هزین  ثابت وجود دارد

باشد، ب  عبار ی دیگر عالوه بر اثرات حجم  و  بر اهداف سیاستی بان  مرکزی، عملکرد سیستم ببانکی و اینکب  ن بوه     عرض   و  می

در نتیج  برای  صریح  ابم زیان اجتمباعی ضبروری   . باشد، بر اهداف سیاستی بان  مرکزی موثر خواهد بود  صیص وجوه چگون  می 

اترسهم سیستم بانکی در ررآیند خلگ  و  با نرخ ذخیره قانونی نشان داده . است ک  سهم هر بان  در ررآیند خلگ  و  مش ص شود

نشان دهنده انتشار و  صررا از کانا  بان  مرکزی  قانونی، بیانگر سیستم ذخیره کام  است و ذخیره% 011درحالت حدی نرخ  شود،

های روق را با وج  ب  سهم بانب  مرکبزی    وان ابتدا هزین با ررض م ین  یش بینی کام   ابم هزین  اجتماعی می بنابراین،. باشدمی

هزین  اجتماعی ک  را با وج   ب  قیود مسئل  ک  شام  معادالت مرببوط  وسیستم بانکی در  امین خلگ  و   صریح نمود، سپس  ابم 

تیرد، ببا ایبن   دهد ک  اترچ  در بانکداری متعارف خلگ  و  صورت میاین  ووهش نشان می .باشد، حداق  کردب  مکانیسم انتقا  می

  .ارتدچ  ا ساقی می خلگ  و  حذف شود،( مورد مرالع ، نظام بانکی در ایران) وجود چنانچ  در این نظام
 فروض مسئله. 1-6

 .شودثبا ی اقتصاد میخلگ  و  با سازوکار او  یعنی ارزایش  و  از طریگ خلگ اعتبار بانکی در اقتصاد متعارف، باعث بی -0

 .با ل اظ اثرات عملکرد سیستم بانکی در ررآیند خلگ  و ، نرخ ذخیره قانونی بیشتری مورد نیاز است -2
 گوالتصریح . 7

 :شودهای خلگ  و ، از  ابم هزین  زیر استساده می برای م اسب  هزین 

  (8)                                                                                                         [TC1]+[TC2] = ابم هزین  اجتماعی   

. باشبد هزین  ناشی از عملکرد سیستم بانکی در ررآیند خلگ  بو  مبی  TC2 و  هزین  ناشی از عملکرد بان  مرکزی TC1در این رابر ، 

  ب  نوع هدری ک  در هر   قیقبی دنببا     ابم بستاین . تیریم، کم  میمرکزی از  ابم زیان بان  جهت  صریح  ابم هزین  اجتماعی،

  :تزیر اساز  وابم زیان مرسوم دراقتصاد،  ابم  .های م تلسی داردمی شود، ررم
   TC=W(π-π*)

2
+(1-W)(Y-Y*)

2                                                                                                                                                                                                                
(1) 

  

 .باشدوزن  ورم در  ابم زیان بان  مرکزی می Wشکاف  ولید، (*Y-Y)، ف  ورمیشکا(*π-π)  بمدر این  ا

الزم ،  BPI با وج  ب  شاخص عملکرد سیستم بانکی، جهت اضار  نمودن زیان ناشی از عملکرد سیستم بانکی در ررآیند خلگ  و ،

برازش  BPI ولید با ل اظ  ت ک  معادالت  ورم وبنابراین ضروری اس. این شاخص در معادل   ورم و  ابم  ولید ل اظ تردد است ک 

اثر شاخص عملکرد سیستم بانکی بر  .شده و  ابم زیان اجتماعی با  وج  ب  قیود مسئل  ک  مکانیسم انتقا  می باشد، حداق  تردد

 .دهیمنشان می B و بر  ولید را باA  را با  ورم

جهت اضبار  نمبودن   . خواهد بود(نسبت  ای   ولی ب  نقدینگی)  ولی، برابر  وج  ب   ای    سهم بان  مرکزی در ررآیند خلگ  و  با

بنابراین ضروری اسبت کب     اثر  ای   ولی روی  ورم و  ولید سنجیده شود، زیان ناشی از عملکرد بان  مرکزی در ررآیند خلگ  و  باید

   نشبان     و ببر  ولیبد را ببا         را ببا  کاک عملکرد بان  مرکزی بر بورم اثر اصر . ولید با ل اظ  ای   ولی برازش شود معادالت  ورم و
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 .دهیممی

). ظر تررتن نرخ ذخیره قانونی، برابر سهم سیستم بانکی در ررآیند خلگ  و  با در ن همبان حجبم سبپرده     dخواهد بود ک   (

بنابراین در این شراین می  وان  ابم زیان اجتماعی را ب  صورت زیبر  . نکی استخلگ  و  سیستم باهای مشتق  می باشد ک  ناشی از 

  :نوشت

TC= .      .W(π-π*)
2
+   .(1-W)(Y-Y*)

2
]+ ( ) .     .W(π-π*)

2
+B.(1-W)(Y-Y*)

2
]  (1)  

باعبث  ( ارزایش شکاف  ولیبدی ) ان راف  ولید واقعی از  ولید بالقوه  و( ارزایش شکاف  ورمی) در این الگو ان راف  ورم از  ورم هدف 

همانرور ک  ذکر تردید،  بابم هزینب  اجتمباعی ربوق ببا  وجب  بب  قیبود         . ترددثبا ی اقتصاد میارزایش زیان اجتماعی و منجر ب  بی

 .کنبد   عیبین مبی   ذخیبره هبای قبانونی م تلبر     برای نرخ را  حداق  زیان اجتماعی ،این بهین  یابی. ترددمکانیسم انتقا  حداق  می

 قیود مسئله. 1-7 

از آنجا ک   ابم هدف در این مرالع  شام  دو متغیر  ورم و م صو  است، معادالت مکانیسم انتقا  نیز باید شام  دو معادلب   بورم و   

باشبد کب    ادل   قاضای کب  اقتصباد مبی   باشد، من نی ریلیپس و معقیود مسئل  ک  همان معادالت مکانیسم انتقا  می .م صو  باشد

  . ویوتی های ساختاری طرف عرض  و  قاضای اقتصاد ایران را بیان می کنند
متغیرهای ذکر شده در این معادالت بر اساس مببانی نظبری اسبت راج    . باشداین قیود ب  منظور حداق  کردن  ابم زیان اجتماعی می

متغیرهای این معبادالت  . باشد ک  در مد  تنجانده شده استار باط  ورم و  ولید می بر اساس مبانی نظری من نی ریلیپس. شده اند

در معادل   قاضبای کب  نیبز    . شام   ورم ی  دوره قب ،  ورم قیمت نسبی انریی، رشد شکاف  ولید می باشند ک  بر  ورم  اثیرتذارند

رخ سود حقیقی سپرده ها، نرخ رشد درآمد ارزی نسبت، نبرخ   متغیرهایی همچون نرخ رشد نقدینگی واقعی، نرخ رشد نرخ حقیقی ارز،ن

 :بنابراین معادالت قیود ب  شک  زیر خواهد بود . رشد شکاف  ولید ی  دوره قب ، ل اظ شده است
yt = α0 + α1 yt-1 +α2 rmpt + α3 rewrt + α4 roilt + α5 rrt  (6)                                                                                    

  

inf t = α0  + α1 inft-1 + α2 yt + α3 inf pet (1)                                                                                                                      

نبرخ رشبد شبکاف  ولیبد یب         yt-1، (ولید ب   ولید بالقوه استک  ب  صورت نسبت شکاف  ) نرخ رشد شکاف  ولید   ytدر این روابن، 

نرخ رشبد درآمبدهای ارزی     roiltنرخ رشد نرخ حقیقی ارز،  rewrtنرخ رشد حجم نقدینگی واقعی در دوره جاری،    rmptدوره ماقب ، 

 . وره جاری استدر د( نرخ سود سپرده ها منهای  ورم)نرخ سود حقیقی   rrtنست ب  قیمت ثابت در دوره جاری، 

متغیر  نرخ ارز حقیقی نشانگر معیاری برای سرح رقابت  ذیری اقتصاد ی  کشور است ک  از ضر  نرخ ارز اسمی در شاخص قیمبت  

جهت م اسب  رشد شکاف  ولیبد از متغیبر  ولیبد    . و  قسیم بر شاخص قیمت کاالهای داخلی ب  دست آمده است OECDکشورهای 

y ) بالقوه 
p

.  ولید بالقوه از دیدتاه عرض ، حداکثر  ولیدی است ک  اقتصاد بدون  بورم قبادر بب   ولیبد آن اسبت     . ه استاستساده شد (

. شکاف  ولید در کو اه مدت از جمل  ابزارهای مسید برای ارزیابی میزان رشارهای  ورمی در بازار کاالها و خدمات م سبو  مبی شبود   

ت و باید با استساده از روش های مناس  مقادیر آن را برای دوره زمانی مورد نظبر  مقادیر این متغیر ب  صورت رسمی تزارش نشده اس

هبای  عبدی  شبده، روش    های توناتونی مانند روش  ابم  ولید، خن روند بین اوجبرای م اسب  مقادیر  ولید بالقوه روش. بدست آورد

در ایبن  . وجبود دارد ( ASL (Adaptive Least Square) )نمایی و حداق  مربعات  ربیقی ، هموارسازی  رسکات -ریلترینگ هودری 

 رسکات و هموارسازی نمایی و حداق  مربعات  ربیقی استساده شبد و در نهایبت بب  خباطر      -مرالع  از س  روش ریلترینگ هودری 

از مقادیر بدست آمده  رسکات و حداق  مربعات  ربیقی،  -سازی نمایی در مقایس  با روش ریلترینگ هودری نتایج بهتر روش هموار

 . از این روش استساده شد

 برآورد و نتیجه گیری. 8
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ک  اعم از من نی ریلیپس و  قاضای ک  می باشد و همچنین معادل  شاخص قیمبت و  بابم  ولیبد    الگو در این قسمت ب  برآورد قیود 

سپس  ابم هزینب  اجتمباعی در قالب  مسبئل      . شودجهت بررسی آثار  ای   ولی و شاخص عملکرد سیستم بانکی بر آنها،  رداخت  می

 تیبرد این حداق  سازی با  وج  ب  مقادیر م تلر نرخ ذخیره قانونی انجام می. ترددهین  سازی و با  وج  ب  قیود مسئل  حداق  میب

مقبادیر م تلبر نبرخ     بب  ازای  ورم در هر مرحل  از ررآیند بهین  یبابی کب    شکاف نرخ رشد حجم  و  و شکاف  ولید و و با  وج  ب  

 .ترددم اسب  می زیان اجتماعی هر مرحل  ،یدآبدست میذخیره قانونی 

 برآورد معادالت الگو. 1-8

و انجبام آزمبون دیکبی     0831 ا  0811 س از م اسب  متغیرهای مورد استساده در معادالت قیود  ابم زیان اجتماعی برای سا  های 

نتبایج آزمبون   . ببرآورد تردیبد   Eviewsنرم ارزار رولر برای  عیین درج  همجمعی هر کدام از متغیرها، ضرای  معادالت الگو ب  کم  

 :آورده شده است (0)شماره دیکی رولر در جدو  

  نتایج آزمون دیکی فولر متغیرها(: 1)جدول 

 نام متغیر         t آماره          (prob) ارزش احتمالی سطح پایایی      

I(0) 1 1.12- Y 

I(0) 111. 8.32- Rmp 

I(0) 1101. 1.81- Rewr 

I(0) . 1.11- Roil 

I(0) 1128. 8.18- Rr 

I(0) 1188. 1.13- Inf 

I(0) 1110. 1.12- Infpe 

I(1) 1 1.31- Log(Bpi) 

I(2) . 1.33- Log(l) 

I(1) 1111. 8.33- Log(cpi) 

I(1) 1110. 1.11- Log(gdp) 

I(1) 1100. 1.1- Log(pm) 

I(2) 1 3.1- Log(k) 

I(1) 1131. 8.11- Log(mbj) 

 نتایج حاصل از این مطالعه: منبع

 
 از شود کب  اکثبر متغیرهبای الگبو جمعبی     های آماره آزمون و مقادیر ب رانی ارائ  شده در جدو  روق مالحظ  می وج  ب  کمیتبا 

در . باشبند مبی   ایا روق از متغیرهای کدام هر او  مر ب  و ساض  هستند او  مر ب  از و  عدادی از متغیرها جمعی هستند مر ب  صسر

نتایج برآورد معادالت مر بوط ب  قیود مسئل  بب  صبورت زیبر    . اندبوده  ایا تیری ساض  با دوبار Log(l) و Log(k) متغیر  نیز مورد دو

 : است
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yt = .33 yt-1 +.194 rmpt +.195 rewrt +.051 roilt  – .44 rrt  –  15.17 D5859  – 8.38 D6367 – 10.35 D7174 

      (.103)        (.084)          (.046)           (.023)      (.107)             (3.3)           (2.03)            (2.6)                           (8 )    

       

      

inf t = 13.01  + .312 inft-1 –.33 yt + .169 inf pet + 15.005 D7274 –40.44 D89 

(2.53)         (.12)      (.16)         (.068)              (3.77)             (14.97)       (9 )                                                      

  

با وج  ب   ،در  ابم زیان اجتماعی در ررآیند خلگ  و  و بان  مرکزی از عملکرد سیستم بانکی جهت اضار  نمودن زیان ناشی

ها و  ولید سنجیده ص عملکرد سیستم بانکی و  ای   ولی بر شاخص قیمتاثر شاخ بایدو  ای   ولی، شاخص عملکرد سیستم بانکی 

نتایج برآورد ب   .برآورد تردیدو  ای   ولی معادالت شاخص قیمت و  ولید با  وج  ب  شاخص عملکرد سیستم بانکی  بنابراینشود، 

 :صورت زیر است
Log(cpi) = 6.69 -.74 l og(gdp) + .48 log(pm) +.28 log(Bpi) + .44 log(mbj)    (01)                                                          

  

                   (1.7)         (.14)             (.036)               (.102)               (.042)  

-.42 D5960 -.22 D6163 - .17 D67 

         (.065)         (.04)         (.07) 

Log(gdp) = -13.02 + .8 log(L) + .96 log(K) - .12 log(Bpi) - .07 log(mbj) +  (00)                                                         

                       (3.82)      (.23)            (.14)              (.06)                 (.03) 

.2 D5758 - .13 D68 

       (.03)       (.04 ) 

الزم ب  ذکر است ک  اعداد تزارش شده در زیر معبادالت ببرآورد   .  ولی می باشد ای    mbjشاخص قیمت کاالهای واردا ی و pm ک  

تیرد  ا ص ت های  ش یص مورد استساده قرار می س از برآورد ضرای  معادالت، مجموع  ای از آزمون. باشدشده، ان راف معیار می

آزمبون هبای انجبام شبده ببرای هبر کبدام از         (2)شماره در جداو  . و اعتبار روابن برآورد شده از نظر آماری مورد ارزیابی قرار تیرد

 : استمعادالت برآورد شده تزارش شده
 تقاضای کلآزمون های مربوط به معادله ( : 2)جدول

سطح زیدر منحندی پدز از     آماره آزمون نوع آزمون

 کمیت آماره آزمون

 نتیجه آزمون

جمددالت خطددا خودهمبسددتگی   F =.505  P = .607 خودهمبستگی جمالت    خطا  

 ندارندیاپی پ

شکل الگو به درسدتی تصدریح     F = .83  P = .36 تصریح صحیح مدل

 شده است

جمالت خطا دارای توزیع نرمال   F = 4.35  P = .11 نرمال بودن جمالت خطا

 است

جمالت خطا ناهمسانی واریانز   F = 1.13  P = .28 واریانز ناهمسانی

 نیستند

 نتایج حاصل از این مطالعه: منبع
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  آزمون های مربوط به معادله منحنی فیلیپز( : 3)جدول

پز از کمیدت   سطح زیر منحنی آماره آزمون نوع آزمون

 آماره آزمون

 نتیجه آزمون

جمددالت خطددا خودهمبسددتگی پیدداپی  F = 3.22  P = .056 خودهمبستگی جمالت    خطا  

 ندارند

 شکل الگو به درستی تصریح شده است  F = 2.95  P = .097 تصریح صحیح مدل

 جمالت خطا دارای توزیع نرمال است F = 1.85 P = .39 نرمال بودن جمالت خطا

جمالت خطا دچار ناهمسانی واریدانز    F = .2.25  P = .077 واریانز ناهمسانی

 نیستند

   وط به معادله شاخص قیمآزمون های مرب( : 4)جدول

سطح زیر منحنی پز از کمیدت   آماره آزمون نوع آزمون

 آماره آزمون

 نتیجه آزمون

طدا خودهمبسدتگی پیداپی    جمالت خ F = .98  P = .38 خودهمبستگی جمالت    خطا  

 ندارند

شکل الگو به درسدتی تصدریح شدده      F = .00066  P = .97 تصریح صحیح مدل

 است

 جمالت خطا دارای توزیع نرمال است  F = .36  P = .83 نرمال بودن جمالت خطا

جمالت خطا دچار ناهمسانی واریانز  F = 1.87  P = .11 واریانز ناهمسانی

 نیستند

 حاصل از این مطالعهنتایج : منبع

  

  آزمون های مربوط به معادله تولید ( : 5)جدول

سطح زیر منحنی پز از کمیدت   آماره آزمون نوع آزمون

 آماره آزمون

 نتیجه آزمون

جمدالت خطدا خودهمبسدتگی پیداپی       F = 1.5  P = .24 خودهمبستگی جمالت    خطا  

 ندارند

شکل الگو به درسدتی تصدریح شدده      F = 4.09  P = .053 تصریح صحیح مدل

 است

 جمالت خطا دارای توزیع نرمال است F = .59  P = .74 ت خطانرمال بودن جمال

جمالت خطا دچار ناهمسانی واریدانز   F = 2.16 P = .078 واریانز ناهمسانی

 نیستند
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 و نببوده  آماری هیچگون  مشک  دارای شده ک   وابم برآورد دارند داللت امر براین روق شده طبگ جداو  انجام هایآزمون مجموع 

 نتایج بهین  سازی  ابم زیان اجتماعی   ت ربروض م تلبر   .است و می  وان از آنها در الگو استساده نمود ا کا قاب  کامال آن ضرای 

 :تزارش شده است (1)شماره  در جدو ( W=1.1)و سهم یکسان شکاف  ولید و  ورم (rr=11/1 ا 0) های ذخیره قانونینرخ
 
 

 نتایج حاصل از بهینه سازی تابع زیان اجتماعی(: 6)جدول 
 

 
 

یکسان برای شکاف  بورمی و  با در نظر تررتن مقادیر م تلر برای نرخ ذخیره قانونی و وزن  0831مقادیر زیان اجتماعی برای سا  

  :باشدمی (1)شماره  شکاف  ولیدی طبگ جدو 
 مقادیر زیان اجتماعی با ازای مقادیر مختلف نرخ ذخیره قانونی(: 7)جدول 

 نتایج حاصل از این مطالعه: منبع

 

بب  عببار ی اربزایش نبرخ     . یابدمیهمانرور ک  مشاهده می شود طبگ جدو  روق با کاهش نرخ ذخیره قانونی، زیان اجتماعی ارزایش 

بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی باعث اربزایش ببی  . شودذخیره قانونی در ررآیند ارزایش حجم  و ، باعث کاهش زیان اجتماعی می

 .و کاهش رراه اجتماعی خواهد شد( کاهش رشد  ولید و ارزایش  ورم) ثبا ی

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 W 

1.1 1.81 1.21 1.01 1.0 11. Rr 

0.13 0.133 0.131 0.132 0.130 0.113 inft 

1.131 1.131 1.132 1.133 1.131 1.131 inft-1 

1.182 1.180 1.180 1.123 1.123 1.123 infpet 

1.118- 1.110- 1.11- 1.111- 1.111- 1.111- yt 

0.1818 -0.1811- 0.1811- 0.18132- 0.18131 -0.18131- yt-1 

1.33 -1.330 1.338- 1.331- 1.331- 0- rewrt 

1.21318 -1.213123- 1.213121- 1.213121- 1.213121- 1.21312- roilt 

2.80110 2.80118 2.80111 2.80111 2.80113 2.8011 Rrt 

0 1.3 1.3 1.1 1.1 1.81 1.21 1.01 1.0 1.11 rr     

11.8  11.3  10.3 001.1 218.0 211.1 811.1 111.1 331.1 2111.0 TC    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

17 
 

تم بانکی ببا ذخبائر نسببی باعبث     س قیگ مشاهده می شود ک  خلگ  و  از طریگ سیبا  وج  ب  جدو  روق و نتایج  بدست آمده از  

یاببد شباهد اربزایش هزینب      یعنی هرچ  نرخ ذخیره قانونی در سیستم بانکی کباهش مبی  . شودثبا ی میارزایش هزین  اجتماعی و بی

عنی ارزایش حجم  و  از طریگ انتشار اسبکناس  اما چنانچ  ارزایش حجم  و    ت سناریوی دوم ی .ثبا ی خواهیم بوداجتماعی و بی

، انجام شود، طبگ جدو  روق شاهد کباهش هزینب  اجتمباعی و ببی    % 011یا اسناد حوال   وسن بان  مرکزی با اعاده ذخیره قانونی 

مت سبناریوی او   تیریم و بب  سب   ر در ررآیند ارزایش حجم  و  هرچقدر از این سناریو راصل  میب  عبارت دقیگ. ثبا ی خواهیم بود

بنابراین با ل باظ اثبرات   . ثبا ی مواج  خواهیم بودکنیم با ارزایش هزین  اجتماعی و بییعنی سیستم بانکی با ذخائر نسبی حرکت می

الزم بب    .ثبا ی، ذخیره قانونی بیشتری مورد نیباز اسبت  عملکرد سیستم بانکی در ررآیند خلگ  و  جهت کاهش هزین  اجتماعی و بی

 .درصد متغیر خواهد بود 01.13درصد الی  01.82بین  سازی  ابم زیان اجتماعینتایج بهین  ت ک  نرخ رشد حجم  و  طبگ ذکر اس
 

 نتایج حاصل از بهینه سازی تابع زیان اجتماعی(: 6)جدول 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 W 

0 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 Rr 

0.01 0.01 0.02 0.00 0.0 0.13 inft 

1.031 1.011 1.082 1.003 1.013 1.012 inft-1 

1.11 1.110 1.111 1.183 1.181 1.181 infpet 

1.02- 1.0- 1.131- 1.111- 1.110- 1.111- yt 

0.181101- 0.18113- 0.18111- 0.1811- 0.181100- 0.1811- yt-1 

1.33113- 1.33111- 1.33112- 1.3311- 1.3331- 1.3331- rewrt 

1.213113- 1.213111- 1.213111- 1.213118- 1.213111- 1.21311- roilt 

2.80133 2.80131 2.80131 2.80130 2.8013 2.8011 Rrt 

 
 نتیجه گیری

ب  منظور کنتر  رعالیت های اقتصادی جامعب   ( سیاستگذاران  ولی) سیاست های  ولی مجموع  اقداما ی است ک  بان  های مرکزی

. های  ولی کنتبر  نقبدینگی و کبارایی هرچب  بیشبتر نظبام ببانکی اسبت        داف مقرعی و کو اه مدت سیاستبرند، اترچ  اهب  کار می

هبا و رشبد اقتصبادی را    های  ولی با اثرتذاری بر عرض   و  و نرخ سود، بسیاری از اهداف اقتصادی نظیر اشتغا ، ثبات قیمتسیاست

صادی ب  ابزارها و سازوکارهایی نیاز دارد ک  ب  عنوان ابزارهای سیاست  ولی بان  مرکزی برای دستیابی ب  اهداف اقت. سازندمتاثر می

معموال ابزارهای سیاست  ولی ب  دو دست  مستقیم و غیر مستقیم  قسیم شده و از کانا  هبای م تلسبی نظیبر نبرخ     . شوند عریر می

با استساده از این ابزارها بر چگونگی مصرف  بو  در اقتصباد   مقامات  ولی .   اعتباری و غیره بر اقتصاد کشور  اثیر می تذارنداارز، کان

 .اثر تذاشت  و حجم  و  را در اقتصاد  غییر می دهند

. نرخ ذخیره قانونی از جمل  ابزار غیرمستقیم سیاست  ولی است ک  می  واند ب  طور غیر مستقیم حجم  و  را در اقتصاد  غییر دهبد 

ها ب  ویوه  سهیالت اعرایی و خلگ اعتبار آنها را کاهش و یا ارزایش میونی حجم مصارف بان بان  مرکزی با  غییر نسبت ذخیره قان

 .دهد
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سیستم ذخیره جزئی موج  خلگ تسترده  و  ب  نسم سیسبتم ببانکی و   میب  مشبکالت      در این میان عملکرد بانکداری متعارف با

هبای  ها و در برخی از موارد ب  سپرده تذاران، بروز ب رانان ب  بان  ورمی آن ب  برخی از اجزای جامع ، سرایت مشکالت وام تیرندت

های شدید  ولی، سواری مجانی، انت ا  بد و خرر اخالقی، هزین  کردن از وجوه مالیات دهنبدتان جهبت    ولی و بانکی و ایجاد شوک

می  هزین  های زیاد مبالی، غیبر نقبد ببودن     های بانکی، ناهمگونی اساسی و ضرورت برقراری مقررات احتیاطی،   بیم  کردن سپرده

از سویی دیگر با  وج  ب  اهمیت غیر قاب  انکار ارزایش حجم  و  و خلبگ آن  . سیستم و ریس  دار بودن و غیر شساف شدن می شود

در اقتصباد دو  در این مرالع  برای ارزایش حجبم  بو    . در اقتصاد اسالمی این ب ث مورد  وج  شایان اقتصاددانان اسالمی بوده است

سناریوی او  خلگ  و  ب  روش سیستم بانکداری با ذخیره جزئی و سناریوی دوم خلگ  و  از طریگ بانب  مرکبزی   . سناریو ارائ  شد

در تام بعدی مرالعب   . برآمده از ررآیند خلگ  و   رداخت  شدب   صریح  ابم زیان اجتماعی سپس % . 011ا اعاده نرخ ذخیره قانونی ب

طی این ررآیند . با  وج  ب  قید من نی ریلیپس و  معادل   قاضای ک ، حداق  تردید سازی اجتماعی در قال  مسئل  بهین   ابم زیان

ب  این نتیج  رسید ک  با کاهش نرخ ذخیره و بهین  یابی،  ابم زیان اجتماعی با  وج  ب  مقادیر م تلر نرخ ذخیره قانونی حداق  شد 

ب  عبار ی ارزایش نرخ ذخیره قانونی در ررآیند ارزایش حجبم  بو  باعبث کباهش      ؛ثبا ی ارزایش می یابد قانونی، زیان اجتماعی و بی

 .شودثبا ی در اقتصاد میهزین  اجتماعی و بی

در ی  نتیج  تیری کلی می  وان تست هرچ  در ررآیند خلگ  و  ب  سمتی حرکت کنیم ک  بان  مرکزی این وظیس  حساس را ببر  

 .ثبا ی کمتری خواهیم بودشاهد زیان اجتماعی و بی (طبگ سناریوی دوم) اشدعهده داشت  ب

تیرد با  وج  ب  آثار زیان بار ذکر شده برای خلگ  و  سیستم ذخیره جزئی، در اقتصاد اسالمی خلگ  و  ابعاد م دود ری ب  خود می

 .و این وظیس  باید بر عهده بان  مرکزی باشد
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