مروري بر ادبيات تاریخی جریانهاي غيراصلی پولی

 .1هيئتهای پولي
این متن ترجمه «كتابچه راهنمای هيئتهای پولي برای كشورهای در
حال توسعه» به همراه مقدمه مركز پژوهشهای مجلس است.
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مروري بر ادبيات تاریخی جریانهاي غيراصلی پولی
 .1هيئتهاي پولی

پيشدرآمد
یکي از حوزههای جذاب در ادبيات اقتصادی ،حوزه مطالعات پولي است .این نظریات در سالهای اخير و
معموالً پس از بحرانهای مالي و بانکي ،به ویژه بحران مالي  ،2008با تنوع و پيچيدگي خاصي مواجه
شده است و همچنان كه ،نظریات جریان اصلي اقتصاد ،تکامل پيدا كردهاند ،نظریات غيراصلي نيز متحول
شده و گونههای جدیدی از آنها بهوجود آمده یا تغيير پيدا كردهاند .نحلههای مختلف مرتبط با درونزایي،
ساختارهای پولي غيرمتعارف ،نظریات متعدد ذیل نام بانکداری و پول اسالمي و ...از این دست هستند.
سلسله گزارشهای مروری بر ادبيات جریانهای غيراصلي پولي ،تالش ميكند ،ضمن مروری
تاریخي بر این نظریهها از مراجع اصلي و دست اول ،مخاطبان را با مفهوم و عمق كاربردی هركدام و
نقاط قوت و ضعف آنها آشنا كند.
یکي از نظریههای نهچندان جدید متعلق به جریان غيراصلي در حوزه پولي ،نظریه و ایده موسوم به
«هيئتهای پولي» است .این نظریه كه در اقتصاد متعارف و جریان اصلي فعلي جایگاه خاصي ندارد و
معموالً جزء نظریههای قدیمي محسوب ميشود ،به هنگام بحرانهای ارزی و بانکي ،مورد توجه مدعيان
قرار ميگيرد .نتایج حاصل از این نظریه ،در دهها كشور و چندین كشور كامالً متفاوت بوده و بسته به
شرایط محيط و شيوه اجرا ،با هم متفاوتند .در حال حاضر تعداد اقتصادهای دارای این سيستم پولي
كمتر از تعداد انگشتان دست است.
برجسته ترین مدافع این نظریه ،آقای دكتر اسيو هنکه ،استاد اقتصاد كاربردی دانشگاه جان هاپکينز است.
وی تجربه اجرا و مشاوره پيادهسازی این نظریه در چندین كشور را برعهده داشته و آنگونه كه خود مدعي است،
كشوری نبوده است كه این نظریه را بهصورت اصولي پياده كرده و با مشکل مواجه شده باشد.
پيادهسازی هيئتهای پولي به خاطر محدودسازی عمليات بانک مركزی و منفعل كردن سياست پولي ،با
منتقدان فراواني چه در عرصه نظری و چه در نهادهای مرتبط با بانکهای مركزی از جمله صندوق بينالمللي
پول مواجه است.
گزارش حاضر در بخش اول ،ترجمه كامل مرجع اصلي ادبيات این نظریه ،یعني كتاب «هيئتهای پولي
برای كشورهای در حال توسعه» (نسخه  1)2015نوشته آقای دكتر هنکه 2و همکار اسبق وی كورت شولر( 3كه
)Currency Boards For Developing Countries: A Handbook (Revised Edition, 2015
Steve H. Hanke
Kurt Schuler
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در زمان نگارش كتاب ،دانشجوی پسادكتری اقتصاد ذیل راهنمایي آقای هنکه بوده) است .این كتاب برای اولين
بار در سال  1994نوشته شده و از آن پس به زبانهای مختلف ترجمه شده است .كتاب مذكور را در سال 2015
مؤلفان

بازبيني و بهروز كردهاند1.

اميد ميرود ،انتشار این گزارش كه اولين گزارش از سلسله گزارشهای مروری بر تاریخچه ادبيات
پولي غيرمتعارف است ،بتواند گشایشي برای بحثهای بيشتر كارشناسي در این زمينه باشد .نقطهنظرات
خود برای بهبود این گزارش ،ترجمه آن و نيز محتوای گزارشهای آتي این مجموعه را به
 mrceco@majles.irارسال فرمایيد تا در تدوین این مجموعه و ویرایشهای آتي هركدام از گزارشها
مدنظر قرار گيرد.
مقدمه مركز پژوهشهاي مجلس
هيئت پولي به سيستمي پولي گفته ميشود كه در آن ،یک مؤسسه كوچک با عنوان هيئت پولي ،بهجای
بانک مركزی ،وظيفه انتشار اسکناس و مسکوک در كشور را برعهده ميگيرد .مهمترین و تنها وظيفه
هيئت پولي ،انتشار پول محلي ،به صورتي است كه به اندازه حداقل  100درصد پایه پولي ،ذخيرهای
معادل آن ،كاال (مثالً طال) یا ارز خارجي (مثالً دالر یا یورو) نگهداری كند و رابطه یک به یک یا هر رابطه
دیگری ميان ارز محلي و ارز یا كاالی ذخيره را تنظيم كند بهگونهای كه تمام اسکناس و مسکوک محلي
قابل تبدیل به ارز ذخيره و بالعکس باشد.
هيئتهای پولي صرفاً و عمدتاً همين وظيفه را برعهده دارند و سایر وظایف بانک مركزی متعارف،
مانند نظارت بر محيط بانکي ،وام دهنده دست آخر و  ...یا باطل شده و یا به نهادهای دیگر مانند وزارت
ماليه و امثالهم واگذار ميشود.
از آنجا كه هيئت پولي محدودیت بودجه سخت 2بر انتشار پول اعمال ميكند و دولتها و شركتهای
دولتي و حاكميتي نميتوانند كسری ،ایجادشده را از طریق نهاد پولي جبران كنند ،یا به اميد ایجاد
كسری و با خيال تقریباً جمع از تأمين آن منابع بانکي ،بيش از مجموع درآمدهای خود و استقراض
(استقراضي كه به آن یارانه تعلق نميگيرند) خرج ميكنند ،معموالً یکي از عوامل خنک كردن مداوم
اقتصاد ،انضباط ناگزیر مالي ،اصالح اجباری تورمهای مضمن ناشي از پولي كردن كسری و انحراف سياست
پولي ،محرک جبری بهرهوری و ...عنوان ميشود ،با وجود این ،درست به همين دليل و دالیل دیگر-
مخصوصاً دالیل مرتبط با سياست پولي -با مخالفت حاكميتها مواجه ميشود.
 .1حقوق قانوني اين كتاب ،نسخه ويرايش  ،2015براي ترجمه فارسي از طرف مؤلف به مركز پژوهشهاي مجلس اهدا شده
است .اين ديدگاهها و ساير ديدگاههاي نويسنده كتاب در حوزههاي ديگر ،الزاماً مورد تأييد يا رد مركز پژوهشهاي مجلس
نيست و صرفاً جهت احترام به حقوق مؤلف ،اين اجازه اخذ شده است.
2. Hard Budget Constraints

___________________________________________________________

3

از سوی دیگر ،جایگزیني هيئت پولي به جای بانک مركزی ،عمالً سياست پولي را منفعل و فلج
كرده و آن را از حالت صالحدیدی و اختياری دولت خارج ميكند .به عبارت دیگر ،حاكميت نميتواند از
طریق ابزار انبساط پولي ،اقتصاد را گرم و موتور رشد را فعال كند یا به وظایف اضطراری و حمایتي خود
در صورت بروز كسری بپردازد و یا نمي تواند با استفاده از تورم و اخذ ماليات تورمي ،برای خود درآمد
كسب كند .به طور خالصه گفته ميشود كه سياست پولي در اقتصادهای با هيئت پولي عمالً وجود
خارجي ندارد و یا اینکه ،هيئت پولي مانع برنامهریزی پولي رشد و عقبماندگي اقتصاد است .البته مدعيان
هيئت پولي بيان ميكنند كه رشد مبتني بر انبساط پولي ،رشدی همراه با عوارض زیاد است ،به طوری
كه به هزینه آن  -به خصوص در كشورهایي كه بانکداری مركزی ،توسعهیافته نيست و یا به دليل نوسان
منابع دولت به دالیلي مانند اتکای آن به منابع طبيعي ،عوارض محدودیت بودجه نرم( 1سقف بودجه
عمالً رعایت نميشود و یا برنامهریزی بودجهای به اميد و خاطرجمعي برنامهریزی از تأمين آن توسط
نهاد پولي دقيق نيست) مرتب ظاهرشده و به عامل بنيادی ضدرشد تبدیل ميشود – نميارزد.
همچنين ،معموالً این دیدگاه وجود دارد كه هيئتهای پولي به دليل معادل كردن ارزش پول داخلي
به ارز خارجي ،با استقالل سياسي كشورها تعارض دارند .این اشکالي است كه البته مدعيان هيئتهای
پولي پاسخ ميدهند و در مورد ذخيرههای كاالیي مانند طال این مسئله صادق نيست و در مورد ذخایر
نوع دیگر نيز همين االن نيز عمالً در بسياری از سيستمهای بانکداری مركزی ،مخصوصاً در كشورهای
در حال توسعه ،این اتفاق به شکل غيررسمي در حال رخ دادن است و كشورها ،هزینههای آن را
ميپردازند و از منافع آن برخوردار نميشوند.
همچنين اعتقاد بر این است كه ذخيره  100درصدی و بيشتر برای پول داخلي تضميني به تبدیل
آن به ارز یا كاالی ذخيره نيست و در بحران ارزی ممکن است كل پول داخلي به كاال یا ارز ذخيره تبدیل
شود .نکتهای كه البته مدعيان نظریه اعالم ميكنند به دليل قراردادهای بخش دولتي و امثالهم ،عمالً
ممکن نيست و این قراردادها و روابط در بخش عمومي ،به عنوان هسته سخت محافظ در قبال چنين
تبدیلهایي عمل ميكند .ضمن اینکه حتي در صورت تبدیل كامل نيز تنها به جایي رسيدهایم كه بسياری
از سيستمهای بانکداری مركزی ميرسند.
همچنين ،این عقيده وجود دارد كه به دليل تغيير نکردن ارزش برابری پول در كشورهای با هيئت
پولي ،امکان بهبود تجارت خارجي به دليل كاهش در ارزش پول از بين ميرود ،یا اینکه چنين سيستمي
برای اقتصادهای بزرگ مناسب نيست و ....دالیل دیگری از جانب موافقان و مخالفان بيان شده كه
بخشهای عمدهای از این نظرات در كتاب حاضر بررسي شدهاند.

Soft Budget Constraints

1.
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هيئتهای پولي در دنيای كنوني ،عمدتاً به دليل محدودیتهایي كه برای دولتها و سياست پولي ایجاد
ميكنند ،از بين رفتهاند و تنها چند هيئت پولي ،مانند هيئت پولي هنک گنک ،همچنان مشغول بهكار هستند،
به گونهای كه در ادبيات پولي متعارف ،آن را بعضاً مختص اقتصادهای كوچک باز نيز ميدانند.
نظریه هيئت پولي ،به طور جالب توجهي و با اندكي جرح و تعدیل در ميان برخي متفکران داخلي،
كه در حوزههای دیگری بدون ارتباط با این نظریه سير ميكردهاند ،نيز حامياني داشته است.
از جمله مهمترین این چهرهها مرحوم آیتا ...حائری شيرازی بودهاند .ایشان با اشاره به نظریه پول
مبتني بر مال ،معتقد بودند كه باید اقتصاد مبتني بر پول اسالمي را حاكم كنيم و در توضيح مفهوم آنچه
از آن به پول اسالمي یاد ميكردند ،آن را مترادف با پشتوانه مال داشتن و به طور مشخص طال ،عنوان
كرده بودند .ترجمه این نظریه به زبان اقتصادی ،سازوكاری تقریباً مشابه هيئت پولي است ،اگرچه ایشان
نامي از این نظریه نبرده و منظورشان نيز به طور مشخص چنين نهادی نبوده است.
این گزاره در یادداشتي 1از ایشان چنين توضيح داده شده است:

پول اسالم «مال» است؛ اما پول رایج جهاني مال نيست ،بلکه «اعتبار» است .قرض بيبهره در پولي
كه مال است ميسر است .پولي كه اعتبار است امکان قرض بدون بهره در آن نيست؛ چون وقتي از اعتبار
كم ميشود از ماليّت كم شده است و به قرضدهنده ظلم شده است .ولي وقتي پول ،مال باشد اگرچه
آن مال در بازار گران تر یا ارزانتر شده باشد ،از ماليّت كم نشده است.
اگر مالي را ده ساله و صدساله و بيشتر قرض دهيد نيز از ماليّت كم نميشود .صد سال قبل یک
تن برنج قرض كردهاید و امسال پس ميدهيد؛ نه به شما ظلم شده است و نه به طرف مقابل .قرآن
ميگوید« :لکم رئوس اموالکم ال تظلمون و ال تظلمون» .چون این برنج ،مال است ،در طي این صد سال
فرق نکرده است .ما نميگویيم پشتوانه پول ،طال باشد؛ ما ميگویيم پشتوانه پول ،كاال باشد ،اما مقدار
پشتوانه كاال با طال وزن شود.
وقتي مقدار كاالی پشتوانه را روی پول ننوشتهاید ،پول مال نميشود بلکه اعتبار است .ولي وقتي
روی پول ،مقدار پشتوانه كاال را مينویسيد ،پول ،كاال ميشود .شما در مقابل اسکناس ،كاال تعهد كردهاید،
اما مقدار كاال را با طال مشخص ميكنيد .طال پشتوانه پول اسالمي نيست .طال ،سنگ وزنه است نه
پشتوانه .لذا الزم نيست به اندازه اسکناس ،طال در خزانه انبار كنيم .الزم نيست اگر كسي اسکناس آورد
طال دریافت كند .به او ميگویيد ما تعهد كردهایم به این اندازه طال به شما كاال بدهيم.
اگر شما بخواهيد دینار اسالم را احيا كنيد ،روی پول این جمله را مينویسيد« :ما در مقابل این
اسکناس ،به مراجعهكننده ،به اندازه ارزش سه دهم گرم طال ،كاال ميدهيم» .در این صورت اسکناس
شما دینار است .هزار دینار به كسي قرض ميدهيد و او ده سال دیگر هزار دینار ميدهد .این ميشود
 .1آيت ا...محيالدين حائري«،تأسيس پول اسالمی و خالصی از ربا» ،منتشر شده در خبرگزاريهاي داخلي ،شهريورماه .1396
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قرضالحسنه .اما حجم اسکناسِ مُجاز ،به اندازه توليد ناخالص ملي شما است .دارایي كشور را بر ارزش
اسکناس تقسيم ميكنيم تا حجم اسکناس مجاز مشخص شود.
چه بانکها تعطيل شود و این پول رایج ،از گردش خارج شده باشد ،چه نشده باشد ،شما ميتوانيد
كارتان را شروع كنيد .اعالم كنيد مقدار كاالی مورد تعهد در اسکناس ،به قيمت طالی رایج جهاني
اندازهگيری ميشود .اینکه تأكيد ميكنم طالی رایج جهاني ،برای آن است كه پول ،قدرت بينالمللي
پيدا كند و پولِ بينالملل اسالم باشد .بانک مركزی متولي پول ملي است ،شما ميتوانيد متولي پول
بينالمللي باشيد.
در هرحال ،هرگاه كشورها با تورمهاي شدید یا بحرانهاي ارزي و پولی مواجه میشوند،
معموالً یکی از بحثهاي فرعی كه توسط مدعيان هيئت پولی دنبال میشود این است كه راه
گذار از تالطم یا سخت كردن محدودیت بودجهاي و كاهش تورم و حذف سفتهبازي روي پول
و ،...تأسيس چنين نهادي است .نهادي كه البته به دالیل متعددي كه اشاره شد ،معموالً
طرفداري در حاكميتهاي سياسی و محافل اقتصادي فعلی ندارد ،به طوري كه نسل هيئتهاي
پولی كه تا چند دهه پيش تعداد آنها به بيش از دهها هيئت میرسيد ،هماكنون تقریباً منقرض
شده است.
در نهایت اميد ميرود ،انتشار این كتاب ،بتواند ادبيات مروری این حوزه را در مورد تاریخچه ادبيات
پولي غنيتر كرده و به بحثهای مفيدتر در این زمينه منجر شود.
 .1متن كامل كتاب هيئتهاي پولی
دفاع از هيئت هاي پولی
از زمان فروپاشي نهایي نظام پولي برتون وودز در سال  ،1973شکافي كه زماني ميان ارزهای كشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه وجود داشت عميق تر شده است .در زمان نظام برتون وودز و پایه طالی
قبل از  ،1914و تا حدی كمتر بين جنگهای جهاني ،كشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به مانند
هم عموماً ارزهای سالمي داشتند .ارز سالمي ارزی است كه پایدار ،معتبر و كامالً قابل تبدیل است .ثبات
به معنای پایين بودن نسبي تورم ساليانه فعلي و اغلب به ميزان تکرقمي است .اعتبار به معنای آن است
كه صادركننده این اطمينان را ایجاد ميكند كه تورم آتي را پایين نگه ميدارد .قابليت تبدیل كامل به
این معناست كه با این ارز مي توان كاالها و خدمات داخلي و خارجي ،از جمله ارزهای خارجي با نرخ
بازار ،را بدون محدودیت خریداری كرد.
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امروزه ،اكثر كشورهای توسعهیافته ارزهایي دارند كه سالم هستند ،اگر نگویيم همانند وضعيت تحت
پایه طال باثبات هستند .در مقابل ،اكثر كشورهای توسعهنيافته ارزهای ناسالم دارند (.1)Schuler 1996
از بين رفتن ارزهای سالم با ظهور بانکداری مركزی در كشورهای درحال توسعه ارتباط دارد .در بيشتر
دوران قبل از فروپاشي نهایي نظام برتون وودز ،اكثر كشورهای در حال توسعه فاقد بانکهای مركزی با
سبک مدرن بودند و در عوض ،صدور رقابتي اسکناس توسط بانکهای تجاری خصوصي (در آمریکا التين،
شرق آسيا و مستعمرات خودگردان بریتانيا) ،صدور انحصاری اسکناسها توسط یک بانک تجاری
خصوصي (در مستعمرات قدرتهای اروپایي غير از بریتانيا) یا هيئتهای پولي (در اكثر مستعمرات
بریتانيای غيرخودگردان و در برخي از كشورهای مستقل) حاكم بود ( Conant 1969 [1927],
 .)Schuler 1992a, bبانکداری مركزی یکي از پدیدههای نوظهور در اكثر كشورهای در حال توسعه
است كه تا قبل از دهه  1920در آمریکای التين گسترده نبود و تا قبل از دهه  1950در آفریقا ،خاورميانه
و جنوب شرق آسيا گسترده نبود .به طور معمول ،در عرض یک دهه پس از تأسيس بانک مركزی،
كشورهای در حال توسعه تورم بيشتر و قابليت تبدیل كمتری در مقایسه با گذشته تجربه كردند.
تورم باال و قابليت تبدیل محدود ارزهای ناسالم مانع از توسعه اقتصادی در كشورهای درحال توسعه
شد .ارزهای ناسالم به تضعيف سرمایهگذاری داخلي و خارجي منجر ميشوند .تعدادی از كشورهای در
حال توسعه ،با خالص مثبت جریان ورودی سرمایه تحت حکومت استعماری و در سالهای اوليه استقالل
خود  -زماني كه ارزهای سالمي داشتند  -به صادركنندگان خالص سرمایه بعد از ناسالم شدن ارز خود
تبدیل شدند و زماني كه سرمایه خارجي به اتمام رسيد ،سرمایهداخلي نيز به طور غيرقانوني از كشور
خارج شد تا اسير مصادره به وسيله تورم نشود .در نتيجه ،توسعه اقتصادی كند ،متوقف و حتي در برخي
از موارد معکوس شد .تجربه تاریخي نشان ميدهد كه برای جذب سرمایهگذاری احيا شده و تقویت
توسعه اقتصادی احيا شده ،كشورهای در حال توسعه به ارزهای سالم نياز دارند .همانگونه كه در ادامه
با جزئيات بيشتر بررسي ميكنيم ،همچنين تجربه تاریخي نشان ميدهد كه بانکداری مركزی با احتمال
كم در ایجاد ارزهای سالم در اكثر كشورهای در حال توسعه دخالت دارد.
هيئت پولي به طور خاص و گسترده رقيبي برای سيستم بانکداری مركزی ،بود و در بيش از 70
كشور وجود داشت .سيستمهای هيئت پولي همچنان در برخي از كشورها وجود دارند كه هنگكنگ
نمونه بارز آن است .در دهه  ،1990چندین كشور نيز به تأسيس سيستمهای مشابه هيئت پولي اقدام
كردند كه برخي از ویژگيهای هيئتهای پولي متداول را داشتند و نه همه آنها را .این مطالعه به تشریح
قابليت بهكارگيری گستردهتر احتمالي هيئت پولي برای ارائه ارزهای سالم در كشورهای در حال توسعه
ميپردازد كه اكنون فاقد چنين ارزهای سالمي هستند.
 .1از زمان نگارش این مطالعه در سال  ،1994عملکرد متوسط ارزها در کشورهای در حال توسعه به طور قابل مالحظهای بهبود یافته
است .با این حال ،این مسئله همچنان وجود دارد که ارزهای دارای بيشترین مشکل به کشورهای در حال توسعه تعلق دارند.
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مقایسه هيئت پولی با بانک مركزي
بانکداری مركزی برای اكثر افراد ،الاقل در سطح عملي ،به عنوان نظام پولي كشورها شناخته شده است.
بانک مركزی مقام پولي است كه دارای كنترل انحصاری اختياری بر روی عرضه ذخایر بانکهای تجاری
است .این امر اغلب به معنای انحصار عرضه اسکناس و سکه است 1.كنترل اختياری به معنای توانایي در
انتخاب سياست پولي با اراده ،الاقل بدون محدودیت نسبي توسط قوانين است .ذخایر به معنای واسطه
بهكار رفته برای تسویه حسابها هستند .اغلب ،نظام پولي از دو نوع واسطه برای تسویه حسابها استفاده
ميكند :یک نوع مانند اسکناسهای صادر شده توسط مقام پولي كه در درجه اول به صورت داخلي
استفاده ميشود و ذخایر خارجي (ذخایر نهایي) معمول در تجارت بينالمللي ،مثل طال ،اوراق قرضه
خارجي ،یا اسکناسهای صادرشده توسط بانک مركزی خارجي .بانکهای تجاری ،در مفهوم وسيعي كه
دراین عبارت از آن استفاده ميكنيم ،همگي بانکهایي غير از بانک مركزی هستند ،از جمله بانکهای
تعاوني ،بانکهای سرمایهگذار و بانکهای پسانداز.
اگرچه عالقه به سيستم هيئت پولي احيا شده است ،ولي همچنان بسياری از افراد اطالع كاملي از
آن ندارند .هيئت پولي نوعي مؤسسه پولي است كه به صدور اسکناس و سکه (و در برخي از موارد،
سپرده) اقدام ميكند كه كامالً دارای پشتوانه ارز «ذخيره» خارجي و كامالً قابل تبدیل به ارز ذخيره با
نرخي ثابت در زمان درخواست هستند .ارز ذخيره نوعي ارز خارجي قابل تبدیل یا كاالی انتخاب شده
به دليل ثبات مورد انتظار آن است .كشوری كه ارز ذخيره صادر ميكند كشور ذخيره نام دارد (در صورتي
كه ارز ذخيره كاال باشد ،كشوری كه دارای هيئت پولي است خودش كشور ذخيره محسوب ميشود).
هيئت پولي ،به عنوان ذخایر ،به نگهداری از اوراق قرضه كمخطر و مشمول بهره و سایر دارایيهای
قابل پرداخت با ارز ذخيره اقدام ميكند .هيئت پولي اقدام به نگهداری از ذخایر معادل  100درصد یا
اندكي بيشتر از اسکناسها و سکههای در گردش خود طبق قانون ميكند .سادهترین نوع از هيئت پولي
هيچگونه سپردهای را قبول نميكند و هيچگونه اوراق بهاداری را صادر نميكند و در صورت پذیرش
سپرده یا صدور اوراق بهادار توسط هيئت پولي ،این سپردهها یا اوراق بهادار نيز باید پشتوانه حداقل
صددرصدی دارایيهای قابل پرداخت با ارز ذخيره را داشته باشند .هيئت پولي به كسب سود از اختالف
ميان بازده اوراق بهادار (به ارز ذخيره) نگهداریشده و هزینه حفظ اسکناسها و سکههای در گردش
خود اقدام ميكند .هيئت پولي سودهایي را كه فراتر از نياز آن برای پرداخت هزینهها و حفظ ذخایر آن
در سطح تعيين شده توسط قانون هستند به دولت (یا مالک آن ،در صورتي كه دولت نباشد) ارسال
ميكند .هيئت پولي فاقد كنترل اختياری بر ميزان اسکناسها ،سکهها و سپردههایي است كه عرضه

 .1در برخی از کشورها ،نهاد دولتی غير از بانک مرکزی به صدور سکه اقدام میکند .سکهها اغلب بخش بسيار کوچکی از
کل پول عرضهشده را تشکيل میدهند و نهادی که سکه را صادر میکند اغلب سياست خود را با سياست بانک مرکزی
هماهنگ میکند ،به همين خاطر معمول ً تأثير مستقلی بر روی سياست پولی ندارد.
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ميكند .نيروهای بازار مقدار اسکناسها ،سکهها و سپردههایي را كه هيئت پولي عرضه ميكند و در
نتيجه عرضه كلي پول در سيستم هيئت پولي را تعيين ميكند.
هيئت پولي تنها بخشي از نظام پولي در هر كشوری است كه دارای بانکهای تجاری و سایر
مؤسسات مالي است .هيئت پولي به بانکهای تجاری سایر مؤسسات مالي نظام ميبخشد .سيستم هيئت
پولي متشکل از هيئت پولي ،بانکهای تجاری و سایر مؤسسات مالي بوده و همچنين شامل قواعد رفتاری
خاصي است كه توسط آنها و دولت در ارتباط با نرخ تبدیل ارز ،قابليت تبدیل ،تأمين مالي دولتي و غيره
را دارد.
در جدول  ،1-1اختالفات ميان هيئت پولي معمول و بانک مركزی معمول آورده شده است .این
بخش به طور خالصه هر تفاوتي را تشریح ميكند .فصلهای بعدی به تفصيل به بيان این تفاوتها
ميپردازند .تأكيد ميكنيم كه توضيحات ارائه شده برای هيئتهای پولي واقعي و بانکهای مركزی
معمول ،چه در گذشته و چه در حال دقيق هستند.
توصيف هيئت پولي در اینجا هيئت پولي ایدئال از لحاظ نظری نيست ،همچنين هيئت پولي واقعي
بسيار مناسب را نيز توصيف نميكند ،بلکه منظور یک هيئت پولي واقعي معمولي است ،اگرچه عملکرد
واقعي هيئتهای پولي ،نزدیک به ایدئالي بوده است كه جهت تالش برای رسيدن به آن ایجاد شدهاند
(به فصل  3رجوع كنيد) .به طو ر مشابه ،توصيف بانک مركزی در اینجا توصيفي از بانک مركزی ایدئال
از لحاظ نظری نيست .و نه بانک مركزی واقعي بسيار خوب ،مثل سيستم فدرال رزرو آمریکا یا مقام پولي
سنگاپور .بانک مركزی واقعي و معمول را توصيف ميكند .این توصيف متناسب با اكثر بانکهای مركزی
است ،به ویژه بانکهای مركزی واقع در كشورهای در حال توسعه ،كه البته اكثریت قابل مالحظهای از
بانکهای مركزی موجود امروزی هستند.
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جدول  .1-1مقایسه هيئت پولی معمول با بانک مركزي معمول
هيئت پولی معمول

بانک مركزي معمول

معموالً فقط اسکناس و سکه صادر ميكند

عرضه اسکناس ،سکه و سپرده

نرخ تبادل ثابت با ارز ذخيره

نرخ ارز ثابت یا شناور

ذخایر خارجي  100درصدی

ذخایر خارجي متغير

قابليت تبدیل كامل
سياست پولي مقيد به قواعد

قابليت تبدیل محدود
1

سياست پولي اختياری

2

وامدهنده دست آخر (آخرین پناهگاه) نيست

وامدهنده دست آخر

بانکهای تجاری را تنظيم نميكند

تنظيمگری بانکهای تجاری

شفاف

مبهم

مصون در برابر فشار سياسي

سياسيشده

اعتبار باال

اعتبار پایين

كسب حقالضرب فقط از بهره

كسب حقالضرب از بهره و تورم

فاقد توانایي ایجاد تورم

دارای توانایي ایجاد تورم

ناتواني تأمين مالي مخارج دولت داخلي

توانایي تأمين مالي مخارج دولت داخلي

فقدان لزوم «پيششرط» برای اصالح پولي

لزوم «پيششرط» برای اصالح پولي

اصالح پولي سریع

اصالح پولي ميكند

كاركنان كم

كاركنان زیاد

نکته :مشخصات ليست شده مربوط به هيئت پولي واقعي یا بانک مركزی معمول هستند ،به ویژه در كشور در حال توسعه و نه مربوط
به هيئت پولي یا بانک مركزی بسيار مناسب.

در صدر ليست در جدول  1-1مالحظه ميكنيم كه هيئت پولي معمولي اغلب تنها اسکناس و سکه،
عرضه ميكند ،در حالي كه بانک مركزی معمول سپرده نيز عرضه ميكند .برخي از هيئتهای پولي در
گذشته سپرده نيز ميپذیرفتند؛ امروزه ،مقام پولي هنگكنگ و برخي از مقامات شبههيئت پولي اقدام
به صدور اوراق بهادار ميكنند .سپردههای هيئت پولي معمول تحت همان شرایط ذخایر خارجي اسکناس
و سکه هستند .برای سادهسازی تشریح سيستم هيئت پولي ،این مطالعه اغلب به گونهای درباره هيئتهای
ارزی بحث ميكند كه گویي تنها اسکناس و سکه صادر ميكنند .سایر مشکالتي كه از سپردهها و اوراق
بهادار ناشي ميشود جزئي هستند و اگر برای دارندگان خود قابل تبدیل باشند و مشمول الزامات ذخایر
ارزی یکپارچهای برای هيئت پولي شوند ،به طرز قابل مالحظهای این تحليل را تغيير نميدهند.
اسکناسها و سکههای صادرشده توسط هيئت پولي یا بانک مركزی و سپردههای بانکهای تجاری
در هيئت پولي یا بانک مركزی پایه پولي را تشکيل ميدهند .پایه پولي زماني كه در اختيار بانکهای
تجاری باشد ذخيره محسوب مي شود ،ولي نه زماني كه در اختيار عموم مردم است .سپردههای عمومي

Rule-bound Monetary Policy
Discretionary Monetary Policy

1.
2.

 ____________________________________________________ 10مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
در بانکهای تجاری و اسکناسها و سکه های در اختيار عموم مردم عرضه پول را تشکيل

ميدهند1.

اسکناسها و سکههای در گردش ،فارغ از اینکه در اختيار عموم مردم یا بانکهای تجاری باشند ،پول
نقد را تشکيل ميدهند.
سپردههای نزد بانک مركزی قالب اصلي ذخایر برای بانکهای تجاری در نظام بانکداری مركزی
معمول هستند .در سيستم هيئت پولي معمول ،بانکهای تجاری فاقد سپرده در هيئت پولي هستند؛ در
عوض ،دارایيهای به ارز ذخيره قالب اصلي ذخایر آنها هستند .در سيستم هيئت پولي و نظام بانکداری
مركزی ،همانند هم ،بانکهای تجاری اقدام به نگهداری از «پول نقد خزانه» ،اسکناسها و سکههای
هيئت پولي یا بانک مركزی ،جهت برآورده كردن تقاضاهای سپردهگذاران برای تبدیل سپرده به اسکناس
یا سکه ميكنند.
هيئت پولي معمول به حفظ نرخ تبدیل ثابت با ارز ذخيره اقدام ميكند .نرخ ارز ثابت است ،یا در
بدترین حالت فقط در شرایط اضطراری قابل تغيير است .در قانون اساسي نرخ ارز ممکن است به صورت
تعهدات قانوني هيئت پولي توصيف شود .سابقه هيئتهای پولي در حفظ نرخ ارز ثابت فوقالعاده بوده
است (به فصل  3رجوع كنيد) .در مقابل ،بانک مركزی نرخ ارز ميخکوبشده یا شناور را به جای نرخ
واقعاً ثابت حفظ ميكند .نرخ ارز ميخکوبشده برای دوره فعلي از لحاظ ارز ذخيره ثابت است ،ولي فاقد
هرگونه ضمانت بلندمدت برای حفظ آن در نرخ فعلي است .نرخ ارز شناور در ارتباط با هيچگونه ارز
ذخيرهای ثابت نميماند .نرخ ارزی كه بانک مركزی حفظ ميكند اغلب در قانون ثبت نميشود و ميتواند
بنا به خواست بانک مركزی یا دولت تغيير كند .زماني كه بانک مركزی تحت فشار سياسي یا سوداگرانه
شدید برای كاهش ارزش پول است ،ارزش آن كاهش ميیابد .همانگونه كه در ادامه خواهيم دید،
نرخهای ارز تعيينشده توسط بانکهای مركزی كه گفته ميشود ثابت هستند در واقعيت اغلب نرخهای
ارز ميخکوبشده هستند.
هيئت پولي معمول ،برای حفظ تراز دارایي در برابر تعهدات مالي خود (اسکناسها و سکههای در
گردش خود) ،اقدام به نگهداری از اوراق بهادار با ارز ذخيره ميكند؛ همچنين ممکن است سپردههای
بانکي و مقدار كمي از اسکناسهای خود به ارز ذخيره را حفظ كند .هيئت پولي به نگهداری ذخایر
خارجي به ميزان  100درصد یا اندكي بيشتر از تعهدات اسکناسي ،سکهای و سپرده خود طبق قانون
اقدام ميكند .بسياری از هيئتهای پولي از ذخایر خارجي حداكثر  105یا  110درصدی برای ایجاد
حاشيه امنيت در صورت از بين رفتن ارزش اوراق بهاداری استفاده كردهاند كه آن را به صورت ارز خارجي
خود نگهداری ميكنند .در مقابل ،بانک مركزی معمول دارای ذخایر خارجي متغير است :ملزم به حفظ
 .1این تعریف از عرضه پول را برای سهولت فهم توضيح ارائه میدهيم .در عمل ،شبهپولهایی مثل حسابهای نزد صندوقهای
مشترک بازار پولی ممکن است تقریباً به اندازه سپردههای نزد بانکهای تجاری نقدشونده و مورد پذیرش گسترده جهت
پرداخت باشند .برای اجتناب از مشکالت تعریف ،میتوان بانکهای تجاری را به صورت نماد تمامی مؤسساتی در نظر گرفت
که اعتبار مورد پذیرش گسترده به عنوان ابزار پرداخت را ارائه میدهند.
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هيچگونه نسبت ثابت و الزامآور به تعهداتش نيست .حتي در جایي كه نسبت حداقلي وجود دارد ،بانک
مركزی معمول مي تواند از هرگونه نسبتي بيش از آن نگهداری كند .برای مثال ،بانک مركزی كه ملزم
به نگهداری از حداقل  20درصد از ذخایر خارجي خود شده است ميتواند  ،130 ،30یا حتي  330درصد
از ذخایر خارجي خود را حفظ كند .بانک مركزی معمول همچنين اقدام به نگهداری از دارایيهای به ارز
داخلي ميكند كه هيئت پولي معمول چنين كاری نميكند.
هيئت پولي معمول از قابليت تبدیل كامل برخوردار است به این صورت كه ميتواند اسکناسها و
سکهها را به ازای ارز ذخيره با نرخ ارز ثابت بدون محدودیت مبادله ميكند .هركسي كه ارز ذخيره دارد
ميتواند آن را با اسکناسها و سکههای هيئت پولي با نرخ ثابت مبادله كند و هر فردی كه اسکناس و
سکه هيئت پولي دارد ميتواند آن را با ارز ذخيره با نرخ ثابت مبادله كند .با این حال ،هيئت پولي ضمانت
نميكند كه سپردههای نزد بانکهای تجاری به اسکناس و سکه هيئت پولي قابل تبدیل هستند .بانکهای
تجاری مسئول نگهداری از اسکناس و سکه كافي در قالب پول نقد برای عمل به تعهدات قراردادی خود
به سپردهگذاران جهت تبدیل سپرده به سکه و اسکناس در زمان تقاضا هستند .در صورتي كه دولت
هيچگونه شرط ذخيره حداقلي بر بانکهای تجاری وضع نکند ،بانکهای تجاری ممکن است هر ميزان
(یا نسبت ذخایر به تعهدات) كه فکر ميكنند احتياطي است حفظ كنند؛ آنها نه ملزم به حفظ ذخایر
خارجي  100درصدی و نه  100درصد اسکناس و سکه در برابر سپردهها هستند (به عبارت دیگر ،در
سيستم هيئت پولي 100 M0 ،درصد پشتوانه ذخایر خارجي دارد ،ولي معيارهای گستردهتر عرضه پول
مثل  M2 ،M1و  M3اینگونه نيستند) .سپردههای نزد بانک تجاری ،به ارز هيئت پولي ،به طور كامل
با نرخ ثابت قابل تبدیل به اسکناس و سکه هيئت پولي هستند و اسکناس و سکههای هيئت پولي به
طور كامل با نرخ ثابت قابل تبدیل به ارز هيئت پولي هستند .در مورد ارزهای خارجي غير از ارز ذخيره،
هيئت پولي نقش مستقيمي در تعيين نرخ تبادل با آنها ندارد .بانکهای تجاری اقدام به معامله آنها با
نرخ تبادل تعيين شده توسط بانکها ميكنند كه ميتواند ثابت ،ميخکوبشده ،یا شناور در برابر ارز
ذخيره و در نتيحه در برابر ارز هيئت پولي باشد.
در مقابل ،بانک مركزی معمول ،قابليت تبدیل ارز محدودی دارد .بانکهای مركزی تقریباً در تمامي
كشورهای توسعهیافته و در برخي از كشورهای در حال توسعه دارای ارزهای كامالً قابل تبدیل هستند،
ولي اكثر بانک های مركزی در كشورهای در حال توسعه دارای ارزهای با قابليت تبدیل جزئي یا فاقد
قابليت تبدیل هستند .آنها برخي از تراكنشها را به ویژه در مورد خرید اوراق بهادار خارجي یا مسکن
محدود یا ممنوع ميكنند (به گزارش ساليانه صندوق بينالمللي پول در زمينه ترتيبات تبادل و
محدودیتهای تبادل ارزی 1رجوع كنيد).
Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions
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هيئت پولي معمول دارای سياست پولي مقيد به قاعده 1است .هيئت پولي اجازه تغيير نرخ ارز را به غير از
موارد اضطراری ندارد (فصل  5به پيشنهاد قواعدی برای تعریف این شرایط اضطراری ميپردازد) .هيئت پولي
همچنين اجازه تغيير نسبت ذخایر یا مقررات تأثيرگذار بر بانکهای تجاری را ندارد .هيئت پولي صرفاً اسکناسها
و سکههای خود را با ارز ذخيره با نرخ ثابت به اندازه تقاضای بانکهای تجاری و عموم مردم مبادله ميكند.
زماني كه تقاضا برای پول تغيير ميكند ،نقش هيئت پولي منفعالنه (غيرعامل) ميشود .نيروهای بازار به تنهایي
عرضه پول را از طریق فرایند خود تنظيمكننده توصيف شده در فصل  3تعيين ميكنند.
در مقابل ،بانک مركزی معمول دارای سياست پولي اختياری كامل یا جزئي است .بانک مركزی
ميتواند به اراده خود ،یا با اجازه دولت ،به تغيير نرخ ارز ،نسبت ذخایر خارجي خود ،یا مقررات تأثيرگذار
بر بانکهای تجاری اقدام كند و مشمول قواعد سختگيرانه مثل هيئت پولي معمول نميشود.
هيئت پولي معمول وامدهنده دست آخر محسوب نميشود ،به عبارت دیگر ،به بانکهای تجاری یا
سایر شركتها برای كمک به ورشکستهنشدن آنها وام نميدهد .بانکهای تجاری در سيستم هيئت پولي
باید متکي به جایگزینهای دیگری برای وامدهنده دست آخر باشند (به فصل  6رجوع كنيد) .در مقابل،
بانک مركزی معمول ،وامدهنده دست آخر است.
هيئت پولي معمول نظارت بر بانکهای تجاری را انجام نميدهد .مقررات بانکي در سيستم هيئت
پولي پولي اغلب كم هستند و توسط وزارت امور مالي یا اداره نظارت بر بانکها آن را عمال ميكند .در
مقابل ،بانک مركزی معمول اغلب بر بانکهای تجاری نظارت ميكند .شاید رایجترین قالب نظارت ،وضع
الزامات ذخيره بر بانکهای تجاری باشد .ذخایر الزم ،كه در قالب سپرده در بانک مركزی و پول نقد
نگهداری ميشوند ،اغلب بيشتر از ذخایر احتياطي هستند كه بانکهای تجاری از آنها در صورت فقدان
الزامات ذخيره نگهداری ميكنند.
فعاليتهای هيئت پولي معمول شفاف است ،زیرا هيئت پولي مؤسسهای بسيار ساده است .صرفاً
نوعي انبار برای اوراق بهادار با ارز ذخيره است كه از اسکناسها و سکههای در گردش آن پشتيباني
ميكند .فعاليتهای بانک مركزی معمول مبهم است .بانک مركزی انبار نيست؛ نوعي مؤسسه سوداگری
است كه تأثيرگذاری آن تا حدودی به قابليت فعاليت گاهاً مخفي آن وابسته

است2.

1. Rule-bound Monetary Policy
 .2حتی معتبرترین بانکهای مرکزی فعاليتهای خود را از انظار عمومی مخفی کردهاند .برای مثال اسکار مورگنشترن (،)1963:2001
که به تحقيق در زمينه دقت ترازنامههای بانک مرکزی پرداخت ،اظهار داشت که بانکهای مرکزی در بسياری از کشورها ،حتی بانک
مرکزی معتبر انگلستان ،دههها اقدام به انتشار آمارهای به طور عمد گمراهکننده میکردند ،برای مثال در زمانهایی بخشی از طالی در
اختيار آنهادر قسمت «سایر داراییها» قرار میگيرد و تنها بخشی از آن به صورت «طال» نشان داده میشود .در بریتانيای کبير قبل از
جنگ جهانی دوم« ،حساب برابرسازی تبادل» ) (Exchange Equalization Accountدولت برای مدتی طولنی اقدام به مخفی
کردن تمامی ارقام داراییهای طالی خود میکرد ،اگرچه بعدها مشخص شد که این ارقام بيش از مقدار طالی نشان داده شده در
اختيار بانک مرکزی انگلستان در آن زمان بودند .این فهرست میتواند تا حد زیادی بسط داده شود .اگر دولتهای معتبر اقدام به تحریف
اطالعات برای مقاصد سياسی کنند ،اگر بانک مرکزی انگلستان دروغ بگوید و دادهها را مخفی یا تحریف کند ،در این صورت چگونه میتوان
انتظار داشت اپراتورهای جزئی در دنيای مالی همواره قابل اعتماد باشند ،به ویژه وقتی میدانند که بانک مرکزی انگلستان و بسياری
از بانکهای مرکزی دیگر اینگونه نيستند.
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از آنجا كه هيئت پولي معمول محدود به قوانين و شفاف است ،از فشار سياسي مصون است .هيئت
پولي را قواعد ضمني رفتار سياسي یا بهتر از آن ،اساسنامهای صریح به مانند اساسنامه موجود در پيوست
محافظت ميكند .بانک مركزی معمول سياسيشده است .برخي از بانکهای مركزی ،مثل نظام ذخایر
فدرال آمریکا و بانک مركزی اروپا ،از لحاظ سياسي مستقل هستند به این معنا كه حکام آن ،بعد از
انتصاب ،كنترل انحصاری پایه پولي را در اختيار دارند و نميتوانند به وسيله قوه مجریه حکومت یا قوه
مقننه در طول دوره ثابت ریاست خود بركنار شوند و این كه قوه مجریه یا مقننه نميتواند وامدهي بانک
مركزی را تعيين كند .اگرچه گاهي مستقلترین بانکهای مركزی از لحاظ سياسي گاهي در برابر فشار
سياسي شدید تسليم ميشوند.
هيئت پولي معمول دارای اعتبار باالیي است .شرط ذخایر خارجي  100درصدی ،سياست پولي
مقيد به قواعد ،شفافيت و صيانت آن در برابر فشار سياسي آن را قادر به حفظ قابليت تبدیل كامل و نرخ
تبدیل ثابت با ارز ذخيره ميكند .ارز ذخيره به طور مناسب انتخابشده پایدار خواهد بود؛ ازاینرو ،پول
صادرشده توسط هيئت پولي نيز پایدار خواهد بود .در مقابل ،بانک مركزی معمول اعتبار پایيني دارد.
چندین بانک مركزی به طور استثنایي خوب كه عمدتاً در كشورهای توسعهیافته وجود دارند ،دارای
اعتبار باال هستند ،ولي اكثریت آنها این گونه نيستند .از آنجا كه بانک مركزی معمول دارای اختيار در
سياست پولي بوده و مبهم و سياسي شده است ،از ابزارها و انگيزه الزم برای عمل نکردن به وعدههای
خود درباره نرخ ارز یا تورم هر زمان كه تمایل داشته باشد برخوردار است.
خوانندگان ممکن است این سؤال را مطرح كنند كه چگونه هيئت پولي معمول ميتواند معتبر باشد،
همانگونه كه در اكثر هيئتهای پولي وجود داشته است ،در حاليكه ارز ذخيره آن را بانک مركزی صادر
ميكند  .برای مثال ،آیا امکان ندارد بانک مركزی كشور صادركننده ارز ذخيره اقدام به ایجاد بيثباتي
پولي در كشوری كند كه هيئت پولي دارد؟ و اینکه هيچ بانک مركزی دارای سابقه عالي مبارزه با تورم
وجود ندارد  ،بنابراین بانک مركزی كشور ذخيره ممکن است بيثباتي و تورم را به كشور دارای هيئت
پولي از طریق هيئت پولي صادر كند.
پاسخ ما این است كه باید از لحاظ اعتبار نسبي به این مسئله بپردازیم .ارز ذخيره ،در صورتي كه
ارز صادرشده توسط یک بانک مركزی باشد و نه كاال ]مثل طال[ ،باید توسط بانک مركزی از لحاظ
استثنایي خوب ،مثل نظام ذخایر فدرال آمریکا ،بانک مركزی اروپا 1،یا بانک مركزی ژاپن صادر شود .این
سه بانک مركزی بينقص نيستند ،ولي اعتبار بسيار بيشتری در مقایسه با اكثر بانکهای مركزی در
زمان فعلي یا در آینده قابل پپشبيني دارند .دالر آمریکا ،یورو ،و ین ژاپن دارای سابقه خوب و چشمانداز
مناسب برای ثبات آتي هستند ،در حالي كه اكثر ارزهای صادرشده توسط بانکهای مركزی دیگر سابقه
 .1زمانی که برای اولين بار این مقاله را در سال  1994نوشتيم ،از بانک فدرال آلمان ( )Bunesbankنام بردیم .آن را در سال 2000
بازنگری کردیم تا مسئله آغاز صدور یورو توسط بانک مرکزی اروپا در سال  1999لحاظ شود .یورو علیرغم فشارها ارزی بادوام از آب درآمد.
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و چشم انداز مناسبي برای ثبات آتي ندارند .برای مثال ،در ميان كشورهای در حال توسعه با جمعيت
بيش از از  1ميليون نفر 90 ،درصد آنها ارزهایي دارند كه در برابر دالر از سال  1970تا سال  1993دچار
كاهش ارزش شدهاند ( .)Schuler 1996: 33هيئت پولي به انتقال اعتبار نسبي بانک مركزی كشور
ذخيره به كشور دارای هيئت پولي اقدام ميكند ،در حالي كه چنين اثری در صورت تداوم كار آن كشور
با بانک مركزی معمول روی نميدهد .هيئت پولي ميتواند سياست پولي بانک مركزیِ واقعاً خوب را از
طریق نرخ ارز ثابت به ارز صادرشده توسط بانک مركزی «وارد» كند.
هيئت پولي معمول تنها از بهره حقالضرب درآمد (حاصل از صدور اسکناس و سکه) كسب ميكند.
هيئت پولي از دارایي اوراق بهادار خود به ارز ذخيره (دارایيهای اصلي آن) بهره كسب ميكند ،با این
حال بهرهای بابت اسکناسها و سکههای خود (تعهداتش) پرداخت نميكند .حقالضرب ناخالص 1عبارت
است از درآمد حاصل از صدور اسکناس و سکه و همچنين درآمد بهره صریح یا درآمد ضمني در قالب
كاالهای بهدست آمده از خرج پول .حقالضرب خالص (سود) نيز عبارت است از حقالضرب ناخالص
منهای هزینه قراردادن و حفظ اسکناس و سکهها در گردش.
بانک مركزی معمول از دارایيهای اوراق بهادار خود نيز بهره كسب ميكند كه شامل اوراق بهادار
داخلي و همچنين خارجي است .بانک مركزی از اسکناسها و سکههای در گردش و از سپردههایي كه
بانکهای تجاری نزد آن نگه ميدارند حقالضرب كسب ميكند .سپردهها ،به مانند اسکناسها و سکهها،
اغلب بهرهای پرداخت نميكنند .ولي تورم منبع مهمتر حقالضرب برای بانک مركزی معمول است .اگر
بخواهيم تعریف دقيق تورم را ارائه دهيم عبارت است از افزایش سطح عمومي قيمتهای اسمي ،كه اغلب
با افزایش عرضه اسمي پول ایجاد ميشود و حاصل افزایش ذخيره داوطلبانه نيست .هيئت پولي معمول
نميتواند تورم ایجاد كند زیرا ذخایر نهایي نظام پولي را كنترل نميكند .برای مثال ،سيستم هيئت پولي
هنگكنگ از دالر آمریکا به عنوان ارز ذخيره خود استفاده ميكند .ذخایر نهایي سيستم هيئت پولي
هنگ كنگ پایه پولي دالر آمریکا هستند كه توسط سيستم ذخایر فدرال آمریکا بهجای مقام پولي
هنگكنگ عرضه ميشود .به مانند هر سيستم دارای نرخ ارز ثابت ،سيستم هيئت پولي ميتواند تورم را
از كشور ذخيره ]اگر ارز ذخيره كاالیي مثل طال نباشد[ انتقال دهد ،ولي هيئت پولي نميتواند ایجاد
تورم كند ،زیرا نمي تواند پایه پولي را مستقل از مقام پولي كشور ذخيره افزایش دهد .در مقابل ،بانک
مركزی معمول ميتواند به اختيار خود با افزایش پایه پول داخلي ایجاد تورم كند.
هيئت پولي معمول نميتواند اقدام به تأمين مالي مخارج دولت داخلي یا بنگاههای دولتي داخلي كند،زیرا
اجازه وامدهي به آنها را ندارد .بانک مركزی معمول اقدام به تأمين مالي مخارج دولت داخلي ميكند ،چه به
صورت كم (مانند آمریکا) یا چه به صورت زیاد (مانند بسياری از كشورهای در حال توسعه امروزی).
Gross Seigniorage

1.

___________________________________________________________ 15

هيئت پولي معمول نيازمند هيچگونه «پيششرط» برای اصالح پولي نيست .برخالف ادعاهای
مطرحشده در مطالعات صندوق بينالمللي پول ( ;Baliño, Enoch and others 1997: 18
 ،)Enoch and Gulde 1997: 26-7قبل از اینکه هيئت پولي بتواند صدور ارز سالم را شروع كند
نيازی به اصالح در منابع مالي دولتي ،بنگاههای دولتي یا تجارت نيست ( .)Hanke 1999بانک مركزی
معمول نميتواند ارز سالم صادر كند مگر آنکه «پيششرط مالي» وجود داشته باشد ،به عبارت دیگر،
دولت دیگر مجبور به تأمين كسری بودجه با تورم نباشد .زماني كه دولتها وابستگي به بانک مركزی را
برای تأمين كسری آغاز ميكند ،معموالً در متوقف كردن این كار مشکل دارند.
هيئت پولي معمول اغلب برای اصالح پولي سریع مناسب است چون ميتواند بهسرعت تأسيس شود و
هدف خود را بهسرعت محقق كند .بانک مركزی معمول مانعي در برابر اصالح پولي سریع محسوب ميشود.
در نهایت ،هيئت پولي معمول تنها به كاركنان كمي متشکل از چند نفر نياز دارد كه وظایف
پيشپاافتادهای را انجام ميدهند كه بهسادگي یاد گرفته ميشوند .بانک مركزی معمول به كاركنان زیادی
نياز دارد كه در زمينه جزئيات نظریه و سياست پولي آموزش دیدهاند .بانک مركزی جمهوری خلق چين
در حدود  150000كارمند دارد؛ بانک مركزی فدراسيون روسيه بيش از  90000كارمند دارد و بانک
فدرال آلمان و بانک مركزی فرانسه هریک در حدود  16000كارمند دارند (.)Hanke 2000a
مقایسه هيئت هاي پولی با دالري سازي ،بانک هاي مركزي چند مليتی و بانکداري آزاد
زماني كه اولين ویرایش این تحقيق در سال  1994منتشر شد ،هيئتهای پولي تنها شيوهای بودند كه
برای یکپارچه سازی سياست پولي در كشورهای در حال توسعه با سياست پولي اغلب بسيار بهتر
كشورهای صادركننده ارزهای بينالمللي عمده مورد توجه گسترده بودند .از سال  ،1999دالریسازی و
بانکهای مركزی چندمليتي نيز به عنوان شيوههایي برای یکپارچهسازی سياست پولي مورد توجه قرار
گرفتهاند .یکي دیگر از نظامهای پولي ،بانکداری آزاد 1است كه در محافل آكادميک به آن توجه شده،
اگرچه دیگر امروز در هيچجا وجود ندارد.
دالریسازی زماني روی مي دهد كه ساكنين یک كشور از دالر آمریکا یا ارز خارجي دیگر به طور
گسترده به همراه ارز داخلي خود یا بهجای آن استفاده كنند .دالریسازی غيررسمي زماني روی ميدهد
كه افراد به نگهداری سپرده های بانکي یا اسکناس (پول كاغذی) به ارز خارجي جهت حفاظت از خود در
برابر تورم باال در كشور داخلي اقدام ميكنند .دالریسازی غيررسمي سالهاست در بسياری از كشورها
وجود داشته است .دالریسازی اخيراً در اخبار به دليل عالقه به دالریسازی رسمي ظاهر شده است و
آن زماني روی ميدهد كه دولت ارز خارجي را به عنوان پول رایج عمده یا انحصاری قبول ميكند .سالها
Free Banking
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بود كه بزرگترین اقتصادی كه به طور رسمي دالری سازی شده بود پاناما بود كه از دالر آمریکا به طور
رسمي از سال  1904استفاده ميكرد .در اوایل  ،1999دولت آرژانتين اعالم كرد كه به دنبال توافق
رسمي با ایاالت متحده برای دالریشدن رسمي است 1.آرژانتين یا هر كشور دیگری ميتواند حتي بدون
توافق رسمي دالری شود ،ولي توافق رسمي ميتواند مزایای اقتصادی و سياسي به همراه داشته باشد.
اقدام آرژانتين به بحث درباره دالریسازی رسمي در سایر كشورهای آمریکای التين منجر شد .در 9
ژانویه  ،2000اكوادور دالریسازی برای خروج از تورم فزاینده ،بحران بانکي و ركود عميق را شروع

كرد2.

تا سال  ،2014دالری سازی اكوادور در حال نزدیک شدن به سالگرد  15سالگي آن است و این
طوالنيترین دوره ثبات مالي است كه اكوادور از قرن  19از آن برخوردار شده است .سایر كشورهایي كه
تقریباً به طور همزمان دالری شدند كوزوو ( ،1999كه در ابتدا از مارک آلمان استفاده ميكرد و بعد از
اینکه یورو به طور كامل جایگزین مارک در سال  2002شد به یورو روی آورد) ،تيمور شرقي (،)2000
السوادور ( ،)2001و مونتنگرو ( ،1999ابتدا استفاده از مارک آلمان و سپس یورو به مانند كوزوو)

بودند 3.

تفاوت اصلي ميان دالریسازی و هيئت پولي متداول این است كه تحت دالریسازی هيچگونه ارز ملي
متمایز وجود ندارد .كشور دالریسازی شده ،در صورت ناتواني در برقراری سازوكار با كشوری كه از ارز
آن استفاده ميكند ،حقالضربي را از دست ميدهد كه از هيئت پولي بهدست ميآورد .دالریسازی
همچنين كشور مورد نظر را از هرگونه مزایای سياسي محروم ميكند كه برخورداری از ارز ملي ممتاز به
همراه دارد .از سوی دیگر ،اگر انتخاب عملي ميان هيئت پولي متداول و دالریسازی نباشد ،بلکه ميان
سيستم شبههيئت پولي و دالریسازی باشد ،دالریسازی به احتمال بيشتری ،شفافيت ،اعتبار و سود
بيشتری را برای اقتصاد به همراه دارد ،چون تغيير آن دشوارتر است .شفافيت و اعتبار بيشتر
دالریسازی ،اكوادور را تحت تأثير قرار داد تا بهجای آنکه اقدام به تأسيس سيستم شبههيئت پولي به
سبک آرژانتين كند -كه در ابتدا مورد توجه قرار داده بود -دالری شود.
تأسيس بانک مركزی اروپا و انتشار یورو در سال  1999به ایجاد عالقه در ميان كشورهای شرق اروپا و
كشورهای بالکان به امکان پيوستن به بانک مركزی اروپا در قالب شيوهای برای یکپارچهسازی سياست پولي
آنها با منطقه یورو منجر شد .بانک مركزی اروپا یکي از چهار بانک مركزی چندمليتي در دنيای امروز است.
سایر بانکها شامل این موارد ميشوند Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(بانک مركزی كشورهای غرب آفریقا) و ( Banque des Etats de l'Afrique Centraleبانک مركزی
كشورهای مركز آفریقا) ،كه فرانک ( )CFAرا مجموعاً در  14كشور (عمدتاً مستعمرات سابق فرانسه) صادر

 .1در زمينه تحول دلریسازی ،به این آثار رجوع کنيد .Hanke 1999b, Hanke 2003a, and Hanke and Schuler 1999
 .2برای مشاهده وقایعی که به دلریسازی اکوادور منجر شدند به این آثار رجوع کنيد .Hanke 2003b, and Santos 2014
 .3هانکه در طراحی و پيادهسازی دلریسازی در اکوادور ،به عنوان مشاور وزیر اقتصاد و دارایی ،و مونتنگرو به عنوان رایزن
دولتی و مشاور رئيسجمهور دست داشت.
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ميكنند ،بانک مركزی كشورهای شرق كارائيب ،كه دالر شرق كارائيب را به  6مستعمره سابق و دو مستعمره
فعلي بریتانيا صادر ميكند .1بانک مركزی شرق كارائيب در قالب هيئت پولي چندمليتي ظهور كرد .در بانک
مركزی چندمليتي ،نرخ ارز یا ميخکوب شده است (به مانند بانکهای مركزی صادركننده فرانک  CFAو
بانک مركزی كارائيب مركزی) و یا شناور است (به مانند بانک مركزی اروپا) و نه ثابت به مانند هيئت پولي.
در این سيستمها كنترلهای ارزی ممکن است وجود داشته باشد ،به مانند تمامي بانکهای مركزی چندمليتي
فعلي به غير از بانک مركزی اروپا.
بانکداری آزاد ،سيستمي شامل صدور رقابتي اسکناس و سایر تعهدات مالي با نظارت حداقلي است .به
طور خاص ،نظام بانکداری كامالً آزاد فاقد بانک مركزی ،وامدهنده دست آخر ،شرط حداقل ذخایر و محدودیت
مجموعه دارایيهای بانکي ،نرخ بهره ،یا تأسيس شعبههاست .نظامهای بانکداری آزاد تقریباً در  60كشور در
دهههای  1800و اوایل  1900وجود داشتهاند .این سيستمها به طور كلي ،در حفظ نرخ ارز ثابت در برابر طال
یا نقره كه تقریباً همگي نگهداری ميشدند نسبتاً پایدار و موفق بودند ( .)Dowd 1992هيئتهای پولي یا
بانکهای مركزی به دليل گرایش فکری و سياسي به انحصاری كردن صدور اسکناس و سکه در نهادی دولتي
جای بانکداری آزاد را گرفتند و امروزه هيچگونه نظام بانکداری آزاد وجود ندارد .با این حال ،در  25سال اخير،
عالقه به بانکداری آزاد در ميان اقتصاددانان به دليل نارضایتي از عملکرد بانکهای مركزی و ،اخيراً ،امکان
منسوخ شدن سکه و اسکناس توسط پول الکترونيکي احيا شده است كه بانکها را قادر ميكند رقبای تمامعيار
در برابر ارزهای صادرشده توسط دولت ارائه دهند ( .)Selgin and White 1994, Rahn 1999به مانند
هيئت پولي ،بانکداری آزاد اغلب شامل نرخ ارز ثابت و فقدان هرگونه كنترل ارزی است .ولي سياست پولي،
بهجای آنکه توسط كشور ذخيره تعيين شود ،توسط رقابت ميان بانکها تعيين ميشود .بانکها در ارائه
هرگونه ارز به مصرفكنندگان مختار هستند .نرخ ارز ميتواند ثابت ،ميخکوب ،یا شناور باشد .در صورت ثابت
یا ميخکوب شده بودن ،ارز مرجع ميتواند كاال یا ارز خارجي باشد .سالیق مصرفكنندگان تعيين ميكند چه
نوع ارزی در گردش باشد و در نتيجه چه نوع سياست پولي در رقابت موفق ميشود .همچنين ،برخالف مورد
هيئت پولي ،تحت بانکداری آزاد ،حقالضرب خالص ،به مانند سایر اشکال سود ،اغلب با رقابت به صفر ميل
ميكند و در ميانه راه به مصرفكنندگان منتقل ميشود .از آنجا كه بانکهای آزاد هيچگونه انحصاری در
صدور اسکناس یا سکه ندارند ،اغلب آنها را تا مرحلهای صادر ميكنند كه سود آن صفر شود .البته این به این
معنا نيست كه بانکداری آزاد ذاتاً تورمزاست؛ تعهد به نرخ ارز ثابت كه تقریباً تمامي نظامهای بانکداری آزاد
داشتهاند اغلب مانع از تورم ميشود.
 .1تا سال  ،2015اعضای بانک مرکزی اروپا عبارتند از :اتریش ،بلژیک ،قبرس ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایرلند ،ایتاليا،
لتونی ،ليتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت ،هلند ،پرتغال ،جهموری اسلواکی ،اسلوونی و اسپانيا .اعضای بانک مرکزی کشورهای غرب
آفریقا عبارتند از :بنين ،بورکينافاسو ،ساحل عاج ،گينه ،مالی ،نيجر ،سنگال و توگو .اعضای بانک مرکزی کشورهای مرکز آفریقا عبارتند
از :کامرون ،جمهوری آفریقای مرکزی ،چاد ،جمهوری کنگو ،گينه استوایی و گابن .اعضای بانک مرکزی شرق کارائيب عبارتند از:
آگوئيال ،آنتيگوا و باربودا ،دومينيک ،گرنادا ،مونتسرات ،سنتکيتس و نویس ،سنت لوسيا و سنتوینسنت و گرانادینز .آنگوئيال و
مونتسرات که از مستعمرات بریتانيا هستند ،تنها اعضایی از بانکهای مرکزی چندمليتی هستند که استقالل ندارند.
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ایدههای بانکداری آزاد به صورت اصالحشده جان تازهای از ظهور «ارزهای رمزنگاریشده» گرفته
است كه در ميان آنها بيتكوین بيشترین كاربرد و مطالعه را دارد .بررسي دقيق ارزهای رمزنگاری شده
در اینجا وقت بسيار زیادی از ما ميگيرد ،ولي خوانندگاني كه به این موضوع عالقه دارند ميتوانند به
مطالعه آثار دورادو و بریتو بپردازند (.)2014
هيئت هاي پولی و اصالحات اقتصادي
تا قبل از احيای عالقه به هيئتهای پولي ،تقریباً تمامي اقتصاددانان صرفاً فرض ميكردند كه اكثر
كشورها باید بانک مركزی داشته باشند .ممانعت از سوءرفتار بانکهای مركزی یکي از مسائل اصلي در
بستههای اصالح اقتصادی بوده است ،مانند بستههای اجراشده در آمریکای التين در دهه  1980و
كشورهای كمونيست سابق در دهه  .1990هيئت پولي ميتواند بخشي از رویکرد جایگزین در قبال
تثبيت اقتصادی باشد كه امکان تحقق مؤثرتر اهداف اصالحي را در مقایسه با حالتي كه اغلب در مورد
بانک مركزی صادق است ،فراهم ميكند.
رویکرد جایگزین ،سياست تثبيت را از طریق حذف نظارت از قيمتها و تجارت به وسيله هيئت
پولي با نرخ ارز ثابت فراهم ميكند .رویکرد متداول سعي ميكند به این هدف (تثبيت) از طریق آزادسازی
قيمت ها و تجارت و از طریق بانک مركزی با نرخ ارز تثبيت شده دست پيدا كند .ابزارهای آن مشابه به
نظر ميرسند ،ولي آثار كامالً متفاوتي دارند.
رویکرد جایگزین حامي حذف نظارت از قيمتها و تجارت است و به دولت اجازه ميدهد كه
كنترلهای قيمتي را در سریعترین زماني كه از لحاظ سياسي ممکن است از بين ببرد .رویکرد متداول
از آزادسازی به جای مقرراتزدایي از قيمتها و تجارت حمایت ميكند و بسياری از كنترلهای قيمت،
سهميههای تجارت و تعرفهها را باطل ميكنند ،ولي سایر موارد را حفظ ميكنند .در رویکرد متداول،
حذف نظارت كامل از بخشها و تجارت ممکن نيست ،زیرا بانک مركزی به دولت و بنگاههای دولتي
اجازه ميدهد با محدودیتهای بودجه نرم فعاليت كنند .محدودیتهای بودجه نرم 1به این معناست كه
چون عوامل اقتصادی یارانه دریافت ميكنند ،ميتوانند بيش از مجموع درآمدهای خود و استقراض
(استقراضي كه به آن یارانه تعلق نگرفته) خرج كنند.
در رویکرد جایگزین ،ابزار وضع محدودیتهای بودجه سخت 2الزم برای تثبيت اقتصادی كالن،
هيئت پولي با نرخ ارز ثابت است .هيئت پولي معمول تمایل دارد محدودیتهای بودجه نرم را به پایان
برساند ،زیرا نميتواند برای تأمين مالي كسری بودجه دولت تورم ایجاد كند .هيئت پولي به دولت داخلي

Soft Budget Constraints
Hard Budget Constraints

1.
2.
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یا بنگاههای دولتي داخلي ،به صورت مستقيم ،یا از طریق بانکهای تجاری داخلي ،یا از طریق بودجه
دولت وام نميدهد .محدودیت بودجه سخت كه هيئت پولي اغلب بر محدودیتهای دولتي وضع ميكند
مقادیر اسمي و واقعي یارانههایي را كه دولت ميتواند به بنگاههای دولتي اعطا كند محدود ميكند .این
امر به ایجاد فشار بر دولت برای بازسازی یا بستن بنگاههای دولتي غيرسودده آن منجر ميشود .بازسازی
یا بستن بنگاههای دولتي منجر به تشدید محدودیتهای بودجهای آنها بينجامد .در رویکرد جایگزین،
كنترلهای قيمت متمركز از منظر كامالً اقتصادی غيرضروری هستند .تعيين قيمتها ميتواند بر عهده
نيروهای بازار در چارچوب محدودیتهای بودجه سخت قرار بگيرد ،زیرا بنگاههای دولتي غيرسودده اغلب
توسط دولت تعطيل یا بازسازی ميشوند.
در مقابل ،در رویکرد معمول ،ابزار تالش برای وضع محدودیتهای بودجه سخت بانک مركزی است
كه ارز آن در معرض كاهش ارزش قرار ميگيرد (در بسياری از كشورها ،رئيسجهور یا كابينه و نه بانک
مركزی بر تصميمات نرخ ارز اختيار قانوني دارد) كاهش ارزش منجر به نرم شدن محدودیتهای بودجهای
با فراهم كردن امکان تداوم تأمين مالي كسری بودجه دولت بدون محدودیت اسمي نهایي ميشود .زماني
كه وامدهي بانک مركزی به افزایش پایه پولي بينجامد به قدری كه بانک مركزی مبالغ بزرگي از ذخایر
خارجي را با نرخ ارز تثبيت شده فعلي از دست ميدهد ،بانک مركزی ميتواند نرخ ارز را كاهش ارزش
دهد ،با نرخي جدید آن را ميخکوب كند و تا زمان كاهش ارزش بعدی آن را حفظ ميكند.
هر دو رویکرد جایگزین و معمول اتفاق نظر دارند كه بازسازی اقتصادی خرد ميتواند قبل از تثبيت
اقتصادی كالن آغاز شود ،ولي در مورد رابطه ميان بازسازی اقتصادی خرد و تثبيت اقتصادی كالن نظرات
متفاوتي دارند .رویکرد جایگزین اغلب محدودیتهای بودجه سخت را به سرعت وضع ميكند .در رویکرد
جایگزین ،دولت تمایل دارد خودش را با وضع ماليات و با استقراض با نرخ بهره واقعي مثبت تأمين مالي كند.
ممکن است به یارانه دادن به برخي از بنگاههای دولتي ادامه دهد تا محدودیتهای بودجه آنها نرم باقي بماند،
ولي مجبور است انتخاب كند كدام بنگاههای دولتي غيرسودده از یارانههای آن همچنان برخوردار شوند و
اغلب محدودیتهای بودجهای سایر آنها را با تغيير ساختار یا تعطيلي آنها سخت ميكند .بانکهای تجاری
دولتي اغلب نرخهای بهره را به سطوح واقعي مثبت افزایش ميدهند و دیگر مجرایي برای دادن یارانه به
بنگاههای دولتي نيستند ،زیرا در رویکرد جایگزین بانک مركزی به صورت وامدهنده دست آخر برای دادن
یارانه به بانکهای تجاری دولتي یا بنگاههای دولتي وجود ندارد .بانکهای تجاری اغلب به ناظرین عملکرد
بنگاهها تبدیل ميشوند ،كه در نتيجه اغلب بنگاهها را بازارمحورتر ميكند (برای مثال از طریق تحدید افزایش
دستمزد ،محدود به سطوحي كه با توجه به بهرهوری كارگران موجه هستند).
رویکرد جایگزین هيچگونه پيششرطي اعم از مالي یا غيرمالي ندارد؛ بلکه ،با تمایل به وضع
محدودیتهای بودجه سخت ،پيششرط مالي برای اصالح اقتصادی را حل ميكند و همزمان ارز سالم
را بالفاصله معرفي ميكند .این رویکرد ،اغلب ثبات اقتصادی كالن را سریعتر محقق ميكند و به سایر
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اصالحات اقتصادی اجازه ميدهد كه سریعتر از رویکرد معمول به پيش روند .تجربه سيستمهای
شبههيئت پولي اخير و برخي از سيستمهای هيئت پولي متداول كه به پيادهسازی اصالحات اقتصادی
بعد از جنگ جهاني دوم پرداختند نشان ميدهد كه رویکرد جایگزین ميتواند موفق باشد .در مقابل،
رویکرد معمول اغلب در سخت كردن سریع محدودیتهای بودجه ناكام است چون به بانک مركزی
وابسته است .در نتيجه ،تورم مستمر مانع از تحقق ظرفيت اقتصادی كامل آن ميشود.
اكثر كشورهایي كه گریبانگير مشکالت اقتصادی هستند عالوه بر تثبيت پولي به اصالحات نياز
دارند .جزئيات بسته اصالحات اقتصادی مناسب از لحاظ زمان و مکان تفاوتهای زیادی دارد ،ولي لزوم
پایين نگه داشتن تورم و وضع محدودیتهای بودجه سخت موضوعي مکرر است .هيئت پولي عالج عام
نيست و حاميان اصلي هيئتهای پولي هيچگاه چنين ادعایي نکردهاند .با این حال ،هيئت پولي با تمایل
به وضع محدودیتهای بودجه سخت فشار را برای سایر اصالحات اقتصادی فراهم ميكند و احتمال
موفقيت آنها را افزایش ميدهد .در سياستگذاری اقتصادی ،به ندرت قطعيت وجود دارد؛ بلکه ،احتمال
موفقيت كم و زیاد ميشود .هيئت پولي معمول احتمال موفقيت بيشتری در مقایسه با بانک مركزی
معمول فراهم ميكند.
كليات این مطالعه
این مطالعه به تشریح چگونگي فعاليت هيئت پولي و شيوه تأسيس هيئت پولي ميپردازد.
فصل  2به بيان استداللهای نظری و عملي كلي برای مخالفت با استفاده از بانک مركزی معمول
به عنوان ابزاری برای ارائه ارز سالم ميپردازد.
فصل  3توضيح ميدهد كه چگونه عرضه پول در سيستم هيئت پولي تعيين ميشود و آن را با نحوه
تعيين عرضه پول در نظام بانکداری مركزی مقایسه ميكند.
فصل  4به توصيف دو رویکرد در قبال تأسيس هيئت پولي مي پردازد .یکي از رویکردها تبدیل بانک
مركزی به هيئت پولي است .رویکرد دیگر تأسيس هيئت پولي به عنوان صادركننده ارز موازی با ارز بانک
مركزی است .ارز موازی 1ارزی است كه به طور گسترده به همراه ارز دیگری در گردش است .ارز موازی
ميتواند نرخ ارز ثابت ،ميخکوب شده یا شناور در برابر ارز دیگر داشته باشد و به طور قانوني یا غيرقانوني
در گردش باشد 2.در صورتي كه هيئت پولي صادركننده ارز موازی باشد ،ارز آن به طور رسمي به همراه
ارز بانک مركزی با نرخ تبادل بازار در گردش خواهد بود ،كه بسيار شبيه عمل فعلي ارز خارجي به طور
غيررسمي در بسياری از كشورهاست.
1. Parallel Currency
 .2برخی به طور خاص از عبارت «ارز موازی» برای ارزی استفاده میکنند که به همراه ارزی دیگر با نرخ ارز موازی و اغلب به
صورت غيرقانونی در گردش است.
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هيئت پولي به صدور اسکناس و سکه اقدام ميكند كه  100درصد كه پشتوانه آنها ذخایر خارجي
با ارز ذخيره مثل دالر آمریکا ،یورو ،یا ین ژاپن هستند .هيئت پولي اقدام به مبادله ارز خود با ارز ذخيره
با نرخ ارز واقعاً ثابت را انجام ميدهد .هيئت پولي ميتواند ذخایر خارجي اوليه خود را به شيوههای
مختلف بهدست آورد.
فصل  4به توصيف نحوه محاسبه اندازه مناسب ذخایر خارجي اوليه هيئت پولي و نحوه بهدست
آوردن ذخایر خارجي اوليه ميپردازد.
فصل  5به تشریح چگونگي عمليات هيئت پولي ميپردازد .همچنين شامل ایدههایي برای حفاظت
هيئت پولي در برابر فشار سياسي ،به ویژه فشار واردشده جهت تبدیل آن به بانک مركزی ميپردازد.
بهعالوه ،نشان ميدهد كه چگونه سيستم هيئت پولي ميتواند با ارز ذخيرهای كه بيثبات ميشود مقابله
كند.
فصل  6به ایرادهای واردشده بر سيستم هيئت پولي پاسخ ميدهد.
فصل  7خالصهای از پيشنهادهای ما را ارائه ميدهد.
پيوست شامل اساسنامه نمونه برای هيئت پولي است.
 . 2مخالفت با بانک هاي مركزي معمول
استداللهای كلي نظری و عملي برای مخالفت با استفاده از بانک مركزی معمول جهت ارائه ارز سالم
وجود دارد .با بررسي دقيق آنها ،ميتوانيم برخي از ابهامها را برطرف كنيم كه به این دليل بهوجود
آمدهاند كه اقتصاددانان و سياستمداران فرض كردهاند بانک مركزی تنها ابزار دستيابي به تثبيت اقتصادی
كالن است .بسياری از مشکلهای تثبيت كه در نظام بانکداری مركزی معمول روی ميدهند در نظام
هيئت پولي معمول رخ نميدهند.
كاركردهاي پول
مالحظه عملکرد نظام پولي باید با مالحظه كاركردهای پول آغاز شود .پول واسطه تبادل ،ذخيره ارزش
و واحد حسابداری است .ارز سالم هر سه كاركرد را به طور رضایتبخش محقق ميكند و عوامل اقتصاد
بازاری را قادر به انجام كارآمد تبادالت غيرمتمركز ميكند  .بدون ارز سالم ،مبادله غيرمتمركز نميتواند
به ظرفيت كامل خود دست یابد .ارزی كه دچار تورم باال ميشود بازدهي مبادله غيرمتمركز و در نتيجه
اقتصاد بازاری را كاهش ميدهد.
اكثر ارزهای صادرشده توسط بانکهای مركزی در كشورهای در حال توسعه در حال حاضر ناسالم
هستند و هيچ یک از سه كاركرد پول را به طور رضایتبخش محقق نميكند  .آنها ابزارهای ناكافي برای
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مبادله هم هستند ،زیرا دنيای بيروني از پذیرش آنها خودداری ميكند .این امر مانع از سرمایهگذاری و
تجارت خارجي و در نتيجه رشد اقتصادهای ملي ميشود .همچنين در داخل نيز در مواردی كه افراد
مي توانند به طور غيرقانوني به راحتي از ارزهای خارجي سالم استفاده كنند از استفاده از آنها اجتناب
ميشود.
بسياری از ارزها صادرشده توسط بانکهای مركزی در كشورهای در حال توسعه ابزارهای
ذخيرهسازی نامطمئني برای ارزش هستند :تورم باال ارزش آنها را غيرقابل پيشبيني ميكند .در نتيجه،
مردم در كشورهای دارای ارزهای از این دست اقدام به پسانداز با احتکار كاالها یا ارزهای خارجي نسبتاً
پایدار ميكنند كه ارزش را بهتر از ارز داخلي حفظ ميكنند .اینگونه احتکار به دليل كاهش سریع ارزش
ارزهای داخلي ،اقدامي منطقي ،ولي پرهزینه در مقایسه با توانایي استفاده از ارز داخلي سالم است .احتکار
كاالها موجب دورشدن كاالها از مصرف توسط مصرفكنندگان و تبدیل آنها به ذخایر بنگاهها و دالالن
ميشود .برای مثال ،آجرهای احتکارشده ميتوانند برای ساختن آپارتمانها به جای انبار شدن در
كارگاههای ساختوساز استفاده شوند.
در بسياری از كشورهای دارای ارز ناسالم ،نگهداری گسترده از اسکناسهای با ارز خارجي متداول
است .محققين نظام ذخایر فدرال آمریکا تخمين زدهاند كه  55تا  70درصد از اسکناسهای دالر آمریکا
خارج از ایاالت متحده نگهداری ميشوند ( .)Porter and Judson 1996: 899بهدست آوردن
اسکناسهای خارجي مستلزم آن ا ست كه ساكنين كشورهای در حال توسعه از خير كاالها و خدمات
بگذرند تا تکه كاغذهایي را بهدست آورند كه بانکهای مركزی در كشورهای توسعه یافته تقریباً بدون
هزینه آنها را چاپ مي كنند .این پدیده به ایجاد فرمي انحرافي از كمک خارجي از كشورهای دارای ارز
ناسالم به كشورهای دارای ارز سالم ،كه اغلب بسيار ثروتمندتر هستند ،منجر ميشود .بنگاهها و افراد در
كشورهای با ارز ناسالم اغلب ،عالوهبر نگهداری از اسکناسهای خارجي ،به نگهداری سپردههای بانکي،
اوراق بهادار و مسکن در خارج از كشور اقدام ميكنند كه اغلب ناقض محدودیتهای قابليت تبدیل
هستند .سپردههای بانکهای خارجي مشمول بهره ميشوند ،بنابراین برخالف نگهداری از اسکناسهای
خارجي به ایجاد فرم انحرافي از كمک خارجي منجر نميشوند ،بلکه سرمایه موجود از لحاظ داخلي را
جهت كمک به مدرنسازی اقتصاد داخلي كاهش ميدهند .بسياری از ارزهای صادرشده توسط بانکهای
مركزی در كشورهای در حال توسعه واحدهای حسابداری نارضایتبخش هستند .قيمتهای واقعي (با
احتساب تورم) نوسانات زیادی دارند ،زیرا فروشن دگان در برآورد اثر تورم مشکل دارند و نه به خاطر
تغييرات واقعي پایه در عرضه و تقاضا .در نتيجه ،رقابتي بودن محصوالت صادراتي در بازارهای جهاني
دچار نوسانات قابل مالحظه ميشود كه كامالً در نتيجه تورم است و برنامهریزی توليد برای بازارهای
صادراتي و كسب ارز خارجي را برای صنایع داخلي دشوار ميكند.

___________________________________________________________ 23

ثبات و اعتبار
جهت درک دقيق تر اینکه چگونه ارزهای داخلي سالم به نفع اقتصادهایي هستند كه اكنون فاقد آنها
هستند ،باید ارتباط ميان هریک از ویژگيهای ارز سالم برشمرده شده در فصل قبلي (قابليت تبدیل
كامل ،اعتبار و ثبات) و كاركردهای متناظر پول (به عنوان واسطه تبادل ،محل ذخيره ارزش و واحد
حسابداری) را به ترتيب بررسي كنيم.
كارایي پول به عنوان واحد حسابداری وابسته به ثبات آناست .ثبات به این معناست كه تورم ساليانه
جاری نسبتاً پایين و اغلب تکرقمي باشد .بررسي ثبات را با بررسي اعتبار تركيب ميكنيم .اعتبار به این
معناست كه صادركننده این اطمينان را حاصل كند كه تورم آتي را پایين نگه ميدارد .مفهوم اعتبار به
نوعي انتظارات از ثبات آتي ارز را در زمان حال فشرده ميكند .كارایي ارز به عنوان محل ذخيره ارزش
وابسته به اعتبار آن است.
بانک های مركزی در همه جا در رسيدن به اعتبار به مشکل برميخورند .این مشکل به طور خاص
در كشورهای درحال توسعه شدید است ،زیرا بانکهای مركزی در آنجا با فشار سياسي بسيار شدیدی
برای تورم مواجه هستند .برای مثال ،در  15سال گذشته ]در زمان نگارش كتاب[ ایسلند و اسرائيل
]رژیم صهيونيستي[ به ظاهر تنها كشورهای توسعهیافتهای هستند كه تورمي بيش از  20درصد در یک
سال واحد داشتهاند ،در حالي كه بيش از  100كشور در حال توسعه تورمي به این باالیي داشتهاند.
فقدان اعتبار اغلب به تورم باال و نرخ بهره واقعي باال منجر ميشود .برای مثال ،كارگران تقاضای
خود برای دستمزد را بر پایه این انتظار قرار ميدهند كه بانک مركزی ارزش ارز داخلي را كاهش خواهد
داد .بنگاههای دولتي و وزارتخانههای دولت دچار كسری ميشوند زیرا انتظار دارند دولت آنها را با اعمال
فشار به بانک مركزی یا تصویب قوانيني كه به بانک مركزی دستور جبران كسری را ميدهد نجات دهد.
این نوع رفتار به ایجاد انگيزه برای تداوم تورم منجر ميشود.
در نظام بانکداری مركزی معمول ،نرخهای بهره واقعي باال اغلب با تورم باال همراه ميشوند .جهت
پرداخت غرامت به سرمایهگذاران بابت ریسک تبادل (خطر استفاده از ارز آسيبپذیر در برابر كاهش
ارزش) ،نرخ بهره واقعي برای وامگيرندگان فاقد دسترسي به اعتبار مشمول یارانه تسهيالت باید باال باشد.
نرخهای بهره واقعي باال با افزایش هزینه استقراض مانع از فعاليت اقتصادی ميشوند .در مقابل ،نرخهای
بهره واقعي را ميتوان با اعمال كنترل بر نرخهای بهره و قابليت تبدیل پایين نگه داشت ،ولي در این
صورت كمبود اعتبار روی ميدهد چرا كه تقاضا برای نرخهای بهره كنترلشده كه ریسک تبادل را در
نظر نميگيرد بيشتر از عرضه ميشود .در جاهایي كه ارزها سالم هستند ،نرخهای بهره واقعي در بازارهای
فاقد محدودیت واقعي برای اعتبار ،اغلب مثبت ،ولي پایين هستند كه منجر به تقویت پسانداز و در عين
حال اجتناب از كند شدن رشد اقتصادی ميشود.
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برخالف بانک مركزی معمول ،هيئت پولي معمول از اعتبار باالیي برخوردار است .سيستم هيئت
پولي معمول اغلب تورم پایيني دارد زیرا ارز ذخيره آن كمتورم است .همچنين ،از آنجا كه نرخ تبادل
ثابت با ارز ذخيره مانع از كاهش ارزش ميشود ،سيستم هيئت پولي معمول اغلب دارای نرخهای بهره
مشابه با سطوح رایج در ارز ذخيره ،عالوه بر امکان لحاظ ریسک سياسي (ریسک عدم احقاق حقوق
مالکيت خصوصي یا مصادره ملک خصوصي توسط دولت) ،ماليات و هزینههای تراكنشي هستند 1.ریسک
مبادله هم اغلب وجود ندارد.
اعتبار و نرخ ارز
ميزان اعتبار نظام پولي بر نوع ترتيبات ارزی كه بر اساس آن پایدار هستند تأثير ميگذارد .سازوكار ارزی
كه معتبر نيست اغلب پایدار نيست چرا كه هزینههای باالیي بر اقتصاد وضع ميكند.
در طول طيف نرخ ارز دارای بيشترین انعطافپذیری تا سفت و سختترین آنها ،سه نوع پایه وجود
دارد .مجدداً تأكيد ميشود كه نرخ ارز ميخکوب شده در حال حاضر از لحاظ ارز ذخيره ثابت است ،ولي
هيچگونه تضمين بلند مدت معتبر برای ماندن در نرخ فعلي به همراه ندارد .نرخ ارز ميخکوب شده را نباید
با نرخ ارز ثابت اشتباه گرفت .نرخ ارز ثابت دائمي است ،یا ،اگر مقام پولي بتواند آن را در شرایط اضطراری
تغيير دهد ،مقام پولي باید از قواعد به خوبي تعریف شده كه از قبل عموم مردم از آن اطالع دارند پيروی
كند .نرخ ارز شناور بر اساس هيچ ارز ذخيرهای ثابت

نميماند2.

تفاوت اصلي ميان نرخ ارز ثابت و نرخ ارز تثبيتشده اعتبار است .بانک مركزی معمول نميتواند نرخ ارز
واقعاً ثابت را حفظ كند ،زیرا اعتبار كمي دارد .اعالميه بانک مركزی معمول مبني بر اینکه نرخ ارز ثابت را
حفظ ميكند معتبر نيست ،زیرا قاعده پولي نرخ ارز ثابت با سياست پولي اختياری در تضاد است .تنها دورهای
كه در آن تعداد زیادی از بانکهای مركزی نرخهای ارز واقعاً ثابت را حفظ كردند در دوره پایه طالی
«كالسيک» بود ( 1880یا قبل از  .)1914در آن زمان ،بانکهای مركزی در ميان نظامهای پولي جهان
همچنان در اقليت بودند و بسياری از بانکهای مركزی تحت مالکيت خصوصي و نه دولتي بودند ( Conant
 .)]1969 [1927این شرایط ،كه بانکهای مركزی را به حفظ نرخهای ارز ثابت ترغيب ميكرد ،دیگر وجود
ندارند .از سال  ،1914تقریباً تمامي بانکهای مركزی كه ادعای حفظ نرخهای ارز «ثابت» را داشتد ،از جمله
بانکهای مركزی به طرز استثنایي خوب ،در واقع نرخهای ارز تثبيت شده را حفظ ميكردند .تقریباً تمامي

 .1نرخ های بهره واقعی بسيار بال اغلب به خاطر ریسک مبادله یا ریسک سياسی هستند .هيئت پولی به حذف ریسک
مبادله با ارز ذخيره تمایل دارد ،ولی ریسک سياسی را از بين نمیبرد .نرخهای بهره واقعی بال خواهند بود ،مگر آنکه حقوق
مالکيت تضمين شده باشند.
 .2تشخيص نرخهای ارز ثابت ( ،)Fixedميخکوب شده ( )Peggedو شناور ( )Floatingدر زمان قابليت تبدیل کامل ارزها آسانترین
است .تفاوتهای ميان آنها به نوعی برای ارزهای به صورت جزئی قابل تبدیل یا غيرقابل تبدیل مبهم میشود ،زیرا کنترل مبادله
خارجی مهمتر از سازوکارهای نرخ مبادله در اثرگذاری بر نرخهای واقعی بازار ارزها هستند .ارزی که دارای نرخ مبادله تثبيت شده و
کنترلهای سرمایه است ممکن است به صورت ارز شناور در بازارهای ارز بدون محدودیت عمل کند ،مثل بازار سياه.
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بانکهای مركزی ارزش ارزهای خود را در برابر طال یا نقره در طول جنگ جهاني اول ،ركود بزرگ ،جنگ
جهاني دوم ،و فروپاشي سيستم برتون وودز در اوایل دهه  1970كاهش دادند .اكثر بانکهای مركزی دارای
نرخ ارز تثبيت شده نيز بهطور فردی ارزش ارزهای خود را در زمانهای دیگر كاهش دادهاند (جهت مشاهده
تاریخچه آن به این اثر رجوع كنيد .)Yeager 1976: 295-610
هدف اصلي از نرخ ارز ميخکوب شده معتبرتر كردن محدودیتهای بودجهای سخت است .محدودیت
بودجه سخت به این معناست كه عامل اقتصادی نميتواند بيش از آنچه كه بهدست ميآورد ،عالوهبر
مقداری كه ميتواند در بازارهای اعتباری فاقد یارانه قرض بگيرد ،خرج كند .نقطه مقابل محدودیت
بودجه سخت محدودیت بودجه نرم است كه در آن عامل اقتصادی ،یارانه دریافت ميكند و به همين
دليل مي تواند بيش از مقدار درآمد و قرض خود از بازارهای اعتباری فاقد یارانه خرج كند .با این حال،
در عمل ،نرخ های ميخکوب شده در كشورهای در حال توسعه اغلب نزولي هستند و شامل كاهش ارزش
یا كنترلهای ارز خارجي برای مطابقت با محدودیتهای بودجه نرم ميشوند .گرایش به سمت كاهش
ارزش پول به ایجاد تبعات انحرافي منجر ميشود .وامدهندگان و سرمایهگذاران ،در قالب جبران ریسک
كاهش ارزش نرخ ارز ميخکوب شده ،خواهان نرخهای بهره واقعي باالتر در مقایسه با حالت نرخ ارز واقعاً
ثابت هستند ( .)Walters 1990: 14-15رسيدن به اعتبار قابل مالحظه بابت نرخ ارز ميخکوب شده
برای بانک مركزی ممکن است سالها زمان ببرد .در همين حال ،نرخهای بهره واقعي باال برای دفاع از
نرخ ارز ميخکوب شده هزینههای باال بهبار ميآورند كه به طور خاص برای صنایع سرمایهبر و صنایع
صادراتي كه با همتایان خارجي واقع در كشورهای دارای مقامات پولي معتبرتر رقابت ميكنند دردآورند.
در مقابل ،بانک مركزی ممکن است نرخهای بهره واقعي را با وضع كنترلهای نرخ بهره و محدود كردن
قابليت تبدیل پایين نگه دارد ،ولي این امر منجر به كمبود اعتبار منجر ميشود .نرخهای بهره واقعي باال یکي
از پيامدهای انحرافي نرخهای ارز ميخکوب شده هستند .نرخهای ارز واقعي باالی مکرر یکي دیگر از تبعات
آن است .نرخ ارز واقعي نسبت قيمت كاالهای قابل معامله به قيمت كاالهای غيرقابل معامله است .كاالهای
معاملهشده شامل صادرات و واردات ميشوند .كاالهای غيرقابل معامله كاالهایي چون زمين و نيروی كار
هستند كه بنا به دالیل مختلف نميتوانند بهسادگي از كشوری به كشور دیگر منتقل شوند .شيوههای مختلفي
برای محاسبه نسبت قيمت كاالهای قابل معامله به كاالهای غيرقابل معامله وجود دارد ،ولي نکته مهم این
است كه همگي آنها ب هدفشان نمایش این مسئله است كه آیا نرخهای ارز بهطور سيستماتيک بر
رقابتپذیری صنایع صادراتي تأثير ميگذارند یا خير؟ نرخهای ارز واقعيِ بيش از اندازه ارزشگذاریشده به این
معنا هستند كه صنایع صادراتي نسبتاً غيررقابتي هستند ،در حالي كه نرخهای ارز واقعي با ارزشگذاری ناكافي
به این معنا هستند كه صنایع صادراتي نسبتاً رقابتي

هستند1.

 .1چندین تعریف از نرخ ارز واقعی وجود دارد؛ به Hutton 1992

رجوع کنيد.
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نرخهای ارز واقعي بيش از اندازه ارزشگذاریشده در كشورهای دارای نرخهای ميخکوب شده
ميتوانند ناشي از افزایش ناگهاني در سرمایهگذاری خارجي ،یا رایجتر از آن ،ناشي از تورم داخلي باشند.
بانک مركزی معمول كه نرخ ارز ميخکوب شده را حفظ ميكند اغلب دچار تورم ميشود كه به افزایش
سریعتر پایه پولي در مقایسه با ذخایر خارجي مينجامد .در نتيجه ،سطح قيمت داخلي افزایش ميیابد.
واردات ارزانتر ميشود و صادرات كاهش ميیابد،زیرا این صادرات در بازارهای جهاني گرانتر ميشوند.
بانک مركزی ذخایر خارجي خود را از دست ميدهد ،چرا كه مردم واردات بيشتری خریداری ميكنند
و سوداگران ارزی پيشبيني ميكنند كه كاهش ذخایر خارجي ،بانک مركزی را به كاهش ارزش واحد
پول ترغيب ميكند .برای جلوگيری از نابودی بيشتر ذخایر خارجي و احيای صادرات ،بانک مركزی
مبادله ارز را كنترل ميكند .در مقابل ،بانک مركزی ارزش پول را كاهش ميدهد و آن را با نرخ ارزی
مجدداً ميخکوب ميكند كه تا اندازهای كم ارزش است كه برای مدتي بانک مركزی ميتواند با اطمينان
به ایجاد تورم ادامه دهد .نرخ ارز با ارزشگذاری ناكافي به طور موقت صادرات را با ارزان كردن ناگهاني
آنها احيا ميكند و واردات را با گران كردن ناگهاني آنها تضعيف ميكند ،ولي با تداوم تورم و در ادامه
ارزشگذاری بيش از اندازه نرخ ارز ،اثر مخالف روی ميدهد.
ازاین رو ،در اقتصاد دارای بانک مركزی معمول كه نرخ ارز ميخکوب شده را حفظ ميكند ،نرخ
ميخکوب شده هم در عوض ،به كم ارزش كردن و تحریک بيش از اندازه فعاليت اقتصادی تمایل دارد.
صنایع صادراتي اغلب دچار نرخهای بهره واقعي باال و هزینههای باال برای كاالهای غيرقابل معامله
ميشوند كه از آنها برای كمک به توليد كاالهای قابل معامله استفاده ميكنند .صنایع صادراتي ،به جای
افزایش بهرهوری خود جهت رقابتي باقي ماندن ،اغلب مسير آسانتر اعمال فشار به بانک مركزی برای
كاهش ارزش واحد پول را در پيش ميگيرند .فشار سياسي برای كاهش ارزش پول از جانب وزارتخانههای
دولت و بنگاههای دولتي نيز وارد ميشود كه تمایل دارند محدودیتهای بودجه نرم آنها ادامه یابد.
مشوقهایي كه بانک مركزی معمول با آنها مواجه است اغلب بهگونهای است كه كاهش ارزش پول سود
بيش تری برای آن در مقایسه با حفظ نرخ ارز موجود دارد .درگيری ميان اهداف بلندمدت و مشوقهای
كوتاهمدت بانکهای مركزی به حدی گسترده است كه برروی آن اسم هم گذاشتهاند« :مطابقت زماني»
(یا«عدم تطابق زماني»؛ به  Kydland and Prescott 1977رجوع كنيد ).بحران ارزی جنوب شرق
در سالهای  1997-1998نمونهای جدید از عدم تطابق زماني در سياست بانک مركزی است.
حتي بانکهای مركزی كه بهتر از متوسط هستند نيز در حفظ ميخکوب «سخت» 1كه امکان هيچ
گونه كاهش ارزش سيستماتيک را فراهم نميكند نيز مشکل داشتهاند .مشکل حفظ ميخکوب سخت،

Hard Peg
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برخي بانک های مركزی را به تجربه ميخکوب خزنده ترغيب كرده است 1.منظور از ميخکوب خزنده
افزایش یا كاهش ارزش پول طبق برنامه است .برای مثال ،بانک مركزی ممکن است قول دهد ارزش پول
خود را در برابر دالر آمریکا بيشتر از  20درصد در سال كاهش ندهد .با ميخکوب خزنده كاهشي ،كاهش
ارزش سال به سال كمتر ميشود و شاید هم در نهایت متوقف شود .خزش كاهشي 2،وعده ضمني بانک
مركزی برای كاهش رشد پایه پولي است .یکي از مزایای احتمالي ميخکوب خزنده در مقایسه با ميخکوب
سخت این است كه ميخکوب خزنده ممکن است هزینه كمتری برای اقتصاد داشته باشد چون تالش
نميكند بالفاصله به اعتبار دست یابد؛ در عوض ،در زماني كه به نظر ميرسد بانک مركزی از اعتبار كافي
برای حفظ ميخکوب سخت بدون نرخهای بهره واقعي باال یا كنترلهای ارز گسترده برخوردار است خزش
ميتواند به ميخکوب سخت كاهش یابد .یکي دیگر از شيوههایي كه به وسيله آن ميخکوب خزنده ميتواند
هزینه كمتری برای اقتصاد در مقایسه با ميخکوب سخت داشته باشد این است كه اگر انتظارات تورمي
بر رفتار و قراردادهای بلندمدت حاكم باشند ،ميخکوب خزنده به كاهش جابهجایي ثروت واقعي منجر
ميشود ،آن جابهجایي كه در نتيجه ميخکوب سخت كه ناگهان وضع شده ،روی ميدهد.
عيب اصلي ميخکوب خزنده این است كه ميتواند به افزایش نيل به ميخکوب سخت بهجای كاهش
آن بينجامد .كشورهایي كه ميخکوبهای خزنده را امتحان كردهاند اغلب تورم باالتری در مقایسه با سایر
كشورهایي در مناطق خود داشتهاند كه ميخکوبهای سختتری با وقفههای كاهش ارزش گه گاه
داشتهاند .ميخکوب خزنده به تغيير حاكميت 3یا انگيزههای بانک مركزی منجر نميشود ،ازاینرو اندكي
بيشتر از ميخکوب سخت اعتبار دارد .به عالوه ،كشورهای دارای تورم بسيار باال اغلب فاقد قرارداد
بلندمدت با ارز داخلي خود هستند ،زیرا ارز داخلي واحد حساب مطمئني نيست ،ازاینرو پایان معتبر و
ناگهاني تورم منجر به جابهجایي قابل مالحظه ثروت واقعي از بدهکاران به بستانکاران نميشود .در نتيجه،
ميخکوب خزنده مزیت قابل مالحظهای برای كشورهای دارای تورم بسيار باال (برای مثال با تورم بيش از
 100درصد در سال) در مقایسه با ميخکوب سخت ندارد .برای كشورهای دارای تورم نسبتاً باال (برای
مثال  20تا  100درصد در سال) ،فرض ميكنيم هر مزیتي كه ميخکوب خزنده ممکن است داشته باشد
ميتواند به وسيله ارز موازی (به فصل  5رجوع كنيد) یا شاخصزدایي 4از دستمزدها و قيمتهای مبتني
بر شاخص تکرار شود.
از آنجا كه اكثر بانکهای مركزی-از جمله آنهایي كه بهتر از متوسط هستند -فاقد اعتبار برای حفظ
نرخهای ارز ثابت یا تثبيت شده بودهاند ،بسياری از اقتصاددانان از نرخهای ارز شناور برای آنها حمایت
 .1در زمينه ميخکوب خزنده ( ،)Crawling Pegبه  Williamson 1981رجوع کنيد .در زمينه سيستم مرتبط با این شيوه
یعنی نوارهای خزنده ( )Crawling Bandsبه  Williamson 1996رجوع کنيد که به مطالعه شيلی ،کلمبيا و اسرائيل
]رژیم صهيونيستی[ میپردازد که همه آنها نوارهای خزنده را تا سال  1999کنار گذاشتند.
2. Decelerating Crawl
3. Governance
4. De-indexing
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كردهاند .یکي از مزایای نرخ ارز شناور در مقایسه با نرخ تثبيت شده این است كه نرخ ارز شناور نيازمند
اعتبار كمي است ،زیرا بانک مركزی وعدهای در ارتباط با نرخ ارز نميدهد .لزومي ندارد بانک مركزی
نگران این باشد كه اعتبار به از بين رفتن ذخایر پشتوانه نرخ ارز منجر ميشود ،چرا كه اصالً مجبور نيست
از نرخ ارز پشتيباني كند .یکي دیگر از مزایای نرخ ارز شناور این است كه از لحاظ نظری ،قابليت تبدیل
كامل مي تواند امکانپذیر شود .الزم نيست این نگراني وجود داشته باشد كه قابليت تبدیل كامل تبعات
انحرافي ایجاد خواهد كرد كه ميتوانند با نرخ ارز تثبتشده روی دهند .با این حال ،در عمل اكثر
كشورهای دارای نرخ ارز شناور كنترلهای نرخ ارز را اعمال ميكنند.
نرخ ارز شناور ميتواند «تميز» یا «كثيف» 1باشد .در نرخ شناور تميز ،بانک مركزی برای اثرگذاری
سيستماتيک بر نرخ ارز تالش نميكند .بانک مركزی اگر نرخ شناور تميز را مجاز بداند ميتواند ذخایر
خارجي خود را به صفر برساند .بانک ذخایر نيوزلند ،كه نرخ شناور تميز را از سال  1985اجرایي كرده
است ( )Moore 1992: 111-12به ظاهر تنها بانک مركزی است كه تا به حال اجازه وجود نرخ شناور
تميز را برای مدتي طوالني داده است.
بانکهای مركزی كه از نرخ شناور استفاده ميكنند اغلب نرخ شناور كثيف را اعمال ميكنند كه در
آن تالش ميكنند بر نرخ ارز به صورت سيستماتيک با خرید یا فروش ارز خارجي اثر بگذارند .اگر
بانکهای مركزی به صورت سفتهبازان ثباتزا در بازارهای مبادله ارز با هدف كسب سود مداخله كنند،
نرخ شناور كثيف ميتواند سودمند باشد .ولي آنها اینگونه نيستند و اغلب مقادیر زیادی از پول را برای
مقابله با كاهش ارزش پول از دست ميدهند (.)Taylor 1982
حتي نرخ ارز شناور تميز نيز معایبي دارد ،عيب اصلي آن عدم مقابله با فشار سياسي برای تورم از
جانب گروههای منفعتطلب و سياستمداران جاهطلب حامي محدودیتهای بودجه نرم و مالحظات
كوتاهمدت است .از اوایل دهه  ،1980برخي از بانکهای مركزی در كشورهای در حال توسعه با موفقيت
نرخ ارز شناور را با تورم پایين ،نرخهای بهره واقعي پایين و قابليت تبدیل كامل تركيب كردهاند ،ولي
تقریباً هيچ یک از بانکهای مركزی در این كشورها برای مدتي طوالني چنين كاری نکردهاند ( Collier
 .)and Joshi 1989: 103تجربه مکزیک از نرخ شناور از زمان بحران ارزی آن در دسامبر  1994و
تجربه برزیل از نرخ شناور از زمان بحران ارزی آن در سال  1999به قدری طوالني نيستند كه بتوان آنها
را موفقيتآميز ارزیابي كرد.
یکي دیگر از معایب نرخ ارز شناور این است كه ،در صورت محتمل به نظر رسيدن تورم باال ،نرخهای
بهره واقعي ميتوانند به مانند نرخ ارز ميخکوب شده باال باشند .بانک مركزی معمول كه نرخ ارز شناور
را حفظ ميكند ممکن است با مشکالتي مواجه شود كه بانک مركزی معمول در حفظ نرخ ارز ميخکوب
"Clean" or "Dirty" Floating Exchange Rate
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شده دارد .نرخ تورم پایين نوعي «ميخکوب سطح قيمت» مشابه با ميخکوب نرخ ارز است .اگرچه بانک
مركزی برای استفاده از نرخ ارز شناور به ا عتبار كمي نياز دارد ،اما برای تركيب تورم پایين با نرخهای
بهره واقعي پایين و قابليت تبدیل كامل به اعتبار قابل مالحظه ای نياز دارد .در صورتي كه اعتبار بانک
مركزی پایين باشد ،نرخهای بهره واقعي باال خواهند بود ،اگرچه این نرخها شاید به اندازه نرخ ارز ميخکوب
شده كه اعتبار پایيني دارد باال نباشد (فشار سوداگرانه بر بانک مركزی در مورد نرخ ارز شناور اغلب كمتر
از نرخ ارز ميخکوب شده است ،زیرا بانک مركزی تعهدی به حفظ نرخ ارز خاص ندارد .با نرخ شناور،
سوداگران اغلب مشاركت بيش تری در جبران سوداگری با یکدیگر و مشاركت كمتری در سوداگری با
بانک مركزی در مقایسه با نرخ ميخکوب شده دارند).
با این حال ،یکي دیگر از معایب نرخ ارز شناور این است كه بانک مركزی را ملزم ميكند چيزی
غير از نرخ ارز اسمي را هدف قرار دهد .با این حال ،سایر اهداف مشکالتي مانند چگونگي تعریف ،كنترل
و مناسب بودن را دارند .فرض كنيد بانک مركزی تصميم ميگيرد عرضه پول را هدف قرار دهد .بانک
مركزی باید مشخص كند كدام معيار از عرضه پول را مي خواهد كنترل كند؛ پایه پولي ،یا معياری
وسيعتر ،مانند سپردههای موجود در بانک های تجاری كه شامل اجزایي فراتر از كنترل مستقيم آن
مي شود .بانک مركزی باید تالش كند معياری كه انتخاب كرده است را كنترل و اهداف را وضع كند و
آنها را محقق سازد ،با توجه به عقب یا جلو افتادن از فعاليت اقتصادی و سایر عوامل ،مانند تغييرات در
فناوری بانکي و عادات مردم در نگهداری از پول كه ميتواند عرضه پول را به طور غيرقابل پيشبيني
تغيير دهد ،در آنها بازنگری كند .بانک مركزی همچنين باید مکررًا به ارزیابي این مسئله بپردازد كه آیا
هدفي كه انتخاب كرده مناسب است ،یا آیا هدف دیگری برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات قيمت
مناسبتر خواهد بود .مشکالت تعریف و دستيابي به اهداف مناسب اكثر بانکهای مركزی در كشورهای
توسعهیافته را برآن داشت كه از پایبندی به هدفگيری عرضه پول بعد از تجربه هدفگيری عرضه پول در
دهه  1980دست بردارند .با این حال ،هدفگيری سطوح قيمت ،نرخهای بهره ،نرخهای رشد واقعي و
درآمد اسمي نيز مشکالتي داشتند (به  Lindsey and Wallich 1987رجوع كنيد) 1.سادهترین
هدف برای تعریف ،كنترل و ارزیابي نرخ ارز اسمي است.
از آنجا كه هيئت پولي معمول اعتبار باالیي دارد ،ميتواند نرخ ارز واقعاً ثابت را حفظ كند .نرخ ارز
ثابت حفظشده توسط هيئت پولي از معایب نرخ ارز ميخکوب شده یا شناور برقرار شده توسط بانک
مركزی معمول اجتناب ميكند .هيئت پولي معمول هيچگاه نباید نگران ناكافي بودن ذخایر خارجي خود
باشد ،زیرا این ذخایر ،معادل  100درصد یا اندكي بيش از اسکناسها یا سکههای در گردش آن هستند.
 .1بانک مرکزی به طرز بسيار خوبي ممکن است تورم را با هدف قرار دادن سطح قيمت ،که معياری از عرضه پول است ،یا
رقمی دیگر پایين نگه دارد (جهت مشاهده مثال ،به اثر  Jonung 1979رجع کنيد) .با اين حال ،در بانک مرکزی معمول ،این
نوع از اهداف به ایجاد فشار سياسی برای محدودیتهای بودجه نرم منجر میشوند ،زيرا معيارهای ارزیابی موفقيت آنها
شفافيت کمتری در مقایسه با هدف نرخ ارز دارند.
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از آنجا كه نرخ ارز ثابت است ،وامدهندگان و سرمایهگذاران اغلب نرخ بهره واقعي باالیي در قالب جبران
ریسک كاهش ارزش پول در برابر ارز تقاضا نميكنند .ارز ذخيره به درستي انتخاب شده پایدار ،معتبر و
كامالً قابل تبدیل خواهد بود (فصل  4به بررسي نحوه انتخاب ارز ذخيره ميپردازد) .ازاینرو ،با كنار
گذاشتن مسئله ریسک سياسي و با مالحظه صرف ریسک مبادله ،سيستم هيئت پولي دچار نرخهای
بهره واقعي باالی موجود در نظام بانکداری مركزی دارای نرخ ارز ميخکوب و قابليت تبدیل كامل و حتي
موجود در برخي از نظامهای بانکداری مركزی با نرخهای ارز شناور نميشود.
قابليت تبدیل و كنترل هاي مبادله ارز
فایده پول به عنوان ابزار مبادله وابسته به قابليت تبدیل آن است .قابليت تبدیل به این معناست كه با
پول ميتوان كاالها و خدمات داخلي و خارجي ،از جمله ارزهای خارجي ،را خریداری كرد .بدون واحد
پول قابل تبدیل ،افراد نميتوانند بهآساني مبادالت غيرمتمركز متکي به پول كه فعاليت اقتصاد بازار را
كارآمدتر ميكند ،انجام دهند.
قابليت تبدیل با توجه به ميزان امکان فعاليت پول به عنوان ابزار مبادله توسط دولت ،سه نوع دارد.
پایهایترین نوع قابليت تبدیل قابليت تبدیل نقدی است كه عبارت است از قابليت مبادله یک واحد (برای
مثال دالر) از سپردههای بانکي با واحدی از اسکناسها یا سکهها در زمان تقاضا .قابليت تبدیل نقدی به
قدری مسئله پيشپاافتاده ای در كشورهای توسعه یافته است كه به غير از وقتي كه هجوم بانکي روی
ميدهد ،بهندرت درباره آن بحث ميشود .با این حال ،این قابليت در تعدادی از كشورهای درحال توسعه،
مانند آنهایي كه همچنان اقتصادهای با برنامهریزی مركزی دارند ،وجود ندارد.
دومين نوع از قابليت تبدیل ،قابليت تبدیل كاالیي است كه عبارت است از قابليت خرید كاالها و
خدمات داخلي .این نوع قابليت تبدیل نيز به قدری در كشورهای توسعه یافته پيشپاافتاده است كه به
ندرت درباره آن بحث ميشود .با این حال ،در برخي كشورهای در حال توسعه این امکان نيز وجود ندارد.
در كشورهای دارای قابليت تبدیل كاالیي ،تنها چيزی كه اغلب برای خرید كاالها و خدمات داخلي مورد
نياز است پول نقد یا اعتبار جهت پرداخت به فروشنده داخلي است .در این كشورها تجارت داخلي در
مقایسه با اقتصاد دارای برنامهریزی مركزی محدودیت كمي دارد .تبادل كاالها و خدمات در جاهایي كه
قابليت تبدیل كاالیي وجود دارد بسيار سریعتر ،گستردهتر و كارآمدتر از جاهایي است كه چنين چيزی
وجود ندارد.
سومين نوع از قابليت تبدیل ،قابليت تبدی ل ارزی است كه عبارت است از توانایي خرید كاالها و
خدمات خارجي ،از جمله ارزهای خارجي .در صورتي كه محدودیتي برای خرید كاالها و خدمات خارجي،
از جمله ارزهای خارجي ،با نرخ ارز وجود نداشته باشد ،گفته ميشود ارز دارای قابليت تبدیل ارزی كامل
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است .پول با قابليت تبدیل نقدی ،كاالیي و ارزی كامل دارای قابليت تبدیل كامل 1است .قابليت تبدیل
ارزی تقریباً همواره دربرگيرنده قابليت تبدیل نقدی و كاالیي است و به همين دليل از این به بعد در این
متن ،قابليت تبدیل كامل مترادف با مبادله ارزی بدون محدودیت خواهد بود .ارزهای اكثر كشورهای
توسعهیافته به طور كامل قابل تبدیل هستند ،ولي ارزهای اكثر كشورهای در حال توسعه یا به صورت
جزئي قابل تبدیل هستند یا غيرقابل تبدیل هستند .برای مثال ،بسياری از ارزها برای اكثر خریدهای
حساب جاری قابل تبدیل هستند كه در آن ساكنين اقدام به استفاده از ارز داخلي جهت خرید كاالها و
خدمات خارجي برای واردات ميكنند ،ولي بسياری از خریدهای حساب سرمایه غيرقابل تبدیل هستند
كه در آنها ساكنين از ارز داخلي برای خرید دارایيهای مالي خارجي مثل ارزها و اوراق بهادار خارجي و
برخي از دارایيهای غيرمالي مثل مسکن استفاده ميكنند 2.محدودیتهای تراكنشهای حساب سرمایه
كنترلهای سرمایه نام دارند.
در صورت پایين بودن سهميهها و تعرفههای تجاری ،قابليت تبدیل حساب جاری توليدكنندگان داخلي
در معرض رقابت خارجي قرار ميگيرد .قابليت تبدیل حساب جاری اغلب ساختار قيمتهایي كه بر بازارهای
جهاني حاكم هستند را وارد اقتصاد داخلي ميكند .قيمتهای جهاني عالئمي هستند كه به افراد كمک
ميكنند تعيين كنند در كدام حوزههای توليدی تخصص داشته باشند .با تخصص در كاالهایي كه آنها را با
بيشترین بازدهي توليد ميكنند و سپس معامله آن كاالها با كاالهای دیگر ،ثروت به طور جهاني افزایش
ميیابد .قابليت تبدیل حساب جاری برای تجارت خارجي مفيد است ،ولي در جذب سرمایهگذاری خارجي
غيرقابل مالحظه است؛ برای این منظور ،قابليت تبدیل حساب سرمایه الزم است .اتباع خارجي تا زماني كه
نتوانند برخي از سودها را استرداد كنند اغلب تمایلي به انجام سرمایهگذاریهای بزرگ ندارند.
تقریباً اتفاق نظر جهاني وجود دارد مبني بر اینکه قابليت تبدیل نقدی و كاالیي فوری در اكثر
كشورها مطلوب هستند .با این حال ،بسياری از اقتصاددانان به كشورهای در حال توسعه توصيه كردهاند
كه قابليت تبدیل كامل ارزی را به تأخير بيندازند (برای مثالGreene and Isard 1991: 12-13, ،
 )16; McKinnon 1991: 156; Williamson 1991: 379یکي از استداللهای مخالف قابليت
تبدیل كامل فوری این است كه به بدتر شدن فرار سرمایه منجر ميشود ،به عبارت دیگر سرمایهگذاری
داخلي در مقياسي بزرگ خارج خواهد شد .یکي دیگر از استداللهایي كه با استدالل اولي مطابقت ندارد،
این است كه قابليت تبدیل كامل فوری ،امکان سرمایهگذاری خارجي بيرویه را فراهم ميكند و ازاینرو
كاالهای صادراتي را غيررقابتي ميكند .سرمایهگذاری خارجي به افزایش قيمتهای زمين و سایر كاالهای
غيرقابل معامله ميانجامد .در این صورت قيمتهای كاالهای صادر شده افزایش پيدا ميكند ،زیرا این
كاالها تا حدودی از كاالهای غيرقابل معامله ساخته ميشوند .افزایش ارزش بزرگ و ناگهاني نرخ ارز
1. Full Foreign-exchange Convertibility
 .2براي مشاهده اطالعات بيشتر در زمينه انواع مختلف قابليت تبدیل ارزی ،به  Greene and Isard 1991: 2-3رجوع کنيد.
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واقعي ميتواند به غيررقابتي شدن صادرات منتهي شود و ركود ایجاد كند (همانگونه كه رونالد
مکكينون در  Hanke and Walters 1991: 187-9استدالل ميكند) .سومين استدالل مخالف با
قابليت تبدیل كامل فوری این است كه مشکالت مرتبط با كژمنشي 1را ایجاد ميكند .شيلي ،آرژانتين و
اوروگوئه در دهه  1980بعد از لغو برخي از محدودیتهای قابليت تبدیل دچار بحرانهای بانکي شدند.
بسياری از شركتها و بانکها مبالغ سنگيني را از خارج استقراض كردند .بدهيهای آنها با ارز خارجي
قابل پرداخت بود ،ولي درآمد آنها عمدتاً با ارز داخلي بود .با افزایش نرخ ارز واقعي ،فشار سياسي از جانب
صنایع صادراتي و فشار اقتصادی از جانب سوداگران ارزی ،بانکهای مركزی این كشورها را به كاهش
ارزش واحد پول ترغيب كرد .كاهش ارزش به افزایش شدید بار بازپرداخت بدهي برای شركتها و
بانکهای تجاری منتهي شد كه به استقراض با ارز خارجي اقدام كرده بودند و بسياری از آنها را ورشکسته
كرد .در نهایت ،دولتها یا بانکهای مركزی این كشورها اقدام به نجات شركتها و بانکها كردند و
مسئوليت بازپرداخت بدهيهای آنها را برعهده گرفتند.
استداللهای مخالف قابليت تبدیل كامل ،اگرچه شاید برای نظام بانکداری مركزی معمول معتبر باشند،
اما در سيستم هيئت پولي معمول قابل اعمال نيست .قابليت تبدیل كامل در سيستم هيئت پولي معمول
معتبر است و به همين خاطر جریان داخلي خالص سرمایه را به جای فرار سرمایه تقویت ميكند .اگرچه
سرمایهگذاری خارجي به افزایش قيمتهای نيروی كار ،زمين و سایر كاالهای غيرقابل معامله منجر ميشود،
ولي در صورت استفاده پربازده از سرمایهگذاری ،قيمتهای جدید باالتر انعکاسدهنده افزایش بهرهوری
كاالهای غيرقابل معامله هستند ( .)Schmieding 1992: 196تجربه سيستمهای هيئت پولي این بوده
است كه سرمایهگذاری خارجي به افزایش ارزش شدید و ناگهاني نرخ ارز واقعي كه صادرات را غيررقابتي كرده
و ركود ایجاد ميكند ،خاتمه نميیابد .انتقاالت سرمایه بينالمللي ،مانند انتقاالت داخلي بينمنطقهای ،در
صورتي كه به فرصتهای آربيتراژ ،واكنش بيرویه نشان دهند اغلب خود اصالحكننده هستند .قابليت تبدیل
كامل فوری اغلب مشکالت كژمنشي در سيستم هيئت پولي معمول را ایجاد نميكند ،چرا كه هيئت پولي
معمول وامدهنده دست آخر نيست .تجربه تلخ شيلي ،آرژانتين و اوروگوئه در زمينه قابليت تبدیل كامل یا
تقریباً كامل نشان ميدهد كه كژمنشي زماني بروز كرده است كه بانک مركزی به طور ضمني وامدهنده دست
آخر به بانکهای تجاری و به بنگاههای خصوصي و دولتي است؛ بنابراین ،این امر نشاندهنده مشکالت ذاتي
قابليت تبدیل نيست (.)Corbo and others 1986: 620-30
تجربه تاریخي هيئتهای پولي از این دیدگاه حمایت ميكند كه مشکالت مربوط به قابليت تبدیل
كامل در نظام بانکداری مركزی ناشي از بانکداری مركزی هستند و نه قابليت تبدیل كامل .هيئت پولي
ابداع شده توسط جان مينارد كينز كه در شمال روسيه از سال  1918تا  1920وجود داشت قابليت تبدیل
Moral Hazard

1.
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كامل را از روزی كه گشایش یافت حفظ كرد ،اگرچه روسيه در بحبوحه جنگ داخلي بود ( Hanke and
 .)Schuler 1991aهيئت پولي ميانمار نيز قابليت تبدیل كامل را در طول جنگ داخلي حفظ كرد
( .)Schuler 1992b: 69-70هيئتهای پولي هنگكنگ ،ماالیا و فيليپين قابليت تبدیل به ارزهای
ذخيره خود را در مدتي كوتاهي بعد از پایان اشغال ژاپن در جنگ جهاني دوم از سر گرفتند ( King
 .)1957: 23, 109در این كشورها هيچگونه انتقال عمدهای از ارزهای داخلي به ارزهای ذخيره صورت
نگرفت .در عوض ،قابليت تبدیل ،سرمایهگذاری خارجي را تقویت كرد .تجربه پس از جنگ هنگكنگ این
بوده است كه افزایشهای بزرگ و كنترلنشده سرمایهگذاری خارجي به صنایع صادراتي آسيب نزده؛ بلکه،
صنایع صادراتي را به ابزارهای الزم جهت رشد مجهز كرده است (.)Schuler 1992b: 159-61
تجربه این سيستمهای هيئت پولي ،و مقایسه آن با تجربه معمول نظامهای بانکداری مركزی ،بخشي
از این الگو است .گزارش ساليانه صندوق بينالمللي پول در زمينه ترتيبات و محدودیتهای مبادله كه
از سال  1950منتشر ميشود به تشریح محدودیتهای مبادله در برخي از كشورهای عضو آن و برخي
از مستعمرات آنها ميپردازد .هيچگاه اكثر نظامهای بانکداری مركزی ذكر شده در این گزارش قابليت
تبدیل كامل نداشتهاند .تقریباً تمامي كشورهای توسعهیافته دارای بانک مركزی اكنون از قابليت تبدیل
كامل برخوردار هستند ،ولي تنها اقليتي از كشورهای درحال توسعه اینگونه هستند .در ميان سيستمهای
هيئت پولي و شبههيئت پولي ،تنها برمودا دارای كنترل ارزی است .برمودا ميزان وجوهي را كه
برمودایيها ميتوانند در خارج از كشور بدون اجازه ویژه سرمایهگذاری كنند به  30000هزار دالر در
سال به ازای هر نفر محدود ميكند .این هيئت پولي به ظاهر تنها سيستم هيئت پولي است كه تا به
حال قابليت تبدیل به ارز ذخيره را محدود كرده است ،اگرچه برخي از سيستمهای شبههيئت پولي در
ابتدا قابليت تبدیل را محدود كردهاند.
بانکداري مركزي و جبران كسري
فقدان ثبات ،فقدان اعتبار و قابليت تبدیل محدود پول صادرشده توسط بانک مركزی معمول ناشي از
نقش فرعي آن در جبران كسری بودجه دولت است .در سال های اخير ،كسری بودجه دولت هم در
كشورهای توسعهیافته و هم در كشورهای در حال توسعه مرسوم بوده است.
اكثر كشورهای توسعهیافته دارای ارزهای كامالً قابل تبدیل و بازارهای مالي به درستي توسعه یافته
هستند و به همين دليل دولتهای آنها ميتوانند كسری بودجه خود را با صدور بدهي جبران كنند كه
بازارهای مالي به صورت داوطلبانه از آن نگهداری ميكند .برای مثال ،ایتاليا ،قبل از آنکه كسری بودجه
دولتي خود را برای برآورده كردن اهداف پول اروپایي واحد كاهش دهد ،سالها كسری در حدود  10درصد
از توليد ناخالص داخلي خود داشت ( .)GDPاین نسبت از  GDPاز تمام كشورهای درحال توسعه به غير
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از چند كشور بيشتر بود ،با این حال ایتاليا تورم بسيار كمتری در مقایسه با اكثر كشورهای در حال توسعه
داشت .بازارهای مالي به نگهداری از مقادیر فزاینده از اوراق قرضه دولتي ایتاليا قابل پرداخت با ليره تمایل
داشتند .بانک مركزی ایتاليا از ایجاد تورم باال برای جبران كسری بودجه دولت جان سالم به در برد و به
همين خاطر برای سياست پولي اختياری تا حدودی از آزادی عمل برخوردار بود.
اكثر كشورهای در حال توسعه شبيه ایتاليا نيستند .بازار اوراق قرضه دولتي آنها كوچک است.
سيستمهای بانکداری تجاری آنها صرفاً ضميمهای از ساختار تأمين مالي دولت است .بانکهای تجاری
در این كشورها ،برای كسب منابع مالي برای دولتهای خود ،به ارائه نرخهای ارز واقعي منفي اقدام
ميكنند .وضع نرخ بهره واقعي منفي بر پساندازهای داخلي منجر به آن ميشود كه شهروندان پول
داخلي را  -وسيله ذخيره ارزش -كنار بگذارند و در عوض از ارز خارجي و كاالها استفاده كنند.
از آنجا كه بازارهای مالي در بسياری از كشورهای در حال توسعه عقبافتاده هستند ،ظرفيت بازارها در
جذب بدهي دولت ،حتي وقتي مجبور به انجام چنين كاری ميشوند ،كوچک است .این امر منجر به آن
ميشود كه تورم تنها راه تأمين كسری بودجه دولت باشد .بانکهای مركزی در كشورهای در حال توسعه از
آزادی عمل كمي برای سياست پولي اختياری برخوردار هستند زیرا باید تورمي را ایجاد كنند كه برای تأمين
كسری بودجه كافي باشد .نقش فرعي بانکهای مركزی و نظامهای بانکداری در كشورهای در حال توسعه در
تقاضاهای تأمين مالي دولت به حفظ عقبماندگي ،نظارت بيش از حد (سركوب) و ناتواني نظامهای مالي آنها
در تجميع كارآمد پساندازها جهت تقویت رشد اقتصادی مينجامد (.)Fry 1988: 13-16
مهمترین استداللي كه اقتصاددانان برای ترجيح بانک مركزی به هيئت پولي ارائه دادهاند این است
كه بانک مركزی انعطافپذیری بيش تری دارد .از لحاظ نظری ،در رابطه با مزایای انعطافپذیری بانک
مركزی تردید وجود دارد كه در ادامه خواهيم دید .ولي حتي اگر استدالل نظری برای انعطافپذیری
بانک مركزی درست باشد ،بانک مركزی معمول در كشور در حال توسعه انعطافپذیری كمي دارد ،زیرا
نقش فرعي تأمين كسری دولت به آن محول شده است .هيئت پولي معمول نميتواند مخارج را توسط
دولت داخلي یا بنگاههای دولتي داخلي تأمين مالي كند ،چرا كه نميتواند به آنها وام دهد .هيئت پولي
نميتواند كسری بودجه دولتي داخلي را تأمين مالي كند ،به همين خاطر از دادن نقش فرعي به نظام
پولي در تأمين كسری خودداری ميكند.
استقالل سياسی :هدفی دست نيافتنی
برای كمک به بانکهای مركزی برای مقابله با فشار سياسي جهت تأمين كسری بودجه دولتي ،صندوق
بينالمللي پول و بسياری از اقتصاددانان پيشنهاد دادهاند كه این بانکها از لحاظ سياسي مستقل باشند
(برای مثال )Camdessus 1992: 342 ،استقالل سياسي برای بانک مركزی به این معناست كه
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رؤسای آن ،بعد از انتصاب ،كنترل انحصاری پایه پولي را داشته باشند و امکان اخراج آنها به وسيله قوای
مقننه یا مجریه حکومت در طول دورههای ریاست آنها وجود نداشته باشد .همچنين اغلب به این معناست
كه بانک مركزی خود را از حقالضرب ،تأمين مالي كند ،به جای آنکه وابسته به دولت یا مجلس برای
منابع مالي باشد و اینکه دولت و مجلس نتوانند وامدهي توسط آن را دیکته كنند .در كشورهای
توسعهیافته ،هرچقدر بانک مركزی از لحاظ سياسي مستقلتر باشد ،تورم كمتر است (.)Alesina 1989
با این حال ،حفاظت كامل از بانکهای مركزی در برابر فشار سياسي حتي در كشورهای توسعهیافته
با سنتهای طوالني دولت منتخب و تفکيک قوا ميان شاخههای حکومت غيرممکن بوده است .كشورهای
در حال توسعه همچنان تالش ميكنند به دولتهای كامالً منتخب دست یابند و هيچگونه تفکيک قوای
بومي نداشته باشند این كار را از این هم دشوارتر ميكند .به عالوه ،به نظر نميرسد استقالل سياسي به
تورم پایينتر برای بانکهای مركزی در كشورهای در حال توسعه منجرشود (كوكيرمن و سایرین :1992
 .)76-369در مقابل ،از هيئت پولي معمول ميتوان در برابر فشار سياسي محافظت كرد ،همانگونه كه
هيئتهای پولي گذشته اینگونه بودهاند .فصل  5به پيشنهاد اقدامهای حفاظتي برای فراهم كردن
حداكثر حفاظت در برابر فشار سياسي برای هيئت پولي ميپردازد.
كاركنان ناكافی
عالوه بر مشکل حفاظت از بانکهای مركزی در كشورهای در حال توسعه در برابر فشار سياسي ،مشکل
یافتن كاركنان واجد شرایط الزم است .كاركنان بسياری از بانکهای مركزی ،به ویژه بانکهای مركزی
واقع در اقتصادهای دارای برنامهریزی مركزی سابق ،فاقد آموزش جامع در زمينه هنر بانکداری مركزی
هستند و در بسياری از موارد در رابطه با اینکه بتوانند سياست پولي مناسبي را مدیریت كنند -حتي در
صورت حفاظت در برابر فشار سياسي -تردید وجود دارد .بعد از چند دهه سرمایهگذاری زمان و پول در
آموزش كاركنان ،نتایج به دست آمده در كشورهای در حال توسعه بهتر از حالتي نبوده است كه صرفاً
سياست پولي یکي از ارزهای بينالمللي عمده را اتخاذ ميكردند.
هيئت پولي معمول تنها به كاركنان كمي نياز دارد .كارهایي كه كاركنان هيئت پولي انجام ميدهند
ساده هستند و به اندازه كارهایي كه كاركنان بانک مركزی انجام ميدهند مهارت الزم ندارد.
مشکل انعطاف پذیري :حتی از لحاظ نظري
بانک مركزی معمول در كشورهای در حال توسعه با موانع سياسي بسياری برای صدور ارز سالم مواجه
است .همچنين استداللهای قوی برای مخالفت با سياست پولي اختياری و در نتيجه بانک مركزی
معمول از لحاظ نظری وجود دارد .لب كالم این است كه در شرایط عادی حتي بانک مركزی دارای
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انعطافپذیری جهت عمل مطابق با بهترین تشخيص خودو نه در پاسخ به فشار سياسي ،به احتمال زیاد
به بيثباتسازی اقتصاد منجر ميشود.
استداللهای نظری برای مخالفت با سياست پولي اختياری از سه منبع نشئت ميگيرند .مکتب
پولگرایي بر این مطلب تأكيد ميكند كه تأخيرهای طوالني و متغير ميتواند آثار سياست پولي اختياری
را غيرقابل پيشبيني كند .برای مثال تا وقتي كه بانک مركزی نداند حدوداً چه مقدار تأخير ميان تغييرات
در پایه پولي و تغييرات در قيمتها وجود دارد ،نميتواند با تالش برای تأثيرگذاری در فعاليت اقتصادی،
به جای بيثباتي ،ثبات ایجاد كند .ازاینرو ،با استدالل ميتوانيم تصور كنيم كه سياست اختياری در
مجموع نتایج بدتری در مقایسه با سياست محدود شده با قاعده 1خواهد داشت ،اگرچه در موارد خاص
سياست اختياری ممکن است خوششانس باشد و عملکرد بهتری در مقایسه با سياست محدود شده با
قاعده داشته باشد ( ;Friedman 1948, 1960; Laidler 1982: 25-34, 153-63, 187-92
 .)Meltzer 1992مکتب انتظارات عقالیي بر این مسئله تأكيد ميكند كه هر سياست پولي اختياری
سيستماتيکي كه بانک مركزی ميتواند مدیریت كند ،مردم ميتوانند آن را پيشبيني و با آن مقابله
كنند .در واقع ،بسياری از افراد ،مثل بانکداران و بازرگانان ،ميتوانند با پيشبيني درست سياست بانک
مركزی به سود برسند .اقدامات این افراد همچنين مشکالتي را برای بانک مركزی ایجاد ميكند ،زیرا
اثرگذاری سياستهای آن تا حد زیادی وابسته به غافلگيری است .اگر افراد به درستي پيشبيني كنند
كه بانک مركزی تورم باالتری ایجاد خواهد كرد ،آنها قيمتها و نرخهای بهره را متناسب با آن تنظيم
ميكنند و تورم هيچگونه اثر محرک موقت بر اقتصاد نخواهد داشت .مکتب انتظارات عقالیي ادعا ميكند
به همان اندازه كه بانک مركزی سياست سيستماتيکي دارد ،افراد به پيشبيني این سياست گرایش دارند
حتي اگر بانک مركزی در جهت مخفي كردن آن تالش كند .در این صورت ،تنها نوع از سياست بانک
مركزی كه همواره مؤثر است سياست غافلگيریهای تصادفي است .در مجموع ،غافلگيریهای تصادفي
منجر به بيثباتي اقتصاد منجر ميشوند ،زیرا عدم قطعيت ناخوشایندی ایجاد ميكنند .با توجه به توانایي
افراد در پيشبيني و مقابله با سياستهای بانک مركزی ،قواعد پولي بهترین سياست قابل تحقق هستند.
سياست پولي اختياری ميتواند به آساني منجر به تورم بيشتر و رشد اقتصادی كمتر در مقایسه با
سياست محدود شده با قاعده شود ( Barro and Gordon 1983, Kydland and Prescott
.)1977, Persson and Tabellini 1990: 19-33
یکي دیگر از انتقادهای مرتبط وارد بر سياست پولي اختياریکه مکتب «اتریشي» بيان كرده ،این
است كه سياست پولي اختياری نوعي از برنامهریزی مركزی است .برای مثال ،بانکداری مركزی همان
معایب برنامهریزی مركزی توليد كشاورزی را دارد .برنامهریزی مركزی به نابودی عالئم قيمتي و مقداری
Rulebound Policy
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منجر ميشود كه اطالعات را به افرادی منتقل ميكنندكه دارای مهارت تفسير صحيح آنها هستند .در
نظام پولي ،تغييرات در ذخایر در ميان مهمترین سيگنالها قرار دارند .تغييرات در تراز پرداختها یا در
دارایي عموم مردم به صورت اسکناس و سکه منجر به تغييراتي در ذخایر واز طریق آنها ،در عرضه پول،
نرخهای بهره و درآمد مي شود .سياست پولي اختياری ،برای آنکه برازنده نامش باشد ،باید تالش كند با
بازارها در زماني كه به سمت مجموعه جدیدی از قيمتهای تسویهكننده بازار (تعادل) تعدیل ميشوند
مبارزه كند .انجام این كار ،اغلب تعدیل را طوالنيتر و پرهزینهتر ميكند و به طور اتفاقي ممکن است
سياست پولي اختياری آثار مفيدی داشته باشد .در مجموع ،سياست پولي اختياری مضر است ،زیرا بانک
مركزی هيچ راهي برای دانستن اینکه كدام یک از سياستهای اختياری مفيد و كدامیک از آنها مضر
هستند از قبل یا حتي با نگاه به گذشته ندارد (.)Selgin 1988b: 85-125
مکتب پولي و مکتب اتریشي بر ابعاد غفلت بانک مركزی تأكيد ميكند ،در حالي كه مکتب انتظارات
عقالیي بر ناتواني بانک مركزی در غافلگير كردن افراد با سياست سيستماتيک تأكيد دارد .اگرچه هيچ
یک از این سه مکتب تا به حال به دقت هيئت پولي را به عنوان قاعده پولي لحاظ نکردهاند ،استدالهای
هر سه مکتب از وجود هيئتهای پولي حمایت ميكنند ،زیرا هيئتهای پولي محدودشده با قاعده هستند
و هيچ اختياری در سياست پولي ندارند.
حاميان سياست پولي اختياری مخالفت دولتها با سياست پولي اختياری -ابزاری احتمالي برای
انجام اصالحات واقعي در اقتصادهای مالي -را امری نامطلوب ميدانند .مثالي از مزایایي كه سياست پولي
اختياری ميتواند به ارمغان بياورد ،این است كه دستمزدهای اسمي برای رسيدن به اشتغال كامل ،بيش
از اندازه باال ،ولي با این حال چسبنده ،هستند و به همين دليل افرادی كه تمایل به كاركردن دارند
نميتوانند شغل پيدا كنند .به گفته آنها ،بانک مركزی ميتواند در این موقعيت اشتغال را با ایجاد تورم
افزایش دهد .تورم مي تواند دستمزدهای واقعي را كاهش دهد و كاری كند كه ارزش ارز داخلي در برابر
ارزهای خارجي كاهش پيدا كند و صادرات را به طور موقتي افزایش دهد.
به هنگام لحاظ اعتبار این مثالها ،باید این سؤال را پرسيد كه چرا دستمزدهای اسمي چسبنده
هستند .دالیل اغلب آنها این هستند كه مردم انتظار دارند بانک مركزی تورم ایجاد كند و اینکه قوانين
به كارگراني كه پيشاپيش شغل دارند امتيازات ویژه ميدهند و از آنها در برابر رقابت با كارگران بيکار
شده حمایت ميكنند .در صورتي كه بانک مركزی و امتيازات خاص برای كارگران شاغل ابطال شوند،
انگيزههای بزرگتری برای انعطافپذیر شدن دستمزدهای اسمي وجود دارد .در این مثال بانکداری
مركزی خود مشکل است و نه راهکار .دستمزدهای اسمي در هنگكنگ و سایر سيستمهای هيئت پولي
انعطافپذیر بودهاند؛ اگرچه سيستمهای هيئت پولي به ندرت به انعطافپذیری نياز داشتهاند ،زیرا رشد
اقتصادی قوی به افزایش عمومي دستمزدهای واقعي و اسمي منجر شده است.
هيئت پولي نميتواند سياست پولي اختياری را اداره كند و ازاینرو سياست آن انعطافناپذیر است.
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با این حال ،انعطافناپذیری هيئت پولي اغلب از اقتصاد دربرابر آثار بيثباتكننده سياست پولي اختياری
محافظت ميكند و اغلب دستمزدها و قيمتها را وادار به انعطافپذیری ميكند .استدالل تأسيس هيئت
پولي یا ركن پولي دیگر تا حدود زیادی همانند استدالل وضع قانوني است كه اختيارات دولت را محدود
ميكند .محدودیتهای خارجي برای سياستهای روزمره برای جلوگيری از محدودیت آزادیهای سياسي
توسط اكثر دولت ها الزم هستند .امکان موافقت دولت با ملزم كردن خود به محدودیتهای قانوني و
ایجاد مؤسساتي كه با موفقيت این محدودیتها را اجرا ميكنند وجود دارد ،اگرچه دولت در صورت نبود
محدودیت های قانوني به همين شکل رفتار نخواهد كرد .قوانين مطلوب هستند چرا كه حتي اگر دولتي
كه به آزادیهای سياسي در زماني احترام ميگذارد ممکن است آنها را در زمان دیگری محدود كند،
مگر آنکه قانوني آنها را به عنوان ویژگي های ماندگاری از حيات سياسي وضع كند .تجربه قوانين فاصله
زیادی تا كامل بودن دارد ،ولي یقيناً از این ادعا حمایت ميكند كه قانون ميتواند در محدود كردن قوای
دولت در مقایسه با حالت نبود قانون مؤثرتر عمل كند.
هيئت پولي نوعي از نهاد پولي است كه مانع از آن ميشود دولت داخلي آزادیهای اقتصادی را با
وضع ماليات تورمي زیاد محدود كند كه مطلوب عموم مردم نيست .از آنجا كه هيئت پولي نميتواند
كسری بودجه دولت داخلي را جبران كند ،سيستم هيئت پولي نوعي قانون اساسي مالي كمتورم ضمني
را وضع ميكند .دولت زیرک و بسيار مصمم ميتواند احتماالً شيوههایي برای كارشکني در هيئت پولي
پيدا كند ،همانگونه كه ميتواند در قانون سياسي كارشکني كند ،ولي اقدامهای حفاظتي ميتوانند
حفاظت حداكثری از هيئت پولي جدید را در برابر اینگونه كالهبرداری فراهم كنند و برای جلوگيری از
كار دولتي كه عزم بسيار زیادی ندارد كافي

باشند1.

 .3هيئتهاي پولی ،بانکهاي مركزي و عرضه پول
از آنجا كه بانکهای مركزی معمول در كشورهای در حال توسعه مشکل زیادی در ارائه ارز سالم دارند،
كشورهای درحال توسعه باید رویکرد دیگری را در قبال ارائه ارز سالم لحاظ كنند كه به طور مشخص
تأسيس هيئت پولي است .در این رویکرد نشان خواهيم داد كه عرضه پول چگونه در سيستم هيئت پولي
تعيين خواهد شد ،چگونه هيئت پولي تأسيس ميشود و چگونه هيئت پولي را اداره كنيم و از آن در
برابر فشار سياسي برای تبدیل آن به بانک مركزی محافظت كنيم.

 .1برای قانون اساسی مالی به اثر Buchanan and Wagner 1977
 Grilliو سایرین ( )1991و  Yeager 1962, 1992رجوع کنيد.
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عرضه پول در سيستم هيئت پولی
هيئت پولي معمول به طور كامل وابسته به عوامل بازار جهت تعيين ميزان اسکناسها و سکههایي است كه
هيئت پولي عرضه ميكند .عوامل بازار نيز سایر اجزای عرضه پول را در مقياس وسيعتر (در مثالهای اینجا،
سپردههای عمومي مردم در بانکهای تجاری) به وسيله فرایندهایي كه در ادامه تشریح شدهاند تعيين ميكنند.
در سيستم هيئت پولي و نظام بانکداری مركزی ،همانند هم ،بانکهای تجاری كارآفرینان اعتبار
هستند .بانک تجاری نميتواند برای بلندمدت به وامگيرندگان بيش از مقداری وام دهد كه سپردهگذاران
تمایل دارند در بانک در قالب سپرده نگهداری شود .در صورتي كه بانک تجاری بيش از اندازه وام دهد،
وامگيرندگان مقدار اضافي را ،برای مثال با چک كشيدن ،خرج ميكنند .در سيستم پرداخت ،وجوه بيش
تری از بانک در مقایسه با وجوه وارد شده به آن خارج ميشود .برای جلوگيری از ورشکستگي بانک به
دليل جریان خروجي ،بانک تجاری اقدام به نگهداری از ذخایر ميكند .وامهای بانکهای تجاری با نياز
آنها به حفظ ذخایر كافي محدود ميشود تا سپردهگذاران بتوانند در زمان تقاضا سپردههای خود را به
ذخایر تبدیل كنند و جریان خروجي ذخایر را از طریق سيستم پرداخت تحمل كنند.
هيئت پولي معمول هيچگونه نقش فعالي در تعيين پایه پولي ندارد .نرخ مبادله ثابت با ارز ذخيره
و لزوم نگهداری از  100درصد ذخایر خارجي توسط هيئت پولي مانع از افرایش یا كاهش پایه پول بنا
به صالحدید آن ميشود .هيئت پولي معمول همچنين بر رابطه ميان پایه پولي و عرضه پول با وضع
نسبتهای ذخيره یا نظارت بر بانکهای تجاری اثر نميگذارد .ازاینرو ،عرضه پول در سيستم هيئت
پولي معمول را به طور كامل نيروهای بازار تعيين ميكنند .در مقابل ،بانک مركزی معمول ميتواند بنا
به صالحدید خود پایه پولي را افزایش یا كاهش دهد ،ميتواند به بانکهای تجاری وام دهد ،برای آنها
ذخایر ایجاد كند ،حتي اگر ذخایر خارجي آن در حال كاهش باشند .ذخایر بيشتر به وامدهي بيشتر
بانکهای تجاری منجر ميشود كه این كار را با ایجاد سپرده برای وامگيرندگان انجام ميدهند .در این
صورت عرضه پول افزایش ميیابد .كاهش پایه پولي اغلب اثر معکوس دارد .بانک مركزی معمول ،عالوهبر
تغيير پایه پول ،ميتواند بر عرضه وامهای بانکهای تجاری با تغيير شرایط ذخيره گذارد.
عليرغم ناتواني هيئت پولي معمول در ایجاد ذخایر برای بانکهای تجاری بنا به صالحدید خود،
عرضه پول در سيستم هيئت پولي معمول كامالً كششپذیر (واكنشپذیر) در برابر تغييرات تقاضا است،
زیرا سيستم ميتواند ذخایر خارجي را كسب كند .كششپذیر بودن عرضه پول در سيستم هيئت پولي
یکي از دالیل قرار گرفتن هنگكنگ در ميان مراكز پيشتار در تأمين مالي فراوان و كمهزینه است .قوانين
حاكم بر هيئت پولي صرفاً مانع از ایجاد ذخایر برای بانکهای تجاری به شيوهای تورمزا توسط آن ،به
مانند كاری ميشوند كه بانک مركزی ميتواند انجام دهد .سایر عوامل كششپذیری در عرضه پول
عبارتند از :متغير بودن نسبت ذخایر بانکهای تجاری به سپردهها ،به اشتراکگذاری ذخایر در ميان
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شعبات بانکهای تجاری در كشور ميزبان هيئت پولي و كشور ذخيره ،وامدهي بين بانکي و متغير بودن
نسبت سپردهها به پول نقد عمومي .برای سادهسازی توضيحات ،در بيشتر مباحثي كه در ادامه ميآید
از اشاره به منابع كششپذیری عرضه پول غير از كسب ذخایر خارجي خودداری ميشود.
ذخایر نهایي در سيستم هيئت پولي ،پایه پوليِ ارز ذخيره هستند .تنها شيوه كسب ذخایر نهایي
بهدست آوردن آنها از كشور ذخيره است 1.در سادهترین قالب آن ،این امر نيازمند رسيدن به مازاد حساب
جاری است .با لحاظ برخي از فرضيات درباره سيستم هيئت پولي ،تغييرات در موجودی حساب جاری
سلسله وقایعي را ایجاد ميكنند كه عرضه پول را در همين جهت تغيير ميدهند .مازاد حساب جاری در
نهایت به افزایش عرضه پول منجر ميشود ،در حالي كه كسری حساب جاری در نهایت به كاهش عرضه
پول مينجامد (تراز كلي پرداختها كاهش یا افزایش ذخایر در طول یک بازه است و شامل تراز حساب
جاری  --معامله كاالها و خدمات  --به عالوه تراز حساب سرمایه  --سرمایهگذاری و هدایا ميشود).
فرضيات پایه این توصيف سادهشده از فرایند عرضه پول در سيستم هيئت پولي عبارتند از:
سپردههای بانکهای تجاری به اسکناسها و سکههای (پول نقدی) هيئت پولي با نرخي ثابت قابل
تبدیل هستند.
 .1هيئت پولي تنها صادركننده داخلي اسکناسها و سکههاست.
 .2نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری ثابت است.
 .3نسبت عمومي اسکناسها و سکههای هيئت پولي به سپردههای بانک تجاری ثابت است.
 .4درآمد و عرضه پولي در یک جهت حركت ميكنند.
 .5هيچگونه بانکداری شعبهای بينالمللي ميان كشور ميزبان هيئت پولي و كشور ذخيره وجود ندارد.
 .6تغييرات در تراز پرداختها تنها در حساب جاری روی ميدهد؛ حساب سرمایه تغيير نميكند.
 .7هيچگونه نسبت ذخایر حداقلي الزامآور یا سایر مقررات بانکي ویژه وجود ندارد.
 .8افراد از ارز ذخيره در تراكنشهای داخلي استفاده یا نگهداری

نميكنند2.

برای نمایش نحوه عرضه پول در سيستم هيئت پولي و تفاوت آن تحت بانکداری مركزی ،از تركيبي از
ترازنامهها و نمودارهای گردشي استفاده ميكنيم .نمودارهای گردشي (جداول  3-10 ،3-6 ،3-2و)3-11
سلسله وقایع را ترسيم ميكنند ،در حالي كه ترازنامهها شرایط را در مراحل خاص برای كارگزاران مربوطه
نشان ميدهند 3.جدول  3-1ترازنامههای سادهسازی شده را برای هيئت پولي معمول و همچنين ترازنامه

 .1با این فرض که ذخایر نهایی تنها در سيستم هيئت پولی و کشور ذخيره استفاده میشوند و نه در جای دیگری .در واقعيت،
ذخایر نهایی برخی از ارزها در خارج از کشور مبدأ خود نگهداری میشوند؛ برای مثال ،از اسکناسهای دلر آمریکا به طور
گسترده در آمریکای لتين نگهداری میشود.
 .2تنها فرض  1برای تحليل هيئتهای پولی لزم است؛ سایر فرضيات را میتوان کنار گذاشت ،ولی در این صورت تحليل
بسيار پيچيدهتر میشود .جهت مشاهده جزئيات به  Ow (1985) and Walters and Hanke 1992رجوع کنيد.
 .3شرحی که در ادامه میآید برداشتی آزاد از ) Greenwood (1981, 1983aاست.
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تركيبي بانکهای تجاری و ترازنامههای تركيبي اعضای عمومي را نشان ميدهد (منظور از عموم هر
فردی غير از هيئت پولي و بانکهای تجاری است) .به یاد داشته باشيد در ترازنامه ،طبق تعریف ،دارایي
= بدهيها  +ارزش خالص .عرضه پول سمت چپ (دارایي) ترازنامه عمومي است.
جدول  3-2نموداری گردشي است كه موقعيت اوليه را نشان ميدهد كه در آن تراز حساب جاری
صفر است یا به عبارت دیگر ارزش صادرات معادل ارزش واردات است .اكنون فرض كنيد مازاد حساب
جاری روی ميدهد .با اثرگذاری مازاد در نظام پولي ،هيئت پولي نقش واضح (و البته منفعلي) در این
سلسله ایفا ميكند و آنهم به این صورت كه «تقاضای عمومي برای اسکناسها و سکههای هيئت پولي،
افزایش ميیاید» .این سيستم خود اصالحگر است و در نهایت به تعادلي جدید ميرسد ،به عبارت دیگر،
تراز حساب جاری به صفر باز ميگردد و بازارهای مربوطه تسویه ميشوند.
جدول  .3-1ترازنامهها
هيئت پولي
دارایيها

بدهيها

ذخایر خارجي

اسکناسهای در گردش (اختياری)
سپردههای بانکهای تجاری
ارزش خالص
بانکهای بازرگاني

دارایيها

بدهيها

اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي
وامهای دادهشده به عموم

سپردههای عموم
ارزش خالص
عموم

دارایيها

بدهيها

اسکناسهای هيئت پولي
سپردههای بانکي

وامهای بانکي
ارزش خالص

پایه پولي = اسکناسهای در گردش در ترازنامه هيئت پولي
عرضه پول = اسکناسهای هيئت پولي  +سپردههای بانکي در ترازنامه عمومي
نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری = اسکناسهای هيئت پولي  /سپردههای عموم در ترازنامه بانکهای تجاری
نسبت ارز به سپردههای عمومي = اسکناسهای هيئت پولي  /سپردههای بانکي در ترازنامه عمومي

برای نمایش رابطه ميان بانکهای تجاری و هيئت پولي در سلسله وقایع نشانداده شده در جدول
 ،3-2ترازنامههایي كه در ادامه ميآیند از ارقام فرضي استفاده ميكنند« .مرحله اوليه» ترازنامهها (جدول
 )3-3اولين مرحله از جدول  3-2است ،موقعيتي كه در آن تراز حساب جاری صفر است و بازارهای
مربوطه تسویه ميشوند (تعادل) .برای سادگي كار ،فرض كنيد كه ارزش خالص در ترازنامه هيئت پولي
و دارایي خالص سهامداران در ترازنامههای بانکهای تجاری صفر است .همچنين فرض كنيد كه بانکهای
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تجاری خواهان نسبت ذخيره  2درصد هستند و عموم خواهان نسبت ارز به سپرده  10درصد هستند.
در ابتدا 600 ،واحد از اسکناسها و سکههای هيئت پولي در گردش هستند (ارقام موجود در مثالهای
زیر به این دليل انتخاب شدند كه جوابهای با عدد صحيح راحت را حاصل ميكنند .اعداد برجسته
نشاندهنده تغييرات از مرحله قبلي هستند).
اكنون فرض كنيد مازاد حساب جاری  12واحدی در قالب ارز خارجي وجود دارد كه عموم مردم
داخلي در بانکهای تجاری داخلي سپردهگذاری ميكنند .از آنجا كه طبق فرض ،بانکهای تجاری تمامي
ذخایر را در قالب اسکناسها و سکههای هيئت پولي نگهداری ميكنند ،بانکها اقدام به مبادله ارز
خارجي با اسکناسها و سکههای هيئت پولي ميكنند .دارایيها و بدهيهای هيئت پولي  12واحد بيشتر
از مرحله اوليه ميشوند و سپردههای عموم در بانکهای تجاری  12واحد بيشتر از مرحله اوليه ميشوند.
به عالوه عرضه پول  12واحد بيشتر از مرحله اوليه است .این مرحله مياني است (جدول .)3-4
جدول .3-2افزایش عرضه پول در سيستم هيئت پولی
 .1تراز حساب جاری صفر است (صادرات با واردات برابر است)  --تعادل (جدول )3-3
 .2تقاضای داخلي برای كاالهای وارداتي كاهش ميیابد یا تقاضای خارجي برای كاالهای كشور ميزبان هيئت پولي
افزایش ميیابد
 .3مازاد حساب جاری (بيشتر بودن صادرات از واردات)
 .4ذخایر بانکهای تجاری افزایش ميیابد
 .5وامهای بانکهای تجاری افزایش ميیابد (جدول )3-4
 .6نرخهای بهره كاهش ميیابد
 .7درآمد افزایش ميیابد
 .8تقاضا برای كاالها به طور كلي ،از جمله اسکناسها و سکههای هيئت پولي ،افزایش ميیابد.
 .9قيمتهای كاالهای داخلي افزایش ميیابد
 .10تقاضای داخلي برای كاالهای خارجي یا تقاضای خارجي برای كاالهای كشور ميزبان هيئت پولي كاهش ميیابد
 .11تراز حساب جاری به صفر بازميگردد  --تعادل جدید (جدول )3-5
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جدول  .3-3عرضه پول در سيستم هيئت پولی افزایش مییابد ،مرحله اوليه
هيئت پولي

دارایيها
ذخایر خارجي

بدهيها
600

اسکناسهای در گردش

600

ارزش خالص

0

بانکهای تجاری

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي

100

سپردههای عموم

5،000

وامهای دادهشده به عموم

4،900

ارزش خالص

0

عموم

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای هيئت پولي

500

وامهای بانکي

4،900

سپردههای بانکي

5،000

ارزش خالص

600

پایه پولي =  600عرضه عرضه پول = 5500
نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری = ( ٪2 = 100:5000تعادل)

نسبت ارز به سپردههای عمومي = ( ٪10 = 500:5000تعادل)
جدول .3-4افزایش عرضه پول در سيستم هيئت پولی ،مرحله ميانی
هيئت پولي

دارایيها
ذخایر خارجي 12+

بدهيها
612

اسکناسهای در گردش 12+

612

ارزش خالص

0

بانکهای تجاری

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي 12+

112

سپردههای عموم 12+

5،012

وامهای دادهشده به عموم

4،900

ارزش خالص

0

عموم

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای هيئت پولي

500

وامهای بانکي

4،900

سپردههای بانکي 12+

5،012

ارزش خالص 12+

612

پایه پولي = ( 612انبساط =  12در طول مرحله اوليه)
عرضه پول = ( 5512انبساط =  12در طول مرحله اوليه)
نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری =  = 112:5012تقریباً ( ٪2.23عدم تعادل)
نسبت ارز به سپردههای عموم =  = 500:5012تقریباً ( ٪9.98عدم تعادل)

 ____________________________________________________ 44مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
جدول  .3-5افزایش عرضه پول در سيستم هيئت پولی ،مرحله نهایی
هيئت پولي

دارایيها
ذخایر خارجي

بدهيها
612

اسکناسهای در گردش

612

ارزش خالص

0

بانکهای تجاری

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي 10-

102

سپردههای عموم

5،100

وامهای دادهشده به عموم 98+

4،988

ارزش خالص

0

عموم

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي 10+

510

وامهای بانکي 98+

4،998

سپردهای بانکي 88+

5،100

ارزش خالص

612

پایه پولي = ( 612انبساط =  12در طول مرحله اوليه ،عدم تغيير در طول مرحله مياني)
عرضه پول = ( 5610انبساط =  110در طول مرحله اوليه 98 ،در طول مرحله مياني)
نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری = ( ٪2 = 102:5100تعادل)
نسبت ارز به سپردههای عموم = ( ٪10 = 510:5100تعادل)

توجه داشته باشيد كه بانکهای تجاری دارای نسبت ذخيره در حدود  2/32درصد در مرحله مياني
هستند كه بيشتر از نسبت اوليه و مطلوب  2درصد آنهاست .همچنين توجه داشته باشيد كه نسبت ارز به
سپرده عموم در حدود  9/98درصد در مرحله مياني است كه كمتر از نسبت اوليه و مطلوب  10درصد آن
است .ازاینرو نظام پولي در عدم تعادل قرار دارد (بازارهای مربوطه تسویه نميشوند) .ازاینرو بانکهای تجاری
وامهای خود را افزایش ميدهند و عموم مردم دارایيهای نقدی خود را افزایش ميدهند تا نسبتهای مرحله
اوليه بازگردد .در مرحله نهایي ،همين كار را انجام ميدهند و به تعادل جدید ميرسند ،به گونهای كه عرضه
پول  110واحد بيشتر از مقدار آن در مرحله اوليه است (به جدول  3-5رجوع كنيد).
همانگونه كه ترازنامهها نشان ميدهند ،اقدامهای بانکهای تجاری برای رسيدن مجدد به نسبت
ذخيره مطلوبشان و اقدامات عموم مردم برای رسيدن به مقدار مورد نظر خودشان از نسبت ارز به
سپردهها ،به افزایش عرضه پول منجر ميشود .تالشهای آنها منجر به تغييراتي در نرخهای بهره ،قيمتها
و درآمدها ميشود كه سيستم هيئت پولي را به تعادلي جدید در زمان وقوع مازاد حساب جاری ميرساند.
مثال فوقالذكر به نوعي نشان ميدهد كه چطور آثار این روابط در نسبت ذخيره بانکهای تجاری و
نسبت ارز به سپردههای عموم خود را نشان ميدهد .در این مثال ميبينيم كه هيئت پولي به صورت
منفعالنه به وسيله نسبت ذخيره  100درصدی خود ،نرخ مبادله ثابت آن با ارز ذخيره و ناتواني خود در
تغيير نسبت ذخيره بانکهای تجاری با وضع شرایط ذخيره بر آنها واكنش نشان ميدهد.
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در زمان وقوع كسری حساب جاری در سيستم هيئت پولي ،فرایند عرضه پول به مانند جدول 3-6
عمل ميكند .به مانند مازاد حساب جاری ،نظام پولي ابتدا در تعادل قرار دارد و ترازنامههای هيئت پولي،
بانکهای تجاری و عموم مردم در ابتدا به مانند جدول  3-7هستند كه در واقع همان جدول  3-3است.
اكنون فرض كنيد كسری حساب جاری  12واحدی وجود دارد و خارجيها پرداخت را تنها با ارز
خارجي قبول ميكنند .طبق فرض ،هيئت پولي دارای تمام ارزهای خارجي در نظام پولي داخلي است.
ساكنين داخلي ارز ذخيره را با تبدیل  12واحد از سپردهها در بانکهای تجاری به اسکناسها و سکههای
هيئت پولي و سپس تبدیل اسکناسها و سکههای هيئت پولي به ارز خارجي ،تهيه ميكنند .دارایيها و
بدهيهای هيئت پولي ،ذخایر بانکهای تجاری ،و سپردههای عموم مردم نزد بانکهای تجاری همگي
 12واحد كمتر از مرحله اوليه ميشوند .به عالوه ،عرضه پول نيز  12واحد كمتر از مرحله اوليه است .این
مرحله مياني است (به جدول  3-8رجوع كنيد).
توجه داشته باشيد كه بانکهای تجاری دارای نسبت ذخيره در حدود 1/76درصد در مرحله مياني
هستند كه كمتر از نسبت اوليه و مطلوب  2درصد آنهاست .همچنين توجه داشته باشيد كه عموم مردم
دارای نسبت سپرده به نقد در حدود  10/02درصد در مرحله مياني هستند كه بيشتر از نسبت مطلوب
و اوليه  10درصد آنهاست .ازاینرو نظام پولي در شرایط عدم تعادل قرار دارد .ازاینرو ،بانکهای تجاری
وامهای خود و عموم مردم سپردههای نقدی خود را كاهش ميدهند تا نسبتهای مرحله اوليه بازگردند.
در مرحله آخر هم این كار را ميكنند و به تعادل جدید ميرسند ،به گونهای كه عرضه پول اكنون 110
واحد كمتر از مرحله اوليه است (به جدول 3-9رجوع كنيد).
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جدول  .3-6كاهش عرضه پول در سيستم هيئت پولی

 .1تراز حساب جاری صفر است (صادرات با واردات برابر است)  --تعادل (جدول )3-7
 .2تقاضای داخلي برای كاالهای وارداتي افزایش ميیابد یا تقاضای خارجي برای كاالهای كشور
ميزبان هيئت پولي كاهش ميیابد
 .3كسری حساب جاری (صادرات كمتر از واردات)
 .4ذخایر بانکهای تجاری كاهش ميیابد
 .5وامهای بانکهای تجاری كاهش ميیابد (جدول )3-8
 .6نرخهای بهره افزایش ميیابد
 .7درآمد كاهش ميیابد
 .8تقاضا برای كاالها به طور كلي ،از جمله اسکناسها و سکههای هيئت پولي ،كاهش ميیابد.
 .9قيمتهای كاالهای داخلي كاهش ميیابد
 .10تقاضای داخلي برای كاالهای خارجي كاهش یا تقاضای خارجي برای كاالهای كشور ميزبان
هيئت پولي افزایش ميیابد
 .11تراز حساب جاری به صفر بازميگردد  --تعادل جدید (جدول )

جدول .3-7كاهش عرضه پول در سيستم هيئت پولی ،مرحله اوليه
هيئت پولی

دارایيها
ذخایر خارجي

بدهيها
600

اسکناسهای در گردش

600

ارزش خالص

0

بانکهاي تجاري

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي

100

سپردههای عموم

5،000

وامهای دادهشده به عموم

4،900

ارزش خالص

0

عموم

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای هيئت پولي

500

وامهای بانکي

4،900

سپردههای بانکي

5،000

ارزش خالص

600

پایه پولي =  600عرضه عرضه پول = 5500
نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری = ( ٪2 = 100:5000تعادل)

نسبت ارز به سپردههای عموم = ( ٪10 = 500:5000تعادل)
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جدول  .3-8كاهش عرضه پول در سيستم هيئت پولی ،مرحله ميانی
هيئت پولی

دارایيها
ذخایر خارجي 12-

بدهيها
588

اسکناسهای در گردش 12-

588

ارزش خالص

0

بانکهاي تجاري

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي12-

88

سپردههای عموم 12-

4،988

وامهای دادهشده به عموم

4،900

ارزش خالص

0

عموم

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای هيئت پولي

500

وامهای بانکي

4،900

سپردههای بانکي 12-

4،988

ارزش خالص 12-

588

پایه پولي (انقباض =  12در طول مرحله اوليه)
عرضه پول = ( 5488انقباض =  12در طول مرحله اوليه)
نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری =  = 88:4988تقریباً ( ٪1.76عدم تعادل)
نسبت ارز به سپردههای عموم =  = 500:4988تقریباً ( ٪10.02عدم تعادل)

جدول  .3-9كاهش عرضه پول در سيستم هيئت پولی ،مرحله نهایی
هيئت پولی

دارایيها
ذخایر خارجي

بدهيها
588

اسکناسهای در گردش

588

ارزش خالص

0

بانکهاي تجاري

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای (ذخایر) هيئت پولي 10+

98

سپردههای عموم 88-

5،100

وامهای دادهشده به عموم 98-

4،900

ارزش خالص

0

عموم

بدهيها

دارایيها
اسکناسهای هيئت پولي 10-

490

وامهای بانکي 98-

4،802

سپردههای بانکي 88-

4،900

ارزش خالص

588

پایه پولي = ( 588انقباض =  10در طول مرحله اوليه ،عدم تغيير در مرحله مياني)
عرضه پول = ( 5390انقباض =  110در طول مرحله اوليه 98 ،در طول مرحله مياني)
نسبت ذخایر به سپردههای بانکهای تجاری = ( ٪2 = 98:4900تعادل)
نسبت ارز به سپردههای عموم = ( ٪10 = 490:4900تعادل)
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مانند مازاد حساب جاری ،تالشهای بانکها برای رسيدن مجدد به نسبت سپرده به ذخيره مطلوبشان
و تالشهای عموم مردم برای رسيدن مجدد به نسبت ارز به سپردههای مطلوبشان ،عرضه پول را كاهش
ميدهد و سيستم هيئت پولي را به تعادل جدیدی در زمان وقوع كسری حساب جاری ميرساند.
قبالً برخي از فرضيات سادهكننده را مطرح كردیم .در صورت كنار گذاشتن آنها ،تصویر به قدری
پيچيده مي شود كه تحليل آسان آن ممکن نيست .با این حال ،بسياری از این عوامل اضافي كه تحليل
را پيچيده ميكنند نباید كاری كنند كه مسئله اصلي را فراموش كنيم :نيروهای بازار بسط عرضه پول
در سيستم هيئت پولي را تعيين و محدود ميكنند .تا زماني كه سرمایهگذاری وجوه در كشور ميزبان
هيئت پولي در مقایسه با جاهای دیگری سوددهي بيشتری داشته باشد (بعد از لحاظ تفاوتهای نرخ
تورم ،ریسک مبادله ،ریسک سياسي و كارمزد تراكنش) ،بانکهای تجاری در سيستم هيئت پولي اغلب
وامهای خود را افزایش ميدهند .ميتوانند این كار را به این دليل انجام دهند كه در اغلب موارد
سرمایهگذاری خارجي روی ميدهد و ذخایر خارجي بيشتری را وارد سيستم هيئت پولي ميكند .در
نهایت بانکهای تجاری وامهای خود در سيستم هيئت پولي را گسترش ميدهند به حدی كه ارائه
وامهای بيشتر به آن قسمت سوددهي كمتری در مقایسه با سرمایهگذاری وجوه در خارج از كشور دارد.
در این مرحله ،بانکهای تجاری عرضه وامها را در سيستم هيئت پولي ثابت نگه ميدارند و روند افزایش
عرضه پول متوقف ميشود.
نيروهای بازار و نه اقدام اختياری توسط هيئت پولي منجر به تعدیل عرضه پول با تراز حساب جاری
ميشود .نظام پولي در این سيستم خود اصالحگر است .هيئت پولي در واكنش به تغييرات تقاضا برای
اسکناسها و سکهها منفعالنه عمل ميكند؛ صرفاً هر مقداری را كه با نرخ مبادله ثابت با ارز ذخيره
درخواست ميشود عرضه ميكند .از آنجا كه نرخ ارز ثابت است ،آربيتراژ از طریق تغييرات در عرضه پول،
نرخهای بهره و تراز حساب جاری روی مي دهد و نه از طریق نرخ ارز .از این لحاظ ،سيستم هيئت پولي
مشابه پایه طالی «كالسيک» یا پایه مبادله با طالیي است كه توسط بسياری از بانکهای مركزی قبل
از جنگ جهاني اول اجرا ميشد و واقعاً نرخهای ارز ثابتي داشتند.
آربيتراژ نقشي كليدی در عرضه پول در سيستم هيئت پولي دارد و با تبدیل قيمتها در كشور ذخيره به
«لنگر» برای قيمتهای اسمي در كشور ميزبان هيئت پولي عمل ميكند 1.هيئت پولي نرخ مبادله ثابتي را با
ارز ذخيره حفظ ميكند ،ولي هيچگونه قيمت اسمي یا واقعي را در اقتصاد كنترل نميكند .در عوض ،آربيتراژ
سایر قيمتها را تعيين ميكند .آربيتراژ همچنين با نرخ ارز شناور نيز روی ميدهد ،ولي ریسک مبادله هزینههای
دیگری را ایجاد ميكند كه بازدهي آربيتراژ را در مقایسه با نرخهای ارز ثابت

كاهش ميدهد2.

 .1برای بررسی کلی نقش لنگر اسمی به اثر  Bruno 1991رجوع کنيد.
 .2سهيمه بندی و تعرفه بال نيز بازدهی آربيتراژ را کاهش میدهد و یکی از دلیلی است که رویکرد جایگزین در قبال اصالح
اقتصادی ،که در فصل  1راجع به آن بحث شد ،آزادسازی تجارت را پيشنهاد میکند.
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فرض كنيد دالر آمریکا ارز ذخيره ميشود؛ در این صورت قيمتهای آمریکا معيار ثابتي برای
قيمتها در كشور ميزبان هيئت پولي هستند .در صورت اختالف ميان قيمت ،بهگونهای كه برای مثال
هزینه چوب در آمریکا بيشتر از كشور ميزبان هيئت پولي بعد از لحاظ ماليات و حملونقل باشد،
بازرگانان تمایل به خرید چوب در كشور ميزبان هيئت پولي و فروش آن در ایاالت متحده خواهند داشت.
تغييرات كلي قيمت ،مطابق با آنچه كه در شاخصهای قيمت عمدهفروشي انعکاس ميیابد ،اغلب در
كشور ميزبان هيئت پولي و آمریکا مشابه خواهد بود .در صورتي كه كشور ميزبان هيئت پولي از حقوق
مالکيت ایمن برخوردار باشد ،موانع سرمایهگذاری خارجي را از بين ببرد و مالياتي بيشتر از ماليات
آمریکا نداشته باشد ،نرخهای بهره نيز به سطوح آمریکایي تمایل خواهند داشت .دستمزدها در كشور
ميزبان هيئت پولي اغلب با همان نرخ آمریکا افزایش خواهند یافت ،عالوه بر اینکه امکان افزایش بهرهوری
نيز وجود دارد .ازاینرو ،دستمزدهای واقعي ميتوانند به سرعت در سيستم هيئت پولي در صورت افزایش
بهرهوری افزایش یابند.
یکي از موارد استثنای مطالب باال درباره آربيتراژ این است كه شاخصهای قيمت مصرفكننده
ميتوانند ميان كشور ميزبان هيئت پولي و كشور ذخيره واگرا شوند .واگرایي به این خ دليل ميتواند
روی دهد كه شاخصهای قيمت مصرفكننده شامل بسياری از كاالهای غيرقابل معامله ،مثل اجاره و
خدمات محلي ميشود ،در حالي كه قيمت عمدهفروشي عمدتاً شامل كاالهای قابل معامله ،مثل مواد
غذایي ،مواد معدني و توليدات است .در نهایت ،قيمتهای كاالهای قابل معامله توليد داخل هم
منعکسكننده كاالهای غيرقابل معامله (به طور خاص اجارهبها و دستمزدها) و هم منعکسكننده كاالهای
قابل معامله بهكار رفته برای توليد آنها هستند .در سيستم هيئت پولي ،قيمتهای كاالهای غيرقابل
معامله ميتواند به طور مداوم سریعتر از قيمتهای كاالهای قابل معامله افزایش یابد ،اگرچه آربيتراژ
غيرمستقيم از طریق كاالهای قابل معامله اغلب افزایش قيمتهای كاالهای غيرقابل معامله را به ميزاني
محدود ميكند كه با افزایش بهرهوری توجيه ميشود .برای مثال ،فرض كنيد كه بهرهوری نيروی كار در
صنایع صادراتي  4درصد در سال در كشور ميزبان هيئت پولي و صفر درصد در سال در آمریکا ،كشور
ذخيره ،افزایش یابد .همچنين فرض كنيد كه تورم در قيمت كاالهای صادرشده از كشور ميزبان هيئت
پولي و در تمامي شاخصهای قيمت آمریکا صفر باشد .در نتيجه ،دستمزدهای واقعي ميتوانند  4درصد
در سال در بخش صادرات در كشور ميزبان هيئت پولي افزایش یابند ،در حالي كه این رقم در آمریکا
صفر باشد ،بدون آنکه بر رقابتپذیری كاالهای صادرشده از كشور ميزبان هيئت پولي به آمریکا تأثير
بگذارد .همچنين فرض كنيد كه دستمزدهای واقعي در صنایع صادراتي در كشور ميزبان هيئت پولي
واقعاً  4درصد در سال افزایش ميیابد .برای جلوگيری از رفتن كارگران به صنایع صادراتي ،سایر صنایع
در كشور ميزبان هيئت پولي باید دستمزدهای واقعي و قيمتهای اسمي دریافتي از مصرفكنندگان را
افزایش دهند .دستمزدها در كشور ميزبان هيئت پولي اغلب سریعتر از قيمتهای اسمي رشد ميیابند،
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زیرا بهرهوری متوسط در حال افزایش است .شاخص قيمت مصرفكننده در كشور ميزبان هيئت پولي
افزایش ميیابد ،در حالي كه شاخص قيمت مصرفكننده آمریکا تغييری نميكند .در این شرایط ،تغيير
در شاخص قيمت مصرفكننده در كشور ميزبان هيئت پولي نشانهای از تغيير ساختاری در اقتصاد كشور
ميزبان هيئت پولي به سمت فعاليتهایي است كه ارزش بيشتری به توليد اضافه ميكنند.
تجربه كشورهای دارای هيئت پولي ،هم اثرگذاری آربيتراژ با كشور ذخيره برای كاالهای معامالتي را
تأیيد ميكند و هم امکان واگرایي در نرخهای تورم برای قيمتهای دستمزد ،اجارهبها و سایر كاالهای
غيرقابل معامله را .در هنگكنگ ،نرخهای بهره و قيمتهای كاالهای صادراتي تبعيت نزدیکي از نظایر خود
در آمریکا -از سال  1983-داشتهاند ،یعني زماني كه هنگكنگ به سيستم هيئت پولي بازگشت و دالر
آمریکا مجدداً ارز ذخيره هنگكنگ شد .با این حال ،متوسط دستمزدها و شاخص قيمت مصرفكننده در
هنگكنگ بيشتر از آمریکا افزایش یافته است ،به دليل اینکه بهرهوری و در نتيجه خروجي واقعي به ازای
هر فرد ،افزایش سریعتری در هنگكنگ داشته است (.)Culp and Hanke 2014
برای توضيح روان و شفاف مسئله ،تشریح فوقالذكر از چگونگي تعدیل عرضه پول با تراز پرداختها در
سيستم هيئت پولي چندین فرض سادهكننده داشت .شرایط واقعي هيچگاه به این سادگي نيستند .در واقع،
تغيير عرضه پول در جهت مخالف تراز حساب جاری امری رایج است .یکي از عواملي كه ميتواند پيوند ميان
عرضه پول و تراز حساب جاری را تضعيف كند یا از بين ببرد سرمایهگذاری خارجي است كه بخشي از تراز
حساب سرمایه محسوب ميشود .سرمایهگذاری خارجي ميتواند كسری حساب جاری را جبران كند یا از آن
فراتر رود و به افزایش ذخایر منجر شود .هنگكنگ چند دهه دچار كسری حساب جاری بود ،با این حال
عرضه پول آن افزایش یافت ،زیرا هنگكنگ جریانات داخلي بزرگي از سرمایهگذاری خارجي را به خود جذب
كرد .این الگو به طور كلي برای كشورهای دارای رشد سریع كه نرخهای ارز ثابت را حفظ ميكنند برقرار است
(.)Jonung 1984: 366-7, 383; Schuler 1992b: 159, 178-9, 204-8
عرضه پول در سيستم بانکداري مركزي
هيئت پولي معمول نميتواند سياست پولي اختياری را اجرا كند ،زیرا نرخ مبادله ثابت با ارز ذخيره و
شرط نگهداری  100درصدی از ذخایر خارجي هيچگونه اختياری را برای این هيئت فراهم نميكند.
هيئت پولي نرخ مبادله را تغيير نميدهد و به طور فعال هم پایه پولي را كنترل نميكند یا بر بانکهای
تجاری نظارت نميكند .تأثير آن بر فعاليت اقتصاد واقعي منفعالنه است؛ صرفاً ارز سالمي برای كارگزاران
اقتصادی برای استفاده مطابق ميلشان فراهم مي كند .در مقابل ،اهداف اعالمي بانک مركزی معمول
تثبيت سطح قيمت و اثرگذاری بر فعاليت اقتصادی واقعي با كنترل ابزارهای سياست پولي مثل پایه
پولي ،شرایط ذخيره و نرخ بهره دریافتي توسط بانکهای تجاری هستند .برخالف هيئت پولي معمول،
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بانک مركزی معمول ميتواند سياست پولي اختياری را اجرا كند و برخالف بانکهای تجاری ،تصميمات
آن لزوماً تحت تأثير مالحظات اقتصادی سود و زیان نيست .بانک مركزی معمول نه با قواعد سختگيرانه
در ارتباط با رفتارش محدود ميشود و نه با اصل سود و زیان.
مجدداً تأكيد ميشود ،بانک مركزی مقامي پولي است كه كنترل انحصاری اختياری بر روی عرضه
ذخایر بانکهای تجاری و همچنين اغلب انحصار عرضه اسکناسها و سکهها ،دارد .بانک مركزی معمول
كارهای دیگری عالوه بر تأمين ذخایر بانکهای تجاری به همراه اسکناسها و سکههای در گردش آن
انجام مي دهد (كه اجزای پایه پولي در سيستم بانکداری مركزی معمول هستند) .بانک مركزی معمول
بر بانکهای تجاری نظارت ميكند ،به صورت وامدهنده دست آخر آنها عمل ميكند ،به دولت مشاوره
اقتصادی ميدهد و شاید در برخي مواقع به گرداندن سيستم پرداخت كمک كند .با این حال ،این وظایف
نسبت به نقش آن در عرضه پایه پولي فرعي هستند.
معموالً ،تنها بانک مركزی است كه پایه پولي را كنترل ميكند ،در حالي كه سایر نهادهای دولت
ميتوانند به وظایف ثانویه بانک مركزی عمل كنند و اغلب این كار را انجام ميدهند .برای مثال ،در
ایاالت متحده ،تنها سيستم فدرال رزرو وجوه (ذخایر سپرده بانکهای تجاری) و اسکناسهای فدرال را
عرضه مي كند ،ولي به طور مشترک از اختيارات نظارتي با وزارت خزانهداری ،اختيارات وامدهنده دست
آخر با نهادهای بيمه سپرده دولتي 1،وظایف مشاور اقتصادی با چند نهاد دولتي دیگر و گرداندن سيستم
پرداخت با سازمانهای خصوصي استفاده ميكند .بحثي كه در ادامه ميآید از بررسي وظایف ثانویه بانک
مركزی معمول خودداری ميكند و بر چگونگي تأمين پایه پول به وسيله بانک مركزی معمول و نحوه
اثرگذاری آن بر فعاليت اقتصادی تمركز ميكند.
در سيستم هيئت پولي معمول ،نقطه آغازین در سلسله وقایع در مثال افزایش عرضه پول (جدول
 )3.2كاهش تقاضا برای كاالهای وارداتي در كشور ميزبان هيئت پولي یا افزایش تقاضای خارجي برای
كاالهای كشور ميزبان هيئت پولي است .تغييرات در تقاضا برای كاالها از بازار ،در نتيجه تغيير در تمایالت
مردم ،نشئت مي گيرد .در مقابل ،در نظام بانکداری مركزی معمول ،نقطه آغاز ميتواند تصميم بانک
مركزی مبني بر افزایش پایه پولي باشد كه البته شاید این كار را برای تأمين مخارج كسری توسط دولت
انجام دهد و این تصميمي نيست كه از بازار نشئت بگيرد.
از لحاظ نموداری ،سلسله وقایع سادهسازی شده برای افزایش غيرمنتظره پایه پولي در نظام بانکداری
مركزی به مانند جدول  3-10است .تنها مورد افزایش غيرمنتظره را لحاظ ميكنيم تا از پيچيدگيهای
نوع مورد تأكيد مکتب انتظارات عقالیي خودداری كنيم .بررسي فرایند عرضه پول در اینجا فرض ميكند
كه بانک مركزی نرخ ارز شناور را حفظ ميكند.
 .1فدرال رزرو به آن دسته از نهادهای بيمه سپرده دولتی وام میدهد که منابع ماليشان به اتمام رسيده است .فدرال رزرو
وامدهنده نهایی دست آخر در نظام پولی آمریکاست.
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نرخ ارز شناور امکان بيشترین كنترل اختياری پایه پولي را فراهم ميكند و ازاینرو بيشترین
تفاوت را با نرخ ارز ثابت نگهداریشده هيئت پولي معمول دارد .از آنجا كه نرخ ارز ميخکوبشده كه
توسط بانک مركزی حفظ ميشود تداوم نميیابد ،كاهش ارزش دورهای نرخ ميخکوبشده به همان اندازه
قدرت اختياری بلندمدت برای افزایش پایه پولي اسمي فراهم ميكند كه در حالتي وجود داشت كه بانک
مركزی از نرخ ارز شناور استفاده ميكرد.
برای نمایش شفافتر تفاوت این موضوع با سيستم هيئت پولي معمول ،فرض كنيد هيچگونه تأخيری
وجود ندارد :قيمتهای اسمي به سرعت تعدیل ميشوند و قيمتهای واقعي را دست نخورده رها ميكنند.
تنها اثر اقدام بانک مركزی این است كه ارزش ارز داخلي در برابر ارز خارجي كاهش ميیابد .اگر در
عوض ،به طور واقعبينانهتر ،برخي از قيمتهای اسمي «چسبنده» باشند ،اقدام بانک مركزی آثار واقعي
بر اقتصاد دارد .در زنجيره موجود در جدول ،3-10اثر احتمالي اقدام بانک مركزی این است كه نرخ ارز
واقعي دچار كاهش قيمت خواهد شد ،به عبارت دیگر ،قيمتهای كاالهای غيرقابل معامله در مقایسه با
قيمت های كاالهای قابل معامله كاهش خواهد داشت .این امر به افزایش موقتي صادرات مينجامد ،زیرا
افزایش دستمزدها و قيمتهای اسمي در واكنش به كاهش ارز نرخ ارز با تأخير انجام ميشود .در همين
حال ،دستمزدها و قيمتهای واقعي در مقایسه با گذشته كمتر خواهند بود (در صورتي كه نرخ ارز اسمي
بهجای تثبيت شده شناور بود ،اثر محتمل فوری بانک مركزی عکس آن ميشد :ارزش نرخ ارز واقعي به
طور موقت افزایش ميیافت و به كاهش صادرات منجر ميشد .اگرچه ،در نهایت ،بانک مركزی معمول
به احتمال كاهش ارزش را اعمال ميكرد و نظام پولي نيز به تعادلي جدید و شاید هم گذرا ،ميرسيد).
جدول  .3-10افزایش عرضه پول در نظام بانکداري مركزي با نرخ ارز شناور

 .1تعادل  --برای مثال 1 ،واحد از ارز داخلي =  1دالر
 .2تصميم غيرمنتظره بانک مركزی جهت افزایش پایه پولي (برای مثال ،با وامدهي به دولت)
 .3ذخایر بانکهای تجاری افزایش ميیابد
 .4وامهای بانکهای تجاری افزایش ميیابد
 .5ارزش نرخ مبادله ارز داخلي به  1/05واحد كاهش ميیابد =  1دالر آمریکا  --تعادل جدید
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جدول  .3-11كاهش عرضه پول در نظام بانکداري مركزي با نرخ ارز شناور

 .6تعادل  --برای مثال 1 ،واحد از ارز داخلي =  1دالر
 .7تصميم غيرمنتظره بانک مركزی جهت كاهش مبنای پولي (برای مثال ،با فروش دارایيها)
 .8ذخایر بانکهای تجاری كاهش ميیابد
 .9وامدهي توسط بانکهای تجاری كاهش ميیابد
 .10ارزش نرخ مبادله ارز داخلي به  0/95واحد افزایش ميیابد =  1دالر  --تعادل جدید

سلسله وقایع برای كاهش غيرمنتظره در پایه پولي در نظام بانکداری مركزی با نرخ ارز شناور به
مانند جدول  3-11است .در اینجا نيز این جدول از مالحظه انتظارات و تأخيرها صر صرفنظرميكند و
فرض ميكند كه قيمتهای اسمي با سرعت زیاد تعدیل ميشوند و قيمتهای واقعي بدون تغيير باقي
ميمانند .تنها اثر تصميم بانک مركزی این است كه ارزش ارز داخلي در برابر ارز خارجي افزایش ميیابد.
در صورتي كه قيمتهای اسمي چسبنده باشند ،اثر احتمالي اقدامهای بانک مركزی این است كه ارزش
نرخ ارز واقعي افزایش خواهد یافت ،به عبارت دیگر ،قيمتهای كاالهای غيرقابل معامله در مقایسه با
كاالهای قابل معامله افزایش ميیابد.
این امر به كاهش موقتي صادرات منجر ميشود ،زیرا كاهش دستمزدها و قيمتهای اسمي در
واكنش به كاهش ارزش نرخ ارز زمانبراست .در همين حال ،دستمزدها و قيمتهای واقعي بيش از گذشته
خواهند بود (اگر نرخ مبادله اسمي به جای تثبيت شده شناور بود ،اثر فوری احتمالي اقدام بانکهای
مركزی به احتمال عکس آن بود :ارزش نرخ ارز واقعي به طور موقت كاهش ميیافت و به افزایش صادرات
منجر ميشد .اگرچه ،در نهایت ،ارزش نرخ واقعي افزایش ميیابد و نظام پولي نيز به تعادل جدید ،شاید
هم گذرا ،ميرسيد).
بانک هاي مركزي گاهی با هيئت هاي پولی اشتباه گرفته می شوند
برخي از نظامهای بانکداری مركزی گاهي با سيستمهای هيئت پولي اشتباه گرفته ميشوند .در ميان
آنها نظامهای پولي سنگاپور و منطقه فرانک  CFAقرار دارند .سنگاپور تا سال  1973دارای هيئت پولي
بود ،ولي از آن زمان به بعد نظام بانکداری مركزی دارد و دالر سنگاپور ارزی شناور بوده است .سنگاپور
همچنان دارای هيئت عالي ارزی 1،یادگارسالهای قبل از سال  ،1973است كه اسکناس صادر ميكند و
 100درصد ذخایر خارجي را به پشتوانه اسکناسهای در گردش نگهداری ميكند .با این حال ،برخالف
هيئت پولي ،این نهاد ملزم به نقد اسکناس های ارز خارجي با نرخ ارز ثابت نيست .قدرت واقعي در
Board of Commissioners of Currency
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سياست پولي در اختيار بانک مركزی غيررسمي ،یعني مقام پولي سنگاپور ،است .مقام پولي سنگاپور در
عمل هيئت عالي ارزی را هدایت ميكند ،زیرا هر دو نهاد از افراد یکساني به عنوان مدیر خود استفاده
ميكنند .طبق قانون ،مقام پولي سنگاپور موظف به حفظ هيچگونه نرخ ذخيره خاصي نيست ،ولي در
عمل  100از ذخایر خارجي را به پشتوانه پایه پولي حفظ ميكند.
فرانک  ،CFAارز مشترک  14كشور آفریقایي ،دارای نرخ مبادله تثبيتشده با فرانک فرانسه بود
كه با جانشين فرانک ،یعني یورو ،ادامه یافته است .بانکهای مركزی كه فرانک  CFAصادر ميكنند
تنها موظف به حفظ حداقل  20درصد از ذخایر خارجي هستند و نه  100درصد به مانند هيئتهای
پولي .این ویژگي برای آنها در سالهای  1993و  1994مشکل آفرین شد .در این زمان بانکهای مركزی
ابتدا قابليت تبدیل به فرانک فرانسه را به حالت تعليق درآوردند و سپس ارزش فرانک  CFAرا از 50
واحد به ازای هر فرانک فرانسه به  100واحد به ازای هر فرانک فرانسه كاهش دادند.
سایر نظامهای بانکداری مركزی كه گاهي با سيستمهای هيئت پولي اشتباه گرفته ميشوند 100
درصد ذخایر را تنها به پشتوانه برخي از تعهدات مالي نگهداری ميكنند .بانک مركزی كه هيئت پولي
نيست موظف به نگهداری  100درصد ذخایر خارجي در برابر اسکناسها و سکههای در گردش است،
ولي نه در برابر سپردهها .برای تبيين این تفاوت ،ترازنامههای موجود در جدول  3-12را با هم مقایسه
كنيد كه از ارقام فرضي استفاده ميكند .جهت سادگي كار ،فرض كنيد كه ارزش خالص 1صفر است .در
حال حاضر فرض كنيد كه هيئت پولي ،مانند اقليتي از هيئتهای پولي گذشته ،از بانکهای تجاری
سپرده دریافت ميكند .فرض دریافت سپرده توسط هيئت پولي به سادهتر شدن ترازنامهها منجر ميشود.
هيئت پولي  100درصد از ذخایر خارجي را به پشتوانه سپردهها و اسکناسها و سکههای در گردش خود
نگهداری ميكند .به ازای هر مقداری از بدهي كل ،فارغ از اینکه بدهيها به صورت اسکناس و سکه
نگهداری ميشوند یا سپرده ،ذخایر خارجي هيئت پولي یکسان هستند .هيئت پولي فارغ از اینکه این
بدهيها چه شکلي به خود ميگيرند از  100درصد ذخایر خارجي به پشتوانه تمام بدهيها نگهداری
ميكند .دالیل صدور صرف اسکناس و سکه توسط اكثر هيئتهای پولي و عدم دریافت سپرده ،به شرایط
خاص تاریخي باز ميگردد و نه تفاوتهای ذاتي در اسکناس و سکه در مقایسه با بدهي.

Net Worth
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جدول  .3-12ترازنامههاي بانک مركزي و هيئت پولی
بانک مركزي

بدهيها

دارایيها
ذخایر خارجي

150

اسکناسها و سکههای در گردش

150

اوراق بهادار خارجي

600

سپردههای بانکهای تجاری

600

ارزش خالص

0

مجموع

750

مجموع

750

هيئت پولی

بدهيها

دارایيها
ذخایر خارجي

750

اسکناسها و سکههای در گردش

150

اوراق بهادار داخلي

0

سپردههای بانکهای تجاری

600

ارزش خالص

0

مجموع

750

مجموع

750

اوراق بهادار خارجي (ذخایر خارجي) بانک مركزی در جدول  3-12معادل اسکناسها و سکههای
در گردش آن هستند و كل اوراق بهادار (خارجي و داخلي) آن معادل اسکناسها و سکههای در گردش
آن به عالوه سپردههای بانکهای تجاری نزد آن هستند .با این حال ،این مسئله بانک مركزی را تبدیل
به هيئت پولي نميكند .بدهيهای بانک مركزی ،مانند بدهيهای هيئت پولي سپردهپذیر ،شامل
سپردههای بانکهای تجاری و همچنين اسکناسها و سکههای در گردش ميشود .انواع مختلف بدهي
قابل تبدیل هستند :برای مثال ،سپرده یک واحدی در بانک مركزی یا هيئت پولي ميتواند به ترتيب به
اسکناس یک واحدی صادرشده توسط بانک مركزی یا هيئت پولي تبدیل شود.
با توجه به این مثال ،آنچه اهميت دارد نسبت اوراق بهادار خارجي به اسکناسها و سکهها نيست ،بلکه
نسبت اوراق بهادار خارجي به تمام بدهيهاست .جهت تشریح این مسئله ،فرض كنيد كه تمامي سپردههای
بانک مركزی و هيئت پولي به سکه و اسکناس تبدیل ميشوند .مجموع بدهي بانک مركزی و هيئت بدون
تغيير در  750واحد باقي ميماند .بانک مركزی دارای  150واحد اوراق بهادار خارجي و  750واحد سکه و
اسکناس در گردش خواهد بود كه نسبت ذخيره را  20درصد ميكند .در مقابل ،هيئت پولي دارای 750
واحد اوراق بهادار خارجي و  750واحد اسکناس و سکه در گردش خواهد بود كه نرخ ذخيرهای معادل
 100درصد را بهدست ميآورد .بانک مركزی جدول  3-12جهت تبدیل شدن به هيئت پولي ،باید اوراق
بهادار خارجي خود را به  750واحد افزایش دهد و اوراق بهادار داخلي خود را بفروشد ،یا اوراق بهادار
خارجي خود را در  150واحد نگه دارد و دریافت سپرده از بانکهای تجاری را متوقف كند.
در سيستم هيئت پولي ،تنها بدهيهای هيئت پولي باید  100درصد به پشتوانه ذخایر خارجي باشد.
تعداد كمي ازكشورهای ميزبان هيئت پولي به وضع شرایط ذخيره بر بانکهای تجاری اقدام كردهاند.
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بانکهای تجاری در سيستمهای هيئت پولي اغلب تنها به اندازه چند درصد سپردهها ذخایر داشتهاند و
بر خالف باور عمومي ( ،)Congdon 1985: 95الزم نيست  100درصد ذخایر خارجي داشته باشند.
سيستم هيئت پولي مثل طرح شيکاگو نيز نيست كه توسط اقتصاددانان در دانشگاه شيکاگو در طول
دهه  1930پيشنهاد شد كه بانکهای تجاری را ملزم به حفظ ذخایر  100درصدی در اوراق بهادار داخلي
ميكرد ( .)Simons 1934: 18, 25-6سيستم هيئت پولي شبيه پيشنهادها برای بانکداری با انبار
طال نيست كه بانکهای تجاری را از سرمایهگذاری در دارایيهای مشمول بهره منع ميكرد
(.)Rothbard 1962
اهميت حمایت نهادی رسمي را برای كشورهایي تأكيد ميكنيم كه خواهان تأسيس هيئتهای
پولي در زمان حال هستند .بسياری از هيئتهای پولي گذشته ،به ویژه در مستعمرات بریتانيا ،فاقد
حمایت قانوني در برابر تغييرات در قوانين عملياتي خود بودهاند .با این حال ،از حمایت غيررسمي بسياری
برخودارند .اكثر آنها توسط كاركنان دولت بریتانيا یا آموزشدیده در بریتانيا مدیریت ميشدند كه سنت
دیرینه درستي مالي را جذب كرده بودند .اكثر هيئتهای پولي مستعمره بریتانيا دارای نرخ مبادله ثابت
با پوند بودند و دولت بریتانيا مقامات استعماری را كه تالش ميكردند ارزش ارز استعماری را در برابر
استرلينگ كاهش دهند اخراج ميكرد .برای كشورهای مستقل ،فقدان حمایتهای غيررسمي ،برقراری
حمایت قانوني را مطابق با پيشنهاد فصل  5و پيوست بسيار مهم ميكند .بانک مركزی كه از قوانين از
نوع هيئت پولي تقليد ميكند ،ولي ميتواند انجام این كار را در هر زماني متوقف كند احتمال كمي دارد
كه برای مدت طوالني از این قواعد پيروی كند ،زیرا اغلب اعتبار كمي دارد.
تاریخچه و ارزیابی كوتاه هيئت هاي پولی
اكنون وقت آن است كه به طور مختصر خالصهای از سابقه تاریخي هيئتهای پولي ارائه دهيم و نشان
دهيم كه این تاریخچه به چه ميزان از استدالل موافق هيئتهای پولي دفاع ميكند .این خالصه بر اساس
تركيبي از مطالعات بسيار

است1.

بيش از  70كشور هيئتهای پولي داشتهاند (جهت مالحظه فهرست ،به پيوست  Cدر Hanke,
 .)Jonung, and Schuler 1993اولين هيئت پولي در سال  1894در موریس ،مستعمره بریتانيا در
اقيانوس هند ،تأسيس شد .هيئتهای پولي به تدریج تا حدود سال  1900گسترش یافتند ،یعني زماني
كه تعدادی دیگر از مستعمرات بریتانيا و آرژانتين ،به عنوان كشوری مستقل ،هيئتهای پولي را تأسيس
 .1به این آثار رجوع کنيدBlowers and McLeod (1952), Caine (1950), Chalmers (1893), Clauson (1944), :
Crick (1965), Drake (1966, 1969), Edo (1975), Freris (1991), Ghose (1987), Greaves (1953), Jao
(1974), Jao and King (1990), King (1957), Kratz (1966), Lee (1974, 1986) Loynes (1962), Nelson
 .)(1984), Newlyn and Rowan (1954), Sayers (1952), and Shannon (1951, 1952آثار جدیدتر که خالصهای
از سيستم هيئت پولی ارائه میدهند شامل ) Schuler (1992b) and Schwartz (1992aمیشوند.
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كردند .بعد از سال  ،1900هيئتهای پولي تبدیل به سازوكار پولي مورد نظر برای متسعمرات بریتانيا و
برخي از كشورهای در حال توسعه شدند .هيئتهای پولي بيشترین گستره را در حدود سال 1950
داشتند ،یعني زماني كه اكثر مناطق آفریقا ،كارائب و جنوب آسيا هيئتهای پولي داشتند .به مانند بانک
مركزی اروپای امروزی ،برخي از هيئتهای پولي بریتانيا هيئتهای پولي مشترک بودند كه هریک در
خدمت حداقل سه كشور بودند.
سيستمهای هيئت پولي اغلب در تقویت سرمایهگذاری خارجي موفق بودهاند .بسياری از كشورها ،با
استفاده از هيئتهای پولي گامي قاطعانه از شرایط پولي اوليه به نظامهای پولي مدرن برداشتهاند كه شامل
خدمات ارزی و بانکي پيشرفته ميشود .تورم در سيستمهای هيئت پولي غالباً پایين بوده است كه استفاده از
ارز مدرن در معامالت را تقویت كرده است .رشد اقتصادی اغلب رضایتبخش و در برخي از موارد چشمگير
بوده است .معامله كاالهای صادراتي كه مشخصات بارز برخي از كشورها باقي مانده است در طول سالهای
سيستم هيئت پولي شکل گرفت .صادرات كاكائو و بادام زميني در آفریقای جنوبي ،كائوچو و قلع در مالزی و
منسوجات و خدمات مالي در هنگكنگ همگي تحت هيئتهای پولي رشد یافتند.
سيستمهای هيئت پولي غالباً باثبات بودهاند .تمامي هيئتهای پولي با موفقيت نرخهای مبادله ثابت
و قابليت تبدیل كامل به ارزهای ذخيره خود را حفظ كردهاند ،اگرچه در دهه  1970برخي از هيئتهای
پولي واحد پول خود را از پوند به ارزهای ذخيره باثباتتر تغيير دادند .حتي در زمان ركود بزرگ ،تمامي
هيئتهای پولي كه در آن زمان وجود داشتند نرخهای ارز ثابت و قابليت تبدیل كامل را ،برخالف تقریباً
تمامي بانک های مركزی موجود در آن زمان ،حفظ كردند .قدیميترین هيئت پولي موجود ،در جزائر
فالکلند ،نرخ مبادله ثابت  1پوند فانکلند را به ازای  1پوند انگلستان از زمان تأسيس آن از سال 1899
حفظ كرده است .هيئتهای پولي همچنين به برخي از كشورها كمک كردهاند تا به سرعت از شرایط
اشغال زمان جنگ خارج شوند .در زمان جنگ جهاني دوم ،هنگكنگ ،ماالیا و فيليپين ،كه دارای
هيئت های پولي بودند ،توسط ارتش ژاپن اشغال شدند .ارتش ژاپن به صدور ارزهای خود جهت تعویض
با اسکناسهای هيئت پولي اقدام كرد .به همان اندازه كه مردم در بسياری از كشورهای در حال توسعه
اسکناس های خارجي دارند ،ساكنين مناطق اشغالي به نگهداری از اسکناسهای هيئت پولي در طول
جنگ ادامه دادند .ذخایر خارجي هيئتهای پولي به طور امن در كشورهای ذخيره ،بریتانيا و آمریکا،
نگهداری ميشدند .ارزهای ارائه شده توسط ژاپن دچار تورم شدید شدند و تقریباً بيارزش شدند .بعد از
جنگ ،بریتانيا مجدداً بر هنگكنگ و ماالیا و آمریکا بر فيليپن حاكم شد .مقامات بریتانيایي و آمریکایي
به سرعت دفاتر محلي هيئتهای پولي را به عنوان بخشي از راهبرد اقتصادی كلي جایگزین كردن
اقتصادهای فرماندهي زمان جنگ با اقتصادهای بازاری كه قبل از جنگ وجود داشت بازگشایي كردند.
هيئت های پولي قابليت تبدیل كامل به ارزهای ذخيره را از روزی كه بازگشایي شدند از سر گرفتند
(.)King 1957: 23, 109
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ورشکستگي بانکها در سيستمهای هيئت پولي متداول پدیدهای نادر بوده است .نرخ مبادله ثابت
با ارز ذخيره ،بانکهای تجاری خارجي ،به ویژه بانکهای واقع در كشور ذخيره ،را به تأسيس شعبات
ترغيب كرده است .شبکههای شعب چندمليتي آنها را قادر به ایجاد تنوع در ریسک كرده است .بانکهای
داخلي مجبور بودهاند برای جان سالم به در بردن از رقابت با بانکهای خارجي قوی باشند .تنها برخي
از بانکهای تجاری كوچک در سيستمهای هيئت پولي متداول شکست خوردهاند و ضرری كه به
سپردهگذاران وارد كردهاند ناچيز بوده است .سيستمهای شبههيئت پولي اخير كه نظامهای بانکداری
تضعيف شده به خاطر سياست پولي بد تحت بانکداری مركزی را به ارث ميبردند ،متحمل ورشکستگي
بانکي قابل مالحظهای شدهاند؛ با این حال ،این ورشکستگيها و آثار آنها بدتر از موارد مشابه در نظامهای
بانکداری مركزی مجاور نبوده است.
قابليت تبدیل كامل ذاتي در سيستم هيئت پولي منجر به فرار سرمایه از برخي از سيستمهای هيئت
پولي در طول دورههای عدم قطعيت اقتصادی و سياسي شده است .با این حال به نظر ميرسد ،فرار سرمایه
در سيستمهای هيئت پولي در مقایسه با فرار سرمایه در نظامهای بانکداری مركزی كم بوده ،زیرا در آن خطر
كنترلهای ارزی وجود داشته است .سيستمهای هيئت پولي ضربههای شدیدی را به نرخ ارز واقعي خود
تحمل كردهاند ،ولي نظامهای بانکداری مركزی نيز همين شرایط را از سر گذراندهاند .به نظر ميرسد در
مجموع بانکداری مركزی موفقتر از سيستم هيئت پولي در كاستن از ضربات وارد بر نرخهای ارز واقعي یا
سایر قيمتهای واقعي در اقتصاد نبوده است ،اگرچه هيچگونه مطالعه سيستماتيک درباره شواهد این موضوع
وجود ندارد .یکي از اجزای مهمي كه رشد اقتصادی در سيستمهای هيئت پولي را تقویت ميكند این بوده
است كه قابليت تبدیل كامل ،سرمایهگذاران خارجي را به بهرهگيری از فرصتهای سودآوری در طول
ركودهای اقتصادی ترغيب كرده است .سرمایهگذاری خارجي كمک كرده كه شدت ضربات به نرخ ارز واقعي
كاسته شود و سایر قيمتهای واقعي در سيستمهای هيئت پولي كمک كرده است.
عليرغم موفقيت سيستمهای هيئت پولي ،دولتهای ملي اكثر هيئتهای پولي را به بانکهای
مركزی در دهه  1950و  1960تبدیل كردند .برخي از دولتها تحت تأثير استداللهای نظری بودند
مبني بر اینکه بانک مركزی ميتواند رشد اقتصادی را بهتر از هيئت پولي تقویت كند .این استداللها در
آن زمان قانعكننده به نظر ميرسيدند ،ولي اكنون اشتباه به نظر ميرسند .عوامل سياسي مهمتر از
استداللهای نظری در مخالفت با سيستم هيئت پولي بودند .كشورهای به تازگي استقالل یافته اقدام به
تأسيس بانکهای مركزی به دليل ارتباط سيستم هيئت پولي با حکومت استعماری و نيز برخورداری
كشورهای قدیميتر و جاافتادهتر از بانکهای مركزی كردند .بانک مركزی نماد استقالل همانند پرچم
ملي بود .سياستمداران در برخي از كشورهای به تازگي استقاللیافته نيز ممکن است به مزایای سياسي
بانکهای مركزی سياسي شده پي برده باشند .نتایج بانکداری مركزی در سيستمهای هيئت پولي سابق
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منفي بوده است .به طور كلي ،در سيستمهای بانکداری مركزی ،تورم باالتر و رشد اقتصادی پایينتر از
سيستمهای هيئت پولي كه جایگزین آنها شدند ،همچنين پایينتر از كشورهای ذخيره سابق آنها و
پایينتر از سيستمهای هيئت پولي باقيمانده ،بوده است ( .)Schuler 1992b: 202-3اكثر بانکهای
مركزی كه جایگزین هيئتهای پولي شدهاند قابليت تبدیل ارزهای خود را محدود كردهاند.
در مجموع ،سابقه تاریخي هيئتهای پولي و سيستمهای هيئت پولي مطابق با آنچه كه برخي از
مهمترین معيارهای مورد استفاده اقتصاددانان ميگوید خوب بوده است .مشخصاتي كه آنها را به صورت
معمول در هيئت پولي توصيف كردیم واقعاً معمول بوده است .عملکرد واقعي هيئتهای پولي به ایدئال
كه برای رسيدن به آن تأسيس شدهاند نزدیک بوده است كه به طور خاص شامل حفظ قابليت تبدیل
كامل به ارز ذخيره با نرخ مبادله ثابت ،مطابق با قواعد رفتاری سختگيرانه ،بوده است .تجربه تاریخي از
این ادعا حمایت ميكند كه هيئتهای پولي ،در صورتي كه مطابق با قواعد به طور مشابه سختگيرانه به
شيوه توصيف شده در دو فصل بعدی تأسيس شوند ،احتمال موفقيت باالیي دارند.
هيئت هاي پولی و سيستم هاي شبه هيئت پولی امروزي
وقتي كه اولين نسخه از این مطالعه را در سال  1994نوشتيم ،هيئتهای پولي به تازگي از چند دهه
ابهام بيرون آمده بودند و در طول این مدت برای عموم مردم و حتي اقتصادداناني كه در امور پولي
تخصص دارند ناشناخته بودند .در دهه  ،1990شاهد تأسيس هيئتهای پولي یا سيستمهای شبههيئت
پولي توسط برخي از كشورها بودیم .شناختهشدهترین مورد با اختالف زیاد آرژانتين بود كه از سال 1991
تا  2002وجود داشت و به طور خالصه در ادامه درباره آن بحث ميكنيم .سایر مواردی كه توجه را به
خود جلب كردند كشورهای شرق اروپا بودند كه در آنها سيستمهای شبههيئت پولي بخشي از فرایند
گذار از اقتصاد دارای برنامهریزی مركزی به اقتصاد بازار بودند .استوني ،كه سيستم خود را در سال 1992
وضع كرده بود ،ارز ملي خود را با یورو در آغاز سال  2011جایگزین كرد .ليتواني ،كه سيستم خود را در
سال  1994تأسيس كرد ،در مسير جایگزین كردن ارز ملي خود با یورو در سال  2015بود .بوسني و
بلغارستان ،كه هردوی آنها سيستمهایشان را در سال  1997تأسيس كردند ،امروزه نيز از آنها استفاده
ميكنند .در اكثر این موارد در دهه  1990به عنوان پيشنهاددهندگان اوليه هيئتهای پولي نقش داشتيم؛
استيو هانکه نيز در سمت مشاور در آرژانتين ،بوسني و هرزگوین ،بلغارستان و ليتواني فعاليت كرده است.
هيئتهای پولي امروزه ( )2014در تعدادی دیگر از مناطق وجود دارند كه در جدول  3-13آمدهاند.
شناختهشدهترین و بلندمدتترین موفقيت مربوط به هنگكنگ است .این كشور عليرغم نداشتن منابع طبيعي،
به یکي از مرفهترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است ،ضمن اینکه تورم نسبتاً

پایيني داشته است1.

 .1سيستم هنگکنگ مدتهاست انحراف مشخصی از هيئت پولی متداول دارد؛ به این آثار رجوع کنيدCulp and Hanke :
) ,(2014), Schuler (1998و ).Walters and Hanke (1992
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بانک مركزی كارائيب شرقي ،كه به هشت كشور جزیرهای كوچک خدمات ميدهد ،توسط برخي از
ناظران به عنوان هيئت پولي طبقهبندی شده است ،ولي ما آن را به عنوان بانک مركزی طبقهبندی
ميكنيم كه نرخ مبادله ميخکوبشده غيرانعطافپذیری با دالر آمریکا دارد .كشورهایي كه به طور جدی
هيئتهای پولي یا سيستمهای شبههيئت پولي را لحاظ كردهاند ،ولي آنها را تأسيس نکردهاند شامل
اكوادور ،السوادور ،مونتنگرو و اندونزی ميشوند ( Culp, Hanke, and Miller 1999, Bogetic
.)and Hanke 1999, and Hanke 1998
اكثر سيستمهایي كه در دهه  1990تأسيس شدند شبيه هيئت پولي بودند و نه هيئتهای پولي
متداول .سيستمهای شبههيئت پولي با هيئتهای پولي متداول از لحاظ نسبت ذخيره خود و اختيار
خود جهت عمل كردن به عنوان وامدهنده دست آخر تفاوت دارند.
هيچ یک از سيستمهای شبههيئت پولي نسبت ذخيره حداكثر ندارند .در مورد هيئت پولي متداول،
در صورتي كه اجازه جمعآوری ذخایر خارجي بيشتر از  100درصد پایه پولي خود را داشته باشد ،ميزان
مازاد دارای حد باالیي معيني است كه از گذشته معموالً  10درصد بوده است .هدف از ذخایر مازاد
تضمين این مسئله است كه ذخایری كه همواره حداقل  100درصد هستند ،مأمني برای مقابله با
زیانهای اوراق بهاداری را فراهم ميكنند كه هيئت پولي در آنها سرمایهگذاری ميكند .هيئت پولي
متداول اجازه استفاده از مازاد به شيوه اختياری را ندارد و تمامي سودهای فراتر از حد الزم برای حفظ
مازاد اندک ،به خزانه دولت واریز ميشوند .در مقابل ،اكثر سيستمهای شبههيئت پولي مجاز به جمعآوری
ذخایر مازاد به طور نامحدود از سودهای خود هستند (اگرچه در عمل فشار سياسي برای اختصاص بخشي
از ذخایر به بودجه عمومي دولت وجود دارد) .سيستمهای شبههيئت پولي همچنين مجاز به استفاده از
ذخایر مازاد خود به شکلي اختياری هستند تا به صورت وامدهنده دست آخر به بانکهای تجاری عمل
كنند .در برخي از موارد ،همچنين ميتوانند از ذخایر اصلي خود به همين شکل استفاده كنند :بانک ملي
بلغارستان به طور صریح طبق قانون اجازه دارد به عنوان وامدهنده دست آخر در صورت بروز بحراني
عمل كند كه كل نظام بانکداری را تحت تأثير قرار ميدهد .برخي از این سيستمها كمتر از متداول
هستند یا بودهاند.
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جدول  .3-13هيئتهاي پولی در زمان فعلی ( )2015و در گذشته نزدیک
توليد ناخالص
جمعيت

كشور

(برحسب دالر

نرخ مبادله  /اظهارات

تاریخها

آمریکا)
آرژانتين

1

 43ميليون

 927ميليارد

1991-2002

 1پزو =  1دالر آمریکا  /سقوط در پي بحران

برمودا

70،000

 5.2ميليارد

از سال 1915

 1دالر برمودا =  1دالر آمریکا  /كنترلهای
سرمایه ضعيف

بوسني

3/9ميليون

 38ميليارد

از سال 1997

برونئي

429،000

 32ميليارد

از سال 1952

بلغارستان

7/2ميليون

124

از سال 1997

جزایر كيمن

56،000

 2/5ميليارد

از سال 1972

یک دالر كيمن =  1.20دالر آمریکا

جيبوتي

828،000

 2/5ميليارد

از سال 1949

 177.72فرانک جيبوتي =  1دالر آمریکا

استوني

1/3ميليون

 36ميليارد

1992-2010

 15.6466كرون =  1یورو /اكنون از یورو
استفاده ميكند

جزائر فالکلند

3،400

 165ميليون

از سال 1899

 1پوند فالکلند =  1پوند استرلينگ

جبلالطارق

29،000

 1/9ميليارد

از سال 1914

 1پوند جبلالطارق =  1پوند استرلينگ

گورنسي

66،000

 3.4ميليارد

از دهه 1980

 1پوند گورنسي =  1پوند استرلينگ

هنگكنگ

7/1ميليون

 401ميليارد

از سال 1983

 7.80دالر هنگكنگ =  1دالر آمریکا

88،000

 4.0ميليارد

از سال 1961

 1پوند مانکس =  1پوند استرلينگ

جرسي

97،000

 5.8ميليارد

از سال 1963

 1پوند جرسي =  1پوند استرلينگ

ليتواني

 2/9ميليون

 79ميليارد

 3.4528ليتا =  1یورو  /اكنون از یورو استفاده
1994-2014
ميكند

ماكائو

593،000

 52ميليارد

*

از سال 1999

سنت هلن

7،800

 31ميليون

از سال 1976

 1.95583ماركای قابل تبدیل =  1یورو

**

 1دالر برونئي =  1دالر سنگاپور
 1.95583لوا =  1یورو

**

**

جزیره من

)(Lsle Of Man

**

 1.03پاتاسکا =  1دالر هنگكنگ
 1پوند سنت هلن =  1پوند استرلينگ

*قبالً غيررسمي.
**ابتدا ثابت شده با مارک آلمان (بوسني ،بلغارستان ،استوني) یا دالر آمریکا (ليتواني).

 GDPبا برابری قدرت خرید ارزشگذاری شده .برآوردهای  GDPبرای برخي از نواحي بسيار كوچک
قدیمي هستند .منابع :اطالعاتنامه جهان  ،)2015( CIAمؤلفان.
پس از این مرور ،در مجموع به شکلي خوشایند از عملکرد خوب مقامات پولي شبههيئت پولي
غافلگير شدیم ،هيئتهایي كه بيشتر شبيه هيئتهای پولي عمل ميكردند تا بانکهای مركزی ،و
ارزهای سالم ارائه دادهاند .در تمامي این موارد ،تورم به طور قابل مالحظهای كاهش یافته و رشد اقتصادی
مثبت بوده است كه تفاوت بسياری با تجربه كشورهای تحت بانکداری مركزی دارد .با این حال ،در
 .1تنها به این دليل آرژانتين را در این ليست قرار میدهيم که طبق تصور عمومی نوعی هيئت پولی است .با این اوصاف ،به

طور گسترده به این مسئله پرداختيم که چرا آرژانتين هيئت پولی متداول نبودHanke (2003c), Hanke (2008), and :
 Hanke and Schuler (2002).همچنين در اکتبر  ،1991اندکی بعد از برقراری سيستم «قابليت تبدیل» آرژانتين ،هشدار

دادیم که در صورتی که تبدیل به هيئت متداول نشود به مشکل برمیخورد.
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سيستمهای شبههيئت پولي مشکلي بالقوه ميبينيم ،زیرا مصالحهای بين انضباط هيئتهای پولي متداول
و تمایل دولتها به حفظ اختيار نسبي در سياست پولي ،به طور خاص قابليت برخورداری از وامدهنده
دست آخر ،وجود داشت .انضباط و اختيار اجزایي ناسازگار هستند و اغلب در زمان تضاد در بانکداری
مركزی ،این انضباط است كه قرباني

ميشود1.

استثنای قابل مالحظه در زمينه عملکرد خوب سيستمهای شبههيئت پولي آرژانتين است .آرژانيتن
سيستم خود را كه در زبان محلي تحت عنوان «قابليت تبدیل» 2شناخته ميشود در سال  1991در زمان
تورم بيرویه تأسيس كرد .این سيستم به سرعت تورم را به سطوح پایين كاهش داد و انگيزهای برای سایر
اصالحات ایجاد كرد كه اعتماد اقتصادی را بازگرداند و رشد را مجدداً آغاز كرد .از همان ابتدا ،سيستم قابليت
تبدیل ،حفرههای خاصي داشت ( .)Hanke 1991در سال  ،1995آرژانتين با بحران مالي مواجه شد كه از
بحران اواخر سال  1994مکزیک نشئت ميگرفت ،ولي سيستم قابليت تبدیل با كمک برخي از اقدامات
تقویتكننده اعتماد دوام آورد .در سال  1998آرژانتين وارد ركود شد كه بعدها به بحران تبدیل شد .شرایط
خارجي نامطلوب بودند ،به گونهای كه بحرانهای مالي در تعدادی از بازارهای نوظهور ،از جمله بزرگترین
شریک تجاری آرژانتين ،برزیل ،وجود داشت .قيمتهای كاالهای صادراتي عمده آرژانتين به طور قابل
مالحظهای كاهش یافتند .شرایط داخلي نيز بيثبات بودند ،از جمله تبدیل دولت ،به ائتالفي كه در ابتدا دارای
تعهد قوی به حفظ نرخ ارز در آن دیده نميشد ،همچنين مجموعهای از افزایش مالياتهای ضربهزننده در
طول ركود و ناكامي در قرار دادن منابع مالي دولت در مسيری پایدار بلندمدت ( .)Hanke 2000cدر سال
 ،2001شرایط به طرز فزایندهای دشوار شد بهگونهای كه احتمال اعالم ورشکستگي (نکول) دولت بر سر
بدهي خارجي آن افزایش یافت .دولت از روی ناچاری چندین اقدام را انجام داد كه در بازگرداندن اعتماد ناكام
بودند؛ در واقع ،پراكندگي ریسک در نرخهای بهره به طرز قابل مالحظهای افزایش یافت و به احتمال احيای
رشد ضربه زد .اقداماتي كه دولت برعهده گرفت شامل تغييراتي در سيستم قابليت تبدیل ميشدند كه در
جهت سياست اختياری بزرگتر حركت ميكردند و نه هيئت پولي متداول .نظام مالي بحران در اواخر سال
 2001و اوایل سال  2002دچار بحران شد كه منجر به تحول سياسي ،شناور شدن پزو ،واحد پول آرژانتين،
و پایان سيستم قابليت تبدیل ،نکول بدهي دولت ،و سایر تغييرات در سياستهای اقتصادی دهه  1990شد.
بعد از انقباض بيشتر در اوایل و اواسط سال  ،2002اقتصاد آرژانتين شروع به رشد كرد كه به طرز قابل
مالحظهای با كمک رونق طوالني در قيمتهای كاالهای جهاني كه ارزش صادرات را افزایش داده بودند اتفاق
افتاد .بعد از یک دهه ،خود سياستهای جدید به تدریج نشانههایي از مشکل از خود نشان دادند و در حال
حاضر موضوع بحث در آرژانتين و سایر كشورها در ارتباط با تداوم احتمال موفقيت آنها هستند.

 .1برای مرور برخی از مسائل عمده به این اثر رجوع کنيد

)Hanke (2000b, 2002a and 2002d
Convertibility

2.
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در تعدادی از جاها ،از جمله نسخه  1994اوليه این مطالعه ،درباره دغدغههای خود درباره نقاط ضعف
احتمالي سيستم آرژانتين نوشتيم كه از منظر ما از مشخصات غيرمتداول آن نشئت ميگرفتند .در اوایل سال
 ،1999مدتها قبل از آنکه این سيستم دچار بحران شود ،برنامهای برای دالریسازی نوشتيم كه استيو هانکه
آن را به رئيسجمهور وقت كارلوس منم ،ارائه داد (Hanke and Schuler 1999؛ همچنين مراجعه كنيد
به  .)Hanke 1999aپيشنهاد ما شامل اجزایي ميشد كه اكوادر با موفقيت از آنها برای پایان دادن به بحران
اقتصادی خود ،كمتر از یک سال بعد ،استفاده كرد .مسئله آرژانتين موضوع بحث داغ ولي اغلب فاقد اطالعات
كافي بوده است كه حقایق پایه درباره چگونگي فعاليت سيستم را نادیده ميگيرد.
اینجا مکاني برای بازگویي طوالني این بحث نيست ،ازاینرو خوانندگاني كه خواهان دانستن جزئيات
درباره آرژانتين هستند را به این آثار ارجاع ميدهيم Hanke (2002b, 2002c, 2003c and
) 2008و  .)Schuler (2003, 2005جهت مشاهده اطالعات درباره سایر هيئتهای پولي و
سيستمهای شبههيئت پولي ،خواننندگان ميتوانند از كتابشناسي وسيع گردآوریشده توسط Gross,
 Heftو  Rodgers 2012كمک بگيرند كه اسامي كشورها را به صورت واژگان كليدی فهرست ميكند.
آرزوی تداوم موفقيت برای سيستمهای شبههيئت پولي را داریم ،ولي بر این باور هستيم كه در
صورت تبدیل شدن به سيستم های هيئت پولي متداول اعتبار و دوام بيش تری خواهند داشت .همچنين
بر لزوم تمایز دقيق ميان هيئت های پولي متداول و سيستمهای شبههيئت پولي توسط اقتصاددانان و
سایر صاحبنظران،كه اكثراً این تفاوت را مورد توجه قرار ندادهاند ،تأكيد ميكنيم (برای مثال،
 Roubini 1998 ،Baliño, Enoch 1997و .)Williamson 1995

 . 4نحوه تأسيس هيئت پولی
هيئت پولي را ميتوان با تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي یا تبدیل هيئت پولي به منتشركننده پول
موازی به همراه بانک مركزی تأسيس كرد .از هردو رویکرد توسط هيئتهای پولي قبلي استفاده شده
است .این فصل به تشریح هردو رویکرد به صورت گام به گام ميپردازد.
نحوه تبدیل بانک مركزي به هيئت پولی
در صورتي كه دولت به تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي تمایل داشته باشد ،چگونه باید این كار را
انجام دهد؟
تجربه هيئت های پولي در نواحي مختلفي چون فلسطين ،دانزیگ و فيليپين نشان ميدهد كه از
لحاظ اداری ،تبدیل بانک مركزی به سيستم هيئت پولي آسان است .مراحل تبدیل به این شرح هستند.
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 .1واگذاري تمامی وظایف بانک مركزي به سایر نهادها به غير از تأمين پایه پولی .برای
مثال ،وزارت ماليه ميتواند بر بانکهای تجاری نظارت كند و به رئيسجمهور در زمينه امور پولي مشاوره
دهد .بانکهای تجاری ميتوانند سيستم پرداخت را مدیریت كنند و حمایت بيمهای دوجانبه از سپردهها
فراهم كنند.
 .2اجازه دادن به شناوري تميز و بدون محدودیت ارز داخلی براي مدت كوتاه .نرخ مبادله
ميان ارز ذخيره و ارز داخلي باید مناسب باشد .نرخ ارز واقعيِ بيش از اندازه ارزشگذاریشده ،قيمت
صادرات را در بازارهای جهاني بيش از اندازه افزایش ميدهد ،در حالي كه نرخ ارز واقعيِ كمتر از اندازه
ارزشگذاریشده ،واردات را گران ميكند و مانع از خرید ماشينآالت خارجي و سایر كاالهای الزم برای
مدرنسازی اقتصادهای ملي توسط افراد ميشود .بهترین نشانگر نرخ ارز واقعي مناسب نرخ بازار فاقد
محدودیت است كه عرضه و تقاضا را منعکس ميكند .به این ترتيب ،اولين گام در تثبيت نرخ مبادله
برای ارز داخلي ،فراهم كردن امکان شناور شدن نرخ ارز برای مدتي كوتاه است.
زماني كه دولت امکان شناور شدن ارز داخلي را بدون محدودیت فراهم ميكند ،باید ارز ذخيره
مورد نظر خود و تاریخي كه در آن نرخ ارز را ثابت ميكند اعالم كند .دليل اعالم آن كاهش ابهام است
كه در غير این صورت ممکن است اغلب ارزش ارز داخلي را به عنوان محل ذخيره ارزش كاهش دهد.
مدتي كمتر از  90روز مي تواند برای نشان دادن تقریبي نرخ ارز مناسب كافي باشد .نرخ شناور باید از
نوع تميز و تنها انعکاسدهنده نيروهای بازار باشد و نه نرخ شناور كثيف كه مداخله توسط بانک مركزی
را انعکاس ميدهد .برای ارتقای نرخ شناور تميز ،تمامي مقررات موجود ارزی باید ابطال شوند.
 .3شفاف و قابل پيشبينی كردن اقدامات بانک مركزي .در طول دوره شناورسازیِ بدون
محدودیت ،اقدامات بانک مركزی باید شفاف و قابل پيشبيني باشد ،تا غافليگریهای تصادفي
بيثباتكنندهای برای نرخهای ارز ایجاد نکنند .بانک مركزی باید موظف به انتشار گزارشهای هفتگي و
حتي روزانه از فعاليتها و ترازنامه خود شود .یکي دیگر از شيوههای افزایش شفافيت و قابليت پيشبيني
اقدامات بانک مركزی الزام آن به نگهداری از ذخایر قابل مالحظه در برابر افزایشهای بيشتر در پایه
پولي است .برای مثال ،بانک ميتواند ملزم به افزایش ذخایر خارجي خود به ميزان  100درصدِ هرگونه
افزایش در پایه پولي شود كه بعد از اعالم اصالح پولي توسط دولت روی ميدهد.
 .4تبدیل برخی از ذخایر الزم بانکهاي تجاري (سپردههاي نزد بانک مركزي) به
اسکناسها و سکههاي هيئت پولی یا اوراق بهادار خارجی ،بسته به سليقه بانکهاي تجاري و
كنار گذاشتن ذخایر باقیمانده .در این مرحله ،تعهدات سپردهای بانک مركزی دیگر وجود ندارند .در
صورتي كه بانک مركزی بر بانکهای تجاری الزامات ذخيره اعمال كند ،تمامي سپردههای بانکهای
تجاری نزد بانک مركزی لزوماً به اسکناسها و سکههای هيئت پولي یا به اوراق بهادار خارجي تبدیل
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ميشوند .ذخایر «اضافي» مي توانند به اوراق قرضه دولتي تبدیل شوند تا از ایجاد تورم جلوگيری شود.
یکي از بخشهای بعدی این فصل به بررسي ميزان ذخایر مورد نياز بانکهای تجاری و نسبت ذخایر
اضافي ميپردازد.
 .5برقراري نرخ تبادل ثابت با ارز ذخيره .بعد از حذف تعهدات سپرده بانک مركزی ،تنها چيزی كه
در طرف تعهدات باقي ميماند اسکناسها و سکههای در گردش و ارزش خالص آن و ذخایر خارجي و اموال
متفرقه آن مثل دفاتر ،در قسمت دارایيهاست .سایر دارایيها و بدهيهای آن در ميان بانکهای تجاری یا
دولت توزیع یا لغو خواهند شد .برای تبدیل باقيمانده بانک مركزی به هيئت پولي ،دولت اكنون باید نرخ
مبادله ثابتي را با ارز ذخيرهای كه در گام  2انتخاب كرد وضع كند .به طور همزمان ،دولت باید مطمئن شود
كه دارایيهای ذخيره برای اسکناسها و سکههای در گردش هيئت پولي معادل  100درصد هستند.
زماني كه تاریخ برقراری نرخ ارز ثابت فرا ميرسد ،دولت باید این نرخ را در جایي در محدوده نرخهای
بازار اخير وضع كند .وضع نرخ ارز نوعي هنر است و نه علم؛ در صورت نبود قطعيت در رابطه با نرخ ارز مناسب،
بهتر است به جای آنکه اندكي این نرخ بيش ارزشگذاری شود ،كم ارزشگذاری انجام شود (خطا در محدوده
كم ارزشگذاری شده باشد) تا این اطمينان حاصل شود كه نرخ ارز صادرات را بيش از اندازه در بازارهای جهاني
قيمتگذاری نميكند .بهتر است با نرخ ارزی كارمان را آغاز كنيم كه به صادرات با قيمتگذاری رقابتي منجر
ميشود و نه صادارت با قيمت بيش از حد .همانگونه كه تجربه هنگكنگ در بازگشت به سيستم هيئت
پولي در سال  1983نشان ميدهد ،درجهای از آزادی در وضع نرخ مبادله وجود دارد (به اثر Greenwood
 1983bرجوع كنيد) .مادامي كه نرخ جدید معتبر باشد و به طور بيش از اندازه كمتر یا بيشتر از مقدار
واقعي ارزشگذاری نشود ،اقتصاد اغلب به سرعت اصالحات الزم جزئي را برای متناسب شدن با نرخ ارز جدید
اعمال خواهد كرد .یکي از شيوههای جایگزین تعيين نرخ ارز ،تعيين فوری آن ،بدون دوره شناوری ،معادل
برآورد نرخ تسویه بازار یا معادل نرخي است كه به عمد كمتر از مقدار واقعي ارزشگذاری شده باشد .این شيوه
نامطلوب به نظر ميرسد زیرا برای جمعآوری اطالعات از بازار تالشي نميكند.
برخي از اقتصاددانان به قابليت نرخ شناور ،ولو شناور تميز ،در تعيين تقریبي نرخ ارز مناسب اعتماد ندارد
و ترجيح ميدهند از سازههای آماری برای وضع نرخ ارز استفاده كنند ( ،)Williamson 1992: 43-4ولي
هيچ دليلي وجود ندارد كه باور كنيم استفاده از سازههای آماری برای تعيين نرخ ارز ،موفقتر از استفاده
از سازههای آماری برای برنامهریزی مركزی سایر فعاليتهای اقتصادی باشد .این اندازهگيریها اغلب
ارتباط مستقيمي با عرضه و تقاضا ندارند.
 .6اطمينان از اینکه ميزان ذخایر خارجی معادل  100درصد اسکناسها و سکههاي با ارز
داخلی در گردش هستند .هيئت پولي باید كار خود را با ذخایر خارجي معادل  100درصد اسکناسها
و سکه های در گردش خود آغاز كند (در صورت پذیرش سپرده توسط هيئت پولي ،ذخایر خارجي باید
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معادل  100درصد اسکناسها و سکههای در گردش به عالوه سپردهها باشند) .فراهم كردن امکان فعاليت
با نسبت ذخيره كمتر برای هيئت پولي فرصتهایي را برای هيئت پولي برای اجرای سياست پولي
اختياری فراهم ميكند.
 .7انتقال داراییها و بدهیهاي باقیمانده بانک مركزي به هيئت پولی و آغاز فعاليت هيئت
پولی .در لحظهای كه دولت نرخ مبادله با ارز ذخيره را ثابت ميكند ،هيئت پولي جایگزین بانک مركزی
صادركننده اسکناسها و سکههای داخلي خواهد شد و مسئوليتهای تمام دارایيها و بدهيهای بانک
مركزی را بر عهده خواهد گرفت .در این زمان ،موجودیت بانک مركزی متوقف ميشود .ما فرض ميكنيم
تمامي گامها در عرض  120روز از تصميم به تأسيس هيئت پولي تکميل ميشوند .این گامها ميتوانند
در كمتر از  30روز هم تمام شوند .تجربه تاریخي ميگوید كه اصالح پولي اغلب موقعي بيشترین موفقيت
را در تقویت بازیابي اقتصادی دارد كه سریع اجرا شود (برای اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به اثر
 Yeagerو همکاران.)3-42 :
حالت جایگزین :رویکرد پول موازي
تالشها برای تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي ممکن است با مخالفت سياسي مواجه شوند .بانک
مركزی و بنگاههای دولتي وابسته به آن به دليل وامهای مشمول یارانه ،از قدرت سياسي قابل مالحظهای
برخوردار هستند و ممکن است با اصالح پولي مخالفت كنند .تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي ممکن
است به طور ناگهاني بنگاههای دولتي و دولت را از دسترسي به منابع مالي تورمزا محروم كند و برای
آنها همزمان با اینکه با محدودیتهای بودجه سخت خود را تطبيق ميدهند مشکل ایجاد كند .آیا
شيوهای برای دور زدن موانع سياسي احتمالي ناشي از منافع سياسي تثبيتشده و سهولت انتقال از تورم
باال به تورم پایين وجود دارد؟
تأسيس هيئت پولي در قالب صادركننده پول موازی شاید این كار را انجام دهد ،اگرچه این روش،
تاكتيکي نيست كه اغلب از آن استفاده شده باشد .مجدداً تأكيد ميشود ،ارز موازی ارزی است كه به
طور گسترده به همراه ارز دیگری با نرخهای مبادله تعيين شده توسط نيروهای بازار در گردش است .ارز
موازی ميتواند نرخ مبادله ثابت ،ميخکوبشده یا شناور با ارز دیگر داشته باشد و به طور قانوني یا
غيرقانوني در گردش باشد.
ارزهای موازی از گذشته رایج بودهاند .بسياری از كشورها دارای گردش موازی سکههای طال و نقره
یا نقره و مس بودهاند (دوفلزگرایي) .1برخي نيز گردش موازی اسکناسها و سپردههای طال با اسکناسها
و سپردههای نقره داشته اند .امروزه ،ارزهای موازی در بسياری از مناطق مرزی رایج هستند؛ برای مثال،
Bimetallism.

1.
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دالر آمریکا و دالر كانادا هردو در طول مرز آمریکا و كانادا در گردش هستند ،اگرچه دالر آمریکا در
آمریکا و دالر كانادا در كانادا غالب است .پمپ پنزینها ،فروشگاهها و بانکهای تجاری در نزدیکي مرز
هردو ارز را قبول ميكنند ،همانگونه كه قانون به آنها اجازه انجام چنين كاری را ميدهد .نرخ مبادله
ميان دالر آمریکا و دالر كانادا شناور است ،اگرچه در گذشته نيز ثابت یا ميخکوبشده بوده است .ارزهای
موازی در كشورهایي كه تورم شدید و ارزهای غيرقابل تبدیل داشتهاند ،مثل روسيه ،رایج بودهاند .از دالر
آمریکا و سایر ارزهای خارجي نسبتاً باثبات به طور غيرقانوني توسط عموم و با ترجيح به ارز داخلي
استفاده ميشود .به این پدیده جایگزیني ارزی یا دالریسازی ميگویند 1.امروزه ،در بسياری از كشورهای
در حال توسعه ،از دالر آمریکا به عنوان ارز موازی استفاده فراواني ميشود .الاقل در بازارهای غيررسمي،
این ارز اغلب دربرابر ارز داخلي شناور است.
بنابراین ،ارزهای موازی سابقه ای طوالني دارند و بخشي از تحربه ساكنين بسياری از كشورها در
دنيای امروز محسوب ميشوند .آنچه كه ممکن است برای خوانندگان تازگي داشته باشد تشریح چگونگي
اصالح نظام پولي توسط هيئت پولي صادركننده ارز موازی است .در سيستم ارزهای موازی پيشنهاد شده
در اینجا ،ارز هيئت پولي به موازات ارز بانک مركزی به عنوان ارز داخلي جایگزین و مورد تأیيد ،رسمي
گردش ميكند .ازاینرو ،دو ارز داخلي رقيب وجود خواهد داشت .رقابت از جانب هيئت پولي بانک مركزی
را وادار ميكند ارزی با كيفيت باالی مشابه با ارز هيئت پولي تأمين كند ،یا به تدریج با توقف استفاده از
ارز بانک مركزی توسط مردم از صحنه حذف

شود2.

بسياری از اقتصاددانان مخالف پيشنهادها برای قانونيسازی ارز موازی هستند ( Cooper 1991a:
 .)131-2, 1991b: 312- 14; Nuti 1991: 54-5; Williamson 1991: 402-4با این حال
انتقادهای آنها به هيئت پولي به عنوان صادركننده وارد نيست .انتقاد اصلي وارد بر قانونيسازی ارز موازی
این است كه به تسریع تورم در ارز بانک مركزی منجر ميشود .همچنان از ارز بانک مركزی عمدتاً به
این خاطر در بسياری از كشورها استفاده ميشود كه از حمایت دولت داخلي ،در قالب قرارداد اجباری،
برخوردار است كه استفاده از آن را الزامي ميكند .اعطای جایگاه قانوني برابر به ارز هيئت پولي ظاهراً
انگيزه برای نگهداری از ارز بانک مركزی را كاهش ميدهد .در نتيجه ،برخي از افراد نگهداری از ارز بانک
مركزی را متوقف ميكنند و در عوض به نگهداری از ارز هيئت پولي روی ميآورند .با كاهش تقاضا برای
ارز بانک مركزی ،تورم در ارز بانک مركزی افزایش خواهد یافت (سرعت گردش پول بانک مركزی افزایش
خواهد یافت) ،مگر آنکه بانک مركزی پایه پولي ارز خود را كاهش دهد .بنا به دالیل سياسي ،كاهش پایه
پولي دشوار خواهد بود .ازاین رو تورم در بانک مركزی تسریع خواهد شد و به ایجاد چرخه خود
 .1برای مشاهده مقالت اخير در زمينه جایگزینی ارزی ،به  Revista de análisis económico1992رجوع کنيد.
 .2تحليل پولی معمول ،که وابسته به نظریه مقداری پول است ،به سيستم ارزهای موازی اعمال میشود .در زمينه اقتصاد ارزهای
موازی به اثر  Hayek 1978و  Vaubelرجوع کنيد (قبل از آن ،هایک [ ]2 -91 :1937از نوعی از سيستم هيئت پولی حمایت میکرد).
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تقویتكنندهای از كاهشهای بيشتر در تقاضا برای ارز هيئت پولي منتهي خواهد شد .در نهایت ،این
چرخه با تورم بيرویه در ارز بانک مركزی خاتمه ميیابد كه دولت را از دریافت حقالضرب از ارز بانک
مركزی محروم خواهد كرد و به افول اقتصادی ميانجامد.
این انتقاد اشکال دارد ،زیرا فرض ميكند كه در حال حاضر ،افراد در كشورهای دارای ارزهای ناسالم
از ارز بانک مركزی به عنوان تنها ارز خود استفاده ميكنند .در واقعيت ،این كشورها اغلب یک یا چند
ارز موازی ،مثل دالر آمریکا و بسياری دیگر از ابزارهای ذخيره ارزش عالوه بر آن دارند .بسياری از ساكنان
آنها پيشاپيش از اسکناسهای خارجي در داخل نگهداری ميكنند و برخي نيز سپردههای ارز خارجي
در آن سوی مرزها دارند .در برخي از كشورها ،مردم كاالهای بادوام مثل آجر و صابون نيز نگهداری
ميكنند .ازاین رو ،انتخاب در چنين كشورهایي ميان شرایط ارز واحد و شرایط ارز موازی نيست ،بلکه
ميان دو موقعيت با ارزهای موازی است .تنها سؤالي كه باید درباره آن تصميمگيری شود این است كه
آیا ارز موازی به صورت غيرقانوني به همراه ارز بانک مركزی به مانند دالر آمریکا یا سایر ارزهای خارجي
گردش كند ،یا به طور قانوني ،به صورت ارز هيئت پولي در این پيشنهاد گردش خواهد كرد یا خير.
مشخص نيست كه حتي اگر بانک مركزی به افزایش پایه پولي ارز بانک مركزی با سرعت گذشته
ادامه دهد ،وجود ارز هيئت پولي موازی تقاضا برای ارز بانک مركزی را كاهش ميدهد یا خير .در بسياری
از موارد ،قانوني كردن ارز موازی همان تبعاتي را داشته است كه منتقدان از آنها هراس دارند ،ولي همواره
لزوماً اینگونه نيست .ارز سالم موازی صادر شده توسط هيئت پولي ،با تقویت پوليسازی مجدد اقتصاد
به وسيله ارز داخلي ،ممکن است در واقع تقاضا برای ارز بانک مركزی را افزایش دهد ( Auerbach and
)others 1992: 19-23; Rostowski 1992: 95-6; Rostowski and Shapiro 1992: 17, 29
(اگرچه ،در نهایت ،تقاضا برای ارز بانک مركزی در صورتي كه بانک مركزی از فرصت فراهمشده به دليل
افزایش تقاضا برای تثبيت ارزش ارز خود استفاده نکند به صفر كاهش خواهد یافت.).
با این حال ،فرض كنيد كه وجود ارز هيئت پولي تقاضا برای ارز بانک مركزی را كاهش ميدهد،
همانگونه كه منقدان ارز موازی اینگونه استدالل ميكنند .ارز داخلي مناسب اغلب جایگزین ارز بد در
گردش خواهد شد .تورم در ارز بانک مركزی افزایش خواهد یافت و حقالضرب دریافتي از ارز بانک
مركزی متوقف خواهد شد ،ولي ارز هيئت پولي دولت داخلي را قادر به بازدریافت بخشي از آن حقالضرب
و همچنين حقالضربي ميسازد كه اكنون به بانکهای مركزی خارجي واگذار شدهاند .مهمتر از آن ،ارز
هيئت پولي تا حد زیادی ناكارآمدی اقتصادی ناشي از ارز غيرقابل تبدیل دچار تورم باال را كاهش ميدهد.
با استفاده از ارز هيئت پولي ،افراد قادر به اجتناب از اختالالت فعاليت اقتصادی خواهند بودكه ارز بانک
مركزی ایجاد ميكند ،زیرا واسطه تبادل ،محل ذخيره ارزش و واحد حسابداری رضایتبخش نيست
(.)Auerbach, Davison, and Rostowski 1992: 11-18; Rostowski 1992: 94-101
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برخالف منتقدان قانونيسازی ارز موازی ،ما نگراني كمي از سرنوشت ارز بانک مركزی در رویکرد
ارز موازی داریم .در صورتي كه بانک مركزی به عنوان صادركننده ارز محو شود ،كار خوبي است زیرا
دیگر اثری بر اقتصاد نخواهد داشت و این به نفع اقتصاد است و وظایف باقيمانده آن ميتوانند به سایر
نهادهای دولتي یا خصوصي منتقل شده یا باطل شوند .در صورتي كه رقابت از جانب هيئت پولي بانک
مركزی را به تغيير رفتار خود ترغيب كند و ارز بانک مركزی همچنان به صورت ارز دارای تورمزایي كمتر
از مقدار فعلي آن وجود داشته باشد ،این هم خوب است .در هر صورت ،حداقل یک ارز داخلي سالم
وجود خواهد داشت.
رقابت ميان ارز بانک مركزی و ارز هيئت پولي موقعي به بيشترین درجه خود خواهد رسيد كه
هردوی آن ها طبق قانون بتوانند وظایف یکساني را انجام دهند .در صورتي كه به ارز هيئت پولي در ابتدا
جایگاه پول قانوني برابر با ارز بانک مركزی داده نشود ،یا اگر اسکناسها و سکههای هيئت پولي به مقادیر
درشت محدود شوند ،رقابت نابرابر خواهد بود و تقاضا برای ارز بانک مركزی بيشتر از حالت دیگر خواهد
بود .برای بهرهگيری از تمام مزایای ارز هيئت پولي به عنوان ارز موازی ،دولت نباید رقابت با ارز بانک
مركزی را محدود كند.
نحوه تأسيس هيئت پولی به عنوان صادركننده ارز موازي
هيئت پولي ميتواند به عنوان صادركننده ارز موازی مطابق با گامهای زیر تأسيس شود كه این گامها
كمتر از  60روز زمان ميبرد .برای مثال ،هيئت پولي كه در شمال روسيه از سال  1918تا  1920وجود
داشت ،عليرغم جنگ داخلي و اتکا به حملونقل و ارتباطات كندتر در مقایسه با امروز ،تنها یازده هفته
بعد از پيشنهاد اوليه آن تأسيس شد (.)Hanke and Schuler 1991a
 .1كسب ذخایر خارجی اوليه براي هيئت پولی .در ادامه نحوه محاسبه مقدار ذخایر خارجي
اوليه الزم برای هيئت پولي و نحوه كسب ذخایر را توصيف ميكنيم.
 .2تبدیل ارز هيئت پولی به پول قانونی جهت پرداخت مالياتها و بدهیهاي خصوصی.
ارز هيئت پولي باید به ارز از لحاظ قانوني مجاز جهت پرداخت ماليات و تعهدات خصوصي تبدیل شود.
با این حال ،ارز هيئت پولي نباید پول اجباری برای پرداخت بدهيهای خصوصي باشد ،به عبارت دیگر،
افراد باید امکان انعقاد قرارداد و پرداخت با ارز بانک مركزی یا سایر ارزها ،در صورت تمایل هردو طرف
قرارداد را ،داشته باشند.
 .3انتشار ارز هيئت پولی معادل با ذخایر خارجی اوليه .هيئت پولي از ابتدا دارای ذخایر
خارجي  100درصدی خواهد بود و بيش از ارزش ذخایر خارجي خود ارز هيئت پولي صادر نخواهد كرد.
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 .4وارد كردن ارز هيئت پولی به گردش ،براي مثال ،با توزیع به تمامی ساكنان كشور
مطابق با برنامه داراي تعریف مشخص .نرخ مبادله اسمي ميان ارز ذخيره و ارز هيئت پولي ،مادامي
كه مقدار واقعي ارز هيئت پولي بيشتر از ذخایر خارجي هيئت پولي نباشد ،هر رقمي ميتواند باشد.
فرض كنيد ارز ذخيره دالر آمریکاست و هيئت پولي دارای  100ميليون ذخایر خارجي است .هيئت
پولي ،در صورتي كه نرخ مبادله یک واحد هيئت پولي به ازای هر دالر باشد 100 ،ميليون واحد و در
صورتي كه نرخ مبادله پنج ارز هيئت پولي به ازای هر دالر باشد 500 ،ميليون واحد صادر خواه كرد .در
هر صورت ،ميزان ارز هيئت پولي صادر شده معادل  1000ميليون دالر خواهد بود .نرخ مبادله یک به
یک به نظر بهترین است ،چرا كه محاسبه تبدیالت آن آسانتر است.
هيئت پولي اكنون سيستم ارز موازی را با توزیع ارز هيئت پولي كه نماینده  100ميليون دالر
هستند راهاندازی ميكند .توزیع واقعي ميتواند به شيوههای گوناگون طراحي شود .یکي از شيوههای
آسان ،دادن مقداری برابر از اسکناسها و سکههای هيئت پولي در قالب هدیه یکباره به تمام ساكنان
است .این ارز همچنين ميتواند به صورت خانواری ،یا مطابق با مقياسهای گوناگون ،اختصاص یابد :برای
مثال ،مبلغي مشخص برای اولين نفر در هر خانوار ،مبلغ كمتر برای هر بزرگسال اضافي و مبلغي از این
هم كمتر برای هر كودک.
برای جلوگيری از كالهبرداری ،دولت ميتواند اقدامات احتياطي مشابه با اقداماتي را انجام دهد كه
در جلوگيری از كالهبرداری در رأیگيری بهكار ميبرد .ساكناني كه سهم خود از ارز هيئت پولي را
دریافت ميكنند ميتوانند شناسنامه خود را مهر كنند یا انگشتشان را در جوهر غيرقابل پاک شدن فرو
كنند .توزیع ارز هيئت پولي باید به طور همزمان در سراسر كشور در مدتي كوتاه انجام شود.
 .1فراهم كردن امکان گردش ارز هيئت پولی به صورت ارز موازي با ارز بانک مركزي با
نرخ مبادله تعيين شده توسط عوامل بازار .بعد از برداشتن گامهای قبلي ،ارز هيئت پولي به همراه
ارز بانک مركزی گردش خواهد كرد .هيج كسي مجبور به استفاده از ارز هيئت پولي نخواهد شد .بسياری
از بخشهای اقتصاد داخلي از ارز هيئت پولي به صورت واسطه مبادله ،محل ذخيره ارزش و واحد
حسابداری استفاده خواهند كرد زیرا ارز هيئت پولي پایدارتر از ارز بانک مركزی خواهد بود .تعيين اینکه
افراد خواهان پرداخت و دریافت ارز هيئت پولي یا ارز بانک مركزی هستند به سليقه خود افراد برميگردد.
همچنين بانکهای تجاری باید تصميم بگيرند به سپردهگذاران اجازه تبدیل سپردههای موجود با ارز
بانک مركزی را به ارز هيئت پولي بدهند یا خير.
این پيشنهاد فرض ميكند كه بازاری فاقد محدودیت در زمينه مبادله وجود دارد و ازاینرو افراد ميتوانند
هر مقداری از ارز بانک مركزی را با ارز هيئت پولي یا بالعکس با نرخ بازار مبادله كنند .ازاینرو ،پرداخت با یک
نوع ارز یا نوع دیگر ،از لحاظ كارایي هریک از این دو نوع ارز به عنوان واسطه مبادله ،زیاني نخواهد داشت.
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بانک مركزی باید ارز خود را به قدر كافي سالم كند تا رقابت از جانب ارز هيئت پولي را تحمل كند
یا در غيراینصورت ،اهميت آن به عنوان صادركننده ارز به تدریج كاهش خواهد یافت .پيشنهاد ميكنيم
زماني كه ارز اسکناسها و سکههای بانک مركزی به كمتر از  10درصد از تمامي ارزهای داخلي در
گردش كاهش یافت ،بانک مركزی منحل شود .تا آن زمان ،نيروهای سياسي حامي بانک مركزی مطمئناً
ضعيف شدهاند.
در صورتي كه ارز هيئت پولي با توزیع آن در ميان عموم مردم عرضه شود ،دولت مدت زماني به
پرداخت با ارز بانک مركزی ادامه خواهد داد ،زیرا ارز هيئت پولي نخواهد داشت .در صورتي كه دولت به
دریافت ارز هيئت پولي در پرداختهای مالياتي تمایل داشته باشد ،باید مطمئن شود كه قواعد حسابداری
به نفع ارز بانک مركزی نيستند (برای مثال با عدم لحاظ كاهش ارزش واقعي مقدار اسمي ارز بانک
مركزی ،ميان زمان ارزیابي و پرداخت مالياتها) .در صورتي كه قواعد حسابداری به نفع ارز بانک مركزی
باشند ،دولت ممکن است هيچگونه ارز هيئت پولي دریافت نکند.
در صورتي كه دولت از هردو ارز جهت پرداخت برای مدتي استفاده كند و ارز بانک مركزی به كاهش ارزش
ادامه دهد ،دولت باید قواعدی را درباره تركيب ارزهای مورد استفاده خود ابداع كند .قاعدهای ساده این است كه
پرداختهای كوچک تنها با ارز بانک مركزی انجام شوند و پرداختهای بزرگ تنها با ارز هيئت پولي انجام شوند.
مقدار پرداختهایي كه «بزرگ» تلقي ميشوند ميتواند با جمعآوری ارز هيئت پولي بيشتر توسط دولت به
صفر تبدیل شوند .در صورتي كه دولت پرداختهای خود را با نرخ مبادله بازار ارز بانک مركزی در برابر ارز هيئت
پولي تعدیل كند ،افرادی كه از دولت پرداختي دریافت ميكنند زیان كمي از دریافت پول با ارز بانک مركزی
بجای ارز هيئت پولي متحمل خواهند شد .بازاری فاقد محدودیت برای مبادله دو نوع از ارز وجود خواهد داشت
كه مردم را قادر ميكند ارز بانک مركزی خود را در صورت تمایل فوراً مبادله كنند.
نحوه انتخاب ارز ذخيره
هيئت پولي چه نوع ارز ذخيرهای را باید انتخاب كند؟ محتملترین گزینهها برای اكثر كشورها دالر
آمریکا ،یورو یا ین ژاپن هستند كه سه ارز كليدی تجارت و ماليه جهان محسوب ميشوند.
دالر آمریکا پركاربردترین ارز در تجارت و ماليه جهاني است .مواد خام ،مثل نفت ،گاز طبيعي ،چوب
و مواد معدني ،عمدتاً با دالر آمریکا در بازارهای جهاني قيمتگذاری ميشوند .دالر همچنين این مزیت را
دارد كه پيشاپيش پركاربردترین ارز موازی غيررسمي و واحد حسابداری متداول در بسياری از كشورهای
در حال توسعه است .انتخاب دالر شامل كمترین تغيير عادات هرگونه ارز ذخيره در چنين كشورهایي
ميشود .از گذشته ،دالر ،تورم پایين ،اعتبار باال ،قابليت تبدیل كامل و نرخهای بهره واقعي پایين داشته
است و احتمال باالیي دارد كه عملکرد تاریخي به طرز استثنایي خود را ادامه دهد.
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یورو یکي دیگر از ارزهای ذخيره احتمالي است .این پول ،ارز غرب اروپاست كه بزرگترین شریک
تجاری و منبع بالقوه سرمایهگذاری خارجي جدید برای كشورهایي در شرق اروپا ،شوروی سابق و آفریقا
محسوب ميشود .مشخص نيست كه آیا یورو به مانند مهمترین ارز قبلي خود ،یعني مارک آلمان عمل
كند ،ولي حتي اگر یورو به اندازه ارز متوسط غرب اروپا عمل كند ،همچنان بهتر از عملکرد ارزهای
حداقل  90درصد كشورهای در حال توسعه خواهد بود.
ین ژاپن كاربرد كمتری در تجارت بينالملل یا به صورت ارز موازی در مقایسه با دالر یا مارک دارد.
حتي با وجود این هم ،تجارت ژاپن و سرمایهگذاری از جانب ژاپن از دهه  1980در بسياری از كشورها،
به ویژه كشورهای واقع در آسيا اهميت یافته است .ین تورم پایيني از اواسط دهه  1970داشته است و
سابقه بلندمدت نسبتاً خوبي از لحاظ ثبات دارد.
سبدی از ارزهای خارجي به عنوان ارز ذخيره برای اكثریت قاطع هيئتهای پولي بالقوه مفيد به نظر
نميرسد .سبد شفافيت كمتری در مقایسه با ارز ذخيره واحد دارد و ازاینرو ممکن است به سرعت اعتبار
باالیي برای هيئت پولي كسب نکند .سبد همچنين هزینههایي بيشتری بر هيئت پولي از لحاظ زمان مدیریت
و هزینه تراكنش وضع ميكند .سبد ،ریسک مبادله با هرگونه ارز ذخيره واحد را از بين نميبرد ،به این ترتيب
كه نوسان احتمالي بيشتر نرخ مبادله با هر جز از سبد را به دليل نوسان كمتر كل سبد از دست ميدهد .در
صورتي كه افراد مجاز به نگهداری از سپردههای ارزی باشند ،آنهایي كه مزایای تغييرپذیری كمتر با سبدی از
ارزها را ميخواهند ،ميتوانند سبدهای خود را با نگهداری از مجموعهای از ارزها یا با معامله اختيارات و شرایط
آتي ارز ایجاد كنند :همان كاری كه افراد در هنگكنگ انجام ميدهند.
تا اینجا ،تبعات انتخاب ارزهای ذخيره مختلف را برای كشورهای در حال توسعه لحاظ كردیم.
همچنين خوب است تبعات آن برای كشور ذخيره را هم لحاظ كنيم .در صورت استفاده گسترده از ارز
ذخيره به عنوان ارز موازی ،تقاضا برای اسکناسها با ارز ذخيره احتماالً كاهش خواهد یافت چون مردم
اسکناسهای با ارز ذخيره را با اسکناسها و سکههای هيئت پولي مبادله خواهند كرد .از سوی دیگر،
بانکهای تجاری متقاضي ارز ذخيره بيشتری ،یا به صورت مستقيم یا از طریق بانکهای نظير در كشور
ذخيره به عنوان شيوهای برای تسویه پرداختها ،خواهند بود.
ازاینرو اثر خالص ارز هيئت پولي بر تقاضا برای پایه پولي ارز ذخيره در این مورد نامعلوم است .در
هر صورت ،اقتصادهای اكثر كشورهای در حال توسعه در مقایسه با اقتصادهای آمریکا ،منطقه یورو و
ژاپن كوچک هستند ،ازاینرو اثر اوليه هيئت پولي كه دالر ،یورو یا ین را به عنوان ارز ذخيره انتخاب
ميكند به تناسب كوچک خواهد بود.
پيوند دادن ارز هيئت پولي به ارز خارجي كشور را در معرض سلطه خارجي سياسي قرار نميدهد ،بلکه پيوند
دادن این ارز به ارز خارجي مناسب ميتواند عنصر غرور ملي را با دادن ارزی سالم به اندازه ارز ذخيره بازگرداند.
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فصل بعدی نشان ميدهد در صورتي كه ارز ذخيره بيثبات شود هيئت پولي چه كاری باید انجام دهد.
نحوه محاسبه ذخایر خارجی اوليه
هيئت پولي به چه ميزان از ذخایر خارجي اوليه نياز خواهد داشت؟ پاسخ به آن تا حدود وابسته به نحوه
تأسيس هيئت پولي است .در صورت تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي ،كل پایه پولي داخلي به ذخایر
خارجي  100درصد به عنوان پشتوانه نياز خواهد داشت .در صورتي كه هيئت پولي صادركننده ارز موازی
باشد ،ذخایر خارجي اوليه ميتوانند كوچکتر باشند.
ابتدا فرض كنيد كه بانک مركزی به هيئت پولي تبدیل ميشود .ذخایر خارجي مورد نياز سيستم
هيئت پولي به اندازه پایه پولي و نرخ مبادله با ارز ذخيره بستگي خواهد داشت.
پایه پولي اغلب اسکناسها و سکههای ارزی در گردش (فارغ از نگهداری توسط بانکهای تجاری یا
عموم مردم) و سپردههای بانکهای تجاری موجود در بانک مركزی را شامل ميشود .اسکناسها و
سکههای ارز در گردش باید  100درصد به پشتوانه ذخایر خارجي در سيستم هيئت پولي باشند.
همانگونه كه قبالً در این فصل تشریح شد ،لزومي ندارد تمام ذخایر ارزی بانکهای تجاری به اسکناسها
و سکههای هيئت پولي یا اوراق بهادار خارجي تبدیل شوند ،اگرچه آنهایي كه اینگونه هستند باید 100
درصد به پشتوانه ذخایر خارجي باشند .ذخایر قابل استفاده بانکهای تجاری آنهایي هستند كه فراتر از
ذخایر الزم حداقلي هسند .ازاینرو ،برای مثال ،اگر شرط ذخيره  20درصد باشد ،بانک تجاری دارای 25
درصد ذخيره ،تنها به اندازه  5درصد ذخایر قابل استفاده از سپردههای عمومي نزد خود را خواهد داشت.
در سيستم هيئت پولي ،دولت نباید هيچگونه شرط ذخيره را اعمال كند .بانکهای تجاری باید نسبتهای
ذخيره خود را ،همانگونه كه در اكثر سيستمهای هيئت پولي اینگونه بوده است ،مطابق با تشخيص خود از
اقدام احتياطي تعيين كنند .در نظامهای بانکداری مدرن فاقد شرط ذخيره ،بانکهای تجاری اغلب تنها به
اندازه چند درصد از سپرده ذخایر نگهداری ميكنند .شرط اوليه فناوری بانکداری در بسياری از كشورهای در
حال توسعه ممکن است در ابتدا حفظ نسبتهای ذخيره باالتر از بانکهای واقع در سيستمهای بانکداری
مدرن بدون شرط ذخيره قانوني را ضروری كند .جهت تأمين ذخایر بيش از مقدار كافي برای بانکهای تجاری
داخلي ،فرض كنيد كه بانکها به ذخایر  10درصد از سپردهها نياز دارند (اینها ذخایری هستند كه بعد از
بازسازی ،در صورت لزوم ،در اختيار خواهند داشت) .نسبت واقعي بهكاررفته از موردی به مورد دیگر متفاوت
خواهد بود .از آنجا كه طبق این پيشنهاد هيچگونه شرط ذخيره برای امور تجاری در سيستم هيئت پولي
وجود نخواهد داشت ،تمامي ذخایر بانکهای تجاری باقيمانده بعد از اصالح پولي ذخایر قابل استفاده خواهند
بود .با این حال ،فراهم كردن امکان تبدیل تمامي ذخایر جاری بانکهای تجاری به ذخایر قابل تبدیل در
سيستم هيئت پولي ممکن است خطر احيای تورم را به همراه داشته باشد .زیرا حداقل نيمي از ذخایر جاری
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ممکن است اضافه باشند و بانکها برای اطمينان از قابليت تبدیل سپردههای خود به اسکناسها و سکههای
هيئت پولي به آن نيازی نداشته نباشند .ذخایر اضافي ميتوانند مشابه با آنچه كه در جدول  3-2نشان داده
شده است ،به پایهای برای افزایش وامهای بانکي و در نتيجه افزایش قيمت كاالهای داخلي تبدیل شوند.
اقتصاد در نهایت به مجموعه جدیدی از قيمتهای باالتر و تسویهكننده بازار دست خواهد یافت ،ولي در همين
حال تورم آثار نامطلوبي خواهد داشت.
در صورت تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي ،مقدار ذخایر خارجي اوليه الزم برای سيستم هيئت
پولي ،مجموع اسکناسها و سکههای در گردش به عالوه  10درصد از سپردهها (رقم نسبتاً اختياری ولي
كامالً كافي كه قبالً بررسي شد) تقسيم بر نرخ مبادله ارز به ازای هر واحد از ارز ذخيره است .در بسياری
از موارد تعيين اینکه از چه نرخ مبادلهای در محاسبات استفاده شود دشوار است چرا كه هيچگونه بازار
قانوني فاقد محدودیت برای ارز وجود ندارد .به طور كلي مطلب چنداني درباره نرخ مبادله مناسب
نميتوان گفت .با این حال ،تأكيد ميكنيم فارغ از اینکه از چه نرخي استفاده شود ،هر محاسبهای صرفاً
برآورد خواهد بود و مقدار واقعي ذخایر الزم با نرخ ارز محقق شده در طول دوره كوتاه از شناورسازی،
قبل از ثابت شدن نرخ مبادله با ارز ذخيره تعيين خواهد شد.
در مقابل ،در صورتي كه هيئت پولي به عنوان صادركننده ارز موازی وضع شود ،هيچگونه مقدار
معيني از ذخایر خارجي اوليه الزم نخواهد بود ،زیرا هيئت پولي پشتوانه ای برای پایه پولي ارز بانک
مركزی را تأمين نخواهد كرد .تمامي اسکناسها و سکههای هيئت پولي در گردش باید  100درصد به
پشتوانه ذخایر خارجي باشند ،ولي هيئت ميتواند كار خود را با هرگونه مقدار اوليه ذخایر خارجي كه
بهدست مي آورد آغاز كند .مقدار اوليه ذخایر خارجي باید كافي باشد تا به مردم نشان دهد كه هيئت
پولي نهادی قابل مالحظه است .توجه داشته باشيد كه در رویکرد ارز موازی ،به بانکهای تجاری هيچ
یک از ذخایر خارجي اوليه داده نميشود .این بانکها ،در صورتي كه به ارائه سپرده با ارز هيئت پولي
تمایل داشته باشند ،باید اسکناسها و سکهها با ارز هيئت پولي یا دارایي با ارز ذخيره را بهدست آورند.
نحوه كسب ذخایر خارجی اوليه
بعد از محاسبه مقدار ذخایر اوليه خارجي مورد نياز هيئت پولي ،هيئت پولي چگونه ميتواند این ذخایر
را بهدست آورد؟
در رویکرد تبدیل ،مقدار خالص ذخایر خارجي مورد نياز هيئت پولي معادل مقدار ناخالص منهای
ذخایر خارجي موجود خواهد بود .در رویکرد ارز موازی ،مقدار خالص ذخایر خارجي اوليه مورد نياز هيئت
پولي معادل مقدار ناخالص خواهد بود ،چرا كه بانک مركزی همچنان وجود خواهد داشت و هيئت پولي
هيچگونه ذخایری از بانک مركزی كسب نخواهد كرد.
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در هركدام از دو رویکرد ،در صورت كوچکي ذخایر خارجي موجود ،هيئت پولي ممکن است به
ذخایر خارجي بيشتر برای تأمين پشتوانه نياز داشته باشد .ذخایر خارجي از چندین منبع قابل كسب
هستند .دولت ميتواند اموال دولتي را به ازای ارز خارجي كامالً قابل تبدیل اجاره دهد یا بفروشد .به
طریق مشابه ،در صورت تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي ،دولت ميتواند اموال دولتي را اجاره دهد یا
بفروشد و اسکناس جدید منتشر نکند (این امر مشابه فرایند توصيف شده در جدول  3-13خواهد بود
كه پایه پولي و عرضه كل پول را كاهش ميدهد) .از تکنيک مشابهي در اسلووني برای خصوصيسازی
آپارتمانها و وضع توالر اسلووني به عنوان ارز جدید برای جایگزیني دینار یوگسالوی استفاده شد .جهت
خرید آپارتمان ،اسلوونيایيها مجبور به پرداخت با توالر و تهيه توالر بودند ،آنها باید ارز خارجي ،مثل
مارک آلمان و شيلينگ استراليا را با توالر مبادله ميكردند .تركيب خصوصيسازی و اصالح ارزی به ورود
ارز خارجي به بانک مركزی اسلووني انجاميد ( .)Pleskovic and Sachs 1992یکي دیگر از منابع
احتمالي ذخایر ،وام از صندوق بينالمللي پول است كه برای مثال در سال  1997برخي از وجوه الزم
برای رساندن ذخایر سيستم شبههيئت پولي به سطحي كافي را وام داد .برای «خالص» نگه داشتن هيئت
پولي ،اساسنامه باید آن را از پذیرش هر وامي غير از وام برای ذخایر خارجي اوليه منع كند.
در صورتي كه هيئت پولي از  IMFوام بگيرد ،باید وام را بازپرداخت كند .حتي در صورتي كه هيئت
پولي منابع اوليه غير از  IMFندارد ،مشکلي در بازپرداخت وام در عرض  15تا  20سال نخواهد داشت.
از آنجا كه هيئت پولي ارز سالمي صادر خواهد كرد ،مردم به تبادل اسکناسهای خارجي -كه اكنون
دارند -و نگهداری از اسکناسها و سکههای هيئت پولي به جای آن تمایل خواهند داشت .از آنجا كه
هيئت پولي به رشد اقتصاد كمک خواهد كرد ،تقاضای كلي برای ارز داخلي افزایش خواهد یافت .در
نتيجه ،گردش اسکناس و سکه هيئت پولي از مقدار اوليه آن و متناسب با آن ذخایر خارجي افزایش
خواهد یافت و حقالضرب از ذخایر خارجي افزوده خواهد شد .بر اساس مقایسههای بينالمللي تاریخي و
فعلي رابطه ميان درآمد و گردش اسکناسها و سکهها ،1گردش اسکناس و سکههای هيئت پولي احتماالً
معادل حداقل  3درصد از  GDPدر عرض سه سال بعد از گشایش هيئت پولي خواهد بود .در صورتي
كه حقالضرب خالص هيئت پولي  4درصد از گردش اسکناس و سکه آن باشد ،هيئت پولي قادر به
بازپرداخت حداقل  0/12درصد از  GDPدر سال به  IMFخواهد بود .اینها برآوردهای محتاطانه هستند
كه البته ممکن است بسياری از كشورها از آنها فراتر روند.
بعد از گشایش هيئت پولي ،ماهيت خود اصالحگر فرایند عرضه پول در سيستم هيئت پولي عرضه
پول را قادر به تطبيق با تغييرات در تقاضا برای پول خواهد ساخت .تجربه نشان ميدهد كه هيئت پولي
مانع از افزایشهای سریع در عرضه پول توجيه شده با رشد اقتصادی نشده است .سرمایهگذاری خارجي
 .1به )Bordo and Jonung (1987: Appendix

و آمار مالی بينالمللی صندوق بينالمللی پول رجوع کنيد.
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عرضه پول در سيستمهای هيئت پولي را قادر به افزایش دائمي عليرغم چند دهه كسری حساب جاری
كرده است .خوب است یکي از مطالبي كه قبالً گفتيم را لحاظ كنيم كه تنها به رویکرد تبدیل اعمال
ميشود و نه رویکرد ارز موازی .فرض كنيد كه ممانعت از تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي به افزایش
اعتبار ارز به حدی منجر شود كه در طول دوره كوتاهي از نرخهای ارز شناور (گام  2از رویکرد ارز موازی)
نرخ مبادله ارز د ر مقایسه با نرخ قبلي افزایش یابد و ذخایر خارجي الزم برای سيستم هيئت پولي در
نتيجه آن رشد قابل مالحظه ای را تجربه كنند .در این صورت ،همين موفقيت اصالح پولي دولت را به
كسب ذخایر اضافي الزم قادر خواهد ساخت .افزایش ارزش نرخ مبادله ارز خود را در افزایش اعتماد به
اقتصاد نشان خواهد داد .افزایش اعتماد ،ارزش سرمایهای (ارزش فعلي) دارایيها در كشور را افزایش
خواهد داد .افزایش اعتماد در اقتصاد ،دولت را حتي به كسب مقداری بزرگ از ذخایر خارجي اوليه برای
هيئت پولي با وضع ماليات یا استقراض قادر خواهد ساخت .در عمل ،فقدان ذخایر خارجي اوليه مسئلهای
برای هيچ هيئت پولي یا سيستم هيئت پولي نبوده است .در جاهایي كه ذخایر در آغاز كافي نبودهاند،
امکان اصالح با استفاده از استقراض یا تأمين خطوط اعتباری ،ممکن بوده و رشد سریع پایه پولي كه در
نتيجه اعتماد به ارز بهوجود آمده است حقالضرب برای بازپرداخت منابع استقراضي را ایجاد كرده است.
 . 5نحوه گرداندن و حفاظت از هيئت پولی
نحوه گرداندن هيئت پولی
گرداندن هيئت پولي معمول آسان است .هيئتهای پولي قدیم اغلب به اندازه ده نفر یا كمتر كارمند
داشتند .هيئتهای پولي قدیم با واگذاری وظایف اداری و سرمایهگذاری به طرفهای بيروني صرفهجویي
ميكردند ،هيئت پولي جدید نيز ميتواند به طریق مشابه عمل كند .سادگي بسيار هيئت پولي یکي از
مزایای سيستم هيئت پولي است .همانگونه كه اشاره كردیم ،بسياری از بانکهای مركزی در كشورهای
در حال توسعه فاقد كارمندان با مهارت فني جهت مدیریت شایسته سياست پولي هستند .جزئيات اداری
اصلي گرداندن هيئت پولي به شرح زیر

هستند1.

اساسنامه :پيوست ،حاوی قانون نمونه هيئت پولي است كه خالصهای از مشخصات اساسنامههای
هيئتهای پولي گذشته را در یک فرم خالصه كرده و هيئت پولي را قادر به فعاليت كارآمد ميكند.
سياست مبادله :هيئت پولي اسکناسها و سکههای خود را در زمان تقاضا با نرخي ثابت با ارز ذخيره در
دفاتر یا نمایندگيهای خود مبادله خواهد كرد .هركسي كه ارز ذخيره دارد ميتواند آن را با اسکناسها و سکههای

 .1جهت مشاهده اطالعات بيشتر در زمينه فعاليتهای هيئتهای پولی قدیمی ذکر شده در این فصل به اثر Schuler
) (1992bرجوع کنيد.

___________________________________________________________ 77

هيئت پولي با نرخ ثابت مبادله كند و هر فردی كه اسکناس و سکه هيئت پولي دارد ميتواند آن را با ارز ذخيره
با نرخ ثابت مبادله كند .نگهداری از منبع بزرگي از اسکناسهای ارز ذخيره به كاهش سود هيئت پولي منجر
ميشود ،زیرا هيئت پولي قادر به سرمایهگذاری این منابع در اوراق بهادار مشمول بهره نخواهد بود .ازاینرو،
هيئت پولي باید برای تقویت فعاليت مبادله ارز با بانکهای مركزی و استفاده گسترده از انتقال وجوه الکترونيکي
برای پرداخت یا پذیرش اوراق بهادار با ارز ذخيره تالش كند.
ارباب رجوع :اگرچه هيئت پولي باید فعاليت مبادله ارز عمده را با بانکهای تجاری تقویت كند ،عموم
مردم نيز باید اجازه تعامل مستقيم با هيئت پولي را داشته باشند .برخي از هيئتهای پولي مستعمره بریتانيا
تنها با بانکها تعامل داشتند كه شيوهای برای كاهش نياز آنها به كارمند بود (.)Greaves 1953: 13
تبعيض اینگونه عليه عموم مردم غيرضروری و ناعادالنه به نظر ميرسد .اكثر مردم در هر صورت به مبادله
ارز از طریق بانکهای تجاری خواهند پرداخت .همانگونه كه هيئت پولي غرب آفریقا در زمان تغيير از تعامل
صرف با بانکهای تجاری به تعامل با مردم متوجه این مسئله شد .دادن حق تعامل مستقيم به هيئت پولي
حد پایيني بر حق كميسيوني وضع ميكند كه بانکهای تجاری برای مبادله ارز هيئت پولي با ارز ذخيره
دریافت ميكنند .این امر اغلب به استحکام پيوند ميان ارز هيئت پولي و ارز ذخيره منتهي ميشود كه آربيتراژ
ميان كشور ميزبان هيئت پولي و كشور ذخيره را پربازدهتر ميكند.
حدود باالیی و پایينی مبادله :بسياری از هيئتهای پولي ،برای كاهش هزینههای مدیریتي خود،
حداقل مقدار مبادله وضع كردهاند .هيئتهای پول مستعمره بریتانيای كوچک مانند هيئتهای جامائيکا
یا باربادوس شرط حداقل  1000پوند را داشتند؛ هيئتهای بزرگتر مانند هيئت پولي غرب آفربقا حداقل
 10000پوند ميخواستند ( .)Greaves 1953: 13برای تقویت اعتماد ،هيئت پولي كه مطابق با
پيشنهاد ما تأسيس شده است هيچگونه مقدار حداقلي را نباید وضع كند .در این صورت عموم مردم
خواهند دانست كه هيئت پولي همواره آماده تبدیل هر مقدار از ارز هيئت پولي به ارز ذخيره است .البته،
هيچگونه حد باالیي برای مقدار ارز ذخيره یا اسکناسها یا سکههای در گردش خود كه هيئت پولي برای
مبادله قبول ميكند نيز وجود نخواهد داشت .هيچ هيئت پولي قدیمي به غير از برمودا تا به حال حد
باالیي برای مبادالت نداشته است ،چون حد باال به محدودیت قابليت تبدیل كامل به ارز ذخيره منتهي
ميشود كه هدف از سيستم هيئت پولي است.
حق كميسيون :برخي از هيئتهای پولي حق كميسيون  1/8تا  1درصدی دریافت ميكردند؛
برای مثال ،هيئت پولي شمال روسيه حق كميسيون  1درصد را دریافت ميكرد .سایر هيئتها حق
كميسيون كمتری برای تراكنشهای بزرگ در مقایسه با تراكنشهای كوچک دریافت ميكردند .توصيه
ميكنيم هيئت پولي تأسيسشده مطابق پيشنهاد ما حق كميسيوني بابت مبادالت دریافت نکند .مزایای
اجتماعي عدم دریافت حق كميسيون تا حد زیادی بيشتر از مزایای مادی دریافت كارمزد است .حق
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كميسيون به تضعيف پيوند با ارز ذخيره ،به ویژه برای انتقاالت سرمایه كوتاهمدت منجر ميشود ،چون
هزینههای باالیي نسبت به مزایای آربيتراژ تحميل ميكند .تعدادی از هيئتهای پولي ،به ویژه هيئت
پولي شرق آفریقا در اواخر عمر خود ،به عمد حق كميسيون خود را برای تأثيرگذاری بر انتقاالت سرمایه
دستکاری ميكردند ( .)Kratz 1966: 246-7هدف از هيئت پولي از بين بردن ریسک مبادله با ارز
ذخيره است ،به همين دليل ایجاد موانع برای مبادله با ارز ذخيره بيمعناست .به عالوه ،حق كميسيون
درآمد كمي برای هيئت پولي به همراه ميآورد و در هر صورت بيشتر درآمد خود را از بهره بر دارایيهای
خارجي كسب ميكند .تبادالت هيئت پولي باید از ماليات معاف شوند تا مانع از تالش دولت برای دریافت
ماليات از هيئت پولي بابت وجود آن شوند .هيئت پولي همچنين باید از سایر موانع قاتوني كه ممکن
است تبادالت آن را متوقف كنند معاف شوند.
دفاتر :هيئت پولي باید دفتر اصلي خود را در مركز مالي كشور داشته و چندین دفتر شعبهای یا
نمایندگي در سایر شهرهای بزرگ در صورت بزرگ بودن كشور داشته باشد .دفتر اصلي اكثر كارها را
انجام خواهد داد .نقش اصلي دفاتر شعبهای یا نمایندگيها ذخيرهسازی و توزیع اسکناس و سکههاست.
هيئت پولي نباید شعبات واقعي داشته باشد .در عوض ،یک یا چند بانک تجاری ميتوانند كارگزار هيئت
در خارج از مركز مالي باشند ،همانگونه كه بانک بریتانيای غرب آفریقا چنين نقشي را برای هيئت پولي
غرب آفریقا داشت .هيئت پولي باید دفتری در خارج از كشور ،در كشور ذخيره یا مركز مالي امني مثل
سوئيس داشته باشد .دفتر خارجي ،در صورتي كه دولت دفاتر داخلي هيئت پولي را تهدید كند ،مکان
پشتيباني را برای نقد كردن اسکناسها و سکهها فراهم ميكند.
مدیریت :هيئت پولي باید دارای هيئت مدیره كوچکي برای نظارت بر كاركنان هيئت باشد .هيئتهای
پولي قدیمي بين سه تا هشت مدیر داشتند .اختيارات هيئت مدیره و كاركنان هيئت پولي ،برخالف نظایر
خود در بانکهای مركزی ،محدود خواهد بود و هيچگونه كنترل اختياری بر پایه پولي خود نخواهند داشت.
برای حفاظت از هيئت مدیره در برابر فشار سياسي جهت تبدیل هيئت پولي به بانک مركزی ،مدیران باید
دورههای مداوم داشته باشند .همچنين ،برخي از مدیران ميتوانند خارجي باشند كه توسط بانکهای تجاری
خارجي ،یا شاید توسط صندوق بينالمللي پول در صورتي كه  IMFبرخي از ذخایر خارجي اوليه هيئت پولي
را وام دهد ،منصوب ميشوند .بخش بعدی به این پيشنهاد ميپردازد.
كاركنان :كاركنان هيئت پولي دو وظيفه دارند :مبادله اسکناسها و سکههای هيئت پولي با ارز
ذخيره ،یا عکس آن و سرمایهگذاری دارایيهای هيئت پولي در اوراق بهادار كمخطرِ ارزشگذاری شده و
قابل پرداخت با ارز ذخيره .كار مبادله تنها به تعداد كمي تحویلدار بانک نيازمند است .كار سرمایهگذاری
نيازمند تعدادی معاملهگر مالي است ،ولي از آنجا كه هيئت پولي از رویههای سرمایهگذاری نسبتاً معمول
و محافظهكارانه پيروی خواهد كرد ،مخارج سرمایهگذاری آن كمتر از بانکهای تجاری با دارایيهای
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مشابه خواهند بود .دارایيهای هيئت پولي باید در مؤسسات مناسبي در خارج از كشور ،برای مثال نزد
یک یا چند بانک تجاری یا بانک مركزی ،نگهداری شود .هيئتهای پولي قدیمي كاركنان كمي داشتند.
هيئت پولي غرب آفریقا ،كه به نيجریه ،غنا ،سریلئون ،گامبيا ،كامرون و توگولند خدمات ميداد تنها
یک كارمند در دفتر مركزی لندن خود داشت ( .)Loynes 1962: 18این هيئت و سایر هيئتهای
پولي كار مبادله و سرمایهگذاری خود را به بانکها و سایر عوامل واگذار كردند .هيئت پولي جدید ميتواند
همين كار را انجام دهد اگر در استخدام كاركنان خود كارآمدتر باشد.
نسبت ذخيره :هيئت پولي كار خود را با ذخایر خارجي معادل با  100درصد اسکناسها و سکههای
در گردش خود آغاز خواهد كرد .به عالوه ،مانند اكثر هيئتهای پولي ،هيئت پولي باید صندوق ذخيرهای
ایجاد كند برای اطمينان از اینکه ذخایر خارجي آن هيچگاه كمتر از  100درصد نيستند ،حتي در صورتيكه
دارایيهای آن بخشي از ارزش بازاری خود را از دست بدهند (برای مثال ،در صورت افزایش نرخهای بهره،
اصل اوراق بهادار با نرخ ثابت كاهش یابد) .بسياری از هيئتهای پولي صندوق ذخيرهای معادل  10درصد
اسکناسها و سکههای در گردش تهيه كردهاند ( .)Clauson 1944: 9آنها اغلب تا زمان پر شدن صندوق،
تمامي حقالضرب خالص را به صندوق پرداخت كرده و تمامي حقالضرب خالص دیگر را به دولتها پرداخت
كردهاند .این قوانين هيچ فرصتي برای سياست پولي اختياری در زماني كه ذخایر خارجي بين  100تا 110
درصد هستند باقي نميگذارند .هيئت پولي باید قواعد مشابهي را اتخاذ كند.
تركيب ذخایر :هيئت پولي باید ذخایر خارجي خود را در قالب دارایيهای كمخطری نگهداری
كند كه تنها با ارز ذخيره قابل پرداخت هستند .اكثر ذخایر خارجي هيئت پولي اوراق بهادار كمخطر و
مشمول بهره خواهند بود .هيئت همچنين ميتواند برخي از ذخایر خارجي را در سپردههای مشمول بهره
در بانکهای تجاری معتبر در كشور ذخيره ،یا در اسکناسهای كشور ذخيره یا سپردههای فاقد بهره در
بانک مركزی كشور ذخيره نگهداری كند .تا جای ممکن ،هيئت پولي باید از نگهداری دارایيهای فاقد
بهره خودداری كند.
هيئت پولي همچنين نباید دارایيهای ارزشگذاری شده با ارز داخلي را نگهداری كند ،زیرا این كار راه را
برای فعاليتهایي از نوع بانکداری مركزی فراهم ميكند .به طور خاص ،هيئت پولي ميتواند پایه پولي داخلي
خود را با تغيير دارایيهای اوراق بهادار داخلي خود ،به مانند بانک مركزی ،افزایش یا كاهش دهد .مجاز كردن
نگهداری از دارایيهایي داخلي یکي از گامهایي بود كه هيئتهای پولي شرق آفریقا و جنوب رودزیا را به سمت
بانک مركزی شدن هدایت كرد ( .)Kratz 1966: 236-41; Newlyn and Rowan 1954: 67-9خوب
است در اساسنامه یا قوانين فرعي هيئت پولي مشخص كنيم كه هيئت از چه نوع دارایي ميتواند نگهداری كند.
همانگونه كه تجربه هيئت پولي شمال روسيه را نشان ميدهد ،نگهداری از دارایيهای داخلي ،عالوه بر
هموار كردن مسير برای بانکداری مركزی ميتواند پرخطر باشد .هيئت پولي شمال روسيه  25درصد از ذخایر
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خود را به صورت اوراق قرضه دولت شمال روسيه نگه ميداشت .در زمان تصرف شمال روسيه توسط ارتش
سرخ ،دولت شمال روسيه در زمينه این اوراق قرضه دچار نکول شد .در نتيجه ،دولت بریتانيا ،دارنده اصلي
اسکناسهای هيئت پولي ،در حدود  15/5ميليون روبل را از دست داد (.)Hanke and Schuler 1991a
محدودیت هيئت پولي به دارایيهای قابل پرداخت توسط ارز ذخيره نباید هيئت پولي را به اوراق
بهادار صادر شده در كشور ذخيره محدود كند .بسياری از دولتها و شركتها به دنبال صدور اوراق بهادار
ارزشگذاری شده با پول یورویي ]مترجم :پول داخلي نگهداری شده داخلي در خارج از سرزمين را
اصطالحاً یوروكارنسي 1ميگویند و الزاماً منظور یورو نيست[ ( به صورت فراساحل) هستند .برای مثال،
شعبات بانکهای فرانسوی در لندن به صدور اوراق قرضه برای دالر مبادرت ميكنند و هيئت پولي
ميتواند این اوراق قرضه را در صورتي كه دالر ،ارز ذخيره باشد خریداری كند .با این حال ،برای جلوگيری
از درگيری هيئت پولي در سياستهای ماليه دولت داخلي ،هيئت پولي ،فارغ از اینکه با چه ارزی قابل
پرداخت هستند ،باید از نگهداری اوراق بهادار دولتي داخلي یا اوراق بهادار صادرشده توسط بنگاههای
دولتي داخلي منع شود.
سررسيد ذخایر :ممکن است برای اساسنامه یا قوانين فرعي هيئت پولي ،محدود كردن سررسيد
دارایيهایي كه نگهداری ميكند ،مثالً برای ده سال مفيد باشد .اوراق قرضه بلند مدت ،اگرچه ممکن
است بازدهي متوسط باالتری در مقایسه با دارایيهای كوتاهمدت به همراه داشته باشند ،با نرخهای بهره
ثابت دچار نوسان ارزش زیادی به مانند نرخهای بهره ميشوند .برخي از هيئتهای پولي مستعمره بریتانيا
كه در اوراق قرضه پوند بلندمدت سرمایهگذاری كردند ،به این دليل كه وجوه ذخيرهای جمعآوری كرده
بودند كه غالباً معادل  10درصد اسکناسها و سکههای در گردش بود ،و اگرچه ذخایر خارجي آنها فراتر
از  100بود ،در زمان افزایش شدید نرخ بهره پوند در دهه  1950دچار زیانهای بزرگي شدند.
هيئتهای پولي مستعمره بریتانيا اغلب ذخایر خارجي خود را به «ذخيره نقدشونده» 2و «ذخيره
سرمایهگذاری» 3تقسيم ميكردند .ذخيره نقد از اوراق بهادار قابل پرداخت در كمتر از دو سال تشکيل
ميشد و اغلب در حدود  30درصد كل ذخایر بود .ذخيره سرمایهگذاری از اوراق بهادار قابل پرداخت با
بيش از دو سال تشکيل ميشد و مابقي كل ذخایر بود .ذخيره سرمایهگذاری معادل تقاضای «هسته
اصلي» عموم مردم برای اسکناسها و سکههای هيئت پولي بود ( .)Clauson 1944: 8- 11شاید در
ابتدا الزم باشد ذخيره نقد هيئت پولي بيش از  30درصد باشد ،ولي در ادامه هيئت باید بتواند نسبت
فزایندهای از دارایيهای خود را در ذخيره سرمایهگذاری پربازدهتر با بهبود موقعيت اقتصادی كشور
ميزبان هيئت پولي نگهداری كند.
Eurocurrency
Liquid Reserve
Investment Reserve

1.
2.
3.
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مخارج :با توجه به تجربه هيئتهای پولي قبلي ،مخارج متوسط هيئت پولي نباید بيش از  1درصد
دارایيهای كل و حتي به اندازه درصدی از آن باشند .چاپ اسکناس و ضرب سکه بزرگترین هزینه
خواهد بود .دستمزدها احتماالً بزرگترین هزینه بعدی خواهند بود .اجارهبها ،آب و برق و سایر هزینهها
احتماالً كوچک خواهند بود.
اسکناسهای صادر شده توسط هيئت پولي باید در خارج چاپ شوند .چاپ اسکناس در خارج مانع
از تصرف دستگاههای چاپ توسط دولت و وارونه كردن سيستم هيئت پولي با چاپ اسکناس فاقد پشتوانه
با ذخایر خارجي ميشود .هزینه چاپ اسکناسها در خارج از كشور ممکن است بيشتر از چاپ آنها در
داخل كشور باشد ،ولي این هزینه اضافه به صورت نوعي از بيمه ارزشش را دارد .هزینه چاپ اسکناس
 26تا  45دالر به ازای هر هزار بسته  ،با توجه به به مشخصات طراحي اسکناسهاست ( Berreby
1992؛ همچنين به اثر  Shapiro 1993رجوع كنيد).
حقالضرب :بر خالف اوراق بهادار و بسياری از سپردههای بانکي ،اسکناس و سکه هيچگونه بهرهای
پرداخت نميكنند .ازاین رو اسکناس و سکه به مانند وام بدون بهره از جانب افرادی هستند كه آن را از
طرف صادركننده نگه ميدارند .هيئت پولي ،حقالضرب ناخالصي معادل بهره ناشي از دارایيهای اوراق
بهادار با ارز ذخيره خود كسب ميكند .حقالضرب خالص (سود) حقالضرب ناخالص منهای مخارج
قراردادن و حفظ اسکناس و سکهها در گردش است .به عالوه ،در صورت نابودی سکه و اسکناسها ،ارزش
خالص هيئت پولي افزایش خواهد یافت ،زیرا بدهيهای آن كاهش خواهند یافت ،ولي دارایيهای آن نه.
فرض كنيد كه ارز ذخيره هيئت پولي ،دالر آمریکا باشد .در سيستم هيئت پولي ،تنها تفاوت ميان استفاده
از اسکناس و سکههای هيئت پولي به جای اسکناسها و سکههای دالر این است كه هيئت پولي به جای
سيستم ذخایر فدرال آمریکا حقالضرب خالص را دریافت ميكند .هيئت پولي ميتواند حقالضرب خالص
قابل مالحظهای كسب كند .مجموعهای از اوراق بهادار بلندمدت و كوتاهمدت بازده متوسط حداقل 5
درصد در سال كسب ميكنند .مخارج هيئت پولي نباید بيشتر از  1درصد در سال شود و ميتواند كمتر
از یک درصد در سال باشد .در این صورت ،حقالضرب خالص حداقل معادل  4درصد در سال از گردش
متوسط اسکناسها و سکههای در گردش خواهد

بود1.

نحوه حفاظت از هيئت پولی
عليرغم موفقيت اقتصادی سيستم هيئت پولي در اوایل این قرن ،هيئتهای پولي امروزه تنها در چند
كشور وجود دارند .هيئتهای پولي در جاهای دیگر به بانکهای مركزی تبدیل شدند چون دولتها تحت

 .1برای مشاهده روابط ریاضی حقالضرب به ) Osband and Villanueva (1992: Appendix Aرجوع کنيد .برای مطالعه
تجربی حقالضرب به  Fischer 1982رجوع کنيد.
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تأثير انتقادهای اقتصادی نادرست از سيستم هيئت پولي این تصميم را گرفتند ،تأسيس بانکهای مركزی
نمادی از اسقالل ملي و مزایای سياسي بانکهای مركزی بود .همانگونه كه قبالً گفتيم ،بسياری از هيئتهای
پولي متکي به حفاظت غيررسمي بهجای حمایت قانوني رسمي در برابر تغييرات در مقررات عملياتي خود
بودهاند .تجربه اكثر هيئتهای پولي از این دست و بانکداری مركزی قویاً نشان ميدهد كه هيئتهای پولي
جدید باید در برابر تبدیل شدن به بانک مركزی حمایت قانوني قوی داشته باشند .نگراني از خرابکاری در
اساسنامه پولي موجود در هيئت پولي تمایل دیگران به سرمایهگذاری را كاهش ميدهد و یکي از مزایای
اصلي سيستم هيئت پولي را از بين ميبرد .ازاینرو ،این بخش شيوههایي برای تقویت هيئت پولي بهعنوان
نهادی پولي را پيشنهاد ميدهد .این پيشنهادها را ميتوان به صورت اعتبار ،تعهد و رقابت خالصه كرد .آنها
مکمل هم هستند و هریک را ميتوان به صورت جداگانه یا به همراه دیگر شيوهها پيادهسازی كرد.
هيئت پولي مي تواند اعتبار خود را با حفاظت از خود در برابر فشار احتمالي از جانب دولت تقویت
كند .در فصول قبلي تشریح شد كه چگونه مشخصات مختلف هيئت پولي معمول تعهد آن به نرخ ارز
ثابت را معتبر ميكند  .از آنجا كه هرگونه نهاد انساني ،فارغ از ميزان محدودیت آن با قانون ،را مردم
مدیریت ميكنند و مردم ميتوانند تغيير یابند ،اساسنامه هيئت پولي نمونه پيوست شامل شرطي ميشود
مبني بر اینکه اكثریت اعضای هيئت مدیره باید خارجي باشند .این امر به جلوگيری از تغيير قواعد هيئت
پولي كمک ميكند .مدیران خارجي را باید بانکهای تجاری غربي یا شاید هم صندوق بينالمللي پول-
در صورتي كه  IMFبرخي از ذخایر خارجي اوليه هيئت پولي را وام دهد -منصوب شوند .مدیران منصوب
شده  IMFنباید مقامات  IMFیا مقامات دولتهای عضو  IMFباشند ،چون تصميمات آنها ممکن است
به آساني تحت تأثير مالحظات سياسي باشد .مواردی برای این نوع از سازوكار وجود دارد .برای مثال،
تنها سه مدیر از هشت مدیر هيئت پولي ليبي در دهه  1950ليبيایي بودند ،باقي آنها بریتانيایي ،فرانسوی،
ایتاليایي و مصری بودند كه توسط دولتهای مرتبط خود انتخاب شده بودند ( Blowers and
 .)McLeod 1952: 453در صورت انتخاب مدیران داخلي ،برای كاهش اثر سياسي دولت داخلي بر
مدیران داخلي هيئت پولي ،این مدیران ميتوانند ملزم شوند كه مقام دولتي نباشند و ميتوانند توسط
انجمن تجاری بانکهای دارای مالکيت خصوصي بهجای دولت منصوب شوند.
یکي دیگر از شيوههای تقویت اعتبار هيئت پولي ،نگهداری آن از دارایيهای خود در كشوری از
لحاظ مالي امن مثل سوئيس است .هيئت پولي ميتواند در كشور امن ثبت تجاری شود .در این صورت،
اگرچه اجازه دولت مطمئناً برای فعاليت هيئت پولي در كشور ميزبان هيئت پولي الزم خواهد بود اما
هيئت پولي مؤسسهای غيرانتفاعي و غيردولتي مستقل از دولت خواهد بود .هيئتهای پولي برمهای و
اردني به درجهای از حفاظت در برابر فشار سياسي از جانب دولتهای خود رسيدند ،ولي نه به طور كامل
؛ آنها حتي بعد از استقالل برمه و اردن نيز دفتر مركزی خود را در لندن نگه داشتند.
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با این حال یکي دیگر از شيوههای تقویت اعتبار هيئت پولي این است كه اسکناسهای آن حاوی
عبارتي مبني بر قابليت تبدیل آنها به ارز ذخيره با نرخ ثابت در دفاتر هيئت پولي در داخل و خارج باشند.
فارغ از اینکه اسکناسها و سکههای صادر شده توسط هيئت پولي حاوی عبارت عيني حاكي از قابليت
تبدیل باشند یا خير ،آنها را باید نوعي قرارداد محسوب كرد كه وعده نرخ ارز ثابت ،بر خالف اسکناسها
و سکههای صادر شده توسط بانک مركزی معمول را ميدهند .دارندگان اسکناس و سکه باید از حق
شکایت عليه هيئت پولي برای نقض قانون در صورتي كه به احتمال خيلي كم ،هيئت از نقد كردن
اسکناسها و سکههای خود با نرخ ارز ثابت در زمان تقاضا خودداری كند ،برخوردار باشند.
هيئت پولي ميتواند خودش را به پيشخرید و فروش مبادله با ارز ذخيره با نرخي ثابت متعهد كند.
برخي از هيئتهای پولي ،مانند هيئت پولي هنگكنگ ،پيشقراردادهای مبادله سه و  6ماهه را به صورت
شيوهای برای افزایش نقدینگي بازارهای ارزی خود ارائه كردهاند .زماني كه بازار پيشفروش به خوبي كار
ميكند ،هيئت پولي ميتواند آن را به بانکهای تجاری واگذار كند و مشاركت در مبادله ارز را متوقف
كند .هيئت پولي باید دخالت در پيشمبادله را در صورتي متوقف كند كه ارز ذخيره به حدود تورم
بررسي شده در بخش بعدی نزدیک شود.
هيئت پولي ميتواند در معرض رقابت قرار گيرد تا به حفظ خدمات باكيفيت ترغيب شود .مردم
باید اجازه انعقاد قرارداد ،پرداخت و سپردهگذاری را با هر ارزی كه دوست دارند داشته باشند .به طور
خاص ،اسکناسهای ارز ذخيره باید بتوانند به همراه اسکناسهای هيئت پولي گردش كنند ،همانگونه
كه در بسياری از سيستمهای هيئت پولي بر اساس پوند اینگونه بوده است .با این حال ،استفاده از
اسکناسهای ارز ذخيره در كشور ميزبان هيئت پولي بنا به دالیلي كه در بخش بعدی تشریح ميشوند
احتماالً اندک خواهد بود (توجه داشته باشيد كه دولت به عنوان طرف قراردادها و پرداختها نباید ارز
ذخيره را برای پرداخت ماليات بپذیرد و ميتواند بر پرداخت با ارز هيئت پولي اصرار كند).
نحوه تغيير ارز ذخيره در صورت لزوم
هيئتهای پولي ،عالوه بر فقدان حمایت در برابر تبدیل به بانک مركزی ،ایراد دیگری نيز دارند :آنها فاقد
قواعد دارای تعریف مشخص برای جدا كردن ارزهای خود از ارز ذخيره بيثبات هستند .اكثر ارزهای هيئت
پولي به پوند وصل بودند كه برای بيش از یک قرن تا زمان جنگ جهاني دوم باثبات بود .بعد از تأسيس
هيئتهای پولي ،اعتماد به پوند به قدری قوی بود كه هيچ كس احتمال بيثبات شدن آن را پيشبيني
نميكرد .با این حال ،بعد از جنگ جهاني دوم پوند بيثبات شد .هيئتهای پولي مستعمره بریتانيا ارزهای
خود را با پوند در برابر طال و دالر آمریکا در سالهای  1967 ،1949و  1972كاهش ارزش دادند .كاهش
ارز منجر به آسيب زدن به آنها با افزایش هزینه بسياری از كاالهای خارجي ميشد ،كاالهایي كه به آنها
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برای توسعه اقتصادی نياز داشتند :مانند غذایي كه هنگكنگ از چين وارد ميكرد .هنگكنگ ،سنگاپور و
مقام ارزی شرق كارائيب و همچنين برخي از كشورهای دارای بانکهای مركزی ،در دهه  1970از پوند به
دالر آمریکای پایدارتر به عنوان ارز ذخيره خود روی آوردند (.)Blowers and McLeod 1952: 453
اگر ارز ذخيره موجود كامالً بيثبات شود ،تغيير ارز ذخيره مفيد خواهد بود ،زیرادر غير اینصورت
سيستم هيئت پولي دچار مشکالت پولي ميشود كه به كشور ذخيره ضربه ميزند (با این حال ،آزادی
عمل در انعقاد قرارداد و پرداخت با سایر ارزها اندكي از این مشکل را حل ميكند) .همانگونه كه در
هيئتهای پولي تغييردهنده ارزهای ذخيره در دهه  1970مشاهده شد ،در صورتي كه هيئت پولي دارای
اختيار تغيير ارز ذخيره باشد ،رویه آن باید به طور دقيق در اساسنامه مشخص شود و باید توسط خود
هيئت پولي اجرا شود ،تا آنکه نوعي تصميم دولتي اختياری باشد.
پيشنهاد ميكنيم كه هيئت پولي اجازه تغيير ارز ذخيره را نداشته باشد مگر آنکه تورم ساليانه در
شاخص قيمت مصرفكننده كشور ذخيره فراتر از محدوده منفي  5درصد تا  20درصد برای بيش از دو
سال یا منفي  10درصد تا  40درصد برای بيش از  6ماه باشد .اینها نرخهای تورمي هستند كه در صورت
فراتر رفتن اختالل اقتصادی قابل مالحظهای ایجاد ميكنند .1اگر تورم در كشور ذخيره بيشتر از محدوده
مشخص شده باشند ،هيئت پولي باید مجاز به كاهش ارزش یا ارزشگذاری مجدد از لحاظ ارز ذخيره
حداكثر به ميزان نرخ تورم در كشور ذخيره برای مدت مشخصشده باشد (دو سال یا  6ماه) .در مقابل،
هيئت پولي باید مجاز به انتخاب ارز ذخيره جدید و باثباتتری باشد و نرخ ارز ثابتي با نرخي تعيين كند
كه بين آن ارز و ارز ذخيره اصلي رایج است (در صورتي كه طال ارز ذخيره باشد ،كشور ميزبان هيئت
پولي خودش كشور ذخيره محسوب خواهد شد) .همچنين ممکن است برای اساسنامه هيئت پولي خوب
باشد كه شرط مشابهي را دربرگيرد و به هيئت پولي اجازه دهد كه نرخ مبادله با ارز ذخيره را در صورتي
كه ارز ذخيره به سرعت در برابر سبدی از ارزهای خارجي نماینده سایر كشورهای مهم در تجارت خارجي
دچار كاهش یا افزایش ارزش شود مجدداً تنظيم كند .ممکن است به نظر برسد كه چنين شرایطي،
همانگونه كه برای نرخ ارز ميخکوبشده روی داد ،دریچهای برای سوداگری ضدثبات باز ميكنند ،ولي
اینگونه نيستند .سوداگری ضدثبات زماني روی ميدهد كه تعهد به نرخ ارز نامشخص باشد .تعهد هيئت
پولي به حفظ نرخ مبادله فعلي ،به شرط آنکه ارز ذخيره در محدوده از پيشتعيين شده تورم یا افزایش
ارزش باقي بماند ،قطعي است .در خارج از این محدوده ،تعهد هيئت پولي به تغيير نرخ مبادله یا ارز
ذخيره قطعي است؛ ازاینرو اگرچه عدم قطعيت ممکن است درباره رفتار ارز ذخيره وجود داشته باشد،
اما هيچگونه عدم قطعيتي درباره رفتار هيئت پولي وجود ندارد .در هر حال ،سوداگری ،به كاهش ذخایر
 .1نرخهای تورم در داخل این محدوده باید تحمل شوند زيرا تغيير ارزهای ذخيره برای اقتصاد هزینهبر است .هزینههای منویی (مترجم:
هزینههای ناشی از تغيير در قيمتهای اسمی و در معنای وسيعتر ،هر نوع تغيير ابزاری) شاید کوچک باشند ،ولی هزینه کشف
ساختار جدید مناسب قيمتها برای انعکاس ارز ذخيره جدید شاید بزرگتر باشد .خوانندگانی که فکر میکنند محدوده پيشنهادی ما
برای تحمل تورم بسيار بزرگ است باید آن را با تورم واقعی در بسياری از کشورهای در حال توسعه مقایسه کنند.
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خارجي هيئت پولي به كمتر از  100درصد اسکناسها و سکههای در گردش آن منجر نخواهد شد.
ما قواعد زیر را برای تغيير ارز ذخيره مطابق پيشنهادهایي كه داده شد ارائه ميدهيم .این قواعد،
نسبت به سایر قواعد عملياتي بررسي شده توسط ما ،اساس تجربي بيشتری دارند .مطلب كلي كه
ميخواهيم بر آن تأكيد كنيم این است كه پاسخ به بيثباتي با ارز ذخيره با داشتن قواعد دارای تعریف
مشخص ،كه از قبل برای عموم مردم شناخته شده هستند ،بهتر از پاسخ با شيوههای فيالبداهه و حتي
ناپایداری است كه برخي از هيئتهای پولي و دولتها انجام

دادهاند1.

 . 6ایرادهاي وارد بر هيئت هاي پولی
هيئت پولي مي تواند ارز سالم و چارچوبي ارائه دهد كه در محدوده آن سایر مشکالت نظام پولي كشور
در حال توسعه معمول ميتوانند بهگونهای حل شوند كه به نفع اقتصاد است .برای بررسي اینکه آیا
تأسيس هيئت پولي معایبي در مقایسه با اجازه وضع سياست پولي به بانک مركزی معمول دارد یا خير،
به بررسي ایرادهای اصلي هيئتهای پولي ميپردازیم .در دهه  1950و  ،1960ادعا ميشد كه سيستم
هيئت پولي معایب مشخصي در مقایسه با بانکدرای مركزی دارد .نظریههای اقتصادی جدیدتر و بررسي
تاریخي ،اهميت ایرادهای وارد بر سيستم هيئت پولي را رد كردهاند یا كاهش دادهاند ،ولي از آنجا كه
همچنان مطرح ميشوند و از آنجا كه ردیه گستردهای درباره آنها نوشته نشده و وجود ندارد ،این فصل
به طور خالصه آنها و همچنين ایرادهای جدیدتر را بررسي ميكند 2.ایرادهای وارد بر سيستم هيئت
پولي تماماً به رویکرد ارز موازی اعمال نميشوند .با این حال ،جهت استدالل ،فرض كنيد كه بانک مركزی
به هيئت پولي تبدیل شده یا به خاطر اینکه كسي از پول آن استفاده نميكند ،بالاستفاده شده است.
بيشتر ایرادهایي كه اقتصاددانان به سيستم هيئت پولي ،به صورت مکتوب (برای مثالRoubini ،
 )1998, Williamson 1995و در گفتگو با ما ،ابراز كردهاند ،كامالً نظری بودهاند .آنها سابقه تاریخي
عالي سيستمهای هيئت پولي را نادیدهگرفتهاند كه در چندین مطالعه خالصه شده است 3.بسياری از
ایرادهای نظری اهميت عملي كمي برای سيستمهای هيئت پولي داشتهاند .بسياری از ایرادهای وارد بر
سيستم هيئت پولي نيز نياز به مقایسه سيستماتيک مؤسسات پولي را نادیده گرفتهاند .سيستم هيئت
پولي و بانکداری مركزی هردو باید به صورت یک كل واحد بررسي شوند و برخي مشخصات خاص آنها
 .1از آنجا که بر این باوریم که قواعد مناسب برای تغيير ارز ذخيره میتوانند ابداع شوند ،نگرانی شوارتز ( )1992b: 20, 23را
مبنی بر اینكه اگر کشور ذخيره بعد از انتخاب ارز ذخيره ،دیگر شریک تجاری مهمی برای کشور ميزبان هيئت پولی نباشد و
ممکن است اختاللتی ایجاد کند ،قبول نداریم .به هر حال ،برای اکثر کشورهای در حال توسعه ،این اختاللهاي احتمالی در
مقایسه با اختاللهاي ناشی از شرایط ناشی از ارزهای ناسالم خود در زمان حال کوچک هستند
 .2بهترین انتقادهاي قدیمیتر ) ,Analyst (1953), Basu (1971: 54-66, 240-4), Hazlewood (1954و Nevin
 )(1961: 1- 44, 67-71هستند .همچنين برخی از مقالت موجود در اثر  Drake 1966را ببينيد .بهترین نقد اخير
 Williamson 1995است؛ همچنين به ) Schwartz (1992b: 18-21رجوع کنيد .برای مشاهده رد آن به آثار Greaves
) )(1953), King (1957: 61-99و بهویژه ) Ow (1985: 54-86رجوع کنيد.
 .3به اثر  Ghoshو دیگران ( )Hanke (1999), Schuler (1992, 1996 ،)1998رجوع کنيد.
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مشخصات خاص دیگری را ميطلبد؛ ازاینرو ،نباید استدالل كرد كه مزایای یکي از سيستمها مستقل از
معایب آنها هستند .برای مثال ،انعطافپذیری ممکن با سياست پولي كامالً اختياری (در صورت قابل
تحقق بودن واقعي انعطافپذیری) به طور اجتنابناپذیری با خطر تورم باال ارتباط دارد .در این مسئله
تردید وجود دارد كه حتي اگر فشارهای سياسي كه اغلب ،فعاليت بانک مركزی را در عمل ناكام ميگذارد
قابل حذف باشند ،آیا انعطافپذیری ميتواند مفيد باشد یا خير.
وام دهنده دست آخر
شاید رایجترین ایراد وارد بر سيستم هيئت پولي این باشد كه این سيستم به دليل آنکه فاقد وامدهنده
دست آخر است ،در معرض هراسهای مالي قرار

دارد1.

یکي از پاسخهای احتمالي این است كه حتي اگر هيچگونه بانک مركزی وجود نداشته باشد ،دولت
ميتواند وامدهنده دست آخر باشد .دولت ميتواند به بانکهای تجاری وام دهد؛ برای مثال ،دولت
هنگكنگ چندین بار به سپردهگذاران بانکهای ورشکسته از مازاد بودجه جمعآوری شده خود پول
پرداخت كرده است ( .)Freris 1991: 38-9فقدان بانک مركزی صرفاً مانع از كمک كردن از طریق
ایجاد تورم ميشود .پاسخ اصوليتر این است كه وامدهنده دست آخر مورد حمایت دولت بيش از آنکه
مشکل حل كند مشکل ایجاد ميكند .بسياری از بانکهای مركزی وامدهنده دست آخر نه تنها به
بانکهای تجاری ،بلکه به بنگاههای دولتي و دولت هستند .حتي اگر بانک مركزی معمول بتواند به اقدام
به عنوان وامدهنده دست آخر محدود شود ،اغلب مشکالت كژمنشانه روی ميدهند زیرا بانکهای تجاری
انتظار خواهند داشت كه بانک مركزی آنها را در زمان غيرنقدینه شدن نجات دهد.
به نظر نميرسد فقدان بانک مركزی به عنوان وامدهنده دست آخر به سيستمهای هيئت پولي
آسيبي رسانده باشد .ورشکستگي بانکهای تجاری در سيستمهای هيئت پولي متداول پدیدهای نادر
بوده است .هيچگونه بانک تجاری بزرگي تا به حال در سيستم هيئت پولي ورشکست نشده و زیانهای
وارد بر سپردهگذاران از جانب بانکهای تجاری كوچک ورشکست شده كوچک بوده است ( Schuler
 .)1992b: 191-3از زمان تأسيس اولين هيئت پولي در سال  ،1849در ظاهر موردی وجود نداشته
است كه در آنها بانکهای تجاری در سيستمهای هيئت پولي ،به بانکهای مركزی به عنوان وامدهنده
دست آخر بوده وابسته بوده باشند .برای مثال ،بانکهای تجاری برونمرزی بریتانيا در سيستم هيئت
پولي به ظاهر هيچگاه به بانک مركزی انگلستان به عنوان وامدهنده دست آخر متکي نبودهاند.
سيستمهای هيئت پولي عملکرد خوبي بدون وامدهندگان دست آخر داشتهاند .حتي سيستمهای

 .1برای مطالعه یک بررسی مناسب نقش بانک مرکزی به عنوان وامدهنده دست آخر به بانکهای تجاری به Goodhart
) (1988: 96-102مراجعه کنيد.
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شبههيئت پولي ،كه دچار ورشکستگيهای بزرگ شدهاند و از قابليتهای مقامات پولي خود به عنوان
وامدهنده دست آخر به شيوهای محدود استفاده كردهاند ،ورشکستگيهای بانکي مشکالت كمتری در
مقایسه با یسياری از سيستمهای بانکداری مركزی ایجاد كرده است .ازاینرو ،به نظر محتمل ميرسد
بعد از بازسازی اوليه ،بانکهای تجاری در كشورهایي كه هيئت پولي تأسيس ميكنند ميتوانند قوی،
پایدار و قادر به حفظ نقدینگي خود بدون وامدهندگان دست آخر تحت حمایت دولت باشند.
دو منبع مهم ثبات برای بانکهای تجاری در سيستمهای هيئت پولي ،بازارهای وامدهي بينبانکي
و شبکههای شعب بينالمللي بودهاند .با رشد سيستم بانکداری تجاری ،بازار وامدهي بين بانکي بزرگ نيز
احتماالً توسعه خواهد یافت .بانکهای فاقد نقدینگي از بانکهای دارای نقدینگي وام ميگيرند ،همانگونه
كه این كار را در سيستم هيئت پولي هنگكنگ و سيستمهای بانکداری مركزی بسياری دیگر از كشورها
انجام ميدهند .استقراض نباید محدود به بازار داخلي باشد؛ بانکهای تجاری نيز ميتوانند از خارج و در
بازارهای ارز داخلي در خارجي (موسوم به یوروكارنسي) وام بگيرند .هيئت پولي ،با حذف ریسک مبادله
با ارز ذخيره ،دسترسي بانکهای تجاری در كشور ميزبان هيئت پولي را به بازارهای مالي تسهيل خواهد
كرد .سيستم هيئت پولي ،بانکهای تجاری خارجي را به تأسيس شعبات ترغيب خواهد كرد و در عمل
دسترسي به بازارهای مالي خارجي را ایجاد ميكند .بانکهای تجاری كه دارای شبکههای شعب
بينالمللي بودهاند اغلب به ایجاد تنوع در ریسکهای خود بيش از بانکهای دارای شبکه شعب داخلي
صرف قادر هستند و ازاینرو آسيبپذیری كمتری در برابر شکست به خاطر شوکهای اقتصادی محلي
دارند .در سيستم هيئت پولي ،ساكنان كشور ميزبان هيئت پولي قادر به بهرهگيری از ثبات بانکهای
تجاری دارای شبکههای شعب بينالمللي با سپردهگذاری در بانکهای قانوني در كشور ميزبان هيئت
پولي خواهند بود ،همانگونه كه ساكنان بسياری از كشورهای دارای بانکهای مركزی به طور غيرقانوني
در خارج از كشور این كار را انجام ميدهند.
خطر هراسهای مالي در سيستم هيئت پولي را ميتوان با بيمه سپرده خصوصي و داوطلبانه كاهش
داد .بيمه سپرده دولتي ،فارغ از علني یا ضمني بودن ،احتماالً بر مالياتدهندگان بار ميشود .در
كشورهای درحال توسعه و توسعهیافته همانند یکدیگر ،در بسياری از موارد اخير ،این كار ميلياردها دالر
برای مالياتدهندگان هزینه دربرداشته است .رقابت به ترویج بانکداری سالم منتهي ميشود و بهترین
ضمانت برای ایمني است .در صورتي كه بيمه سپرده اجباری نوعي الزمه سياسي محسوب شود ،باید به
وسيله خود بانکها ،همانند سيستمهای بيمه سپرده خصوصي و داوطلبانه سوئيس ،آلمان و سایر كشورها
مدیریت شود (جهت مشاهده ليست به  Talley and Mas 1990رجوع كنيد) .بيمه باید حداكثر
برای مثال  80درصد از ارزش سپردههای بزرگ را پوشش دهد تا سپردهگذاران به اجتناب از بانکهای
فاقد مدیریت دقيق كه نرخهای بهره باالی غيرپایداری را پرداخت ميكنند تمایل داشته باشند.
یکي دیگر از شيوههای كاهش خطر هراسهای مالي برای بانکهای تجاری گنجاندن «بند اعالم
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خروج یا صرفنظر» (بند اختياری) 1در قراردادهایشان با سپردهگذاران است .بند اعالم خروج به بانک
تجاری اجازه ميدهد درخواستهای سپردهگذاران جهت تبدیل اسکناسها به اسکناسها و سکههای
هيئت پولي را برای مدتي مشخص به تأخير بيندازند .در مقابل ،بانک نرخ بهره جریمه را برای مثال3 ،
درصد بيشتر از نرخ رایج قبل از اعمال بند اعالم خروج پرداخت ميكند .بانکها در ارائه بند اعالم خروج
مختار خواهند بود و سپردهگذاران در معامله یا عدم معامله با این بانکها مختار خواهند بود (رجوع كنيد
به  .)Dowd 1988, White 1984: 26, 29-30بندهای اعالم خروج سابقه دارند و در ميان بانکهای
پسانداز در ایاالت متحده شاید تا دهه  1970رایج بودند.
آیا اندازه اهميت دارد؟
یکي دیگر از ایرادهای وارد بر سيستم هيئت پولي این است كه این سيستم برای اقتصادهای كوچک باز
(وابستگي باال به تجارت خارجي) ،مثل هنگكنگ ،مناسب است ،ولي نه برای اقتصادهای بزرگ بسته
(دارای تجارت خارجي كم) .این ایراد به طور ضمني ادعا ميكند كه ميخکوب خزنده یا نرخ ارز شناور
به تقویت ثبات اقتصادی بيشتری در مقایسه با نرخ ثابت منجر ميشود.
ميتوانيم پاسخ دهيم كه اكثر كشورهایي كه اكنون بانکهای مركزی دارند هم كوچک هستند.
مجدداً تکرار ميشود كه هنگكنگ اقتصاد بزرگتری در مقایسه با تمامي اقتصادهای در حال توسعه به
غير از چند مورد اندک دارد .یکي از جوابهای جدیتر این است كه عباراتي چون «بزرگ»« ،بسته» و
حتي «اقتصاد» مبهم هستند .هرگونه گروهبندی اقتصادی را ميتوان به طور اختياری بزرگ یا كوچک،
باز یا بسته ،با ترسيم مجدد مرزهای آن ایجاد كرد .برای مثال ،یک كشور را ميتوان اقتصادی تنها ،نسبتاً
بزرگ (یا حداقل پرجمعيت) و به نوعي باز و یا شامل گروهي از اقتصادهای بسيار كوچکتر و بازتر
منطقهای دانست .تنها اقتصاد كامالً و دائماً بسته جهان است .تقریباً همه قسمتهای جهان با بيرون
تجارت دارند ،ازاینرو تقریباً همه قسمتها تا حدودی باز هستند .همه اقتصادهای بزرگ از واحدهای
اقتصادی كوچکتر تشکيل مي شوند .در نتيجه ،اقتصاددانان در ابداع تعاریف مورد پذیرش گسترده از
آنچه كه اقتصاد بزرگ ،كوچک ،باز یا بسته را تشکيل ميدهد مشکل داشتهاند.
حتي در صورت پذیرش معنادار بودن عبارات «بزرگ»« ،كوچک»« ،باز» و «بسته» برای سياست
پولي ،تجربه نشان ميدهد كه این ایراد هيچگونه اهميت عملي برای سيستم هيئت پولي ندارد .هيئتهای
پولي در اقتصادهای كوچک و باز مثل هنگكنگ و اقتصادهای بزرگ (پرجمعيت) و بسته مثل نيجریه و
شرق آفریقای بریتانيایي كه در ابتدا تجارت كمي با دنيای بيروني داشتند موفق بودهاند .هيئتهای پولي
اقتصادهای سابقاً بسته را با ارائه ارزهای سالمي كه تجارت را تقویت ميكردند باز كردند.
"Notice of Withdrawal Clause" (Option Clause).

1.
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مقایسه نرخ ارز ثابت با شناور
یکي دیگر از ایرادهای وارد بر سيستم هيئت پولي این است كه نرخ ارز شناور نه تنها برای اقتصادهای
كوچک و باز ،بلکه تقریباً برای تمامي كشورها فارغ از بزرگي یا كوچکي آنها مناسب است .نرخ ارز شناور
به ظاهر اقتصاد را برای مطابقت با تغييرات از لحاظ تجارت در مقایسه با نرخ ارز ثابت قادرتر ميكند.
كار خود را با بررسي این استدالل بر اساس شرایط آن آغاز ميكنيم .پاسخ ما این است كه نرخ ارز
ثابت برای كشورهای دارای بانکهای مركزی معمول ارجحيت دارد زیرا نرخ ارز ثابت و معتبر اساسنامه
پولي و مالي بادوامي را اعمال ميكند و دیگر مورد مخالفت سياسي قرار نميگيرد .به طور خاص ،نرخ
بهره ثابت اغلب به پایان محدودیتهای بودجهای نرم منتهي ميشود .در حال حاضر ،انتظارات مبني بر
اینکه بانک مركزی معمول به تطابق با محدودیتهای بودجهای نرم ادامه دهد ،منجر به ایجاد چرخهای
قوی از تورم در بسياری از كشورهای درحال توسعه ميشود .از سوی دیگر ،نرخ ارز ثابت حفظ شده
توسط هيئت پولي ،تورم را متوقف ميكند زیرا محدودیتهای بودجهای سخت كه هيئت پولي اغلب
اعمال ميكند كارگران و بنگاههای دولتي را به محدود كردن افزایش دستمزد و قيمت به سطوح رقابتي
ترغيب ميكند و مانع از تن دادن دولت به تمامي افزایشهای دستمزد و قيمت با ارائه یارانه به تمامي
بنگاههای دولتي غيرسودده ميشود.
به عالوه ،نرخ ارز ثابت به حذف ریسک مبادله با ارز ذخيره مينجامد .اگر كشوری اقدام به تأسيس هيئت
پولي با استفاده از ،مثالً ،دالر آمریکا به عنوان ارز ذخيره كند ،به منطقه پولي مشترک پرجمعيت و ثروتمند
ميپيوندد .تجارت با كشورهای واقع در منطقه پولي مشترک آسانتر از نرخ ارز شناور خواهد بود چرا كه نرخ
ارز ثابت اغلب ریسک مبادله را در قيمتهای كاالها حذف ميكند .مردم در منطقه پولي مشترک ميتوانند
محاسبات قيمت دقيقتری برای كاالهای دارای تجارت جهاني انجام دهند .این امر اغلب به تقویت بازدهي
اقتصادی با دادن بزرگترین مزایای طبيعي به كمهزینهترین توليدكنندگان در داخل منطقه پولي مشترک
منجر ميشود و نه آنهایي كه به طور موقت از نوسانات شدید در نرخهای مبادله واقعي رایج در نرخ ارز
ميخکوبشده و تا حدودی نرخ ارز شناور بهره ميبرند .1نرخ ارز ثابت ،كارآفرینان را كه بخشي از استعدادشان
در نظام پولي با نرخ ارز شناوری به سوداگری و خرید تأميني ارز صرف ميشود را به كارهای مفيدتری خواهد
كشاند (ریسک مبادله با ارزهای واقع در خارج از منطقه پولي مشترک همچنان وجود خواهد داشت ،ازاینرو
تا حدودی ثروت و استعداد برخي همچنان به سوداگری ارزی خواهد گذشت).
حذف ریسک مبادله به ویژه از جانب سایر كشورهای واقع در منطقه پولي مشترک به تقویت
سرمایهگذاری در كشور ميزبان هيئت پولي منجر ميشود .سرمایهگذاران به یقين ميدادند چه نرخ مبادلهای
از لحاظ ارز ذخيره در صورتي كه خواهان استرداد سود باشند دریافت خواهند كرد .نرخ ارز ثابت ،كشور دارای
 .1در زمينه عملکرد نرخهای ارز شناور از زمان پایان نظام برتون وودز برای نرخهای ارز ميخکوبشده در سال  ،1973به
 MacDonald 1988رجوع کنيد.
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هيئت پولي را قادر خواهد ساخت به بازارهای مالي سایر كشورهای واقع در منطقه پولي مشترک ،اتکا كند.
كارآفرینان در كشور ميزبان هيئت پولي همچنين ميتوانند از بازارهای بسيار نقد و جاافتاده در جاهای دیگر
این منطقه به عنوان نقاط مرجع استفاده كنند .ورود به بازارهای مالي در سایر نقاط این منطقه آسانتر خواهد
شد .بازارهای مالي در كشورهای توسعهیافته تسهيالتي را برای تأمين نرخ بهره ،سوآپ ارزی و سایر
تراكنشهایي ارائه ميدهند كه در مقياسي مشابه در اكثر كشورهای در حال توسعه برای ساليان متمادین
موجود نيستند .دسترسي آسان به بازارهای مالي خارجي بزرگِ فاقد ریسک مبادله اغلب منجر به افزایش
رشد اقتصادهایي مينجامد كه اقدام به تأسيس هيئتهای پولي ميكنند.
پاسخ عميقتر از مطلب قبلي به ایرادهای وارد بر نرخ ارز ثابت این است كه بحث بر سر نرخ ارز ثابت یا
شناور اغلب فرض ميكند كه مقام پولي بانک مركزی است .به همين دليل ،حاميان نرخهای ارز شناور برای
كشورهای توسعهیافته بزرگ (مانند  ))Friedman 1988 [1953]: 8-10به درستي استدالل ميكنند كه
نرخ ارز حفظ شده توسط بانک مركزی نميتواند واقعاً ثابت و ميخکوبشده محض باشد .با این حال ،برخالف
بانک مركزی معمول ،هيئت پولي معمول ميتواند نرخ ارز واقعاً ثابت را حفظ

كند1.

بحث بر سر نرخ ارز ثابت (در واقع ،ميخکوبشده) یا نرخ ارز شناور همچنين اغلب فرض ميكند
كه همه افراد در كشور از ارز یکساني استفاده ميكنند .با این حال ،در سيستمهای هيئت پولي،
سپردههای ارزی ،به طور خاص سپردههای با ارز ذخيره ،رایج بودهاند .در هنگكنگ ،سپردههای ارزی
بيشتر از سپردههای با دالر هنگكنگ هستند ( ،)Jao 1992به طوری كه سپرده با ین ژاپن (ارزی كه
در برابر دالر هنگكنگ شناور است) رایج هستند( .عليرغم وجود سپردههای ارزی گسترده ،تقریباً همه
افراد در هنگكنگ از اسکناسها و سکههای دالر هنگكنگ به جای اسکناسها و سکههای خارجي
استفاده ميكنند ).فراهم كردن امکان نگهداری از سپردههای ارزی در داخل یا خارج كشور در سيستم
هيئت پولي برای افراد این امکان را برای آنها فراهم ميكند كه تركيب ارزهای ثابت و شناور دارای
بيشترین تناسب برای خود را انتخاب كنند .شركتي كه با ژاپن تجارت ميكند ممکن است خواهان
داشتن ین ژاپن باشد .در صورت شناور بودن ارز هيئت پولي نسبت به ین ،نگهداری از ین شركت را قادر
به محافظت از خود در برابر خطر تا جایي ميكند كه اغلب سودآوری آن را بهبود ميبخشد.
فراهم كردن امکان نگهداری از سپردههای ارزی برای افراد راهکاری برای استداللهای طوالني و
بينتيجه اقتصاددانان درباره نواحي پولي بهينه  -منظور از بهينه آن ميزان فایده استفاده از یک یا چند
ارز و نرخهای ارز ثابت یا شناور توسط یک كشور است  -فراهم ميكند ( Fenton and Murray

 .1ميلتون فریدمن ( ،)1997حامی اصلی نرخهای ارز شناور برای کشورهای توسعهیافته عمده ،سالها میگفت برای
کشورهای در حال توسعه ،نرخهای ارز ثابت ،که توسط هيئتهای پولی یا دلریسازی فراهم میشوند ،مناسبتر هستند.
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 1.)1992, Kawai 1992, Mundell 1961فراهم كردن امکان نگهداری از سپردههای ارزی برای
افراد ،آنها را به بهرهگيری از تمامي مزایای ارزهای شناور ،از طریق داشتن سپرده به ارزهایي كه در برابر
ارز هيئت پولي نوسان ميكنند ،قادر ميسازد .رقابت ميان ارزها ،به مانند سایر كاالها ،شيوه مناسب برای
تعيين حوزههای خدمات بهينه است (به اثر  White 1989bرجوع كنيد).
تورم منفی
یکي دیگر از ایرادهای وارد بر هيئت پولي این است كه هيئت پولي در اقتصاد در حال رشد اثر ضدتورمي
دارد .در صورت در نظر گرفتن فرضيات نظری سختگيرانه ،همانند مثالهای سادهشده فصل  ،2افزایش تقاضا
برای اسکناسها و سکههای هيئت پولي نيازمند مازاد حساب جاری جهت توليد ذخایر خارجي بيشتر به
عنوان پشتوانه است .در این صورت ،با رشد اقتصاد دارای هيئت پولي ،باید مازاد حساب جاری مستمر برای
عرضه اسکناسها و سکههای هيئت پولي كه به موازات افزایش سرعت تقاضا افزایش ميیابد وجود داشته
باشد .مازادهای مستمر حساب جاری غيرمحتمل هستند كه همين مسئله نشان ميدهد در دورههای تراز یا
كسری در حساب جاری ،عرضه اسکناسها و سکهها كندتر از تقاضا افزایش ميیابند و به تورم منفي منجر
ميشوند .در صورتي كه اسکناسها و سکهها تعهدات بانک مركزی معمول بودند تورم منفي كه ميتوانست
عرضه اسکناس و سکه را بدون كسب ذخایر خارجي دیگر افزایش دهد روی

نميداد2.

پاسخ ما این است كه فرضيات نظری به حدی سختگيرانه هستند كه به ندرت به سيستمهای هيئت پولي
واقعي اعمال ميشوند یا اینکه اساساً هيچگاه اعمال نميشوند .كشور در حال توسعه كه رشد اقتصادی سالمي
را تجربه ميكند ،مانند اكثر كشورهای دارای هيئت پولي ،اغلب دارای مازاد حساب سرمایه (سرمایهگذاری
خارجي) است كه از كسری حساب جاری آن بيشتر است .به عالوه ،شبکههای شعب بينالمللي رایج در
بانکهای تجاری در سيستم هيئت پولي تقاضا برای ذخایر در كشور ميزبان هيئت پولي را در مقایسه با حالت
دیگر آن كاهش ميدهند .بانکهای تجاری به اشتراک ذخایر ميان كشور ذخيره و كشور ميزبان هيئت پولي
اقدام ميكنند .برای مثال ،با فرض چشمپوشي از اثر اختالفات در الزامات ذخيره ،موقعيت ذخيره كلي بانک
مركزی دارای شعب در هنگكنگ و آمریکا ،در صورتي كه مشتریان بانک در هنگكنگ چک با دالر هنگكنگ
– چکهایي كه مشتریان آمریکایي آن را با دالر آمریکا مبادله ميكنند  -برای مشتریان بانک در آمریکا بکشند
تغييری نميكند .این همان اثری را دارد كه مشتریان بانک در سانفرانسيسکو برای مشتریان بانک در لسآنجلس
 .1هيچگونه معيار مورد توافق عمومی برای تعيين نواحی ارزی بهينه وجود ندارد ( .)Kawai 1992یکی از معيارهای پيشنهادی
این است که نيروی کار باید در داخل ناحيه ارزی بهينه متحرک باشد .تجربه سيستمهای هيئت پولی این بوده است که
قابليت تحرک نيروی کار با کشور ذخيره اهميتی ندارد .برای مثال ،نيروی کار ميان هنگکنگ و بریتانيا یا آمریکا که کشورهای
ذخيره هنگکنگ بودهاند ،متحرک نبوده است ،ولی هنگکنگ رشد اقتصادی سریعی تحت سيستم هيئت پولی داشته است.
هيئتهای پولی به قدری تجارت و تحرک پساندازها با کشورهای ذخيره خود را تقویت کردهاند که به نظر میرسد این مسئله
فقدان تحرک نيروی کار با کشورهای ذحيره را جبران کرده باشد.
 .2گزاره مخالف این است که در اقتصاد قراردادی دارای هيئت پولی ،عرضه پول به شکلی تورمزا  -که از نگاه برخی منتقدان
سيستم هيئت پولی ممکن است یک پاسخ ضد چرخهای مطلوب محسوب شود  -عمل میکند.
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چک بکشند .به طریق مشابه ،با در نظرگرفتن بانکهای تجاری به صورت گروه ،در صورتي كه همه آنها دارای
شعب در كشور ميزبان هيئت پولي و كشور ذخيره باشند ،ذخایر تركيبي آنها در صورتي كه مردم در یک كشور
به مردم كشور دیگر پرداخت كنند تغييری نميكند.
ظاهراً تنها یک مورد از تورم منفي در سيستم هيئت پولي به دليل افزایش تقاضا برای اسکناس و
سکه وجود داشته است .این پدیده در هنگكنگ در اوایل سال  1984روی داد .چند ماه قبل از آن،
هنگكنگ سيستم هيئت پولي را مجدداً معرفي كرده بود .در طول سال نوی چيني ،تقاضا برای اسکناس
افزایش ميیابد زیرا دادن هدایای پولي مرسوم است .افزایش تقاضا برای اسکناسها بر ذخایر بانکهای
تجاری و نرخهای بهره در هنگكنگ برای مدت حدود دو هفته تأثير گذاشت كه البته بعد از آن به
سطوح قبلي خود بازگشت .در طول سالهای نوی چيني بعدی ،بانکهای تجاری در هنگكنگ ذخایر
بيشتری در مقایسه با سایر زمانهای سال نگهداری كردهاند و نرخهای بهره تأثير كمي داشتهاند
( .)Selgin 1988a: 19تجربه تاریخي به وضوح نشان ميدهد كه خطر تورم منفي در سيستم هيئت
پولي معمول در مقایسه با خطر تورم در نظام بانکداری مركزی كمتر است.
ماليات تورمی
یکي از ایرادهای نسبتاً مرتبط با هيئت پولي این است كه كشور را از فرصت وضع ماليات تورمي به
انتخاب خود محروم ميكند .هيئت پولي به ظاهر دولت داخلي را از درآمد-دقيقاً زماني كه دولت بيشترین
نياز را به درآمد دارد -محروم ميكند .در نتيجه ،ممکن است در هر زماني استدالل شود كه كشور دارای
حق حاكميتي برای تغيير قواعد حاكم بر ارز خود است.
پاسخ ميدهيم كه محدودیت تورمي كه هيئت پولي اغلب وضع ميكند نوعي امتياز است و نه عيب.
بسياری از كشورهای در حال توسعه در حال حاضر از آثار بد ماليات تورم باال رنج ميبرند .اكثر مردم
آنها نظام پولي را ترجيح ميدهند كه به طور قابل مالحظهای ماليات تورمي را كاهش ميدهد ،همانگونه
كه استفاده گسترده از ارز خارجي و داد و ستد در بسياری از این كشورها آن را نشان ميدهد.
همچنين پاسخ ميدهيم در صورتي كه دولت هيئت پولي را به عنوان صادركننده ارز موازی وضع كند،
دولت ميتواند برای مدتي به وضع ماليات تورمي انتخابي خود به وسيله ارز بانک مركزی ادامه دهد .با این
حال ،در بلندمدت ،ارز موازی بانک مركزی ممکن است از گردش حذف شود و این ایراد مجدداً ظاهر ميشود.
در این صورت پاسخ اساسي این است كه هيئت پولي تالش نميكند بيشترین حقالضرب ممکن را كسب
كند ،بلکه ميزاني از حقالضرب مطابق با حفظ ارز سالم را كسب ميكند .حقالضرب بهدست آمده از تورم
شدید در كوتاهمدت بزرگ است و سپس به سرعت كاهش ميیابد .تجارب بسياری نشان ميدهند كه
حقالضرب ناشي از تورم شدید ،منبع قابل اتکایي از درآمد مالياتي در بلندمدت نيست .عالوه بر این ،تورم
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شدید مانع از رشد اقتصادی ميشود و درآمدی كه ميتواند از سایر مالياتها كسب شود را كاهش ميدهد.
هزینه ذخایر
یکي دیگر از ایرادهای وارد بر هيئت پولي این است كه الزام هيئت پولي به نگهداری از ذخایر خارجي
 100درصدی اقتصاد را از منابع واقعي موجود در نظام بانکداری مركزی محروم ميكند ،زیرا بانک مركزی
معمول بسيار كمتر از  100درصد ذخایر خارجي نگهداری ميكند .اقتصادداناني كه به بررسي این موضوع
در دهه  195پرداختند ادعا ميكردند كه  30تا  50درصد از ذخایر ارزی هيئت پولي مازاد بودند ،چرا
كه هستهای سخت از اسکناسها و سکهها وجود داشت كه افراد هيچگاه به هيئتها برای تبدیل به ارز
ذخيره باز نميگرداندند .این هسته سخت متناظر با «ذخيره سرمایهگذاری» بود .گفته ميشد كه ذخایر
مازاد هزینهبر هستند ،چرا كه ميتوانند برای خرید واردات استفاده شوند و در نتيجه كاالهای واقعي
موجود در اقتصاد را افزایش دهند.
پاسخ ما این است كه مازاد ذخایر خارجي ممکن است به اندازه ادعا شده نباشد (،)Birnbaum 1957
ولي حتي اگر اینگونه بودند ،هزینه آنها را لحاظ كنيد .آنها بعد از مصرف ،از بين ميروند و بهرهای به آنها تعلق
نميگيرد .در مقابل ،ذخایر خارجي در اختيار هيئت پولي از آنجا كه هيئت اقدام به سرمایهگذاری آنها ميكند
سود كسب ميكنند .جریان سود پرداختي آتي دارای معادل سرمایهای فعلي (ارزش فعلي) است .هزینه ذخایر،
مازاد تفاضل ميان ارزش كاالهایي كه اكنون ميشود خریداری كرد و معادل سرمایهای سودی است كه در
صورت سرمایهگذاری كسب ميشود .در مقابل ،ميتوان سود تعدیلشده با ریسک را محاسبه كرد  -سودی كه
ذخایر خارجي مازاد در صورتي كه به صورتي داخلي وام داده شوند كسب ميكنند  -و آن را با سود تعدیل شده
با ریسک حاصل از دارایيهای خارجي مقایسه كرد .تنها در صورتي كه نرخهای بهره داخلي به طرز قابل
مالحظهای باالتر از نرخهای بهره خارجي برای سرمایهگذاریهای به طرز مشابه پرخطر باشند هيئت پولي
هزینهبرتر از بانکداری مركزی با توجه به مفهوم محدود نگهداری ذخایر است.
منتقدان سيستم هيئت پولي اغلب در لحاظ این مسئله ناكام بودهاند كه در بسياری از سيستمهای
هيئت پولي ،علت باالتر بودن نرخهای بهره داخلي واقعي از نرخهای واقعي در كشورهای ذخيره آنها این
است كه نرخهای باالتر نمایانگر ریسک سياسي باالتر ،ریسک ورشکستگي باالتر توسط وامگيرندگان به
دليل حقوق مالکيتي متفاوت و هزینههای عملياتي باالتر برای بانکهای تجاری هستند .بعد از لحاظ این
عوامل ،نرخ بازده حاصل از سرمایهگذاری داخلي و سرمایهگذاری بسيار نزدیک به هم و برابر بوده است
(.)Schuler 1992b: 193-5
برخي از هيئتهای پولي از اوراق بهادار داخلي ،تا حدودی به این خاطر كه به دنبال بازده باالتر از
دارایيهای خود بدون لحاظ ریسک بودند ،به عنوان بخشي از دارایيهای خود نگهداری كردهاند .هيئتهای
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پولي جدید نباید دارایيهای داخلي ،مثل اوراق قرضه دولتي داخلي ،نگهداری كنند .نگهداری دارایيهای
داخلي خطر دخالت هيئت پولي در سياست داخلي ،برای مثال با خرید یا عدم خرید انواعي خاص از اوراق
بهادار داخلي بنا به دالیل سياسي ،را به همراه دارد .هرچقدر هيئت پولي از دارایيهای داخلي بيشتری
نگهداری كند ،بيشتر در معرض خطر سياسي و فشار سياسي از جانب دولت داخلي قرار ميگيرد .یکي دیگر
از دالیلي كه هيئت پولي نباید از دارایيهای داخلي نگهداری كند این است كه ذخایر خارجي  100درصدی
نسبتي «طبيعي» هستند كه توافق بر سر آنها آسان است .در صورتي كه این نسبت  90درصد باشد ،فشار
سياسي برای كاهش این نسبت به  80درصد ،سپس به  70درصد و به همين ترتيب تا درصدهای پایينتر،
همانگونه كه در چند هيئت پولي گذشته نيز وجود داشت ،وجود دارد .نسبتهای طال یا ذخایر ارزی حداقلي
اعمال شده بر بانکهای مركزی هر زمان كه دولت آن را به نام مصلحت موقتي قابل توصيه دانسته است اغلب
كاهش یافتهاند .برای مثال ،سيستم ذخایر فدرال آمریکا ،در ابتدا ملزم به نگهداری از نسبت ذخيره طالی 40
درصد از اسکناسهای در گردش خود بود و امروزه این نسبت صفر است .نسبت  100درصد برای ذخایر
خارجي دارای جاذبه رواني است كه در هيچ نسبت دیگری دیده نميشود.
استعمارگ رایی
یکي دیگر از ایرادهای وارد بر سيستم هيئت پولي این است كه به ایجاد رابطه استعماری ميان كشور
ميزبان هيئت پولي و كشور ذخيره منجر ميشود.
پاسخ ميدهيم كه سيستم هيئت پولي به خودی خود هيچگونه رابطه استعماری ایجاد نميكند .از
گذشته ،اكثر هيئتهای پولي در مستعمرات بریتانيا وجود داشتند ،ولي هيئتهای پولي در كشورهای
مستقل نيز وجود داشتهاند ،از جمله آرژانتين در اوایل قرن بيستم ،ایرلند و اردن .سيستمهای شبه هيئت
پولي كه امروزه وجود دارند نيز همگي در كشورهای مستقل قرار دارند .اثر هيئت پولي ایجاد رابطه
استعماری نيست ،بلکه كسب اعتبار بيشتر در مقایسه با توانایي بانک مركزی داخلي است .به همين
دليل است كه دالر هنگكنگ به دالر آمریکا متصل است ،اگرچه هنگكنگ تا سال  1997مستعمره
بریتانيا بود و از آن زمان به بعد منطقه خودمختار ویژه از چين بوده است .سيستم ذخيره فدرال آمریکا
اعتبار بيشتری در مقایسه با بانک مركزی انگلستان ،بانک مركزی چين یا بانک مركزی هنگكنگ دارد.
به بيان كليتر ،نرخ ارز ثابت یا حتي نرخ ارز ميخکوبشده ،اغلب به ایجاد روابط اقتصادی نزدیک
ميان كشورهای پایبند به نرخهای ثابت یا ميخکوبشده منجر ميشوند ،با این حال نيازی به داللت بر
هيچ گونه رابطه استعماری نيست .پایه طال ،بریتانيا یا فرانسه را به مستعمرات آفریقای جنوبي یا روسيه
تبدیل نکرد ،دو كشوری كه پيشتاز توليدكننده طال هستند .همانگونه كه نرخهای ارز نظام پولي اروپا،
فرانسه را مستعمره آلمان نميكنند.
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در رابطه با احتمال اینکه هيئت پولي به نوعي خودش ميتواند به ابزاری برای استعمارگری تبدیل
شود ،فصل  5راههایي برای حفاظت از هيئت پولي در برابر مداخله توسط خارجيها و دولت داخلي
پيشنهاد داد و در همين زمينه ،نقشي را برای خارجيها به عنوان مدیران هيئت پولي پيشنهاد داد تا
دولت داخلي را از انتصاب اكثریت مدیران خواهان تبدیل هيئت پولي به بانک مركزی منع كند .این
پيشنهاد كه اكثر مدیران هيئت پولي باید خارجي باشند ممکن است توهيني به غرور ملي به نظر برسد،
زیرا محدودیت خارجي بر سيستم هيئت پولي وضع ميكند .ولي محدودیتها اغلب برای موفقيت
اساسنامه پولي الزم هستند .محدودیتهای خارجي به طور خاص برای كشوری مطلوب هستند كه دارای
سابقه فقدان خویشتنداری در سياست پولي است.
در هر حال ،سيستمهای پولي جاری اكثر كشورهای در حال توسعه اكنون باعث غرور ملي نيستند چون
ساكنين ترجيح ميدهند ارزهای خارجي را به جای ارزهای داخلي استفاده كنند .رابطه پولي استعماریتر از
وضعيتي وجود ندارد كه ارز خارجي غيررسمي به طور گستردهتری استفاده ميشود و ناتواني دولت داخلي
در تأمين ارزی كه مردم خواهان نگهداری از آن هستند را نشان ميدهد .هيئت پولي به معکوس كردن
وضعيت تعویض ارز و بازگرداندن عنصر غرور ملي با ارائه ارز داخلي سالم ميانجامد.
بدترین حالت
یکي از سؤالها (كه واقعاً ایراد نيست) این است كه چه اتفاقي ميتواند برای هيئت پولي در بدترین حالت
قابل تصور روی دهد .بدترین حالتي كه برای هيئت پولي ميتوانيم تصور كنيم این است كه عموم مردم
كل ارز هيئت پولي را به ارز ذخيره تبدیل كنند .پاسخي كه ميدهيم این است كه حتي در این صورت
نيز اتفاق چنداني نخواهد افتاد .ذخایر خارجي  100درصدی هيئت پولي این اطمينان را حاصل ميكند
كه ميتواند تمامي تقاضا برای تبدیل اسکناس و سکههای هيئت پولي را برآورده كند .در صورت تعویض،
مردم به جای اسکناسها و سکههای هيئت پولي ،ارز ذخيره خواهند داشت .1در صورتي كه نرخ مبادله
ميان ارز هيئت پولي و ارز ذخيره یک به یک باشد ،حتي برای مغازهها محاسبه مجدد قيمت با ارز ذخيره
برای استفادهكنندگان از آن الزم نميشود .سپردههای نزد بانکهای تجاری نيز تأثيری نميگيرند.
حتي در بدترین حالت نيز هيئت پولي اختاللي در اقتصاد تا زماني كه نرخ مبادله كامالً معتبر باشد
ایجاد نميكند (در صورتي كه نرخ مبادله به دليل فقدان اقدامات حفاظتي سازماني قوی در هيئت پولي
كامالً معتبر نباشد ،نرخهای بهره به طور قابل مالحظهای افزایش ميیابند) .ولي بدترین حالت روی
نخواهد داد .تبدیل ارز هيئت پولي به ارز ذخيره سلسله وقایعي را آغاز ميكند كه سادهترین نسخه آن
 .1این بحث فرض میکند که سپردههای عموم مردم بدون تغيير باقی میمانند و عموم مردم تالشی برای تبدیل بخش
بزرگی از سپردههای خود به پول هيئت پولی همزمان با تبدیل اسکناسها و سکههای هيئت پولی به ارز ذخيره نخواهند کرد.
در این وضعيت ،در صورتی که دولت ذخایر خارجی اوليه را با استقراض از  IMFکسب کرده باشد ،باید وام را به  IMFبا
وجوهی غير از حقالضرب خالص هيئت پولی بازگرداند ،زيرا حقالضرب خالص اکنون صفر خواهد بود.
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در جدول  3-6ترسيم شده است .این سلسله وقایع خوداصالحگر هستند و به سطوح جدیدی از تسویه
بازار عرضه پول ،قيمتها و درآمدها منتهي ميشوند .به عالوه ،لزوم پرداخت به دولت با ارز هيئت پولي
به ایجاد هسته سختي از تقاضا برای ارز هيئت پولي مينجامد كه مقدار سکه و اسکناس هيئت پولي را
كه مردم حتي در بدترین حالت تبدیل ميكنند محدود ميسازد .ایرادهای دیگری را هم ميتوان وارد
كرد و سؤاالت دیگری را ميتوان درباره سيستم هيئت پولي پرسيد .با این حال ،بر این باوریم كه به
ایرادها و سؤاالت اصلي پاسخ دادهایم.
 . 7جمع بندي
بانکداری مركزی در قالب فعلي آن در كشورهای درحال توسعه به ایجاد ارزهای ناسالم ،تورم باال و ركود
منجر شده است .بانکهای مركزی در اكثر این كشورها ،حتي در صورت اصالح ،احتمال كمي دارند كه
ارزهای سالم در مدتي كوتاه فراهم كنند .ازاینرو ،ما اتخاذ سيستم هيئت پولي را پيشنهاد ميكنيم.
سيستم هيئت پولي ،همانگونه كه در هنگكنگ و جاهای دیگر بهكار ميرود ،ابزار اثبات شده برای ارائه
ارز باثبات ،معتبر و كامالً قابل تبدیل و همچنين تقویت رشد اقتصادی سریع است.
سيستم هيئت پولي مزایای بسياری برای كشورهای در حال توسعه دارد .هيئت پولي ميتواند به
سرعت تأسيس شود ،گرداندن آن آسان است ،مي تواند مقام پولي معتبری باشد كه ارز باثبات و كامالً
قابل تبدیل صادر كند و اغلب ،تجارت و سرمایهگذاری بينالمللي را تقویت كند.
دو شيوه برای تأسيس هيئت پولي وجود دارد :با تبدیل بانک مركزی به هيئت پولي یا با تأسيس هيئت
پولي به صورت صادركننده ارز موازی .رویکرد تبدیل ،اغلبِ محدودیتهای بودجه سخت را فوراً وضع ميكند.
رویکرد ارز موازی دوره انتقالي كوتاهي را فراهم ميكند كه در طول آن محدودیتهای بودجه ،سخت ميشوند
و دولت ميتواند به جمعآوری درآمد از تورم با ارز بانک مركزی ادامه دهد .در همين حال ،وجود ارز هيئت پولي
موازی ،بيشترِ بخشهای اقتصاد را به حفاظت از خود در برابر تورم باال قادر ميسازد.
پيشنهادهای ما برای اصالح پولي دقيق هستند و به دولتهایي نياز دارند كه بسياری از اقدامات
مربوطه را انجام دهند .مهمترین اجزای پيشنهاد عبارتند از اینکه هيئت پولي تأسيس شود و از هيئت
پولي در برابر فشار سياسي جهت تبدیل آن به بانک مركزی محافظت شود .اقدامات حفاظتي مناسبي را
ميتوان برای حفاظت از هيئت پولي تدبير كرد.
محدودیتهای بودجه سخت كه هيئت پولي اغلب وضع ميكند انگيزهای برای اصالحات بيشتر
ماليه دولت و بنگاههای دولتي فراهم ميكنند .هيئت پولي در صورتي به بهترین شيوه ،رشد اقتصادی را
تقویت ميكند كه بخشي از بسته اصالحات وسيعتر باشد؛ با این حال ،هيئتي پولي كه به درستي وضع
شده باشد به قدر كافي برای دوام آوردن و كمک به اقتصاد محکم است ،ولو اینکه فشار سياسي به طور
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موقت اجزای وسيعتر اصالح را به تأخير بيندازد .هيئت پولي وقوع سایر اصالحات پولي و سياسي را
اجباری ميسازد ،زیرا اغلب محدودیتهای بودجهای نرم را از بين ميبرد :محدودیتهایي كه سيستم
پولي جاری را دائمي ميكند .اصالح پولي مهمترین گام برای ایجاد رشد و پيشرفت است و هيئت پولي
آینده دارترین ابزار تحقق اصالح پولي ماندگار و سودمند در كشورهای در حال توسعه امروزی است.
جدول  .7-1خالصه پيشنهادها
تبدیل بانک مركزي به هيئت پولی (فصل )4
 .1واگذاری تمامي وظایف بانک مركزی به سایر نهادها به غير از تأمين پایه پولي.
 .2فراهم كردن امکان دورهای كوتاه از نرخهای ارزش شناور تميز و بدون محدودیت برای ارز داخلي.
 .3شفاف و قابل پيشبيني ساختن اقدامات بانک مركزی.
 .4تبدیل برخي از ذخایر الزم بانکهای تجاری (سپردههای نزد بانک مركزی) به اسکناسها و سکههای هيئت پولي
یا اوراق بهادار خارجي ،بسته به سليقه بانکهای تجاری و كنار گذاشتن ذخایر باقيمانده.
 .5برقراری نرخ تبادل ثابت با ارز ذخيره.
 .6اطمينان از اینکه ذخایر خارجي معادل  100درصد اسکناسها و سکههای با ارز داخلي در گردش هستند.
 .7انتقال دارایيها و بدهيهای باقيمانده بانک مركزی به هيئت پولي و گشایش هيئت پولي برای آغاز كار.
تأسيس هيئت پولی به عنوان صادركننده ارز موازي (فصل )4
 .1كسب ذخایر خارجي اوليه برای هيئت پولي.
 .2تبدیل ارز هيئت پولي به پول قانوني برای پرداخت مالياتها و بدهيهای خصوصي.
 .3انتشار پول هيئت پولي معادل با ذخایر خارجي اوليه.
 .4وارد كردن پول هيئت پولي به گردش ،برای مثال ،با توزیع به تمامي ساكنين كشور مطابق با برنامه دارای
تعریف مشخص.
 .5فراهم كردن امکان گردش پول هيئت پولي به صورت ارز موازی با ارز بانک مركزی با نرخ مبادله تعيين
شده توسط عوامل بازار.
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پيوست  .اساسنامه هيئت پولی نمونه
برای ترسيم پایهای قانوني الزم برای هيئت پولي برای آنکه بهترین عملکرد را داشته باشد ،این پيوست
به ارائه اساسنامهای نمونه برای هيئت پولي ميپردازد .این اساسنامه نمونه ویژگيهای بسياری دارد كه
از اساسنامههای هيئتهای پولي در غرب آفریقا ،هنگكنگ ،كارائيب بریتانيا ،برمه و نقاط دیگر اتخاذ
شدهاند.
اساسنامه هيئت پولی
 .1هيئت پولي كشور الف به این وسيله توسط دولت كشور الف و صندوق بينالمللي پول با همکاری
مشترک ایجاد ميشود .هدف از هيئت پولي ،صدور اسکناس ،سکه و سپرده با واحدهای هيئت پولي و
حفظ قابليت تبدیل كامل آن با نرخ ارز ثابت به ارز ذخيره مطابق با مطالب بيان شده در بند  6است.
 .2هيئت پولي مقر قانوني خود را در سوئيس خواهد داشت.
 .3الف) هيئت پولي توسط هيئت مدیره پنج نفره مدیریت مي شود .سه مدیر باید اتباع خارجي باشند
كه توسط صندوق بينالمللي پول منصوب ميشوند و نباید كارمندان صندوق بينالمللي پول یا دولتهای
عضو آن باشند .دو مدیر باید توسط دولت كشور الف منصوب شوند.
ب) حد نصاب تشکيل جلسات هيئت ،حضور سه عضو هيئتمدیره ،از جمله حداقل یکي از مدیران
انتخابي توسط دولت الف است .هيئت مدیره ميتواند در مقر قانوني هيئت پولي یا در اماكن دیگری طبق
انتخاب خود تشکيل جلسه دهد .تصميمات ،به غير از مواردی كه در بند « »15مشخص شدهاند ،باید با
رأی اكثریت اتخاذ شوند.
ج) دو مدیر اولي كه توسط دولت كشور الف منصوب ميشوند دورههای یک و چهارساله دارند .سه مدیر
اولي كه توسط صندوق بينالمللي پول منصوب ميشوند دورههای دو ،سه و پنج ساله دارند .مدیران
بعدی باید به مدت پنج سال خدمت كنند .مدیران ميتوانند یکبار مجدداً منصوب شوند .در صورت
استعفا یا فوت یکي از مدیران ،سازمان مناسب مطابق با آنچه كه در بند ( 3الف) مشخص شده است باید
جانشين را برای اتمام باقيمانده دوره انتخاب كند.
 .4هيئت مدیره از اختيار استخدام و اخراج كاركنان هيئت پولي و تعيين حقوقها برای كاركنان برخوردار
است .مصوبات فرعي هيئت پولي حقوقهای مدیران را تعيين ميكند.
 .5هيئت پولي اسکناسها و سکههای ارزشگذاری شده با واحدهای هيئت پولي را صادر ميكند.
اسکناسها و سکهها قابليت تبدیل كامل به ارز ذخيره را دارند .اسکناسها باید خارج از كشور الف چاپ
شوند .هيئت پولي حق پذیرش سپردههای ارز ذخيره را دارد.
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 .6الف) ارز ذخيره ارز خارجي یا كاالیي است كه ارز هيئت پولي با آن نرخ مبادله ثابت دارد .در ابتدا،
ارز ذخيره ارز ب است و نرخ مبادله ثابت  Aواحد هيئت پولي به ازای هر واحد ارز ج مقرر ميشود.
ب) ناتواني در حفظ نرخ مبادله ثابت با ارز ذخيره هيئتمدیره را در معرض اقدام قانوني به دليل نقض
قرارداد مطابق با قوانين سوئيس قرار ميدهد .این شرط به اسکناسها ،سکهها و سپردههای اختالس
شده ،مخدوش شده یا جعل شده یا به تغييرات ارز ذخيره مطابق با بند « »13اعمال نميشود.
 .7هيئت پولي حق ندارد بابت مبادله واحدهای هيئت پولي با ارز ذخيره ،یا بالعکس ،حق كميسيون
دریافت كند.
 .8هيئت پولي كار خود را با ذخایر خارجي معادل حداقل  100درصد تعهدات پولي خود آغاز ميكند
(اسکناسها و سکههای در گردش ،سپردههای نزد آن و غيره) .هيئت باید از ذخایر خارجي خود در قالب
اوراق بهادار یا سایر قالبهای قابل پرداخت صرف با ارز ذخيره نگهداری كند .هيئت پولي حق ندارد از
اوراق بهادار صادر شده توسط دولتهای ملي یا محلي كشور الف ،یا بنگاههای تحت مالکيت دولت
نگهداری كند.
 .9هيئت پولي باید تمامي حقالضرب (سود) خالص را به صندوق ذخيره پرداخت كند تا زماني كه ذخایر
استقراضنشده آن معادل  110درصد از تعهدات پولي آن شوند .هيئت تمامي حقالضرب خالص فراتر از
مقدار الزم برای حفظ ذخایر  110درصد را به دولت كشور الف پرداخت كند .پرداخت حقالضرب خالص
به صورت ساليانه انجام ميشود.
 .10دفتر مركزی هيئت پولي باید در شهر ب كشور الف باشد .هيئت پولي ميتواند شعباتي تأسيس كند
یا كارگزاراني در شهرهای دیگر كشور الف بنا به صالحدید خود منصوب كند .هيئت پولي همچنين باید
دارای شعبهای در سوئيس یا كشور ذخيره باشد.
 .11هيئت پولي باید در هر روز كاری خالصهای از اقالم ترازنامه اصلي خود از روز كاری قبلي را منتشر
كند .هيئت باید صورت مالي دقيقي به صورت فصلي یا در فواصل زماني سریعتر منتشر كند كه این
صورت مالي توسط مدیران تأیيد ميشوند .صورت مالي ،دارایيهای هيئت پولي با ارزش بازار آنها را
ارزیابي مي كند .صورت دقيق باید توسط حسابرس خارجي به صورت ساليانه یا در مدت زمان سریعتر
ارزیابي شود.
 .12هيئت پولي حق دارد اسکناسها و سکهها را به ارزشهایي كه مناسب ميداند صادر كند.
 .13در صورتي كه تغيير ساليانه در شاخص قيمت مصرف كننده در كشور ذخيره خارج از محدوده منفي
درصد تا 20درصد به مدت بيش از دو سال ،یا منفي  10درصد تا  40درصد برای بيش از  6ماه باشد،
در عرض  60روز هيئت پولي باید :یا ارز هيئت پولي را كاهش ارزش دهد (در صورت منفي بودن تغيير
در شاخص) یا تغيير ارزش دهد (در صورت مثبت بودن تغيير در شاخص) به طوری كه این تغيير ارزش،
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بيشتر از تغيير در شاخص در طول مدت مشخص شده نباشد ،یا ب .ارز ذخيره جدیدی را انتخاب كند
و نرخ مبادله ارز هيئت پولي با ارز جدید را مطابق با نرخ رایج ميان ارز ذخيره جدید و ارز ذخيره قبلي
ثابت كند.
 .14در صورتي كه هيئت پولي ارز ذخيره جدیدی را مطابق با بند « »13انتخاب كند ،در عرض یک سال
باید تمام ذخایر خارجي خود را به دارایيهای قابل پرداخت با ارز ذخيره جدید تبدیل كند.
 .15امکان انحالل هيئت پولي یا انتقال دارایيهای آن به سازمان جانشين تنها به اتفاق آرای هيئتمدیره
وجود دارد.
 .16به غير از وام اوليه بابت ذخایر از صندوق بينالمللي پول ،هيئت پولي حق ندارد وام یا كمکهزینه
بابت ذخایر از نهادهای بينالمللي یا دولتهای خارجي دریافت كند.
 .17مبادالت توسط هيئت پولي باید از ماليات توسط دولت كشور الف معاف باشند.
 .18ارز هيئت پولي باید ارز قانوني برای پرداخت ماليات و تسویه بدهي در كشور الف باشد .با این
حال ،این ارز نمي تواند ارز اجباری برای قراردادها ميان طرفهای خصوصي باشد.
كتاب شناسی منتخب در مورد هيئت هاي پولی
برای یک كتابشناسي كامل از هيئتهای پولي ،حاوی بيش از  1000مورد ،به  Gross, Heftو
) Rodgers (2012مراجعه كنيد .وبسایت مؤسسه اقتصاد كاربردی ،بهداشت جهاني و مطالعات كسب
و كار جان هاپکينز ،به آدرس  http://krieger.jhu.edu/iaeنيز ،حاوی مراجع اصلي بازتوليد شده
گستردهای درباب هيئتهای پولي است.
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