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 خالصه مدیریتی 

در زمینه سیاستگذاری پولی  کشور هتجربو در هدفگذاری تورمی تجربیات جهانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با توجه به 
ای رسمی چارچوب سیاست پولی خود را به هدفگذاری تورمی طی بیانیه ۱۳۹۹، در خردادماه ی و ارزیپولذاری در چارچوب هدفگ

 . تغییر داد
 هایسازوکارچارچوب هدفگذاری تورمی،  انتقال سیاست پولی به الزامات ساختاریضمن بررسی سیاستی حاضر گزارش 

 یاستس یریگیمتصم یندفرآی، پول یاستابزار س، تورم بینیپیش می،ی از جمله تعیین هدف تورتورم یچارچوب هدفگذار یاجرا
 یالزامات ساختارنتایج حاصله حاکی از آن است که  .دهدمورد بررسی قرار میرا ی بانک مرکز یارتباط یاستس یمتنظی و پول

 یدیفراهم است. نکته کل یالماع یبا توجه به هدف تورم ویژهبهو در اقتصاد ایران  ینسب صورتبه یتورم یچارچوب هدفگذار
 یاجرامراحل  یندفرآ دربلکه  یست،ن یتورم یبا هدفگذار یهسو یک یدر ارتباط لزوما   یساختارالزامات این است که  ینا

 ،مالی سلطه تحدید مرکزی، بانک( ی)ابزاراستقالل  مانندمربوطه  یالزامات ساختار توانمی یجتدربهتورم  یهدفگذار چارچوب
 چنین ساختن حققکرد. البته م یجادا یفعل یتاز وضع تربمطلو یدر سطح رابازار ارز  جمله از یمال یبازارها یقتعمتوسعه و 
 . طلبدمی را کنونی دشوار شرایطدر  روپیش هایچالش درک و چارچوب این صحیح اجرایتعهد به  ،سیاسی عزم ساختاری

رای هدفگذاری تورمی در محدوده هدف تورمی خود را در زمان اجدر خصوص سطح هدف تورمی، در حالی که عموم کشورها 
 عنوانبهدرصد( را  ۲±درصدی )با دامنه ۲۲بانک مرکزی سطح تورم مطرح است که چرا  سؤالاین اند، رقمی قرار دادهتک

ط اقتصاد جه به شرایبا تونتایج گزارش حاکی از آن است که  ؟هدف تورمی خود در آغاز اجرای هدفگذاری تورمی قرار داده است
می موجود، طبیعتا  بانک مرکزی های اقتصادی، درجه سلطه مالی، وضعیت مالی دولت و شرایط تورکالن کشور، تداوم تحریم

ند با توجه به شرایط موجود و تواد که اطمینان کافی داشته باشد میهدف تورمی اعالم نمای عنوانبهبایست نرخ تورمی را می
صریح رصدی برای نرخ تورم، یک هدف د ۲۲ی در افق زمانی هدف تورمی به آن دست یابد. در واقع هدف های آتبینیپیش
 یدر راستا یبانک مرکزهمچنین رقمی است. ضمنی بلندمدت در محدوده تکمدت )یک ساله( در راستای یک هدف کوتاه
دام به ایجاد داالن نرخ سود اقدر خردادماه  ،تورم یدر چارچوب هدفگذار یپول هاییاستس یاجرا یاتیسازوکار عمل یلتکم
 نموده است. نرخ سود سیاستی  عنوانبهبانکی بین

 یریگیممدل تصمعمدتا   یرسه دهه اخ یط، یتورم یدر چارچوب هدفگذار یپول یاستس یریگیمتصمدر خصوص ساختار 
ورای پول و اعتبار عمالً نقش کمیته سیاست در حال حاضر در ایران ش. حاکم شده است یپول یاستس یتهدر قالب کم یگروه

رسد تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی که وزن مقامات توجه به تجربیات جهانی به نظر مینماید که با پولی را ایفا می
 بانک مرکزی در آن تقویت گردد، ضرورت دارد. 

می در موفقیت چارچوب هدفگذاری تورم اسففت ضففرورت دارد با توجه به اینکه شفففافیت و تعامل کارا با عموم مردم عامل مه
ستفاده بانک ستای بهتر لنگر کردن انتظارات تورمی، از ابزارهای ارتباطی مورد ا تورم  گذارهدفهای مرکزی بانک مرکزی در را

توای این گزارش عالوه فصلی است. مح صورتبه« گزارش تورم»ابزار ارتباطی، انتشار  ترینمهمدر این راستا،  استفاده نماید.
این نهاد از  بینیپیشبر توضیح منطق اتخاذ تصمیمات سیاست پولی بایستی شامل ارزیابی بانک مرکزی از شرایط اقتصادی و 

سایر متغیرهای کلیدی در افق صادی و  شد اقت سکتورم و ر ستی ری شد. همچنین در این گزارش بای های های زمانی مختلف با
 شده، تحت سناریوهای مختلف بررسی گردد. بینیپیشتورم و نرخ رشد اقتصادی از مقادیر  نرخ انحرافمترتب بر 
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 مقدمه ۱
بایست یک ، میخود های پولی خود در راستای دستیابی به اهداف نهایی مورد نظرهای مرکزی جهت اجرای سیاستبانک

حت چارچوب هدفگذاری های سیاستگذاری تطی سه دهه اخیر چالش چارچوب مشخص برای سیاست پولی به کار گیرند.
های مرکزی به اقبال بانک تدریجبهی شده است و پولی و هدفگذاری ارزی، موجب کاهش اقبال به این رویکردهای سیاست پول

 رو به افزایش بوده است. در اقتصاد جهان بهترین عملکرد شاخص  عنوانبهگذاری تورمی چارچوب سیاست پولی هدف

 یآت یرمس یشود. بانک مرکزیمو اعالم  یینتع یسازوکار مشخص دارد: هدف تورم یک یتورم یچارچوب هدفگذار یاجرا
 ییشده از تورم هدف را شناسابینیپیشانحراف تورم  یزانکند تا میم یسهمقا یکند و آن را با هدف تورمیم بینیپیشتورم را 

 یدنمایم یلو تعد یمتنظ یرا به نحو یپول یاستار سابز ین،معگیری تصمیم یندفرآساختار و  یکبر اساس  ی. بانک مرکزیدنما
 ین. در ایدحرکت نما یآن نرخ تورم در محدوده هدف تورم تبعبهو  یدشده از تورم هدف ممانعت نمابینیپیشتا از انحراف تورم 

کنترل  یراز مس ات یدنما پیگیریرا  یتو شفاف ییپاسخگو ین،مع یارتباط یاستس یک یمبا تنظ یچارچوب الزم است بانک مرکز
 .یدنما یلحفظ نرخ تورم در محدوده هدف را تسه یندفرآ ی،انتظارات تورم

 وپولی تجربیات ایران در زمینه سیاستگذاری پولی در چارچوب هدفگذاری و در هدفگذاری تورمی تجربیات جهانی با توجه به 
خود را به هدفگذاری  ای رسمی چارچوب سیاست پولیطی بیانیه۱۳۹۹، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خردادماه ارزی

 داد.  تورمی تغییر

 دومسازی آن در ایران است. در بخش ی چارچوب هدفگذاری تورمی و پیادهبر این اساس گزارش سیاستی حاضر در صدد بررس
چارچوب  یاجرا هایسازوکاردر بخش سوم  گیرد.فگذاری تورمی مورد بررسی قرار میبه هد وب سیاست پولیانتقال چارچ

 یمتنظو  یپول یاستس یریگیمتصم یندفرآ، یپول یاستابزار س، تورم بینیپیش ،از جمله تعیین هدف تورمی یتورم یهدفگذار
 گیرد.مورد بررسی قرار می یبانک مرکز یارتباط یاستس

 به هدفگذاری تورمی چارچوب سیاست پولی انتقال ۲
 اهداف نهایی سیاست پولی ۱.۲

ها یا به پولی حفظ ثبات قیمت هدف سیاست ترینمهمتواند هدف یا اهداف متنوعی را دنبال نماید. عموما  پولی می سیاست
عبارتی کنترل تورم است. اما در کنار آن، سیاست پولی در بسیاری از کشورها هدف ثبات تولید )رشد اقتصادی( را نیز دنبال 

سیاست ، حفظ ثبات مالی نیز به یکی از اهداف مهم ۲008از بحران مالی جهانی در سال  پس ویژهبههای اخیر سالنماید. در می
عنوان متولی اصلی سیاست پولی، همزمان ممکن است اهداف است. بنابراین باید توجه داشت که بانک مرکزی بهپولی تبدیل شده

با . عنوان اهداف نهایی سیاست پولی پیگیری نمایدهحفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی را ب ها،متنوع شامل حفظ ثبات قیمت
شرایط خاص در تقابل با  دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس نباشد، بلکه در توجه به اینکه

های مرکزی انکتواند جهت اجرای سیاست پولی مفید واقع گردد. ببندی میان اهداف مورد نظر مییکدیگر قرار گیرد، اولویت
ها را در اولویت اول اهداف نهایی سیاست پولی قرار داده و دستیابی به اهداف حفظ ثبات قیمتدر چارچوب هدفگذاری تورمی 

 نمایند. حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی را در کنار آن پیگیری میدیگر از جمله 

 های متعارف سیاست پولیچارچوب۲.۲
بایست یک چارچوب ابی به اهداف نهایی مورد نظر، میهای پولی خود در راستای دستیجرای سیاستهای مرکزی جهت ابانک

و هدف عملیاتی )ابزار ( است را به کار گیرند. در واقع از  مشخص برای سیاست پولی که شامل هدف میانی )لنگر اسمی(



به نرخ تورم هدف یابیسازوکار دست و یتورم یچارچوب هدفگذار   

۲ 

گیری و اجرای سیاست پولی گذاران پولی برای تصمیمیاستشود، سایان میخیر بر اهداف نهایی نمأپولی با ت آنجاکه آثار سیاست
کنند. در الیه اول هدف میانی )لنگر اسمی( و در می یک ساختار سلسله مراتبی استفاده صورتبهاز دو الیه هدف واسط  معموالً

ه اهداف بلندمدت به اهداف شود کمراتبی باعث می د. این ساختار سلسلهنکنالیه دوم هدف عملیاتی )ابزار( خود را تعیین می
پذیر اهداف نهایی با موفقیت پیگیری شود. بر این اساس تر و با قابلیت ارزیابی بیشتر شکسته شود و در فرآیندی کنترلمدتکوتاه

شود. سه چارچوب متعارف سیاست به دنبال آن هدف عملیاتی مشخص میو  میانیبا انتخاب هدف  چارچوب سیاست پولی
 شود عبارت است از:های مرکزی جهت اجرای سیاست پولی به کار گرفته میبانک پولی که توسط

 ،چارچوب هدفگذاری ارزی 
 ،چارچوب هدفگذاری پولی 
 هشد بینیپیش تورم هدفگذاری و چارچوب هدفگذاری تورمی (IFT)۱.  

شوند. در چارچوب پولی انتخاب می ابزار سیاست عنوانبهلنگر اسمی و خود آن  عنوانبهدر چارچوب هدفگذاری ارزی، نرخ ارز 
شوند. پولی انتخاب می ابزار سیاست عنوانبهلنگر اسمی و پایه پولی  عنوانبه( 2Mو  1Mهای گسترده پولی )هدفگذاری پولی، کل

ابزار  نعنوابه( ۲)نرخ بهره نرخ سودلنگر اسمی و  عنوانبه انتظارت تورمیاین در حالی است که در چارچوب هدفگذاری تورمی، 
 (.۱شوند )شکل سیاست پولی انتخاب می

 

 
 های متعارف سیاست پولی: انتخاب اهداف و ابزارهاچارچوب .۱شکل 

به این هدفگذاری پولی و هدفگذاری ارزی، موجب کاهش اقبال چارچوب های سیاستگذاری تحت طی سه دهه اخیر چالش
توسعه بازارهای مالی و نیز گسترش ابداعات مالی و در  تأثیرتحت  ثباتی تقاضای پولبیاست. رویکردهای سیاست پولی شده
گذاری پولی کاهش یابد. تپولی برای سیاس گذاریهای پولی با تورم موجب شده است کارایی هدفنتیجه تضعیف رابطه بین کل

                                                                                                                                                                                                                
1 Inflation-Forecast Targeting 

IFT شفففود که می مدت بهینه تلقیبینی بانک مرکزی از نرخ تورم یک هدف میانبر این اصفففل اسفففتوار اسفففت که با مفرود گرفتن هدف بلندمدت برای نرخ تورم، پیش
ل اقتصففادی مورد اسففتفاده بانک مرکزی حاوی کلیه اطالعات مفید بینی شففده و مدتواند معیار عمل بانک مرکزی در هدایت سففیاسففت پولی باشففد )زیرا نرخ تورم پیشمی

 شامل ترجیح سیاستگذار راجع به بده بستان تورم و تولید و همچنین مکانیزم انتقال پولی است(.
2 Interest Rate 
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۳ 

های ر مقابل وقوع بحرانپذیری دتقویت جریان سرمایه، از دست رفتن ابتکار عمل سیاست پولی و نیز افزایش آسیبهمچنین 
 گذاری ارزی شده است. ارزی از جمله مواردی است که موجب کاهش تمایل به اتخاذ چارچوب هدف

المللی شناخته شده است که بخشی از بهترین عملکرد بین عنوانبهگذاری تورمی چارچوب سیاست پولی هدف در حال حاضر
هدفگذاری تورمی از  گردد.گذاری ارزی برمیگذاری پولی و هدفسبت به هدفگذاری تورمی نهدف بهتر این اقبال به کارآمدی

های تورمی بالقوه سیاست پولی را تواند تورشتعهد معتبر نسبت به هدف تورمی مییک این پشتیبانی نظری برخوردار است که 
تواند به افزایش استقالل بانک سیر افزایش پاسخگویی و شفافیت میم همچنین چارچوب هدفگذاری تورمی ازاز بین ببرد. 

 مرکزی و توانایی تنظیم سیاست پولی جهت پیگیری هدف تورمی گردد.

 پولی ایران به هدفگذاری تورمی سیاستچارچوب  تغییر ۳.۲
ثابت بوده  یارز یمنرخ ارز تحت رژ یبر هدفگذار یعمدتا  مبتنعمل  در یپول یاستتا دهه هفتاد، چارچوب س یراندر اقتصاد ا

چارچوب نتوانست  یناهای رسمی ارز و نرخ در بازار آزاد،و افزایش شکاف میان نرخ ارزی تنگناهای جودبا توجه به و ولیاست 
 یپول هایکل یهدفگذاربرنامه دوم  از ،ساله توسعههای پنجو برنامه باالدستی اسناد طبق. یدرا محقق نما یپول یاستاهداف س

 یط یپول ی. چارچوب هدفگذارشدیاعالم م هابرنامه در پول رشد هایو هدف شد دیلتب یپول یاستس یچارچوب رسم به
 مقادیر از نقدینگی رشد نرخ عملکرد توجه قابل انحرافبا توجه به نبود.  دارادامه یول همراه بود ینسب یتبا موفق سوم برنامه
نبود.  موفقتورم  کنترل در یزن سیاستیچارچوب  نیا ،در برنامه پنجم یشده در برنامه چهارم و حذف اهداف کم گذاریهدف

 گذاریاستسباعث شد که  یسلطه مال وجودپول و  یتقاضا ثباتییب ،در دهه نود یاقتصاد یهایماز تحر یناش یبروز دو بحران ارز
 تورم نرخ نود هده اواسط در اقتصادی رکود با همراه چند هر. باشد داشته زیادی موفقیت اهداف به دسترسی در نتواند یپول

 مطالعات اساس بر مجموع در. شد باال سطوح به تورم نرخ بازگشت باعث الذکرفوق مشکالت اما شد رقمی تک ایدوره برای
قادر به اعمال  مرکزی بانک ،پولی سیاستگذاری منسجم ساختار و یمال سلطه ،ابزاری استقالل فقدان علت به شده، انجام

 سیاستی واکنش قاعده و نبوده( ید)کنترل تورم و مساعدت به تولمحوله  هایمأموریت راستای در مندقاعدهو  مشخص یاستس
  ۱.استنداشته  الذکرفوق دوره در شناسایی قابل

 در و مندقاعده سیاستی هایچارچوب به نیاز و یپول یاستگذاریس ینهزمدر  یجهان تجربیات یزو ن الذکرفوق مطالببا توجه به 
 یط۱۳۹۹در خردادماه  یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز ،تولید به مساعدت و تورم کنترل برای مؤثر و منعطف حال عین

 داد.  ییرتغ یتورم یخود را به هدفگذار یپول یاستچارچوب س یرسم یایانیهب

 الزامات ساختاری چارچوب هدفگذاری تورمی ۳
 استقالل نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی ۱.۳
کامل  طوربهتواند استقالل کامل بانک مرکزی از دولت نیست. در واقع هیچ بانک مرکزی نمیر از استقالل بانک مرکزی، منظو
قادر باشد سیاست پولی را با دولت مستقل باشد، اما یکی از الزامات هدفگذاری تورمی این است که بانک مرکزی  تأثیراز 

 شود: قالل نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی در دو وجه نمایان میای از استقالل هدایت نماید. این استدرجه

باید  الزاما  بانک مرکزی ت پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی،برای اجرای سیاس: الف( استقالل در ابزار سیاست پولی
 ستقالل برخوردار باشد.و نحوه استفاده از آن از اانتخاب ابزار اعمال سیاست پولی  در

                                                                                                                                                                                                                
 (.۲0۱5) ینینائ( و همتی و جاللی ۲0۱۳و همتی ) ینینائبرای توضیحات بیشتر رجوع کنید به جاللی  ۱
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 یپول استی، سیتورم یدر چارچوب هدفگذار یپول استیس یاجرا یبرا: یپول استیدولت بر س یعدم سلطه مالب(  
که استقراد  ستیمعنا ن نیبه ا یپول استیدولت بر س یالبته عدم سلطه مالباشد.  یمال استیتحت سلطه س ستیباینم

باشد که  یبه حد دینبا یولت از بانک مرکزد تقرادمعناست که اس نیصفر باشد، بلکه به ا یدولت از بانک مرکز
 ای ریز یساختار یهایژگیوجود ودر واقع مسئله اصلی، درجه سلطه مالی است. . دیرا مختل نما یپول استیس یاجرا

 :دیرا محقق نما یپول استیدولت بر س یعدم سلطه مال طیشرا تواندیم هاآناز  یکیحداقل 

 مستحکم یدولت در چارچوب قواعد مال یابودجه اتیعمل شبردیپ: بر بودجه دولت یقواعد مال تیحاکم، 
به استقراد  ازین جهیو مستمر مواجه نشود و در نتبزرگ  یهایفراهم خواهد نمود تا دولت با کسر یطیشرا
از  یحاک  زین یتجرب یهایاست، رفع خواهد شد. بررس یکه موجب سلطه مال یدولت از بانک مرکز دیشد

اند اند، توانستهاجرا نموده یتورم را همراه با قواعد مال یگذارکه چهارچوب هدف ییهاآن است که کشور
 .ندینما تأمین تریمطلوبرا به نحو  یاهداف تورم

 در صورت  دولت یجذب اوراق بده یبرا یاز عمق کاف یداخل یمال یبازارها : اگرقیعم یمال یبازارها وجود
مجبور نباشد بخش  یفراهم خواهد شد که بانک مرکز یطیباشند، شرا بودجه قابل توجه برخوردار یبروز کسر

دولت از بانک  دیبه استقراد شد ازین جهیوده و در نتنم یداریدولت خر یمال تأمینجهت اوراق را  نیاعمده 
 است، رفع خواهد شد. یکه موجب سلطه مال یمرکز

 یتورم یبا هدفگذار سازگار یانتخاب اهداف ۲.۳
 یمانند بانک مرکز ،شده است یینبه تورم هدف تع یابیدست ی،پول یاستس کلیدیهدف  ی،تورم یهدفگذاردر چارچوب  

اما هر  یست،ن پیگیریچارچوب قابل  یناز تورم در ا یرغ یهدف یچکه ه یستمعنا ن ینبد ینااست.  یتیاروپا که تک مأمور
 بیشتر در که تورمی هدفگذاریسازگار باشد.  یف تورماست که با هد یپول یاستس یگیریقابل پ یتنها در صورت یگرهدف د
 شامل نیز را یدشکاف تول یهدف بانک مرکز تابعقالب  ینا درتورم منعطف است که  یهدفگذار شودمی دنبال کشورها

 مأموریت)با  یمرکز یهااز بانک تعدادی. دارد یتورم منعطف سازگار یبا چارچوب هدفگذار باالهدف اشتغال . شودمی
قابل ترجمه به اشتغال  یمشخص یط)تحت شرا یدشکاف تول بستن( هدف یکاآمر و جنوبیکره  ،سوئدوگانه مانند انگلستان، د

با نرخ ارز  یتورم یهدفگذار کهاست  ینا بر تصور چند هر .نمایندیدنبال م یپول یاستاز اهداف س یکی عنوانبهکامل( را 
 را حقیقی ارز نرخ انحراف به گذارتسیاس واکنش برای تورم هدفگذاری قالب در زار بازار در دخالت اما ،یستثابت سازگار ن

 . کرد سازگار توانمی چارچوب این با

 هموار برای یابیدست یبرا یپول یاستنقش س ینبهتر تواندیم یبه هدف تورم یابی، دستاست یچون پول خنث ر بلندمدتد
هدف تورم و هدف اشتغال کامل  یانبستان م -بده یکمدت ممکن است تاهاشتغال کامل باشد. اما در کو برای زمینه ساختن

مشابه  یعموم طوربهو هدف اشتغال کامل هدف تورم ، تحت کل یشوک تقاضا یکبه  یپول یاستوجود داشته باشد. واکنش س
 وت خواهد بود.کامل متفا شتغالتحت هدف تورم با هدف ا یپول یاستاست. اما در صورت بروز شوک عرضه کل، واکنش س

از  یکی عنوانبهرا  یثبات مال موضوع یزن جهان یمرکز یهااز بانک یشمار ۲007 -۲008 یاقتصاد-مالی بحران از پس
 یتورم یچارچوب هدفگذار دررا  یهدف ثبات مالتوان میکه چگونه  ینخصوص ا در. نمایندیدنبال م یپول یاستاهداف س

 هداستفا نباید یثبات مال یاست که از ابزار نرخ بهره برا یدهعق ینا بر( ۲0۱۱) ۱اسونسن. است متفاوت نظرات کرد سازی پیاده
 که است معتقد فورد وود .شود انجام یمال یاعتبار و بازارها یاننظارت و کنترل بر جر یقامر از طر ینکرد و ارجح آن است که ا

                                                                                                                                                                                                                
1 Svensson 



  به نرخ تورم هدف یابیو سازوکار دست یتورم یچارچوب هدفگذار 

5 

 درتورم دنبال کرد.  یهدفگذار چارچوب در توانمی را چالش این مرکزی بانک زیان تابع در مالی ثبات هدف تصریح با
 یشو افزا یستبهره کار ساز ن نرخ زارباگسترده دارند استفاده صرف از  یمال هایناترازی وشکننده  ینظام بانککه  ییکشورها

را در  یالم مؤسسات یممکن است عملکرد برخ یطیشرا یندر چن یبه هدف تورم یابیدست و تورم نرخ کاهش ینرخ بهره برا
 معرد مخاطره قرار دهد.  

 شده است؟ فراهم رانیدر ا یتورم یچارچوب هدفگذار یالزامات ساختار ایآ ۳.۳
 یپول یاستگذاریدر س رانیا یبانک مرکز یاستقالل نسب ۱.۳.۳
 تصریح ونچ موضوعاتی آن رأس در و است مراتب سلسله یک یازمندن یتورم یدر چارچوب هدفگذار یپول یاستس یاجرا

 مربوط کالن هایسیاست اصلی ستون دو(. ۲به شکل  یدقرار دارد )رجوع کن اختیارها تفویض و سیاستی انتصاب ،هامأموریت
 حوزه اختیارات، تفویض و مجری هایدستگاه به هاسیاست این انتصاب و تفکیک اساس براست.  یو پول یمال هایبخش به

 . شودمی طرح قابل مرکزی بانک استقالل موضوع و تعیین هاآن اختیارات محدوده و مأموریت

 

 
 سلسله مراتب سیاستگذاری پولی .۲شکل 

 (1394) ینینائمنبع: جاللی 

خود را ارتقا داده و با توجه به  یپول استیس ی، دامنه ابزارها۱۳۹8بازار باز از زمستان  اتیعمل یبا اجرا رانیا یبانک مرکز
نحوه استفاده  و یپول استیدر انتخاب ابزار اعمال س یاستدالل نمود که بانک مرکز توانیم ،یبانک مرکز اراتیمجموعه اخت

 برخوردار است. یکافاز آن از استقالل 



به نرخ تورم هدف یابیسازوکار دست و یتورم یچارچوب هدفگذار   

6 

 یاما بازارها ست،یحاکم ن رانیا یزیبر نظام بودجه ر یاگرچه قواعد مال ،یپول استیدولت بر س یدر خصوص عدم سلطه مال
 یروزافزون طوربهدولت  یجذب اوراق بده یبازار برا نیا یهاتیتوسعه بوده است و ظرف روبه ریاخ یهادر سال یداخل یمال
اساس با  نیخواهد داد. بر ا شیافزا زین شیاز پ شیرا ب یبازار باز، عمق بازار مال اتیلعم یاجرا عتا یاست و طب افتهی شیافزا

از  یبانک مرکز رودیرو به کاهش بوده و انتظار م رانیاقتصاد ا در یقابل توجه بودجه دولت، درجه سلطه مال یهایوجود کسر
 برخوردار باشد. یپول استیاعمال س یبرا نسبیعمل  اریاخت

بر روی سطح هدف تورمی مؤثر در واقع درجه سلطه مالی در شرایط فعلی مانعی برای اجرای اصل هدفگذاری تورمی نیست، اما 
توان نرخ تورم پایین )تک رقمی( را برای و پیامدهای پولی ناشی از آن نمی مالی دولت است. طبیعتا  با توجه به وضعیت جاری

  . استآغاز اجرای هدفگذاری تورمی تعیین نمود، اما این درجه از سلطه مالی با اهداف تورمی باالتر سازگار 

 و چالش نرخ ارز یتورم یبا هدفگذار سازگار یانتخاب اهداف ۲.۳.۳
شده  یینبه تورم هدف تع یابیدست ی،پول یاستس کلیدیهدف  ی،توسط بانک مرکز یتورم یچارچوب هدفگذار یبا اعالم رسم

به  توانمی را یقینرخ ارز حق نسبیو ثبات  یداز جمله ثبات تول یگراهداف دموضوع مطرح شده،  یاتدر ادب چنانچه .است
با وجود آنکه  یز،ارز ن نرخ. در خصوص کرد دنبال( پولی ذارسیاستگ زیان تابع)و  یتورم گذاریهدف قالب  درسازگار  ینحو

که عمده -ها یو صراف یماییثابت است، اما شکاف نرخ ارز ن یاساس یکاالها تأمینجهت  یادر حال حاضر نرخ ارز مبادله
شده  یریتعمالً شناور مد نرخ ارزبازار آزاد نسبتا  محدود بوده و با نرخ ارز  -ددهنیرا پوشش م یرانا یو تجار یتبادالت مال

 تواندمی یقیارز حق نرخ انحرافنسبت به  یمرکز بانککم عمق و شکننده دارند واکنش  یمال بازارهای که کشورهایی در است.
 یپول یاستگذارس هایچالش از و مطرح باز دیر از یرانموضوع در اقتصاد ا ینا .گردد بیشتر رفاه و تولید ثبات افزایش باعث

واسطه و مصرفی کاالهای مجاری از گیردمینشأت  یمال بازاردر  یباز سفته ازنبوده و  بنیادینکه  یارز نرخ هایتکانه. بوده است
جهش نرخ  و ارزی تنگنای. دهدمی قرار الشعاعتحت را یمرکز بانک یتورم اهدافشده و  هاقیمت افزایش باعث وارداتی ای
 هایسیاست با غالبا  که هم ارزی گشایش شرایط در. دارند توجهی قابل اثرات تورم و تولید رب دارد که ایهزینه اثرات دلیل بهارز 

(. ۱۳۹۳استمرار ندارد )زمان زاده و همکاران  یهلند یماریبروز ب واسطٔهبه یدهمراه هستند، انبساط تقاضا و تول یمال یانبساط
 ترینمهم از ویکی دارد زیادی اهمیت ارزی رژیم و لیپو سیاست سازگاری ایران اقتصاد در ارز نرخ اساسی نقش علت به

 .است ایران در استاندارد منعطف هدفگذاری کردن اجرایی هایچالش

 ی با هدفگذاری تورمیتورم یچارچوب هدفگذار یالزامات ساختاراثر متقابل  ۳.۳.۳
ی یک سویه با هدفگذاری تورمی نیست، اطی در ارتبتورم یچارچوب هدفگذار یالزامات ساختارنکته کلیدی این است که 

 طوربه حاکم نماید. تریمطلوبساختاری مربوطه را در سطح  الزامات تدریجبهتواند خود می بلکه اجرای هدفگذاری تورمی
اجرای قواعد مالی بر نظام  تواند بدل به اهم فشاری بر دولت شود تا با حرکت به سمتذاری تورمی میمشخص اجرای هدفگ

ای همچنین اجرآن افزایش استقالل بانک مرکزی را فراهم نماید.  تبعبهریزی، موجبات کاهش درجه سلطه مالی و جهبود
به اولویت اول دولت  تدریجبهتواند مهار تورمی را نه تنها به اولویت اول سیاست پولی که چارچوب هدفگذاری تورمی خود می

  و حاکمیت تبدیل نماید.

با توجه به  ویژهبهو  ینسب صورتبه یتورم یچارچوب هدفگذار یگرفت که الزامات ساختار جهینت توانیم در مجموع نیبنابرا
چارچوب  یالزامات ساختار تدریجبهتواند می یتورم یچارچوب هدفگذار. عالوه بر آن اجرای فراهم است هدف تورمی اعالمی

 را ارتقا بخشد. یتورم یهدفگذار
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 یتورم یهدفگذار چارچوب یسازوکار اجرا 4
کزی مسیر آتی شود. بانک مرمیو اعالم اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی یک سازوکار مشخص دارد: هدف تورمی تعیین 

شده از تورم هدف را شناسایی بینیپیشتا میزان انحراف تورم  کندقایسه میکند و آن را با هدف تورمی ممی بینیپیشتورم را 
نماید ولی را به نحوی تنظیم و تعدیل میمعین، ابزار سیاست پگیری ساختار و فرآیند تصمیمساس یک بانک مرکزی بر ا. نماید
در این . حرکت نمایدنرخ تورم در محدوده هدف تورمی  آن تبعبه ممانعت نماید و شده از تورم هدفبینیپیشانحراف تورم تا از 

نماید تا از مسیر کنترل  پیگیریی معین، پاسخگویی و شفافیت را اطچارچوب الزم است بانک مرکزی با تنظیم یک سیاست ارتب
 انتظارات تورمی، فرآیند حفظ نرخ تورم در محدوده هدف را تسهیل نماید. 

 یهدف تورم نییتع ۱.4
 یهدف تورممرجع تعیین  ۱.۱.4

وت است. در برخی کشورها، مرجع تعیین و اعالم هدف تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی در کشورهای مختلف متفا
شود. در برخی دیگر از کشورها، هدف و بدون تأیید صریح دولت انجام میتعیین و اعالم هدف تورمی توسط بانک مرکزی 

 شود.مرکزی اعالم می توافق مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین و توسط بانک وسیلٔهبهتورمی 

 یهدف تورم شاخص ۲.۱.4
شاخص تورم هدف مورد  عنوانبهرا  ۱کنندهمصرف متیبر شاخص ق ینرخ تورم متوسط ساالنه مبتن ،یمرکز یاهبانک عموم

 یکه شامل برخ-کننده مصرف متیبر شاخص ق یمبتن ۲نرخ تورم هسته یمرکز یهااز بانک یبرخ نی. همچندهندیاستفاده قرار م
فدرال رزرو است که  یدر حال نی. ادهندیرم هدف مورد استفاده قرار مشاخص تو عنوانبهرا  -شودیپرنوسان نم یمتیق یهاتمیآ

 عنوانبه دهد،یاز مخارج خانوار را پوشش م یتررا که دامنه گسترده ۳یشخص یمصرف یهانهیهز یمتیبر شاخص ق یمبتننرخ تورم 
 است ترمناسبهر کشور  در گیریهدف برای یتورم شاخص چه که ینمورد ا در .دهدیشاخص تورم هدف مورد استفاده قرار م

 ارز نرخ تغییرات گذار سرعت و هابنگاه گذاریقیمت نحوه و اقتصاد ساختاری هاییژگیبه و یو بستگ دارد وجود یمتفاوت نظرات
 یو برخ یکاالها و خدمات مصرف یمتشاخص ق برخی ،داخلی ناخالص تولید قیمتکننده  یلتعد ی. برخدارد یداخل یهاقیمت به
 است. یقابل بررس یراناقتصاد ا یموضوع برا ینا 4.دانندمی تررا مناسب یصادرات یمتشاخص ق گرید

 یهدف تورم یزمان افق ۳.۱.4
 یهامعتبر خواهد بود. عموم بانک یاست که تورم هدف اعالم شده تا چه زمان نیا انگریب یهدف تورم نییدر تع یافق زمان

موجود  یتورم طیبا توجه به شرا رانیا یبانک مرکز .دهندی)تا دو سال( قرار م مدتانیم یبراتورم هدف را  یافق زمان ،یمرکز
 در نظر گرفته است. سالهکیخود را بازه  یهدف تورم یو مقدار تورم هدف، افق زمان

  ینوع هدف تورم 4.۱.4
و هدف  دامنهبا  یاهدف نقطه ،یاکه شامل هدف نقطه رندیگیرا به کار م یاز سه نوع متفاوت از هدف تورم یکی یمرکز یهابانک
کشور  ۲۳ کهاز آن است  یاند حاکرا اجرا نموده یتورم یچارچوب هدفگذار ۲0۱۹ سال که تا یکشور 44تجربه  یاست. بررس یابازه

 (.  ۱)جدول اندرا انتخاب نموده یاکشور هدف نقطه ۱0و  یاکشور هدف بازه ۱۱ ن،ییبا حد باال و پا یاهدف نقطه

                                                                                                                                                                                                                
1 Consumer Price Index (CPI) 
2 Cor Inflation 
3 Price index for personal consumption expenditures (PCE) 

 (.۲0۱۱نمونه رجوع کنید به فرانکل ) طوربه 4
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 یسطح هدف تورم 5.۱.4
 یدر چارچوب هدفگذار یمرکز یهانرخ تورم صفر درصد است، اما در عمل بانک یبه معنا یمتیثبات ق ،یبه لحاظ نظر

اما مثبت  نییتورم در سطح پا یهدفگذار تیمز ترینمهمدهند. یاما مثبت قرار م نییخود را در سطح پا یهدف تورم ،یتورم
با حفظ نرخ  - است یضرور دیشد یرکود اقتصاد طیکه در شرا - را یمنف یقینرخ سود حق اعمالبالقوه  تیه ظرفاست ک نیا

را اجرا  یتورم یچارچوب هدفگذار ۲0۱۹سال که تا  یکشور 44تجربه  یبررس .دینمایم جادیدر سطح مثبت ا یسود اسم
با سطح تورم کشور( ۳۱) هاآن تیو اکثررقمی تکبا سطح تورم  را یتورم یهدفگذار هاآناز آن است که همه  یاند حاکنموده

 (. ۱ اند )جدولدرصد آغاز نموده 5کمتر از و  5

  سطح و نوع هدف تورمی در زمان اجرای هدفگذاری تورمی در کشورهای مختلف .۱جدول 

 کشور
زمان اجرای 
 هدفگذاری تورم

نرخ تورم هدف 
 در زمان اجرا

 کشور
زمان اجرای 

 ی تورمهدفگذار
نرخ تورم هدف در 

 زمان اجرا
۱-۳ ۱۹۹0 نیوزلند  ۱-/+۳ ۲005 رومانی 

جمهوری  ۱-/+۲ ۱۹۹۱ کانادا
 صربستان

۲006 8-4  

 ۲-/+5.5 ۲006 ترکیه  ۲ ۱۹۹۲ انگلستان
۲-۳ ۱۹۹۳ استرالیا  ۱.5-/+4.5 ۲006 ارمنستان 
 ۲-/+8.5 ۲007 غنا ۲ ۱۹۹۳ سوئد

۳-7 ۲007 اروگوئه ۱-/+۳ ۱۹۹7 جمهوری چک  
 ۱-/+۳ ۲00۹ آلبانی ۱-/+۲ ۱۹۹7 اسرائیل
 ۳ ۲00۹ گرجستان ۱-/+۲.5 ۱۹۹8 لهستان
 4.5 ۲0۱۱ پاراگوئه ۲-/+4.5 ۱۹۹۹ برزیل
 5 ۲0۱۱ اوگاندا ۱-/+۳ ۱۹۹۹ شیلی
۲-4 ۱۹۹۹ کلمبیا ۳-5 ۲0۱۲ جمهوری دومنیکن   

۳-6 ۲000 آفریقای جنوبی  ۲ ۲0۱۳ ژاپن 
0.5-۳ ۲000 تایلند ۳۲0۱ مولداوی   6.5-۳.5  

 4 ۲0۱4 روسیه ۱-/+۳ ۲00۱ مجارستان
 4 ۲0۱5 قزاقستان ۱-/+۳ ۲00۱ مکزیک
 ۲-/+6.5 ۲0۱5 اکراین ۱.5-/+۲.5 ۲00۱ ایسلند

  ۱7  ۲0۱6 آرژانتین ۱-/+۳ ۲00۱ جمهوری کره
۲-6 ۲0۱6 هند ۱-/+۲.5 ۲00۱ نروژ  
 ۱-/+۳ ۲0۱8 کاستاریکا ۱-/+۲ ۲00۲ پرو

 4-6 ۲0۱8 ئیکاجاما ۱-/+4 ۲00۲ فیلیپین
 5 ۲0۱۹ ازبکستان ۱-/+5 ۲005 گواتماال
 ۲-/+7 ۲0۱۹ تاجیکستان ۱-/+5 ۲005 اندونزی

 المللی پولمنبع: صندوق بین   
 رانیاجمهوری اسالمی  یتوسط بانک مرکز یهدف تورم نییتع 6.۱.4

خود به هدفگذاری  چارچوب سیاست پولییر همزمان با اعالم رسمی تغی۱۳۹۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خردادماه 
  ، هدف تورمی خود را به شرح زیر اعالم نمود:تورمی
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 کنندهمصرف متیبر شاخص ق ینرخ تورم متوسط ساالنه مبتن ی:شاخص هدف تورمالف( 
 یک ساله  افق زمانی ی:هدف تورم یافق زمانب( 
 ای با دامنهنقطه ی:نوع هدف تورمج( 

 درصد ۲± درصد با دامنه۲۲ ی:هدف تورم د( سطح

 مناسب است؟ هدفگذاری تورمی در ایراناجرای درصدی تورم در آغاز ۲۲هدف  آیا 7.۱.4
اند، این داده اجرای هدفگذاری تورمی در محدوده تک رقمی قرار در زمانخود را سطح هدف تورمی کشورها  در حالی که عموم

اجرای در آغاز هدف تورمی خود  عنوانبه( را درصد ۲± با دامنه) یرصدد۲۲ سطح تورممطرح است که چرا بانک مرکزی  سؤال
 قرار داده است؟هدفگذاری تورمی 

باید توجه داشت که بانک مرکزی در شرایطی هدفگذاری تورمی در ایران را به مرحله اجرا درآورده است  سؤالدر پاسخ به این 
(، با یک شوک تورمی ۱۳۹7تا تیر  ۱۳۹5درصد )طی فروردین  ۱0 که اقتصاد ایران پس از یک دوره ثبات تورمی در محدوده

 48.۹با ثبت رقم  ۱۳۹8های اقتصادی مواجه شده است. نرخ تورم در شهریور ج آمریکا از برجام و تشدید تحریمناشی از خرو
مان اجرای )ز ۱۳۹۹شت هدرصد در اردیب۳6 هدرصد به اوج خود رسیده است و پس از آن طی یک روند نزولی به محدود

 . (۱)نمودار  هدفگذاری تورمی( رسیده است

عالوه بر این، درجه سلطه مالی در اقتصاد ایران، وضعیت مالی دولت و پیامدهای پولی ناشی از آن در شرایط کنونی عمالً با 
 باشد.  تواند سازگاربیعتا  با اهداف تورمی باالتر میهدفگذاری تورم در محدوده تک رقمی سازگار نیست، اما ط

وضعیت مالی دولت و شرایط تورمی موجود، طبیعتا  بانک درجه سلطه مالی، های اقتصادی، با عنایت به تداوم تحریمبنابراین 
ند با توجه به شرایط موجود تواد که اطمینان کافی داشته باشد میهدف تورمی اعالم نمای عنوانبهنرخ تورمی را  بایستمیمرکزی 

رصدی برای نرخ تورم، یک هدف د ۲۲در واقع هدف  به آن دست یابد.در افق زمانی هدف تورمی آتی م تورهای بینیپیشو 
رقمی است. به بیان دیگر بانک مرکزی ضمنی بلندمدت در محدوده تکهدف یک مدت )یک ساله( در راستای کوتاهصریح 

ام به گام نرخ تورم تصادی حاکم نموده و پس از کاهش گهای یک ساله با توجه به شرایط اقدر بازه اقدام به بازنگری هدف تورمی
الی از چند جنبه طبیعتا  این دوره انتق اعالم خواهد نمود.رقمی در محدوده تکرقمی، هدف بلندمدت تورمی را به محدوده تک

  تواند مفید واقع گردد:می

  آید. اری تورمی نائلدر چارچوب هدفگذبه ارتقای تدریجی اعتبار خود  خواهد توانستبانک مرکزی 
  های تورمی پایین تطبیق یابند. با چارچوب جدید سیاست پولی و نرخ تدریجبهکمک خواهد کرد تا کارگزاران اقتصادی 
  ف تورمی پایین اهدابا سازوکارهای اجرایی چارچوب هدفگذاری تورمی زمان کافی برای تکمیل الزامات ساختاری و

فزایش استقالل بانک مرکزی، تعمیق و توسعه بازارهای مالی و تقویت نظام بانکی از جمله کاهش درجه سلطه مالی، ا
 .فراهم خواهد شد
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 هدف تورمی و وضعیت نرخ تورم در زمان اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی. ۱نمودار 

 لنگر اسمی عنوانبه انتظارات تورمی: تورم بینیپیش ۲.4
نگر باشد. تغییر در ابزار سیاست پولی باید بایست آیندهرتا  میی، هدفگذاری تورمی ضروبا توجه به تأخیر اثرگذاری سیاست پول
و تورم  بینیپیشن در چارچوب هدفگذاری تورمی، بنابرایانجام پذیرد. پیشگیرانه  صورتبهقبل از آنکه نرخ تورم افزایش یابد، 

می از هدف تورانتظارات تورمی اگر  کند.لی ایفا مییدی در اعمال سیاست پوتوسط بانک مرکزی نقش کلانتظارات تورمی 
با  انتظارات تورمیپولی در راستای انطباق  بایست واکنش مناسب برای تغییر ابزار سیاستمی منحرف شود، سیاستگذار پولی

به کار می( هدف میانی )لنگر اس عنوانبهدر چارچوب هدفگذاری تورمی  انتظارات تورمیدر واقع هدف تورمی اعمال نماید. 
ایجاد نماید. در این  تورم بینیپیشبخش برای یک چارچوب رضایتبر این اساس ضرورت دارد بانک مرکزی شود. گرفته می

 بینیپیشها و منابع مختلف برای و از مدل ننمودهتورم اکتفا  بینیپیشصرفا  به یک مدل برای  راستا بهتر است بانک مرکزی
 . ۱به تحوالت احتمالی تورم در آینده اشراف نسبتا  کامل و جامعی داشته باشد تا نسبت تورم استفاده کند

  ابزار سیاست پولی در هدفگذاری تورمی ۳.4
 ( سیاستی۲نرخ سود )نرخ بهره 4.۳.۱

 افقدر راستای  سودمسیر پیشنگر نرخ است که  ۳سیاستی سودست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی، نرخ یاابزار اصلی س
، بهترین و کاراترین ابزار سیاستی برای هدایت نرخ تورم به سمت نرخ سیاستی سودنرخ  کند.زمانی هدف تورمی را فراهم می

مله های ابزار مطلوب سیاست پولی از جویژگی ترینمهمسیاستی از  سودتورم هدف در چارچوب هدفگذاری تورمی است. نرخ 
حاکی برخوردار است که  یعباال و سر یاثرگذارپذیری، شفافیت و گیری، کنترلبلیت اندازهپذیری، قامبتنی بودن بر بازار، مشاهده

 های مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی،بر این اساس بانک دهی به نرخ تورم است.قابلیت باالی این ابزار برای جهتاز 
در چارچوب عملیات بازار  تی در محدوده هدفنمایند و سپس با هدایت نرخ سود سیاسهدف نرخ سود سیاستی را تعیین می

 موضوع دومورد  یندر ا البته. نمایندمی تورمی هدف محدوده درتورم  نرخ یتبر هدا یکل سع یاثر آن بر تقاضا رایاز مج باز
 در رتغیی تأثیر مجاریمربوط به  هایبحثو دوم  یبانک هاینرخ به سیاستی سود نرخ گذار درجه و نحوه اول،. است مطرح

                                                                                                                                                                                                                
 های مختلف را فراهم خواهد نمود. بینی کمی تورم تحت سناریوبینی تورم است که امکان پیشپژوهشکده پولی و بانکی در حال کار بر روی یک مدل پیش ۱

2 Interest Rate 
 . شودیمدر ادبیات سیاست پولی از نرخ سود سیاستی با تعابیر مختلف مانند نرخ سود شبانه، نرخ سود بین بانکی و نرخ سود کوتاه مدت یاد  ۳
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 برای یگذار یهپول و سرما یتقاضا ایبهره نرخ کشش مقدار خصوص این در .است اقتصاد کل تقاضای بر بانکی هاینرخ
  .دارد تردقیق بررسی به نیاز که ،است مطرح یپول یاستاثر س یابیارز

 اندمواجه هاقیمت سطح متوسط کاهش چالش با کهکران صفر نرخ بهره  با پیشرفته کشورهای در تورم هدفگذاری چارچوب
 . یستمطرح ن فعالً یرانمانند ا ییکشورها یاست که برا یموضوع

 سیاستی ۱نرخ سود داالن 4.۳.۲
 صورتبهنرخ سود سیاستی را  های مرکزی در چارچوب هدفگذاری تورمی عموما ، بانک۲008ش از بروز بحران مالی تا پی
نرخ  داالنعموما  به سمت هدفگذاری نرخ سود سیاستی در قالب ، ۲008بحران مالی  نمودند اما از زمانای هدفگذاری مینقطه
  شود:مشخص می سقف و کفکه با نرخ  اندحرکت کرده سود

ی در آن بانک مرکزکه  است سیاستییک نرخ سقف برای نرخ سود دارای نرخ سود  داالن نرخ سود: داالن( سقف الف
  نماید.یک شبه اقدام می صورتبهها منابع مالی بانک تأمیننسبت به 

رویکرد های مرکزی در است. بانک یاستینرخ سود سنرخ کف برای  نرخ سود دارای یک داالن نرخ سود: داالن( کف ب
خایر گذاری این ذاند. سپردهرا نزد بانک مرکزی ایجاد کردهها بانک گذاری ذخایر مازادامکان سپرده نرخ سود داالن

 کند. نرخ سود را مشخص می داالنمازاد نزد بانک مرکزی دارای یک نرخ مشخص است که کف 
را در محدوده هدف تورمی نرخ سود، نرخ تورم  داالنهای مرکزی با هدایت نرخ سود سیاستی در به این ترتیب بانک

 نمایند. هدایت می

 نحوی به هدف تورم نرخ به توجه با داالن عرد که است مطلب این بیانگر منتخب کشورهای در سود نرخ داالن عرد بررسی
 باعث و شودمی مناسب سیگنال انتقال و بازار توسعه از مانع عریض داالن یک زیرا اشد،نب عریضیش از حد ب که شودمی تعیین
 دلیل)به  سود نرخ نوسان به خود این که کنند پیدا بانکیبین بازار طریق از مالی تأمین برای بیشتری تمایل هابانک تا شودمی

 در مبادالت کاهش باعث که دارد را منفی اثر این داالن عرد شدید کاهش دیگر، طرف از. زندمی دامن( نرخ حول نااطمینانی
که  ییهابانک ی)برا بانکییندر بازار ب یدهوامرا نسبت به  ۲مرکزی بانک نزد گذاریسپرده جذابیت و شودمی بانکیبین بازار

 دارد. یرا در پ یادیز یمنف تأثیراتخود  نوبٔهبهکه  دهدیم یشدارند( افزا ینگیمازاد نقد
 بعد کشورها عمده که دهدمی نشان هابررسی. است تغییر قابل اقتصادی شرایط به بسته و زمان طول در سود نرخ داالن عرد

 اکتبر در اروپا مرکزی بانک مثال برای .دادند کاهش یریگچشم طرز به را سود نرخ داالن عرد ۲008-۲007 مالی بحران از
 مندبهره تریمناسب نرخ با مندقاعده تسهیالت از بتوانند هابانک تا داد کاهش درصد یک به درصد ۲ از را داالن عرد ۲008
 درصد0.۲5 به درصد0.5 از داالن که است افتاده متحده ایاالت در کرونا ویروس شیوع به توجه با اخیرا  نیز اتفاق این. شود

 .(۲)جدول  است یافته کاهش
داالن را متقارن  یناند، ابه کار بسته یپول یاستگذاریس یداالن نرخ سود را برا یینکه راهبرد تع ییعمده کشورها همچنین،
 یکی. نزداندیدهزنامتقارن را برگ یکردسقف و کف داالن رو یینهم هستند که در تع ییوجود کشورها یناند با اانتخاب کرده
 یریتدر مد یبانک مرکز یاستبه س ینامتقارن بستگ یکرداتخاذ رو یگربه عبارت د یاکف و  یابه سقف  یاستینرخ سود س

 دارد. ینگینقد
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Interest Rate Corridor 
2 Deposit facility 
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 ۲0۲0در ژوئن  عرد داالن نرخ سود در کشورهای منتخب .۲ جدول

 کشور نرخ تورم هدف داالن )درصد( )درصد(داالن عرد 
 ایاالت متحده ۲ )متقارن( (0) -(0.۲5) 0.۲5
 کانادا ۲+/-۱ )متقارن( (0)-(0.5)  0.5
 روسیه 4 )متقارن(  (6)-(8)  ۲
 سوئد ۲+/-۱ )نامتقارن(  (-0.۱) -(0.۲)  0.۳
  بانک مرکزی اروپا ۲ )نامتقارن(  (-0.5)-(0.۲5) 0.75

 های مرکزی منبع: سایت بانک            
 

 توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یبانکنیرخ سود در بازار بن داالنایجاد  ۳.۳.4
، ۱۳۹۹در خردادماه تورم،  یدر چارچوب هدفگذار یپول هاییاستس یاجرا یاتیسازوکار عمل یلتکم یدر راستا یبانک مرکز

  خ سود سیاستی را اعالم نموده است:نر عنوانبهرسمی ایجاد داالن نرخ سود بین بانکی  صورتبه

 مؤسساتها و بانکدرصد تعیین شده است و  ۲۲نرخ سقف داالن نرخ سود  درصدی داالن نرخ سود:۲۲الف( سقف 
و مشروط به  شبهیک صورتبه یاز بانک مرکز یریاعتبارگ یقخود را از طر یرذخا یکسر توانندیم یربانکیغ یاعتبار

 کنند. تأمیندرصد  ۲۲در نرخ سود  ی،کاف یقارائه وثا

 یاعتبار مؤسساتها و بانکدرصد تعیین شده است و  ۱0نرخ کف داالن نرخ سود  درصدی داالن نرخ سود: ۱0ب( کف 
 کنند. یگذارسپرده ینزد بانک مرکز شبهیک صورتبهدرصد و  ۱0مازاد خود را در نرخ سود  یرذخا توانندیم یربانکیغ

در شرایط تعیین شده است که نرخ سود بین درصد  ۲۲ف درصد و سق ۱0درصد با کف  ۱۲با دامنه  یاستیداالن نرخ سود س
درصد کاهش یافته است. در همین حال ۱5به کمتر از  ۱۳۹۹رصد، در بهار د ۲0تا  ۱8بانکی که پس از ثبات دوساله در دامنه 

 (.۲)نمودارکاهش یافته است  ۱۳۹۹درصد در بهار ۱5درصد به محدوده ۲0رقام باالی نرخ سود اسناد خزانه نیز از ا

 
 داالن نرخ سود و وضعیت نرخ سود بین بانکی و اسناد خزانه در زمان اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی .۲نمودار 
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 سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی گیری تصمیم فرآیند 4.4
 کمیته سیاست پولینقش  ۱.4.4

کل  یس)رئ نفرهتک یریگ یممدل تصم یکاز  یرمتو یدر چارچوب هدفگذار یپول یاستس یریگیمتصم یر،سه دهه اخ یط
گروه نسبت  یککه  یدها ینا یبر مبنا یپول یاستس یتهاز کارشناسان در قالب کم یگروه یریگیممدل تصم یک( به یبانک مرکز

دفگذاری بنابراین در کشورهای دارای چارچوب هکرده است.  ییرکند، تغیم ذاتخا یبهتر یماتتصم یانگینم طوربهفرد  یکبه 
 یمرکز یهادر بانککمیته سیاست پولی شود. توسط کمیته سیاست پولی اتخاذ می اساسی سیاست پولیتورمی، تصمیمات 

  .(۳)جدول برگزاری جلسات کمیته متفاوت است ساختارو  از نظر ساختار عضویت کمیته مختلف،
بایست از نظر تعداد اعضا، ترکیب اعضا ولی میاختار عضویت کمیته سیاست پس :الف( ساختار عضویت کمیته سیاست پولی

های رکیب اعضا، تعداد زیادی از کمیتهدر خصوص ت)داخلی و خارجی( دوره عضویت و امکان عضویت مجدد تعیین گردد. 
اقتصادی  خبرگانسیاست پولی صرفا  از اعضای داخلی بانک مرکزی و در تعداد دیگر از ترکیب اعضای داخلی بانک مرکزی و 

 اند.هتشکیل شدرج از بانک مرکزی خا
بایست از نظر تعداد برگزاری گزاری جلسات کمیته سیاست پولی میساختار بر ب( ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی:

 حضور و نحوه حضور دولت در جلساتگیری یا توافقی( و  یرأگیری )ت برگزاری هر جلسه، فرآیند تصمیمجلسات در سال، مد
 عیین گردد.کمیته ت

 ی و برگزاری جلسات در برخی کشورهای دارای چارچوب هدفگذاری تورمیپول یاستس یتهکمساختار عضویت  .۳ جدول

 کشور
 ساختار برگزاری جلسات کمیته سیاست پولی ساختار عضویت کمیته سیاست پولی

امکان تمدید دوره  دوره عضویت تعداد اعضا
 عضویت

تعداد 
 در سال

مدت برگزاری 
 وز()ر

فرآیند 
 گیریتصمیم

 حضور دولت
 خارجی داخلی خارجی داخلی کل

 گیری رأی ۱ ۱۱ بله 5 7 6 ۳ ۹ استرالیا
  بله

 (رأیحق با )
 خیر اجماع 4 8 بله - 7 0 6 6 کانادا

 گیری رأی ۱.5 8 بله - ۱0 0 5 5 شیلی
 بله

 (رأی)بدون حق 

 گیری رأی ۱ 8 بله - 6 0 7 7 جمهوری چک
 بله

 (رأیون حق )بد
 خیر گیری رأی ۳ 8 بله 5 5 ۲ ۳ 5 ایرلند

 4 4یا  ۳ 5 ۲ 7 کره جنوبی
 داخلی: بله، یکبار
 خارجی: بله

 گیری رأی ۱ 8
 بله

 (رأی)بدون حق 

 داخلی: بله، یکبار 4 6 5 ۳ 8 نروژ
 خارجی: بله، دوبار

 خیر گیری رأی ۱ 8

 خیر اجماع ۹ 8 بله - 5 0 4 4 نیوزلند
 خیر گیری رأی ۲ ۱۱ خیر 6 6 ۹ ۱ ۱0 لهستان
 خیر گیری رأی ۱ 6 بله - 6یا  5 0 6 6 سوئد

 گیری رأی ۲ 8 بله - 5 0 ۹ ۹ ژاپن
 بله

 (رأی)بدون حق 

 4 5 ۹ انگلستان
 8داخلی: 
 5خارجی: 

 گیری رأی ۲ 8 بله ۳
 بله

 (رأی)بدون حق 

 0 ۱۲ ۱۲ آمریکا
 ۱4:هیئت
 5: هابانک

- 
 : خیرهیئت
 ها: بلهبانک

 خیر گیری أیر ۲ 8

 - 8تا  5 0 ۲۱ ۲۱ حوزه یورو
 : خیرهیئت عامل

: های ملیبانک
 متفاوت

 گیری رأی ۲ 8
 بله

 (رأی)بدون حق 

   Naudon, A., Perez, A. (2017 ) منبع :  
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  کمیته سیاست پولی  عنوانبهشورای پول و اعتبار پیشنهاد تغییر در 
توجه به تجربیات جهانی به نماید که با نقش کمیته سیاست پولی را ایفا می در حال حاضر در ایران شورای پول و اعتبار عمالً

 رسد تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی که وزن مقامات بانک مرکزی در آن تقویت گردد، ضرورت دارد. نظر می
افزایش تعداد اعضا اید مدنظر قرار گیرد. کاهش تعداد اعضای شورا در کنار تغییر ترکیب اعضا نیز ب ،با توجه به تجربیات جهانی

بر  گیریرأیهمچنین با توجه به غلبه رویکرد را کاهش و خطر بروز سواری مجانی را افزایش دهد.  هاآنتواند میزان مشارکت می
اعضا در  و نظر به مزایای این رویکرد همچون افزایش میزان پاسخگوییکشورها گیری شوراهای پولی اجماع در ساختار تصمیم

گیری رأیرویکرد  شودتفاوت نگرش اعضا به سیاست پولی مناسب، پیشنهاد میقبال تصمیمات اخذ شده و شفافیت حول 
  جایگزین گردد.اجماع  جایبه

 مناسبمنظم برگزار و تصمیمات سیاستی اتخاذ شده به نحو  صورتبههمچنین الزم است جلسات شورای پول و اعتبار 
 رسانی شود.اطالع

 کارشناسان بانک مرکزینقش  ۲.4.4
کنند. دفگذاری تورمی نقش حساسی ایفا میگیری سیاست پولی در چارچوب هاسان بانک مرکزی در فرآیند تصمیمکارشن
یمات دهی نگرش اعضای کمیته سیاست پولی در خصوص تحوالت و تصماسان بانک مرکزی نقش مهمی در شکلکارشن

 بینیپیشو  انداز اقتصادیارائه چشمارائه و ارزیابی سناریوهای مختلف سیاستی، سیاستی، های سیاستی از طریق گزارش
 دارند. تورم  ویژهبه متغیرهای اقتصادی

 (:۱تدوین گزارش سیاست پولی )گزارش تورم 
یاستی توضیح صمیمات سکنند و در آن علل تتهیه و منتشر میهای مرکزی گزارش ادواری است که بانک ترینمهمگزارش تورم 

اسان دهد. گزارش تورم توسط کارشنشرایط اقتصاد کالن ارائه می انداز پیشنگر از مسیر سیاست پولی وشود و یک چشمداده می
  د.شوگیران سیاست پولی تدوین میبانک مرکزی و زیر نظر تصمیم

 و های مختصرشود و بیانیهی منتشر میسیاست پولفصلی و در هماهنگی با جلسات کمیته  صورتبهعموما   ی تورمهاگزارش
های گزارش تورم، ترین بخشمیکی از مه کند.تر پشتیبانی میجامع هایته سیاست پولی را با ارائه تحلیلکمیتصمیمات سیاستی 

ی و است که بر اساس ارزیابی بانک از متغیرهای اسمپولی  انداز بانک مرکزی از اقتصاد و تورم در افق زمانی سیاستچشم
انداز و همچنین مسیر مورد انتظار سیاست پولی های مربوط به این چشمو ریسک المللیبینالی و اقتصادی حقیقی، شرایط م

 .شودارائه می

  سیاست پولی واعدنقش ق ۳.4.4
داد اندکی از ابزار سیاست پولی به تع عنوانبهرا  (مدتکه نرخ سود سیاستی )کوتاه ندستهکمی  وابطقواعد سیاست پولی ر
البته  د.ننمایمرتبط میو همچنین انحراف تولید از تولید بالقوه انحراف نرخ تورم از هدف تورمی  ویژهبهمتغیرهای اقتصادی 

تغییرات الزم  مکانیکی صورتبه واعدسیاستی معین در چارچوب هدفگذاری تورمی به این معنا نیست که این ق قواعدبکارگیری 
میته ند؛ چراکه این به معنای حذف نقش کنکستیابی به هدف تورمی را تعیین میلی )نرخ سود( در راستای ددر ابزار سیاست پو

سیاست پولی ممکن است برخی تغییرات جاری اقتصاد  واعدهمچنین قگیری سیاست پولی است. سیاست پولی در فرآیند تصمیم
یری سیاست پولی بسیار مهم باشد را در نظر نگیرد. در واقع گتصادی را که ممکن است برای تصمیمو عناصر خارج از مدل اق

گیری کمیته دیل ابزار سیاست پولی برای تصمیمسیاست پولی و نتایج حاصل از آن یک مبنا و راهنما در خصوص میزان تع واعدق

                                                                                                                                                                                                                
1 Inflation Report 
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ی دارند، اما این نقش گیری سیاست پولپولی نقشی کلیدی در فرآیند تصمیمبنابراین اگرچه قواعد سیاست  سیاست پولی است.
  خودکار و مستقل از کمیته سیاست پولی نیست. صورتبه

کمی برآورد نموده و تغییرات  صورتبهبر این اساس ضرورت دارد بانک مرکزی قاعده یا قواعد مورد نظر سیاست پولی خود را 
سیاستی  سودنرخ  رد نماید. برآوردهایمورد نیاز در نرخ سود سیاستی را جهت هدایت نرخ تورم در محدوده هدف تورمی برآو

و ارزیابی وضعیت گیرد و بر اساس آن مورد بحث و بررسی قرار می بر اساس قواعد سیاست پولی در جلسات کمیته سیاست پولی
 .نمایدگیری میسیاستی تصمیم سودنرخ خصوص تغییرات  کمیته سیاست پولی دراقتصادی، 

 2تیو شفاف ییپاسخگودر راستای  1کزیتنظیم سیاست ارتباطی بانک مر 4.5
ات برای توضیح تصمیمنماید و مقامات پولی سیاست بانک مرکزی فراهم میهدف تورمی یک معیار مشخص برای ارزیابی 

بایست پاسخگو باشند. همچنین پاسخگویی در ارتباط نزدیک با شفافیت قرار دارد. گیرند و میقرار می سؤالسیاست پولی مورد 
مقامات پولی باید تغییرات سیاستی و دالیل این تغییرات را زایش اثربخشی سیاست پولی تحت هدفگذاری تورمی، برای اف

موجبات افزایش اعتبار بانک مرکزی در پیگیری  ،و پاسخگویی شفاف به عموم مردم اعالم نماید. این افزایش شفافیت صورتبه
 ده و تأخیر تغییرات سیاست پولیتقویت شاثربخشی سیاست پولی جه آن که در نتی اهداف سیاست پولی را فراهم خواهد نمود

که ارتباط هرچه بیشتر بانک البته این به این معنا نیست  دهد.ها و دستمزدها را کاهش میبر متغیرهای اقتصادی مانند قیمت
های اران اقتصادی به نحوی مؤثری پیامرگزبهتر است بلکه ارتباط بهینه به نحوی است که این اطمینان را فراهم نماید که کا مرکزی

 . کنندمیکلیدی را دریافت و فهم 

تدوین و اجرا شفافیت  سیاست ارتباطی در راستای پاسخگویی و مؤثربایست یک چارچوب بر این اساس بانک مرکزی می
به عموم در رابطه با اهداف و ارائه اطالعات از سوی بانک مرکزی  صورتبهتوان سیاست ارتباطی بانک مرکزی را مینماید. 
های مرکزی این ، باور بانک۹0های آینده تعریف کرد. تا قبل از دهه انداز اقتصاد کالن و سیاستمشی سیاست پولی، چشمخط

ن کاری نمایند. در محافل بانکداران مرکزی اعتقاد بر این بود که سیاستگذاران پولی باید در حداقل ممکبایست پنهانبود که می
تحت چارچوب سیاستی  ویژهبهرسانی به رکن مهمی از سیاستگذاری پولی اطالع ،هه گذشتههام سخن بگویند. در دو دو در اب

اهمیت آن در حال افزایش است. در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی  و تبدیل شده است هدفگذاری تورمی
های بانک مرکزی، در کاهش نااطمینانی ف که کارگزاران با اقدامات و سیاست رسانی مناسب در رابطهوجود دارد که اطالع

بلکه  ،اقتصادی با آن مواجه هستند ف ضروری است. سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل مؤثر بر ابزار سیاست پولی نیست
 به بیانهای پولی نقش مؤثری دارد. یاستدهی انتظارات کارگزاران از تحوالت آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد در کارایی سشکل

 .۳است« هنر مدیریت انتظارات»دیگر، شیرازه سیاست پولی 

ای برخوردار است زیرا در های ارتباطی بانک مرکزی از اهمیت ویژههای اوج عدم قطعیت و نااطمینانی، استراتژیدر دوره
د و منطق تصمیمات سیاست پولی، برای عموم مردم و ها، دریافت اطالعات شفاف در رابطه با وضعیت اقتصااین دوره

ای در حوزه سابقههای بییاتی است. این شرایط ویژه، بانک مرکزی را با چالشخصوصا  فعاالن بازارهای مالی مهم و ح
د که تحت برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستن سازد.برقراری ارتباط با فعاالن بازارهای مالی و عموم مردم مواجه می

، شفافیت کامل ممکن است که سیاستگذار از وضعیت اقتصاد اطالعات دقیقی ندارد شرایط اطالعات ناکامل و نااطمینانی

                                                                                                                                                                                                                
1 Central Bank Communication Policy 
2 Accountability and Transparency 
3 Woodford, M. (2001) 
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 لزوما بانک مرکزی شود. در این شرایط شفافیت کامل های اطالعاتی باعث واکنش بیش از حد فعالین اقتصادی به سیگنال
  ۱یکرد اطالعاتی نیست.وبهترین ر

 کارآمد ارتباطی سیاست مزایای ۱.5.4
است. هرقدر بانک در چارچوب هدفگذاری تورمی  ویژهبهروی سیاستگذاری پولی های بزرگ پیشارتباط موفق یکی از چالش

شده کاراتر خواهد مرکزی بتواند در توضیح دالیل اتخاذ تصمیمات سیاست پولی به عموم مردم موفق باشد، سیاست پولی اعمال
کند، در صورتی که بانک مرکزی بتواند ا توجه به اینکه انتظارات در سازوکار انتقال سیاست پولی نقش مهمی ایفا میب بود.

شواهد نشان  انتظارات را به خوبی تحت کنترل درآورد، دستیابی به اهداف سیاست پولی با توفیق بیشتری همراه خواهد بود.
 ارتباطی سیاست مزایای ترینمهمو مؤثری از جعبه ابزار بانک مرکزی باشد. از تواند بخش مهم رسانی میدهند که اطالعمی

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می کارآمد

 الف( تسهیل دستیابی به اهداف سیاست پولی از طریق جلب اعتماد عمومی: 
ای برخوردار پولی از اهمیت ویژه به همراه اقدامات سیاستی معتبر برای دستیابی به اهداف سیاست سیاست ارتباطی کارآمد

گیری انتظارات داشته باشد. کاهش انتظارات تورمی یکی از مواردی تواند نقش مهمی در شکلاست. ارتباط بانک مرکزی می
های بیشتر سیاست تأثیرتواند منجر به اند، این امر میسازی بر آن تأکید کردههای شفافاست که اقتصاددانان در رابطه با سیاست

 پولی شود.

 پذیری تصمیمات سیاست پولی: بینیپیشب( افزایش 
های بانک مرکزی و در نتیجه کاهش نااطمینانی در بازارهای پذیری اقدامات و سیاستبینیپیشبه افزایش  ترسیاست پولی شفاف

تواند توانایی بخش خصوصی را رسانی بانک مرکزی میشود. در شرایط نابرابری و عدم تقارن اطالعات، اطالعمالی منجر می
ها مؤثر است. هر های پولی در افزایش کارایی سیاستسیاستهای پولی افزایش دهد. درک بهتر عموم از سیاست بینیپیشدر 

قدر توانایی بانک مرکزی در تحت نفوذ درآوردن انتظارات بازار در مورد مسیر آینده ابزار سیاستگذاری پولی ف و نه صرفا  سطح 
 ری آن ف بیشتر باشد، قابلیت آن در تأثیرگذاری بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.جا

  بازارهای مالی: برسیاست پولی تأثیرگذاری  ج( تقویت
توانند از طریق سیاست ارتباطی، انتظارات را تحت های مرکزی می، بانکگیرندمیقرار هایی که بازارهای مالی در تالطم در دوره
های مقامات پولی معناداری به سخنرانی طوربههای مالی شواهد تجربی حاکی از آن است که قیمت داراییقرار دهند.  تأثیر

رسانی توسط رئیس بانک های مطالعات تجربی، بازارهای مالی زمانی که اطالعدهد. همچنین بر اساس یافتهواکنش نشان می
 دهند.تری نشان میمرکزی صورت پذیرد، واکنش قوی

 ارتباطی سیاست در اطالعاتی محتوای۲.5.4 

 :تورمیف هدالف( اعالم 
ف هداقل دو مزیت به همراه دارد. اول اینکه اعالم توسط بانک مرکزی حد در چارچوب هدفگذاری تورمی تورم هدف اعالم
هدف کّمی ینکه اعالم نماید. دوم اعهدش قابل ارزیابی می، پاسخگویی را تسهیل و عملکرد بانک مرکزی را در برابر تتورم کمّی
توانند خود می نوبٔهبهانتظارات تورمی که به خوبی لنگر شده باشند  و کندبه لنگرکردن انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک میتورم 

 کمک کنند.در محدوده هدف تورمی به تثبیت نرخ تورم 

 

                                                                                                                                                                                                                
 .2016Naini and Naderain (-Jalali( برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به ۱
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 :تصمیمات سیاستیب( اعالم 
و  موقعبهنمایند. اعالم موم مردم را از تصمیمات سیاست پولی آگاه میع های مرکزیبانکدر چارچوب هدفگذاری تورمی 

را  سیاست پولی، تورش انتظارات کمیتهمصوبات  ها راجع بهتواند با رفع حدس و گمانصریح تصمیمات سیاست پولی می
بندی و محتوای جر گردد. زمانتواند به بهبود در کارایی سیاست پولی منخود می نوبٔهبه تورش انتظارات . کاهشدهدمی کاهش
های مرکزی متفاوت است. نگاهی به قابل توجهی در میان بانک طوربهسیاست پولی  کمیتهرسانی در مورد جلسات اطالع

سیاست پولی،  کمیتهپس از برگزاری جلسات  هاآندهد که تمامی های مرکزی با درجه شفافیت باال نشان میعملکرد بانک
های مرکزی )مانند سوئد، جمهوری چک و اروپا( کنند. برخی از بانکشامل مصوبات شورا را منتشر مییک خبر مطبوعاتی 

کنند. جلسات پرسش و پاسخ در این کوتاهی کنفرانس خبری برگزار می پس از اتخاذ تصمیمات سیاستی، با فاصله
ها کند. همچنین بیشتر این بانکها برای بخش خصوصی میشدن سیاستهای خبری کمک شایانی به شفافکنفرانس

 کنند.خود را منتشر می کمیتهصورتجلسات 

 های مرکزی منتخب(تصمیمات سیاست پولی )بانک رسانی در موردنحوه اطالع .4 جدول
 فدرال رزرو انگلستان اروپا جمهوری چک سوئد های مرکزیبانک

 اعالم سریع تصمیمات سیاستی
      میته سیاست پولیک خبر مطبوعاتی بعد از هر جلسه

 8 ۱۲ ۱۲ ۱۲ 8 تواتر )مرتبه در سال(
  × ×   ها در خبر مطبوعاتیگیریتوضیح علل تصمیم

 کمیته سیاست پولی کنفرانس خبری بعد از هر جلسه شورا
 × × ۱۱ ۱۲ *فصلی تواتر )مرتبه در سال(

 × × دقیقه 45 تساع ۳تا  ۲ **دقیقه ۹0 مدت زمان تأخیر بعد از اعالم خبر
 × ×    همراه با جلسات پرسش و پاسخ

 اطالعات تکمیلی
   ×   انتشار صورتجلسات

 هفته 8تا  5 روز ۱۳ × روز ۱۲ هفته ۲ تأخیر در انتشار صورتجلسات
 

 شود.سیاست پولی، کنفرانس خبری برگزار می کمیتههای سیاستی توسط * در سوئد در مواقع تغییر نرخ
 ساعت است. 4بار در سال، مدت زمان وقفه میان خبر مطبوعاتی و کنفرانس خبری  **دو

 های مرکزی مذکور( و درگاه بانک۲008) ۱منبع: بالیندر و همکاران
 

 انداز اقتصادیچشمج( اعالم 
یک از ز کداماندااین است که تعیین نماید چشمتحت هدفگذاری تورمی جنبه مهم دیگر از استراتژی ارتباطی بانک مرکزی 

بانک مرکزی از نرخ  بینیپیشتواند شامل متغیرهای اقتصاد کالن را در اختیار عموم قرار دهد. این مجموعه از اطالعات می
های مرکزی در نحوه و میزان ارائه این اطالعات به عموم تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن باشد. بانک

که چشم انداز اقتصادی را از منظر بانک مرکزی  ادواریهای گزارش ترینمهمیکی از  با یکدیگر تفاوت دارند.معناداری  طوربه
 ، گزارش تورم است.کندمیارائه 

 مسیر آتی سیاست پولی د( 
ف کنند. هدرسانی می( اطالعسوددر مورد مسیر آینده ابزار سیاست پولی )نرخ تحت هدفگذاری تورمی های مرکزی بانک
رسانی در مورد مسیر آتی سیاست پولی، تصحیح انتظارات و کاهش تخصیص نادرست و ناکارای های مرکزی از اطالعبانک

 منابع است.

                                                                                                                                                                                                                
1 Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Haan, J., & Jansen, D. J. (2008) 
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 رسانیاطالع برای مرکزی بانک هدف هایگروه ۳.5.4

 فعاالن بازارهای مالی الف( 
الن بازارهای مالی از اقدامات سیاستی آتی است، اقداماتی گیری انتظارات و برآوردهای فعارسانی بانک مرکزی، مبنای شکلاطالع

زمان دهد. هدف بانک مرکزی از برقراری ارتباط با این گروه هدف، دستیابی همقرار می تأثیرهای مالی را تحت که ارزش دارایی
تا قرار گیرند، هر تغییر در سیاست به شفافیت و کارایی است. اگر انتظارات فعاالن بازار، با اقدامات آتی بانک مرکزی در یک راس

اش معناداری اثرات مخرب کمتری خواهد داشت. بانک مرکزی بایستی از این مسئله آگاه باشد که اگر سیاست ارتباطی طوربه
گی های اقتصادی بزرتواند بالقوه زیانتفسیر نگردد، ممکن است فعاالن بازار تصمیمات نادرستی را اتخاذ کنند که می درستیبه

از اصول به شرح زیر  یار مجموعهرا به همراه داشته باشد. در نتیجه، ارتباط بانک مرکزی با فعاالن بازارهای مالی بایستی ب
 استوار باشد:

 تواند بازارهای مالی را بانک مرکزی بایستی آگاه باشد که ارتباطش با فعاالن بازارها ف چه بخواهند و چه نخواهند ف می
 تکان دهد.

 تحریک بازارهای مالی استفاده کند که یک  منظوربهمرکزی بایستی تنها در مواقعی از سیاست ارتباطی خود  بانک
 های مورد انتظار بانک مرکزی وجود دارد.های بازار و سیاستآشکار میان قیمت ۱ناترازی

 الن بازار، بایستی استراتژی ارتباطی گذاری اشتباه در بازار و در نتیجه لزوم برقراری ارتباط با فعادر هنگام بروز قیمت
گیری بانک مرکزی ف صورت پذیرد. اظهارنظرهای بانک مرکزی تنها از طریق یک کانال ف برای مثال بدنه ارشد تصمیم

 هدایت بازار، ناترازی را تشدید نماید. جایبهتواند متفاوت اعضای شورا و مدیران ارشد بانک مرکزی می
  شود، های افراد دچار نوسان میهای نامعتبر و یا اظهار نظر و ارزیابیدریافت اخبار و شایعه واسطٔهبهدر مواقعی که بازار

ها، سیاست ارتباطی اصالحی را اتخاذ نماید. برای مثال در این شرایط کاهش سوءتفاهم منظوربهبانک مرکزی بایستی 
 ه نماید که به این اختالالت توجهی نکنند.بهتر است رئیس )یا سخنگوی( بانک مرکزی به فعاالن بازار توصی

 مقامات سیاسیب( 
های اقتصاد کالن هدف اصلی ارتباط بانک مرکزی با مقامات دولتی، تضمین پاسخگویی مناسب و بهبود کارایی سیاست

ک بایست در یک چارچوب شفاف و روشن برقرار شود. تعامل باناست. ارتباط میان بانک مرکزی و مقامات سیاسی می
های پولی ایجاد گردد. از ای رئیس بانک مرکزی در رابطه با سیاستگذاریهای دورهتواند از طریق گزارشمرکزی با مجلس می

های سویی دیگر، اظهارنظرهای متفاوت مقامات سیاسی در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به سیاست پولی، اختالل
کند. در بیشتر کشورهای پیشرفته، مقامات ی کلی سیاست پولی را خدشه دار میشود و در نتیجه کارایغیرضروری را سبب می

دهند تا با تسلط بر ابزار سیاست پولی، به کنند و به بانک مرکزی اجازه میسیاسی در رابطه با سیاست پولی اظهار نظر نمی
 شده دست یابد.اهداف تعیین

 عموم مردمج( 
 تأثیرم در زندگی آحاد مردم یرمستقیم و غیمستق طوربه کن بانیمات مقامات ایزی و تصمکمر کرد بانکه عملکاز آنجا 

 .ابدیت میی، ضرورت و اهمکشده در بانهای انجامتیح و منطقی فعالیر صحیر و تفسیری دارد، همراهی مردم و تعبیارناپذکان
ایی سیاست پولی و پاسخگویی. با توجه به این نماید: کاربانک مرکزی از برقراری ارتباط با مردم دو هدف اصلی را دنبال می

 های ارسالی استوار گردد.اهداف، سیاست ارتباطی بانک مرکزی با توده مردم بایستی بر ساده و قابل فهم بودن پیام

 رسانیاطالع هایکانال 4.5.4
وسیعی از ابزارهای ارتباطی استفاده  موعهتوانند از مجبرقراری ارتباط با عموم و فعاالن بازارها می منظوربههای مرکزی بانک

ابزارهای برقراری  ترینمهمبرند. از های مرکزی، در چارچوب ارتباطی خود ترکیبی از ابزارها را به کار مینمایند. هر یک از بانک

                                                                                                                                                                                                                
1 Misalignment 
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 بینیپیشار توان به خبر مطبوعاتی، کنفرانس خبری، انتشار صورتجلسات و آرای هر یک از اعضای شورا، انتشارتباط می
ها، های ماهانه، گزارش سیاست پولی و ...(، گزارش سیاست پولی به مجلس، مصاحبهها )بولتنمتغیرهای کلیدی اقتصاد، گزارش

های آموزشی )در زمینه ها، ویدئو/ بازی/ انیمیشنهای جمعی، مقاالت پژوهشی، کنفرانسها، جلسات توجیهی با رسانهسخنرانی
رسانی به توانند در تواتر مختلف و برای اطالعای اشاره کرد که مییاستگذاری پولی( و مسابقات مدرسهمفاهیم اقتصادی و س

 های مرکزی قرار گیرند.های هدف مختلف مورد استفاده بانکگروه
 

 های مرکزیهای هدف استراتژی ارتباطی بانکها و گروهابزارها، کانال .5 جدول
 گروه هدف محتوا زمان هاکانال ابزارها

 نسخٔه چاپیسایت، وب خبر مطبوعاتی
بالفاصله پس از 
 جلسات شورا

تصمیمات سیاست پولی، بعضی اوقات همراه با 
 توضیحات مختصر راجع به مصوبات شورا

توده مردم، بازارها و 
 هارسانه

 پخش تلویزیونی کنفرانس خبری
اندکی بعد از پایان 
 جلسات شورا

زیابی از وضعیت توضیح علل مصوبات شورا، ار
گاه اظهار نظر در جاری اقتصاد و چشم انداز آینده، گه

های نظیر سیاست اقتصادیهای مورد سایر سیاست
 مالی

توده مردم، بازارها و 
 هارسانه

 نسخٔه چاپیسایت و وب انتشار صورتجلسات شورا
هفته  ۱۳تا  ۲بین 

 بعد از جلسه شورا

گرفته در های صورتارائه اطالعات راجع به بحث
ها، سناریوهای گیریشورا )شامل دالیل تصمیم

 سیاستی و ...(

توده مردم، بازارها و 
 هارسانه

انتشار آرای هر یک از اعضای 
 شورا

همراه با  نسخٔه چاپیسایت و وب
 صورتجلسه شورا

ارائه آرای هر یک از اعضای شورا و توضیح آرای 
 مخالف

توده مردم، بازارها و 
 هارسانه

 ماهانه، فصلی نسخٔه چاپیسایت، وب هابینیپیشتشار ان
نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر  بینیپیشارائه 

 متغیرهای کلیدی
تحلیلگران، فعاالن 
 بازار و عموم مردم

های ماهانه، ها )بولتنگزارش
 گزارش سیاست پولی و ...(

 نسخٔه چاپیسایت، وب
ماهانه، فصلی و 

 ساالنه
ط به سیاست پولی، ارزیابی تحلیل مسائل مربو

 وضعیت جاری اقتصاد و ارائه چشم انداز اقتصادی
فعاالن بازار، عموم 

 هامردم و رسانه

گزارش سیاست پولی به 
 مجلس

گزارش زنده در تلویزیون و 
، نسخٔه چاپیرادیو، 

 سایتوب
 دو بار در سال

های پولی و پاسخ به سؤاالت توضیح سیاستگذاری
 نمایندگان

داران، عموم سیاستم
 مردم

 - های جمعیرسانه هامصاحبه
ها و مسائل کلیدی سیاست پولی )شامل استراتژی
های مصوبات(، مشکالت جاری در زمینه سیاست

 اقتصادی، موضوعات خاص

فعاالن بازار، عموم 
 هامردم و رسانه

 هاسخنرانی
های تعامل مستقیم، رسانه
جمعی  و انتشار در 

 سایت بانکوب
- 

ها و ئل کلیدی سیاست پولی )شامل استراتژیمسا
های مصوبات(، مشکالت جاری در زمینه سیاست

 اقتصادی، موضوعات خاص

فعاالن بازار، عموم 
 هامردم و رسانه

دیدار نمایندگان بانک مرکزی  جلسات توجیهی
 نگارانبا روزنامه

 هاایندگان رسانهنم های پولیشدن سیاستگذاریروشن برایارائه توضیح  در صورت نیاز

 مقاالت پژوهشی
سایت بانک انتشار در وب

در  نسخٔه چاپیمرکزی و 
 مجالت اقتصادی

های تخصصی اقتصاد شده در زمینهمطالعات انجام منظم طوربه
 های پولین، بانکداری مرکزی و سیاستگذاریکال

دانشگاهیان، افراد 
مند به عالقه

 موضوعات اقتصادی

 منظم طوربه ستقیمتعامل م هاکنفرانس
های تخصصی اقتصاد شده در زمینهمطالعات انجام

 های پولین، بانکداری مرکزی و سیاستگذاریکال

دانشگاهیان، افراد 
مند به عالقه

 موضوعات اقتصادی

های ویدئو/بازی/انیمیشن
آموزشی )در زمینه مفاهیم 

 اقتصادی و سیاستگذاری پولی(
 منظم طوربه سایتوب

هیم کلیدی در اقتصاد و موضوعات مربوط آموزش مفا
 به سیاستگذاری پولی و کنترل نرخ تورم به زبان ساده

آموزان، دانش
دانشجویان معلمان، 

مند به افراد عالقه
 موضوعات اقتصادی

ان نوجوانان و معلم گیری در سیاستگذاری پولیآشنایی با فرایند تصمیم منظم طوربه تعامل مستقیم ایمسابقات مدرسه
 مدارس

 های مرکزی )با درجه شفافیت باال(منبع: درگاه بانک
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 در چارچوب هدفگذاری تورمی ایران مرکزی بانک ارتباطیسیاست  نکاتی در خصوص 5.5.4
  توسط  درستیبهدر برقراری ارتباط، محتاطانه عمل نماید و از این مسئله آگاه باشد که پیامی که  بایستمیبانک مرکزی

ها تحمیل تواند زیان قابل توجهی را به بازارها، خانوارها و بنگاهارهای مالی یا عموم مردم درک نگردد، میفعاالن باز
های دربرداشتن منافع، زیان جایبهتواند نامناسب طراحی و یا اجرا شود، می طوربهنماید. یک چارچوب ارتباطی که 

ساز ایجاد اطمینان و حمایت مردمی ها زمینهاط و اتخاذ سیاستقابل توجهی را به اقتصاد تحمیل نماید. سازگاری ارتب
تری در بازارها تواند به نوسانات گستردهرسانی و تعامل ناهماهنگ و اشتباهات سیاستگذاری میاست. در مقابل، اطالع

 دامن زند. 
  ظارات بخش خصوصی، توصیه گیری انتو منظم آمارها و اطالعات اقتصادی در شکل موقعبهبا توجه به اهمیت انتشار

اضافه گردد و بانک « تقویم انتشار آمار»در درگاه بانک مرکزی، بخشی با عنوان « هاآمارها و داده»گردد در بخش می
 شده، آمار مربوطه را در درگاه بانک منتشر نماید.های اعالممرکزی متعهد گردد تا در تاریخ

 نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلیدی، در  بینیپیشنظم های مرکزی در انتشار مرغم تجربه بانکعلی
نرخ تورم( نپرداخته  باألخصمتغیرهای اقتصادی )و  بینیپیشایران تا کنون بانک مرکزی به انتشار عمومی آمار مربوط به 

های ن کارایی سیاستها در مدیریت انتظارات بخش خصوصی و همچنیبینیپیشاست. با توجه به نقش مؤثری که این 
به ارائه  ف یفصل ف در تواتر ادواری صورتبه« گزارش تورم»شود بانک مرکزی با انتشار نهاد میکنند، پیشپولی ایفا می

 انداز اقتصادی بپردازد. خود از چشم بینیپیش
  ها مشروط بینیپیشین هایش به بخش خصوصی بایستی بر این مسئله تأکید نماید که ابینیپیشبانک مرکزی در ارائه

به اطالعات و شرایط جاری اقتصاد است و بنابراین با توجه به وجود نااطمینانی در مورد شرایط اقتصادی و ماهیت 
 شده متغیرها وجود دارد. های اعالم شده و مقادیر محققبینیپیشهای کالن، امکان بروز شکاف میان تصادفی شوک

 رسانی به فعاالن بازارها و عموم مردم، بایستی این معنی که بانک مرکزی در کنار اطالع ارتباط بایستی دوطرفه باشد. به
دهند، توجه های جمعی ارائه میبه نظرها و پیشنهادهایی که تحلیلگران بازارها، متخصصان و اساتید اقتصاد در رسانه

های تلویزیونی و جراید مواجه ها، کانالشده در وبالگهای مرکزی با انبوهی از نظرات منعکسنماید. امروزه بانک
و پاسخ به انتقادات های پیشنهادی کارشناسان حلزیادی بر اذهان عمومی دارد. توجه بانک مرکزی به راه تأثیرهستند که 
 تواند در بعضی مواقع کارگشا باشد.میمطرح شده 

 اش در رسیدن به اهداف و توانایی هامأموریتهای مربوط به یک وظیفه مهم بانک مرکزی این است که محدودیت
روی سیاستگذار پولی های پیشانی در رابطه با محدودیترسسیاست پولی را برای عموم مردم توضیح دهد. اطالع

 آن از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی الزم و ضروری است.  تبعبهگیری انتظارات نادرست و برای پرهیز از شکل
 اتخاذ تصمیمات سیاست پولی در ایران، بهتر است اقداماتی در جهت بهبود شفافیت  در رویٔه با توجه به شفافیت اندک

پول و اعتبار و نحوه رسیدن به تصمیمات سیاستی در جلسات شورا انجام پذیرد.  شورایهای گیریدر اتخاذ تصمیم
تر مصوبات شورا ررسی دقیقپول و اعتبار، ضمن ب شورایدر این راستا، برگزاری کنفرانس خبری پس از جلسات 

ها کمک شایانی نماید. همچنین، در صورتی که این کنفرانس با گیریتواند به درک عمومی از علل و منطق تصمیممی
تواند اطالع افزاید. انتشار صورتجلسات شورا نیز میرسانی بیتواند بر شفافیت اطالعپرسش و پاسخ همراه باشد می

 های پولی در اختیار عموم قرار دهد.گیری سیاستوه تصمیمتری را راجع به نحمفصل
 گاه سطح  یمرکز یهااست که خصوصا  بانک یمشکل ی،عموم مردم در رابطه با مسائل و موضوعات اقتصاد یسواد و آ

 خود با آن مواجه هستند. هر چه درک عموم از مسائل یارتباط هاییدر حال توسعه در رابطه با استراتژ یدر کشورها
 یشتردر جهت کنترل انتظارات ب یبانک مرکز رسانیطالعا ییباشد، کارا یشترب یمرکز یو موضوعات بانکدار یاقتصاد

 یاقتصاد یدیکل یمدرک عموم مردم از مفاه یشرا در جهت افزا یاقدامات یالزم است تا بانک مرکز ینخواهد بود. بنابرا
انکداری مرکزی و اختصاص بخشی از درگاه بانک مرکزی به آموزش استفاده از ابزارهای ترویج مفاهیم ب انجام دهد.
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تواند به درک ها و بروشورها( میهای آموزشی و گزارشمفاهیم اقتصادی به عموم مردم به زبان ساده )شامل ویدئو
 عمومی از موضوعات سیاست پولی کمک شایانی نماید. 
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