
انتخاب سياست هاى پولى نامناسب در دهه هاى گذشته و بروز مشكل هاى 
جديد اقتصادى باعث شد تا مسأله بهينه يابى در انتخاب سياست 
پولى مطلوب و مفهوم هايى مانند هزينه كاهش تورم، ناسازگارى 
زمانى، تعادل نش و اعتبار و شهرت بانك مركزى مورد توجه قرار 

گيرد. فرآيند بهينه يابى به قواعد سياست پولى و توابع عكس العملى 
كه بانك هاى مركزى براى دست يابى به تابع هدف، ملزم به 
اعالن رسمى و رعايت آن هست، مى انجامد. اين مقاله به دنبال 

پاسخ به اين پرسش است كه با توجه به محدوديت ربا در 
نظام بانكدارى ايران، آيا مى توان قاعده اى را به عنوان 

آن  براى  پولى  سياست  بلندمدت  راه  هدايت گر 
معرفى كرد. به اين منظور دو قاعده مشهور سياست 

پولى ِ تيلور و مك كالم كه اولى مبتنى بر نرخ حجم 
پول و دومى بر نرخ پايه پولى طراحى شده را مطرح 
مورد  را  ربا  بدون  بانكدارى  نظام  با  آن  انطباق  و 

بررسى قرار داده و درصدد بررسى اين فرضيه است 
كه اين دو قاعده سياست پولى از آن جهت كه بر نرخ حجم 

ربا  بدون  بانكدارى  متمركز هستند، در  پولى  پايه  نرخ  و  پول 
كاربرد دارند. مقاله نشان مى دهد كه با توجه به كاميابى اين دو 
حال  در  كشورهاى  از  برخى  براى  تجربى  كارهاى  در  قاعده 
توسعه، مى تواند قاعده مناسبى با درجه هايى از انعطاف پذيرى 

به عنوان راهنماى راه بلندمدت سياست پولى باشد.

منبع: فصلنامه اقتصاد اسالمى، سال سيزدهم، شماره 50، تابستان 1392

پژوهشكده پولى و بانكى
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

•  جهت دريافت اطالعات بيشتر به وب سايت پژوهشكده پولى و بانكى به نشانى www.mbri.ac.ir مراجعه نماييد. 
•  نحوه ثبت نام: عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام از طريق ايميل ac@mbri.ac.ir يا شماره تلفن 88657397 اقدام فرمايند.   

•  حضور در اين جلسه براى كليه افراد رايگان است.

زمان: يكشنبه 24 خرداد ماه 1394 ساعت 9 تا 11.
مكان: ميدان آرژانتين،  ابتداى آفريقا، پالك 10، پژوهشكده پولي و بانكي، طبقه اول.

سخنران
حجت االسالم دكتر سيد ضياءالدين كياءالحسينى (عضو هيئت علمى دانشگاه مفيد)

با حضور
محمدهادى مهدويان (صاحب نظر در امور پولى و بانكى)

دكتر على ارشدى (عضو هيأت علمى پژوهشكده پولى و بانكى)

قاعده سياست پولى مطلوب در محيط بانكدارى بدون ربا


