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 چکیده 

 تاسيس یمش خط و اهداف با رابطه در عموم به یمرکز بانک یسو از اطالعات ارائه صورت به توانیم را یمرکز بانک یارتباط استيس

 یکارپنهان باید که بود نیا یمرکز یهابانک باور ،41 ةده از قبل تا. کرد فیتعر ندهیآ یهااستيس و کالن اقتصاد اندازچشم ،یپول

 گذشته، ةده دو در. ندیگو سخن ابهام در و ممکن حداقل در باید یپول اراناستگذيس که بود نیا بر اعتقاد یمرکز بانک محافل در. ندینما

 در .است شیافزا حال در روز به روز آن تياهم که ینحو به است شده لیتبد یپول یاستگذاريس چارچوب از یمهم رکن به یرساناطالع

 در ،یمرکز بانک یهااستيس و اقدامات با رابطه در اسبمن یرساناطالع که دارد وجود یپول اقتصاددانان انيم در اجماع نیا حاضر حال

 تیریمد هنر» یپول استيس ةرازيش گر،ید یانيب در. است یضرور ـ هستند مواجه آن با یاقتصاد کارگزاران کهی ـ نانينااطم کاهش

 رایز است برخوردار یاژهیو تياهم از یمرکز بانک یارتباط یهایاستراتژ ،ینانينااطم و تيقطع عدم اوج یهادوره در. است «انتظارات

 االنفع خصوصاً و مردم عموم یبرا ،یپول استيس ماتيتصم منطق و اقتصاد تيوضع با رابطه در شفاف اطالعات افتیدر ها،دوره نیا در

 یاطارتب چارچوب ها،میتحر ليدل به ینانينااطم از ییباال درجه وجود و رانیا اقتصاد یفعل تيوضع در. است یاتيح و مهم یمال یبازارها

 ثرؤم یارتباط استيس که است تيواقع نیا صيتشخ اساس بر گزارش نیا نگارش. ابدییم دوچندان تياهم یمرکز بانک یبرا مناسب

.بازگرداند یمال یبازارها فعاالن به را نانياطم و اعتماد تواندیم تيقطع عدم اوج یهادوره در



 
 

 
 

 مقدمه 

مشی سياست توان به صورت ارائة اطالعات از سوی بانک مرکزی به عموم در رابطه با اهداف و خطا میر0سياست ارتباطی بانک مرکزی

کاری کنند. های مرکزی این بود که باید پنهان، باور بانک41های آینده تعریف کرد. تا قبل از دهة انداز اقتصاد کالن و سياستپولی، چشم

ن بود که سياستگذاران پولی باید در حداقل ممکن و در ابهام سخن گویند. در دو دهة گذشته، در محافل بانکداران مرکزی اعتقاد بر ای

رسانی به رکن مهمی از چارچوب سياستگذاری پولی تبدیل شده، به نحوی که اهميت آن روز به روز در حال افزایش است. در حال اطالع

های بانک مرکزی، در کاهش رسانی مناسب در رابطه با اقدامات و سياستطالعحاضر این اجماع در ميان اقتصاددانان پولی وجود دارد که ا

که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ـ ضروری است. سياست پولی موفق تنها به معنی کنترل مؤثر ابزار سياست پولی  نااطمينانی ـ

د. به های پولی نقش مؤثری داردی اقتصاد در کارایی سياستدهی انتظارات کارگزاران از تحوالت آینده متغيرهای کلينيست بلکه شکل

 2است.« هنر مدیریت انتظارات»بيان دیگر، شيرازه سياست پولی 

ها، ای برخوردار است زیرا در این دورههای ارتباطی بانک مرکزی از اهميت ویژههای اوج عدم قطعيت و نااطمينانی، استراتژیدر دوره

رابطه با وضعيت اقتصاد و منطق تصميمات سياست پولی، برای عموم مردم و خصوصاً فعاالن بازارهای مالی  دریافت اطالعات شفاف در

ای در حوزه برقراری ارتباط با فعاالن بازارهای مالی و عموم سابقههای بیمهم و حياتی است. این شرایط ویژه، بانک مرکزی را با چالش

ها، چارچوب باالیی از نااطمينانی به دليل تحریم در وضعيت فعلی اقتصاد ایران و وجود درجهسازد. با این توضيحات، مردم مواجه می

 یابد.ارتباطی مناسب برای بانک مرکزی اهميت دوچندان می

 تواند اعتماد وهای اوج عدم قطعيت مینگارش این گزارش بر اساس تشخيص این واقعيت است که سياست ارتباطی مؤثر در دوره 

شود و در ادامه موضوعات ان را به فعاالن بازارهای مالی بازگرداند. به این منظور ابتدا مزایای چارچوب ارتباطی کارا بررسی میاطمين

گيرد. رسانی در چارچوب ارتباطی بانک مرکزی مورد بحث قرار میهای اطالعهای هدف و کانالمهمی از جمله محتوای اطالعاتی، گروه

رسانی بانک مرکزی ایران، پيشنهادهایی به منظور بهبود سياست روی اطالعهای پيشار نيز ضمن بيان چالشدر بخش پایانی نوشت

 شود.ارتباطی ارائه می

 کارا ارتباطی چارچوب مزایای 

يمات مروی سياستگذاری پولی است. هرقدر بانک مرکزی بتواند در توضيح دالیل اتخاذ تصهای بزرگ پيشارتباط موفق یکی از چالش

با توجه به اینکه انتظارات در سازوکار انتقال سياست  شده کاراتر خواهد بود.سياست پولی به عموم مردم موفق باشد، سياست پولی اعمال

                                                           
1 - Central Bank Communication 
2 - Woodford, M. (2001). Monetary policy in the information economy (No. w8674).  National Bureau of Economic Research. 

 



 
 

 
 

کند، در صورتی که بانک مرکزی بتواند انتظارات را به خوبی تحت کنترل درآورد، دستيابی به اهداف سياست پولی نقش مهمی ایفا می

 توفيق بيشتری همراه خواهد بود.پولی با 

توان به موارد تواند بخش مهم و مؤثری از جعبه ابزار بانک مرکزی باشد. از دالیل این امر میرسانی میدهند که اطالعشواهد نشان می

 ذیل اشاره نمود:

  قابلیت تأثیرگذاری بر بازارهای مالی 

توانند از طریق سـياست ارتباطی، انتظارات را تحت تثثير قرار دهند.  های مرکزی میهایی که بازارهای مالی در تالطم هسـتند، بانک در دوره

دهد. همچنين های مقامات پولی واکنش نشان میهای مالی به طور معناداری به سخنرانیشواهد تجربی حاکی از آن است که قيمت دارایی

ی نشان تررسـانی توسط رئيس بانک مرکزی صورت پذیرد، واکنش قوی عهای مطالعات تجربی، بازارهای مالی زمانی که اطالبر اسـاس یافته 

 دهند.می

   ــت پولی از طریق جلب اعتماد عمومی ــياس ــيدن به اهداف س ــت ارتباطی کارا به همراه  کمک بالقوه به بانک مرکزی در رس ــياس س

ش تواند نقاست. ارتباط بانک مرکزی می ای برخورداراقدامات سـياسـتی معتبر برای دسـتيابی به اهداف سـياسـت پولی از اهميت ویژه     

گيری انتظارات بخش خصـوصـی داشـته باشد. کاهش انتظارات تورمی یکی از مواردی است که اقتصاددانان در رابطه با    مهمی در شـکل 

 های پولی شود.تواند منجر به تثثير بيشتر سياستاند، این امر میسازی بر آن تثکيد کردههای شفافسياست

  پذیری تصمیمات سیاست پولیبینیپیشافزایش 

های بانک مرکزی و در نتيجه کاهش نااطمينانی در بازارهای مالی پذیری اقدامات و سياستبينیتر به افزایش پيشسـياست پولی شفاف 

نی بيا در پيشتواند توانایی بخش خصـوصــی ر رسـانی بانک مرکزی می شـود. در شـرایط نابرابری و عدم تقارن اطالعات، اطالع  منجر می

ها مؤثر است. هر قدر توانایی بانک های پولی در افزایش کارایی سـياست های پولی افزایش دهد. درك بهتر عموم از سـياسـت  سـياسـت  

ــ بيشتر باشد،  ــ و نه صرفاً سطح جاری آن ـ مرکزی در تحت نفوذ درآوردن انتظارات بازار در مورد مسير آینده ابزار سياستگذاری پولی ـ

 آن در تثثيرگذاری بر اقتصاد بيشتر خواهد بود. قابليت

 مرکزی بانک ارتباطی سیاست چارچوب در اطالعاتی محتوای 

 کنند:رسانی میهای مرکزی حداقل در رابطه با چهار جنبه از سياست پولی اطالعبانک

 اهداف سیاست پولی 

ول، اهداف کمّی، پاسخگویی را تسهيل و عملکرد بانک مرکزی تعيين اهداف کمّی توسط بانک مرکزی حداقل دو مزیت به همراه دارد. ا

 کند. انتظاراتنماید. دوم، هدف )اهداف( کمّی به لنگرکردن انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک میرا در برابر تعهدش قابل ارزیابی می

 نند.ها، به تثبيت نرخ تورم کمک کهمی از شوكتوانند با از ميان برداشتن منبع متورمی که به خوبی لنگر شده باشند به نوبة خود می



 
 

 
 

 تصمیمات سیاستی 

سازند. اعالم به موقع و صریح تصميمات سياست های مرکزی، عموم مردم را از تصـميمات سياست پولی آگاه می امروزه بيشـتر بانک 

دهد. کاهش اختالالت به نوبــــــ خود را کاهش0ها راجع به مصوبات شورای سياست پولی، اختاللتواند با رفع حدس و گمانپولی می

رسانی در مورد جلسات شورای سياست پولی به بندی و محتوای اطالعتواند به بهبود در کارایی سـياسـت پولی منجر گردد. زمان  می

د که دههای مرکزی با درجة شفافيت باال نشان میهای مرکزی متفاوت است. نگاهی به عملکرد بانکطور قابل توجهی در ميان بانک

کنند. برخی از تمامی آنها پس از برگزاری جلسـات شـورای سـياسـت پولی، یک خبر مطبوعاتی شـامل مصـوبات شورا را منتشر می      

کوتاهی کنفرانس خبری برگزار  های مرکزی )مانند سـوئد، جمهوری چک و اروپا( پس از اتخاذ تصـميمات سـياسـتی، با فاصله    بانک

کند. ها برای بخش خصوصی میشدن سياستهای خبری کمک شایانی به شفافاین کنفرانس کنند. جلسـات پرسش و پاس  در می

 کنند.ها صورتجلسات شورای خود را منتشر میهمچنين بيشتر این بانک

 های مرکزی منتخب(رسانی در موردتصمیمات سیاست پولی )بانکنحوه اطالع - 1جدول 

  فدرال رزرو تانانگلس اروپا جمهوری چک سوئد های مرکزیبانک

 اعالم سریع تصمیمات سیاستی

      خبر مطبوعاتی بعد از هر جلسه  شورا

 8 21 21 21 8 تواتر )مرتبه در سال(

  × ×   ها در خبر مطبوعاتیگیریتوضیح علل تصمیم

 کنفرانس خبری بعد از هر جلسه شورا
 × × 22 21 *فصلی تواتر )مرتبه در سال(

 × × دقیقه 54 ساعت 3تا  1 **دقیقه 09 تأخیر بعد از اعالم خبر مدت زمان

 × ×    همراه با جلسات پرسش و پاسخ

 اطالعات تکمیلی
   ×   انتشار صورتجلسات

 هفته 8تا  4 روز 23 × روز 21 هفته 1 خیر در انتشار صورتجلساتأت

 .شودمی برگزار خبری کنفرانس پولی، سیاست شورایتوسط  یاستیس هاینرخ تغییر مواقع دردر سوئد * 

 .است ساعت 4 خبری کنفرانس و مطبوعاتی خبر میان وقفه زمان مدت سال، در بار دو**

 های مرکزی مذکور( و درگاه بانک2002) 2منبع: بالیندر و همکاران

 انداز اقتصادیچشم 

یک از متغيرهای اقتصاد کالن را در اختيار انداز کدامماید چشـم جنبه مهم دیگر اسـتراتژی ارتباطی بانک مرکزی این اسـت که تعيين ن  

بينی بانک مرکزی از نرخ تورم، رشـد اقتصـادی و سایر متغيرهای کليدی   تواند شـامل پيش عموم قرار دهد. این مجموعه از اطالعات می

 .طور معناداری با یکدیگر تفاوت دارنداین اطالعات به عموم به  ةهای مرکزی در نحوه و ميزان ارائاقتصاد کالن باشد. بانک

                                                           
1 - Noise 
2 - Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Haan, J., & Jansen, D. J. (2008). Central bank communication and monetary policy: A survey of 

theory and evidence (No. w13932). National Bureau of Economic Research. 



 
 

 
 

 مسیر آتی سیاست پولی 

ــير آینده ابزار ســـياســـت پولی )نظير نرخ بهره( اطالعبرخی از بانک ــانی میهای مرکزی از طرق مختلف در مورد مسـ کنند. هدف رسـ

 نادرست و ناکارای منابع است. رسانی در مورد مسير آتی سياست پولی، تصحيح انتظارات و کاهش تخصيصهای مرکزی از اطالعبانک

 رسانیاطالع برای مرکزی بانک هدف هایگروه 

های مختلف هدف متفاوت باشـد، این بخش ضــمن بررسی اهداف  اسـتراتژی ارتباطی بانک مرکزی بسـته به گروه   باید با توجه به اینکه

 .دپردازرسانی بانک مرکزی میطالعها، به توصيف و ارزیابی نحوه ابانک مرکزی از برقراری ارتباط با این گروه

   فعاالن بازارهای مالی 

گيری انتظارات و برآوردهای فعاالن بازارهای مالی از اقدامات سـياستی آتی است، اقداماتی که  رسـانی بانک مرکزی، مبنای شـکل  اطالع

زمان به شفافيت ا این گروه هدف، دسـتيابی هم دهد. هدف بانک مرکزی از برقراری ارتباط بهای مالی را تحت تثثير قرار میارزش دارایی

و کارایی اسـت. اگر انتظارات فعاالن بازار، با اقدامات آتی بانک مرکزی در یک راسـتا قرار گيرند، هر تغيير در سياست به طور معناداری   

، شودناش به درسـتی تفسير  از این مسـلله آگاه باشـد که اگر سـياسـت ارتباطی     بایداثرات مخرب کمتری خواهد داشـت. بانک مرکزی  

های اقتصـادی بزرگی را به همراه داشـته باشد. در   تواند بالقوه زیانفعاالن بازار تصـميمات نادرسـتی را اتخاذ کنند که می   ممکن اسـت 

 ای از اصول استوار باشد.بر مجموعه بایدنتيجه، ارتباط بانک مرکزی با فعاالن بازارهای مالی 

 ا فعاالن بازاراصول برقراری ارتباط بـ 

 تواند بازارهای مالی را تکان دهد.می ـ چه بخواهند و چه نخواهندـ آگاه باشد که ارتباطش با فعاالن بازار  بایدبانک مرکزی  .0

آشکار ميان  0د که یک ناترازیکنتنها در مواقعی از سياست ارتباطی خود به منظور تحریک بازارهای مالی استفاده باید بانک مرکزی  .2

 .داشته باشدهای مورد انتظار بانک مرکزی وجود های بازار و سياستقيمت

گذاری اشـتباه در بازار و در نتيجه لزوم برقراری ارتباط با فعاالن بازار، بایسـتی استراتژی ارتباطی بانک مرکزی   در هنگام بروز قيمت .3

ــ تنها از طریق یک کانال ــ مرکزی گيری بانکبرای مثال بدنه ارشد تصميم ــ رت پذیرد. اظهارنظرهای متفاوت اعضای شورا و صو ــ

 تواند به جای هدایت بازار، ناترازی را تشدید نماید.مدیران ارشد بانک مرکزی می

شود، بانک مرکزی های افراد دچار نوسان میهای نامعتبر و یا اظهار نظر و ارزیابیدریافت اخبار و شایعه ةدر مواقعی که بازار به واسط .9

. برای مثال در این شرایط بهتر است رئيس )یا سخنگوی( کندسياست ارتباطی اصالحی را اتخاذ ، هار کاهش سوءتفاهمبه منظو باید

 .اختالالت توجهی نکننداین  بانک مرکزی به فعاالن بازار توصيه نماید که به

                                                           
1 - Misalignment 
 



 
 

 
 

 مقامات سیاسی

ــ  هدف اصــلی ارتباط بانک مرکزی با مقامات دولتی، تضــمين پاســخگویی مناســب ــ و بهبود کارایی ه پيشکــ نياز اســتقالل اســت ــ

بایست در یک چارچوب شفاف و روشن برقرار شود. های اقتصـاد کالن اسـت. ارتباط ميان بانک مرکزی و مقامات سياسی می  سـياسـت  

دد. لی ایجاد گرهای پوای رئيس بانک مرکزی در رابطه با سـياستگذاری دوره هایتواند از طریق گزارشتعامل بانک مرکزی با مجلس می

را  های غيرضروریاز سویی دیگر، اظهارنظرهای متفاوت مقامات سياسی در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به سياست پولی، اختالل

کند. در بيشتر کشورهای پيشرفته، مقامات سياسی در رابطه با دار میشـود و در نتيجه کارایی کلی سـياسـت پولی را خدشـه    سـبب می 

 ت یابد.شده دسدهند تا با تسلط بر ابزار سياست پولی، به اهداف تعيينکنند و به بانک مرکزی اجازه میلی اظهار نظر نمیسياست پو

 عموم مردم 

پذیری ثير انکارناثطور مستقيم و غيرمستقيم در زندگی آحاد مردم ته از آنجا که عملکرد بانک مرکزی و تصـميمات مقامات این بانک ب  

بانک مرکزی از  .یابدشــده در بانک، ضــرورت و اهميت می های انجاممردم و تعبير و تفســير صــحيح و منطقی فعاليت دارد، همراهی 

پاسـخگویی. با توجه به این اهداف، سـياست ارتباطی    وارایی سـياسـت پولی   ک :کندمیبرقراری ارتباط با مردم دو هدف اصـلی را دنبال  

 استوار گردد. های ارسالیو قابل فهم بودن پيامساده بر  بایدبانک مرکزی با توده مردم 

 رسانیاطالع هایکانال 

. هر کنندوسـيعی از ابزارهای ارتباطی استفاده   توانند از مجموعههای مرکزی به منظور برقراری ارتباط با عموم و فعاالن بازارها میبانک

ه توان بترین ابزارهای برقراری ارتباط میبرند. از مهمکار میه ها را بدر چارچوب ارتباطی خود ترکيبی از ابزار ،های مرکزییـک از بانک 

بينی متغيرهای کليدی اقتصــاد، خبر مطبوعاتی، کنفرانس خبری، انتشــار صــورتجلســات و آرای هر یک از اعضــای شــورا، انتشــار پيش

ها، جلسات توجيهی با ها، سخنرانیلس، مصاحبههای ماهانه، گزارش سـياسـت پولی و ...(، گزارش سياست پولی به مج  ها )بولتنگزارش

های آموزشی )در زمينه مفاهيم اقتصادی و سياستگذاری پولی( و ها، ویدئو/ بازی/ انيميشـن جمعی، مقاالت پژوهشـی، کنفرانس  هایرسـانه 

ی های مرکزتلف مورد استفاده بانکهای هدف مخرسانی به گروهتوانند در تواتر مختلف و برای اطالعای اشاره کرد که میمسـابقات مدرسـه  

 .قرار گيرند

  



 
 

 
 

 

 های مرکزیهای هدف استراتژی ارتباطی بانکهها و گروابزارها، کانال -2جدول 
 گروه هدف محتوا زمان هاکانال ابزارها

 سایت، نسخه چاپیوب خبر مطبوعاتی
بالفاصله پس از 

 جلسات شورا
حات یتصمیمات سیاست پولی، بعضی اوقات همراه با توض

 مختصر راجع به مصوبات شورا
 هارسانهمردم، بازارها و  ةتود

 پخش تلویزیونی کنفرانس خبری
اندکی بعد از پایان 

 جلسات شورا

توضیح علل مصوبات شورا، ارزیابی از وضعیت جاری اقتصاد و 
 هایگاه اظهار نظر در مورد سایر سیاستچشم انداز آینده، گه

 ی مالیهاسیاستاقتصای نظیر 
 هارسانهمردم، بازارها و  ةتود

 انتشار صورتجلسات شورا
و نسخه  سایتوب

 چاپی
هفته  31تا  2بین 

 بعد از جلسه شورا
گرفته در شورا )شامل های صورتارائه اطالعات راجع به بحث

 ها، سناریوهای سیاستی و ...(گیریدالیل تصمیم
 هارسانهمردم، بازارها و  ةتود

 از اعضای شورا انتشار آرای هر یک
و نسخه  سایتوب

 چاپی
همراه با 

 صورتجلسه شورا
 هارسانهمردم، بازارها و  ةتود ارائه آرای هر یک از اعضای شورا و توضیح آرای مخالف

 ماهانه، فصلی ، نسخه چاپیسایتوب هابینیپیشانتشار 
نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیرهای  بینیپیشارائه 

 کلیدی
 ان، فعاالن بازار و عموم مردمتحلیلگر

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

 ، نسخه چاپیسایتوب
ماهانه، فصلی و 

 ساالنه
تحلیل مسائل مربوط به سیاست پولی، ارزیابی وضعیت جاری 

 اقتصاد و ارائه چشم انداز اقتصادی
 هافعاالن بازار، عموم مردم و رسانه

 پولی به مجلسگزارش سیاست 
گزارش زنده در 

تلویزیون و رادیو، نسخه 
 سایتوبچاپی، 

 سیاستمداران، عموم مردم ندگاناالت نمایؤهای پولی و پاسخ به ستوضیح سیاستگذاری دو بار در سال

 - ی جمعیهارسانه هامصاحبه
بات(، ها و مصومسائل کلیدی سیاست پولی )شامل استراتژی

ی اقتصادی، موضوعات هاسیاستمشکالت جاری در زمینه 
 خاص

 هافعاالن بازار، عموم مردم و رسانه

 

 هاسخنرانی

تعامل مستقیم، 
ی جمعی  و هارسانه

 سایتوبانتشار در 
 بانک

- 
بات(، ها و مصومسائل کلیدی سیاست پولی )شامل استراتژی

ی اقتصادی، موضوعات هاسیاستمشکالت جاری در زمینه 
 خاص

 هاوم مردم و رسانهفعاالن بازار، عم

 جلسات توجیهی
دیدار نمایندگان بانک 

مرکزی با 
 نگارانروزنامه

 هانمایندگان رسانه شدن سیاستگذاری های پولیتوضیحات به منظور روشن ةارائ در صورت نیاز

 مقاالت پژوهشی

 سایتوبانتشار در 
بانک مرکزی و نسخه 

چاپی در مجالت 
 اقتصادی

 به طور منظم
های تخصصی اقتصاد کالن، شده در زمینهنجاممطالعات ا

 بانکداری مرکزی و سیاستگذاری های پولی
مند به دانشگاهیان، افراد عالقه

 موضوعات اقتصادی در جامعه

 به طور منظم تعامل مستقیم هاکنفرانس
های تخصصی اقتصاد کالن، شده در زمینهمطالعات انجام

 یبانکداری مرکزی و سیاستگذاری های پول
مند به دانشگاهیان، افراد عالقه

 موضوعات اقتصادی در جامعه

 های آموزشی )درویدئو/بازی/انیمیشن
زمینه مفاهیم اقتصادی و 

 سیاستگذاری پولی(

 به طور منظم سایتوب
آموزش مفاهیم کلیدی در اقتصاد )مانند تورم( و موضوعات 

 دهامربوط به سیاستگذاری پولی و کنترل نرخ تورم به زبان س

آموزان، دانشجویان معلمان، افراد دانش
مند به موضوعات اقتصادی در عالقه

 جامعه

 نوجوانان و معلمان مدارس یگیری در زمینه سیاستگذاری پولیند تصمیماآشنایی با فر به طور منظم تعامل مستقیم ایمسابقات مدرسه

شفافیت باال(های مرکزی )با درجه منبع: گردآوری نویسنده از درگاه بانک  

 ایران در مرکزی بانک رسانیاطالع روی پیش هایچالش 

 سطح سواد اقتصادی مردم 

های مرکزی در کشورهای در سـطح سواد و آگاهی عموم مردم در رابطه با مسائل و موضوعات اقتصادی، مشکلی است که خصوصاً بانک 

ه هسـتند. هر چه درك عموم از مسائل اقتصادی و موضوعات بانکداری  های ارتباطی خود با آن مواجحال توسـعه در رابطه با اسـتراتژی  

رسـانی بانک مرکزی در جهت کنترل انتظارات بيشتر خواهد بود. بنابراین الزم است تا بانک مرکزی  مرکزی بيشـتر باشـد، کارایی اطالع  

 .اقداماتی را در جهت افزایش درك عموم مردم از مفاهيم کليدی اقتصادی انجام دهد



 
 

 
 

 شده توسط بانک مرکزیشده توسط مردم و نرخ تورم اعالماف ميان تورم احساسشک 

 های پایين، باعثقالم و سهم این گروه در سبد مصرفی خانوارها در دهکاپذیر بودن قيمت اقالم خوراکی، تواتر باالی خرید این مشاهده

ــده ــط بانک مر تا باور عموم مردم از نرخ تورم با نرخ اعالم ش ــده توس ــدکزی متفاوت ش ــکاف، چالش جدی را در برابر باش . ایجاد این ش

ــاســتراتژی ارتباطی بانک مرکزی  ــدر خصــوک کنترل نرخ تورم  ــ از طریق  این اختالف را بایددهد. بنابراین بانک مرکزی قرار می ــ

 رسانی به عموم کاهش دهد.اطالع

 تحلیل رفتن اعتبار بانک مرکزی 

ــيت اعتبار ــوص ــت مرکزی هایبانک تمامی برای نياز مورد خص ــورهایی در مرکزی هایبانک برای مهمی چالش آن ایجاد و اس  با کش

 رکزیم بانک عمومی مقبوليت و اعتبار ميزان تورم، نرخ توجه قابل افزایش و ارز نرخ نوسانات به توجه با. است مزمن تورم از ایتاریخچه

 به تعهد همراه به مرکزی بانک مناسب ارتباطی چارچوب شـرایط  این در. اسـت  شـده  شـدیدی  کاهش دچار اخير سـال  چند طی ایران

 ارتباط، برقراری طریق از تنها تواندنمی مرکزی بانک. نماید ایفا بسزایی نقش دوباره اعتماد بازگرداندن در تواندمی شـده اعالم هایبرنامه

 برخودار ایویژه اهميت از شــدهاعالم هایوعده به تعهد و یمرکز بانک عملکرد خصــوک این در. آید نائل خود اعتبار حفظ یا ایجاد به

 است.

 درجه پایین استقالل بانک مرکزی 

 ربراب در تعهد ایجاد. کرد خواهد مواجه مشــکالتی با را ارتباطی هایاســتراتژی طراحی ایران، مرکزی بانک اســتقالل درجه بودن پایين

 دليل هب نيز و ندارد اختيار در پولی سياستگذاری برای مکفی ابزارهای مرکزی بانک که شـرایطی  در آن عمومی اعالم و تورم نرخ کنترل

 هد.د کاهش پيش از بيش را مرکزی بانک اعتبار تواندمی دارد، پولی هایکل بر محدودی کنترل مرکزی، بانک و دولت روابط ساختار

 ناسازگاری عالئم ارسالی 

 یرپذامکان دولت و مرکزی بانک ميان ارتباط برقراری برای روشن استراتژی یک وجود بدون مردم عموم به رسانیاطالع چارچوب یک وجود

 ســياســت کارایی در تواندمی باشــد، مرکزی بانک مقامات هایصــحبت با عکس جهتی در دولتی مقامات نظر اظهار که مواقعی در. نيســت

 نماید. ایجاد اخالل مرکزی بانک ارتباطی

 ایران در مرکزی بانک ارتباطی چارچوب ودبهب برای پیشنهادهایی 

  ــتی در برقراری ارتباط، محتاطانه عمل ــط فعاالن    کندبانک مرکزی بایس ــتی توس ــد که پيامی که به درس ــلله آگاه باش و از این مس

اید. چارچوب ارتباطی ها تحميل نمتواند زیان قابل توجهی را به بازارها، خانوارها و بنگاهبازارهای مالی یا عموم مردم درك نگردد، می

ــود، می  ــب طراحی و یا اجرا ش ــتن منافع، زیانکه به طور نامناس ــاد تحميل تواند به جای دربرداش  .کندهای قابل توجهی را به اقتص



 
 

 
 

رسانی و تعامل ناهماهنگ و سـاز ایجاد اطمينان و حمایت مردمی است. در مقابل، اطالع ها زمينهسـازگاری ارتباط و اتخاذ سـياسـت   

 تری در بازارها دامن زند.  تواند به نوسانات گستردهاهات سياستگذاری میاشتب

    آموزش مفاهيم اقتصادی به عموم  اسـتفاده از ابزارهای ترویج مفاهيم بانکداری مرکزی و اختصـاک بخشـی از درگاه بانک مرکزی به

درك عمومی از موضوعات سياست پولی کمک  بهتواند ها و بروشـورها( می های آموزشـی و گزارش )شـامل ویدئو  مردم به زبان سـاده 

 شایانی نماید.  

    ر گردد دگيری انتظارات بخش خصوصی، توصيه میبا توجه به اهميت انتشـار به موقع و منظم آمارها و اطالعات اقتصـادی در شـکل

و بانک مرکزی متعهد گردد تا در اضافه گردد « تقویم انتشـار آمار »در درگاه بانک مرکزی، بخشـی با عنوان  « هاآمارها و داده»بخش 

 .کندشده، آمار مربوطه را در درگاه بانک منتشر های اعالمتاری 

 ون متغيرهای کليدی، در ایران تا کن نرخ رشد اقتصادی و سایربينی نرخ تورم، در انتشار منظم پيشهای مرکزی بانک ةرغم تجربعلی

ينی متغيرهای اقتصـادی )و باالخص نرخ تورم( نررداخته است. با توجه به نقش  ببانک مرکزی به انتشـار عمومی آمار مربوط به پيش 

شود یکنند، پيشنهاد مهای پولی ایفا میها در مدیریت انتظارات بخش خصوصی و همچنين کارایی سياستبينیمؤثری که این پيش

ــبينی خود از چشمپيش ةبانک مرکزی در گزارشی به ارائ ــدر توا انداز اقتصادی ـ  برردازد. در این گزارش بایستی تر ماهانه یا فصلی ـ

 های مدل ارائه گردد.فرضها و همچنين پيشبينیکار گرفته شده برای پيشه اطالعات مکفی راجع به مدل اقتصادی ب

 اطالعات و  هبمشــروط ها بينیپيشکه این  کندبر این مســلله تثکيد  بایدهایش به بخش خصــوصــی بينیبانک مرکزی در ارائه پيش

ان های کالن، امکمورد شرایط اقتصادی و ماهيت تصادفی شوك شرایط جاری اقتصاد است و بنابراین با توجه به وجود نااطمينانی در

 شده متغيرها وجود دارد. های اعالم شده و مقادیر محققبينیبروز شکاف ميان پيش

   و  اهبه نظر بایدعموم مردم،  رســانی به فعاالن بازارها و در کنار اطالعباشــد. به این معنی که بانک مرکزی  دوطرفه ارتباط بایســتی

ی هادهند، توجه نماید. امروزه بانکهای جمعی ارائه میان بازارها، متخصـصـان و اسـاتيد اقتصاد در رسانه   تحليلگرکه  دهاییپيشـنها 

راید مواجه هســتند که تثثير زیادی بر اذهان عمومی تلویزیونی و ج هایشــبکهها، شــده در وبالگمنعکس هامرکزی با انبوهی از نظر

 تواند در بعضی مواقع کارگشا باشد.های پيشنهادی کارشناسان میحلدارد. توجه بانک مرکزی به راه

  اش در رسـيدن به اهداف سـياست پولی را   ها و تواناییهای مربوط به مثموریتیک وظيفه مهم بانک مرکزی این اسـت که محدودیت

ارات گيری انتظبرای پرهيز از شکل های پيش روی سياستگذار پولیرسانی در رابطه با محدودیتاطالع موم مردم توضيح دهد.برای ع

نادرسـت و به تبع آن از دسـت رفتن اعتبار بانک مرکزی الزم و ضـروری اسـت. دستيابی به نرخ تورم پایين، به ميزان موفقيت بانک     

   گی دارد.مرکزی در توجيه افکار عمومی بست



 
 

 
 

  کمّی برای کاهش نرخ تورم ارائه دهد و آن را به صورت  به منظور لنگرکردن انتظارات تورمی، الزم اسـت بانک مرکزی یک برنامه

ــده   بایدعمومی اعالم نماید. به عبارت دیگر، بانک مرکزی  ــن اعالم کند که نرخ تورم هدفگذاری شـ ــریح و روشـ ــورت صـ به صـ

چه ميزان است و این نرخ به چه نحو )با چه ابزارهایی( و طی چند ماه، کاهش خواهد یافت. تحقق مدت سـياستگذار در افق ميان 

شــده برای های اعالماهداف کمی در تواتر اعالم شــده باعث خواهد شــد تا این باور عمومی ایجاد شــود که بانک مرکزی به برنامه

 های بعد درن اعتماد، انتظارات تورمی بخش خصــوصــی در دورهگيری ایکنترل نرخ تورم متعهد اســت و بنابراین به دليل شــکل

 های پولی کارایی بيشتری خواهند داشت.تری قرار خواهد گرفت و به این ترتيب سياستسطوح پایين

       با توجه به شـفافيت اندك در رویه اتخاذ تصـميمات سـياسـت پولی در ایران، بهتر اسـت اقداماتی در جهت بهبود شفافيت در اتخاذ

های شـورای پول و اعتبار و نحوه رسـيدن به تصميمات سياستی در جلسات شورا انجام پذیرد. در این راستا، برگزاری   گيریصـميم ت

تواند به درك عمومی از علل و منطق تر مصوبات شورا میپس از جلسـات شـورای پول و اعتبار، ضمن بررسی دقيق   کنفرانس خبری

 تواند بر شــفافيتهمچنين، در صــورتی که این کنفرانس با پرســش و پاســ  همراه باشــد میها کمک شــایانی نماید. گيریتصــميم

پولی در  هایگيری سياستتصميم ةتری را راجع به نحومفصل اتتواند اطالعرسـانی بيافزاید. انتشار صورتجلسات شورا نيز می اطالع

 اختيار عموم قرار دهد.

 

  



 
 

 
 

 های پژوهشیفهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1131های پژوهشی در سال گزارش

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیرغیرخطی و زمانهای کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 مرضیه اسفندیاری  زهرا خوشنود و MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفیپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 های رونق و رکودوضعیت صنایع در دوره

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 با مروری بر تجارب سایر کشورهای اسالمی بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها: ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام

 لیال محرابی  MBRI-PN-93004 های تأمین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه: سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 ن قادریساما MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

 1132های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 افت اقتصادسنجیتأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهی

( و ارزیابی آن به عنوان 1131-1131ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1132-1131های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1131-1131ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1131-1131های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 اری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایرانپاید

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 پولهای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش بررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1131و  1133های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسین میسمی MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاستانداردهای حسابداری و حسابرسی 

 لیال محرابی MBRI-9204 ری اسالمیهای اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکدامدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 1131های پژوهشی در سال گزارش

 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشپولی کردن کسری ب

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری 

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

 1131های پژوهشی در سال گزارش

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1131) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1131)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1131) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1131) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1131) تابستان های بیمه سپردهاسی اثربخشی نظاماصول اس

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1131) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1131) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1131) بهار مالیات تورمی دالر

 1133های پژوهشی در سال گزارش

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار
هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان 

 نوربخش

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  دمات فنی و مهندسیکنندگان خنامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان
ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی 

 بیگلری

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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