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 دهیچک

 غرر   هایتحریم تشدید نتیجه در جدید وضعیت یک به اقتصاد ورود و کشور بر حاکم اقتصادی شرایط به توجه با

 سیاسرتذااری  سراتتار  اصرال   ،صحیح مسیر در اقتصاد هدایت در مرکزی بانک موجود هایپتانسیل و هاقابلیت و

 کنترر   مبنرای  برر  سرنتی  سیاسرتذااری . ی است که بایرد برداشرته شرود   هایترین گاممهم یکی از کشور در یپول

 ایرن  در. است نداشته آمیزیموفقیت عملکرد اهداف، به عملی التزام عدم و دولت مالی سلطه علت به پولی هایکل

 بره  منجرر  نهراد  این پایریمسئولیت و مرکزی بانک اتتیارات افزایش دولت، مالی هایسیاست مندیقاعده راستا،

 گزینره  بهتررین  .شرد  تواهرد ( اقتصرادی  رشرد  و هرا قیمت ثبات) کالن اقتصاد ثبات اهداف احراز در بیشتر توفیق

 ارزی و یپرول  مالی، منضبط و معتبر باثبات، هایسیاست اجرای فعلی، رکودتورمی شرایط در مالی و پولی سیاست

 بهترر  تخصری   و ترورم  تروزیعی  بار منفی اثرات کردنتنثی اقتصادی، رشد جهت کالن مناسب فضای ایجاد برای

  .است ارزی و ایسرمایه منابع

و تبردیل  های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحرریم بررای جلروگیری از رکرود اقتصرادی      گیری سیاستهمچنین پی

جراد  برای نیل به رشرد براو و رونرق پایردار اقتصرادی و ای     در عین حا  بسیار مفید است، اما ها تهدیدها به فرصت

 مرؤثر  اقردامات  اقتصرادی،  گشایش برای سیاست مؤثرترین و ترینمهمدر این راستا اشتغا  گسترده، کافی نیست. 

 مرورد  موضروعات  در کشور اساسی حقوق حفظ عین در بتواند که تارجی سیاست پیذیری. است تارجی حوزه در

 هرای تحرریم  لغرو  و کراهش  سرمت  به را المللیبین فضای و دهد کاهش را تارجی روابط در تنش غر ، با مناقشه

 را و ورود بره دوره رونرق اقتصرادی    اقتصراد  فعلری  هایمحدودیت از تروج برای مناسب ببرد، بستر پیش اقتصادی

 کند.می ایجاد

                                                           
 ی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیاستادیار گروه پول - ۱

 ی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیگروه پول کارشناس ارشد پژوهشی، - 2

 ی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیگروه پول پژوهشی،کارشناس ارشد  - 3
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 مقدمه 

هرای غرر  و   با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و ورود اقتصاد به یک وضعیت جدید در نتیجه تشردید تحرریم  

های موجود بانک مرکزی در هدایت اقتصاد در مسیر صرحیح، اولرین گرام بایسرتی اصرال  سراتتار       ها و پتانسیلقابلیت

ترر  ویژه در قوه مجریه در مورد ضررورت ایرن اصرالحات قروی    هر چه اراده جمعی به  .ی در کشور باشدسیاستذااری پول

تر تواهد شد. به شرط اصال  ساتتار سیاستذااری پرولی  باشد، گام برداشتن در این حیطه برای سیاستذاار پولی سهل

های پیش رو را به فرصرتی  تواند محدودیتمی ، اقتصاد کشورهای تحو  و چرتش در سیاست پولیکردن زمینهو فراهم

توانرد نقرش   ها، بانک مرکزی مری ها به فرصتو شکوفایی اقتصادی تبدیل نماید. در راستای تبدیل محدودیت برای رشد

از  یپرول  اسرت یس میپارادا رییتغ از یریگبهره با یستیبا شرایط تحریم در یپول یاستذااریسفعا  و مهمی را ایفا نماید. 

 وهای غیرقابل کنترر  بررای بانرک مرکرزی     های پاسخذویی سیاستذاار پولی و کنارکشیدن از حوزهطریق تصریح حوزه

 مردت میران و  مردت کوتراه  در کره  نجامرد یب یاقتصاد یاستذااریس از یبهتر وهیش به مردم، با یاقتصاد اطالعات تباد 

ایرن یادداشرت برا درک    . از وضعیت نامناسب فعلری فرراهم نمایرد    کشوررفت اقتصاد برون یبرا زمینه را تواهد توانست

های بازنذری در سیاست پولی و بازسازی روابط درونی و بیرونی بانک مرکزی جمهوری اسرالمی  چنین ضرورتی، سرتط

 کند.ه اتتصار تشریح میایران برای تحقق این مهم را ب

 ساختار سیاستگذاری بانک مرکزی 

 ساختار روابط بانک مرکزی 

 میران  روابرط  ساتتار واقع در. نمود تصویر «مالی سلطه» عبارت در توانمی را مرکزی بانک و دولت روابط فعلی ساتتار

 قرار دولت مالی هایسیاست تسلط تحت عمالً مرکزی بانک یپول هایسیاست که است ایگونه به دولت و مرکزی بانک

 مرالی  ترممین . کندمی تعیین را کشور پولی سیاست فرایندهای از ایعمده بخش که است مالی هایسیاست این و گرفته

 های رونق نفتری( )دردوره مرکزی بانک به نفت از حاصل ارزی درآمدهای فروش مسیر از دولت مخارج از ایعمده بخش

 کررده  فراهم را پولی سیاست بر مالی سیاست سلطه موجبات ،های رکود نفتی()در دوره مرکزی بانک از استقراض و نیز

. است افزوده مشکل این ابعاد بر 90 سا  از که است معضلی نقدی هاییارانه تراز کسری مالی تممین حوزه این در. است



 
 

  3 

 

 ترممین  مهرر،  مسرکن  اعتبراری  تطروط  مانند بانکی نظام مسیر از دولت مالیشبه عملیات مالی، مستقیم سلطه بر عالوه

 ساتتار اصال  اساس این بر. است بوده مرکزی بانک بر دولت سلطه مهم عوامل از نیز...  و زودبازده هایبنذاه طر  مالی

 .بود تواهد تممین قابل عمده مسیر دو از که است انکارناپایر ضرورتی مرکزی بانک و دولت روابط

 حقوقی منظر از مرکزی بانک استقالل تقویت 

 در مهرم  و ضروری گام یک قطعاً اما نیست، مالی سلطه رفع ضامن حقوقی، منظر از مرکزی بانک استقال  تقویت اگرچه

 تررین مهم از یکی مرکزی بانک استقال  تقویت راستای در کشور بانکی و یپول قوانین تغییر اساس این بر. راستاست این

 لروایح  نرویس پریش  تصرویب . گیررد  قررار  کار دستور در باید که است مرکزی بانک سیاستذااری در ساتتاری اصالحات

 توسرط  اسرت،  شرده  ارائره  دولت به و تهیه مرکزی بانک توسط ۱39۱ سا  در که بانکداری قانون و مرکزی بانک قانون

 .شودمی تلقی راستا این در مثبتی گام وزیران، هیئت

 مندی سیاست مالیقاعده  

. برود  تواهرد  سرخت  بسیار غیرممکن، اگرنه یپول انضباط تممین نذردد، مندقاعده و منضبط کشور در مالی سیاست کهزمانی تا

 کره  اسرت  مرکزی بانک و دولت روابط ساتتار اصال  منظور به هاگام ترینمهم از یکی مالی سیاست مندیقاعده اساس این بر

 :است پیذیری قابل راستا دو در

 دولت هایبدهی و بودجه کسری مندیقاعده 

 هرای بردهی  و بودجره  کسرری  محدودنمودن به دولت الزام دولت، مالی سیاست مندیقاعده محورهای ترینمهم از یکی

 آن رعایرت  بره  دولت الزام و داتلی ناتال  تولید به( دولت بدهی یا) بودجه کسری نسبت برای سقف تعیین. است تود

 .بینجامد یپول انضباط تممین آن تبع به و دولت مالی انضباط تممین به باویی حد تا تواندمی

 مالی تثبیت راستای در ملی توسعه صندوق و دولت رابطه مندیقاعده  

 و تولیرد  قیمرت،  براوی  ثباتیبی به توجه با که است کشور در دولت مالی تممین منابع ترینمهم از یکی نفتی درآمدهای

 صرندوق  جایذراه  بره  توجره  برا  رسرد می نظر به. باشدنیز می دولت مالی انضباط عدم عوامل ترینعمده از ،نفت صادرات

این امکان را  دولت، بودجه و توسعه صندوق میان روابط نمودن مندقاعده آن و بر حاکم قوانین برتی تغییر ملی، توسعه

 یک تعیین منظور این برای. شود مهار و کنتر  باویی حد دولت تا بودجه در نفتی درآمدهای ثباتیبی که آوردپدید می

 نوسرانات  انتقرا   و نفت درآمد میزان از فارغ دولت بودجه به توسعه صندوق از نفتی درآمدهای از باثبات و پایدار جریان
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 دولرت  بودجه و توسعه صندوق میان رابطه در مندیقاعده چنین ایجاد. دارد ضرورت توسعه صندوق به نفتی درآمدهای

 انضرباط  و تثبیرت  ترممین  بره  براویی  حرد  ترا  تواندمی دولت هایبدهی یا بودجه کسری برای مندیقاعده ایجاد کنار در

 .کند کمک یپول انضباط تممین آن تبع به و مالی سیاست

 نفعانساختار روابط بانک مرکزی با ذی 

ها و فعاون بازارهرای مرالی و عمروم مرردم تواهرد      مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار بانکسیاستذااری بانک مرکزی تمثیر 

 برا  مرکرزی  بانک روابط ساتتار حاضر حا  نفعان حائز اهمیت است. درداشت. لاا بررسی ساتتار روابط بانک مرکزی با ذی

 اینهرا  ماننرد  و تکلیفری  تسرهیالت  اعطای ،سود نرخ تعیین مانند موضوعاتی دراین امر  که کارآیی وزم را ندارد بانکی شبکه

 رقرابتی  فضای گسترش اساس این بر. دارد ضرورت روابط ساتتار این اصال  بانکی نظام عملکرد تقویت جهت یابد.نمود می

رسرد  نظرر مری  بره  .اسرت  زمینه این در ساتتاری اصالحات ترینمهم از بانکی سود نرخ آزادسازی و کشور بانکی سیستم در

ریالی است که در ادامه به تفصیل مرورد بررسری قررار     بانکیترین گام در این جهت بازسازی و تقویت بازار بیناولین و مهم

 گیرد.می

 سیاسرت  و دیپلماسری  فقردان  کشرور،  در یپرول  سیاستذااری رویپیش هایچالش ترینمهم از یکی حاضر حا  در

توانرد در حروزه   مری  مرکزی بانک .است فعاون اقتصادی و مرکزی بانک میان مؤثر ارتباط برقراری جهت شفاف ارتباطی

 و باشرد  تمثیرگراار  ترورمی  انتظارات گیریشکل فرایند در اقتصادی، کارگزاران با تود ارتباط نحوه با انتظارات، مدیریت

 اسرت  بهترر  راسرتا،  این در. شوند متمرکز مرکزی بانک اهداف با سازگار سطو  در تورمی انتظارات که شود آن متضمن

 .کند بیان شفاف و روشن دولت و مردم عموم برای را تود پاسخذویی حوزه و تعهدات دامنه مرکزی بانک

 کنتر ) غایی اهداف شفاف بسیار صورت به مرکزی بانک است بهتر انتظارات، در چرتش نقطه یک ایجاد منظور به 

 پیذیرری  بررای  وزم هایتضمین و نماید اعالم اقتصادی عامالن تمامی به را( نقدینذی کنتر ) اهداف میانی و (تورم نرخ

 در مرداوم  طرور بره  سرخنذو،  یرک  تعیرین  برا  مرکرزی  بانرک  گرددمی توصیه منظور این به. بدهد را اهداف این تممین و

 مرکرزی  بانرک  ترتیرب  این به. نماید تشریح اقتصادی فعاون برای را مرکزی بانک هایبرنامه و اهداف جمعی، هایرسانه

 ایرن  در. کنرد  ایفرا  فعالی نقش نظر مورد اهداف تممین راستای در تورمی انتظارات مدیریت و کنتر  در ویژهبه  تواندمی

 مرکرزی  بانک منظور این به. است اقتصادی فعاون منظر در مرکزی بانک اعتبار تقویت و حفظ مهم، بسیار مسئله راستا

 و اهرداف  زیررا اعرالم   باشرد،  عمرل  عرصره  در آنهرا  تحقرق  بره  قرادر  کره  بپردازد هاییبرنامه و اهداف اعالم به صرفاً باید
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 منظرر  در مرکزی بانک اعتبار کاهش جز حاصلی نشود، آنها نمودن محقق به قادر مرکزی بانک نهایت در که هاییبرنامه

 .داشت نخواهد اقتصادی فعاون

 مرکزی بانک داخلی گیریتصمیم ساختار اصالح 

 آنهرا  بررای  مشخصری  اولویرت  کنونی قانون در اما است چندهدفی نوع از ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ممموریت

 اهمیرت  پریش  از بریش ( مردت میان و کوتاه در باوت ) اهداف اولویت تعیین کشور، کنونی شرایط در. است نشده قید

 ارز؛ و بازار باوت  هادارایی بازار در مالی ثبات ؛ برقراریتورم کنتر  کلی هدف سه موجود، هایچالش به توجه با. دارد

 بررای  توانرد می بانکی صنعت کردن رقابتی و بنذاه و بانک رابطه اصال  طریق از تولید به کمک و رکود از تروج تسهیل

 اهرداف  ایرن  بنردی اولویرت  مدتمیان و کوتاه افق در که شودمی مطر  سؤا  این حا . باشد متصور یپول سیاستذااری

 .باشد همراه رفاهی هزینه و کمترین موفقیت میزان بیشترین پولی با سیاستذااری تا باشد چذونه بایستی

 اهداف اولویت تعیین 

نقرش   ی در جهت کنتر  تورمدهد که سیاستذاار پولطی سه دهه گاشته نشان می تحلیل عملکرد سیاست پولی

های پولی به سمت کمک به گیری سیاستها مؤید این واقعیت است که عمدتاً جهتفعالی ایفا نکرده است. بررسی

 شرناتت  اسراس  برر  پرولی  سیاستذااریاقتصادی و کاهش بیکاری بوده است. این در حالی است که بایستی  رشد

شده برای اقتصاد ایرران حراکی از آن اسرت کره     ت تجربی انجامنتایج مطالعا .انجام پایرد انتقا سازوکار  از صحیح

اثر ناچیزی بر بخرش   مدتضعیف بوده و رشد حجم پو  تنها در کوتاه سازوکار انتقا  اثر سیاست پولی برای تولید

برای اهدافی استفاده شود که برای دسترسی به  لاا منطقی است که از ابزار نقدینذی ۱حقیقی اقتصاد داشته است.

دارد. در حالی که در ایران از ابزار نقدینذی به طور فعا  برای تممین هدفی استفاده شده که بررای آن   آنها کارایی

( اسرتفاده مکفری نشرده    کارایی کافی ندارد و در مقابل برای تممین هدفی که این ابزار کارایی دارد )کنترر  ترورم  

تواند در ایرن شررایط دنبرا     انداز آن، بهترین هدفی که بانک مرکزی میبا توجه به نرخ تورم فعلی و چشم 2است.

                                                           
همچنرین نترایج    .تولید، سهم نسبتاً پرایینی برر عهرده دارد    شوک پولی در توضیح نوساناتبیانذر این نکته است که ( ۱39۱)عنوان مثا  مطالعه مجا  و برکچیان  به -۱

شود، اما در نهایرت  می موجب افزایش تولید مدتی است که افزایش حجم پو  اگرچه در کوتاهدربردارنده این دولت مهم برای سیاستذااری پول( ۱39۱)زاده مطالعه زمان

 .شودها و کاهش سطح تولید میزاست و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتبرای اقتصاد هزینه

 و نرخ رشرد  میان نرخ تورم بلندمدت نتایج این مطالعه حاکی از آن است که. کشور پرداتتند ۱۶0برای  حجم پو و  رابطه بین تورم به بررسی( 2005)گراوی و پوون  -2

شوند و به هردف ترود   به دام تورم گرفتار می کنند، عمدتاًدنبا  می اقتصادی باوتر را با روش تزریق نقدینذیاست و کشورهایی که رشد ای برقرار مثبت قوی پو  ارتباط

نمایرد و رشرد   می بر ضد رشد اقتصادی عمرل مری  و بلندمدت آثار تور مدتیابند و در میاندست می مدتکه افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاه

 .شودمستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نمی
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 بره ترورم )در نتیجره افرزایش     است. با توجه به گاار نرخ ارز کند، کنتر  تورم از طریق کنتر  نرخ رشد پایه پولی

مدت( بانک مرکزی بایستی برا کنترر    با تولیدات داتلی در کوتاه قیمت کاوهای وارداتی و عدم جایذزینی واردات

 پایه پولی، تود را به کنتر  شتا  تورم کاوهای غیر قابل تجارت متعهد کند. 

یرا   ناترال  داتلری   تواند افزایش تولیرد در این شرایط تا چه اندازه می حا  سؤا  این است که هدف سیاست پولی

سرازان و فعرالین   حفظ سطح آن باشد. متمسفانه به رغم تجار  منفی موجود، کماکان این گمانره میران برتری تصرمیم    

برطررف نمرود. ایرن     ور را از طریق بسط و توزیع نقدینذیتوان مشکالت اقتصادی کشاقتصادی کشور وجود دارد که می

 عنوان یکی از دویل توجیهی در اعما  فشار به شبکه بانکی کشرور بررای اعطرای تسرهیالت     های گاشته بهامر در سا 

ها، نمود عینی اعمرا  فشرار برر شربکه     ای بانکبیشتر مطر  بوده است. در عین حا  با توجه به محدودیت منابع سپرده

و نقدینذی کشور از این محل بروز نموده اسرت.   پایه پولی ها به بانک مرکزی و رشدصورت افزایش بدهی بانک بانکی به

هرای  هرای تولیرد و نقصران   های مربوط به ضرعف بنیران  ممکن است با توجه به مسائل و مشکالت بخش تولید و کاستی

وکار، انتظار بر آن باشد تا بانک مرکزی به تزریق بیشتر نقدینذی اقدام نمایرد. از ایرن رو بره نظرر     مربوط به فضای کسب

 ی در سا  جاری باشد.های عمده سیاستذاار پولمواجهه با این انتظارات یکی از چالش رسدمی

بهترر اسرت بانرک مرکرزی درون      ۱باشد، تواند کنتر  تورم، میبا توجه به اینکه بهترین سیاست برای کمک به تولید

هرای انبسراطی در جهرت کمرک بره تولیرد،       اعما  سیاست مدتدر کوتاه حلقه سیاستذااری، به صراحت اعالم کند که

به همراه نخواهد داشت و در شررایط حاضرر اولویرت او  بایسرتی کنترر        ای جز باو رفتن نرخ تورم و نااطمینانینتیجه

های اعتبراری مناسرب در جهرت تخصری  منرابع بره       استتواند با اعما  سیتورم باشد. از سوی دیذر، بانک مرکزی می

هرا برا   که بنذراه  های اقتصادی، به تولید کمک کند. با توجه به محدودیت نقدینذیسمت تممین سرمایه در گردش بنذاه

ای هرم یافتره اسرت، ترممین سررمایه در      این محدودیت افزایش قابرل مالحظره   آن مواجه هستند، که با افزایش نرخ ارز

ای اسرت کره جرایذزینی بررای آن وجرود      ها بایستی در اولویت قرار گیرد زیرا موجودی نقد در حکم نهراده گردش بنذاه

رسرد در حرا    بر سرمایه در گردش دارد، بره نظرر مری    2نیرااثر برون بلندمدت ندارد. با توجه به اینکه اعطای تسهیالت

مردت،  شود در وضعیت جدید و در افق کوتراه حاضر توجیهی برای اعطای این تسهیالت وجود ندارد. بنابراین، توصیه می

                                                           
هرا باعرث   مورد قیمرت وجود تورم باو و نااطمینانی در . های اقتصادی داردگیری بنذاهشود و آثار زیانباری بر تصمیمدر اقتصاد می باو باعث ایجاد نااطمینانی نرخ تورم -۱

های کنتر  نرخ بنابراین سیاست. تصمیم درستی اتخاذ نمایند های تولیدی نتوانند در مورد میزان به کارگیری سرمایه، نیروی کار و در مجموع سطح تولیدشود تا بنذاهمی

 .موجب شونداقتصادی را نیز  توانند به طور غیرمستقیم افزایش رشدتورم می

2- Crowding Out Effect 
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هرای تقویرت و توسرعه برازار اعتبرارات و سررمایه       حفظ سطح فعلی تولید هدفذااری شود. همراه با این راهبرد، سیاست

 گردد.وصیه میت

 یتعهدات سیاستگذار پول دامنه کردن محدود 

 پاسرخذو  بایسرت می بسیاری موارد در مرکزی بانک عمالً و است وسیع بسیار مرکزی بانک تعهدات دامنه حاضر حا  در

 بانرک  و اعتبرار  مقبولیت میزان تا شده باعث تعهدات، از وسیعی دامنه به پاسخذویی در مرکزی بانک توانایی عدم. باشد

 اولیره  و مهرم  اقردام  ی،پرول  سیاسرتذااری  در تحرو   ایجاد منظور به. یابد کاهش بانکی شبکه حتی و عموم بین مرکزی

 کرردن  مطلرع  تعهردات،  تعیین از ترمهم حاضر، شرایط در شاید. باشد مرکزی بانک تعهدات دامنه محدودکردن تواندمی

 افرق  در آن انجرام  توانرایی  یرا  اسرت  ترارج  مرکزی بانک اتتیار از که است مواردی با رابطه در دولت و تصوصی بخش

 مرورد  در متعرارف  حرد  از بیش مدتکوتاه در مرکزی بانک تا شودمی توصیه که مواردی از یکی. ندارد وجود مدتکوتاه

 اعمرا   شده در چند سرا  اتیرر،  تجربه تورم نرخ به توجه با زیرا. است بیکاری کاهش و تولید به کمک نشود، متعهد آن

 مجمروع،  در. باشد توجیه قابل مولد هایبنذاه گردش در سرمایه تممین چارچو  در تواندمی تنها انبساطی هایسیاست

 .بازگرداند را مرکزی بانک یافتهکاهش اعتبار زیادی حد تواند تامی تعهدات، دامنه محدودکردن

 یپول سیاستگذاری مندیقاعده 

 تروجهی  قابل بخشی 2است. بوده انضباطی بلندمدت راهبرد یک فاقد و ۱استصوابی ایران، در یپول سیاستذااری عملکرد

-۱37۶) هرا دوره از برتری  در پرولی  سیاسرت . اسرت  بروده  کرافی  اتتیارات نداشتن و مالی سلطه معلو  عملکرد این از

 رویکررد  مرالی،  سرلطه  تحت حتی که دارد اشاره نکته این به و داشته گاشته هایدوره به نسبت بهتری عملکرد( ۱373

 دارتدشره  برالتبع  و هرا سیاسرت  ناپایداری و مندیقاعده بودن کمرنگ علت به. است تمثیرگاار عملکرد بر پولی سیاست

 کراهش  تروجهی  قابرل  حرد  تا( ارز جمله از) هادارایی و محصو  بازار در تثبیت توان مرکزی، بانک( شهرت) اعتبار شدن

 شرده  منجرر  ترورم  کاهش به جهان کشورهای از زیادی شمار در( نوین) مندقاعده هایسیاست کردننهادینه. است یافته

 .   است داشته اینتیجه چنین نیز توسعه حا  در کشورهای در هاسیاست این یادگیری. است

                                                           
۱- Discretionary 

برر اسراس نترایج ایرن مطالعره، بررآورد       . زدندتخمین  ۱379-۱3۶9چندین قاعده ابزاری تطی و غیرتطی برای اقتصاد ایران در دوره ( ۱392)جاللی نائینی و مریم همتی  -2

مضافاً بانک مرکزی به طور سیستماتیک از قواعد سیاستی مرسروم  . است تمایل داشته مبارزه، به همراهی با تورمدهند که سیاست پولی در ایران، به جای قواعد تطی نشان می

ترر از یرک آسرتانه،    «تورم پرایین »توان چنین استنباط کرد که در وضعیت های غیرتطی این مطالعه میاز تخمین. کندیا توابع واکنشی مختلط تبعیت نمی (تیلور و مک کالوم)

هرای ضردتورمی   تر از آسرتانه، بانرک مرکرزی سیاسرت    «تورم باو»های اما، در دوره. دارد( یا به تفسیر توشبینانه مساعدت به تولید)های بانک مرکزی تمایل به انبساط سیاست

 .شودی در ایران مشاهده نمیانضباط مالی در زمینه سیاستذااری پول ندمدتاز این رو راهبرد بل. انجامدگیری به مساعدت به تولید نیز نمیکند که این موضعاعما  نمی
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 پیذیری و عموم به اعالن ،(تورم کنتر  مانند) هدف یک صریح تعیین نوین، یپول سیاستذااری راهبرد

 مرسوم ادبیات در. است تعادلی وضعیت در اقتصاد داشتننذه و تورمی انتظارات کردن قفل برای مندقاعده هاییسیاست

 کارگزاران انتظارات اینکه فرض با. شودمی کمتری اجتماعی زیان به منجر هاسیاست بودن مندقاعده مرکزی، بانکداری

 ،(نذرآینده انتظارات) باشد پولی سیاستذاار کنونی اقدامات از متمثر مرکزی بانک آتی هایسیاست درباره اقتصادی

 شواهد. گردد تورمی تورش بروز باعث تواندمی استصوابی هایسیاست اجرای و( قاعده) سیستماتیک روش فقدان

. انددهکر عمل ترموفق تورم کنتر  در اندداشته پولی مندقاعده هایسیاست که کشورهایی دهندمی نشان تجربی

 بودن مندقاعده است، ضروری پولی هایسیاست بودن مؤثر برای مرکزی بانک شهرت اینکه به توجه با همچنین

 باثبات، هایسیاست اجرای همچنین،. آورد فراهم پولی سیاستذاار برای را شهرت کسب زمینه تواندمی هاسیاست

 توزیعی بار منفی اثرات کردن تنثی اقتصادی، رشد جهت کالن مناسب فضای ایجاد برای ارزی و پولی منضبط و معتبر

 .  رسدمی نظر به ضروری ارزی و ایسرمایه منابع بهتر تخصی  و تورم

 را کشور اقتصادی رفتارهای هاستسا  که موجود مزمن تورم وجود به توجه با و ایران اقتصاد کنونی شرایط در

 در. مدنظر قرار گیرد همیشه از بیش یپول رفتارهای نمودن مندقاعده که وزم است است، داده قرار تود الشعاعتحت

 اعما  در مرکزی بانک که است این مستلزم او  وهله در ۱ابزاری قواعد از استفاده که داشت توجه باید تصوص این

 از تمثیرپایری حداقل با بتواند وسیله این به تا باشد برتوردار نسبی استقال  یک از تود نظر مورد هایسیاست

 ابزارهای از مرکزی بانک است وزم این بر مضاف. نماید تمرکز تود شده تعیین اهداف بر دولت، مالی هایسیاست

 شرایط در اینکه به توجه با. باشد برتوردار شده،تعیین اهداف پیذیری و نظر مورد هایسیاست اعما  برای کارآمد

 شاید پولی سیاستذااری مندیقاعده اعما  راستای در گام اولین باشد، مهیا یادشده الزامات که رسدنمی نظر به حاضر

البته همچنان که در ادامه به تفصیل بیان  .باشد مرکزی بانک عملیاتی استقال  اعتالی جهت در ساتتاری اصالحات

مبتنی بر قاعده  تواند چارچو  مناسبی برای بانک مرکزی در جهت اعما  سیاست پولیمی بانکیگردد، بازار بینمی

 باشد.

                                                           
بهینه محدود وجود ندارد، اما تصریح و اجرایری کرردن قواعرد ابرزاری سراده       یامکان استخراج قواعد هدفذااری در راستای سیاست پول مدتدر شرایط کنونی و در کوتاه -۱

نحروه   «تابع واکرنش سیاسرتی  »قاعده ابزاری . تواند کارساز باشددر مواقعی که شناتت دقیقی از پارامترهای ساتتاری اقتصاد در دست نیست قواعد ابزاری می. ممکن است

دهرد  تجربه نشان مری  .دهددر یک مجموعه کوچک از متغیرهای کالن، که نشانذر تغییر در وضعیت اقتصاد است، را توضیح می تغییردر ابزار سیاست پولی نسبت به تغییرات

ر اسراس  قاعرده ابرزاری بررای بانرک مرکرزی بر      . (20۱0تیلور و ویلیرامز،  )اند اند نسبتاً موفق بودهکه کشورهایی که از این ابزار برای تنظیم سیاست پولی تود استفاده کرده

 .قابل تنظیم است( مانند شکاف تولید و تورم)های سیاستی آن اولویت
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  چارچوب مناسب سیاستگذاری بانک مرکزی 

 ی و اعتباریسیاست پول 

 لنگر اسمی

 بانک مطلو ، سمت به( تورم و تولید شکاف مانند) سیاستذاار هدف متغیرهای هدایت و پولی سیاست اجرای برای

 بانک چند هر. است همراه مناسب اسمی لنذر یک با موفق یپول سیاست یک معمووً. دارد ۱اسمی لنذر به نیاز مرکزی

 لنذر اما کرد،می پایش دوم برنامه دوره در را( میانی متغیرهای) پولی هایکل و( عملکردی متغیر) پولی پایه مرکزی،

 لنذر) میانی هدف عنوان به نقدینذی انتخا . نبود مشخ  و شدهاعالم سوم برنامه از قبل ایران در پولی سیاست اسمی

 مقام چهارم برنامه پایان از پس حا  این با. شد شروع سوم برنامه از یافتهسامان طوربه  مرکزی بانک( اسمی

 در و راستا این در. است بوده مسکوت است( میانی هدف یا) اسمی لنذر متغیری چه اینکه مورد در پولی سیاستذاار

 .نماید اعالم را تود اسمی لنذر شفاف طوربه  پولی سیاستذاار تا است وزم نخست، گام

 حیرث  از را منفری  آثرار  کمتررین  ،تورم نرخ کنتر  ضمن تا شود تممین حدی در باید نقدینذی رشد فعلی شرایط در

 کنترر   سرازوکارهای  اعمرا   برا  زمران هرم  اسرت  وزم منظرور  ایرن  به. باشد داشته همراه به تولیدی هایفعالیت کاهش

 معیارهرای . شروند  اجررا  و تنظریم  دهری تسرهیالت  مشرخ   هایاولویت مبنای بر کشور اعتباری هایسیاست نقدینذی،

 ناتمام هایپروژه به دهیتسهیالت همچنین و تولیدی واحدهای گردش در سرمایه تممین اولویت شامل تواندمی یادشده

 تولیردی،  واحردهای  گرردش  در سررمایه  ترممین  از پرس  کره  طروری بره   باشد، آنها پیشرفت میزان اساس بر کارهنیمه و

 افرزایش  و جدیرد  هرای هپرروژ  اجررای  از اومکران حتی و باشند داشته قرار تسهیالت دریافت اولویت در ناتمام هایپروژه

 سرا   اقتضرائات  و گاشرته  هرای سرا   در نقدینذی رشد تحووت روند به توجه با. شود تودداری بانکی سیستم تعهدات

 تقاضرا،  سرمت  ترورمی  فشرارهای  تشردید  از ممانعرت  ضرمن  تواندمی جاری، سا  در نقدینذی درصدی 20 رشد جاری،

 . باشد داشته همراه به را اقتصادی رشد از مطلوبی سطحی

 تقویرت  برر  عمردتاً  ،پرولی  پایره  رشرد  جرای  بره  بایسرتی  ترود  مطلو  نقدینذی رشد تممین در یپول سیاستذاار

 الکترونیک، بانکداری کیفی و کمّی توسعه. باشد داشته تمکید پولی فزاینده ضریب افزایش و هابانک مالی گریواسطه

                                                           
 بانرک  کره  اسرت  متغیرری  اسرمی  لنذرر . اسرت  پولی سیاست اجرای برای( رهنمون یا) هدف حکم در که است اسمی متغیر یک اسمی لنذر تعریف، بنابر -۱

 .است متفاوت پولی سیاست ابزار با اسمی لنذر. کندمی استفاده تورمی انتظارات کردن قفل برای آن از مرکزی
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 توانرد مری  ترود  تسرهیالتی  تروان  حرداکثر  از اسرتفاده  بره  هرا بانرک  تشرویق  ،غیرجراری  مطالبرات  کاهش و مدیریت

 .باشد پولی فزاینده ضریب ارتقای برای سازوکارهایی

 یکنترل پایه پول 

 از. دارد ترود  هایممموریت انجام برای مکفی اتتیارات و کارآمد ابزار به نیاز سیاستذاار ،پولی سیاست مؤثر اجرای برای

 بره  واکرنش  و پرولی  هایسیاست تنظیم برای. است یپول سیاست ابزار انتخا  و اسمی لنذر تعیین اتتیارات، این جمله

 ایرن  برر  کنترر   قابلیرت  همچنین و مناسب ابزارهای نیازمند مرکزی بانک شده،واقع هایشوک و اقتصاد وضعیت تغییر

 ثبرات ) غرایی  اهداف به دسترسی احتما  باشد، بیشتر پولی سیاست ابزارهای بر مرکزی بانک کنتر  قدر هر. ابزارهاست

 سیاسرتذااری  هرای چرالش  از پولی سیاست ابزار کنتر  قابلیت. است بیشتر سیاستذاار برای( اقتصادی رشد و هاقیمت

 طری . اسرت  بروده  پرنوسان بسیار است ایران در پولی سیاست اصلی ابزار که پولی پایه تغییرات نرخ. است ایران در پولی

 پایره  رشرد  عمرده  منابع از مرکزی بانک به دولت بدهی تال  و مرکزی بانک ارزی هایدارایی تال  گاشته، دهه سه

 هرای سرا   در. اندبوده متمثر دولت ایبودجه عملکرد و گاز و نفت بخش ارزی درآمدهای حجم از شدت به که بوده پولی

 عمرالً  مرکرزی  بانرک . اسرت  بوده پولی پایه در تغییرات مهم منابع از نیز مرکزی بانک به هابانک بدهی در تغییرات اتیر

 ترود  اسمی لنذر یا میانی هدف کنتر  برای پولی پایه اجزای از برتی بر کنتر  و تود مالی تراز در تغییر از غیر ابزاری

 .  ندارد و نداشته

  مرکزی بانک به هابانک بدهی کنترل 

 انضرباط  سیاسرت  اتخاذ. است داشته پولی پایه رشد در توجهی قابل سهم مرکزی، بانک به هابانک بدهی اتیر، هایسا  در

 هرا بانرک  بردهی  رشد نرخ کاهش در نیز گاشته سا  در مرکزی بانک منابع از هابانک برداشت اضافه در سختذیری و یپول

 اجررای  از هرا، بانرک  بردهی  از مهمری  بخرش  کره  اسرت  ضرروری  مهرم  ایرن  بره  توجه البته. است نداشته چندانی موفقیت

 هرا بانرک  بدهی رشد بر مؤثر عوامل شناسایی و یابیریشه بنابراین. شودناشی می بانکی نظام طریق از مالیشبه هایسیاست

 بیشرتری  درصد گاشته هایسا  در. باشد ثمر مثمر هابانک بدهی کنتر  موفق اجرای راستای در تواندمی مرکزی بانک به

 تسرهیالت  از ایعمرده  بخرش  کره  آنجا از. است داشته تعلق تخصصی هایبانک به بانک مرکزی به هابانک بدهی افزایش از

 بخرش  گفرت  تروان مری  گردد،می پرداتت هابانک این طریق از زودبازده هایطر  تممین مالی و تولیدی هایبخش تکلیفی

بانرک   بره  هرا بانرک  بدهی افزایش در دیذر مهم عامل. است بوده تسهیالت نوع این وجود از ناشی هابانک بدهی از ایعمده
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 گاشرته،  هایسا  در تطوط این ترینمهم از یکی. است بوده آنها به بانک مرکزی سوی از اعتباری تطوط اعطای مرکزی،

 در پرولی  انضرباط  هایسیاست اجرای نتیجه در. باشدمی مسکن بانک به مهر مسکن پروژه برای اعتباری تطوط اتتصاص

 وجرود  عوامرل،  این کنار در. نیست میسر هاطر  این قبا  در مناسب هایسیاست اتخاذ بدون هابانک بدهی کنتر  راستای

 بانرک مرکرزی   بره  هابانک بدهی افزایش و نقدینذی کمبود در قابل توجهی نقش نیز هابانک معوق مطالبات از بزرگی حجم

 نررخ  کراهش  در توانرد می...  و هابانک سرمایه افزایش معوق، مطالبات پیذیری همچون اقداماتی اتخاذ بنابراین. است داشته

 .باشد مؤثر هابانک بدهی رشد

 بخرش  وضرعیت  از جرامعی  ارزیابی تواندمی مرکزی، بانک به هابانک بدهی آمیزموفقیت کنتر  راستای در گام اولین

 بانرک  بره  سرشراری  کمرک  بردهی،  کنترر   برالقوه  اثرات و هابانک وضعیت شناسایی راستای در ارزیابی این. باشد مالی

 .آوردمی عمل به ممانعت احتمالی مالی هایثباتیبی از و کندمی مرکزی

 بانکیبین بازار 

 بریش  کنرد،  مدیریت صحیح طوربه  را نقدینذی عرضه و تقاضا مازاد بتواند که نحویبه  بانکیبین بازار تقویت و بازسازی

 بانرک  منرابع  بره  برانکی  نظرام  وابستذی بازار، این بیشتر چه هر شدنفعا  با. رسدمی نظربه  ضروری دیذری زمان هر از

 اعتبراری  مؤسسرات  و هرا بانرک  آزاد و مرازاد  منابع به اتکا با توانندمی هابانک و شده برطرف توجهی قابل حد تا مرکزی

 .تود را به توبی مدیریت نماید فعالیت اعطای تسهیالت مناسب، سود پرداتت برابر در دیذر،

 توانرد مری  مرکرزی،  بانک منابع از آنها برداشت اضافه از جلوگیری و هابانک بدهی کنتر  برای ابزار کارآمدترین بنابراین

 مرکرزی  بانک دتالت به نیاز بدون را بانکی شبکه مدتکوتاه نقدینذی بتواند بایستی بازار این. باشد بانکیبین بازار بازسازی

 از تروجهی  قابرل  بخش ندهد اجازه و نشانده یپول سیاست اجرای مرکز در را بازار این بایستمی مرکزی بانک. نماید فراهم

 .  گردد مبد  مرکزی بانک منابع از برداشت اضافه به و شود تارج بانکیبین بازار از هابانک کسری

 همچنین و مرکزی بانک منابع از هابانک برداشت اضافه او ، گام در بایستی بازار این بیشتر چه هر کردن فعا  برای

 برازار  ایرن  در هرا بانک بیشتر مشارکت زمینه طریق این به و یابد کاهش زیادی حد تا هابانک به اعتباری تطوط اعطای

 دولتی هایبانک باوت  هابانک انذیزه( صفر هزینه با یا) هزینهکم نقدینذی به دسترسی حاضر حا  در زیرا. آید فراهم

 .دهدمی کاهش بازار این به ورود در را
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 کریدوری ،سود نرخ برای سقف و کف تعیین با. گردد تعیین مرکزی بانک توسط تنزیل نرخ کف و سقف دوم گام در

 قانونی ذتایر تراز در مالی مؤسسات و هابانک که زمانی. کندمی محدود را شبهیک سود نرخ نوسانات که شودمی تعریف

 نخواهنرد  شربه یرک  وجروه  اسرتقراض  بررای  تنزیل نرخ از باوتر نرتی پرداتتن برای دلیلی شوند،می کسری دچار تود

 ذترایر  نررخ  یرا ) سرپرده  نررخ  از ترپایین نرتی پایرفتن برای دلیلی کنند،می نذهداری اضافی ذتایر که زمانی و داشت

 اعتبراری  مؤسسرات  سرقف،  و کرف  بین هاینرخ در عالوه،به . داشت نخواهند کند،می پیشنهاد مرکزی بانک که( اضافی

 فعرا   بازار یک ایجاد باعث که دارند را وجوه مازاد دارای مؤسسات از استقراض جهت وزم انذیزه وجوه، کسری با مواجه

 انذیرزه  ترا  یابرد  افرزایش ( اسرت  صرفر  حاضر حا  در که) کف نرخ بایستی راستا این در. شودمی شبهیک نقدینذی برای

ی امکران  همچنین این رویکررد بره سیاسرتذاار پرول     .یابد افزایش بانکیبین بازار در مازادش وجوه دهیوام برای هابانک

شربه در  اساس سیاستذاار با تعیین نرخ سود یکدهد. بر این اعما  سیاستذااری بر اساس قاعده تعیین نرخ سود را می

ها تمثیرگاار باشد. نحروه عملکررد سیاسرتذااری بره ایرن      دهی و جا  سپرده بانکتواند در رفتار تسهیالتاین بازار می

 شربه را در کریردور  اقتصرادی ترود نررخ سرود یرک      شکل تواهد بود که سیاستذاار بر اسراس اهرداف ترورمی و رشرد    

تود را تعیرین   ها و تسهیالتها با مشاهده این نرخ، نرخ سود سپردهکند و بانکبانکی تعیین میشده در بازار بینتعریف

شبه در این بازار نرخ سود بازار پو  در اقتصاد را، به تواند با تعیین نرخ سود یکنمایند و بدین ترتیب سیاستذاار میمی

 برانکی برین  برازار  کرردن  فعرا   کره  داشت توجه نکته این به در این زمینه بایستی رت غیرمستقیم، تعیین نماید. اماصو

 نررخ  تعیرین  بره  قرادر  زیادی حد تا هابانک که شرایطی در و گردد هابانک نقدینذی تممین هزینه افزایش باعث تواندمی

سرود   عدم توانایی در تعیین نرخ. زند هم بر را هابانک مالی تراز تواندمی امر این نیستند، تود تسهیالت و هاسپرده سود

ها در برازار پرو  ایرن    ها یا به عبارت دیذر تعیین دستوری نرخ سود تسهیالت و سپردهها و تسهیالت توسط بانکسپرده

بررد. لراا در کنرار    دهد را از بین مری بانکی که ابزار قوی سیاستذااری را در اتتیار بانک مرکزی قرار میقابلیت بازار بین

صرورت  هرای برانکی بره    بایست سیاستی در پیش گرفته شود که نرخ سود تسهیالت و سرپرده بانکی میتقویت بازار بین

هرا  برانکی روی ایرن نررخ   شبه در برازار برین  ها تعیین شود و بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ سود یکرقابتی بین بانک

 ایرن  در مکفری  مرالی  ابزارهای وجود بانکیبین بازار بازسازی و تقویت مبنای و اساس که آنجا عالوه ازبهتمثیرگاار باشد. 

 این در مبادوت تا شود اندیشیده جدید ابزارهای معرفی و ابزارها این فقهی مشکل حل برای تدابیری بایستی است، بازار

 .گردد تسهیل بازار
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 مهر مسکن 

 در یپایه پول رشد نرخ کنتر  سیاست اتخاذ ،پولی پایه از مهر مسکن به اعطایی اعتبارات توجه قابل سهم به توجه با

 تممین ادامه صورت در زیرا. کرد تواهد ناممکن زیادی حد تا را مرکزی بانک توسط طر  این مالی تممین جاری، سا 

 سطح در) پایه پولی رشد نرخ کنتر  امکان مرکزی، بانک توسط اعتباری تطوط اعطای طریق از مهر مسکن طر  مالی

 بوده محوریعدالت راستای در که طر  این اجرای که نمود توجه نکته این به بایستی. داشت نخواهد وجود( مطلو 

 با تضاد در مردم عموم ترید قدرت کاهش و( کنونی مالی تممین شیوه ادامه) پایه پولی بیشتر بسط صورت در است

 و اعتباری تطوط از استفاده عدم و مهر مسکن مالی تممین شیوه تغییر راستا این در. بود تواهد آن اجرای اهداف

 . گیرد قرار دولتمردان نظر مد بایستی مرکزی بانک منابع از برداشت اضافه

 مرکزی بانک به دولت بدهی کنترل 

 غالباً. است مالی سلطه از تاصی نوع تمثیر تحت پولی سیاست ایران، جمله از و نفت صادرکننده کشورهای عمده در

 تورم کنتر  هدف و ندارد تورم کنتر  برای تود ابزار از استفاده در کافی اتتیار مرکزی بانک شرایط، این تحت

 تمثیر یپول سیاست اهداف بر هم و ابزار پایریکنتر  بر هم مالی سلطه که است آن مهم نکته. شودمی ایحاشیه

 معتبر و منضبط هایسیاست تدوین برای( پایدار ایمالی ر بودجه نظام یک داشتن) مالی انضباط بنابراین. گااردمی

 . است الزامی

 رشد تحقق اندک احتما  و نفتی درآمدهای کاهش و پایین سمت به دولت جاری هایهزینه چسبندگی به توجه با

 تصوص در جدی تصمیمی اتخاذ عدم صورت در شود،می بینیپیش آینده، سا  در مالیاتی درآمدهای توجه قابل

 ،بلندمدت افق در و راستا این در. شود یپایه پول انبساط موجب جاری سا  در دولت بودجه کسری ،مالی سلطه کاهش

 حد تا تواندمی مالی هایسیاستذااری در مالی قواعد از گیریبهره و دولت مالی انضباط جهت در ساتتاری اصالحات

 .نماید کمک مالی سلطه مشکل حل به زیادی بسیار

 مرکزی بانک خارجی ذخایر کنترل 

 دلیرل  بره ) 77-7۱ هرای سا  در پایه پولی افزایش در مرکزی بانک تارجی هایدارایی تال  باوی بسیار سهم رغمبه 

 ایرن  ایرران،  علیره  غر  هایتحریم اعما  با ،(دولت بودجه قالب در آن کردن هزینه و ارزی هایدرآمد چشمذیر افزایش

 ترممین  بررای  کشرور  طرالی  و ارزی ذترایر  از صریانت  کنونی شرایط در. است داشته منفی ی سهمپایه پول رشد در جزء
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 ذترایر  برر  مرکرزی  بانک کنتر  زیادی حد تا هاتحریم دیذر سویی از. است برتوردار بسزایی اهمیت از اساسی نیازهای

 اجررای  و ارزی هرای سیاسرت  تردوین  در راسرتا  ایرن  در. اسرت  کررده  مواجه بسیاری هایمحدودیت با را کشور تارجی

 کشرور  طرالی  و ارزی ذتایر بر ممکن اثرات بایستمی مالی ر  ثبات برقراری هدف با ر سکه فروشپیش نظیر هاییطر 

 .گیرد قرار کارشناسانه بررسی مورد

 طال سکه فروشپیش 

 هایسکه فروش به مبادرت «نقدینذی آوریجمع» و «سکه و طال بازار تنظیم» هدف با مرکزی بانک گاشته هایسا  در

 در ولی شد مردم دست در نقدینذی حجم و بازار در سکه قیمت کاهش باعث موقت طور به اگرچه طر  این. نمود طال

 رفتن دست از ریسک با را مرکزی بانک آنکه ضمن. نبود برتوردار چندانی کارایی از مدتمیان در مالی ثبات برقراری

 ابزار از استفاده مورد در گیریتصمیم با رابطه در. کرد مواجه کشور از طال غیرقانونی تروج چالش همچنین و طال منابع

. پایرد انجام آن هایهزینه و طر  این موقت منافع درتصوص جامعی تحلیل بایستمی مرکزی بانک سکه فروشپیش

 از مالی ثبات برقراری و نقدینذی کنتر  هدف با ابزار این از استفاده حاضر شرایط در که است این رسدمی نظر به آنچه

 .نیست برتوردار اقتصادی توجیه

 

 سود نرخ 

 بلندمدت در بانکی سود نرخ آزادسازی 

 برانکی  سرود  نرخ دیذر، طرف در منابع توزیع و تخصی  و طرف یک از منابع تجهیز جهت بانکی نظام در کلیدی متغیر

 بررای  سرو  یرک  از کره  معنا این به کند، برقرار پو  بازار در را تعاد  که شود تعیین نحویبه  باید بانکی سود نرخ. است

 بره  پایین نرخ با بانکی ارائه تسهیالت دیذر طرف از و نماید حفظ را بانکی نظام به پو  سپردن انذیزه اندازکنندگان،پس

 نرتری  برانکی،  سرود  تعرادلی  نرخ واقع در. نشود ویژه هایفرصت و رانت ایجاد و بندیجیره باعث مالی، منابع متقاضیان

 از کمترر  برانکی  سرود  نررخ  تعیین که است حالی در این. برساند تعاد  به را مالی منابع تقاضای و عرضه آن در که است

 رانرت  ایجراد  آن تبرع  به و منابع بندیجیره نتیجه در و مالی منابع برای تقاضا اضافه موجب طرف یک از آن تعادلی نرخ

 کره  شرود می اقتصادی، لحاظ به ناموجه، هاییپروژه در منابع کارگیریبه احتما  افزایش موجب دیذر طرف از و شودمی

در مقابل تعیرین نررخ سرود براوتر از مقرادیر      . گردندمی منابع اتالف موجب نتیجه در و ندارند مناسب را و وزم بازدهی
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-های سود بانکی در بلندمدت در راستای کشرف نررخ  آزادسازی نرخ بنابراینتعادلی نیز به ویژه برای تولید زیانبار است. 

 اسرت  روشی ترینمهم کشور بانکی نظام در رقابتی فضای گسترشهای تعادلی برای اقتصاد کشور ضرورتی حیاتی دارد. 

 .کرد عملیاتی را سود نرخ آزادسازی توانمی آن اساس بر که

 مدتکوتاه در اقتصادی شرایط به توجه با بانکی سود نرخ تعیین 

 سرود  هرای نررخ  بیشتر پایریانعطاف است، برزمان یندیفرآ بانکی، سود نرخ آزادسازی زمینه نمودنفراهم اینکه به توجه با

 ایرن  زمینره  این در مهم مسئله. گیرد قرار نظر مد مدتکوتاه هدف یک عنوان به تواندمی اقتصادی شرایط به توجه با بانکی

. نمرود  تعیرین  ،و نرخ رشد اقتصرادی  تورم نرخ ویژهبه  اقتصادی، شرایط به توجه بدون را بانکی سود نرخ تواننمی که است

 تحرووت  بره  نسبت بانکی سود هاینرخ بیشتر پایریانعطاف ،پو  بازار هایتعاد عدم  گسترش از جلوگیری برای بنابراین

 فصرلی  یا ماهانه مانند مدتکوتاه زمانی هایدوره در اقتصادی شرایط رصد راستا این در. دارد ضرورت اقتصادی رشد و تورم

 بررای  را زمینه و کند کمک کشور سرمایه و پو  بازار هایتعاد عدم کاهش به تواندمی بانکی سود نرخ در تجدید نظر برای

 اهرداف  از یکری  عنوان به باید بلندمدت در بانکی سود نرخ آزادسازی اساس این بر. سازد فراهم بانکی سود نرخ آزادسازی

هرا مثبرت   بانکی پرس از سرا   های حقیقی سود در شرایط فعلی که نرخ. گیرد قرار نظر مد اعتباری و پولی سیاست مهم

ها با توجه های سود بانکی در بازار پو  و تعدیل مداوم این نرخپایری نرختوان از این فرصت برای انعطافشده است، می

 به تغییر شرایط بنیادی اقتصادی به ویژه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، استفاده نمود.

 

 تولید مالی تأمین 

 در سرمایه و توسعه هایطر  مالی تممین برای نقدینذی کمبود کشور، در تولید نظام اصلی هایدغدغه ترینمهم از یکی

 بانکی نظام به آن تزریق و جدید نقدینذی تلق ،تورم و نقدینذی وضعیت به توجه با رسدمی نظر به. هاستبنذاه گردش

 منابع تخصی  نحوه بر هابانک نظارت تقویت راستا این در. کند حل را تولید بخش در نقدینذی کمبود مسئله تواندنمی

 ارائه حا  عین در. نماید ایفا مهمی نقش تولید مالی تممین در تواندمی مالی، منابع انحراف از جلوگیری و تولید در مالی

 مفیرد  تولیرد  مرالی  ترممین  در توانرد می تولید از حمایت هدف با تسهیالت اعطای جهت هابانک در متنوع مالی ابزارهای

 .  باشد
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 ارزی سیاست 

 ترارجی،  مبرادوت  محردودیت  و برانکی  تحریم نفتی، تحریم شامل اقتصادی، هایتحریم تشدید پی در و ۱390 سا  از

 شرده  مواجه ارز بازیسفته تقاضای جهش با دیذر سوی از و عرضه طرف در گسترده هایمحدودیت با سویک از ارز بازار

 :است شده مواجه عمده ویژگی سه با کشور ارز بازار ساتتار تحووت، این پی در. است

 ارز بازار مدیریت در مرکزی بانک مانور قدرت کاهش و ارزی ذتایر شدید محدودیت -

 آن گسترده نوسانات و غیررسمی بازار در ارز نرخ جهش -

 چندنرتی ارزی نظام حاکمیت -

 ساتتار تغییر راستای در. نماید تغییر متناسب طور به باید نیز ارزی سیاست ساتتار شرایطی، چنین حاکمیت تحت

 در ارزی سیاسرت  هدفذرااری  در. گرردد  مشرخ   آنهرا  اجررای  شریوه  و ارزی سیاست اصلی اهداف باید ارزی، سیاست

 قرار مدنظر تواندنمی یا نباید را اهدافی ارزی چه سیاست زمینه در مرکزی بانک که داشت توجه باید ابتدا فعلی، شرایط

 بایرد  ارز، برازار  مردیریت  در مرانور  قردرت  کاهش و ارزی ذتایر شدید محدودیت به توجه با مرکزی بانک واقع در. دهد

 مردیریت  بره  نسربت  مرکزی بانک تعهدات و نماید تعدیل باویی حد تا را مختلف هایویه در ارزی سیاست از انتظارات

 هرر  بایرد  مرکرزی  بانرک  که است این ارزی سیاست هدفذااری زمینه در موارد ترینمهم از یکی. دهد کاهش را ارز بازار

. کند رها را تورمی انتظارات کنتر  یا تورم کنتر  از اعم منظوری هر به ارز اسمی نرخ تعیین راستای در هدفذااری نوع

 عملری  لحراظ  بره  عالوه بر اینکره  دارد، وجود زمان هر در ارز برای تقاضا جهش امکان که شرایطی در هدفذااری چنین

 آن نهرایی  نتیجره  کره  شرود  منتهری  ارزی محدود ذتایر تخلیه به راحتیبه  تواندمی آن نیز پیذیری نیست، تممین قابل

 .است نزدیک آینده در ارزی بحران بروز زمینه ایجاد

 ارزی سیاسرت  اعمرا   جهت شدهمعرفی اجرایی هایشیوه به توجه با ذیل اهداف حاکم، اقتصادی شرایط به توجه با

 :گیرد قرار مدنظر تواندمی مرکزی بانک توسط

  ارزی محدود ذخایر از مناسب استفاده و صیانت

 توانرد می مرکزی بانک که هدفی ترینمهم است، ارزی ذتایر شدید محدودیت ارزی، سیاست چالش ترینمهم که شرایطی در

 ایرن  بره . اسرت  ارزی محردود  ذترایر  از مناسب استفاده و صیانت شود، قائل کشور اقتصاد فعلی شرایط در ارزی سیاست برای

 :داشت توجه ذیل موارد به باید منظور
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 را کشرور  ارزی ذترایر  کره  ارزی سیاسرت  در هدفی هر پیذیری ارزی، ذتایر از صیانت جهت باید مرکزی بانک( الف

 .   کند مقاومت اهدافی چنین پیذیری برای مختلف نهادهای درتواست مقابل در و نماید متوقف کند،می تهدید

 ارز برازار  به ارزی ذتایر ناموجه تزریق هرگونه از موجود، ارزی ذتایر از مناسب استفاده جهت باید مرکزی بانک(  

 در. نماید استفاده مناسبی نحوبه  ضروری و اساسی کاوهای تممین جهت در را ارزشمند ارزی ذتایر و کرده اجتنا 

 حرد  از بیش گسترش از هم تا گیرد صورت مناسبی هاینرخ در باید ضروری و اساسی کاوهای ارز تممین زمینه، این

 .  شود جلوگیری ارزی ذتایر رفتن هدر از هم و ارز بازار در هارانت

 ارزی اصال  گردند. ذتایر تقویت راستای در ارزی هایسپرده رویه وزم است( ج

 ارزی کریدور مسیر از ارزی نوسانات مدیریت

 نوسانات محدود مدیریت هدفذااری اما کند، هدفذااری را ارز نرخ سطح تواندنمی مرکزی بانک فعلی شرایط در اگرچه

 هاینااطمینانی کاهش و ارز بازار بیشتر ثبات به تواندمی ارزی نوسانات مدیریت. است مفید و دستیابی قابل ارزی

 . بینجامد آن از حاصل

 ایرن  ایجراد  بررای . نمرود  ترممین  ارزی کریردور  یرک  مسریر  از توانمی فعلی شرایط در را ارزی نوسانات محدود مدیریت

 کریردور،  ایرن  مرورد  در کلیردی  نکته. شودمی تعیین( مدتکوتاه دوره یک برای) ارز نرخ برای کف و سقف یک کریدور،

 و حجرم  بره  توجره  با باید مرکزی بانک واقع در. است ارز بازار به ارزی ذتایر تزریق میزان با کریدور کف و سقف ارتباط

 یرک  یا روز یک مثالً) معین زمانی بازه یک برای ارزی ذتایر تزریق حجم برای سقف و کف یک ارزی، ذتایر محدودیت

 میرزان  کنرد، مری  عبرور  آن از یرا  رسرد می کریدور سقف به ارز نرخ که زمانی. کند تعیین کریدور سقف و کف در( هفته

 سرقف  از براوتر  معینری  مردت  بررای  ارز نررخ  اگرر  شرایط این در. یابدمی افزایش نظر مورد سقف به ارزی ذتایر تزریق

 درون مجردداً  برازار  ارز نرخ که نحویبه  باشدمی باو سمت به ارزی کریدور انتقا  سیذنا  منزله به گرفت، قرار کریدور

 کرف  به ارزی ذتایر تزریق میزان آن، از ترپایین یا کریدور کف به ارز نرخ کاهش صورت در مقابل در. گیرد قرار کریدور

 کریدور، کف از ترپایین معین دوره یک برای ارز نرخ حضور تداوم صورت در نیز شرایط این در. یابدمی کاهش نظر مورد

 .یابدمی انتقا  پایین سمت به ارزی کریدور
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 از بیش فشار شرایطی هیچ تحت که است برتوردار مزیت این از ارز نرخ نوسانات مدیریت برای ایقاعده چنین پیذیری

 ارزی ذتایر از مرکزی بانک و شودنمی وارد معین نرخ یک در ارز نرخ کنتر  جهت مرکزی بانک ارزی ذتایر بر حدی

 .  شد تواهد کنتر  محدود، صورتبه اگرچه ارز نرخ نوسانات همچنین. کرد تواهد صیانت تود

 نرخیتک ارزی نظام تدریجی احیای

بره   فعلی شرایط تحت. است مدتکوتاه دوره یک برای حلی راه حالت بهترین در چندنرتی ارزی نظام حاکمیت پایرش

 احیرای  بایرد  مرکرزی  بانرک  ،مردت میران  در اما است، دسترس از دور نرتیتک ارزی نظام دفعی حاکمیت رسدمی نظر

 بره  توجره  برا  غیررسمی ارز نرخ که حالی در. دهد قرار نظر مد مهم هدف یک عنوان به را نرتیتک ارزی نظام تدریجی

 حراف  از پرس ) فعلری  دونرتی ارزی نظام تداوم و ارز رسمی نرخ تثبیت کند،می تغییر ارزی کریدور و اقتصادی شرایط

 در ارز نررخ  افرزایش  صرورت  در ارز، رسمی نرخ تثبیت تداوم زیرا. تداوم قابل نه مناسب تواهد بود و نه ،(مرجع ارز نرخ

 جرویی رانت گسترش به سویک نهایت از در امر این و انجامدمی ارز غیررسمی و رسمی نرخ میان فزاینده شکاف به بازار،

 .شد تواهد منتهی اقتصادی بزرگ هایتعاد عدم گسترش دیذر به سوی و از ارز بازار در اقتصادی فساد و

 نرخ به رسمی ارز نرخ تعدیل نیازمند ارز کردن نرتیتک نمود؟ احیا را نرتیتک ارزی نظام توانمی چذونه اما

 فعلری  شررایط  در ۱درآورد. اجررا  مرحلره  بره  تردریجی  و دفعری  روش دو بره  را آن توانکه می است غیررسمی ارز

 منتهی شکست به باو بسیار احتما  با تواندمی ارزی، ذتایر شدید محدودیت به توجه با ارز دفعی کردن نرتیتک

 نرتری ترک  بنابراین 2نماید. تشدید را ارز بازار هایثباتیبی تواندمی ارز کردن نرتیتک در شکستی چنین و شود

 واسرطه  بره  ارزی ذترایر  شردید  محردودیت  آن در کره  اسرت  مناسربی  زمان رسیدن نیازمند ارز، نرخ دفعی کردن

 تحرووتی،  چنرین  تحقرق  بررای  نرامعلوم  زمانی دوره به توجه با. شود رفع اقتصادی هایتحریم رفع مانند تحووتی

 در ملری  اقتصراد  بررای  را بزرگری  هایهزینه تواندمی غیررسمی بازار تحووت به توجه بدون رسمی ارز نرخ تثبیت

 . نماید ایجاد نرتی دو ارزی نظام حاکمیت دوره

 قابل مزیای از تدریجی کردن نرتیتک. دارد قرار ارز بازار تدریجی کردن نرتیتک دفعی، کردن نرتیتک مقابل در

 ارز رسرمی  نررخ  تعدیل با اقتصادی فعاون و عوامل تدریجی انطباق زمینه کردنفراهم او  مزیت. است برتوردار توجهی

                                                           
 .پایرد صورت رسمی ارز نرخ به غیررسمی ارز نرخ تعدیل مسیر از تواندمی ارز کردن نرتی تک ارزی، ذتایر محدودیت کامل نسبتاً رفع صورت در تنها -۱

نرتری ارز تفسریر نمرود    توان تا حدودی به منزله شکست در تالش برای احیای نظام تکای نزدیک نرخ ارز بازار را میمبادله اندازی مرکز مبادله ارزی و تعیین نرخ ارزراه -2

 .  و غیررسمی بود علت اصلی این شکست محدودیت ذتایر ارزی جهت جلوگیری از شکاف مجدد نرخ ارز رسمی. ثباتی بیشتری مواجه شدکه در نتیجه آن بازار ارز با بی
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 رسرمی  نررخ  تدریجی تغییرات به نسبت ارز بازار هایپویایی جهت و میزان سنجش زمینه کردن فراهم دوم مزیت. است

 نرتری، تک ارزی نظام به دستیابی راستای در ارز رسمی نرخ تعدیل تدریجی روش که است این سوم مزیت. باشدمی ارز

 مرداوم  طرور  بره  انتقرالی  دوره در کره  اسرت  این روش این دیذر مزیت. است دستیابی قابل حاکم اقتصادی شرایط تحت

 نررخ  سرمت  بره  ارز رسرمی  نرخ تدریجی تعدیل بنابراین. بود تواهد نزو  به رو دونرتی ارزی نظام حاکمیت هایهزینه

 .باشد مدتمیان در نرتیتک ارزی نظام احیای جهت مناسب عملیات سیاست یک تواندمی ارز، غیررسمی

 گیرینتیجه و بندیجمع 

هرای غرر  و   کشور و ورود اقتصاد به یک وضرعیت جدیرد در نتیجره تشردید تحرریم     با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر 

های موجود بانک مرکزی در هردایت اقتصراد در مسریر صرحیح، اولرین گرام بایسرتی اصرال  سراتتار          ها و پتانسیلقابلیت

ترر باشرد،   ویژه در قوه مجریه در مورد ضرورت این اصالحات قویهر چه اراده جمعی به  .ی در کشور باشدسیاستذااری پول

 شود:  تر تواهد شد. در این تصوص نکات ذیل پیشنهاد میگام برداشتن در این حیطه برای سیاستذاار پولی سهل

 عملکرد اهداف، به عملی التزام عدم و دولت مالی سلطه علت به یپول هایکل کنتر  مبنای بر سنتی سیاستذااری 

 و مرکزی بانک اتتیارات افزایش دولت، مالی هایسیاست مندیقاعده راستا، این در. است نداشته آمیزیموفقیت

( اقتصادی رشد و هاقیمت ثبات) کالن اقتصاد ثبات اهداف احراز در بیشتر توفیق به منجر نهاد این پایریمسئولیت

 . شد تواهد

 اسرت،  آمده وجود به اقتصاد عرضه طرف در گسترده هایمحدودیت نتیجه در بیشتر که فعلی رکودتورمی فضای در 

 رشرد  محررک  تقاضرا،  تحریک طریق از تواندعالوه بر اینکه نمی متعارف انبساطی مالی و یپول هایسیاست پیذیری

 در. بیفزایرد  اقتصادی ثباتیبی به قیمتی اتتالوت گسترش و تورم روند تقویت مسیر از است ممکن باشد، اقتصادی

 مرالی  و پولی سیاست گزینه بهترین بنابراین. کند تشدید را رکودی اثرات تواندمی مالی و پولی شدید انقباض مقابل

 کرالن  مناسرب  فضرای  ایجراد  برای ارزی و پولی مالی، منضبط و معتبر باثبات، هایسیاست اجرای فعلی، شرایط در

 .است ارزی و ایسرمایه منابع بهتر تخصی  و تورم توزیعی بار منفی اثرات کردن تنثی اقتصادی، رشد جهت
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 تحووت به نسبت بانکی سود هاینرخ بیشتر پایریانعطاف ،پو  بازار هایتعاد  عدم گسترش از جلوگیری برای 

 مانند مدتکوتاه زمانی هایدوره در اقتصادی شرایط رصد راستا این در. دارد ضرورت اقتصادی رشد و تورم

 کشور سرمایه و پو  بازار هایتعاد عدم کاهش به تواندمی بانکی سود نرخ در نظر تجدید برای فصلی یا ماهانه

 .نماید فراهم بانکی سود نرخ آزادسازی برای را زمینه و کند کمک

 بانرک  کره  هردفی  تررین مهم است، ارزی ذتایر شدید محدودیت ارزی، سیاست چالش ترینمهم که شرایطی در 

 ذترایر  از مناسب استفاده و صیانت شود، قائل کشور اقتصاد فعلی شرایط در ارزی سیاست برای تواندمی مرکزی

 امرا  کنرد،  هدفذرااری  را ارز نررخ  سرطح  توانرد نمری  مرکزی بانک فعلی شرایط در اگرچه .باشدمی ارزی محدود

 ثبرات  بره  تواندمی ارزی نوسانات مدیریت. است مفید و دستیابی قابل ارزی نوسانات محدود مدیریت هدفذااری

 .بینجامد آن از حاصل هاینااطمینانی کاهش و ارز بازار بیشتر

 شررایط  تحرت . است مدتکوتاه دوره یک برای حلی راه حالت بهترین در نرتیچند ارزی نظام حاکمیت پایرش 

 مرکرزی  بانرک  ،مدتمیان در اما است، دسترس از دور نرتیتک ارزی نظام دفعی حاکمیت رسدمی نظربه  فعلی

 .دهد قرار نظر مد مهم هدف یک عنوان به را نرتیتک ارزی نظام تدریجی احیای باید

های اقتصراد مقراومتی در شررایط تحرریم بررای جلروگیری از رکرود        گیری سیاستپی رسدمی نظربهاگرچه  در مجموع

ها بسیار مفید است، اما در عین حا  برای نیل به رشد باو و رونق پایدار اقتصرادی  اقتصادی و تبدیل تهدیدها به فرصت

 مرؤثر  اقدامات اقتصادی، گشایش برای سیاست مؤثرترین و ترینمهمو ایجاد اشتغا  گسترده، کافی نیست. در این راستا 

 مرورد  موضروعات  در کشرور  اساسری  حقروق  حفرظ  عرین  در بتواند که تارجی سیاست پیذیری. است تارجی حوزه در

 اقتصرادی  هایتحریم لغو و کاهش سمت به را المللیبین فضای و دهد کاهش را تارجی روابط در تنش غر ، با مناقشه

 هرای سیاست با فرایند این تکمیل با و نموده مهیا را اقتصاد فعلی هایمحدودیت از تروج برای مناسب ببرد، بستر پیش

 سازد.می را فراهم کشور اقتصاد به رونق بازگشت امکان مناسب اقتصادی
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 فهرست گزارش های پژوهشی

 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان
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 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 ی خروجرکود تورمی و راهکارها

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 ،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین توکلیانحمید زمان زاده MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد ابراهیمی، 

 سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا گزارش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

ست یط زیمح ی)حساب اقمار ایران  یادغام شده محیط زیستی و اقتصاد یستم حسابهایس

 (SEEAIRANن)رایا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت 

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل 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

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  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 خدماتپیش

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

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 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 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 ینی پول در ایراناثر پسماند جانش
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 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 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391) ها تحلیل سهم از بازار بانک
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 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های 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(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی 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 یاسالم یو مال یدارکآن در بان یاربردهاکمدت و وتاهک کوکص

 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 (1391و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

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

 انیاعظم احمد MBRI-9208 دیتول ین مالیدر تأم کیه بانکرد شبکعمل یهاشاخصل یتحل

 یآران یمصعب عبداله MBRI-9207 و(ک)ا یاقتصاد یارکسازمان هم یشورهاکن یب ینه پولیل منطقه بهکیتش یبسترها

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیی و بدهی در بانکیمدیریت دارا

 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

 یسمین میحس MBRI-9201 یاسالم یو مال یدارکبان یهان جلسه نقد پژوهشی: گزارش هفتمیدگاه اسالمیاهش ارزش پول از دکتورم و جبران 
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 یسمین میحس MBRI-9111 یاسالم یو مال یدارکبان یهان جلسه نقد پژوهشی: گزارش ششمیبودجه از منظر اقتصاد اسالم یسرکردن ک یپول

 یمیرکفرشته مال MBRI-9110 ات ربا)بخش اول(یمجموعه روا

 یمیرکفرشته مال MBRI-9109 کیق بانیوثا یو حقوق یفقه یبررس

 یاریه اسفندیو مرض یلیفرهاد ن MBRI-9108 یاز انواع خدمات مال یشهر یخانوارهاعوامل مؤثر بر استفاده 

 زهرا خوشنود MBRI-9107 رانیدر ا یستم مالیبا توجه به تحوالت س ینگینقد کسیت ریریدر مد یدیرهنمود جد یضرورت معرف

 یال محرابیل MBRI-9106 یشور مالزک ی: نمونه موردیاسالم یشورهاکدر  یاسالم یدارکساختار بان

 یسمین میحس MBRI-9105 ربا و بهره یشناسمفهوم

 چیوهاب قل MBRI-9104 ست؟یتورق چ

 یال محرابیل MBRI-9103 یجهان یبر بحران مال یانداز اقتصاد اسالمچشم

 یال محرابیل MENA MBRI-9102منطقه  یشورهاکدر  یاسالم یدارکت بانیوضع

 یمیلناز ابراهیا MBRI-9101 ندهیآ یوهایش و سناریدایپ یشه هایورو؛ ریبحران 
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 ین بازمحمدی، حسین قضاویحس MBRI-9008 (1391) تابستان  بدون ربا  یدارکات بازار باز در چارچوب بانیعمل

 یلیفرهاد ن MBRI-9007 (1391)پاییز  یاضیاقتصاد ر یشناستابک

 ینید صفدر حسیس MBRI-9006 (1391) بهار رانیا یدولت یهاکه بانکدر شب یبرآورد قدرت بازار

 یمان قربانی، پیرمکابوالفضل ا MBRI-9005 (1391) تابستان ونزوئال؛ تجربه یر واحد پول ملییتغ یاساس یهاجنبه

 دل، محمد روشنین معصومیحس MBRI-9004 (1391) تابستان مه سپردهیب یهانظام یاثربخش یاصول اساس

 یآالشت یبرک، زهرا خوشنود ، طاهره ا یزهرا سلطان MBRI-9003 (1391) بهار و متوسط کوچک یهاتکشر ین مالیتأم یارهاکساز و 

 چیوهاب قل MBRI-9002 (1391) بهار در جهان یاخالق یدارکبان

 ین قضاویحس MBRI-9001 (1391) بهار دالر یات تورمیمال

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9202.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9110.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9109.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9108.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9107.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9106.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9104.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9102.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9101.pdf
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 انیزاده ، اعظم احمدحسن یعل MBRI-8911 منتخب یشورهاک یران و برخیبورس اوراق بهادار در ا

 ین معصومین آزاد، حسین امیر حسیام MBRI-8910 هیون روسیفدراس یزکمر کقانون بان

 یمنجم یمهد MBRI-8909 مت نفتیو ق یپول یهااستیس

 مان نوربخشیان، ای، زهرا زواریدریح یهاد MBRI-8908  وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار ینگیت نقدیریمد

 یال محرابیل MBRI-8907  یاستان یگذارهیز خدمات سرماکل مراکیمصوبه تش

 د شاهچرایمهش MBRI-8906  شورکبرنامه پنجم توسعه  یبررس

 یآالشت یبرکطاهره ا MBRI-8905  یو مهندس ینندگان خدمات فنکت از صادریحما یینامه اجرانییآ

 یگلریب ی، مترجم: سوفیومیم بای، تامیترانگ بو MBRI-8904  گر نقاط جهانیا و انگلستان بر دیکآمر یمال یبحران ها یاثر خارج

 یپرستو شجر MBRI-8903  نیچ یت تجاریوآن درموفقینقش 

 لفروشانیال نیم زاده، لیرکید دائی، سعید صامتیمج MBRI-8902  ت گرنجریو آزمون عل یادوار تجار

 اصلیقائم ی، مهدی، محسن عبدالهیسمین میحس MBRI-8901 یخرد اسالم ین مالیاستفاده از نهاد وقف در تام یاقتصاد-یفقه یسنجانکام

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-5.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-4.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-3.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-2.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-1.pdf


 
 

 

 

 


