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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ۰۱ کپال قا،یآفر بزرگراه یابتدا ن،یآرژانت دانیمتهران: 
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  کند.شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمینظرات ارائهدیدگاه و 

 باشد، لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 
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 دهیچک

ذشته گ ی در ایران را طی سه دههگیری سیاستگذار پولهایی که به طور مساتقی  یا ییرمستقی ، مملکرد و نووه تممی  نارساایی 

 نبودن انتمابهای سایاستی بانک مرکزی  معین نبودن اولویتاند از: تعدد وظایف و اهداف و مشاص  توت تأثیر قرار داده مبارت

  در دسااترن نبودن ابزارهای ساایاسااتی متنوا، فقدان اتتیارات کافی برای ها و فقدان یک قامده مالیبین دسااتگاهی ساایاساات

یافته و بازارهای ممیق مالی  مدم   فقدان نهادهای مالی توسعهسایاست پولی  بودن تعهد به لنگر اسامی ز ابزار و ضاعیف اساتفاده ا 

ل حشده. شاناتت کافی نسابت به ساازوکار انتقاث اثر سایاسات پولی و مساتوک  نبودن تعهد ساازمانی نساابت به اهداف امالم       

ذاری سیاستگ مرکزی نیست و بهبود نظامفوق تنها در گرو اصاالحات درونی در سااتتار و رویکرد سایاستگذاری بانک    مشاکالت  

ذاری پولی سیاستگ پذیر است و برای اصالح نظامسیاستگذاری کالن اقتمادی ا سیاسی در کشور امکانپولی در قالب اصالح نظام 

اساتگذاری کالن اقتماادی با نظام سایاستگذاری پولی آیاز کرد. بنابراین برای حل    الزم اسات که از اصاالح راب ه میان نظام سای   

شده الزم است اصالحاتی سلسله مراتبی و از باال به پایین در سه س ح متفاوت، به ترتیب برای تقویت اتتیارات های اشارهنارسایی

ه موامل نهادی و قانونی کاین مقاله در  ساایاسااتگذار پولی انگام گیرد. بانک مرکزی، ارتقای نظام ساایاسااتگذاری و افزایر کارایی

تقویت اتتیارات بانک مرکزی، ارتقای نظام سیاستگذاری و افزایر کارایی سیاستگذار پولی را تسهیل کند، دستیابی به سه مؤلفه 

 گردد. باید توجه داشت کهگیری ارائه میبساته اصالحی پیشنهادی در سه س ح مصتلف تممی  شاود و  و شاناساایی می  بررسای  

 لندمدتای و بشده باشد، مالوه بر اینکه یک راهکار پایهیک چارچوب مناسب سیاست پولی که دربرگیرنده اصالحات اشارهنظی  ت

های بانک های اقتماادی اااا مالی است، توان و تأثیر سیاست فعالیتبرای مساامدکردن موی  کالن اقتماادی و کاهر ریساک    

دهد، بنابراین منافع اجتمامی ناشاای از آن بساایار زیاد یا ادوار تگاری را نیز افزایر می مدتکوتاه مرکزی برای مدیریت نوسااانات

 است.

 

                                                           
 یو بانک یپژوهشکده پول ،یو ارز یگروه پول دانشیار - ۰

 و دانشگوی دکترای اقتماد دانشگاه مالمه طباطبایی کارشنان ارشد امور اوپک، وزارت نفت - 2
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 . مقدمه1

های مرکزی در اروپا در قرون هفده  و و ساااتدهای تگاری و اساااتقرا  برای دولت از ملل پیدایر بانک نیاز به نهادی برای تهاتر داد

در مملیات بانکی  ۰بودند، کردند اما از آنگا که نهادهایی تموصیهای مرکزی برای دولت تأمین وجوه میهگده  بود. هر چند که بانک

ه های تگاری برای کاهر هزینهای گسترده مملیاتی مگهز بودند و بانکهای مرکزی به شابکه ه بانکییردولتی نیز فعاث بودند. به مالو

های های مرکزی به واس ه دارا بودن حگ  بزرگ ذتایر و شبکه ارتباطی با بانکداشتند. بانک در آنها ساررده  ونقل پوثپرداتت و حمل

 هایهای مرکزی به بانکهای تگاری تبدیل شاادند. به دلیل این موقعیت، بانکها و بانکی برای بانکبانک 2، به صااندوق سااررده مامل

کردند و بر این مبنا به تدریج نقر های ضاااروری ام ا میهای مالی درگیر بودند، وامداشاااتند یا با بوران ماملی که مشاااکل نقدینگی

های مرکزی نمودند. در گذر زمان، مدیریت گردش امتبارات و کنترث مقیان اساامی اقتماااد به وظایف اولیه بانک دهنده آتر را ایفا وام

 (.2۱۱۴ 3اضافه شد )بوردو،

، از ملل اصلی ۱و رمایت قامده تبدیل پوث داتلی به طال ۹در قالب اساتاندارد طال   یکرارچه کردن ابزار پرداتت و مدیریت حگ  پوث

 های مرکزی در اوایل قرن بیساات  بود. در نظام اسااتاندارد طال، قامده تبدیل پوث داتلی به طال حک  لنگر اساامیبعدی ظهور بانک موج

ل پوث ه تبدیهای مرکزی بها بود و به ملت تعهد بانکرا داشات. این قامده لنگری برای ثبات نسبی س ح ممومی قیمت  سایاسات پولی  

 ماند.داتلی به طال در نرتی معین، جای زیادی برای مدیریت تقاضای کل از طریق امماث سیاست پولی باقی نمی

همراه با تغییرات سااتتاری اقتماادی و سیاسی در اروپا و ایاالت متوده آمریکا پس از جنج جهانی اوث، موضوا ثبات بصشیدن به   

میالدی  ۴۱تا  اواسااا  دهه  ۱۱های مرکزی قرار گرفت. از دهه در دساااتور کار بانک و اشاااتغاث در کنار کنترث تورم تولید نوساااانات

( د بانک مرکزی ژاپن و فرانسه، تصمای  امتبارات )مانن دولت، مدیریت نرخ ارز تری در راب ه با تأمین مالیهای مرکزی نقر فعاثبانک

 شااده تسااعیر دالر به طال و پوث های تعیینو  مدیریت تقاضااای کل به مهده گرفتند. به ری  این رویکرد، ساایساات  برتون وودز و نرخ 

ادامه انبساط پولی  و ۰۴۴3کرد. اما شکست پیمان برتون وودز در ساث های انبساطی امماث میکشورها به دالر نومی کنترث بر سیاست

در شااماری از اقتمااادهای بزرگ جهان )از جمله آمریکا و انگلسااتان( زمینه افزایر قابل توجه نرخ تورم را در بساایاری از کشااورهای   

میالدی، رویکرد سنتی به  ۰۴۴۱پیشارفته فراه  آورد. با افزایر قابل توجه نرخ تورم در شامار زیادی از کشاورهای پیشارفته در دهه     

های مملی و نظری مواجه شد. در واکنر به این وضعیت و با پشتیبانی گسترده نهادهای های استموابی و فعاث پولی با چالرتسایاسا  

مند پولی و سرس های قامدههای مرکزی ابتدا تمایل بیشاتری به اجرای سیاست سایاسای و افکار ممومی، طی چهار دهه گذشاته بانک   

 اند. داشته تورمگرایر به سمت رویکرد هدفگذاری 

مرساوم در کشورهای پیشرفته )و نیز تعدادی از  ۴ی جاری در سایاساتگذاری پول   6«بهترین روش»رویکرد یالب فعلی و به اصا الح  

و استفاده از ابزار سیاستی ییرمستقی  و  ، اولویت کنترث تورم۸)تودمصتاری( کشاورهای در حاث پیشرفت( بر موورهایی چون استقالث 

ولی های پهای امماث سیاستهای مرکزی و روش( استوار است. این رویکرد، با نگرش بانکمدتهای بهره کوتاهمبتنی بر بازار )مانند نرخ

های ملمی و یادگیری از تگارب طی چند دهه گذشاااته در بازآرایی هر چند پیشااارفت۴میالدی متفاوت اسااات. ۸۱و ارزی قبل از دهه 

                                                           
1- Joint Stock Company 

2- Repository 

3- Bordo  

 .بود گرفتهاستاندارد سامان  نیبر اساس ا یالمللنیب یهاستم پرداختیاول قرن ب یهاقرن نوزدهم و دهه در -۴
5- Conversion Rule 

6- Best Practice 

 .ضربه زد اعتقاد نیا امکاستحبه ن اجماع را بر هم نزد اما یا هر چند بحران. غالب بود ۷۰۰۲-۷۰۰7 یاقتصادـ  یژه در دو دهه قبل از بحران مالیوه رد بیکرو نیا - 7
8- Autonomy 

در  یورهاشکدر  نترل نرخ سپردهکشده، تیهدا ی، اعتبارات بخشیاعتبار یهان سقفیی، تعت نرخ ارزیریچون مد یارز و یم پولیمستق یهااستیس یالدیم ۲۰قبل از دهه  - 9
 . Epstein(2006)یات بیشتر رجوع کنید به ئبرای جز. ج بوده استیشرفت به تناوب رایحال پ
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در  ۰های پولی نقر داشته ولی در ممل سیاستگذاری پولی از شرای  موی ی و الزامات اقتمادی اا سیاسی مستقل نبوده است. سیاست

)در چارچوب برتون وودز( یا  وث رایج، تعیین نرخ ارزهای مرکزی برای کنترث و نظارت بر انتشار پاکثر کشاورهای در حاث توساعه بانک  

آوری منابع مالی برای دولت و نیز نظارت بر چرته امتبارات و تصمای  بصشای آن به وجود آمدند. در بسیاری از   کنترث نرخ ارز، جمع

رمایه بوده و هستند و با دتالت مستقی  در امر های مرکزی نهاد مووری در توسعه بازارهای پوث و سکشاورهای در حاث پیشرفت بانک 

، نه چندان موفق و به تأسی از کشورهای پیشرفته اند. با توجه به تگربهای ایفای نقر کردهتصمای  امتبارات به مثابه یک نهاد توسعه 

اند. به مالوه با مودودتر کردههای مرکزی را مالی بانکها و مملیات مالی و شااابهشاااماار قاابل توجهی از این کشاااورها دامنه فعالیت  

یارات های مرکزی اتتهای مستقی  پولی و امتباری و اولویت دادن به کنترث تورم، به بانکهای بازارموور با سیاستجایگزینی سایاست 

 اند.  بیشتری برای دستیابی به اهداف تفویض کرده

ادی افزایر رفاه اقتم نا اساتوار شده که هدف سیاست پولی های مرکزی در یالب کشاورهای پیشارفته بر این مب  رویکرد نوین بانک

و اشااتغاث ارجح آن  انگامد، برای مسااامدت به تولیدپایین به بهبود تصماای  منابع می های تورمکارگزار نمونه اساات و از آنگا که نرخ

ی شده نیز پشتیبان این مشاهده تگربها مع وف باشاد. حقایق سبک بر کنترث تورم )یا ثبات( قیمت یاسات که توجه سایاساتگذار پول   

تولید و اشتغاث مؤثر نیست اما قادر به کنترث نرخ تورم است. جدا از این  سایاسات پولی بر سا ح یا نرخ رشد    هساتند که در بلندمدت 

رخ ن ای دساتیابی به این هدف، در مقایسه با اهداف دیگر )مانند س ح باالی اشتغاث و مودود کردن نوسانات های مرکزی برم لب، بانک

 ( ابزار مؤثرتری دارند.ارز

در بسیاری از کشورهای جهان معیاری است از  هدفگذاری شده و مملکرد در یک افق میان تا بلندمدت های تورممقایساه میان نرخ 

کنند. مقدار شکاف میان مملکرد و اهداف را پیروی می ی. بصموص برای کشورهایی که رویکرد هدفگذاری تورممملکرد سایاستگذار پول 

 های تورم و رشدمقایسه میان نرخ2سایاستگذاری پولی است. تورمی و اساتمرار آن نیز معیاری برای ادامه یا انفمااث از تدمت مسا وث    

تواند شده( نیز میهای تورم و رشد نقدینگی مملکرد )موققسااله اقتمادی و نرخ های پنجهدفگذاری شاده در چارچوب برنامه  نقدینگی

های د نقدینگی و تورم در اقتماااد ایران باشااد. هر چند تکانه موکی برای میزان موفقیت ساایاسااتگذار پولی در مدیریت بر نرخ رشاا  

یت دارند، اما در بلندمدت قابل مدیر مدتنشاده قابلیت ایگاد شکاف میان اهداف و مملکرد سیاستگذار پولی را در کوتاه میان  بینیپیر

لزوماً نشاانگر مدوث یا قماور سایاستگذار در دسترسی به اهداف نیست، اما در صورت     مدتهساتند. بنابراین انوراف از اهداف در کوتاه 

یافته نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم توان چنین تفسایری را پذیرفت. مقایسه اهداف با مقادیر توقق اساتمرار انوراف از اهداف نمی 

. مملکرد 3(2و  ۰توجه مملکرد از اهداف در یک دوره زمانی نسبتاً بلندمدت است )نمودار  در اقتماد ایران نشانگر انوراف مستمر و قابل

شده  برای آن امالم یکمّهایی که رهنمون شده سیاستگذاری پولی در ایران بود، در تمام برنامهامالم نرخ رشاد نقدینگی، که لنگر اسمی 

 یشااده باالتر بوده اساات. مملکرد نرخ تورم نیز، به ییر از برنامه سااوم، بیر از نرخ هدفگذار  یذاربه مقدار قابل توجهی از مقدار هدفگ

، نشانگر وجود تورم ۰3۴2-۰36۴های درصد طی ساث 2۱شاده بوده اسات. اساتمرار نرخ تورم در سا وح دورقمی با متوس ی بیر از     

 (. 3مزمن در اقتماد ایران در این دوره است )نمودار 

 

 

 

  

                                                           
ا بروز مند حرکت کرده است، اما بهای قاعدهبه سمت سیاست( و نیز شماری از کشورهای در حال پیشرفت)به طور مثال، هر چند سـیاسـتاراری پولی طی چند دهه گرشته در کشورهای پیشرفته    - 1

سال  1۰اند، وضعیتی که های خود را به شـدت منبس  کرده های غیرمرسـوم ترازنامه های مرکزی در آمریکا، انالسـتان و حوزه یورو برای مقابله با بحران با اتخا  رو  بانک ۷۰۰۲-۷۰۰7 بحران
 .قبل برای کمتر شخصی قابل تصور بود

 .است اههمر مکفی اختیاراتچنین پاسخاویی معموالً با  البته - ۷

های کمّی تعیین رهنمون ناخالص داخلی و رشد تولید ، تورمنقدینای های رشدبرای متغیرهای کالن، از جمله نرخ( سالههای پنجبرنامه)دستی سیاستاراری اقتصادی در اقتصـاد ایران در اسناد باال  - 3
 .های خود بودندهای سیاستارار مانند بانک مرکزی، ناظر بر اجرای این اهداف در حیطه مسئولیتشد و دستااهمی
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 های پنج سالهدر برنامه نقدینگی مقایسه نرخ رشد -1نمودار 

 
 توضیح: در برنامه پنگ  توسعه اهداف کمّی وجود نداشته است. 

 شده و عملکردهدف تورم نرخ رشد -2نمودار 

 

 
 نداشته است.توضیح: در برنامه پنگ  توسعه اهداف کمّی وجود 

 13۶2-13۹۶ساالنه و متوسط نرخ تورم  نرخ تورم -3نمودار 
 

 



 
 

۹ 

 

ود ت م العات انگام شاده به این نکته اشااره دارد که مدم اساتفاده سایستماتیک و مؤثر بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی    

 های تورم و رشد نقدینگیهدفگذاری شده و نرخ نقدینگی های تورم و رشداز موامل اصلی انوراف مستمر بین نرخ برای کنترث تورم

ها واکنر به تورم در اقتماد ایران بیشتر از (. طبق این بررسی2۱۰3شده در اقتماد ایران بوده است )جاللی نائینی و همتی، مشاهده

ای بوده تا سایساتماتیک و بنابراین مالوه بر اینکه بانک مرکزی نتوانسته مملکرد مثبتی در مدیریت انتظارات    عی و آساتانه نوا مق

ی مصالف دوران هاو تورم، سیاست میان تولید مدتبستان کوتاهی نیز نتوانسته با استفاده از بده پول گذارداشاته باشد، سیاست  تورمی

دهد در اقتماااد ایران این واقعیت را به توبی نشااان می  آمیزی اجرا کند. نگاهی به راب ه تقریبی منونی فیلیرسرا به نوو موفقیت

زده شده فیلتر هودریک ا از روند تصمین بدون نفت شاکاف تولید )انوراف تولید ناتال  داتلی  ۹(. موور افقی در نمودار ۹)نمودار 

شود راب ه طور که مشاهده میدهد. همانممارفی( را نشاان می   پرساکات( و موور افقی نرخ تورم )شاات  قیمت کاالها و تدمات  

 ۰میان این دو متغیر وجود ندارد. منفی میان شکاف تولید و تورم و نیز راب ه آماری معنادار

 

 شده(های فصلی تعدیل)داده13۹۶-13۹۶ و شکاف تولید نرخ تورم -4نمودار 

 
 

ژه ویی در دسترسی به اهداف، به مند و پایدار اهداف و مملکرد و لذا مدم موفقیت سایاستگذار پول انوراف نظام دیؤمشااهدات فوق م 

دهد که چرا نهادی که اهداف آن گیری ما را به سامت این پرسار ساوق می   بوده اسات. این نتیگه  و تورم نقدینگی در مورد نرخ رشاد 

تگو سر را در چارچوبی جسرسد که باید پاسخ این پربه نظر میهای تود توفیق داشته باشد؟ معین بوده نتوانسته در راستای مأموریت

. م العات و تگربیات سه کرد که امکان توفیق برای سایاساتگذاری پولی را مودود کرده و زمینه را برای تورم مزمن فراه  ساتته است  

ده به اگیری سیاستگذار پولی را توت تأثیر قرار درا که به طور مستقی  یا ییرمستقی  مملکرد و نووه تممی  ییهادهه گذشاته نارسایی 

 2کند:بندی میشرح زیر شناسایی و طبقه

                                                           
ــ انــاــیــزه -1 ــت پــولــی ای کــه ابــتــدا در ادبــیــات ســــیــاســــتــاــراری پــول ــد، امــکــان اســــتــفــاده از    ی بــرای انــحــراف از ســــیــاســ  بــنــیــنــه مــطــرا شــ

ــتان تولید ــت مدتدر کوتاه و تورم بده بس ــتارار با علم به اینکه در بلندمدت . اس ــیاس ــیه مدت دارد و ط، تمایل به این اقدام در کوتاهوجود نداردچنین امکانی  البته س بق قض
 .انجامد بدون آنکه سطح تولید در میان بلندمدت افزایش یابدی، این عملکرد به تور  تورمی م(1977)گاری بین زمانی کیدلندـ پرسکات ناساز

 (.1393)برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به جاللی نائینی  - ۷



 
 

7 

 

نبودن انتماااب بین دسااتگاهی های ساایاسااتی بانک مرکزی به ملت معیننبودن اولویتو مشااص  ۰تعدد وظایف و اهداف -

 .ها و فقدان یک قامده مالیسیاست

 یبودن تعهد به لنگر اسماستفاده از ابزار و ضعیف در دساترن نبودن ابزارهای سایاستی متنوا، فقدان اتتیارات کافی برای   -

 .یسیاست پول

ها و در  اتتیار نداشاااتن یافته و بازارهای ممیق مالی، از جمله بازار بین بانکی، بازار بدهیفقادان نهاادهاای مالی توساااعه    -

 ابزارهای کارا به ویژه ابزارهای قیمتی.  

 شده و تبعات منفی آن برای مدیریت انتظارات.مستوک  نبودن تعهد سازمانی نسبت به اهداف امالم -

 .  یفکری یالب در سیاستگذاری پول و فقدان پارادای  بت به سازوکار انتقاث اثر سیاست پولیمدم شناتت کافی نس -

مرکزی نیست و بهبود نظام تردید، حل مشاکالت فوق تنها در گرو اصاالحات درونی در سااتتار و رویکرد سیاستگذاری بانک    بدون 

، برای اصالح ترکلیپذیر است. به بیانسیاستگذاری کالن اقتمادی اااا سیاسی در کشور امکانی در قالب اصالح نظام پول سایاستگذاری 

بایست از اصالح در راب ه بین نظام سیاستگذاری کالن اقتمادی با نظام سیاستگذاری پولی آیاز کرد زیرا تا سیاستگذاری پولی مینظام 

ی به در اقتماد انتظار موفقیت داشت و پاسصگوی توان از سیاستگذار پولی در کنترث و تثبیت تورمراب ه اصالح نگردد نمی زمانی که این

شده الزم است اصالحاتی سلسله مراتبی و از باال های اشارهرا از او طلب نمود. بنابراین برای حل نارساایی  مملکرد در افق میان بلندمدت

یاستگذار س به پایین در ساه سا ح متفاوت، به ترتیب برای تقویت اتتیارات بانک مرکزی، ارتقای نظام سایاستگذاری و افزایر کارایی   

د مالوه بر شده باشکه دربرگیرنده اصالحات اشاره تنظی  یک چارچوب مناسب سیاست پولیاید توجه داشت که پولی انگام گیرد. البته ب

 های اقتمادی ااا مالی است،ای و بلندمدت برای مسامد کردن موی  کالن اقتمادی و کاهر ریسک برای فعالیتاینکه یک راهکار پایه

 دهد، بنابراین منافع اجتمامییا ادوار تگاری افزایر می مدتکوتاه نک مرکزی را نیز برای مدیریت نوساناتهای باتوان و تأثیر سایاست 

 ناشی از آن بسیار زیاد است.

ایر سیاستگذاری و افز تقویت اتتیارات بانک مرکزی، ارتقای نظامموامل نهادی و قانونی که دساتیابی به ساه مؤلفه   این مقاله در  

این  .سازی آن ارائه شده استپیشنهادهایی در راستای پیادهو شناسایی گردیده و کند بررسای  ی را تساهیل می سایاساتگذار پول   کارایی

 ریزیتتارهای موجود برنامهسااماندهی و اصاالحات سایاساتگذاری پولی باید با در نظر گرفتن موی  سیاستگذاری پولی در ایران و سا    

پایه نسبتاً توب و مناسبی برای سیاستگذاری  شاده تهیهه الیوکالن در کشاور باشاد. با این برداشات که قانون پولی و بانکی موجود و    

زی کپیشانهادها برای اصالح رژی  سیاستگذاری پولی بر مبنای تقویت این چارچوب و ساتتار کنونی بانک مر پولی تنظی  کرده اسات،  

 طراحی شده است. 

. در ارائه شده استشناسایی و گیری بساته اصاالحی پیشنهادی در این مقاله بر اسان آن ه اشاره شد در سه س ح مصتلف تممی   

های ساایاسااتی و تعیین اهداف و اتتیارات بانک مرکزی م رح  گیری، رأن هرم، موضااوا واگذاری مأموریتباالترین ساا ح تماامی  

را ترساای  و انتصاب  شاده، رژی  سایاسات پولی   ی قرار دارد که بر اساان اهداف تعیین دوم نظام سایاساتگذاری پول  گردد. در سا ح  می

های های بانک مرکزی، فعالیتکند. در س ح بعدی مملیات اجرایی و کارشناسی سیاستگذاری پولی قرار دارد که دربرگیرنده معاونتمی

ر ساا ح ها دهای کمیته ساایاساات پولی و کمیته ثبات مالی و ارتباط با مموم اساات. این فعالیت گیریپشااتیبانی از تماامی مربوط به 

سااتتار سایاستگذاری پولی را به صورت سلسله مراتبی در سه س ح مصتلف نمایر    ۱نمودار گیرد. های بانک مرکزی انگام میمعاونت

دهد که این چارچوب کلی مشاابه شاکله سیاستگذاری پولی در شمار زیادی از  نشاان می دهد. بررسای کشاورهای مصتلف در جهان   می

                                                           
ه اهداف ابی بیی که دستیاز آنجا. اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است ها، رشدمتیی، ثبات قهای پولاستیطور اعم و سـ ه های کالن اقتصـادی ب اسـت ین اهداف سـ یترمنم -1

انی یهدف م له انتخابئاست پولی مسیدر مورد س. انی و ابزارهای متناسب ضرورت داردیم باشد، لرا معرفی اهدافاسـتاراران قابل حصول نمی یم برای سـ یطور مسـتق ه ی بیننا
نای مورد ین نقدیمأشود ضمن تهای پولی، تال  میاست پولی مبتنی بر کنترل کلیروی از سیران با پیدر ا. شودو عرضه پول خالصه می ن کنترل نرخ سودیب در انتخابغالباً 

ـ ن ــرمــایــهــای تولاز بخشی ــب بــا اهــداف نقــد هیــدی و سـ ــای پولی نــامتنــاسـ ــعــه جلوگمنــدرد در برنــامــه نای و تورمیگــراری، از انبسـ  دیــری بــه عمــل آیهــای توسـ
(http://www.cbi.ir/section/137۱.aspx،   صـفحه نخسـت .) المللی نیز از دیار وظایف بانک مرکزی در های بینتوجه داشـته باشید که حف  ارز  پول ملی و موازنه پرداخت

 .شوندمحسوب می( 1۰ماده )قانون پولی و بانکی 



 
 

۹ 

 

این مقاله به موضومات مربوط به سیاستگذاری پولی  ۹تا  2های کشاورهایی است که سیاستگذاری پولی در آنها موفق بوده است. بصر 

 پردازد.در هر یک از این س وح می

 یاری پولساختار پیشنهادی سیاستگذ -5نمودار 

 

 

 یمرکز بانکبه  اراتیختیض اوفت: اول . سطح2

ریز مرکزی( به مقام پولی مأموریت مشص  برای ی فر  بر این است که دولت )در ردای برنامهدر الگوهای مرسوم سیاست بهینه پول

ریز مرکزی مگری اساات. مقام پولی نیز به نیابت از برنامهاهداف مشااص  داده و برای اجرای وظایف اتتیارات الزم را تفویض کرده 

شااده در آن با تابع م لوبیت فرد امور در حی ه ساایاسااتگذاری پولی اساات. در این حالت تابع زیان مقام پولی و متغیرهای تمااریح 

بیشینه کردن رفاه جامعه در ریز مرکزی تواهان دهند ا یکی است. فر  آن است که برنامهنماینده ا که آحاد جامعه را تشکیل می

ای و تابع م لوبیتی برگرفته از مموم جامعه اقدام به ساایاستگذاری دورهاسات، لذا سایاساتگذار پولی با رویکردی بین    افق بلندمدت

ر که به دلیل جلونگ اما حتی در چنین شارای ی، مقام پولی با وساوسه انبساط پولی )مس له ناسازگاری زمانی( مواجه است   ۰کند.می

و اشااتغاث و بنابراین بر ساا ح رفاه ممومی اثر   گردد بدون آنکه بر تولیدمی گیری تورش تورمیبودن انتظارات جامعه بامث شااکل

و  کارم رح شده است: قامده، مقام پولی موافظه های متفاوتی برای حل مسا له ناسازگاری زمانی سیاست پولی داشاته باشاد. روش  

 های دیگر متمایل است. وجهه. ادبیات موجود به مؤثرتر بودن قامده در مقایسه با گزینه

های یک شاااکل ندارند، برتی از اقشاااار کنند و افراد جامعه نیز انتصابریز اجتمامی ممل نمیهاا یاالباً در قالب یک برنامه  اماا دولات  

م تر دارند و بعضی از اقشار جامعه نیز از تورپایین بگیران، برای حفظ قدرت ترید تود، میل به تورممانند بازنشاستگان و مستمری اجتمامی 

برند و گروهی دیگر متضاارر وکار تود از تورم سااود میها و مؤسااسااات مالی به فراتور وضااعیت و ماهیت کسااببرند. برتی از بنگاهنفع می

د زیرا کننهای بهره پایین را دنباث میهای رشد ییرواقعی با نرخگاه نرختقاضا و اشتغاث هستند و گه ها معموالً طرفدار رشاد وند. دولتشا می

است،  های انتصابی مودودپساندند. مالوه بر این، از آنگا که دوره زمامداری دولت هایی را میدهندگان چنین شایوه شاود که رأی تماور می 

و فراجناحی دارند و به این جهت ممکن اسااات  تود در مقایساااه با اهداف بلندمدت مدتتماایال بیشاااتر باه دنبااث کردن اهاداف کوتاه     

                                                           
ریز اجتماعی داشته باشد اما افراد جامعه سالیق و منافع مختلفی داشته باشند، حل اینکه رویکرد برنامه یاریز اجتماعی نداشته باشد رویکرد برنامه ،مردم یبرآمده از آرااگر دولت  -1

 .شودناممکن می ،پیچیده و تحت شرایطی یمسئله بنینه سیاست پول



 
 

۶ 

 

 ۰کنند.تر ممل استموابی

ی که هایهای تود را ندارد، دولتکردن سیاستی اتتیار کافی برای دنباث در چنین شارای ی، با فر  اینکه سایاستگذار پول  

قتمادی و ا برای رشد ها و ابزارهای سیاست پولیاند، به استفاده از ظرفیتهای انبساطی مایلبلندنگر نیستند و به امماث سیاست

گیرد. این ناساااازگاری زمانی در مرکزی شاااکل می بانک در اینگا نومی تزاح  منافع میان دولت و 2اشاااتغاث باالتر تمایل دارند.

مند کردن سیاست پولی قابل حل نصواهد بود زیرا اگر ریز اجتمامی، لزوماً از طریق قامدهسیاستگذاری پولی برتالف حالت برنامه

ه به منابع درآمدی ییروابسته بنگر داشته باشد یا به دنباث حداکثر کردن رفاه جامعه نباشد ا باالت  اگر انداز کوتاهدولت چش 

مامی را های اجتفعالیت اجتمامی مگهز باشد ا و تابع م لوبیت آن با تابع م لوبیت کارگزار نمونه متفاوت باشد ا و برتی از گروه

ن رایهای دولت نصواهد داشت. بنابمند کردن سیاست پولی لزوماً اولویت باالیی در سیاستبه دیگر اقشاار ترجیح دهد اااا قامده 

 کند.شود با دیدی متفاوت به نهاد پولی و بانک مرکزی نگاه میریز مرکزی تارج میوقتی دولت از ردای برنامه

و امتبار بصشیدن به موی  سیاستگذاری 3های جاری و ایگاد وجهه شود که آیا امتبار بصشیدن به سیاستحاث این سؤاث م رح می

حلی برای مشکل  مند( و تفویض اتتیارات به بانک مرکزی راهی قامدههای پول(  و سایاست ۴۸۱۰) ۹کار، راگوف)بانکدار مرکزی موافظه

های حاک  در هر کشوری طور که اشاره شد، دولتناشی از تزاح  منافع دولت و بانک مرکزی تواهد بود؟ طبیعتاً همان ناسازگاری زمانی

ساایاساااتمداران در رویارویی با مسااا له   ۱کار مووث کنند.را به یک بانک مرکزی موافظهلزوماً مالقه ندارند که ساایاساااتگذاری پولی  

 اند و بر این اسانپذیری مواجه)تودمصتاری( بانک مرکزی با بده بساتان بین تعهد و انع اف  مند و اساتقالث های پولی قامدهسایاسات  

گیری ساایاساای بسااتگی ر اقتمااادی تا حدود زیادی به ساااتتار و موی  تماامی کنند. نرخ این بده بسااتان در ههزینه اااا فایده می

های مبتنی بر راب ه مثبت بین اساااتقالث بانک مرکزی و مملکرد ( یافته۴۴۱۰و 3۴۴۰) ۴(. به منوان مثاث پوزن۴۴۹۰، 6دارد)کوکیرمن

باید نشانه پایین ن بین استقالث بانک مرکزی و تورمکند که همبستگی دهد. وی استدالث میتورمی پایین را مورد انتقاد اساسی قرار می

ها و قشارهای درون جامعه است. نهادهای پولی و رفتار  کننده ترجیوات گروهملیت گرفته شاود بلکه این راب ه تا حدود زیادی منعکس 

پرورانند که از این گریز هسااتند، نهادهایی را میمکند کشااورهایی که تورزا هسااتند. وی اظهار میزا باشااند درونآنها بیر از آنکه برون

ی برای ها دارد، رجوان اجتمامترجیوات پشااتیبانی نمایند. از آنگا که تورم پایین یا حرکت به ساامت تورم پایین تأثیر متفاوتی بر گروه

د که دهبگیر هسااتند را نشااان میبگیر یا حقوقهایی مثل بازنشااسااتگان و افرادی که مسااتمری تورم پایین، قدرتمندی اقشااار و گروه

شااود که قادر اساات به طور مؤثر با تورم مبارزه کند. در گریز هسااتند. در این حالت از یک بانک مرکزی مسااتقل قوی حمایت میتورم

به سیاست ضدتورمی قوی تبدیل نصواهد گشت.  رنج تواهد شاد یا در بلندمدت ییاب پشاتیبانی سایاسای، اساتقالث بانک مرکزی ک     

 نتیگه تزاح  منافع بر سر سیاست تورمی است. ،تالصه آنکه رفتار نهاد پولی

توان میان این دو تفکیک قائل شد. شود، میو تودمصتاری بانک مرکزی در ادبیات مربوط به طور مترادف استفاده می هر چند استقالث

های نهادی )بر بانک مرکزی( اسات. تودمصتاری به آزادی ممل در اجرا اشاره دارد  آزادی در استفاده  عنای فقدان مودودیتاساتقالث به م 

 از ابزار از ممادیق این مفهوم است. مراد از استقالث نسبی بانک مرکزی در این مقاله، مفهوم اتیر است.  

ن به گیری باال به پایین باشد. برای رسیدالزم است که اصالحات از س وح تممی  با توجه به نکات فوق، برای بازآرایی سیاست پولی

                                                           
های دولت، هنزیهافزایش با احتمال بیشتری مبادرت به  است یبعد آننا انتخابات یه افق زمانک ییهادولتاستصوابی عمل کردن بستای به شرای  و چینش سیاسی دارد.  - 1

 .کنندمی یاسم بنرهی هانرخاهش ک ای پول حجمش یافزا

ده از ها یا سااوا اسااتفاها به ملل دیگر، به طور مثاث در واکنر به فشااار البیاین امکان وجود دارد که بصشاای از افزایر هزینه. توان تیرتواهانه تلقی کردالبته این انگیزه را می - 2

 . باشد های دولتیهای پروژهطریق باال بردن هزینه

 .گردد که چقدر تعند در دنیای تصادفی مطلوب استهای آینده مدنظر نیست و این پرسش مطرا میاستاندارد ناسازگاری زمانی نیز بحث تعند کامل به دلیل وجود نااطمینانی در الگوهای - 3

4- Rogoff  
ه عنوان ب است پولیمعتقد است که با توجه به انایزه فراوان سیاستمداران و احزاب سیاسی در آمریکا و کشورهای اروپایی برای حف  قدرت، آننا معموالً از سی (197۹)به عنوان مثال نوردهاس  - ۱

تمداران برای استصواب ی به بانک مرکزی توان سیاسکنند و بنابراین تفویض اختیار سیاست پولاستفاده می اباتو اشتغال و افزایش مقبولیت اجتماعی قبل از هر دوره انتخ ابزاری برای بنبود موقتی رشد
 .های آنناستکند، که امری خالف خواستهسیاست پولی را محدود می

6- Cuckierman 
7- Posen  
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 ۰ی و مالی و تفویض اتتیار به مقام پولی،های پولترین گام در ساا ح حکومت و دولت، تفکیک و انتماااب ساایاساات این مه ، اساااساای

ذاران مالی و پولی و نووه تعامل و هماهنگی میان این دو دستگاه است که زمینه های سایاستگ مشاص  و مقیدکردن اهداف و مأموریت 

 کند.را برای اصالحات و اقدامات بعدی فراه  می

 ی. اسناد باالدستی و هدایت سیاست پول1ـ2

ها به تپذیر، دولاشتغاث و  توزیع منابع میان اقشار آسیبچنان ه اشااره شاد، بعضاً برای پاسصگویی به فشارهای اجتمامی برای افزایر   

شود که چگونه این تمایل به ایگاد تورش تورمی در چارچوب آورند. در این بصر نشان داده میهای انبسااطی تقاضا روی می سایاسات  

 شود.  ریز اجتمامی با کارگزار نمونه منگر مییک الگوی استاندارد برنامه

 دهند. اوث، آنکه تمایل مس ولینی را از دو جهت توت تأثیر قرار توانند مقام پولااا سیاسی می فشارهای اجتمامیا توت هبه طور کلی دولت

دفگذاری )رشد( تولید هشود که مقدار ، بدون آنکه بستر مناسب برای آن تمهید شود، بامث میاشتغاث و تولید اقتماادی به باال بردن نرخ رشاد  

مایل به ها یالباً متآن باالتر رود یا از ظرفیت رشد بالقوه افزون گردد. دوم، به دلیل حفظ مقبولیت و پایگاه اجتمامی، دولت شاده از مقدار کارایی 

ی تگذاری بانک مرکزی تأثیر داشاته باشد و نوم تواند بر سایاسا  انبسااط تقاضاای کل و نیز توزیع پوث منابع در جامعه هساتند. این تمایالت می   

های رفاه اجتمامی یا دستیابی به نرخ رشد باالتر بدون تأمین منابع منابع ایگاد کند. انبساط مالی برای افزایر هزینه 2اتتالث در تصمای  کارا 

زی کند که یک بانک مرککند. نظریه پولیون فر  میفراه  می ( زمینه را برای افزایر نرخ تورمماالی آن )از طرق مصتلف از جمله انواا مالیات 

ثر تورمی ا به سامت انضباط گرایر یابد. اما در نظریه مالی س ح قیمت ناترازی در منابع و ممارف بودجه  شاود سایاسات پولی   مقتدر بامث می

است  ها الزمو انضباط در هر دو حوزه مالی و پولی، برای ثبات نسبی س ح قیمت مندیرویکرد قامدهکند. در این تود را به اقتمااد تومیل می 

 3(.۱۱۱2)کریستیانو و فیتزجرالد، 

حقیقی را نشااان  شااده در اسااناد باالدسااتی و نیز مساایر تولید ناتال  داتلیهدف های رشاادبر مبنای نرخ مساایر تولید 6نمودار 

اال های رشد بشده همواره باالتر از مسیر تولید مشاهده شده است. تمایل به نرخدهد. نکته قابل توجه آن اسات که مسیر تولید هدف می

شاده )که تقریبی برای نرخ رشد بالقوه   بینیهای رشاد نسابتاً باالی پیر  ان بعضااً به صاورت نرخ  سااله در ایر های ممرانی پنجدر برنامه

 کنند بدون آنکه بسترهای اقتمادی و نهادی الزم برای موقق ساتتن آنها فراه  شده باشد یا در حاث انگام باشند.است( ورود پیدا می
  

  

                                                           
 .کرد اشاره ترکیه و برزیل شیلی، تگربه به توانمی نمونه منوان به - ۰

2 - Pareto efficiency 
3- Christiano and Fitzgerald 
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 یافته در مقایسه با تولید هدفگذاری شده بر مبنای اسناد باالدستی تحقق روند تولید -۹نمودار 

 (137۹های ثابت )هزار میلیارد ریال به قیمت

 
نین ظرفیتی چ یناپذیر است و سیاست پولهای سمت مرضه اجتنابباالتر اقتمادی، توجه و تأکید بر سیاست توضیح: به منظور توقق اهداف ناظر بر رشد

 ندارد.

 .بودجه و برنامه سازمان برنامه،ی آمارها اسان بر سندهینو نیتصم وی مرکز بانک: تذأم

القوه ب گذارد. اوث آنکه نرخ رشدریز اجتمامی، چنین رویکردی دو اثر مصتلف بر تابع زیان بانک مرکزی میدر قالب یک الگوی برنامه

لیف دهد. توت این شرای ، تکدر تابع زیان را افزایر می کند. دوم، تلویواً ضریب شکاف تولیدرا باالتر از آن ه در ممل هست تعیین می

املی تواند مالزم تدارک دیده شده باشد( میهای رشاد باال )بدون آنکه بساترهای   متناساب با نرخ  به بانک مرکزی برای ارائه تساهیالت 

را به تابع زیان اسااتاندارد مربعی اضااافه   𝑘2و  𝑘۰برای ایگاد تورش تورمی گردد. در اینگا برای در نظر گرفتن این دو مامل دو پارامتر 

که در اینگا همواره مددی مثبت فر   مربوط به هدفگذاری فراتر از تولید )بالقوه( در وضاعیت کارا در اقتماد است   𝑘2کردی . پارامتر 

تر از یک است که در اینگا مددی بزرگ نیز مربوط به امماث وزن بیشاتر به تثبیت تولید در مقایسه با تثبیت تورم  𝑘۰شاود. پارامتر  می

کند و رویکرد ساایاسااتی وی بر تماامیمات بانک مرکزی، ایگاد ناسااازگاری زمانی می فر  شااده اساات. با فر  اینکه فشااارهای فوق

 ۰گردد:ای تمریح میشود، تابع زیان بانک مرکزی به صورت یک دورهاستموابی می

(۰)                                                                𝐿 = 𝜋𝑡

2
+ 𝑘۰𝜔(𝑥𝑡 − 𝑘2)2     

𝜔 , 𝑥 , 𝜋 منونی فیلیرس 2و وزن شاااکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی. معادله  ، شاااکاف تولیدبه ترتیب برابرند با نرخ تورم 

 است. (휀)هزینه  و تکانه (𝐸𝑡𝜋𝑡+۰)نوکینزی با انتظارات جلونگر 

(2        )𝜋𝑡 = 𝜓𝑥𝑡 + 𝛽𝐸𝑡𝜋𝑡+۰ + 휀𝑡                                                                  

(3                                                                          )𝑢𝑡 =  𝛽𝐸𝑡𝜋𝑡+۰ + 휀𝑡    

(۹                                                                                   )𝜋𝑡 = 𝜓𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 

(۱                                  )𝐿 = 𝜋𝑡

2
+ 𝑘۰𝜔(𝑥𝑡 − 𝑘2)2 + 𝜆(𝜋𝑡 − 𝜓𝑥𝑡 − 𝑢𝑡)  

(6                                                                      )
𝜕𝐿

𝜕𝜋𝑡
= ۱      2𝜋𝑡 + 𝜆 = ۱  

                                                           
 .  کندشده تلقی میدر دوره بعدی را داده با توجه به رویکرد استموابی سیاستگذار، حل سیاست پولی بهینه از نوا تعهد نیست و انتظارات تورمی -۰
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(۴                                                )   
𝜕𝐿

𝜕𝑥𝑡
= ۱     2𝑘۰𝜔 (𝑥𝑡 − 𝑘2) − 𝜓𝜆 = ۱ 

(۸                                                                             )𝑥𝑡 = 𝑘2 −
𝜓

𝑘۰𝜔
𝜋𝑡      

𝑘2همان قامده هدفگذاری بهینه است. اگر در این راب ه  ۸راب ه  = 𝑘۰و ۱ =  باق باشد، به قامده هدفگذاری بهینه در حالت ان ۰

شاود قامده هدفگذاری بهینه از دو جهت توت تأثیر قرار گرفته است: اوث آنکه دارای  طور که مشااهده می رسای . اما همان آسامانی می 

𝑥𝑡دهد جواب یک مر  از مبدأ است که نشان می = 𝜋𝑡 = به طور کامل تثبیت شود، باز  برقرار نیست و حتی در صورتی که تورم ۱

تری امماث های انبساطیوجود تواهد داشت که برای حذف آن در هر س ح تورم باید سیاست 𝑘2مثبت به اندازه  ه  یک شاکاف تولید 

گردد. به تعبیر دیگر برای آنکه شاکاف تولید صافر شاود یک مقدار تورم به اندازه    
𝑘۰𝑘2𝜔

𝜓
که بستگی به پارامترهای  وجود تواهد داشت 

شاده دارد. دوم آنکه شایب راب ه تورم و شاکاف تولید در قامده بهینه هدفگذاری نسابت به حالت استاندارد کمتر شده است که     اشااره 

ی لوبیانگر تغییر در وضاعیت بده بساتان تورم و شاکاف تولید است. به بیان دیگر در ازای هر واحد افزایر در شکاف تولید سیاستگذار پ   

 3باید تورم باالتری را از طریق تزریق پوث یا نرخ بهره موقق ساازد تا روی مسایر قامده بهینه هدفگذاری قرار گیرد. با جایگذاری راب ه   

 داری : 2راب ه  در منونی فیلیرس

(۴                                                              )𝜋𝑡 =
𝜓𝑘2𝑘۰𝜔

𝑘۰𝜔+𝜓
2

+
𝑘۰𝜔

𝑘۰𝜔+𝜓
2

𝑢𝑡    

 ناایااز بااه صااااورت زیاار بااه     ، مااقاادار تااعااادلاای شااااکاااف تااولاایااد     3در راباا ااه   ۹بااا جااایااگااذاری راباا ااه   

 آید:دست می

(۰۱                                                       )𝑥𝑡 = 𝑘2 −
𝑘2𝜓

2

𝑘۰𝜔+𝜓
2

−
𝜓

𝑘۰𝜔+𝜓
2

𝑢𝑡     

 و ی بامث تغییر در بده بستان تورماااا سیاسی در فرایند  سیاستگذاری پول شود وجود فشارهای اجتمامیکه مشاهده می طورهمان

شاااود و در نهایت منگر به افزایر متوسااا  تورم و و اتتالث در مقدار هدفگذاری تولید به مقادیر باالتر از مقدار کارا می شاااکاف تولید

 بینانه به تولید هدفگذاری شده بامثبینانه و توشکند. در حقیقت نگاه ییرواقعگردد که اقتمااد حوث آن نوساان می  شاکاف تولید می 

ساا ح شااکاف تولید متوساا  در کل اقتماااد افزایر یابد. میزان این افزایر بسااتگی به فشااارهای  شااود تا ساا ح تورم متوساا  ومی

بینی و میزان طرفداری از تثبیت تولید در برابر تورم توس  دولت ای دارد که دولت توت تأثیر آنهاسات و بعضاً به میزان توش اجتمامی

دیر توان از منونی تیلور استفاده کرد. مقاتولید و تورم می ان بین نوساناتنیز ارتباط دارد. برای بهتر مشاص  شادن تغییر در بده بسات   

 آید:به صورت زیر به دست می ۰۱و  ۴واریانس تورم و شکاف تولید با توجه به رواب  

(۰۰                                                                      )𝜎𝜋

2
= (

𝑘۰𝜔

𝑘۰𝜔+𝜓
2
)2𝜎𝑢

2
     

(۰2                                                                        )𝜎𝑥

2
= (

ψ

k۰ω+ψ
2
)2𝜎𝑢

2
   

شود متفاوت است تر از یک در مقایسه با حالتی که برابر با یک میبزرگ k۰بنابراین انتصاب سیاستگذار بر منونی تیلور به ازای مقادیر 

ی از یابد و بنابراین نق ه انتصابکاهر می شاود ضریب واریانس تورمی افزایر و ضریب واریانس شکاف تولید بیشاتر می  k۰و هر چه مقدار 

ردن دهد که اگر درجه استموابی ممل کشود. این الگو نشان میتورمی از نوساانات شکاف تولید بیشتر می  گیرد و نوساانات میانه فاصاله می 

 بر بانک مرکزی، بامث انبساط تقاضا شود اقتماد متومل هزینه باالتر )واریانس تورم سایاساتگذار به ملت فشاارهای اجتمامی اااا سایاسی    

 گردد.بیشتر( می
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 روی منحنی تیلور به ازای دخالت دولت تغییر در وزن بهینه تثبیت تولید -7نمودار 

 
 

شود این است که میزان تورش تورمی )نکته جالب توجه دیگری که از این الگو حاصل می
𝜓𝑘2𝑘۰𝜔

𝑘۰𝜔+𝜓
2

( در الگوی استمواب بستگی به 

𝑘2میزان دتالت دولت یا فرو  رفتاری و نهادی درباره فضاااای بیرونی بانک مرکزی )در اینگا پارامترهای  > 𝑘۰و ۱ > (  دارد. هر ۰

دهد که اگر در یک ( نشااان می۱۱62) ۰نیز باالتر تواهد بود. م العه هوانج و وی تر باشااد میزان تورمنهادی ضااعیف چه این کیفیت

 های اداری وجود داشااته باشااد باید ساایاساات پولی اقتماااد، به دالیلی مانند رشااوه گرفتن کارکنان دولت یا مأمورین مالیاتی ناکارایی

ف را ی منع یکرد هدفگذاری تورمای که روکاری بانک مرکزی مودودتر گردد. بنابراین بانک مرکزیتر باشااد و میزان موافظهانبساااطی

برایر اهمیت دارد باید به این موضوا توجه داشته باشد که به  انتصاب کرده اسات و مسا له حفظ وجهه برای مدیریت انتظارات تورمی  

د. مادامی که کیفیت نامناساااب نهادی مانعی بر راه توقق تناساااب راب ه بین کیفیت نهادی و تورم، اهداف تورمی تود را گزینر نمای

اش شود که بانک مرکزی نتواند آن اهداف را موقق کند و وجههاهداف تورمی بانک مرکزی باشد، انتصاب س وح پایین تورمی بامث می

ای که قابل توقق باشااد ر انتصاب هدف تورمیی درسااد یکی از ابعاد مدنظر ساایاسااتگذار پولرا از دساات بدهد. با این وصااف به نظر می

های تورم هدف تود را به موازات بهبود تدریگی کیفیت تواند نرخموضاااوا کیفیت نهادی اسااات. بانک مرکزی در چنین شااارای ی می

را از  اششد و وجههای کاهر دهد تا بتواند افسار انتظارات تورمی را نیز در دست داشته بانهادی در یک فرایند تدریگی و به صورت پله

 دست ندهد.

 ها و تعیین اهدافها، مأموریت. انتصاب سیاست2ـ2

یست  با س های دولتیدولت و شرکت سااتتار فعلی رواب  دولت، بانک مرکزی و سایست   بانکی در چارچوب ارتباط مالی میان ترازنامه  

وت تأثیر ت های متکی بر درآمدهای نفتی بامث گردیده تا سیاست پولیهای مالی دولت و بودجهباشاد. سایاسات   بانکی قابل تماویر می 

ی فعاث نیستند بانک مرکز مند کردن یا انضباطی شدن سیاست مالیای دولت باشد. از آنگا که سازوکارهای قامدهمملیات مالی ا بودجه

این ساتتار مالوه بر اینکه دچار مشکل انتماب رو است. دولت روبه های پنهان و آشاکار بودجه ها و کساری مدم تعادثبا مشاکل تأمین  

 2ی نیز منتقل کند.تواند ناسازگاری بین زمانی در سیاست مالی را به بصر پولهاست میسیاست

                                                           
1- Huang and Wei  

ان دیگر ی بهینه بود در زمقبالً برای مقام پول به طور مثاث، اگر ساایاساات کنترث تورم. دهد که تماامیمی که قبالً بهینه بود دیگر بهینه نباشاادناسااازگاری زمانی هنگامی رخ می - ۷

 .سیاست انبساط تقاضا موافق ترجیوات وی باشد
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ی یا انگام اصالحات در ساتتارهای موجود پولی سلسله مراتبی است سیاستگذاری پولطور که اشاره شد، طراحی ساتتار برای همان

ترین گام در س ح حکومت و دولت، که در اینگا س ح اوث شود، اساسیگیری باال به پایین منتقل میو چون فرامین از سا وح تمامی   

های مصتلف بر اسان تصم  در قالب این چارچوب برای دستگاهشاود، تعیین چارچوب سایاستگذاری و تعیین مأموریت   موساوب می 

 های پولی و مالی وساازمانی اسات. در این ارتباط گام اوث در ایگاد یا اصاالح سااتتار سایاساتگذاری پولی، تفکیک و انتماب سیاست      

های سیاستگذاران مالی و پولی و نووه تعامل و هماهنگی مشاص  و مقید کردن اهداف و مأموریت  ۰تفویض اتتیار به مقام پولی اسات. 

 کند.میان این دو دستگاه زمینه را برای اصالحات و اقدامات بعدی فراه  می

راه است. ی همها و اهداف مقام پولوریتبه این دستگاه با تعیین مأم تفویض اتتیار از حکومت به بانک مرکزی و انتمااب سایاست پولی  

های اقتمادی )بستن و مسامدت به فعالیت های مرکزی در بسایاری از کشورهای جهان دوگانه و مع وف به کنترث تورم های بانکمأموریت

پا که مأموریت قیدشاده آن کنترث تورم است، در ممل نومی اهداف  های مرکزی، مانند بانک مرکزی ارو( اسات. برتی از بانک شاکاف تولید 

های مرکزی در ممل یک هدف مشاااص ، مانند کنترث تورم یا سااا ح کنند. مشااااهدات حاکی از آن اسااات که بانکدوگانه را دنباث می

های سیاست پولی را زیاد و تمرکز نیز حساان هساتند، اما داشاتن اهداف متعدد بده بستان    کنند و بعضااً به نرخ ارز ها، را دنباث نمیقیمت

 اهداف مقامی چه یا نهادی چهبانک های مرکزی یالباً برای تعیین اهداف تود اتتیار ندارند.  2کند.ساایاسااتگذار بر اهداف را تضااعیف می 

این سؤاث بستگی به نوا تودمصتاری بانک مرکزی  جواب کند؟می تعیین را( ارز نرخ ادی،اقتم رشد نرخ تورم،)نرخ  مرکزی بانک اقتماادی 

تواند رأساً هدف یا اهداف مشصمی را که در قانون بانک مرکزی تمریح داشاته باشد، می  3در تعیین اهداف دارد. اگر بانک مرکزی اساتقالث 

ذارد گ، دست بانک مرکزی را برای انتصاب هدف و چارچوب سیاست پولی باز میاهدافشده بنا بر انتصاب تود تعیین کند. تودمصتاری در 

شود، ارجح آن است که مس ولین منتصب اهداف میدر کشوری که دولت بر اسان رأی مردم انتصاب  ۹ترین نوا تودمصتاری است.و وسیع

 را انتصاب کنند.

 تحال این در. نمایند واگذار مس وث نهاد بهرا نیز  اهداف اجرای برای اتتیارات، الزم اسات که  دنکن تعییناهداف را  مگلس یا دولتاگر 

 اهداف توقق برایی اسااتیساا ابزار وی مرکز بانک تیظرف از اسااتفاده به مصیر اما ندارد اسااتقالث کالن اهداف تعیین در مرکزی بانک

شود. در این چارچوب دولت این حالتی است که به بانک مرکزی تودمصتاری ابزاری تفویض می. است( باالتر مقاماتی ساو  )از شاده تعیین

گذارد. یادآوری ف باز میااساتفاده از ابزار سایاساتی برای دساترسی به اهد    کند اما دسات بانک را در  و اهداف را تعیین می سایاسات پولی  

، به طور مثاث. ی برای این امر کماکان باقی استکارشاناس  دانر به ازینه   شاود  نییتعی اسا یسا ی باال سا وح  در اهدافاگر  کهشاود  می

را تعیین و برای اجرا به بانک مرکزی ابالغ کند. روش دیگر آن اساات که دولت و بانک مرکزی برای نرخ تورم  تواند نرخ هدف تورمدولت می

 اهداف برای مشص  قانونی چارچوبمالوه بر  ایرانی و بانکی قانون پول درهدفگذاری شده مشورت کنند و روی یک نرخ تورم توافق کنند. 

برای تعیین اهداف تمهید شده است.  دی برای شاور میان دولت و بانک مرکزی نیز در قالب شورای پوث و امتبار ساازوکار نها  ۱هامأموریت و

فمل اوث  ۱۰الف و ب ماده  یهای مرکزی دارد. طبق بندهاهای زیادی به سایر بانکبرای بانک مرکزی مشابهت 6مقررشاده  و تعیین اهداف

 کلی هایسیاست بر اسان ،یو امتبار یپول اسات یسا  یاجرا و تنظی  وث مسا ی جمهوری اساالمی ایران  مرکز بانک» ،یو بانک یقانون پول

 ککم و بازرگانی مبادالت تسهیل و هاپرداتت موازنه ،وثپ ارزش حفظ جمهوری اسالمی ایرانی مرکز بانک هدف .باشدمی کشور اقتمادی

ا های چندگانه امدارای مأموریت جمهوری اسالمی ایرانمرکزی  بانکتوان تفسیر کرد که می اسان نیا بر .«اقتماادی کشور است  رشاد  به

 یهاتیبه کنترث نرخ تورم، مساااامدت به فعال مع وف ریات یهادهه دری بانک مرکز ۴بالفعل کالن اهدافهاسااات. بادون تعیین اولویت 

 مورد وجهان مشاابهت دارد   یمرکز یهادر بانک یمرکز یهااهداف بانک با تا حدود زیادی اسات، که  نرخ ارز و کنترث نوسااانات یاقتمااد 

                                                           
 تگربه شیلی، برزیل و ترکیه اشاره کرد.توان به به منوان نمونه می -۰

  .Mishkin (2007)برای توضیوات بیشتر رجوا کنید به  - ۷

3- Goal Autonomy 

 یاستاراریرد سیکو انتخاب رو یمّکن هدف ییتع یاستارار برایس دست شود ویف میها، تعرمتیطور مثال ثبات قه هدف، ب یکح فق  یتصر یبر مبنا فهددر  یخودمختار - ۴
 . است ین نوع خودمختاریاز ا یانمونه ECB))اروپا  یزکمر کقانون بان. باز است یپول

 .رجوا کنید به قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران - ۱

6- de jure 
7- de facto 



 
 

15 

 

 افاهد( نقدینگی و تورم رشااد نرخهسااتند ) یبانک مرکز یاسااتگذاریساا ه یکه در ح ییرهایمتغبرای  .اساات نهیزم نیا در فن اهل وثوق

 .مشص  نشده است یدر اسناد باالدست یاهداف کمّ ،اما از برنامه پنگ  ،شدیم امالم سااله پنجی هابرنامهی باالدسات  اساناد  اساان  بری کمّ

تار سات زیو ن نهیزم نیا دری بر اساان دانر تصمم  یاهداف بانک مرکز تیکردن اولو مشاص  بنابراین اصاالح پیشانهادی در این مورد،   

 .است کشوری جار  یشرا وی اقتماد

 سیاست مالی مندی. قاعده3ـ2

بانک مرکزی در موقعیت ممتازی اسااات و بانک مرکزی در  مقام مالی از نظر فراه  کردن حمایت سااایاسااای الزم برای اساااتقالث

ی هاتر باشااد. اگر بصر مالی از بانک مرکزی قوی و از فعالیتکشااورهایی بیشااترین اسااتقالث را دارد که حمایت بصر مالی قوی 

البته شارای  اقتمادی و  ۰شاود.  زیادی تنثی میتا حد  ی برای کنترث تورمکند، فشاارهای اجتمامی بر مقام پول ضادتورمی حمایت  

های انضباطی ای بر درجه حمایت مقام مالی از بانک مرکزی قوی و سیاستهای هزینهدرآمدهای مالیاتی و برنامه بنابراین نرخ رشاد 

های و ساااث 2۱۱۴-2۱۱۴مالی های مرکزی در شااماری از کشااورهای جهان طی بوران طور که مملکرد بانکگذارد، همانتأثیر می

 .تعهد به سیاست کنترث تورم است، نومی پیرسیاست مالی مندیپس از آن چنین بوده است. به یک تفسیر، متعهد شدن به قامده

دارند. در چارچوب این نظریه  2هاهای مالی، برتی اقتماااددانان گرایر به نظریه مالی ساا ح قیمت با توجه به اهمیت ساایاساات 

بنا بر 3الزم است که مالیه ممومی تعادث پایدار داشته باشد. هاست و برای کنترث تورمکننده متوسا  س ح قیمت تعیین سایاسات مالی  

اث تر اگر ارزش حمتعادث باشاد و کساری ساتتاری نداشته باشد تراز پایدار دارد. به طور کلی   دولت در بلندمدت تعریف، چنان ه بودجه

( 3۱۱2) ۹شود. وودفوردهای دولت در افق بلندمدت به صافر گرایر داشاته باشد تعادث بلندمدت برقرار می  تفاوت میان درآمد و هزینه

کالوم و کننده نرخ تورم است. مکزمانی یک مامل تعیینید تعادث بینها آن است که قمعتقد اسات که پیغام اصالی نظریه س ح قیمت  

اسااات. اما در قامده  6توت قامده قفل نرخ بهره حرکتی قیمت و حگ  پوثدهند که داللت این نظریه، ه ( نشاااان می۱۱۱2) ۱نلسااان

های نهادی که الزامات اولیه، تمهیدات حمایتی و ظرفیت۴ یک قامده مالی۸مسیر زمانی قیمت و پوث به ه  پیوسته نیستند.۴ذتیره پوث 

را برای اتصاذ سایاست مالی ارائه نماید. سیاست   ایهای بلندمدت، راهنمای مملیاتیتواند با امماث مودودیتمناساب داشاته باشاد، می   

 . (۰۴۸۰، ۰۱سارجنت و واالنسازد )منضب  را فراه  نمی گیری سیاست پولیمالی ییرمنضب  زمینه شکل

فقدان و  ۰۰ای اااا مالی دولت قرار دارد( در ایران به طور قابل توجهی  توت تأثیر مملیات بودجه)ابزار اصلی سیاست پولی پایه پولی

یالباً بانک مرکزی اتتیار کافی برای  مناسااب بامث گردیده که و پولی مناسااب و تنظیمات الزم میان ساایاساات مالی   یک قامده مالی

 هبودجی قیحق وی اسم ارقام بری مالی هانسبت وتعیین حدود نومی امد مالی وق .نداشته باشد استفاده از ابزارهای پولی جهت کنترث تورم

ای دارند و بر این اسان بر مملیات بودجه بلندمدتدر افق میان اااا  ف کمّیاهدی برای پایداری مالیه دولت اسات. این قوامد معموالً ا مموم

و پایداری مالی تقید تمرکز اصلی قوامد مالی بر ۰2.دارنددولت  یمال اتیمملسازی شفافساعی بر   وکنند امماث می هدفمند یهامودودیت

                                                           
ای که نظام سیاسی ترجیواتر را نامد. این شات  ه  قدرت بصر مالی و ه  دامنهمی FOIسازد و آن را می ( شااتمی را برای مصالفت مؤثر بصر مالی با تورم ۰۴۴۱پوزن ) - 1

کشاااور  32ای از یابد که برای نمونه( درمی۰۴۴2بانک مرکزی حقوقی کوکیرمن ) گیرد. او با اساااتفاده از شاااات  اساااتقالثمی کند را اندازهی قوی مبدث میبه نهادهای پول

شود که بامث می FOIهمبساتگی منفی دارد. در حقیقت اضاافه شادن متغیر     FOIراب ه مثبت و تورم با  FOIیافته و در حاث توساعه، متغیر اساتقالث بانک مرکزی، با   توساعه 

 دهندگی متغیر استقالث بانک مرکزی تا حدود زیادی کاهر یابد.قدرت توضیح

2- Fiscal Theory of Price Level (FTPL) 

  Sargent and Wallace(1981)،.Leeper(1991): ند ازانه مبارتین زمیهای پیشگام در امقاله - 3

4- Woodford  
5- Mc Callum and Nelson  
6- Interest Rate Rule 

7 - Money Stock Rule 

ضه است و اوراق قر یمت تحت تسل  رفتار موجودیسطح ق یر زمانیدست آمده مسه ه در تعادل بکاست  یاهیه نظرکست، بلیه بامسما نین نظریالوم اسم اک کده میبه عق - ۲
 .  دارد امالً متفاوت با مانده پولکمت رفتار یسطح ق

9  -  Fiscal Rule 
10- Sargent and Wallace  

  (.1391)برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به توکلیان  -11
 (.1393)برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به زارعی  - 1۷
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تموصاً در اااا  زایر نامتعارف مصارججلوگیری از اف ای متأثر از تمامیمات و فشاارهای سایاسای     اتتالالت بودجهبرای مودود سااتتن  

که طی دو دهه گذشته در ترین قوامد مالی مه اسات.  نسالی  بین مدالتو   حفظ اندازه دولت  اقتماادی  های رونق اقتماادی  ثبات دوران

متکی هسااتند. این قوامد حتی زمانی درآمد  هتراز بودجه، مصارج و قامد، بدهی هقامداند، بر کشااورهای جهان مورد اسااتفاده قرار گرفته

رفتار دولت  رتنهایی، قادر به پشاتیبانی از پایداری مالی، ثبات اقتمادی و نیز اهداف ناظر ب توبی طراحی و تنظی  شاده باشاند به  که به 

  .های اجرایی و پاسصگویی داتل کشور ضعیف باشند، الزاماً قوامد مالی اثربصر نصواهند بوداگر سازوکارنصواهند بود زیرا 

تموصاً )اند مانع اتصاذ تممیمات نادرست سیاستی و دیگر منابع طبیعی، به تنهایی نتوانسته قوامد مالی در کشاورهای صادرکننده نفت 

 مدتهای مالی از رویکرد کوتاهاند تا حدی تمرکز سیاستمنابع( گردند، اما این قوامد توانسته در دوران رونق درآمدهای حاصال از صاادرات  

دی تغییر دهند. از جمله قوامد مورد استفاده در کشورهای نسلی و نیز ثبات اقتماهای بینبرای صیانت از دارایی را به سامت افقی بلندمدت 

را هزینه کنند. بر ۰تال  دولتناثابت از ثروت  یسااهمکند ساااالنه ها را موظف میاساات که دولت قامده درآمد دائمیدارای منابع طبیعی، 

های حاصاال از درآمد صااادرات منابع گذاریممومی ساااالنه مگاز به اسااتفاده سااه  ثابتی از بازدهی ساارمایه ها در بودجهاین اسااان دولت

 تال  داتلینا کسری بودجه ییرنفتی به تولید نسبتطبیعی هساتند. این قامده به معنای آن اسات که برای کشورهای صادرکننده منابع،   

های اولیه ساااازد و در سااااث، این قامده را منع ف می2یافتهن نفات در طوث زمان ثابت باشاااد. اما رویکرد نظریه درآمد دائمی تعدیل بادو 

 3شمارد.سازی آن اجازه برداشت بیشتر از منابع نفتی را مگاز میپیاده

هر یک از قوامد مالی بر متغیرهای کلیدی است.  سازی اثر اتصاذشاناساایی قامده بهینه مالی مساتلزم انگام م العات کمّی و شابیه    

چنین م العاتی برای اقتمااد ایران انگام نگرفته که بر اساان آن بتوان پیشنهاد تاصی ارائه داد و ورود به این موضوا تارج از حوصله   

مند و منضب  مالوه بر اینکه زمینه قامده تگربه کشاورها به این نکته اشااره دارد که در شارای  مادی، سایاست مالی     ۹این مقاله اسات. 

به بصر  نیا درشده م رح نکاتنماید. ی نیز صیانت میکند، به نومی از اقتدار سیاستگذار پولایگاد می مساامدتری برای سیاست پولی 

ی ریگ یتماام باالتر حوساا  باتعامل  نووهی برای بهبود پولی اسااتگذاریساا در اصااالحاتکه  دارد اشاااره مه موضااوا  نیا بهطور کلی 

 راگ. گرددیم موسوب هاگام نیتریاساس ازا  دهند قرار تود اقدامات الشعااتوت رای بانک مرکز یهااستیس توانندیم کهی اا  اقتماد

اگر  حتی ،دنکن اریاتت ضیتفوی مرکز بانک به بصر پولی و امتباری درمملکرد مالی ییرمنضااب  داشااته باشااد و برای مدیریت  دولت

 ، امکان کساابباشااد برتورداری پولگذاری اسااتیساای سااازیاتیممل وی طراحی باالی هاتیرفظ وی کیفی از ساااتتار نهاد یمرکز بانک

 اهداف و نییو تع اراتیاتت ضیتفو یبرا بانیپشااات نی. وجود قوانداشاااتی نصواهد اقتمااااد تیا و تثب در جهات کنترث تورم  قیتوف

در  زهیانگ نیا دیبا بنابراین نقض یر  اساات ینگردد تود نوم ینداشااته باشااد و ممل ییاجرا یهاتیکه ظرف ی یدر شاارا هاتیمأمور

 .باشد داشته وجود قیدق نظارت آنهای اجرا بر و دیدرآ اجرا به اصالحاتو  نیقوان نیا ایگاد شود که مقامات سیاستگذار کالن کشور

                                                           
تبیین برای  ۰۴۱۴در ساث  فریدمن که فرضیه درآمد دائمیباشد. ، بر اسان رویکرد قامده درآمد دائمی میقامده درآمد دائمی نفتهای مالی. و تال  دارایی مگموا ثروت نفت -۰

تابعی  ممرفکنند و بنابراین مودودیت نقدینگی وجود ندارد، که در شرای ی که بازارهای مالی امکان وام گرفتن را فراه  می داردارائه شد، بیان می کنندهتوجیه رفتار ممارف و 

 دائمی )و نه درآمد جاری( است.درآمد از 
2- Modified Permanent Income Hypothesis (MPIH) 

 و دنینما استفادهی ااهداف توسعه یرا در راستا یقوامد مال )نفت( یعیصادرکننده منابع طب یآن اسات که کشاورها   ،ارجح اسات یباورند که سا  نیاز کارشاناساان بر ا   بسایاری  -3

 حاصلی هااز درآمد یشود که بصش فیتعر یاگونهبه قوامد که کنندیم هیتوص کارشناسان نیا. باشد مع وف وتمرکز می نسل نیمدالت ب وی مالی داریپابر  دینبا یمال استیسا 

در تیمُر شرقی دولت موظف به توجیه مصارج  .ابدی  یتصم( هارساتتیز گرید و راه آب، ،آموزش و پرورش ،)بهداشات  یمموم یگذارهیسارما  یمال نیمأت به منابع صاادرات  از

اند. اما برای تسهیل ای انگام دادهای قابل مالحظهها در دو سااث اتیر، مصارج سرمایه به پارلمان اسات. زیرا مقامات مسا وث جهت بهبود زیرسااتت     PIHباالتر از یک چارچوب

 یمزار به دیکن رجوا شااتریب اتئیجزی براها ایگاد کرده اساات. اتتماااص یافته به پروژه بر فرایند بودجه گذاری، دولت نهادهایی را جهت نظارتمدیریت مؤثر برنامه ساارمایه

(۰3۴3.) 

 دیلتو به نهیهز ثابت نساابت کی حفظ به ناظر مصارج قامده .اندداده هئارا متیق و مصارج یبیترک قامده کی جمله از کلی، هایپیشاانهادشااده در این باره انگام م العات برتی -۹

 بر شدهموقق یدرآمدهامازاد  از یناش اندازپس. شاود یم  یتنظ شاده نفت  ینیبریپی هامتیقبر اساان   نهسااال  یهابودجهدرآمد در  مت،یق قامده در. اسات  یداتل ناتال 

 یمال استیس در یچرتگه  لهیوسنیبد. گرددیداشات م بر صاندوق  ازی کسار پوشار   یبرا ،شاود و در حالت مکس یمانداز پس و زیوار یمل توساعه  صاندوق  در هاینیبریپ

 فیرتع یروشن به دیبا صندوق در اندازالبته قوامد برداشت و پس. گرددیم جدا مدتانیم و مدتدر کوتاه ینفت ینوسانات درآمدها ازدولت  مصارج نوسانات زین وشود یممودود 

 دمدتبلن اقتمادی دیدگاه یک چارچوب در ممومی تدمات و کاال نرخ و مالکانه بهره و مالیات نرخ تنظی  ،ایران در مالی سیاست مندیبعد دیگر قامده. گردند تیرما تیجد با و

 (.۰3۴3) یبه زارم دیرجوا کن شتریب اتئیجز یبرا. است مقررات و قوانین این ثباتیبی از پرهیز و
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 ی . سطح دوم: بانک مرکزی و ارتقای نظام سیاستگذاری پول3

 وی انگام شده مرکز بانک به اراتیاتت ضیتفواهداف مشاص  شده و  و  تیمأمور ،اصاالحات در مرحله نصسات صاورت گرفته    که فر  نیا با

و  شد  یتواهی بانک مرکز س حدر  یپول یوارد بوث اصالح نظام سیاستگذار، است برتوردار( اساتقالث تودمصتاری ) ازی مرکز بانک نیبنابرا

 اولین موضوا در این راب ه، پاسصگویی بانک مرکزی است. .کرد  یتواه هئارا رای اصالحهای شنهادیپ

 ضیتفو نهاد آن به اهدافی توقق برای کاف اراتیاتت وه شد نییتعی اساتگذار یسا  نهاد کی یهاتیمأمور و اهداف کهشارای ی   در

بانک مرکزی راهکاری برای مودود کردن اسااتفاده دولت  طور که اسااتقالثکند. همانوضااومیت پیدا میمیی پاسااصگو ،ه باشاادددیگر

سیاستگذار تفاده مودودکردن اسراهکاری برای  شده،های بانک مرکزی اسات، پاساصگویی در قالب اهداف امالم  )بصر مالی( از ظرفیت

ا درجه پاسصگویی ب است. های پولیزمانی سیاستو نیز وساوساه برای ناسازگاری بین   بانک مرکزیامتباری و پولی های ی از ظرفیتپول

ه بشاده، امنیت شاغلی کافی داشاته باشند و    رؤساا و مسا ولین انتصاب   چنان هتودمصتاری بانک مرکزی و تعدد اهداف مرتب  اسات.  

گردد. متناساااب با افزایر درجه راحتی و بادون دلیال موجاه نتوان آنها را برکنار کرد، تقید به حسااان انگام اهداف مووله تقویت می   

 های پاسصگویی نیز نیاز به تقویت دارند.  تودمصتاری و امنیت شغلی، سازوکار

 از .است یمرکز بانک اوث هدرج نیول مسا ردن رئیس و های مرکزی، نووه انتصاب و به کار گماهای تودمصتاری بانکیکی از جنبه

های مرکزی یا به قوه مگریه یا به قوه مقننه پاسااصگو هسااتند، معیارهای قمااور فاحر در انگام وظایف و نووه آنگا که در نهایت بانک

های درصد از رؤسای بانک 6۱به  نزدیک ۰المللیهای بینشده در بانک تسویهبرکناری نیز باید مشص  و شفاف باشد. طبق بررسی انگام

گردناد. طبق قاانون فعلی، رئیس کال بانک مرکزی از طرف رئیس جمهور    وزیران تعیین میمرکزی از طرف رئیس جمهور یاا نصسااات 

کی بان ی وشود، که از طوث یک دوره ریاست جمهوری بیشتر است. طبق قانون پول)رئیس قوه مگریه( برای مدت پنج سااث منموب می 

موجود، بانک مرکزی اهداف و وظایف مشاصماای دارد که رئیس کل مساا وث اجرای آنهاساات. در حاث حاضاار اهداف کلی بانک مرکزی  

های سایاساتی بانک مرکزی دقیقاً مشاص  نیسات، شاید به این ملت که     طبق قانون پولی و بانکی مشاص  اسات اما اهداف و اولویت  

 در ده،یگرد حیتمااری مرکز بانک نیقوان دری رکزی مهابانکیی پاسااصگوی حقوقی هاهیپا آنکه ری ه اتتیارات کافی ندارد. به مالوه، ب

ه باید بر این نکته تأکید داشاات ک .ندارد وجود رانیای مرکز بانکیی پاسااصگوی چگونگ با راب ه دری اماده کشااور،ی بانک وی پول قانون

 دشوار اریبسی پول مقام تیموفق زانیمی ابیارز ویی پاسصگو ساازوکار ی طراح ،یپول اسات یسا  اهدافی بندتیاولو و قیدق حیتمار  بدون

تواند مبنای مشصمی برای تفویض اتتیارات به بانک مرکزی باشد که . تعیین یک هدف یا یک هدف اصلی برای بانک مرکزی، میاسات 

توان برای چند هدف نیز طرح کرد، اما با بر اسااان آن بانک باید نساابت به رتدادهای ساایاسااتی پاسااصگو باشااد. چنین مبنایی را می 

 ییپاسااصگو وتر های دولت مشااکل، هماهنگی با ساایاسااتشااودیم واقع ثرؤمکمتر  بانک یهاسااتایسااافزایر تعداد اهداف، احتماالً 

 .  گرددمی ترکمرنج

تود را  مملکردهای مرکزی که بانک استی روش آنهای مموم انتشار و ساالنه ای ماهه 6 تواتر در یپول استیسا  مملکرد گزارش هیته

کنند. بانک مرکزی جمهوری اساااالمی ایران نیز دهند و توجیه میرا توضااایح می اتصاذشاااده ماتیتمااام ملل زین وکنند گزارش می

های اتصاذشده بسیار موجز و مصتمر بعد توضایح و تشاریح سایاسات     ازها تاکنون دهد، اما این گزارشهایی برای مموم ارائه میگزارش

های پولی اتصاذشده و توجیه من ق آنها ، ارائه توضیوات درباره سیاستیپول سیاست چارچوبکردن رویکرد، اهداف و  مشص  .اندبوده

 های ارتباطی بانک مرکزی اقدامی در جهت ارتقای س ح پاسصگویی به مموم مردم است.در قالب سیاست

و  بندی کلی رسمیدر دو دستهدهد که به طور کلی ساازوکار پاسصگویی بانک مرکزی  های مرکزی نشاان می مروری بر تگربه بانک

توان به این موارد اشاااره کرد: های رساامی در حوزه پاسااصگویی می(. از جمله سااازوکار۱۱۴2، 2شااود )جراتزبندی میییررساامی طبقه

های ساااالنه بانک مرکزی به مگلس  ارائه گزارش درتمااوص دالیل مدم توقق اهداف کمّی و  نظارت توساا  دولت یا مگلس  گزارش

های ییررسمی شامل ارزیابی بندی آنها برای رسیدن به مقادیر هدفگذاری شده به مقام باالتر. سازوکارهای آتی و زمانسایاست  توضایح 
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ای و ملمی از طرف های حرفهشااود( و بررساای نظران از مملکرد بانک مرکزی )آن ه که در حاث حاضاار در م بومات انگام میصاااحب

 ناظران بانک مرکزی. 

 ی  : کمیته سیاستگذاری پولگیری سیاست پولیار تصمیم. ساخت1ـ3

گیری، تفویض اتتیارات، تعیین نووه انتماب و شرای  مزث رئیس کل، گام با مهیاشادن زیرساتت قانونی در باالترین س ح تممی  

، ی و بانکیمرکزی اساات. در چارچوب قانون کنونی پولگیری ساایاسااتی در بانک بعدی امماث اصااالحات در باالترین ساا ح تماامی 

، با ریاست رئیس کل بانک مرکزی، جایگاه مناسبی در ساتتار سیاستگذاری دارد. اصالحات در چارچوب ساتتار شورای پوث و امتبار

نویس قانون جدید بانک مرکزی که به مکن و م لوب است. در پیرفعلی برای ارتقای اتتیارات این شاورا در سایاستگذاری پولی م  

دولت تقدی  شااده، شااورای پوث و امتبار شااامل دو کمیته اصاالی ساایاسااتگذاری پولی و ارزی و ثبات مالی اساات. با توجه به تگربه 

( 2۱۰۹-2۱۱۴وران )شااده از دوران تروج از بهای آموتتهو درن 2۱۱۸-2۱۱۴های مرکزی طی بوران مالی ااااا اقتمااادی بانک

های تفکیک دو وظیفه فوق پیشانهادی اصولی و تردمندانه است. از میان ترتیبات نهادی مصتلف، با توجه به شرای  ایران و ظرفیت 

های تو نیز نظارت بر سیاس ها و مؤسسات امتباریآید که بانک مرکزی مس ولیت نظارت بر مملکرد بانکتر میموجود به نظر من قی

دار باشاد. در این حالت، در مقایسه با وضعیتی که دستگاه متولی ثبات مالی تارج از بانک مرکزی باشد، مالوه بر  ثبات مالی را مهده

های افزایی و واکنر ساااریع به ریساااک یابد، به ه های پولی و ثبات مالی کاهر میهای هماهنگی میان سااایاسااات آنکه هزینه

 شود. ستماتیک نیز کمک میسی

ی، دارای وظایفی چند از جمله اظهارنظر و ارائه مشاورت در موضاومات سیاستگذاری پول   طبق قوانین موجود، شاورای پوث و امتبار 

تقالً اهداف بانک مرکزی را تعیین کند. این سااؤاث رسااد که در ممل بتواند رأساااً و مساابانکی و امتباری را به مهده دارد، اما به نظر نمی

( را باید اقتمااادی، نرخ ارز ، نرخ رشاادقابل طرح اساات که چه نهادی یا چه مقامی در تعیین اهداف اقتمااادی بانک مرکزی )نرخ تورم 

معینی برای این سؤاث نیست و به ساتتار سیاسی و حکومتی کشور مورد اتتیار داشاته باشاد. چنان ه در بصر قبلی گفته شد، جواب   

ای حکومتی اساات که با مشااص  نظر و درجه تودمصتاری که به بانک مرکزی تفویض شااده بسااتگی دارد. تعیین اهداف کالن، مقوله

از طرف مقام انتصابی باالتر )دولت یا مگلس( با  شااود. اگر اهداف ساایاساات پولیشاادن آن آزادی ممل ساایاسااتگذار پولی مودودتر می

مشااوره کارشاناسای بانک مرکزی به سیاستگذار پولی ابالغ شود، من قی است که اتتیارات الزم برای اجرای اهداف را به نهاد مس وث    

و در  ۰شده از س وح باالتر استنمرجع برای تعیین استراتژی سیاست پولی بر اسان اهداف تعیینهاد  ،پوث و امتبار واگذار کند. شورای

شده و صیانت از نسابی در استفاده از ابزار برای توقق اهداف تعیین  این شاورا اساتقالث   اتتیاراتچارچوب تودمصتاری ابزاری، حداقل 

کردن باید توجه داشت که مشغوث بندی دارد.ابزار سایاستی بانک مرکزی است. چنان ه اهداف بانک مرکزی متعدد باشد، نیاز به اولویت 

ار کاهد و پاسصگویی سیاستگذهای مووله میاین نهاد برای دستیابی به مأموریت بانک مرکزی با اهداف متعدد و وظایف متنوا از کارایی

 کند.  پولی را تضعیف می

ی و ارزی و نیز نظارت نفر هستند و این کمیته موضومات مربوط به سیاستگذاری پول ۰3 در حاث حاضر امضای شورای پوث و امتبار

ی و سااازگردد که کمیته ساایاساتگذاری پولی به منوان مرجع سایاسات   ها )سایاسات ثبات مالی( را زیر نظر دارد. پیشانهاد می   بر بانک

جمهور، سریزی رئیمعاونین پولی و ارزی، وزیر اقتماد، معاون برنامهگیری بانک مرکزی به ریاست رئیس بانک مرکزی و مضویت تممی 

های سیاستگذاری پولی و ارزی و دو شص  حقیقی دادساتان کل کشور، دو تن از نمایندگان مگلس، دو اقتماددان متصم  در زمینه 

کردن نفوذ و وزن ای پوث و امتبار، ک ها بدون حق رأی، تشاکیل شااود. هدف از این بازنگری در نووه تعیین امضااای شااور منتصب بانک

های بدنه کارشناسی بانک مرکزی در تممیمات شورای پوث و امتبار است. کمیته سیاست تر دیدگاهنظرات بصر مالی و انعکان وسایع 

و رصدکردن روندهای اقتمادی در  های مرکزی جهان، برای بررسی وضعیت فعلی، مانند بسایاری دیگر از نهادهای مشاابه در بانک  پولی

های اقتمااادی، ارزی، بانکی و شااده )چهار یا شاار مرتبه در ساااث( جلسااه تواهد داشاات. در این راب ه بصرهای از پیر تعیینزمان

                                                           
 .و بانک مرکزی استاقتصادی ـ بانکی مناسبی برای هماهنای میان دولت، خبرگان ی، ارزی و اعتباری، نناد های پولبررسی سیاست جنت همچنین این شورا -1
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های مقتضی در قالب رساانی و مشاورت جهت اتصاذ سیاست  را برای اطالا مدتهای کوتاهبینیامتباری گزارش وضاعیت موجود و پیر 

 کنند. استراتژی کلی سیاست پولی ارائه می

 ی و انتخاب رژیم سیاستی  . محیط سیاستگذاری پول2ـ3

 اگر فر  شاود که تفویض اتتیار به بانک مرکزی صاورت گرفته، اهداف آن مشاص  شاده و مالوه بر این بانک مرکزی از استقالث    

ریز )تودمصتاری( ابزاری برتوردار است و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در قباث دولت پاسصگوست و به تعبیری در قالب یک برنامه

شاااود که چگونه باید از طریق ابزارهای توت ناپذیر مواجه می، طبیعتاً بانک مرکزی با این ساااؤاث اجتناب۰کنداجتماامی ممل می 

)ثبات تارجی( را موقق سازد. سازوکار و  ها )ثبات داتلی( و نیز ثبات نرخ ارزت سا ح ممومی قیمت کنترث تود، هدفر یعنی ثبا

ی موسااوب دهند در حقیقت همان رژی  ساایاسااتگذاری پول های مرکزی از طریق آن این ارتباط را سااامان میچارچوبی که بانک

های اقتماادی و موی  سیاستگذاری پولی حاک  در هر کشور  ولی تا حدود زیادی به ویژگیشاود. اما این رژی  سایاساتگذاری پ   می

 بستگی دارد. 

تواند در کوتاه و سااازد و میهای سااتتاری دارند که آنها را از کشااورهای پیشارفته متمایز می  کشاورهای در حاث پیشاارفت، ویژگی 

 های مالی وهمراه دوران بودن سیاست اند از:ها مبارتی را متأثر کند. این ویژگیاستگذاری پول، طراحی و مملیات اجرایی سای مدتمیان

و  بصر تگارت تارجی  ناق  های مرضه و نوساناتالمللی  در تأثیرپذیری اقتمااد این کشاورها از تکانه  پولی و نیز جریان سارمایه بین 

درجه و سرمت باالی گذار تغییرات نرخ  ها و ریساک نکوث  ممق بودن بازارهای مالی  نداشاتن درجه امتبار باال در زمینه ثبات قیمت ک 

با ها، ری  وجود این ویژگیبه 2 مدت.در کوتاهای ناشاای از مدم ت ابق ارزی و تبعات انقباضاای تقلیل نرخ اساامی ارز   اثرات ترازنامه ارز 

سازی رژی  سیاستگذاری پولی نوین فراه  زمینه برای پیاده و شیلی ترکیه ،برزیل مانند در شماری از کشورهااقتمادی انگام اصاالحات  

 شده است.

های کنر TFPهای های راب ه مبادله در مقایسااه با تکانهتوان به موارد ذیل اشاااره نمود: تکانههای مه  اقتماااد ایران میاز ویژگی

دولت طی بیر از چهار دهه گذشته  در تأمین مالی (  نقر نفت2۱۱۴دارند )مهرآرا و اساکویی،  اقتماادی   در ایگاد نوساانات تری مه 

هایی ایگاد کرده و ایگاد ابزار جایگزین ییرربوی بسایار قابل توجه است  قانون بانکداری بدون ربا در استفاده از ابزار سیاستی مودودیت 

 باشد.  میگذاری اسناد در قالب ابزار ییرربوی با مشکالتی مواجه با سرمت نسبتاً کمی در حاث انگام است و هنوز قیمت

. ریزی شودی در ایران باید با در نظر گرفتن موی  و ساتتار موجود، برنامهطراحی، اصاالحات و مملیات اجرایی سایاساتگذاری پول   

باید  ، مقام پولیگیرد. برای تعیین استراتژی سیاست پولیهای موی ی را تا حد ممکن در نظر میشده ویژگیچارچوب پیشانهادی ارائه 

، انتصاب کند. تگربه جهانی در ناتال  اساامی و هدفگذاری تورم های ساایاسااتی لنگر پولی، لنگر ارزی، هدفگذاری تولید از میان رژی 

ثباتی تقاضا برای پوث، هدفگذاری ملت بیمورد دو گزینه اوث در شامار قابل توجهی از کشاورها موفق نبوده است. چنان ه اشاره شد، به   

های پولی در کشاورهای پیشرفته کنار گذاشته شده است. لنگر ارزی در کشورهای مصتلفی اجرا شده اما تعداد زیادی از آنها مگبور  کل

اتتار اقتمادی آنها، در این مرحله از حوزه تلیج فارن این رویکرد رایج و با س اند. در کشورهای صادرکننده نفتبه ترک این لنگر شاده 

های پولی و لنگر ارزی در در واکنر به مملکرد نه چندان موفق هدفگذاری کل توسااعه اقتمااادی، سااازگار بوده اساات. هدفگذاری تورم

وجود ندارد، هرچند که های مرکزی ابداا شد. در مورد هدفگذاری تولید ناتال  اسمی اجماا نظری کشاورهای پیشارفته توسا  بانک   

تر از دیگر رویکردهاست. رویکرد هدفگذاری تورمی منع ف های مرضه مناسب( این گزینه برای مقابله با تکانه۱۱۱2) 3طبق نظر فرانکل

زالندنو اولین کشوری بود که چارچوب  ۰۴۴۱طی دو دهه گذشاته گزینه م رح و بعضااً یالب سایاساتگذاری پولی بوده است. در ساث     

کشاور، سایاسات پولی تود را بر پایه این رژی  سیاستی بازسازی     2۴جمعاً  2۱۰2هدفگذاری تورم را انتصاب کرد. از آن زمان تا سااث  

ئیس اجزایی از چارچوب های مرکزی در آمریکا، ژاپن و سواند که نیمی از آنها کشورهای به اص الح نوظهور هستند. به مالوه بانککرده

                                                           
 .ی هستنداین فروض استاندارد و مرسوم در ادبیات سیاستاراری پول - 1
 .Frankel (2011)رای جزئیات بیشتر رجوع کنید به  - ۷

3- Frankel  
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دهند که چارچوب هدفگذاری تورم در کشورهای پیشرفته به مملکرد بهتر آنها در اند. م العات نشان میهدفگذاری تورم را اتتیار کرده

ورم تاند، منگر نشده است، اما اتصاذ چارچوب هدفگذاری مقایسه با کشورهای پیشرفته دیگر که این چارچوب سیاستی را انتصاب نکرده

(.  به نظر ۰2۱2و همکاران،  ۰در کشااورهای در حاث پیشاارفت به کاهر متوساا  نرخ تورم، تالط  تورم و تولید انگامیده اساات )میلر  

های پولی، حتی در مند بودن سایاست رساد آن ه بر مملکرد کشاورهای پیشارفته و در حاث پیشارفت تأثیر اسااسای داشاته، قامده       می

همراه با انع اف سیاست پولی در کشورهای در  مندیرد هدفگذاری تورم و اجرای صویح آن به قامدههای مصتلف اسات. رویک چارچوب

 اند کمک کرده است. حاث پیشرفتی که این چارچوب سیاستی را  پیاده کرده

 منعطف . قاعده، استصواب و هدفگذاری تورم3ـ3

 مندیشااود. از آنگا که قامدهها منگر به زیان اجتمامی کمتری میمندبودن ساایاساات ادبیات مرسااوم بانکداری مرکزی، قامدهدر 

کند. و همکاری بیشتر مموم با سیاستگذار کمک می نماید، به مؤثرترشدن سیاست پولیها برای سیاستگذار وجهه ایگاد میسایاست 

 اند. الزمه، توفیق بیشتری کسب کردهاند، در احراز هدف کنترث تورمی داشاته مند پولهای راهبردی قامدهکشاورهایی که سایاسات   

کردن( به یک بانک مرکزی مستقل با دستور و هدف مشص  کساب شاهرت، نهادساازی مستقل از طریق ام ای نمایندگی )واگذار   

 برای این امر را داشته رش تورمی از طریق کسب شهرت سیاستگذار پولی قابل رفع و رجوا است در صورتی که وی انگیزهاسات. تو 

بودن سیاستگذار پولی نیست. به طور مندبودن به معنای منفعل(. در رویکرد نوین بانکداری مرکزی قامده۴۴۴۰ 2)اساونسان،   باشاد 

منع ف، مقام پولی در قالب تعهدات تود از طریق تعدیل نرخ بهره ساایاسااتی نساابت به    مثاث، در چارچوب نظام هدفگذاری تورم

تووالت اقتمااد سایاساتی فعاث اسات. در این چارچوب، قامده مانند مودودیتی اسات بر مملکرد اسااتموابی سیاستگذار. در ممل      

اند. روش اجرایی آنها قامده تغییرناپذیر و ییرمنع ف دنباث نکردههای تود را بر اسااان یک های مرکزی هیچ زمانی، سایاسات  بانک

مدت برای داشتن آمادگی الزم جهت است. انع اف یا استمواب در کوتاه با یک راهبرد بلندمدت مدتترکیبی از اساتمواب در کوتاه 

نشاده است، اما اتصاذ راهبرد بلندمدت برای ایگاد انضباط و امتباربصشیدن به   بینیهای پیرواکنر به تووالت اقتماادی و شاوک  

های مرکزی در کشاورهای مصتلف )پیشرفته یا در حاث پیشرفت( به سمت  باشاد. طی دو دهه گذشاته بانک  های پولی میسایاسات  

 3اند. برتالف کیدلند و پرسکاتهای استموابی، گام برداشتهمند اما منع ف، در مقایسه با سیاستهای سیاستی قامدهایگاد چارچوب

های مرکزی که این ( و بر اسااان م العات تگربی، این راهبرد مصتل  با نرخ تورم پایین و باثبات سااازگار بوده اساات و بانک۰۴۴۴)

قامده در اهداف پایه از مسااایر و تغییرات بی اناد از تادابیری مانند امالم اهداف چندگانه و انوراف پایه پولی  رویکرد را دنبااث کرده 

 (.2۴۴۰ ۹اند )برنانکه و میشکین،اجتناب ورزیده

نوآوری مفهومی این  بودن، با ه  دارد.پذیری و فعاثها را به همراه انع افسایاست  مندیآن اسات که قامده  ویژگی هدفگذاری تورم

ت توان از یک تابع زیان سیاسهدفگذاری را می هبرای تمریح تعهد سیاستی بانک مرکزی است. قامد کردن قامده هدفگذاریرویکرد باب

ر دارد. ، راهکابه مالوه، این رویکرد برای مگادله سنتی قامده استمواب دست آورد.ه ی به همراه یک الگوی سااتتاری اقتماد ب پول هبهین

ها در چارچوب یک قامده کلی العمل فعاث دارد، اما از آنگا که واکنرنسابت به شارای  اقتمادی مکس   مقام پولی از طریق تابع واکنر

انک مرکزی به های اتصاذشده بگردد. این رویکرد متعهد به توضیح سیاستها در ذهن مموم مصدوش نمیشاود، امتبار سایاست  اجرا می

ا ر تواند انتظارات تورمیشده است و با مقیدکردن مملکرد استموابی میتعهد سایاساتگذار به اهداف امالم  مموم، برای نشاان دادن پیر 

باشااند  تها باید مبتنی بر وضااعیساایاساات نیسااتند، بینیکنند قابل پیرهایی که به اقتماااد اصااابت میکنترث نماید. از آنگا که تکانه

 شود، انع اف در سیاستگذاریبودن، وجهه بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی تضاعیف نمی بنابراین مادامی که به واسا ه فعاث 

 ها وجهه سیاستگذار است.بودن سیاستمودودیت این رویکرد برای فعاث پذیرفته است.

                                                           
1- Miller 

2- Svensson  
3- Kydland and Prescott  
4- Bernanke and Mishkin  
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ترین آنها باید توقق یابد. مه  هایی اساات که در یک دوران گذارشاارطی منع ف مسااتلزم پیرسااازی هدفگذاری تورمپیاده

ه هدف ی بتواند بمقام پولدر ابزار برای آنکه  ، تفویض اتتیارات و استقالثها، هماهنگی با سیاست مالیاند از: واگذاری سیاستمبارت

توان برشمرد: داشتن حداقل یک ابزار اصلی برای های دیگر را میشرطها و پاسصگویی. پیربودن مس ولیتدست یابد، مشص  تورم

ها به مموم در کند  بیان شفاف سیاست را کنترث م لع و انتظارات تورمی مقام پولی بتواند فعالین بازار را از منظر سیاست پولی آنکه

رهای تورم و متغی بینی  توسعه، تعمیق و آزادسازی بازارهای مالی و افزایر توان فنی برای بررسی و پیرچارچوب سیاست ارتباطی

. در 2(۴۴۴۰و همکاران،  ۰های منضب  برای کاهر نرخ تورم و امتباربصشی به سیاست پولی )ماسونامماث سایاسات   کلیدی کالن 

منع ف برای آنکه سیاست پولی داتلی بتواند شرای  پولی و تورم را تعیین کند، مورد تأکید  ادبیات هدفگذاری تورم، داشتن نرخ ارز

مشکالتی که ممکن است نرخ ارز منع ف در کشورهای در حاث پیشرفت و صادرکننده منابع طبیعی ایگاد بوده است. این موضوا و 

 های بعدی مورد بررسی قرار تواهند گرفت.نماید، در بصر

   3. استراتژی حداقل پشیمانی4ـ3

های مرکزی به این نتیگه رسیدند که به است، اما چه لنگری؟ بانک حداقل اصاالحات در هر موی  سایاساتی تعهد به یک لنگر اسمی   

طور مساتقی  به تورم )لنگر اسامی( واکنر نشان   را ییرمساتقی  و از طریق هدف میانی کنترث کنند، بهتر اسات که به   جای آنکه تورم

(. در 2۱۰2و میلر و همکاران،  2۱۰۱است )اسونسن،  دهند. تعهد به این لنگر در کشاورهای در حاث پیشارفت بامث کاهر تورم شاده   

ه گتین ( مسل  کنند و درو تولید )نرخ ارزبرتی از کشورها هدف تورم اولی است اما در موقعیتی نیستند که این هدف را بر اهداف دیگر 

یافته ندارند، و بازارهای توسااعه اابزارهای قیمتی کار این کشااورها  (.3۱۱2 ۱،کنند )اسااتونمیرا دنباث  ۹ساابک راهکار هدفگذاری تورم

 ، مشابهبرای اهداف مصتلف استفاده کنندا چندان کارای از ابزارهای نهو مگبورند از مگمومههستند  سل ه مالیهای مرکزی توت بانک

عهد به و تیستند شفاف ن یالباًو اولویت آنها اهداف سیاستی  ،این شارای  توت . آن مواجه بوده اسات وضاعیتی که بانک مرکزی ایران با  

بستگی به  ITLدر ممل سیاستگذاری توت های سیاستی به طور شفاف و صریح تعیین نشده، از آنگا که اولویت. موک  نیسات آنها نیز 

را  ITLکند. به ملت شرای  ساتتاری و نهادی کشورهایی که وزنی دارد که سایاستگذار برای نرخ تورم، نرخ ارز و دیگر اهداف لوا  می 

توان هدف نرخ تورم در مرحله آیازین را با میانه پایین و بازه نسااابتاً مودود تعیین کرد. باید به این م لب توجه ، نمیکنناد دنبااث می 

بل قا گذار به مرحله بعدیالتقاطی اسات نه یک چارچوب مشص  سیاستی، اما برای  ی گذاری پولسایاسات  رویکرد یک  ITLشات که  دا

 .باشدمی استفاده

نکته قابل فراه  آورد.   را برای اجرای اصاالحات در سایاسات پولی    و زمان الزم را کاهر داد توان متوسا  نرخ تورم می ITLتوت 

، مانند کشورهایی توجه آن اسات که حتی اگر اصالحات، مودود به اقدامات در مرحله اوث باشد، گزینر نرخ تورم به منوان لنگر اسمی 

می ی به اهداف تورکمک کند. متعهدشدن مقام پول تواند به کاهر نرخ تورم و انتظارات تورمیاند، بالقوه میکه از این مرحله مبور کرده

از آنگا که فعالین اقتمااادی جلونگر هسااتند،   6شااود.)هر چند با میانه و بازه نساابتاً باال( به تدریج بامث کسااب وجهه و امتبار او می 

های انتقاث سیاست پولی بر اقتماد تأثیر دارند. بنابراین داشتن یک لنگر های بانک مرکزی از کاناث انتظارات به اندازه سایر کاناثسیاست

 سیاستگذار به رویکردی متعهدکند و این دلیل توبی است که اسامی شفاف و متعهدبودن به آن به مدیریت انتظارات تورمی کمک می 

 (. 2۱۱۹شود که مالوه بر تممیمات سیاستی، بتوان از آن برای مدیریت انت ارات مموم نیز بهره گرفت )وودفورد، 

( اقداماتی به این شرح الزم است: داشتن حداقل یک ابزار اصلی تا ITLبرای بساترسازی دوران انتقاث و گذار به مرحله دوم )پس از  

 ، بیان شااافافرا کنترث کند، کاهر بازه نرخ تورم م لع و انتظارات تورمی ی بتواناد فعاالن بازار را از منظر سااایاسااات پولی مقاام پول 

هت کسااب وجهه. از آنگا که برتی از این اصااالحات برای  و تعهد به اهداف ج ها به مموم در چارچوب ساایاساات ارتباطی ساایاساات 

                                                           
1- Masson 

 .استهمیت این اقدام ید اؤترکیه مکشورهایی مانند برزیل و تگربه  -2
3- Minimum Regret Strategy 
4 - Inflation Targeting Lite (ITL) 

5- Stone  
ر او آشکارا ماند، اگشاده سایاستگذار را باور کنند، بلکه امتبار وی پابرجا می  اهداف امالم، معتبر بودن بانک مرکزی فق  این نیسات که مموم،  (جلونگر)با فر  انتظارات مقالیی  -۱

 .تمایل تود به بر سر قوث بودن را نشان دهد
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های پولی و لنگر ارزی نیز کارکرد دارند، انگام این اقدامات های دیگر سایاسااتگذاری پولی مانند هدفگذاری کل ساازی موفق گزینه پیاده

دارد. ساؤاث مه  آن است که آیا حرکت به سوی   هزینه فرصات نازلی برای ترمی  و بهبود سایاسات پولی در چارچوب هدفگذاری تورم   

دادن سیاست پولی به شرای  داتلی و تورم در مرحله دوم تممی  صویوی است یا آنکه باید به مرحله برای جهت شاناورکردن نرخ ارز 

 بصر بعدی به این موضوا اتتماص دارد. نهایی )هدفگذاری تورم منع ف( موکوث شود؟

 نرخ ارز و مدیریت نوسانات ی. سیاست پول5ـ3

اثر قابل توجهی  مدتدر اقتماد ایران بوده است و در میان و نرخ تورم دادن انتظارات تورمیترین مامل شاکل مه  مدتدر کوتاه نرخ ارز

دن نظام کربدون مشص  های اقتماادی و ترکیب کاالهای قابل تگارت و ییر قابل تگارت دارد. بنابراین سیاست پولی بر سا ح فعالیت 

ر کند. دی را مشص  میهای مالی و پولها در بصردر مرحله نصست، واگذاری و تفکیک سیاستشاود. رویکرد سانتی   بساته نمی  ارزی

مالی و  ۰های منضب سازد. در رویکرد سنتی سیاستمرحله دوم، با تعیین چارچوب سایاست پولی، رژی  ارزی سازگار با آن را معین می 

شده های شناور یا شناور مدیریتاست ارزی در ارتباط با این راهبرد به صورت نرخگیرند و سای پولی موور سایاساتگذاری کالن قرار می  

المللی در آنها و در کشااورهایی که حساااب ساارمایه آنها باز و تورک ساارمایه بین  شااود. در رویکرد متعارف هدفگذاری تورمتنظی  می

 شود و نرخ ارز شناور است. تمور کلی، به ویژه قبلر )بهره( برای کنترث تورم تنظی  میباالسات، سایاست پولی، از کاناث تعدیل نرخ ابزا  

یز شود. این نظر ناین بود که توجه به نرخ ارز بامث تضاعیف درجه تعهد سیاستگذار به نرخ پایین تورم می  2۱۱۸-2۱۱۴از بوران مالی 

اور ندارند، نباید چارچوب هدفگذاری تورم را انتصاب کنند. اما تگربه م رح بود که کشاورهایی که تمایل به داشاتن سیست  نرخ ارز شن  

ادی اقتم بوران مالی اااا اقتماادی اتیر نشان داد که کنترث نرخ تورم تنها هدفی نیست که مقام پولی برای ایگاد شرای  مسامد رشد 

و تصماای  منابع، اتتالث ایگاد کند، کنترث نوسااانات آن نیز به ثبات بصر   تولید نرخ ارز ه  در باید آن را دنباث کند، اگر نوسااانات

(. در کشورهایی که حساب ۰2۱2و همکاران،  2کند )اوستریحقیقی و نیز به ایگاد فضاای کالن مناساب برای رشد اقتمادی کمک می  

های مرکزی بالقوه دو ابزار سیاستی دارند: نیستند )مانند ایران(، بانکبساته اسات و پوث داتلی و تارجی جایگزین کامل   سارمایه نیمه 

 نرخ بهره و مداتله در بازار ارز.

 ی در کشورهای در حال پیشرفت  برای سیاستگذاری پول . مالحظات نرخ ارز۹ـ3

های ارز شناور که مبتنی بر فروضی مانند بدون اص کاک بودن ا نرخدر چارچوب الگوهای اساتاندارد نوکینزی برای اقتمادهای باز کوچک ب 

لی و زمان داتاز طریق ابزار نرخ بهره ثبات ه  ی با تثبیت تورمو چساابندگی قیمت کاالهای داتلی هسااتند، ساایاسااتگذار پول  بازار دارایی

( با م رح 2۱۱2و همکاران ) ۱( و آیکنگرین2۱۱2) ۹(. اما راینهارت و کالوو۱۱۱2 3)کورسااتی و پساانتی،آورد تارجی اقتماااد را فراه  می

هایی مانند بر این امتقادند که کشورهای در حاث پیشرفت به دلیل برتورداری از ویژگی ۴و گناه نصساتین  6های ترن از شاناوری کردن واژه

ها و انقباضی های داتلی و تارجی( با مشکالت امتبار سیاست)جانشین کامل نبودن دارایی ۴مدم ت ابق ارزی و ۸سرمت باالی گذار نرخ ارز

یابد، بودن تضاعیف نرخ ارز مواجه هساتند. در یک اقتماد باز و کوچک، مالوه بر اینکه ثبات تارجی اقتماد در کنار ثبات داتلی اهمیت می  

این اساات که ۰۱ گردد. در حقیقت اسااتدالث این گروه از اقتماااددانانرجی اقتماااد نیز م رح میزمان داتلی و تاهای تثبیت ه ساایاساات

تواند بر ثبات اقتمااااد کالن اقتماااادهای باز کوچک در حاث های مالی و حقیقی میالمللی و نوساااان نرخ ارز از کاناثجریان سااارمایه بین

تارجی اقتماد الزاماً با استفاده از ابزار سیاستی نرخ بهره اسمی در شرای  شناور پیشارفت تأثیر منفی داشته باشد و بنابراین ثبات داتلی و  

 بودن نرخ ارز قابل توقق نیست. برای بررسی این موضوا نصست باید به موضومات زیر توجه داشت:

                                                           
 .مراد از سیاست منضب  در اینگا، سیاست استموابی مودودشده به یک قامده کلی است -۰

2- Ostroy 

3- Corsetti and Pesenti 

4-Reinhart and Calvo 
5- Eichengreen, Hausmann and Panizza 

6- Fear of Floating 

7- Original Sin 
8- High Exchange Rate Passthrough 

9- Currency Mismatch 

 (.۷۰1۰) و فرانکل( ۷۰۰۷)زا یآیکنارین، هاسمن و پان ، (۷۰۰۷) رایننارت و کالوو - 1۰
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ر د ، مس و ...( و نوساناتالمللی کاال  )نفتهای قیمتی در بازارهای بینشاود مالوه بر اینکه تکانه بازشادن اقتمااد بامث می   -

 های تارجی از کاناث نرخ ارزموضومیت یابند این شوک۰المللی( های اسعار و بهره بینبازارهای مالی )ناشای از تغییرات نرخ 

 گذارند.  ثرنیز ا و تورم بر متغیرهای داتلی اقتماد مانند تولید

به طور  نیز گذاری در یک اقتمااد بسته، کاناث نرخ ارز برای ابزار بانک مرکزی )نرخ بهره( نیز مالوه بر کاناث کنترث سارمایه  -

دهد. کاناث ییرمستقی  تأثیر نرخ بهره بر نرخ ارز در اقتمادهای ییرمساتقی  تال  تقاضاای صادراتی را توت تأثیر قرار می  

های داتلی و تارجی باز راب ه برابری نرخ بهره بدون پوشر است که در واقع همان راب ه نبود آربیتراژ بین بازدهی دارایی

 باشد:می

(۰3        )                                                    𝐸𝑡𝑒𝑡+۰− 𝑒𝑡 = 𝑟𝑡 − 𝑟𝑡
𝑓

+ 𝑣𝑡     

شود در اقتمادهای باز کوچک استاندارد میزان تأثیرگذاری نرخ بهره اسمی بر وجود این دو کاناث مساتقی  و ییرمساتقی  بامث می  

 تقاضای کل بیشتر از اقتماد بسته باشد.

به دنباث تغییر در نرخ بهره اسامی، بصر مرضه را نیز از طریق افزایر قیمت کاالهای وارداتی توت تأثیر   ارزتغییرات نرخ  -

 دهد. هر چه میزان وابساتگی کشاورها به کاالهای وارداتی بیشاتر باشد، میزان تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم   قرار می

  بیشتر تواهد بود.

ارچوب کند. در چی در یک اقتماد باز کوچک استاندارد چگونه ممل میپول شود که سیاستا ابتدا بررسی میهبا توجه به این ویژگی

 گذاریبهره مالوه بر کاناث ساارمایه شااود که تعدیل نرخاثرگذاری نرخ بهره بامث می به کاناث ی، اضااافه شاادن نرخ ارز هدفگذاری تورم

اثر گاذارد. با افزایر نرخ بهره اسااامی و کاهر متعاقب نرخ ارز، قیمت کاالهای وارداتی و بنابراین   داتلی از مگرای نرخ ارز نیز بر تورم

 یابد که با باال رفتن نرخنیز کاهر می یابد. در این جریان، مقدار تقاضااای داتلی به دلیل افزایر نرخ بهره اساامی نرخ تورم کاهر می

د شودر مگموا ناپایداری تقاضای داتلی در مقایسه با حالت اقتماد بسته بیشتر می 2کند.تا حدی آن را جبران می ارز، تال  صاادرات 

های موجد تورم، توجه به منشااأ تکانهگردد که آیا در یک اقتماااد باز و کوچک، بدون (. حاث این پرساار م رح می2۱۱2)آیکنگرین، 

اصابت  که به اقتماد های تارجیواکنر مناساب سایاستی افزایر نرخ بهره است؟ پاسخ این است که واکنر سیاستگذار، به نوا تکانه  

رخ لی باشد )به منوان نمونه تغییر در نالملدر بازارهای مالی بین های تارجی ناشی از نوساناتکنند بستگی دارد. در صورتی که تکانهمی

گذاری تارجی به دالیل ییراقتمادی( تروج سرمایه بامث تضعیف نرخ ارز تواهد شد. تضعیف نرخ ارز بهره تارجی یا کاهر در سرمایه

بهره اسمی برای  نیز به دلیل افزایر قیمت کاالهای وارداتی تورم را افزایر تواهد داد. در این وضاعیت سایاسات مناسب، افزایر نرخ   

کنترث تروج سااارماایه و تقویت مگدد نرخ ارز و هم نین کنترث تورم اسااات. در واقع در این حالت افزایر نرخ بهره، ثبات داتلی و  

نماید و ه  به دلیل تقویت نرخ ارز، قیمت کاالهای کند زیرا ه  از تروج سااارمایه جلوگیری میزمان موقق میتاارجی را باه طور ه   

یل گذاری( به دلشود که مقدار تقاضای داتلی )سرمایهگردد. این سیاست بامث میآورد که منگر به کاهر تورم میا پایین میوارداتی ر

گذاری داتلی ناشاای از افزایر نرخ بهره با افزایر صااادرات به دلیل تضااعیف نرخ ارز افزایر نرخ بهره کاهر یابد. این کاهر ساارمایه

 گردد در این حالت نرخ بهره اسمی ثبات داتلی و تارجی را موقق کرده است. مشاهده می طور کهشود. همانجبران می

، مس، فوالد و ... باشد های کاالهای تارجی وارداتی و صادراتی مانند نفتتارجی از جانب قیمت حالت دوم آن است که منشأ تکانه

ها را کاهر کند و تال  داراییرا تضاااعیف می دهند. تکانه راب ه مبادله منفی نیز نرخ ارزر میکاه راب اه مباادله را در اقتمااااد تغیی   

توت تأثیر دو نیروی مصالف تواهد بود. از  المللی م رح بود، در اینگا تورمهای بازارهای مالی بین. برتالف حالت اوث که تکانهدهاد می

ز سوی یابد. اای( و بنابراین تورم داتلی افزایر میرود )اثر فشار هزینهشود و قیمت کاالهای وارداتی باال مییک سو نرخ ارز تضعیف می

دهد. معموالً فر  رم را کاهر میهای داتلی )اثر افت ثروت(، تودیگر کاهر تقاضا برای کاالهای داتلی، به دلیل کاهر ارزش دارایی

                                                           
ز مختل یا نر یالمللنیتجارت ب( ین مالیتأم)افت و پرداخت یدر ،دهدیر قرار میه را تحت تأثیورود و خرود ســرما یهاانیجر بر اینکه ی عالوهالمللنیب یهامیمانند تحر یموارد - 1

 .ندکیم
اما این فرض در مورد برخی از کشورهای در حال پیشرفت صحیح  دهدرا افزایش می خالص صـادرات  ،در اقتصـاد باز کوچک اسـتاندارد فرض بر این اسـت که افزایش نرخ ارز    -۷

 .  دهدنیست و افزایش نرخ ارز به دلیل عدم تطابق ارزی باعث کاهش خالص صادرات گردیده و تقاضای کل را بیشتر کاهش می
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تری را برای ی که وزن بیشیابد. برای سیاستگذار پولای بر افت ثروت یالب است، بنابراین تورم افزایر میبر این است که اثر فشار هزینه

مللی( الزاماً الر نرخ بهره اسمی مانند حالت قبل )تکانه نرخ بهره بیندر تابع زیان تود قائل است، سیاست افزای شاکاف تولید  نوساانات 

 کند زیرا این اقدام بامث کاهر قابل توجهسایاست بهینه نیست. در این حالت امکان دارد سیاستگذار پولی از افزایر نرخ بهره اجتناب  

ابد یافزایر  ه به صورت تدریگی و در یک دوره بلندمدتشود که نرخ بهرتقاضاای داتلی تواهد شاد. در این وضعیت معموالً تگویز می  

 تا آثار منفی این افزایر نرخ بهره بر تقاضای داتلی کاهر پیدا کند.  

قتمااااد باز کوچک ی اساااتاندارد برای یک ای در چارچوب هدفگذاری تورموان نتیگه گرفت که سااایاساااتگذار پولتدر مگموا می

(. زیرا نرخ ۱۱۱2، ۰کمتر افزایر تواهد داد )گومز در مقایسه با نوسانات تولید تورم استاندارد، نرخ بهره اسمی را در واکنر به نوسانات

اثر بیشاتری بر تورم دارد تا از مگرای تقاضاای داتلی. در این حالت سایاستگذار پولی در صورت افزایر نرخ ارز،     بهره از کاناث نرخ ارز

طور که مشااااهده همان2تود بازگردد. هاای بهره را افزایر تواهاد داد و بر مکس، تا آنکه نرخ ارز دوباره به مقدار تعادلی بلندمدت  نرخ

های ارز منع ف کند و نوسااانات نرخاساامی ثبات داتلی و تارجی را در چارچوب این الگوهای اقتماااد باز ایگاد میشااود نرخ بهره می

کند. اما در اقتمااادهای نوظهور به دلیل ساارمت باالی گذار نرخ ارز و مدم مشااکلی را برای تثبیت داتلی و تارجی اقتماااد ایگاد نمی

 3کننده ثبات داتلی و تارجی در شرای  شناور بودن کامل نرخ ارز باشد. ضمینتواند تت ابق ارزی، نرخ بهره اسمی نمی

از کاناث افزایر قیمت کاالهای وارداتی به  مدتنرخ ارز در کوتاه شود نوساناتماملی اسات که بامث می  سارمت باالی گذار نرخ ارز 

( نشان دادند که سرمت گذار نرخ ارز از طریق افزایر قیمت کاالهای 2۱۱2منتقل شوند. راینهارت و کالوو ) و نرخ تورم انتظارات تورمی

، دهای داتلی در اقتماادهای نوظهور بیشاتر از اقتماادهای صانعتی است. هر چه مقدار گذار نرخ ارز باالتر باش    وارداتی به سا ح قیمت 

نفی م ی در صاورتی که با یک تکانه مدت تأثیر بیشاتری بر تورم تواهد داشات. در این حالت سایاساتگذار پول    تغییرات نرخ ارز در کوتاه

افع ت زیرا منراب ه مبادله مواجه شاود، تمایل بیشاتری به افزایر نرخ بهره در مقایسه با حالتی که گذار نرخ ارز کمتر است تواهد داش  

این مساا له بامث  ۹اساات. پذیریبه دلیل کاهر میزان رقابت کاهر تورم از مول تثبیت و تقویت نرخ ارز بیشااتر از زیان کاهر تولید

(، هدفگذاری و تعهد به آن برای ۱ممومی دماتی منع ف )مبتنی بر شااات  کاالها و تشااود که در چارچوب رژی  هدفگذاری تورممی

ه  باالی و س المللیدر بازار بینپذیری کشورهای در حاث پیشرفت رو شود. در واقع به دلیل قیمتسیاستگذار پولی با مشکل جدی روبه

 به ویژه انرژی و کاالهای کشاورزی )از کاناث نرخ ارز( های قیمت کاالهای وارداتیدر معر  شوک کاالهای وارداتی، اقتماد این کشورها

کنند. این ویژگی کننده ظاهر میهای ممرفهای قیمتی به سرمت، تود را در س ح ممومی قیمتو این تکانه گیردو مواد اولیه قرار می

 نوسان داشته باشد و بینیزا و ییر قابل پیربرون شاود که شاات  قیمت کاالها و تدمات ممارفی در این کشورها به صورت   بامث می

ذاری هدفگ بنابراین هدفگذاری و تعهد نسابت به تورم مبتنی بر شاات  کاالها و تدمات ممومی برای کشاورهایی که از سیاست پولی   

کند که کشورهای در حاث پیشرفت به ( پیشنهاد می۱۰۱2فرانکل ) برای حل این مس له، 6کنند بسیار مشکل گردد.تورمی اساتفاده می 
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 . نامدمی (Lean against the Exchange Rate) داخلی بر حسب پول خارجی این قاعده را تکیه در برابر نرخ ارز بر اساس قیمت پول ضمن تعریف نرخ ارز( ۷۰۰۷)آیکنارین  - ۷

جه از در یک اقتصاد باز مستلزم یک در کارایی. های قابل توجنی داردی در اقتصاد باز با اقتصاد بسته تفاوتدهد که سـیاسـتاراری پول  نشـان می  Monacelli (2012)تر، به طور کلی - 3
. است خ ارزنوسان نر ای برایهای داخلی این نوسانات دربرگیرنده سطح بنینهو رابطه مبادله اسـت و در صـورت وجود چسبندگی قیمت  ( های ننایی حقیقیهزینه)آپ مارک نوسـانات 

بنینه  (های ننایی حقیقی ثابتهزینه)پریر های انعطافگیری تخصـــیص منابع در حالت قیمتهای کاالهای داخلی چســـبنده باشـــند، هدفدر یک اقتصـــاد باز حتی اگر تننا قیمت
ای در اقتصادی که از کانال کاالهای مصرفی و سرمایه. برقرار نیسـت  «انطباق آسـمانی »ها سـیاسـتی مطلوب اسـت و    به عبارت دیار انحراف از سـیاسـت تثبیت قیمت  . نخواهد بود

البته . سازدها را غیرعملی میزاست که تثبیت قیمتهای فشار هزینه برونزای قیمت کاالهای وارداتی در حکم تکانهباز اسـت، نوسـانات برون   مواد غرایی و نفت وارداتی مانند واردات
قیمت مبتنی بر نرخ ارز خود  ،دارند که در وضــعیتی که تولیدکنندهاظنار می   Dimitriev and Hoddenbagh (2013)به طور مثال، . مناقشــه اقتصــاددانان اســت این موضــوع مورد

(Producer Currency Pricing )گراری محلی اســتاما در وضــعیتی که قیمت ها همواره بنینه اســتســیاســت تثبیت قیمت( بنابراین نرخ گرار ارزی کامل اســت)کند را اعمال می 
(Local Currency Pricing( )نرخ گرار پایین است )تثبیت نرخ ارز مرجح است سیاست پولی  . 

 . Eichengreen (2002) شتر رجوع کنید به:یحات بیتوض یبرا -۴
5- Consumer Price Index (CPI) 

زا و ساختاری نباشد، هناامی که اقتصاد پس از یک دوره گرار در یک محی  برای اقتصادهای مختلف یک متغیر برون گرار نرخ ارز Ball and Reyes (2008)البته اگر به زعم  -۱
 کردواهد خ پیدا ی افزایشگرار نرخ ارز نیز برای اقتصــادهای متفاوت کاهش خواهد یافت و به تدریج توان هدفاراری و تعند در چارچوب هدفاراری تورم ،پایین قرار گیرد تورم

 .شودتر میاهمیتعت گرار نرخ ارز کمتر، موضوع سربنابراین پس از یک دوره گرار به نرخ تورم پایین .های بانک مرکزی معتبرتر خواهد شدو سیاست



 
 

25 

 

کاالها و تدمات مماارفی  کننده، اقالم انرژی و مواد یذایی را از شااات  قیمتهای مماارفجای تعهد نساابت به ساا ح ممومی قیمت

فگذاری کرده و به آن متعهد شود هداطالق می ۰ایبه دسات آمده را که به آن شات  قیمت تورم هسته  کنند و شاات  تورمی حذف 

ای ه  از نظر تثبیت اقتماد کالن و ه  از نظر معیارهای رفاه دهد که هدفگذاری تورم هستهشده نشان میشوند. اگر چه م العات انگام

که کاالها و تدمات مماارفی دارد اما ضااعف این نوا هدفگذاری این اساات  پیامدهای بهتری نساابت به هدفگذاری تورم شااات  قیمت

ی رسانی درتموص شاتمو اطالا توانند فه  ملموسی از این نوا تورم داشته باشند و این تالف اصل شفافیتکارگزاران اقتمادی نمی

 پذیر باشد.  است که نظارت و پیگیری آن برای مموم امکان

های بانک مرکزی را به وجود در بسایاری از اقتماادهای نوظهور که مشکل معتبر بودن سیاست   مالوه بر سارمت باالی گذار نرخ ارز 

داتلی در اقتمادهای باز و کوچک  ( معتقدند که به ملت جانشاین کامل نبودن ارز تارجی و پوث 2۱۱2آورد، آیکنگرین و همکاران )می

کند و تأکید دارند که تأثیر انقباضاای برای افزایر نرخ ارز در این ورها بروز میدر حاث پیشاارفت، ویژگی مدم ت ابق ارزی در این کشاا 

ها و دولت در اقتمادهای نوظهور ارزی است، در حالی ها، شرکتهای بانککند. با توجه به اینکه بصر بزرگی از بدهیکشورها ایگاد می

ها، دولت و حتی ها، بانکشاارکت شااود، تضااعیف نرخ ارز، ترازنامه گذاری میها بر اسااان پوث رایج داتلی ارزشکه درآمدها و دارایی

های آنها را افزایر تواهد داد. در این حالت گرچه تضعیف نرخ های ارزی دارند منقبض تواهد نمود و حگ  بدهیتانوارهایی را که وام

ها، نگاهای برای بگردد اما به دلیل وجود آثار ترازنامهاضای صادراتی میارز طبق الگوی استاندارد بامث افزایر قدرت رقابتی و افزایر تق

شود. در بسیاری از اقتمادهای می گذاری و ممرفها و دولت تضاعیف نرخ ارز بامث کاهر تقاضاا از مول کاهر تقاضاای سرمایه   بانک

 کند و لذا تضعیف نرخ ارز بامث کاهرآثار افزایر قدرت رقابتی یلبه میای تضعیف نرخ ارز بر نوظهور و در حاث پیشارفت، آثار ترازنامه 

شود، یم منفی راب ه مبادله مواجه شاود که بامث کاهر تولید و افزایر تورم  گردد. حاث اگر چنین اقتماادی با تکانه می و رکود تولید

دهد که از طریق کاهر نرخ بهره، موجبات توریک ساایاسااتگذار پولی تمایلی به افزایر نرخ بهره اساامی نصواهد داشاات و ترجیح می 

گذاری و تقاضاا را مهیا کند. اگر سایاساتگذار در این وضاعیت برای کنترث نرخ ارز و تورم از سیاست افزایر نرخ بهره استفاده     سارمایه 

شود، نرخ بهره اسمی به دلیل آثار انقباضی افزایر طور که مشاهده میهر تقاضاا بیشاتر نیز تواهد شد. بنابراین همان  نماید، مقدار کا

 2تواند ابزاری برای تثبیت داتلی و تارجی این دسته از کشورها باشد.نرخ ارز بر تولید نمی

های راب ه مبادله در کشورهای در پیشرفت که تکانهشده درتموص اقتمادهای در حاث های فوق در کنار این حقایق سابک ویژگی

ها در کشاااورهای در حاث ها و بانک  بنگاههای ایگادکننده ادوار اقتماااادی هساااتنددر کنر TFPهای تر از تکانهحاث پیشااارفت مه 

پذیر دارند اما بازارهای مالی و ارزی آنها از ممق کافی ارز انع اف هایی منع ف با نرخهدفگذاری تورم پیشااارفتی که سااایاسااات پولی

تر پرنوسان زا هستند  در کشورهای در حاث پیشرفت معموالً نرخ ارزهای ارزی برونبرتوردار نیست به میزان بیشتری در معر  ریسک

یج شمار زیادی از کشورهای در حاث پیشرفت، جایگزین کامل ارزهای معتبر نیستند و را از کشورهای پیشرفته است و مالوه بر این پوث

آن بعضااً بسایار قابل توجه است، بامث شده این دسته از کشورها که اقتمادهای    بنابراین صارف ریساک ارزی وجود دارد که نوساانات   

ق کنترث و کاهر نوساااانات نرخ ارز ابزارهای متفاوتی را دنباث کنند و کوچک و باز هساااتند برای ثبات بصر تارجی اقتمااااد از طری

های ارزی در توزیع رژی  ۸پذیر. در نمودار های ارزی میانه را اتصاذ نمایند که در آن نرخ ارز نه کامالً ثابت اساات و نه کامالً انع افرژی 

 اقتمادهای نوظهور ارائه شده است. 

 

  

                                                           
1 - Core Inflation 

در این  .آن بعضاً قابل توجه است آید که نوساناترایج آنها جایگزین کامل ارزهای معتبر نیست، صرف ریسک ارزی به وجود می ای که پوثتر در کشاورهای در حاث توسعه به بیان سااده  -۷

رخ این افزایر ن. دهدشود و آن را افزایر می، به نرخ بهره داتلی منتقل میدهدمینشان  طور که راب ه تعادلی برابری نرخ بهره بدون پوشرنوساانات صرف ریسک ارزی، همان حالت 

ه در شرای ی که بازارهای مالی و ارزی ممیق نباشند ک .شودسیاست پولی نومی تزاح  ایگاد میبنابراین در این حالت میان ثبات بازار ارز و . داتلی سازگار نیست بهره با سایاست پولی 

 جذب کنند، چنان ه سیاستگذار نوسانات صرف ریسک را از طریق نرخ بهره کنترث نکند، اثر تکانه شاده را از طریق تعدیل مرضاه، تقاضا و قیمت در بازار دارایی  های حادثبتوانند تکانه

 ق ارزی، ریسک بازپرداتت ابسارایت تواهد کرد )طبق راب ه برابری نرخ بهره بدون پوشار( و نرخ ارز افزایر تواهد یافت. این نوساانات نرخ ارز با توجه به مسا له مدم ت     به نرخ ارز

 تفاوت باشد.تواند نسبت به آنها بیمرکزی نمیبانک  های داتلی به همراه تواهد داشت و نیز آثار تورمی در پی دارد کهها و بانکهای ارزی را برای بنگاهبدهی
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 ارزی در اقتصادهای نوظهور هایتوزیع رژیم -۹نمودار 

 
 

  Ghosh, Ostry and Quereshi (2013):مأخذ

داتلی )ثبات داتلی( و مداتالت  ( استفاده از دو ابزار نرخ بهره برای کنترث تورم2۱۰2با توجه به نکاتی که گفته شاد، اوستری و همکاران ) 

و با توجه  مدتدر کوتاه و میان۰دهند.را پیشنهاد می« هدفگذاری دوگانه»)ثبات تارجی(   نرخ ارز شده در بازار ارز برای کنترث نوساناتساترون 

 داتلی( سازوکاری برای یمرکزی مالوه بر کنترث تورم )سایاسات پول  بانک  شاود که به فقدان بازارهای مالی و ارزی ممیق در ایران توصایه می 

های نهادی که قبالً به آنها اشاااره شد و با در نظر کنترث نوساانات نرخ ارز نیز تمهید کند. چارچوب پیشانهادی برای اقتمااد ایران با مودودیت   

رزی برای ا به همراه ایگاد یک کریدور مبسته است، رویکرد هدفگذاری توراند و حسااب سرمایه نیمه ها مرتفع نشاده داشاتن این نکته که توری  

ای ای و بر مبنای مگمومهنرخ به صورت دورهنرخ ارز در مرکز این کریدور تقریبی از مقدار تعادلی آن است. این  اسات. کنترث نوساانات نرخ ارز  

گردد. تعدیل نرخ ارز مرکزی های تورم داتلی و تارجی هستند، تعدیل میدر نرخاز متغیرهایی که نشاانگر وضعیت تراز بصر تارجی و تفاوت  

𝐸𝑡
 توان به صورت زیر تمریح کرد.در کریدور ارزی را می ∗
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شات  قیمت داتلی،  𝜋𝑡باشد، در زمان پایه اسات که تقریبی از متوس  نرخ بازار در یک بازه زمانی می  نرخ ارز 𝐸𝑜، ۰۹در راب ه 

πt
f  شااات  قیمت تارجی و𝑋𝑡 ییرنفتی و مالحظات تراز  ، صااادراتای از متغیرهای بنیادی بصر تارجی مانند درآمد نفتمگمومه

𝐸𝑡هاسات. بنابراین   پرداتت
گردد. تعیین سبدی که در این چارچوب با توجه به تغییر متغیرهای بنیادی اقتمااد، طی زمان تعدیل می  ∗

نای شات  قیمت شاود موضاومی فنی اسات. این نرخ با نظر کارشناسی بانک مرکزی بر مب   بر مبنای آن مواسابه می  𝜋𝑡داتلی  تورم

، 𝛿=۰بودن سایر موامل، اگر شود. با ثابتو ... شناسایی می ناتال  داتلی ممرفی، هسته تورم، نرخ تعدیل قیمت تولید کاالها و تدمات

، فرم تعدیل، به نومی قفل تزنده تبدیل 𝛿 <۰گردد. وقتی که بر اساااان راب ه برابری قدرت ترید تعدیل می نرخ ارز مرکزی کریادور 

شود. قفل تزنده در برنامه چهارم توسعه مبنای تعدیل نرخ ارز بود اما این سازوکار به دو ملت مانع کاهر قابل توجه نرخ ارز حقیقی می

و  است و رونق در صادرات معموالً به افزایر حگ  پوث 3ایلب موافق دوران نفت، سیاست پولی در کشورهای صادرکننده کاالها و2نشد. 

ها )مانند قیمت امالک و مستغالت( و چنان ه نرخ گونه قیمت داراییامتبار، اضاافه تقاضا در بازار کاال، افزایر نرخ تورم، باالرفتن حباب 

شااود. در ایران نیز افزایر شاادید قیمت نفت طی یا مقدار تعدیل آن مودود باشااد به کاهر نرخ حقیقی ارز منگر می ارز اساامی ثابت

                                                           
تأثیرگذار است از کاناث مدیریت انتظارات بازار  نرخ ارز کنترث نوساناتشده در بازار ارز مالوه بر اینکه در مداتالت سترون( 2۱۰2)از منظر اوستری و همکاران  - ۰

 .  تأثیرگذار تواهد بود درتموص نرخ ارز نیز بر انتظارات نرخ تورم

به متوســ  ســطح  )fP( های خارجیتعدیل شــده با نســبت متوســ  ســطح قیمت ( داخلی به ازای یک واحد پول خارجی مقدار پول)حقیقی در اینجا نرخ ارز اســمی  نرخ ارز - ۷
  .ها، میاناین وزنی قیمت کاالهای داخلی و وارداتی استمتوس  سطح قیمت. ، تعریف شده استP fEP/ های داخلی،قیمت
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 و تقاضای های دولت، رشد نقدینگیشادید حگ  فروش ارز نفتی را به دنباث داشات که از یک ساو سبب افزایر هزینه    ، رشاد ۸۱دهه 

های داتلی گردید و از سوی دیگر موجبات ثبات نسبی نرخ برابری ریاث اااا دالر و کاهر ت کاالها و تدمات و داراییکل، افزایر قیم

های انضباطی مالی است. نقر صندوق توسعه داشتن نرخ ارز در داتل کریدور، سیاستنرخ ارز حقیقی را فراه  ساتت. از ملزومات نگه

های ارزی دولت بااهمیت اساات. مدیریت ورودی و تروجی منابع ارزی صااندوق  درآمد ساااناتگیری نوملی در این ارتباط برای ضااربه

 های پولی ودولت بر سیاست های بودجههای مالی منضب  تبعات منفی ناترازیاسات. اتصاذ سایاست   توساعه ملی از اجزای قامده مالی 

 کند.  ثباتی در بازارهای مالی را مودود میبی

حوث و حوش نرخ تعادلی اااا که مساایر زمانی آن بر اسان  نرخ ارز ارزی برای مودود کردن نوساانات  مداتله بانک مرکزی در کریدور

گیرد. البته باید توجه داشاات که توت شاارای  نیز برای مودود کردن نامیزانی نرخ ارز واقعی صااورت میشااود اااا و  تقریب می ۰۹راب ه 

 تواند به انباشات ذتایر یا کاهر آن منگر شاود. به طور مثاث، چنان ه انباشات ذتایر ساترون نشود بر نقدینگی    مصتلف، این مداتالت می

تزاح  داشاته باشاد. از طرف دیگر ممکن اسات تصلیه شدید ذتایر کفایت     تواند با سایاسات کنترث تورم  گذارد و بعضااً می داتلی تأثیر می

 تر آن استداتلی دهد. از این جهت به بازی ملیه پوثذتایر بانک مرکزی را زیر ساؤاث برد و به ساوداگران مالمتی در جهت تشادید سفته   

در هر حاث، چنان ه اشاره شد، در میان سازی برای سیاستگذار فراه  باشند. های سترونکه باندهای کریدور تنج نباشاند و ابزار و ساازوکار  

 های منضب  مالی و پولی برای مودود کردن نوسانات نرخ ارز مؤثرترین راهکارها هستند.  سیاست و بلندمدت

 ها بر نقل و انتقاالت پوث و سرمایه، اساناد مالی و بازار بین بانکی موقق گردد و با رفع مودودیت توساعه و تعمیق بازار پوث چنان ه 

سااازی چارچوب هدفگذاری دوگانه به مرحله نهایی و پیاده زمینه برای مبور از، اندازی شااودبازارهای اصاالی و فرمی ارز راه المللیبین

کردن آن باید مالحظات دیگری نیز در نظر گرفته شاااود گردد. البته برای مبور به مرحله نهایی و اجراییی منع ف، فراه  میهدفگذار

 های بعدی م رح تواهد شد.  که در بصر
 

  یسیاستگذاری پول . سطح سوم: ارتقای کارایی4

 سیاستی و تابع واکنش . لنگر اسمی1ـ4

ها، به یک نظام ساایاسااتی نیاز دارند. ایگاد نظام ساایاسااتی برای فرایند   های مرکزی برای توقق اهداف در راسااتای مأموریتبانک

کند. در مرکز این ساتتارهای الزم را ایگاد می (رسانی به مموم )بصر تموصیو اطالا سازی، اجرای سیاست پولیتدوین، تمامی  

ی حوث یک هدف مشص  و کمّی که گیری است. در این رژی ، سیاست پولنظام، رژی  سایاساتی قرار دارد که یک چارچوب تممی   

 هایی برایسیاستی( که رهنمون شاود و بر این اسان قامده سیاست پولی )تابع واکنر گردند، سااماندهی می مموم از آن م لع می

های سیاستگذاری پولی معموث در جهان، ای در چارچوبگردد. چنین ساامانه اسات، تعیین می  مدتاجرای سایاسات پولی در میان  

ح اهداف، تعهد سازمانی به اهداف، امالن ، به طور ساتتاری تعبیه شده است که ارکان آن تعیین صریمانند هدفگذاری منع ف تورم

 مند در جهت احراز اهداف است.هایی قامدهممومی و پیگیری سیاست

 پولی سیاست مند، تعیین لنگر اسمیکردن یک چارچوب سیاستگذاری قامدهشاده، مرحله اوث برای مملیاتی با توجه به نکات م رح

طور مستقی  نرخ تورم تواند به، بانک مرکزی میی برای کنترث نرخ تورمهای پولکردن کلطور که اشاره شد، به جای هدفاسات. همان 

های دوم مهشود که برنادآوری میآن( را به منوان لنگر اسامی برگزیند و بر این مبنا قامده سیاستگذاری را تنظی  کند. یا  بینی)یا پیر

 ها بسیار زیاد بود زیرا دیگر اجزایهایی برای نرخ تورم داشتند ولی به ییر از برنامه سوم، فاصله میان مملکرد و رهنمونتا پنگ  رهنمون

ات کافی در استفاده از ابزار و پاسصگویی، به ، داشتن اتتیارچارچوب سایاستی مانند تعهد سازمانی به اهداف، هماهنگی با سیاست مالی 

 دقت و صراحت طراحی نشده بود.  

مند، هدف سیاستی به مثابه یک ابزار ابالیی اااا ارتباطی برای مموم کارکرد دارد. هدف سیاستی )مثالً نرخ در سایاستگذاری قامده 

کند  ها تعیینبینیها و پیرسیاستگذار باید بر اسان اطالمات، تولیلها و اهداف بانک مرکزی است. درصادی( نشاانگر اولویت   2 تورم

کند؟ در صاورتی که سایاساتگذار تشصی     و نرخ بهره( را ایگاب می که آیا وضاعیت اقتماادی، تغییر در کمیت یا نرخ ابزار )حگ  پوث  
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کند و بر این اساااان اقدام کند، به طور ار را ایگاب میبادهد که شااارای  اقتماااادی )مثالً افزایر فشاااارهای تورمی( تعدیل نرخ ابز  

ه فهمند، قامده بکنند و میدهد تا جایی که افراد قامده سیاستی را مشاهده میها را به مموم مالمت میییرمساتقی ، تغییر در سایاست  

انی رسسازی و اطالاملت، امالم قامده هدفگذاری و نیز شفاف کند. به اینکردن انتظارات آنها ممل میبرای قفل منوان یک لنگر اسامی 

 بینی( به ملت تغییر در وضعیت کنونی یا پیریا نرخ سود حگ  نقدینگی های جدید رشدبه مموم از تعدیل در ابزار سیاستی )امالم نرخ

های مفید است. در این راستا سیاست دادن تعهد سیاستگذار به قامده سیاستی و نیز مدیریت انتظارات تورمیشده اقتمادی، برای نشان

 ارتباطی بانک مرکزی، نقر مهمی دارند.

شده  بینیه تغییر در وضعیت اقتمادی کنونی و پیری، مشص  کردن نووه واکنر سیاستگذاری ببا تعیین رژی  سیاستگذاری پول

های واردشده به اقتماد ایران طی سه ساث گذشته اااا تغییرات در رواب  تگاری برای سیاستگذاری پولی ضروری است. با توجه به تکانه

مناسبت امکان استصراج قوامد هدفگذاری در تارجی و بازار ارز اااا شاناتت کنونی از رواب  سااتتاری اقتمااد مودود اسات و به این     

کردن قامده ابزاری، یا در س وی های ابزاری، از مشکالت اجراییباشد. جدا از مودودیتبسیار دشوار می راساتای اهداف سایاست پولی  

یز کاناث انتقاث اثر سیاست پولی است. تمریح و تر قامده هدفگذاری، شاناتت و دانر مودود راجع به ساتتار اقتماد و ن باالتر و پی یده

در  2هر چند قوامد ابزاری جامعیت قوامد هدفگذاری را ندارند، ۰تر از قوامد هدفگذاری اسااات.کردن قوامد ابزاری سااااده ساااهلاجرایی

ند توانقوامد ابزاری می مواقعی که شاناتت دقیقی از رواب  میان متغیرهای کالن و نیز پارامترهای سااتتاری اقتمااد در دسات نیست،    

بتاً موفق نس ،انداستفاده کرده چارچوبدهد که کشورهایی که برای تنظی  سیاست پولی تود از این تگربه نیز نشان میکارسااز باشند.  

های اتیر، الگوپذیری و تغییرات سااااتتاری در سااااث ۹هساااتناد.  3باه مالوه، طبق م االعاات موجود، قواماد ابزاری موک      .اناد بوده

 ، یک فرایند  همراه با یادگیری است.کردن تابع واکنرپذیری متغیرها را دشوارتر کرده است. توت این شرای ، مشص بینیپیر

 هاکردن سیاست. انتخاب ابزار و اجرایی2ـ4

ث کند را داشااته و در مین حاشاادن باید قابلیت بیان به ازای متغیری که به منزله ابزار ساایاسااتی ممل مییی برای اجراییک قامده پول

صاب ابزار ها انتکردن ساایاساات، قدم بعدی برای اجراییساایاساات پولی توت کنترث بانک مرکزی باشااد. بنابراین، با تعیین لنگر اساامی

افتگی یپولی اسات. الزمه انتصاب و به کارگیری ابزار، داشاتن درک صاویوی از ساازوکار انتقاث پولی در اقتماد و نیز توسعه    سایاسات   

های بازارهای مالی اساات. در بانکداری مرکزی مدرن، مصیربودن بانک مرکزی برای اسااتفاده از ابزار ساایاسااتی در راسااتای مأموریت   

 د است و تعیین تکلیف در این مورد برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ضروری است.شده حداقل اتتیارات این نهامووث

ترشادن نرخ بهره در بسایاری از کشاورهای جهان، از جمله کشاورهای در حاث پیشارفت، به منوان ابزار اصلی بانک مرکزی و      رایج

کشااورهایی اساات که نهاد و بازارهای اقتمااادی مناسااب با این ابزار را دارند اما  این ابزار در تگربه نساابتاً مثبت جهانی حاکی از کارایی

توان این انتصاب را به ساادگی به همه کشورها تعمی  داد. انتصاب ابزار مناسب، مستلزم شناتت ساتتار اقتماد و فرایند  انتقاث اثر  نمی

 ی را که نووه ارتباط بین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی باهای تأثیرگذاری سیاست پولکاراست و برای این کار باید سازو سایاست پولی 

پولی در طوث زمان ثابت نیستند و بستگی به چارچوب  دهد، بررسای نمود. سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست بصر حقیقی را نشاان می 

سیاست پولی  انتصاب ابزار و تعیین تابع واکنر۱حقیقی هر اقتمادی دارند.  حاک  در کشور و وضعیت سایاست پولی، نوا سیست  مالی 

های آنها بر متغیرهای کلیدی هم ون به شناتت بهتری از سازوکار انتقاث اثر سیاست پولی و نیز درجه اثر )ضرایب( ابزارها و طوث وقفه

( بر این باورند که این ساازوکارها در اقتمادهای در حاث پیشرفت و کمتر پیشرفته با  ۱۰۱2و همکاران )6دارد. میشارا  نیاز  و تورم تولید

                                                           
 .  از باشندارسکتوانند می قواعد ابزاری جامعیت قواعد هدفاراری را ندارند، در مواقعی که شناخت دقیقی از پارامترهای ساختاری اقتصاد در دست نیست، قواعد ابزاری با اینکه -1

ت اقتصاد یر در وضعییالن، که نشانار تغک یرهایاز متغ کوچکمجموعه  یکرات در یینسبت به تغ یاسـت پول یدر ابزار سـ  رییتغ هنحو «نش سـیاسـتی  کتابع وا»یا  یابزاره قاعد -۷
 .دهدیح میاست را توض

3- Robust 

 .Taylor & Williams (2011)و  Grohe, Schmitt & Uribe, M. (2007) برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به - ۴
 .Mohanty and Turner (2008) رجوع کنید به - ۹
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بودن و ییر قابل اتکا بودن، دو ویژگی مه  این سازوکارها در اقتمادهای در حاث پیشرفت کشورهای پیشرفته تفاوت جدی دارد و ضعیف

، زها، نرخ اراند از: نرخ بهره، قیمت داراییمرسوم تأثیرگذاری سیاست پولی در ادبیات اقتمادی مبارتهای کاناث۰و کمتر پیشرفته است. 

های تأثیرگذاری سااایاسااات پولی فوق مبتنی بر وجود دهی بانک(، کاناث انتظارات. وجود کاناثبااناک و کاناث وام   امتبااری )ترازنااماه   

( این فرو  را 2۱۰۱یافته تا حدودی یایب هستند. میشرا و همکاران )سااتتارهای نهادی و مالی اسات که در اقتمادهای کمتر توسعه  

 اند:بندی کردهبه صورت زیر طبقه

های تگاری از طریق بازارهای توساا  بانک گری مالیک مرکزی مسااتقل، موی  نهادی مناسااب برای واساا ه  وجود بان -

رفتار با درجه باالی نقدشوندگی ، بازار ثانویه توش2رفتار با درجه باالی نقدشوندگیرسمی، بازار )ذتایر( بین بانکی توش

 شناور. المللی سرمایه و نرخ ارز، درجه باالیی از تورک بینبرای اوراق بهادار دولتی

ان یافته نشدر کشورهای در حاث توسعه و کمتر توسعه شاده درتماوص سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست پولی  اکثر م العات انگام

های باالی پرداتت وام به ممق، رقابت ناق  در بصر بانکی و هزینهق بهادار ک های نهادی ضاااعیف، بازارهای اورادهد که چارچوبمی

ی تا حدود زیادی در این اقتمادها فلج شوند. از نظر میشرا و های مرسوم تأثیرگذاری سیاست پولشود که کاناثبامث می بصر تموصی

شده و به ویژه تفاوت در ساتتار مالی کشورهای در حاث توسعه های اشارهبه دلیل تفاوت (۰2۱2) 3( و میشرا و مونتیل۱۰۱2همکاران )

)کاناث امتباری( ساازوکار یالب در انتقاث اثر سیاست پولی در این دسته از کشورهاست.   ۹دهی بانکییافته، تنها کاناث وامو کمتر توساعه 

یه میان های بازار دارد و بیشتر حاشهای سایاستی تأثیر کمی بر نرخ یر در نرخالبته به دلیل سا ح پایین رقابت در سایسات  بانکی، تغی   

شده، راب ه بین ابزارهای سیاستی بانک دهد. با توجه به نکات م رحالشعاا قرار میرا توت ۱های بانکیگذاری با نرخ وامهای ساررده نرخ

تر شبیه یک جعبه سیاه است و بانکداران مرکزی باید قبل از تدوین یافته بیشمرکزی و رفتار تقاضاای کل در اقتماادهای کمتر توساعه   

 های تأثیرگذاری پولی در کشورهای تود و در دوره تمدی تود اقدام کنند.  های پولی، نسبت به شناسایی دقیق این کاناثسیاست

، م العات کمّی قابل اتکایی که مالمت و درجه اثر این ساایاست را نشان دهد و تولید بانکی بر تورم در مورد اثر تغییر نرخ ساود 

م العات تگربی، راب ه نسبتاً  ۴(.۴۴۱۰ 6ه  نیست )برنانکه و گرتلر،« جعبه سیاه»موجود نبوده و دانر موجود در این زمینه در حد 

دهند اما م العات تگربی درجه تأثیر افزایر نشااان می تورم به ویژه در افق میان و بلندمدتی و های پولکل پایداری را میان رشااد

 و نرخ دادن انتظارات تورمیترین مامل شااکلمه  مدتدر کوتاه دانند. نرخ ارزهای پولی بر تولید را مقداری ناچیز مینرخ رشااد کل

های اقتمادی و ترکیب کاالهای قابل تگارت و ییر اثر قابل توجهی بر س ح فعالیت مدتتورم در اقتمااد ایران بوده است و در میان 

های ابل توجه است. در مقایسه اثر تکانهنرخ ارز بر نرخ تورم ق دهند که اثر آنی تکانهشاده نشان می قابل تگارت دارد. م العات انگام

 (.۰3۴3زاده، بیات و کرمی، شود )مدنیپولی بر تورم با وقفه ظاهر می

فقدان  ،مملیات بانکی بدون ربا نیافتگی بازارهای مالی اسااناد مالی، متنوا نبودن اسااناد قابل معامله مالی و سااازگار با قانونتوسااعه

گذاری در بصر بانکی، ممالً استفاده از ابزارهای بازدهی، قیمت ریساک اساناد و نیز شفاف نبودن نرخ  بازارهای ممیق برای کشاف نرخ  

رساااد که بانک مرکزی توانایی انتصاب ابزار قیمتی برای بر این مبنا به نظر نمی .ناموتمل کرده اسااات مدتقیمتی در ایران را در کوتاه

ه در سه دهه گذشت کماکان ابزار اصلی بانک مرکزی است. مدت پایه پولیرا داشاته باشاد و در کوتاه   مدتسایاساتگذاری در کوتاه میان  

 ای برای انتصابیافتهاند. کشورهای در حاث پیشرفت هنوز بازارهای مالی ممیق و توسعهکشاورهای زیادی ابزار نرخ بهره را انتصاب کرده 

ر د ابزار ندارند و استفاده از ابزار نرخ بهره در این کشورها کمتر رایج است. به هر ملت، اگر در حاث حاضر امکان استفاده از نرخ سوداین 

تر رب  در افقی بلندمدتفراه  نیست، الزم است بانک مرکزی و نهادهای ذی یا نرخ ساود بانکی به منوان ابزار سایاسات پولی    بازار پوث

                                                           
مشترک و جامعی  یتأثیر ضعیف بر متغیرهای حقیقی به ویژه تقاضای کل و غیر قابل اتکا بودن به مفنوم آن است که هیچ کانال تأثیرگراری سیاست پول ضعیف بودن به مفنوم - 1

 .بستای دارد های مورد بررسیشده، به کشورهای زمانهای شناساییوجود ندارد و کانال
2- Liquid and Well- Functioning Market 

3- Montiel  
4- Bank Lending Channel 
5- Banking Spread 

6- Bernanke and Gertler 

تأثیر ر نرخ بیطور مثال تغییرات خیلی کم ده ب. بستای داشته باشد ممکن است به مقدار تغییرات آن در ایران، عالمت جبری تغییرات نرخ ارز با توجه به متوس  باالی نرخ تورم -7
 .  باشد و تغییرات بزرگ و قابل توجه اثر منفی داشته باشد
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برای رفع موانع قانونی و نهادی توساعه بازارهای مالی مگدانه همت گمارند تا بازارهای مالی، اشصاص حقیقی و حقوقی بتوانند بر اسان  

و برتی  مدت پایه پولیاسب در اتتیار داشته باشد. در کوتاهگیری کنند و بانک مرکزی نیز ابزارهای قیمتی منهای شفاف، تممی قیمت

ها به بانک مرکزی، کماکان ابزار اصاالی ساایاسااتی اساات. بنا بر نکات فوق و نیز ساااتتار فعلی اقتماااد و از اجزای آن، مانند بدهی بانک

و ابزار سیاستی پایه  ۰سیاست پولی نرخ تورم یبازارهای مالی در ایران و دانر موجود، ساازوکار انتقاث اثر سایاست پولی، اگر لنگر اسم  

نکته قابل توجه آن است که اجرای سیاست پولی در مرحله  2پولی باشاد، من قاً، اولویت اوث سایاسات پولی باید کنترث نرخ تورم باشد.   

راحل بعدی اصااالحات پیشاانهادی که رژی  پولی به اشااکاث  منوط به اسااتفاده وساایع از ابزارهای قیمتی نیساات، اما در م  (ITL)اوث 

 یابد.شود، وجود ابزارهای قیمتی اهمیت بیشتری مینزدیک می تری از هدفگذاری تورمکامل

کنترث کافی امماث نکرده اسااات. بانک مرکزی برای  های معدودی، بانک مرکزی بر پایه پولیدر دوره مورد م العه، بگز سااااث

ی ابزار دارد اگر چه کافی نیساتند و کارکرد مؤثرتر آنها مساتلزم تقویت و اصاالح و نیز استفاده از آن در قالب    امماث کنترث پایه پول

تاکنون به طور مستقی ، مصالفت سیاسی برای کنترث  یک چارچوب سایاستی است. به مالوه، در مقایسه با استفاده از ابزار نرخ سود 

ها و سازوکارهای اجرایی آن م رح به هر ترتیب، پس از تعیین لنگر و انتصاب ابزار، اجراکردن سیاست 3پایه پولی منوان نشده است.

ه وضعیت وابسته ب ی سیاست پولیرکزی باید قامده سیاستی )تابع واکنشاقتمااد باشاد، بانک م   ، لنگر اسامی شاود. اگر نرخ تورم می

در  )یا در یک جدوث زمانی مدتپایه پولی در افق میان اقتماد( را بر اسان تعدیل کمیت ابزار تعیین کند. ارائه یک برنامه نرخ رشد

ترین روش برای این منظور اسات. در این حالت سااده، برنامه نرخ رشد پایه پولی در ممل به قامده   ترین و ابتداییمدت( سااده میان

ولت بر د ها و نیز بررسی بودجهبینیشاود و نرخ رشاد آن متناسب با وضعیت کنونی و پیر  سایاسات پولی بانک مرکزی تبدیل می  

شدن تابع واکنر، یک فرایند  همراه با گردد. البته تعیین قامده سایاساتی و مشص   های داتلی و تارجی تنظی  میتال  دارایی

های زمانی یادگیری اسات. مه  آن اسات که ابتدا چارچوب سایاساتی تعیین شود و در آن قالب، نووه تعدیل ابزار با توجه به وقفه    

ها م لوب آن است که سیاستگذاری پولی جلونگر باشد و مملیات سیاستگذاری . به ملت وجود این وقفهسیاست پولی مشص  گردد

 پولی واکنر به رتدادها نباشد.

   4«پنجره تنزیل»و عملیات شبه  بانکی. بازار بین1ـ2ـ4

باشد و می یگیری سیاستگذار پولدهنده جهتاست، تعیین نرخ سیاستی ه  مالمت در کشورهایی که نرخ بهره ابزار اصلی سیاست پولی

گذارد. تعدیل نرخ ساایاستی بالقوه از (  اثر می۱بر سااتتار نرخ بهره )منونی بازده  بانکیو بازار بین مدتهای بهره کوتاهه  از طریق نرخ

تری برای سیاست پولی است و دهی بر بصر حقیقی تأثیرگذار اسات. اگر فر  شاود نرخ بهره ابزار مناساب   نرخ بهره و وام اثطریق کان

ها انکها )ذتایر( بابزار کلیدی بانک مرکزی برای تعدیل سااررده امکانات اجرایی اسااتفاده از این ابزار نیز مهیا باشااد، هم نان پایه پولی

متغیری  ،و پایه پولی زا، متغیر سیاستی برونزد بانک مرکزی، به منظور رسیدن به نرخ سیاستی مورد نظر است. در این حالت نرخ سودن

سیاستگذاری تعدیل نرخ سایاستی در راستای  برای در جهان مرکزی های مه  بانکاز ابزارهای  «پنگره تنزیل» 6.گرددمیتلقی  زادرون

تواند به های استفاده از این ابزار با قانون مملیات بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی از سه طریق مصتلف می. با توجه به مغایرتپولی است

و اضافه  ها، ت وط امتبارینزد بانک اند از: ساررده سایسات  بانکی اقدام کند که مبارت   تر مدیریت نقدینگیتزریق منابع یا به طور کلی

بانک « ه تنزیلپنگر»بدون توجه به آنکه نرخ ساود یا پایه پولی ابزار سیاستی باشد، تنظی  جریان نقدینگی میان شبه  ها. برداشات بانک 

. بازار ه  استمدت )شبانه( مهای کوتاهمرکزی )سه کاناث فوق و بازار بین بانکی( برای تسهیل مرضه و تقاضای وجوه و نیز مدیریت نرخ

بصشاای داشااته اساات. به ملت های اتیر مملکرد رضااایتطی ساااث های تمااوصاایمدت بانکبین بانکی برای مدیریت نقدینگی کوتاه

فاده ر ابزار مورد استاند. در حاث حاضها در این بازار فعاث نبودهبه منابع بانک مرکزی، این دسته از بانک های دولتیدساترسی بهتر بانک 
                                                           

 .باشند، همچنان نکات فوق صادق هستند ی لنار اسمیهای پولاگر کل -1
 .  شده و میاناین آن طبیعتاً بر عنده کارشناسان بانک مرکزی استهدف تعیین بازه نرخ تورم -۷
 . های ضدتورمی و انضباطی باشدنکردن اختیارات بانک مرکزی در اعمال سیاستتواند معلول عملالبته این می -3

4- Discount Window 

5- Yield Curve 

دهد ها را کاهش مینرخ (افزایش پایه پولی) داند با تزریق نقدینایباالتر از نرخی است که سیاستارار پولی برای وضعیت اقتصادی مناسب می به طور مثال اگر نرخ در بازار پول -۱
 . عکسر و ب
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بازار بین بانکی تاکنون حلقه ارتباطی مهمی میان سیاست پولی و بصر بانکی، به ویژه  ۰در معامالت بازار بین بانکی تودیع سررده است.

اد است. به یها نسبتاً زبانکی و  نرخ ت وط امتباری بانک مرکزی به بانکبرای مملیات انقباضای، نبوده اسات. شکاف میان نرخ بازار بین  

تود کنترث داشته باشد و از انبساط بیر از حد  ها برای منابع، جهت آنکه بانک مرکزی بر ترازنامهدلیل باال بودن مساتمر تقاضای بانک 

کند. به این ملت نرخ اممالی از سوی بانک مرکزی بیشتر امماث می های متقاضی تسهیالتآن جلوگیری نماید، نرخ باالیی را برای بانک

 جنبه انضباطی دارد تا سیاستی.

ها شااده برای ارائه ت وط امتباری به بانکتعیین« نرخ ساایاسااتی»الزم اساات که  کردن ابزارهای قیمتی سایاساات پولی برای فعاث 

اط ( همسو و میزان باشد و در این ارتببانکیفروشی )بینکند با نرخ ممدهممل می« پنگره تنزیل»توس  بانک مرکزی که از طریق شبه 

فروشاای و های تردهشااکاف بزرگی با نرخ 2های باالی بازار بین بانکیایفا نماید. نرخ تری در بازار بین بانکیمرکزی نیز نقر فعاثبانک 

گردد. انگام اقدامات الزم برای میزان کردن و همسااوسااازی دارند که به ملت فقدان بازارهای مالی، آربیتراژ نمی مدتهای کوتاهسااررده

 ی است.    سیاستگذار پولها از جمله اصالحات پیشنهادی برای نرخ

« زیلپنگره تن»و شااابه  ، بازار پوثبانکیتر میان بازار بینحرکت به ساااوی ابزار قیمتی، ارتباط نزدیک در افق میان و بلندمدت

کند و برای توقق این امر باید زمینه ایگاد و مشارکت بیشتر مؤسسات مالی که در این بازارها فعاث باشند بانک مرکزی را ایگاب می

یر مرضااه و تقاضااا میان بازارهای فوق بیشااتر در ساایساات  بانکی و بازار امتبارات به افزا کمتر و شاافافیت فراه  شااود. نااطمینانی

 گردش امتبار دچاربانکی،  به مانده تسهیالت الوصوثهای مشاکوک انگامد. در شارای  اقتماادی فعلی، به ملت نسابت باالی وام   می

بر  یاثر سیاست پول سازوکار ،، ادامه این وضعنداهای ثبات مالی با سیاستگذاری پولی در ه  تنیده شدهو سیاست شده استمشاکل  

ر ها مالوه بدهی بانککردن کاناث وامها برای فعاثدر مق ع کنونی، افزایر ساارمایه بانک .رده اسااتاقتماااد را بیر از پیر مبه  ک

ها و کاهر نااطمینانی در بازار پوث و امتبار است، نومی سیاستگذاری پولی بانک کردن ترازنامهاینکه اقدامی مناساب برای مستوک  

ها ه  از ای انتصاب شود، شایسته است که بازسازی و تقویت سرمایه بانکگردد. بدون توجه به آنکه چه رژی  سایاستی نیز تلقی می

و نقر بانک مرکزی در این فرایند  موضوا مه  سالمت بانکی ها قرار گیرد.بعد ثبات مالی و ه  از بعد سیاست پولی در صدر اولویت

 تارج از حوصله این مقاله است.

 سیاستی   . تابع واکنش2ـ2ـ4

هدفگذاری در طور که اشااره شد، شناتت کنونی از رواب  ساتتاری اقتماد مودود است و به این مناسبت، امکان استصراج قوامد  همان

کردن رسد. تمریح و اجراییضروری به نظر می مدتباشد اگرچه در افق میانبسیار دشوار می مدتبهینه در کوتاه راستای سیاست پولی

 های رفتاری ماملین اقتمادی نیستنداری ساده مبتنی بر پایهتر است. اگر چه قوامد ابزتر و در افق کوتاه مملیقوامد ابزاری سااده، سهل 

هستند.  ۱اند مملکردی مناساب داشاته و مستوک   ( اظهار داشاته ۰۰۱2) ۹( و تیلور و ویلیامز۱۱۴2) 3گروه و اریبه-اما چنان ه اشامیت 

ی، شوند. در شرای  کنونطراحی می و شکاف تولید« بادتکیه بر »ی چون ای سایاست پول البته قوامد ابزاری سااده بر اساان اصاوث پایه   

سیاستی، فرایندی همراه با آزمون و ت ا و یادگیری است، به ویژه که نوا ابزار اصلی سیاست پولی )کمّی یا  کردن تابع واکنرمشاص  

 تورم تر هدفگذاریداشت که بانک مرکزی برای گذار به مراحل پیشرفتهچندان دور هنوز مشص  نیست. باید توجه قیمتی( در آینده نه

نیاز به ابزارهای قیمتی تواهد داشات. بر این اساان، جدا از اقدامات اسااسای برای گسترش و توسعه بازار پوث و توسعه ابزارهای مالی     

، ارتقای ظرفیت فنی اااا توقیقاتی بانک مرکزی از جمله در این زمینه ضروری است. در برای تساهیل مملیات مالی سیاستگذاری پولی 

یافته و ابزارهای سیاستی قیمتی کارا در اتتیار باشند، شناتت  های الزم انگام شاده باشد، بازارهای مالی توسعه صاورتی که نهادساازی  

                                                           
 (.1393)به خوانساری برای توضیحات بیشتر راجع به انواع ابزارها رجوع کنید  -1

 . به غیر از یک ماه و نیم آخر سال 139۷های سال نرخ -۷
3- Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. 

4- Taylor and Williams 
5- Robust 



 
 

32 

 

د داشته باشد، تابع واکنر سیاست پولی در قالب رویکرد هدفگذاری توبی از سااتتار اقتماادی و سازوکار اثر انتقاث سیاست پولی وجو  

 سازی است.  قابل طرح و پیاده بینیمبتنی بر پیر

، بینیهای اقتمادی و مالی یا واکنر به تووالت قابل پیری جلونگر و واکنر سریع به تکانههای پولکردن سایاست در راساتای اجرایی 

های اطالماتی، گردآوری هفتگی اطالمات مملیات ارزی و مالی و تلفیق و تصلیه اثرات آنها در تراز بانک مرکزی اقداماتی نظیر توساااعه بانک

های تولیدشده بینیی سایاساتی و نیز پیر  سااز الگوها برای شابیه  ، تقویت بصر توقیقات اقتماادی و باالبردن دقت و کیفیت و پایه پولی

های پولی هساتند. ایگاد هماهنگی نهادی میان کمیته سیاست  برای متغیرهای کلیدی اقداماتی الزم و مفید جهت باالبردن دقت سایاسات  

ه ها، به کمیته سیاست پولی، ببینیه پیرای و موردی، از جملهای دورهو بصر کارشناسی اااا توقیقاتی بانک مرکزی و ارائه گزارش پولی

شورای  ها میان کارشناسان بانک وبینی و تولیلها، پیرکند. از آنگا که رفت و برگشت گزارشکیفیت و بهنگام بودن تمامیمات کمک می 

ید، به افزاتی آنها میهای در دست م العه توس  شورای سیاست پولی به موتوای اطالماساازی اثرات سایاست  سایاسات پولی، و نیز شابیه   

 ورمکند. هدفگذاری منع ف تگیری، ینای کارشااناسای آنها و بنابراین پصتگی تماامیمات کمک می ها  قبل از تمامی  ارزیابی اثر سایاساات 

تممیمات  ۰گذارند،های پولی اثرات تود را بر متغیرهای مورد توجه بانک مرکزی با وقفه میچارچوبی جلونگر اسات و از آنگا که سایاسات   

های کالنی را های مرکزی در جهان سرمایهاندازی چارچوب هدفگذاری منع ف، بانکشود. برای راهها انگام میبینیسایاساتی بر پایه پیر  

اسااتی یها برای ارزیابی سااسااازیها و شاابیهبینیهای اطالماتی الزم برای انگام پیربه ارتقای ساا ح ملمی، کیفیت نیروی انسااانی و بانک

 اند. چنین اقداماتی توس  بانک مرکزی در کشور ضروری است.اتتماص داده

 . سیاست ارتباطی3ـ4

ازی سرسانی مؤثر و شفاف بانک مرکزی به مموم است که در شفافی، اطالامکمل اقدامات پیشانهاد شاده در زمینه سایاستگذاری پول   

 کند. اکثر بانکدارانهای اتصاذشده و در نهایت، مدیریت انتظارات مموم نقر مهمی ایفا میمرکزی و توجیه سایاسات  های بانک فعالیت

د. چنان ه شوهای بانک مرکزی به مملکرد بهتر منتج میسیاست نظران حوزه سیاستگذاری پولی معتقدند که شفافیتمرکزی و صااحب 

 تواند با ایگاد دانرهای ارتباطی مییابد و سیاستسایاسات پولی افزایر می   آگاه باشاند، کارایی  اسات پولی مموم از اهداف و ابزار سای 

ارتباطات کلی چارچوب سیاستگذاری پولی را  ۴رسانی کند. نمودار رسانی و پیغامممومی، به طور مؤثری برای سایاساتگذار پولی اطالا  

 دهد.ینشان م

 ها و اقدامات جاری ودادن به انتظارات بازار، تلقی کارگزاران اقتماادی از سیاست ترین موامل در شاکل با توجه به اینکه یکی از مه 

های در صورتی دارای تأثیر بیشتری بر فعالیت در آینده است، سیاست پولی بینیآتی بانک مرکزی در واکنر به وضاعیت جاری و پیر 

های بانک مرکزی اهداف معین و قامده مشصمی اقتماادی تواهد بود که بتواند انتظارات مموم را مدیریت و هماهنج کند. اگر سیاست 

ی های سیاستین و واکنرنداشاته و استموابی باشد، توان مدیریت انتظارات وی نیز   مودود تواهد بود اما اگر اهداف بانک مرکزی مع 

مموم را مدیریت کند که این به نوبه تود رفتار  تواند انتظارات تورمیها و تمامیمات سیاستی می مند باشاد، مالمت بانک مرکزی قامده

نتظاراتی درتمااوص وضااعیت های بانک مرکزی چه تمااور و اسااازد. اینکه در نتیگه اقدامات و ساایاسااتماملین اقتمااادی را متأثر می

گیرد از اهمیت بسیار زیادی برتوردار است و به همین دلیل مدیریت انتظارات متغیرهای بنیادین در ذهن کارگزاران اقتمادی شکل می

انتظارات توانده ( نیز در مقاله تود سیاست پولی را هنر مدیریت 2۱۱۹ی است. بر این اسان وودفورد )از اجزای مه  سایاستگذاری پول 

 است. 
که  های سیاستی بانک مرکزی استها و بنابراین امالنطور که اشاره شد، معتبر بودن سیاستی، همانیکی از مناصار مه  مدیریت انتظارات توسا  سیاستگذار پول  

( در چارچوب پایبندی بانک مرکزی به یک قامده ۱۱۸2) 2آید. بالیندرمند به دست میقامده شاده و سایاست پولی  از طریق پایبندی بانک مرکزی به اهداف تعیین

                                                           
و وقفه در اثر  یوقفه در اجرای سیاست پولگیری، وقفه شـناسـایی وضعیت اقتصادی، وقفه در تصمیم  : اند ازه عبارتکچند نوع وقفه وجود دارد  به طور بالقوه در سـیاسـت پولی   -1

های داخلی مدت زمانی است که میان شناسایی مسئله و اقدام سیاستی برای وقفه. وقفه داخلی و وقفه خارجی: توان به دو دسته تقسیم کردیها را ماین وقفه. سـیاست اجراشده 
د که کردنها افرادی مثل فریدمن توصیه میبه علت وجود این وقفه. گرددیاثر سیاست اجراشده بر اهداف ظاهر م وقفه خارجی مدت زمانی است که. شودمدیریت آن صرف می

  .  ثابت پول را دنبال کند بودن در سیاستاراری، سیاست نرخ رشدبنتر است بانک مرکزی به جای فعال
2- Blinder 
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مدیریت  ، بهترین روش برایهای اقتمادی و تورمسیاستگذاری پولی بر این باور است که به دلیل وجود کاناث تأثیرگذاری انتظارات بر س ح فعالیت

ر است. از منظر بالیند اقتماادی در بازار، ایگاد فضاای نهادی توسا  بانک مرکزی برای برقراری حداکثر شافافیت    راب ه بانک مرکزی و کارگزاران 

تر باشد مؤثرتر تواهد بود زیرا تا حد بیشتری توان همسوسازی باورهای فعاالن بازار را تواهد داشت. بینی( هر چه سایاست پولی قابل پیر 2۱۱۸)

زی های بانک مرکشرای ی که اطالمات کامل نباشد، کارگزاران اقتمادی نسبت به وضعیت اقتمادی مدم اطمینان داشته و در مین حاث امالناما در 

ر حداکث باشاد، برای بانک مرکزی حتی در شارای  پایبندی به قامده سایاساتگذاری پولی سیاست ارتباطی     ۰نزد کارگزاران اقتماادی درک ممومی 

شده ( با استناد به مسابقه زیبایی م رح۱۱۱2) 2شفافیت، لزوماً و همواره سیاست ارتباطی بهینه نصواهد بود. برتی اقتماددانان مانند موریس و شین

 مات کارگزارانگیری را در شاارای ی که کارگزاران اقتمااادی دارای مدم اطمینان نساابت به وضااعیت اقتمااادی بوده و اقداتوساا  کینز، این نتیگه

های بانک مرکزی اند. آنها معتقدند که در چنین شرای ی امالنبه چالر کشیده 3گذاردهای هر یک از بازیگران تأثیر میاقتمادی بر بازدهی فعالیت

ان اندازه که امالن اطالمات به اقتماد را ه  دارند. بنابراین به هم ۹دهیمالوه بر انتقاث اطالمات درتموص متغیرهای بنیادین اقتمادی نقر مالمت

یادین متغیرهای بن بینیناپذیر بانک مرکزی در ارزیابی و پیرصاویح به کارگزاران اقتمادی دارای آثار مثبت اقتمادی تواهد بود ت اهای اجتناب 

( بر این باورند که ت اهای 2۱۱۱ریس و شین )شاود که رفاه اجتمامی را کاهر تواهد داد. مو اقتمااد منگر به مدم تصمای  مناساب منابع می   

شود یابد و بامث میای که در مدیریت انتظارات کارگزاران اقتمادی دارد به بازار انتقاث میکنندهبه دلیل نقر هماهنج ۱ناپذیر بانک مرکزیاجتناب

 6کزیهای بانک مرکه به آن واکنر بیر از حد به امالنبین وضاعیت بنیادین اقتمااد و انتظارات بازار از وضاعیت اقتماادی به نووی فاصله افتد     

های منتشره، ارتقای توان تولیل و ارزیابی و افزایر داده شود تا با افزایر کیفیتشاود. برای حل این مشاکل به بانک مرکزی تگویز می  اطالق می

تا سایاسات شفافیت حداکثری تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. در مگموا    ها میزان ت اهای موجود نزد بانک مرکزی را کاهر دهدبینیدقت پیر

های اطالماتی، نهادی و...( بیشاتر باشد بانک مرکزی باید نسبت به  توان گفت در شارای ی که احتماث ت ای بانک مرکزی )به لوا  مودودیت می

  ۴شد.رسانی و ارتباط با کارگزاران اقتمادی وسوان بیشتری داشته بانووه اطالا

 گیری انتظاراترسانی و شکلاطالع -۶نمودار 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1- Common Knowledge 

2- Morris and Shin 

  .شودگفته می Strategic Complementarityبه این وضعیت در اصطالا اقتصادی  -3
4- Signaling Role of Central Bank Announcements 

 . ندارد (Misrepresentation)برای تدلیس ای ریز اجتماعی است و انایزهدر اینجا فرض بر این است که بانک مرکزی برنامه -۹

6- Over- Reaction to Public Announcements 

7-  (Cournand and Heinemann, 2008)   در این چارچوب دو نوع سـیاسـت اطالع ( رسـانی جزئیPartial Publicityو شفافیت ) ( جزئیPartial Transparency را )

سعی  هابانک ( سـیاستارار با افشا نکردن برخی از اطالعات مربوی به ترازنامه Bank run) هافرار به بانککنند. در تجربیات تاریخی مواردی وجود دارد که برای جلوگیری از مطرا می

 .رخ داده است 2۱۱۸-2۱۱۴های بانکی داشته است. چنین رفتارهایی در جریان بوران مالی ا اقتمادی در ممانعت از بروز بوران
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 بندی. جمع5

ارزه همراه باشد و مب های بانک مرکزی یالباً با تورمسل ه مالی، فقدان اتتیارات کافی و چارچوب سیاستی معین بامث شده که سیاست

ای باشد. آثار  این رویکرد انوراف مستمر از اهداف و مبتال شدن اقتماد ایران به تورم مزمن طی با تورم نیز به صاورت مق عی و آستانه 

را توت  یگیری سیاستگذار پولکه به طور مساتقی  یا ییرمستقی ، مملکرد و نووه تممی   ییهاسااث گذشاته بوده اسات. نارساایی     2۱

ی های سیاستنبودن اولویتبه این شرح هستند: تعدد وظایف و مشص امکان توقق اهداف مقام پولی را مودود کرده،  تأثیر قرار داده و

زارهای نبودن اب  در دسترن ها و تفکیک وظایف بین دستگاهی  فقدان قامده مالینبودن انتمااب سایاسات   بانک مرکزی به ملت معین

های مالی   فقدان نهادسیاست پولی بودن تعهد به لنگر اسمیمتنوا سایاساتی  نداشتن اتتیارات کافی برای استفاده از ابزارها و ضعیف  

در  فکری یالب ولی و فقدان پارادای یافته و بازارهای ممیق مالی  مدم شااناتت کافی نساابت به ساازوکار انتقاث آثار ساایاساات پ توساعه 

 سیاستگذاری پولی.  

مرکزی میسر نیست. بلکه حل مشکالت حل مشاکالت فوق تنها از طریق اصاالحات درونی در سااتتار و رویکرد سیاستگذاری بانک   

الزم است  یسیاستگذاری پول برای اصالح نظامتر، کلیباشد. به بیانسیاستگذاری کالن اقتمادی میفوق در گرو اصاالح گساترده نظام   

که از اصالح راب ه بین نظام سیاستگذاری کالن اقتمادی با نظام سیاستگذاری پولی آیاز کرد. زیرا تا مادامی که این راب ه اصالح نگردد 

باثبات اقتماااد کالن و پاسااصگویی به مملکرد در افق میان و  ، ایگاد موی توان انتظار داشاات از ساایاسااتگذار پولی در کنترث تورمنمی

های مذکور الزم اسات که اصاالحاتی سالساله مراتبی و از باال به پایین در سااه س ح متفاوت، به     . بنابراین برای حل نارساایی بلندمدت

ین مقاله ادر در سایاستگذار پولی انگام شود.   ایر کاراییترتیب برای افزایر اتتیارات بانک مرکزی، ارتقای نظام سایاساتگذاری و افز  

رای پیشنهادهایی ب در این راستاو شاناسایی گردید و  را تساهیل کند بررسای   که دساتیابی به این ساه مؤلفه    ایموامل نهادی و قانونی

 . سازی آن ارائه شده استپیاده

ن مودوده ی، تعییو پول ارائه گردید. در باالترین س ح راهبرد تفکیک سیاست مالیبساته اصالحی پیشنهادی در سه س ح متفاوت  

 ها، تعیین اهداف و نیز تفویض اتتیاراتبدون تفکیک و انتماب سیاستو اتتیارات آنها و نووه هماهنگی میان این دو پیشانهاد گردید.  

موفق وجود نصواهد داشاات. وجود قامده و انضااباط مالی زمینه اجرای بهتر   جرای یک ساایاساات پولی الزم برای توقق اهداف امکان ا

است.  های سیاستی، شورای پوث و امتبارگیریساازد. در سا ح دوم و در صدر بانک مرکزی، مرجع تممی   سایاسات پولی را فراه  می  

که این شورا به دو بصر مگزای کمیته سیاستگذاری پولی و شورای نظارت بر ثبات و سالمت بصر مالی تفکیک شود.  گرددتوصیه می

 .ابزاری مقام پولی است صیانت از استقالث نقر اصلی شورای پوث و امتبار )کمیته سیاستگذاری پولی( تعیین اهداف مملیاتی و

های متفاوت پولی، چارچوب هدفگذاری المللی، میان رژی طبق تگربه بین ی اقتمااد ایران مشاص  نیست.  در حاث حاضار رژی  پول 

با توجه به مودودیت بازارهای مالی، امکانات کنونی بانک مرکزی و نیز . مملکرد مثبتی در زمینه کنترث تورم داشاته است  منع ف تورم

پذیر نیساات، اما در یک دوره گذار، به طور مثاث طی یک برنامه ارچوب ساایاسااتی در حاث حاضاار امکان سااازی این چها، پیادهتوری 

توان در قالب راهبرد حداقل پشیمانی توان چارچوب هدفگذاری منع ف تورم را مملیاتی کرد. حرکت در این مسایر را می سااله، می پنج

و در  مدتطراحی کرد. در کوتاه« هدفگذاری منع ف تورم»و « هدفگذاری دوگانه»(، ITL« )سااابک هدفگذاری تورم»در ساااه مرحله 

 شودعیین میتتر و با میانگین باالتری نهادی و وضعیت اقتمادی وسیع با توجه به کیفیت بازه نرخ تورم برای سایاست پولی  ITLمرحله 

ن در وضااعیت فعلی، به ملت پایید. نشااوکار گرفته میه در اتتیار بانک مرکزی برای کاهر نرخ تورم بساایاسااتی و ترکیبی از ابزارهای 

هت هایی در جاتصاذ سایاست لذا ها در ه  تنیده شاده اسات.   ها، سایاسات پولی با وضاعیت ثبات مالی بانک   بانک بودن کیفیت ترازنامه

 شود.ها همراه با اقدامات فوق به شدت توصیه میبانک های سالمت مالیها، بازسازی ترازنامه و شات ر سرمایه بانکافزای

ورود به مرحله های بانک مرکزی، زمینه را برای و امتماد بیشتر مموم به سیاست کاهر نرخ تورم ITLانگام اصاالحات در مرحله  با 

 .در کشورهای در حاث توسعه توجه کافی نداردثبات بصر تارجی سازد. بسته سنتی هدفگذاری منع ف تورم به الزامات دوم فراه  می
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گردد. در این قالب، ابزار نه( پیشنهاد می)یا هدفگذاری دوگا نرخ ارز همراه با سیاست کنترث نوسانات لذا در مرحله دوم، هدفگذاری تورم

ا ب. گرددارزی توصاایه می مع وف به وضااعیت داتلی اقتماااد تواهد بود و برای مدیریت نوسااانات ارزی، نومی کریدور یساایاساات پول

اه و نرخ سیاستی بانک مرکزی همر بانکیارتباط میان این بازارها با بازار بینشده در مراحل قبلی، توسعه بازارهای مالی و اصالحات انگام

المللی زمینه ورود به مرحله ساااوم، هدفگذاری منع ف تورم فراه  های بیناندازی بازارهای اصااالی و فرمی ارز و نیز رفع توری باا راه 

 گردد.می
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۶3 

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 ایرانسازی آن در قواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 13۶3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۶3گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  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 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نگفیمومدحسین رحمتی، سیدملی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 ،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 (13۶3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۶3تابستان  ) 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 (13۶3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 ابراهیمیسجاد  MBRI-PR-93021 (13۶3ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

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

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

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

هابر ترازنامه بانک بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن  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 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 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 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 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 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

13۶2 

 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

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181558&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181557&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181556&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181519&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181507&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181475&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181474&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181450&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181412&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181403&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171363&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171358&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171357&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171356&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171355&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171348&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171345&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171329&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
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http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171250&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171187&Language=1
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( و ارزیابی آن به عنوان 13۶1-13۹1ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۶2-13۶1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۶1-13۶1ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۶1-13۶1های 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 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 (13۶1و  13۹۶های 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 تولیدشاخصتحلیل 

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

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 اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

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

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ی اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

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

13۶1 

 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

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

 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

13۶1 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۶1) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۶1)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۶1) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۶1) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۶1) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۶1) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۶1) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۶1) بهار مالیات تورمی دالر

13۹۶ 

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

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

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

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

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

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

 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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