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 تورمی گذاریقواعد مالی و هدف

 

 1ژاله زارعی

 

 چکیده

اند، در گذاری تورمی را در کنار یکدیگر داشتهدهند کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدفمطالعات نشان می

 باالتر و ثباتاند، رشد اقتصادی ها را به تنهایی اتخاذ نمودهمقایسه با کشورهایی که هریک از این قواعد و چارچوب

گذاری آنها نیز مؤید آن است که کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ اند. بررسی توالی و اولویتپایدارتری داشته قیمتی

نهاد اند. لذا پیشتر بودهاند، در کنترل تورم و رشد اقتصادی پایدار موفقگذاری تورمی نمودهقواعد مالی و سپس هدف

از رکود اقتصادی و دستیابی به تورم تک رقمی پایدار دولت ابتدا قواعد مالی را تعریف و  شود در راستای خروجمی

یین و گذار پولی تبهای عملیاتی سیاستگذاری منعطف تورمی را در برنامهسازی نموده و سپس بانک مرکزی هدفپیاده

.سازی نمایدپیاده
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  مقدمه 

تصادی گذاران اقهای پولی و مالی مورد استقبال گسترده سیاستهای اخیر در حوزه سیاستاستفاده از قواعد سیاستی در دهه

ته و های پولی و مالی باقی گذاشگذاری مصلحتی مقامطوری که اتخاذ قواعد فضای اندکی برای سیاستقرار گرفته است. به

ه عنوان مرکزی ب ین مالی پولی دولت خواهد بود. اما تجربه کشورها نشان داد بانکبهترین حافظ در مقابل فشارها برای تأم

ک استراتژی عنوان یمقام پولی توانایی برقراری انضباط مالی دولت به طور کامل را ندارد. لذا تبیین و تصویب قواعد مالی به

مورد بررسی قرار گرفت. قواعد مالی اهداف میالدی  ۰۸معتبر برای بهبود رشد اقتصادی و عملکرد مالی دولت در دهه 

های های متأثر از مؤلفمختلفی دارند اما تمرکز اصلی آنها عالوه بر تقید و پایداری مالی، مقاومت در مقابل اختالالت بودجه

ن یثبات اقتصادی، حفظ اندازه دولت و عدالت ب-سیاسی، جلوگیری از افراط در مخارج خصوصاً در دوران رونق اقتصادی

 نسلی است. 

تصادی آن بر های اقای بوده که دولت و سیاستشرایط اقتصاد ایران به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، همواره به گونه

های دولت درصد از هزینه ۰۸که بیش از طوریها سایه افکنده و وجود سلطه مالی در اقتصاد آن مشهود است. بهسایر بخش

توان امکان رسد با تضعیف سلطه مالی میشود. به نظر میوش درآمدهای نفتی تأمین مالی میاز طریق خلق پول و فر

های پولی منضبط را فراهم آورد. یکی از ملزومات تحقق این امر، تبیین قواعد مالی و پولی است که گیری سیاستشکل

ه ماید. اما باید به این نکته توجه داشت کها، تسهیل نتواند دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بستر ثبات قیمتمی

 گیرد.ای برخوردار است که در این گزارش مورد بررسی قرار میگذاری و توالی این دو چارچوب نیز از اهمیت ویژهاولویت

ی گذاری مالعبارتی این گزارش به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که شرایط مطلوب توالی اصالحات در سیاستبه

 و پولی چیست؟

 گذاری تورمی همسازی چارچوب قواعد مالی و هدف

 ۰۸های الزم برای تصحیح تورش تورم در نیمه دوم دهه در راستای اعمال محدودیتگذاری پولی التزام به قاعده سیاست

 ۰۸دوار تجاری در دهه میالدی توسعه داده شد. همزمان با این تحوالت، نظریه ا ۰۸میالدی مطرح گردیده و در اواسط دهه 

مورد  ۰۸گذاری پولی شکل گرفت که سبب شد استقالل بانک مرکزی از اوایل دهه میالدی در راستای تکامل اندیشه سیاست

گذاری حجم پول، گام بعدی طراحی و تبیین توجه قرار گیرد. با گسترش ادبیات استقالل بانک مرکزی و شکست هدف
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گذاری از نرخ تورم کنونی به نرخ  گذاری تورم،(، هدف۷۰۰۰یدگاه برنانکی و میشکین )گذاری تورم بود. بر اساس دهدف

ها لزومًا رسیدن به نرخ تورم صفر درصد نیست، بلکه در دهد. ثبات قیمتها را نشان میتورم دلخواه با ثبات قیمت

تورم یک تا سه درصدی )و نه یک عدد شوند. به عنوان نمونه گذاری تورم، اهداف به صورت یک بازه عددی اعالم میهدف

  ۷شوند.خاص( که در چندین بازه زمانی مختلف محقق می

گذاری تورمی حتی با وجود استقالل کامل بانک مرکزی، تنها شروط داد که اتخاذ چارچوب هدفاما مطالعات نشان می

های سارجنت و که یافتهطورینیستند. به هادستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین یعنی ثبات قیمت

گیرد ها تنها مرتبط با سیاست پولی نبوده بلکه از سیاست مالی نیز تأثیر میتأکید داشتند ثبات قیمت ۷۰۰۱ر سال د 2،واالس

ل اباشد که شرایط تورمی را به دنبو سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی از عوامل مؤثر بر رشد غیرمتعارف حجم پول می

های دولت از طریق های مالی و افزایش بدهیانضباطی در سیاست، بی۱دارد. به عبارتی بر اساس نظریه مالی سطح قیمت

حت گردد که سیاست پولی همواره تاخالل در سیاست پولی بر تورم تاثیرگذار بوده و فقدان یک قاعده مالی مناسب باعث می

ن شرایط غالبأ بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم اختیار کافی تأثیر سلطه مالی قرار داشته باشد. در ای

ر مناسب ها، یک ابزاگذاری تورمی با داشتن کارایی برای دستیابی به ثبات قیمتپذیرش هدف علیرغمندارد. به عبارتی، 

شان های گذشته نون آرژانتین، لیتوانی و پاناما در دههگردد؛ اما تجربه کشورهایی همچبرای بهبود عملکرد مالی محسوب می

گذاری نتوانست از است؛ اما این هدف گذاری تورمی در ارتقا و حفظ انضباط مالی مؤثر بودهداد که با وجود اینکه هدف

لت به اط مالی دومرکزی به عنوان مقام پولی توانایی برقراری انضب ها جلوگیری نماید، یعنی بانکهای دولتافزایش بدهی

تواند به طور کامل را ندارد. بنابراین کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تأکید کردند که اصالح نهادهای سیاست پولی نمی

یاز نتواند یک پیشطور مستقل از رژیم سیاست مالی انتخاب شود و اتخاذ قاعده مالی در راستای کاهش سلطه مالی می

 ها باشد.بات قیمتکلیدی برای دستیابی به ث

هایی از متغیرهای مالی دولت، با قاعدة مالی از طریق تعیین حدود بر روی ارقام اسمی و حقیقی بودجة عمومی و یا بر نسبت

ای شود. چنین قاعدههای هدفمند مالی و نیز ارتقاء شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی میهدف اعمال محدودیت

                                                           
1 - Bernanke, B. S., & Mishkin, F. S. (1997). Inflation targeting: a new framework for monetary policy? (No. w5893). National 
Bureau of Economic Research. 
2 - Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis 
Quarterly Review, 5(3), 1-17. 
3 - Fiscal theory of price level(FTPL) 
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از جمله د. کنهای عملیاتی الزم را به سیاستگذار ارائه میحتی تغییر کند و با تعریف یک هدف کمّی، راهنماییراتواند به نمی

انکی و های بعواملی که کشورها را در استفاده از قواعد تشویق نمود، عبارت بودند از: کنترل افزایش بدهی منتج از بحران

ان بدهی آمریکا )برزیل، پرو(، پیش نیازهای احراز شرایط عضویت در حوزه )فنالند، سوئد(، بحر ۷۰۰۸اقتصادی اوایل دهه 

های مالی ناسازگار با نیازهای سیاستگذار پولی، بهبود وضعیت مالی دولت و حفظ مداوم یورو و جلوگیری از اجرای سیاست

اس که بر اسطوریبدهی. به بودجه و میزانتر تالش در جهت کاهش کسریانضباط پس از بحران )فنالند( و بطور عمومی

که از قواعد ملی و فراملی  2۸۷۲تا پایان سال  ۷۰۰۱المللی پول، تعداد کشورهایی که در دوره زمانی گزارش صندوق بین

ترین از مهم5و قاعده مخارج 4، قاعده درآمد۱، قاعده بدهی2قاعده تراز بودجه ۷کشور رسیده است. ۰۰اند، به استفاده نموده

  6.است مالی هستند که طی دو دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفتهقواعد 

گذاری از سوی دیگر، درست است که تبیین و تصویب یک قاعده مالی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن چارچوبی برای هدف

ک مرکزی د؛ اما برای بانعنوان یک استراتژی معتبر برای بهبود رشد اقتصادی و عملکرد مالی دولت باشتواند بهتورمی، می

گذاری باشد. بنابراین همراهی قواعد مالی با چارچوب هدفزا در راستای کاهش تورش تورم کافی نمیمثابه یک قاعده برونبه

نگ ها را فراهم آورد. لذا نظر به ارتباط تنگاتتواند زمینه رشد اقتصادی باالتر و پایداری بیشتری در ثبات قیمتتورمی می

گذاری است که قواعدمالی و هدفگذاری پولی از مالی، بهتر آنویژه تأثیرپذیری سیاستهای پولی و مالی و بههای مقامسیاست

 تورمی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد کالن در کنار یکدیگر اتخاذ گردند.

نشان داد کشورهایی که های اقتصاد سنجی زمونبا استفاده از آ 2۸۷۲و  2۸۷2های مطالعات کامبس و همکارانش در سال

اند در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی اتخاذ گذاری تورمی در کنار هم نمودهبه اتخاذ قواعد مالی و هدف اقدام

 اند، کهکشور را مورد بررسی قرار داده ۷۱2اند. این محققین اند، نتایج بهتری در عملکرد سیاست پولی و مالی داشتهکرده

 ۱۳اند. در بین این کشورها، داشته۰گذاری تورم ضمنیها قواعد مالی و چارچوب هدفکشور( از این کشور ۰۸درصد ) ۱۱

                                                           
1 - Fiscal Rules Dataset. (2013). IMF Fiscal Affairs Department 
2 - Balance Budget Rule 
3 - Debt Rule 
4 - Revenue Rule 
5 - Expenditure Rule 
 

 (13۳3به: زارعی ) کنید رجوع-  6

7 - Implicit Inflation Targeting 
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گذاری درصد قواعد مالی همراه با چارچوب هدف 2۱درصد قواعد مالی،  ۳۲گذاری تورم ضمنی، درصد چارچوب هدف

تبیین و تعریف قاعده پولی و سپس  کشور( از کشورها ابتدا اقدام به ۱درصد ) 2۳کشور( که در بین آنها  2۸اند )تورمی داشته

سازی نموده و سپس قواعد مالی تعریف گذاری تورمی را پیادهکشور( ابتدا هدف ۷۲درصد ) ۰۲اند و قواعد مالی نموده

گذاری تورمی سازی قواعد مالی و چارچوب هدفهمزمان اقدام به اتخاذ و پیاده 2۸۸۷اند. البته کشور نروژ در سال نموده

 المللی پولهای گردآوری شده توسط کامبس و همکارانش گزارشات صندوق بینت. شایان ذکر است منبع دادهنموده اس

گذاری تورم بوده ( به ترتیب برای قواعد مالی و چارچوب هدف2۸۸۰( و رز )2۸۸۰( و همچنین مطالعات راجر )2۸۸۰)

 است.

گذاری تورمی در جهت ارتقا انضباط مالی دولت و کنترل هدفبنابراین در برخی کشورها قواعد مالی در کنار چارچوب 

مشاهده  ۷گذاری تورمی و قواعد مالی در نمودارها اتخاذ گردید. اسامی این کشورها، سال اتخاذ چارچوب هدفقیمت

 شود.می

 گذاری تورم در کشورهاسال اتخاذ قواعد مالی و چارچوب هدف -1نمودار

 

دهد. البته کشور اند را نشان میگذاری تورمی و قواعد مالی نمودهتوضیحات: این نمودار اسامی کشورها و سالی که اقدام به اتخاذ چارچوب هدف
ار گذاری تورمی را داشته است که در این نمودچارچوب هدف 2۸۸۱سازی قواعد مالی نموده و سپس در سال اقدام به پیاده ۷۰۳۰اندونزی در سال 

 نشان داده نشده است. 
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اند و مقایسه این ارقام سازی نمودهگذاری تورمی را در کنار هم پیادهبررسی آمار تورم در کشورهایی که قواعد مالی و هدف

دهد کشورهایی که هر دو قاعده میاند، نشانگذاری تورم یا قواعد مالی را اتخاذ نمودهبا کشورهایی که صرفًا هدف

طوری (. به2دار اند )نموو عملکرد بهتری داشته تر بودهتر موفقاند، در دستیابی به تورم پایینرا در نظر گرفته گذاریسیاست

بوده است. درحالی  2۸۷2-2۸۸۱درصد در دوره زمانی  ۱٫2۰که متوسط نرخ تورم در این کشورها به طور متوسط معادل 

 ۳٫2و  ۲٫۰اند به ترتیب برابر با گذاری تورم را اتخاذ نمودهی و یا هدفکه این نرخ در کشورهایی که به تنهایی قاعده مال

گذاری تورمی، انگیزه تعامل بین مقام پولی و درصد در دوره مذکور بوده است. یعنی با اتخاذ قواعد مالی و چارچوب هدف

پولی  گذاریسازی سیاستاجرا و پیادههایشان را در اند همکاریمالی افزایش یافته و دولت با همراهی بانک مرکزی توانسته

 و مالی افزایش دهند. لذا این شرایط نتایج بهتری از عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم را به همراه داشته است.

 متوسط نرخ تورم-۲نمودار

 
 

و اند را با کشورهایی که این دتورم و یا قواعد مالی نمودهگذاری سازی هدف: این نمودار متوسط نرخ تورم در کشورهایی که اقدام به پیادهتوضیحات
اند سازی نمودهپیاده 2۸۸۱گذاری تورم را در سال کشورهای اندونزی، اسلواکی چارچوب هدف کند.اند، را مقایسه میچارچوب را با هم اتخاذ کرده

اند. بنابراین نرخ متوسط تورم در دوره الی را اجرایی نمودهقواعد م 2۸۸۰-2۸۸۱های و کشورهای جمهوری چک، مجارستان و مکزیک در سال
 گیرد. مورد ارزیابی قرار می 2۸۷2-2۸۸۱زمانی 

 

تر موفق اند در کنترل تورمسازی قواعد مالی نمودهاین نتایج حتی بر این موضوع تأکید دارند که کشورهایی که اقدام به پیاده

 گذاری تورمی را اتخاذ نموده است. ارچوب هدفاز کشورهایی هستند که مقام پولی آنها چ
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 گذاری تورمیگذاری و توالی قواعد مالی و هدفاولویت

بایست گذاری تورمی در نظر گرفته شود، بلکه میتنها باید تعامل بین قواعد مالی و هدفبرای ترسیم پیامدهای سیاستی نه

گذاری و توالی )تقدم و تأخر( دو چارچوب مذکور نیز مشخص گردد. سؤال این است شرایط مطلوب توالی موضوع اولویت

 گذاری مالی و پولی چیست؟ اصالحات در سیاست

سازی قواعد دهد کشورهایی که ابتدا اقدام به معرفی و پیادهنشان می 2۸۷۲و  2۸۷2مطالعات کامبس و همکارانش در سال 

گذاری پولی و سپس در مقایسه با کشورهایی که ابتدا قاعده سیاست۷اندگذاری تورمی نمودهمالی و سپس چارچوب هدف

عبارتی سیاست مالی بخش اعظمی از فشار اند. بهم عملکرد بهتری داشته، در کنترل تور2اندقواعد مالی را تبیین نموده

های پایدارسازی و کنترل تورم را بر دوش کشیده است. در این مطالعه متوسط نرخ تورم در این کشورها ارزیابی شده سیاست

 (. ۱های کامبس و همکارانش است )نمودار است که نتایج آن نیز تأکیدی بر یافته

درصد بوده  ۲-۷کر است بازه اهداف تورمی به استثنای کشورهای برزیل، مکزیک و اندونزی، در سایر کشورها بین شایان ذ

 .است

  

                                                           
 اندونزی، اسراییل، نروژ، پرو، لهستان و اسلواکی.-   ۷
 اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان. استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، جمهوری چک، فنالند، ایسلند، مجارستان، مکزیک، نیوزلند،-   2
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(۲۲1۲-۲۲۲۲درصد )-متوسط نرخ تورم -۳نمودار 

 

اند با قواعد مالی را اجرا نمودهگذاری تورم نموده و سپس سازی هدف: این نمودار متوسط نرخ تورم در کشورهایی که ابتدا اقدام به پیادهتوضیحات
برزیل  2۸۷۷-2۸۷۸شایان ذکر است در سال  کند.اند، را مقایسه میگذاری تورمی نمودهکشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس هدف

ها ترجیح هدف رشد اقتصادی را بر ثبات قیمت اند،گذاری تورمی نمودهبه عنوان یکی از کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس هدف
 ها را فراهم آورده است.داده و زمینه افزایش متوسط نرخ تورم در این سال

 

 متوسط نرخ رشد اقتصادی -۴نمودار 

 
گذاری تورم نموده و سپس قواعد مالی اجرا سازی هدف: این نمودار متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی را که ابتدا اقدام به پیادهتوضیحات

 کند. اند، را مقایسه میگذاری تورمی نمودهاند با کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس هدفنموده
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بودن  اند نیز بر موفقگذاری تورمی را داشتهی در کشورهایی که ابتدا قواعد مالی و سپس هدفهمچنین بررسی رشد اقتصاد

ارد )نمودار ها تأکید داین توالی در دستیابی به اهداف اقتصاد کالن تعریف شده یعنی پایداری رشد اقتصادی و ثبات قیمت

وع است که تعدیالت سیاست پولی و مالی در دو قالب سازی نیازمند لحاظ نمودن این موض(. بنابراین، فرآیند هماهنگ۲

 زمانی متفاوت صورت پذیرد. 

پذیری انعطاف توانهای گریز، میسازی قواعد مالی، با تبیین تبصرهالبته باید به این نکته اشاره نمود که در تعریف و پیاده

وقوع بحران اقتصادی، کاهش شدید رشد، بیشتری برای قواعد در شرایط بحران در نظر گرفت. این تمهیدات در صورت 

تحریم و یا وقوع سایر رخدادها مانند بالیای طبیعی و کمک اضطراری به سیستم بانکی اجازه انحراف موقتی از قواعد را 

 . اندخوبی تعریف نشده و فضای بزرگی برای تفسیر داشتهها بهشود این تبصرهدهند. البته گاهی مشاهده میمی

 سازی قواعد مالی و پولی در ایراندهطراحی و پیا

تر مورد گذارن بیشدهد که استفاده از قاعده سیاست پولی بدون توجه به قواعد مالی در بین سیاستشواهد تجربی نشان می

های تجاری دارند. اما قاعده های مالی نقش مهمی در هموارسازی چرخهکنندهتوجه بوده است. این درحالی است که تثبیت

مند عملی باشد. لذا در این بخش پس از بیان قواعد مالی مناسب برای اقتصاد تواند تحت یک سیستم مالی قاعدهتنها می پولی

 گذار پولی بیان خواهد شد. ایران، قواعد سیاست

 سازی قواعد مالیطراحی و پیاده -

قواعد  سازیمنابع طبیعی با تبیین و پیاده های اخیر، کشورهای غنی ازدهند که در سالمطالعات کوتینهو و همکارانشان می

 ای سیاست مالیاند از رفتار قویاً موافق چرخههای ثروت ملی در چارچوب سیاست مالی توانستهمالی وتشکیل صندوق

ش نتوانند ابزار مؤثری برای برقراری انضباط مالی باشند و به واکجلوگیری نمایند. به عبارتی طراحی قواعد مالی کارآمد می

ند توانکه این قواعد به عنوان بخشی از چارچوب سیاست مالی، میطوریهای تجاری یاری رسانند. بهمقامات مالی به چرخه

های با ممانعت از ورود نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، به هموارسازی مخارج دولت در دوره رونق و انقباض

(. بدین معنی که درآمدهای مالی موقت و زیاد حاصل از منابع به جای هزینه 2۸۷۲، ۷اناگهانی در دوره رکود کمک نمایند )بو

                                                           
1 - Bova, Elva, Carcenac, Nathalie, Guerguil, Martine. (2014). Fiscal Rules and the Procyclicality of Fiscal Policy in the 
Developing World. (No. 14/122). International Monetary Fund. 
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سازی اقتصاد این کشورها سازی قواعد مالی، امکان مقاومدرنتیجه با تعریف و پیاده(. 2۸۷۱، ۷شوند )فرانکلکردن ذخیره می

 های قیمت نفت وجود دارد. از تکانه

دهد کشورهای در حال پیشرفت که افق تفاده آنها از قواعد مالی ترکیبی، نشان میمطالعه کشورهای غنی از منابع و اس

 .2(2۸۷2کنند )ریبریو و همکاران، استخراج منابع آنها بلندمدت است، از قاعده مخارج همراه با قاعده تراز بودجه استفاده می

تواند در هموارنمودن مخارج تاری در بلندمدت میاستفاده ترکیبی از قواعد مخارج و تراز بودجه ساخدر اقتصاد ایران نیز 

دولت و محدودکردن استقراض دولت از سیستم بانکی، مفید باشد. البته قاعده متکی بر قیمت نفت در راستای ذخیره مازاد 

ر این اهای دولت باید در کندرآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و حذف اثرات ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی بر هزینه

 انداز از صندوق توسعه ملی به روشنیقواعد تعریف شود. اما اشاره به این نکته ضروری است که قواعد برداشت و قواعد پس

  ۱تعریف و با جدیت رعایت گردد.

 گذار پولی سازی قواعد سیاستطراحی و پیاده -

گذاری منعطف تورم عملکرد مثبتی در های متفاوت پولی، چارچوب هدفدهد در بین رژیمالمللی نشان میتجربیات بین

های با توجه به محدودیتدهد ( نشان می۷۱۰۱ن )دکتر جاللی نائینی و نادریامطالعات زمینه کنترل تورم داشته است. 

 امکان سازی این چارچوب سیاستی در حال حاضرها در ایران، پیادهبازارهای مالی، امکانات کنونی بانک مرکزی و تحریم

گذاری منعطف تورم را در توان چارچوب هدفساله، میطور مثال طی یک برنامه پنجپذیر نیست. اما در یک دوره گذار، به

عملیاتی نمود. در گام نخست « گذاری منعطف تورمهدف»و « گانهگذاری دوهدف»، «گذاری تورم سبکهدف»سه مرحله 

، بازه نرخ تورم برای سیاست پولی با میانگین باالتری تعیین گردیده و «م سبکگذاری تورهدف»مدت و در مرحله در کوتاه

کنترل  گذاری تورم با سیاستترکیبی از ابزارهای سیاستی در اختیار بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. در گام دوم، هدف

یریت نوسانات نرخ ارز، نوعی کریدور ارزی گانه( همراه بوده که در این راستا، برای مدگذاری دونوسانات نرخ ارز )هدف

شود. با توجه به اصالحات انجام شده در مراحل پیشین، توسعه بازارهای مالی و برقراری ارتباط این بازارها با توصیه می

                                                           
1 - Frankel, J. A., Vegh, C. A., & Vuletin, G. (2013). On graduation from fiscal procyclicality. Journal of Development 
Economics, 100(1), 32-47. 
2 -Poplawski-Ribeiro, M., Villafuerte, M. M., Baunsgaard, M. T., & Richmond, C. J. (2012). Fiscal frameworks for 
resource rich developing countries. International Monetary Fund 
 

 (۷۱۰۱به: زارعی ) کنید رجوع-  ۱
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المللی نیهای باندازی بازارهای اصلی و فرعی ارز و نیز رفع تحریمبانکی و نرخ سیاستی بانک مرکزی همراه با راهبازار بین

  ۷گردد.گذاری منعطف تورم فراهم میزمینه ورود به مرحله سوم یعنی هدف

دهد کشورهایی که ابتدا قواعد مالی و سپس چارچوب های پیشین ذکر گردید، تجربه کشورها نشان میچنانچه در بخشاما 

ی ند. لذا در راستای دستیابی به رشد اقتصاداتری داشتهاند، رشد اقتصادی باالتر و تورم پایینگذاری تورمی را داشتههدف

میزان  صورت، کنترلگردد این توالی در دستیابی به اهداف مذکور رعایت گردد. در اینها پیشنهاد میباالتر و ثبات قیمت

در راستای تأمین مالی کسری بودجه، هموار نمودن مخارج دولت و ممانعت از ورود نوسانات قیمت نفت استقراض دولت

اط مالی تواند همزمان با برقراری انضبگذار پولی برای کاهش تورم میای برای سیاسته اقتصاد کشور، در کنار تبیین قاعدهب

اری تورم گذعبارت دیگر، پذیرش هدفنماید. بهدولت، مسیر بانک مرکزی در رسیدن به اهداف تورمی تبیین شده را هموارتر 

های پولی و مالی نگذاشته و بهترین محافظ در گذاری مصلحتی را در اختیار مقامتو قاعده مالی فضای کافی برای سیاس

 باشد. برابر فشارهای دولت برای تأمین مالی نمودن کسری بودجه می

گویی در داخل کشور ضعیف باشند، های اجرایی و پاسخباید به این نکته توجه داشت که در صورتی که نهادها، سازوکار

سازی قواعد پولی و مالی، باید ضمانت اجرایی و قواعد پولی و مالی اثربخش نخواهند بود. لذا به منظور پیاده الزاماً تبیین

ا نیز صورت هحمایت قانونی از این قواعد تعریف شود تا ماندگاری بیشتری داشته باشند و اصالح آنها حتی با تغییر دولت

بایست پذیری قاعده جهت جلوگیری از لغو آن در شرایط بحرانی میانعطاف های گریز در راستایاز سوی دیگر، تبصره نگیرد.

تعریف گردد. همچنین ضمانت اجرایی قواعد مذکور و هزینه تخطی از آنها در دیوان محاسبات تعیین و کمیته مستقلی از 

های زیاد رافای اجتناب از انحسازی قواعد تشکیل شود. بربینی متغیرهای کالن اقتصادی برای پیادهخبرگان در راستای پیش

های مدیریت مالی دولتی استفاده شود تا با دسترسی به اطالعات عملکرد مالی دولت و بانک شده، از سیستماز قواعد اعالم

ها کاهش یابد و با نظارت بر عملکرد مالی دولت و بینی ارقام هدف افزایش و مدت زمان ارائه گزارشمرکزی، صحت پیش

 ستی بانک مرکزی از انحرافات بزرگ در سیاست مالی و پولی جلوگیری شود. عملکرد سیا

 

                                                           
 (.۷۱۰۱نائینی و نادریان )رجوع کنید به: جاللی-  ۷
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 های سیاستیتوصیه

گذاری تورمی در راستای دستیابی به رشد سازی قواعد مالی و چارچوب هدفشده، جهت پیادهبا توجه به مباحث مطرح

 گردد:که به صورت ذیل پیشنهاد میبایست در نظر گرفته شود رقمی پایدار، الزاماتی میاقتصادی و تورم تک

تواند در هموارنمودن مخارج دولت و استفاده ترکیبی از قواعد مخارج و تراز بودجه ساختاری در بلندمدت می -

محدودکردن استقراض دولت از سیستم بانکی، مفید باشد. البته قاعده متکی بر قیمت نفت در راستای ذخیره مازاد 

های دولت باید در توسعه ملی و حذف اثرات ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی بر هزینهدرآمدهای نفتی در صندوق 

 کنار این قواعد تعریف شود. 

وان چارچوب تساله، میطور مثال طی یک برنامه پنجسازی قواعد مالی، در یک دوره گذار، بهپس از تعریف، تبیین و پیاده -

گذاری منعطف هدف»و « گانهگذاری دوهدف»، «گذاری تورم سبکدفه»گذاری منعطف تورم را در سه مرحله هدف

 عملیاتی نمود.  « تورم

گذاری گردد ابتدا قواعد مالی و سپس هدفها پیشنهاد میدر راستای دستیابی به رشد اقتصادی باالتر و ثبات قیمت -

ز کامالً از بین برود. آنگاه  بانک مرکزی سازی گردد تا در گام نخست، درجه سلطه مالی دولت کاهش و یا اتورمی پیاده

 گذاری تورم نماید.بتواند اقدام به اتخاذ چارچوب هدف

ی گذاران ایجاد گردد که اتخاذ چنین رویکردهایبایست این آگاهی در میان سیاستدر پایان باید به این نکته اشاره نمود که می

 های پولی و مالی است.برد مقام-نشان از بازی برد
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۳4 

 حسین میسمی MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2114های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

13۳3 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلوثر بر بهرهعوامل م

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2114بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 13۳3ماه دی « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۳3گزارش 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 

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

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

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

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

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۳3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۳3تابستان  ) 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 (13۳3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (13۳3ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

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

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

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

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

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 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

 یسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرم 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 

13۳2 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

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

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 13۳1-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۳2-13۳1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۳1-13۳1ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۳1-13۳1های 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۳1و  138۳های 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(

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

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

 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 اسالمیمدیریت ریسک در بانک

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

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگ

13۳1 

 حسین میسمی MBRI-9111 بانکداری و مالی اسالمیهای پولی 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 خانوارهای شهری از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده 

 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-9102المی در کشورهای منطقه وضعیت بانکداری اس

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

13۳1 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۳1) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۳1)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۳1) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۳1) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۳1) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳1) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۳1) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۳1) بهار مالیات تورمی دالر

138۳ 

 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

 نوربخشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان  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
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16 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


 
 

 

 


