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چکیده
ســازي، هـاي مرکــزي در سراســر جهــان بـه مســأله شــفاف  هــاي اخیــر بانــکدر سـال 

هـاي  اند. بر خالف گذشته کـه بانـک  رسانی توجه زیادي نمودهپذیري و اطالعمسئولیت
گرفتنـد، اکنـون جزئیـات    هاي بسته مـی در خفا و پشت درهاي خود را مرکزي تصمیم
هـاي  گیـري در بانـک  تـرین مراکـز تصـمیم   هاي پولی و اعتباري که مهمجلسات کمیته

سـازي،  هـاي مرکـزي در کنـار شـفاف    رسـد. بانـک  اطالع همگان مـی مرکزي است، به 

یطباطبایدانشگاه عالمهدانشکده اقتصاد،استاد اقتصاد.
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صـادي و  انـد و خـود را در قبـال مسـائل اقت    پـذیري را نیـز بـه عهـده گرفتـه     مسئولیت
رسانی نیز بـه عنـوان بخشـی از    دانند. اطالععموم مسئول میمقابلبانک در تصمیمات 

آید.میهاي مرکزي به حسابهاي ضروري بانکفعالیت
هـاي مرکـزي گسـترش پیـدا     در بانـک »گذاري تورمیهدف«از زمانی که سیاست 

هـاي مرکـزي   هـاي بانـک  پذیري نیز به عنوان جزئـی از سیاسـت  کرده است، مسئولیت
ها توسط بانک مرکزي شـده  آمده است. این امر منجر به تغییر روش در ارائه گزارشدر

است.
هاي مـؤثري برداشـته   هاي اخیر قدمدر زمینه استقالل بانک مرکزي ایران در سال

هاي سـوم  رو بوده است. در برنامهبههایی روها با نوسانشده است، هر چند این پیشرفت
عه اقتصادي کشور با واگذاري مجدد ریاست شوراي پول و اعتبار به رئیس و چهارم توس

کل بانک مرکزي و انتخاب رئیس کل بانک مرکزي توسط مجمع عمومی بانک مرکـزي  
به ریاست رئیس جمهور، تحول مثبتی به وجود آمـد. هـر چنـد ادغـام شـوراي پـول و       

ل بانـک مرکـزي را دچـار    اعتبار در سایر شوراهاي اقتصادي دولت، براي مدتی اسـتقال 
مخاطره نمود ولی برگشت مجـدد آن بـه زیرمجموعـه بانـک مرکـزي مجـدداً موجـب        

افزایش اعتبار بانک مرکزي و تصمیمات آن گردید.
هاي گذشته با تأکیـد  پذیري و پاسخگویی در سالسازي، مسئولیتدر زمینه شفاف

انجـام داده اسـت ولـی در    المللی پول، بانک مرکزي ایران اقدامات مـؤثري صندوق بین
هـا و  رو شـده اسـت و برخـی از سـازمان    بـه ها بـا مقاومـت رو  برخی موارد این سیاست

هاي اجرایی اعتقادي به اثرات مثبت آن ندارند. کاهش انتظارات تورمی یکـی از  دستگاه
سـازي بـر آن تأکیـد    هـاي شـفاف  دانان در رابطـه بـا سیاسـت   مواردي است که اقتصاد

هاي پولی گردد.تواند منجر به تأثیر بیشتر سیاستین امر میاند، اکرده
سازي تعریف شده و مدلی جهـت بررسـی اثـرات آن ارائـه     ابتدا شفافدر این مقاله 

سازي مورد هاي پولی بانک مرکزي ایران و اثرات شفافگردیده است. همچنین سیاست
ردیــده اســت. هــاي مرکــزي مقایســه گبررســی قــرار گرفتــه اســت و بــا ســایر بانــک 

پذیري و پاسخگویی چندان دقیـق نیسـت   سازي، مسئولیتگیري شفافهاي اندازهمعیار
اي آن را مــورد بررســی قــرار داد. تــوان بــه صــورت مقایســهولــی بــا وجــود ایــن مــی

این مسأله باید در راستاي استقالل بانک مرکزي مورد بررسی قرار گیرد و لذا تا زمـانی  
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مسائل دیگر در حاشیه قـرار  ، ي به رسمیت شناخته نشده استکه استقالل بانک مرکز
توان آنها را به درستی ارزیابی کرد.گیرند و نمیمی

سیاست پـولی بانـک مرکـزي ایـران، اسـتقالل بانـک مرکـزي،        هاي کلیدي:واژه
هاي پولی ایران. شفافیت، پاسخگویی و ارتباطات، عملکرد سیاست

.JEL :E52 ،E58 ،K13بندي طبقه
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مقدمه. 1
و 1وودزبرتـون  و پس از فروپاشی نظـام 1970بحث استقالل بانک مرکزي از دهه 

ي اخیـر بـر اهمیـت آن    هاسالسیستم پایه طال از اهمیت بسزایی برخوردار شد و طی 
جدي بـین سیاسـتگذاران و همچنـین    به طوراکنون این بحث ؛ همافزوده گردیده است
این رابطه نظرات موافق و مخالفی نیز وجود دارد.. در باشدمیاقتصاددانان مطرح 

و کاهش قدرت خرید پـول) در  هاقیمتافزایش مستمر سطح عمومی (تورمامروزه 
بـا اسـتفاده از قواعـد و    اکنـون هـم اکثر کشورهاي جهان وجـود دارد. بیشـتر کشـورها    

کشـورها  رقمی دست یابند، ولی بعضی ازاند به نرخ تکستهتوانمیتورهاي ضدسیاست
هـاي خـود در زمینـه    خصوصاً کشورهاي در حال توسعه مثل ایران با وجود تمام تالش

بـر  تأکیـد رغـم علـی کاهش تورم نتوانستند به این امر مهم دست یابند. در ایـران نیـز   
یی که براي کاهش تورم بعـد از  هاسیاستهاي توسعه اقتصادي و کاهش تورم در برنامه

گویاي این ، هنوز تورم دو رقمی وجود دارد که را شده استانقالب در طول سه دهه اج
اي جنبـه  و تـا انـدازه  باشـد میامر است که تورم در ایران از مشکالت اساسی اقتصادي 

هاي کاهش تـورم امـري مهـم    حلین رو مطالعات بیشتر در مورد راهاز اساختاري دارد. 
است.

م شده اسـت، علـت تـورم در    مطالعات تجربی که در کشورهاي در حال توسعه انجا
این کشورها را عمدتاً ناشی از تغییرات حجم پول و یا ضعف ساختارهاي تولیـد معرفـی   

. در واقع این مطالعات بیشتر بر پایه نظریات مکاتب پـولی و مکاتـب سـاختاري    کندمی
انجام شده است.

عنـا کـه   یک پدیده پولی است. بدین ممدتبلندپولی، تورم در هايبر اساس نظریه
و رشـد پـایین عرضـه پـول     گـردد مـی باعث ایجاد تورم ،میزان باال و مستمر رشد پول

تورم تنهـا از طریـق   «سرانجام میزان تورم را پایین خواهد آورد. فریدمن گفته است که 
. همچنین وي معتقـد اسـت   »گرددمیتر حجم پول نسبت به تولید ایجاد افزایش سریع
. بر این اساس اگر انبساط پولی شـرط الزم  باشدمیاسمی بر درآمدمؤثرکه پول عامل 

و کافی براي خلق تورم باشد و عرضه پول کامالً تحت کنترل مسئولین پـولی باشـد، در   
هـا قیمـت این صورت بانک مرکزي (دولت) مسئول جلوگیري از تـورم یـا ایجـاد ثبـات     

.باشدمی
1- Bretton Woods.
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شده است، علـت اصـلی تـورم    با توجه به مطالعاتی که بر اساس مکاتب پولی انجام 
باشـد و اگـر تغییـرات حجـم پـول کنتـرل شـود،        افزایش بیش از اندازه حجم پول مـی 

کـارآیی 1990تورم پایین دست یافت. بر همین مبنا است که پس از دهـه توان بهمی
ي پولی را همسو با استقالل بیشتر بانـک مرکـزي از مقامـات مـالی ارزیـابی      هاسیاست

مـانع  ـگریـز کار و تـورم محافظهـایجاد یک بانک مرکزي«:گویدمی1کنند. روگفمی
را هـا سیاسـت ي صالحدیدي تثبیت فعال و تورش تورمی که این هاسیاستاستفاده از 

بایستمیدر واقع روگف به این اشاره دارد که بانک مرکزي 2»در پی دارند، خواهد شد
، بیشتر به تورم توجه کند.بر خالف دولت که اولویت اولش رشد اقتصادي است

باشـد. اصـوالً در ایـن    موضوع استقالل بانک مرکزي در سه حوزه قابل بررسی مـی 
اي بایست تفویض شده یا به طور قابـل مالحظـه  ها اختیار و نفوذ دولت حاکم میزمینه

انـد از:  گیرنـد عبـارت  هایی که مشمول حصول استقالل قـرار مـی  زمینه3.محدود گردد
استقالل در عملیات مـالی  ایجاد انگیزه در کارمندان،گزینش نیروي انسانی و انتخاب و 

هـاي پـولی.   گیريها و تصمیمبانک مرکزي و باالخره استقالل مربوط به اجراي سیاست
.دهدهاي استقالل بانک مرکزي را نشان میحوزه1نمودار 

هاي استقالل بانک مرکزيحوزهـ1نمودار
استقالل سیاستگذاري

1- Rogoff

.)، راهنماي نوین اقتصاد کالن1382اسنون و همکارانش (بی-2
3- Hasse (1990).
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باشد:میزیرلفه فوق به شرح ؤتعریف اجمالی سه م
: به اختیاراتی اشاره دارد که در تدوین و اجراي وظـایف  سیاستگذارياستقالل .الف

هـاي  سیاسـتگذاري پـولی و انتخـاب تاکتیـک    اصلی بانک مرکـزي در زمینـه   
.گرددمیراهبردي به بانک مرکزي تفویض 

تـأمین  درتی کـه بـه دولـت در رابطـه بـا      استقالل در عملیات مالی: میـزان قـ  . ب
مستقیم) از طریق اخذ اعتبـارات از بانـک   یا غیرهایش (به طور مستقیم هزینه

گردد.میمرکزي تفویض 
ش استقالل پرسنلی: به میزان دخالت در تعیین رویه اداري، اسـتخدامی، گـزین  .پ

ولین بانک مرکزي اشاره دارد.ئ، مدیران و مسکارکنان
مسـائل  در این مقاله رابطه استقالل بانک مرکـزي و تـورم عـالوه بـر     بر این اساس 

سیاسـتگذاري به عنوان تحوالت جدید در زمینه 3رسانیو اطالع2شفافیت1پاسخگویی،
ایـران بعـد از   ي پولی بانـک مرکـزي  هاسیاستخواهد شد و بررسیپولی بانک مرکزي 

رکزي اولیـه در جهـان محسـوب    هاي مکه به عنوان یکی از بانک،سال از ایجاد آن50
، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.گرددمی

در زمینه اهداف تعیین شده در قانون آن استقالل بانک مرکزيلذا بررسی عملکرد 
خصـوص هـاي جدیـد در   و رشد اقتصادي با توجه به دیـدگاه هاقیمتدر رابطه با ثبات 

بررسی ارتباط بـین اسـتقالل بانـک    د مفید باشد. در ادامه به توانمینقش بانک مرکزي 
پردازیم و سپس سـاختار بانـک مرکـزي    مرکزي و تورم در کشورهاي مختلف جهان می

گیرد. همچنین رابطه بین اسـتقالل بانـک  اسالمی ایران مورد تحلیل قرار میجمهوري 
هاي سیاسـتی ارائـه   در پایان خالصه و توصیهشود ومرکزي و تورم در ایران بررسی می

د شد.خواه

جود بانک مرکزي مستقل الزامی است؟آیا و.2
ستقالل بانک مرکـزي  ها استقالل داشته باشد؟ آیا اآیا بانک مرکزي باید در فعالیت

ال است.ؤ؟ بحث این قسمت در واقع پاسخ به این دو سمورد نیاز است
زیع وي توها در الگموجب نابرابريدارد وهاي متعددي اي هزینهتورم در هر جامعه

1- Accountability.
2- Transparency.
3- Communication.
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، فقـرا را فقیرتـر و   در یک کـالم تـورم  ،گرددهاي اجتماعی میدرآمد و تشدید نابرابري
قدرت خرید افراد فقیر جامعـه را  به طور مستمر. از آنجا که تورمکندمیتر اغنیا را غنی

، براي ثبات سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه    دهدمیافراد قوي و ثروتمند کاهش نسبت به
هاي سیاسی و اجتماعی شدید ایجـاد کنـد.   ها و ناآرامیاند تنشتومیو استخطرناك 

در ،شـود به طور کلی در سطح کالن اقتصادي تورم موجب کاهش رفـاه اجتمـاعی مـی   
یابـد. یکـی دیگـر از    فـزایش تـورم میـزان صـادرات کـاهش مـی      تجارت خارجی نیز با ا

ـ توانمیهاي تورم که در واقع هزینه زینـه تـورم در نظـر    تـرین ه عنـوان مهـم  ه آن را ب
و موجب نااطمینـانی  دهدمیاین است که تورم اعتبار دولت را به شدت کاهش ،گرفت

شود.در جامعه می
، رفاه جامعـه  ، ثبات اجتماعیبا توجه به وجود هزینه سنگین تورم که ثبات سیاسی

رد و شود که چرا تورم وجـود دا ال مطرح می، این سؤاندازدو اعتبار دولت را به خطر می
ال در اینجا بـه سـه دلیـل    ؤباشند؟ براي پاسخ به این سها قادر به کنترل آن نمیدولت

کنیم.  اشاره می
به ویژه در کشورهاي در حال توسـعه بـا  انبـوه    هادولتدانیم طور که میهمان) 1

ـ تقاضا از جانب دریافت رو هسـتند. رفـاه بیشـتر،    هکنندگان خدمات عمومی روب
، آمـوزش بهتـر و   تـر نیت بیشتر، بهداشت بـا پوشـش گسـترده   مندي از امبهره
کنندگان این خدمات کـه پـولی بابـت آن    گیرتر و موارد مشابه براي دریافتفرا

. عرضه این خـدمات  همواره مطلوب و مورد درخواست استکنند، پرداخت نمی
زان آنهـا  گیـرد و افـزایش میـ   ها صورت میانحصاري توسط دولتطوربهعمدتاً 

دولـت نیازمنـد دریافـت مالیـات     . افـزایش مخـارج   زم مخارج بیشتر استمستل
کنندگان مالیـات  ، با مقاومت پرداخت. اما افزایش مالیاتتر از جامعه استفزون

منابع تأمیندردسرتري را براي تر و کممواجه خواهد شد و اگر دولت راه ساده
، هـاي دولـت  پولی هزینهتأمین . دهدمیحل را ترجیح پیدا کند، طبیعتاً آن راه

طرفه بین دولت و اي یکشود که منجر به برقراري رابطهبري تلقی میراه میان
مردم خواهد شد.

از ،هـاي دولـت اسـت   منابع که در واقع انتشار پول براي هزینهتأمیناین شیوه ) 2
ل در اختیار مردم شود و تورم نیز ارزش پوآنجا که در نهایت تبدیل به تورم می

مالیـات  «، خـود نـوعی مالیـات تلقـی شـده و در اصـطالح       دهـد ا کاهش مـی ر
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ینـد قـانونی   آچنین مالیاتی نیـاز بـه فر  به دلیل اینکهشود. نامیده می1»تورمی
. کننـد گیري تکیه مـی تا حد زیادي به این شکل مالیاتها احتماالًندارد، دولت

رجسته انگلیسی تأکیددان باقتصاد2که جان مینارد کینزطوردر حقیقت همان
د تا مدت زیادي با چاپ پول زنده بماند، ایـن نـوعی   توانمیدولت «کرده است:

و حتـی  باشـد مـی از مالیات است کـه فـرار از آن بـراي مـردم بسـیار مشـکل       
نـد آن را  توانمـی ، کـاري را ندارنـد  ها که توانایی اعمال هیچ ترین دولتضعیف

ییـد صـریح   ، مالیـاتی اسـت کـه بـدون تأ    یدر واقع مالیات تورم».اعمال کنند
، ولی هیچ شودچند از همه گرفته میو هرگرددگذاران در کشور اخذ میقانون

ایـن  ؛ به دلیل اینکـه اوالً ي بدهدکه به آن رأاي در پارلمان الزم نیستنماینده
عدم شفافیت رابطـه  ثانیاًاخالقی و ناعادالنه است و گیري بسیار غیرمالیاتنوع
تنها در کشورهاي پیشـرفته بلکـه   هاست نهمدتکهلت و مردم را درپی دارددو

در اکثر کشورهاي در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شـده اسـت.   
ي هـا بانـک ق بـراي خلـق پـول از طریـ    هـا دولتهاي حال یکی از انگیزهرهبه

کشورهایی که در جاي مالیات است.  اصوالًه هاي دولت بهزینهتأمینمرکزي، 
اعتبار اجتماعی هادولتفرهنگ و دانش عمومی در حد قابل قبولی رشد کرده، 

از کننـد. مقبولیـت  دنبـال مـی  »مقبولیـت «و سیاسی خود را از طریق کسـب  
،کنـد اول آنکه دولت آنچه را اعالم مـی :شودطریق احراز دو ویژگی حاصل می

انجـام دهـد. در کشـورهاي در    »دبتوان«انجام دهد و دوم آنکه »بخواهد«واقعاً 
، اعتبـار  هنگ و دانش عمومی هنوز در سطح پایینی اسـت اي که فرحال توسعه

شـود کـه   حاصـل مـی  » تیـ محبوب«اجتماعی و سیاسی عمدتاً از طریق کسب 
. خرج کردن از طریـق  ساسی و هیجانی و کمتر عقالنی استاي احبیشتر پدیده

بتـدایی کـه هنـوز تـورم شـتاب جـدي       منابع بانک مرکزي به ویژه در مراحل ا
زا باشد.تواند بسیار آسان و محبوبیتمینگرفته، 

، حمایت از اشتغال است. دانـش اقتصـاد تـا    براي خلق پولهادولتوم سانگیزه ) 3
اي قطعی و منفـی میـان   حکایت از وجود رابطه70و اوایل دهه 60اواخر دهه 

. کشـورهایی کـه   شـد ه مـی تورم و بیکاري داشت که منحنـی فیلیـپس نامیـد   

1- Tax Inflation.
2- Johan Maynard Keynes (1923).
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ارچوب هـ ي بیکاري غیرقابل قبـول داشـتند، در چ  هانرخین و هاي تورم پاینرخ
هاي تورم بیشتر، از منافع توانستند در ازاي پذیرفتن هزینهمیمنحنی فیلیپس 

. در واقع تورم منجر بـه کـاهش دسـتمزد   مند شوندناشی از بیکاري کمتر بهره
تا تقاضا براي نیـروي کـار افـزایش یابـد.     گرددمیحقیقی شده و این امر باعث 

ولی بعدها با ارائه نظریات انتظارات تطبیقی و انتظارات عقالیی، نقـش انفعـالی   
ي هاسیاستکارگران تورم ناشی از ،اساس این نظریاتکارگران نفی گردید. بر

بینـی و  پیش،دولت را که ناشی از افزایش حجم پول براي کاهش بیکاري است
در این صـورت تولیـد و اشـتغال    کنند،میاین اساس تقاضاي دستمزد باالتر بر 

ي غافلگیرانـه  هاسیاستاساس نظریات انتظارات عقالیی تنها . برکندمیتغییر ن
هایی که قصد تغییـر در  . دولتواقع شودمؤثرد در تغییر تولید و اشتغال توانمی

ع سعی بر این دارند که بیشـتر از  با توجه به این موضو،تولید و اشتغال را دارند
ي غافلگیري در زمینه افزایش حجم پول استفاده کنند که این امر از هاسیاست

.باشدمیطریق ابزارهاي خلق پول توسط بانک مرکزي قابل اجرا 

رسانی، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزي . اطالع3
اسـت و  »نتظـارات هنـر مـدیریت ا  «مدعی شد که شیرازه سیاست پولی 1فوردوود
قرار گرفته است و یک انقالب در طرز تفکر مورد قبول عقالاي است که قبالًلهأاین مس

رسـانی و پاسـخگویی بـراي    سـازي، اطـالع  رو شفاف. از اینگرددمیاقتصادي محسوب 
گیري انتظارات مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.شکل

، جلوتر از بانـک فـدرال   وئد در زمینه شفافیتي مرکزي نروژ، انگلستان و سهابانک
1999خـود در سـال   تأسـیس باشند. همچنین بانک مرکزي اروپـا از زمـان   آمریکا می

بیشتر از فدرال رزرو آمریکا شفاف و پاسخگو بوده است. 
ظیفـه آنهـا تشـریح کارهـا و     تر بایـد بیشـتر پاسـخگو باشـند و و    ي مستقلهابانک

ي هـا بانـک از شـفافیت  تـوان میچگونه باشد،میلیات آنها تفکراتی است که مبناي عم
»کـاهش صـداهاي مـزاحم   «و »ایجـاد اخبـار  «مرکزي براي مدیریت انتظـارات جهـت   

استفاده کرد.  

1- Woodford (2001).
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هاي بانک مرکزي بـر انتظـارات و   بر تأثیر اطالعیهتأکید، »ایجاد اخبار«در رابطه با 
ها است.در نتیجه قیمت دارایی
هاي بانـک  براي این است که چگونه صحبت»صداهاي مزاحم«ه مطالعات مربوط ب

بینی عملیات بانک مرکزي را افزایش و در نتیجه تالطم در بازارهـاي  مرکزي تأثیر پیش
تصور بر این اسـت کـه مشـارکت بـازار     «گوید: می1. ویلیام پولهدهدمیمالی را کاهش 

ـ که ناشی از این است که بـا کندمیتر آتصمیمات را کار درسـتی عملیـات بانـک    ه زار ب
».کندمیبینی مرکزي را پیش

رسانیاطالعه یک مدل ساده . ارائ3ـ1
فراهم نمودن اطالعات توسط بانک مرکزي به مردم توانمیرا رسانیاطالعتعریف:

هـاي سیاسـت پـولی،    و نـه اسـتراتژي  در مورد مسـائلی چـون اهـداف سیاسـت پـولی      
بخـش دانست. در ایـن  هاسیاستراي تصمیمات آتی بینی ببینی اقتصادي و پیشپیش

کاربرد دارد کـه  . این مدل در کشورهاییگرددمیه ائصورت نظري یک مدل ساده اره ب
بـا توجـه   .گیردزار سیاستی در آن مورد استفاده قرار میعامل نرخ بهره به عنوان یک اب

ن مـدلی بـراي بررسـی    به عدم وجود یک نرخ بهره متکی به بازار در اقتصاد ایران، چنی
توانـد  مـی ست ولـی  زي در اقتصاد در حال حاضر مناسب ابانک مرکرسانیاطالعاثرات 

ه مدلی متناسب با شرایط اقتصاد ایران در آینده گردد.  راهنماي ارائ
مـدت بلندهاي بهره در ابزارهاي نرخ2»ساختار زمانی«هاي استاندارد برطبق نظریه

شبه باشند.  هاي بهره یکدار نرخرات دنبالهکننده انتظابایستی منعکس
ام به طور تقریبی باید برابر باشد با :nبه عنوان مثال نرخ روز 

)۱                       ()r...rrr)(n/1(aR t1
te

1nt
e

2t
e

1ttnt  

eو tr= شبهبخش، نرخ جاري یکاینکه در
1tr   امـروز  ،بهشـ = نرخ انتظـاري یـک

2tو به همین ترتیب باشدمیبراي فردا  3وt  ... وna  پاداش مدت است و پـارامتر =
بـه  1صورت احتمالی باشد. معادله ه پاداش مدت ممکن است بدهد،مینشان رااشتباه

بـه انتظـارات   بایسـتی بسـتگی   مدتبلندمدت و هاي میاننرخکه دهدمیخوبی نشان 

1- William Poole (2001).
2- Term Structure.
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ي بانک مرکزي داشته باشد.  هاآینده مردم از سیاست
صـفر یـا نزدیـک بـه     شبه یکبهرهآید که نرخوجود میه یک حالت خاص زمانی ب

هـاي آینـده مـورد انتظـار     باره نـرخ بانک مرکزي دررسانیاطالعصفر چسبیده است و 
.ددگرمیي پولی هاسیاستاساس 

ارچوب ساده اقتصاد کالن براي روشـن سـاختن نقـش    هبه عنوان مثال ابتدا یک چ
شود:رسانی بانک ارائه میاطالع

t2ttttt ,....)R,r(Dy   )2                                                   (

و مـدت بلندنرخ Rمدت و نرخ کوتاهrکه  t تـورم انتظـاري اسـت و    نـرخty

تقاضاي کل است.
هاي جدید برابر است با:پس و کینزینیلیاساس منحنی فرابطه عرضه کل بر

)۳(t3
*
tt1tt )yy()(BE  

t برابر با تورم وty و*
tyوسـیله اضـافه   ه باشند. مدل بتولید بالقوه و واقعی می

.شود (قانون تیلور)العمل بانک مرکزي بسته میکردن تابع عکس

)۴                                                       (t4
*
tt

*
ttt E,...),,yy(Gr 

:به شرح زیر استمفروضات مدل هدف تورمی بانک مرکزي است و*در اینجا 
.کنند)طی زمان تغییر نمی3تا 1الت ثباتی است (یعنی معادـ محیط با

یک قانون سیاستی بدون تغییر است.بانک مرکزي متعهد بهـ 
انتظارات عقالیی است.ـ 

نقش مستقلی ندارد. هر نوع بانک مرکزيرسانیاطالعواقعی، با چنین فرضیات غیر
شـاهده  صحیح به رفتـار م به طوري پولی هاسیاستالگوي سیستماتیک در مورد انجام 

مـدت  ي کوتـاه هـا نـرخ بینی ه ویژه زمانی که به پیشب1شده بانک مرکزي بستگی دارد.
ي هـا سیاسـت هاي اطالعاتی دریافتی را از نظـر  دادهتنها کافی است ،گردیمآینده برمی

1- Wood ford (2005).
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ته شده بانک مرکزي ببینیم.شناخ
رسـانی بانـک   اطـالع آمیز چهار جنبه بالقوه دارد که در آن صورت این قضیه مبالغه

دیگري اینکه یاد گرفته شود چنین وثباتی استیابد. یکی وجود بیمرکزي اهمیت می
سـوم و چهـارم انتظـارات غیرعقالیـی و یـا عـدم تقـارن        مورد محیطی طبیعی است و 

از ایـن شـرایط وجـود    مـورد یا چنـد  مرکزي و مردم است. اگر یکبانکاطالعات بین
بانک مرکزي اهمیت دارد.  »رسانیاطالع«،داشته باشد
بـه عـالوه  ،اطـالع دارد هاي خودسیاستبانک مرکزي بیشتر از هر کسی از مسلماً

کـه براسـاس   بیان کنـیم  این فرض که سیاست پولی را فقط صورت معادله ساده تایلور 
له که بانک مرکـزي  أچندان واقعی نیست. این مسي و شکاف تولید است، نرخ تورم جار

گیـري  از قبل تعیین شده در همه موارد متکی باشد و تصـمیم هاي مشخصسیاستبه 
1صحت ندارد. در حقیقت اساس نظر رئیس بانک مرکزي اروپا ژان کلود تریسـت ،نماید

ــط     ــان فق ــر زم ــزي در ه ــک مرک ــه بان ــت ک ــن اس ــای ــک ق ــیی ــداد دم برم دارد و تع
نهایت است.بیهاي بانک مرکزي در مقابل حوادث عمالًالعملعکس

:دهدمیرابطه بین تغییرات نرخ بهره با متغیرهاي مختلف را نشان 5معادله 

)5                                                (t5tttt
e

jt E)s,...r,R,y(Hjr 

کـه ممکـن اسـت بـه     باشد میهاي بانک مرکزي المتیک بردار عstدر این رابطه
.روشنی یک عدد باشد یا یک عالمت رمز

متمـایز اثـر   طریـق سـه کانـال کـامالً    در چنین شرایطی هر اقدام بانک مرکزي از
گذارد:می

کـه  2در معادلـه  Drشـبه روي کـل تقاضـا یعنـی     اثر مستقیم نرخ بهره یـک )1
.کوچک استاحتماالً

ي هـا نـرخ هاي بانـک مرکـزي روي تغییـرات احتمـالی     متاثرات مستقیم عال)2
که احتماالً یادگیري در آن وجود دارد.5در معادله Hsمدت کوتاه

ي هـا نـرخ در انتظارات و همـه عواقـب تـوالی    rمدت کوتاهاثر تغییرات در نرخ )3
عواقــب آن در نــرخ دو بــازخور5و 1آینــده از طریــق معــادالت مــدتکوتــاه

1- Jean Claude Trichet (2003-2009).
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این کانال مطمئنـاً  (DR)باشد. بنابراین در رابطه با تقاضا می» tR«مدت بلند
گیرد.أثیر قرار میهاي بانک مرکزي تحت توسیله عالمته ب

هـاي پـولی   کند که هر نوع محاسبه سیاسـت خوبی روشن میه گانه باین نکات سه
.ي ناکارآ استجدبه طور،گیردرسانی بانک مرکزي را نادیده میکه اطالع

ال عملـی هـدایت   ؤاین نظریه جدید سیاست پولی ما را مسـتقیماً بـه چنـدین سـ    
در عمـل چگونـه اسـت و چـرا ممکـن اسـت در رابطـه بـا         Stاول اینکه بردار ، کندمی

دوم چـه شـواهدي وجـود دارد کـه ارتباطـات بانـک       ؛ي مرکزي متفاوت باشـد هابانک
Stبردار يسوم چگونه برخی اجزا؛گذاردیر میأثمرکزي روي انتظارات مردم مستقیماً ت

ي اوراق هـا نـرخ هاي سهام و هاي بهره، قیمتگیري مثل نرخروي متغیرهاي قابل اندازه
رسـانی ماهرانـه   اطـالع کـه کنـد ارچوب پیشـنهاد مـی  هاین چ،سهام اثر دارد و چهارم

تواند:می
را افزایش دهد.1نسبت عالمت به انحراف .الف
بازار مالی را کاهش دهد.. تالطمب
یعنی تغییـرات تـورم و تولیـد را    ي پولی بینجامد، هاسیاستبه نتایج بهتري در .ج

ین بیاورد.پای
بیشـتر  رسـانی اطـالع ي مرکـزي بـا   هـا بانـک در واقع چندان روشن نیست که آیـا  

ي مرکــزي هـا بانـک موفقیـت بهتـري خواهنـد داشــت یـا خیـر؟ در عمـل بســیاري از       
نمایند. تعداد محدودي داخلی را کتمان میهاي کنند و بحثرا محدود میرسانیاطالع

عقیده دارند هابانککنند و بسیاري از بینی میراهکارهاي آینده خود را پیشهابانکاز 
هـر چنـد   ،آور اسـت بیشتر تحت برخی شرایط نامطلوب و حتـی زیـان  رسانیاطالعکه 

اند که در دوران محدودیت اطالعاتی نشان داده2ر)(ارمن و فراتشزبرخی از اقتصاددانان
بازار به تالطم شدیدي دچار شده است. 

نظري به نتیجه روشنی در مورد سطح مطلوب شفافیت نرسـیده در گذشته تعاریف
هـاي قابـل تـوجهی بـا     هاي ارائه شده از نظر شفافیت بانک مرکـزي تفـاوت  . مدلاست

ساز و کـار ثیر شفافیت بر آنها در مورد چگونگی تأیهله به فرضأد و این مسنیکدیگر دار
انتقال بستگی دارد.

1- Ratio of  Noise to Signal.
2- Ehrmann and Fratzscher (2008).
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شـویم کـه آنچـه    ، متوجه میي مرکزي نگاه کنیمهابانکاگر به دنیاي واقعی رفتار 
گیـري  ، جهـت متحول سـاخته اسـت  هاسالرا طی این رسانیاطالعدرجه بهینه و نوع 

.باشدمیدم به اطالعات مر»دسترسی بیشتر«ي مرکزي به سمت هابانکبیشتر 
(کـوکرمن و  در مقابل استدالل طرفداران نظریه دسترسی بیشتر به اطالعات، مقاله

اسـاس ایـن دو   کاري و کتمان اطالعات براستدالل آنها براي مخفی.جالب است1متزر)
و اهمیـت دارد و  اسـت  مطـرح  »منتظـره سیاسـت پـولی غیر  «که تنهـا  باشدمیفرض 

،مردم دقیقـاً مشـخص نیسـت. تحـت ایـن فرضـیات      به وسیلهيترجیحات بانک مرکز
زیـرا یـک سیاسـت کـامالً     ؛تري بر سیاست پـولی دارد مؤثرکاري اثرات میزانی از پنهان

چـارلز  س و لـوت ایلـین ، گوسـلن د ایجاد شگفتی نماید. دو دهه بعد پیـر  توانمیآشکار ن
بینـی نشـده و   ی پـیش ي پـول هـا سیاسـت اظهار نمودند هر دو دیدگاه که فقط 2ویپلوز
خـود هـاي ه منظور دنبال نمودن برنامهکاري بانک مرکزي در مورد ترجیحاتش بپنهان

روز از نظر زمانی از دور خارج است و به گذشته تعلق دارد.هبرسد روزبه نظر می
. اسـت تزر را مورد شک و تردیـد قـرار داده  کوکرمن و ماخیراً نظرات 3یبرتاآن س

شفاف بر نقـش اطالعـات خصوصـی    اي آن یک بانک مرکزي غیرورهبراساس مدل دو د
بینـی  ، رفاه بانک مرکزي با افزایش تـورم پـیش  اساس اهداف تعیین شدهتمرکز دارد. بر

.یابدو با تورم واقعی کاهش نمیدهدمیزیرا تولید را افزایش ن؛یابدنشده افزایش نمی
، چنین توابـع هـدفی در اثـر    هایی وجود داردهمچنان که در این مورد چنین مدل

می شکل گرفته است ولـی قبـل از   یک شوك غیرقابل مشاهده، زمانی که انتظارات عمو
یابـد و فرصـتی را بـراي اسـتفاده از مبادلـه      ، تحقق مـی که سیاست پولی اعالم شوداین

تـرین نتـایج   این یکی از مهـم آورد. با وجودوجود میه بمدتکوتاهمنحنی فیلیپس در
بانـک مرکـزي از شـفافیت بیشـتر     یبرت این بود که همیشه هم جامعه و هم اسمطالعه 

.  دهدمیزیرا این امر تبعیض تورمی را کاهش ؛شوندمند میبهره
عنوان یکـی از مشـکالت   ه مشکل ناهماهنگی در اظهارات اعضاي کمیته پولی نیز ب

تـه پـولی یـا    کمیي. اگـر اعضـا  استمطرح شده رسانیاطالعي پولی از نظر هاسیاست
،ي پـولی اظهـارنظر کننـد   هـا سیاسـت شوراي پول و اعتبار هر یک به تنهایی در مورد 

1- Alex Cukierman and Allon Mettzer (1986).
2- Pierre Gosselin, Aileen Lotz and Charles Wyplosz (2007).
3- Ann Sibert (2006).
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ـ  صـورت  ه ممکن است این امر سبب سرگشتگی مردم شود. در این صورت اگر نظرات ب
ممکن است عمالً منجر بـه کـاهش نسـبت عالمـت بـه      ،ناهماهنگ و ضعیف ارائه شود

حل روشن این امـر شـفافیت بیشـتر    تصاددانان راهانحراف گردد. هر چند به نظر اکثر اق
است نه سکوت.

بـا تعهـد بـر   رسـانی اطالعله رسانی، به مسأاطالعیک سوء تفاهم دیگر در رابطه با 
له ناشی از این امر است که اگر اطالعاتی توسـط بانـک مرکـزي داده    أ. این مسگرددمی

نمایدبانک مرکزي را محدودممکن است منجر به این سوء تفاهم شود که آزادي ،شود
و قدرت مانوردهی او را در آینده کاهش دهد. این نگرانی در دیـدگاه پـل والکـر و آلـن     

. این سـوء تفـاهم ناشـی از    مطرح گردیده است1989و 1984هاي سالدر 1گرینسپن
ي مرکـزي شـامل اطالعـاتی در مـورد     هـا بانـک رسـانی اطالعاین نکته است که بیشتر 

ها و امثال آن است و بانک را متعهد بینی، پیشگذاري تورمیستی، هدفتصمیمات سیا
. از این رو حتی در برخی از انتشارات معروف فـدرال رزرو  کندمیبه عملیاتی در آینده ن

بینی مشروط رفتار آینـده  که پیش»مسیر آینده«تحت عنوان نیوزیلندو بانک مرکزي 
داننـد و لـذا متضـمن    ادي در آینده مربوط میخود است، رفتار خود را به متغیرهاي زی

.باشندمیتعهد خاصی در عمل ن
ه صـورتی متعهـد نشـان    خواهد که خود را بالبته در برخی مواقع بانک مرکزي می

در2ین و آدام پوسـن عنـوان مثـال برنانکـه، تومـاس لوبـاك، فردریـک میشـک       ه . بدهد
چند این نظر اسـتثنایی  ردند. هرگذاري تورمی حمایت کاي از اعالم عمومی هدفمقاله

گونـه تعهـدي را در   هـا هـیچ  رسـانی اطـالع معموالً بیشـتر  ،است و روال معمول نیست
گیرد.نمیبر

بانـک مرکـزي مهـم اسـت و     رسانی،اطالعنظرگفت که از توانمیخالصه به طور
به معنی نیرسااطالعد نتایج اقتصاد کالن را بهبود بخشد و توانمیماهرانه رسانیاطالع

ي خاص لزوماً نیست.هاسیاستتعهد بانک مرکزي به انجام 

هاي مرکزي در عملبانکرسانی. اطالع3ـ2
مختلفی را رسانیاطالعي هاسیاست،ي مرکزي با اهداف یکسانهابانکبسیاري از 

1- Pool, Walker and Alan, Greenspan
2- Bernanke, Thomas Laubach, Fredrick Mishkin and Adam Possen (1999).
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ي مرکـزي  هـا بانـک ها در مورد رسانیاطالعکنند. در این بخش برخی از انواع دنبال می
و چگـونگی  فـدرال رزرو آمریکـا، بانـک مرکـزي اروپـا و انگلسـتان      اننـد ور دنیـا م مشه

کنیم.ي پولی بررسی میهاسیاستدهی آنها را در مورد عالمت
رسـانی اطـالع ي پولی را هاسیاستي مرکزي حداقل چهار جنبه مختلف از هابانک

کنند.می
.اهداف کلی و استراتژي)1
.ت خاص پولی قرار داردهایی که در پشت یک سیاسانگیزه)2
.بینی اقتصاديپیش)3
.آینده تصمیمات سیاست پولی)4

هـاي مرکـزي   هـاي بانـک  طر نشان کرد که اهداف و اسـتراتژي توان خاهر چند می
هاي داده شده در این مورد از نوسـانات  از این رو عالمتباشند،میداراي ثبات بیشتري 

.ستکمتري نسبت به سایرین در طی زمان برخوردار ا

استقالل بانک مرکزي. 3ـ3
بانک مرکزي مستقل باید به روشنی و با یک هدف مشخص به صـورت یـک حکـم    

هـاي مشـخص و   ي مرکـزي هـدف  هـا بانکبرخی به طور کلتوسط دولت معین شود. 
در مـواقعی کـه   باشـند، مـی صورت مقـداري  ه دقیقی دارند و بعضی اوقات این اهداف ب

را گیرنـد کـه آن  خود تصمیم می،کزي داده نشده استي مرهابانکاهداف مقداري به 
هـاي عـددي   اول آنکـه هـدف  :مقـداري نماینـد. دو دلیـل بـراي ایـن کـار وجـود دارد       

گـردد؛ سازد که عملکرد بانک مرکزي ارزیـابی  نماید و قادر میپاسخگویی را تسهیل می
مقابـل  د کـه یـک نقطـه اتکـایی (لنگـري) در     نـ نمایدوم آنکه اهداف عددي کمک مـی 

انتظارات فعاالن اقتصادي ایجاد گردد.
بـه وسـیله   5گیري انتظارات فعاالن اقتصـادي در معادلـه   در مدل ارائه شده، شکل

*اهدافاطالع از
tyو*

t 4که از این طریق به کانون سیاستی معادلـه  گرددمیتسهیل
د.شونرد میاو

از برخـی هاي مرکزي در کشـورهاي مختلـف متفـاوت اسـت.     ل بانکدرجه استقال
در تحقیقـات خـود   1دارو، السـینا، بیـد و پـرکینس   از جمله گریلی، ماسیننویسندگان 

1- Grilli and Mascian Daro and Tabelini (1991), Alesina (1988), Bad and Prkins (1982).
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تـر اسـت.   دریافتند که هر چقدر استقالل بانک مرکزي بیشتر باشد، سطح تـورم پـایین  
و سـطح متغیرهـاي   که همبستگی بین استقالل بانک مرکـزي دهد میها نشان بررسی

واقعی اقتصاد مانند رشد، بیکاري و نرخ بهره واقعی وجود ندارد. در حالی کـه اسـتقالل   
گیري بـر روي عملکـرد   شود ولی اثر قابل اندازهمیهاقیمتبانک مرکزي منجر به ثبات 

واقعی اقتصاد ندارد.
ـ   هـا دولتاستقالل بانک مرکزي بدین مفهوم است که چون  راي از نظـر سیاسـی ب

ها عمل شود، منجـر  دهند که اگر به این قولهایی را به مردم می، قولرسیدن به قدرت
د تـا  توانمی، یک بانک مرکزي مستقل گرددمیحجم پول و فشارهاي تورمی به افزایش

و ثبـات  مقاومت نمایدله در مقابل فشارهاي سیاسی أاندازه زیادي با استفاده از این مس
وجب گردد:دي بیشتري را ماقتصا

بهبود عملکرد اقتصادي د موجب توانمیحتی یک بانک مرکزي مستقل اول اینکه، 
،دهندنشان می1) و نورد هاوس1988یبرت (اگونه که مطالعات روگف و سگردد. همان

هـاي احـزاب سیاسـی بعـد و قبـل از انتخابـات را کـاهش        بانک مرکزي مستقل شـوك 
طـور  بـه 3ویلـت گردیـده اسـت و   یدنیز تأی2بسهیوالسینا له توسطأ. این مسدهدمی

ي هـا سیاسـت هاي عملی مباحـث مربـوط بـه    جنبه نظري و هم از جنبهوسیعی هم از 
از نظر سیاسی مورد مطالعه قرار داده است.راپولی و ادوار تجاري
هاي شدید روي عملکرد اقتصادي از طریق ایجاد انحراف یـا تشـویق   دوم آنکه تورم

خواري یا افزایش هزینه ریسک اثر منفی دارد و بانک مرکزي مسـتقل  نتهاي رافعالیت
د مانع آن شود.  توانمی

عملکرد بانک مرکزي ایران. 4

ـ با اهداف چندگانـه 1338تأسیس خود در بانک مرکزي از ابتداي  رو بـود.  هاي روب
نـک  مبارزه با تورم، افزایش رشد اقتصـادي و ایجـاد اشـتغال از اهـداف تعیـین شـده با      

، 1340عالوه سایر اهداف بود. با توجه به وضـعیت اقتصـادي ایـران در دهـه     همرکزي ب
در راسـتاي  ،ي انبسـاطی اقتصـادي را در برنامـه خـود داشـت     هاسیاستبانک مرکزي 

1- Nordhuus (1975).
2- Alesina(1988-1989) and Hibbs (1987).
3- Willet (1988).
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ي پـولی  هـا سیاسـت اي، نقـش پـول و   شدن اقتصاد و گذر از مرحله اقتصاد مبادلهپولی
ي بانـک مرکـزي   هـا سیاسـت ،کشور به منابع ارزيافزایش یافت. با توجه به نیاز شدید 

هاي خارجی بود.عمدتاً در جهت حفظ موازنه ارزي و جلوگیري از افزایش بدهی
هاي سـوم و چهـارم   باالي اقتصاد ایران در طی برنامهرشد اقتصادي مداوم و نسبتاً 

ک توسعه اقتصادي که به کمک افزایش درآمدهاي نفتی و ثبات سیاسی فراهم آمـد، یـ  
ي نفت و رشد بـاالي  هاقیمتعامل مثبت در ایجاد ثبات اقتصادي بود. با افزایش شدید 

ـ    هابانکاقتصادي،  شـدت افـزایش دادنـد و    هي خارجی و داخلـی تسـهیالت بـانکی را ب
هـا نـاگزیر   قیمتفشارهاي تورمی تشدید شد و بانک مرکزي براي جلوگیري از افزایش 

ه علـت  اضی پولی برگردد. کاهش درآمد نفت بـ ي انقبهاسیاستبه 1354د در سال ش
د که دولت نیز سیاست انقباضـی بودجـه را در پـیش    پایین آمدن قیمت نفت موجب ش

کمک کرد.1356و 1355هاي در سالهاقیمتله به کاهش رشد أگیرد و این مس
هاي اسـتقالل چـه بـر اسـاس     گیري شاخصاستقالل بانک مرکزي بر اساس اندازه

و چه شاخص استقالل بانک مرکزي از نظر مدت دوره خدمت ریاست شاخص کوکرمن
این از یافته قرار داشت. با وجودبانک مرکزي در حد پایینی نسبت به کشورهاي توسعه

بانـک مرکـزي ایـران    ،نظر برخی معیارهاي کوکرمن، از جمله استقالل مالی و پرسنلی
استقالل بیشتري نسبت به کشورهاي دیگر داشت.

هاي اقتصادي از جمله محاسـبه  ن دوران بانک مرکزي شروع به انتشار گزارشدر ای
ها نقش زیـادي  و آمارهاي سیستم بانکی نمود. این گزارشهاقیمتتولید ملی، شاخص 

چنـین  المللـی و هم بـین هـاي  ه مردم و فعـاالن اقتصـادي، سـازمان   برسانیاطالعرا در 
کرد.گذاران خارجی ایفا میسرمایه

سیاسی و اقتصـادي و شـرایط   هايبحرانپیروزي انقالب اسالمی با توجه به بعد از
د و از ارائه برخی اطالعات به ویـژه در  شبانک مرکزي محدود رسانیاطالعخاص کشور 

اطالعـات اقتصـادي بانـک    زمینه منابع ارزي بنا به دالیـل سیاسـی خـودداري گردیـد.    
ي پـولی  هـا سیاسـت ن جنگ محـدود و  مرکزي در این دوران با توجه به مالحظات زما

لذا ایـن دوران را از نظـر   ي مالی دولت قرار داشت.هاسیاستالشعاع بانک مرکزي تحت
خگویی بایـد دوران اسـتثنایی   شـفافیت و پاسـ  ،رسـانی اطـالع استقالل بانـک مرکـزي،  

الت بانـک  یفشارهاي سیاسی از طرف قواي مقننه و مجریـه در پرداخـت تسـه   .دانست
ي پـولی در جهـت   هـا سیاستشرایط نامناسبی را براي اعمال یستم بانکی،مرکزي و س
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ایجاد ثبات اقتصادي فراهم نمود.
گـذاري  سـرمایه وجود فضاي نامناسب داخلی و خارجی از نظر اقتصادي و سیاسی،

ي پـولی سـعی در افـزایش رشـد     هـا سیاسـت و لذا دولت بـا اسـتفاده از   کرد را محدود 
نمـود. ایـن تـالش در شـرایط مـتالطم      گذاري و رشد سرمایهاقتصادي و ایجاد اشتغال

ي کنترل قیمت و هاسیاستاقتصادي منجر به تورم شدید در کشور گردید و ـ سیاسی
را تـا  بندي و پرداخت یارانه نتوانست تورم فزاینـده را مهـار کنـد ولـی شـدت آن     جیره
اي کاهش داد.اندازه

، شـرایط  سـازي و تـرمیم خسـارات جنگـی    هـاي نو با پایـان جنـگ و آغـاز برنامـه    
ساله توسعه اقتصاديآمد و برنامه اول پنجتري از نظر سیاسی و اقتصادي فراهم مناسب

، بـا کـاهش انتظـارات تـورمی    و) توانست رشد اقتصادي را افزایش دهد1368-1372(
کشـور  اما تداوم حصر اقتصادي، نیاز شـدید  کاهش دهد.ايفشارهاي تورمی را تا اندازه

به صـورت یـک عامـل بازدارنـده     ،گذاران خارجیبه منابع ارزي و عدم استقبال سرمایه
گردید.مدتکوتاههاي خارجی عمل کرد و منجر به افزایش بدهی

هـاي  تعهدات حساب ارزي دولت و عدم توانایی کشور در بازپرداخت بدهیافزایش 
ي تعـدیل  هـا سیاستید.گرد1374درصدي در سال 50سابقه خارجی موجب تورم بی

نـرخ تـورم را تـا    ي تثبیت اقتصادي گردید و موفق شـد هاسیاستتبدیل به ،اقتصادي
رشد اقتصادي را شدیداً کاهش و نرخ هاسیاستهر چند این ،اندازه زیادي کاهش دهد

بیکاري را افزایش داد.
اد نمـود  هاي ارزي مشکالت زیادي را براي اقتصاد کشور ایجادامه محدودیت درآمد

ک مرکـزي قـرار   هاي سیاستی باني ارزي در اولویت برنامههاسیاستو باعث گردید که 
بـا موفقیـت همـراه نبـود و     1372نرخـی کـردن ارز در سـال    گیرد. تـالش بـراي تـک   

هـاي خـارجی،  ي پولی نیز به علت تعهد بانک مرکـزي بـراي بازپرداخـت وام   هاسیاست
الشـعاع  منابع کسري بودجه دولت تحـت تأمینهاي دولتی و خصوصی و کمک به بنگاه

.ي مالی قرار گرفتهاسیاست
سـاله توسـعه اقتصـادي در    برنامه سـوم پـنج  با توجه به مشکالت فراوان اقتصادي،

هـاي  جلوگیري از تالطمجهت رفع این مشکالت با هدف استقالل بیشتر بانک مرکزي،
ل قیمت، دخالت کمتر دولـت  اقتصادي از طریق ایجاد حساب ذخیره ارزي، حذف کنتر

سـازي نـرخ   هاي تکلیفی و یکسـان و قوه مقننه در بازار پول و ارز با کاهش تدریجی وام
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هـاي دولتـی در   ها در تخصیص منابع خود و شکستن انحصار بانکارز و آزادسازي بانک
تصـویب  1378هاي خصوصـی در سـال   به بانکتأسیسبازار پول از طریق دادن مجوز 

گردید.  
بانـک مرکـزي اروپـا و تغییـر     تأسـیس هاي مرکزي با استقالل بیشتر بانکوضوعم

هـاي مرکـزي اروپـاي    ، نروژ و بانکهاي انگلستانهاي بانکارچوب فعالیتهساختار و چ
بیشـتري بـه   تأکیـد شرقی، شرایط مناسبی را فراهم کرد تا بانـک مرکـزي ایـران هـم     

و پاسـخگویی  رسـانی اطـالع سـازي و  ي شـفاف هاسیاستبه و هماستقالل خود نماید
توجه نماید.

با شـروع انتشـار بـولتن    رسانیاطالعسازي و اقدامات بانک مرکزي در زمینه شفاف
هاي رئیس کـل بانـک مرکـزي،    )، مصاحبه1376(از سال »نماگرهاي اقتصادي«فصلی 

می و بانکداري اسالهايهمایشي پولی و ارزي، هاسیاستساالنه هايهمایشبرگزاري 
اقتصـادي و دارایـی و رئـیس کـل بانـک مرکـزي در ایـن        هاي وزیر امورارائه سخنرانی

شـکل گرفـت کـه ایـن      ي پـولی  هـا سیاسـت در رابطه با عملکرد اقتصادي و هاهمایش
توان در راستاي تحول جدید در دیدگاه مسئوالن بانک مرکزي نسبت بـه  میاقدامات را 

د.  تلقی کررسانیاطالعسازي و شفاف
بانـک  وارد بـر فشـارهاي سیاسـی  ، 1382سازي نرخ ارز در سال هر چند با یکسان

منـابع  تـأمین برداشته شد ولی کماکان بانک مرکزي ایران خود را موظـف بـه   ،مرکزي
دانست. بدهی دولت بـه بانـک مرکـزي    مالی براي دولت و بنگاهاي وابسته به دولت می

هـاي خـارجی، بهبـود    ، کـاهش بـدهی  فـت کاهش کرد و با افـزایش درآمـد ن  شروع به
گذاري داخلـی و  مناسبات خارجی، شرایط مناسبی از نظر اقتصادي فراهم آمد و سرمایه

خارجی افزایش یافت. هر چند رشد اقتصادي افزایش و تورم شروع به کاهش یافت ولی 
رات ساختار جمعیتی که ناشی از رشد بـاالي جمعیـت در ابتـداي پیـروزي     یپدیده تغی

شد و نـرخ  80الب اسالمی بود، منجر به رشد نیروهاي آماده به کار در بازار در دهه انق
یافت.بیکاري افزایش

ي پولی براي کمک به کاهش نرخ بیکاري با استفاده از نظریـه فیلیـپس   هاسیاست
صـورت دائـم   ه در قالب پرداخت تسهیالت به کارفرمایان و افراد جویاي کار نتوانست بـ 

رقمـی همچنـان بـاقی مانـد. محاسـبات نـرخ       ایش دهد و نرخ بیکاري دواشتغال را افز



77پذیري و...بررسی شفافیت، مسئولیت

) در ایـران نشـان داده اسـت کـه     2010، (مجتهـد و ولـدخانی  1نایروبیکاري طبیعی یا 
ي کاهش نرخ بیکاري کمتر از یک نرخ مشخصی موجب افزایش شدید تـورم  هاسیاست

).  3(نمودارشودمی
ــاسیاســت ــده ــي ض ــاهش انه تورمی و ب ــه  خصــوص ک ــورمی در نتیج ــارات ت تظ

، موجب کاهش تدریجی نـرخ تـورم و پـایین    سازي نرخ ارز به عنوان لنگر اسمییکسان
با کـاهش تـدریجی   ،درصد در سال آخر برنامه سوم توسعه شد. این امر9/11آمدن به 

، اثرات مثبتی را بر اقتصاد کشور به همراه داشت.هابانکنرخ بهره تسهیالت 
توسعه اقتصادي که همراه با افـزایش قیمـت نفـت در بازارهـاي     طی برنامه چهارم 

در ،نرخ ارز همـراه بـود  سازيیکسانو کاهش انتظارات تورمی مردم به علت المللیبین
حـد خـود در دهـه اخیـر     تریننکاهشی خود را ادامه داد و به پاییابتدا نرخ تورم روند 

لـت و اسـتفاده مکـرر از حسـاب     درصد رسید. اما با افزایش درآمـدهاي دو 4/10یعنی 
ش یافت و به باالترین حد خود درافزای، نرخ تورمهاي جاريذخیره ارزي براي پرداخت

رسید. اما رشد اقتصادي بعد از یک روند افزایشی مجـدداً  1387سال اخیر در سال 10
هاي اخیـر  درصد که کمترین نرخ رشد اقتصادي در سال5/0به شروع به کاهش کرد و 

).3و 2و نمودارهاي 3(جدول 2رسید1387در سال است
هـاي  ي پرداخت تسهیالت به بنگاههاسیاستتالش دولت از طریق اجراي رغمعلی

درصـدي بـه رونـد    8/0بازده، نرخ بیکاري بعـد از یـک کـاهش    کوچک و متوسط و زود
ه برنامـ درصـد کـه بـاالترین نـرخ در    9/11به 1388صعودي خود بازگشت و در سال 

برنامـه چهـارم   را طـی ينرخ بیکارراتیتغی4یافت. نمودارافزایش،چهارم توسعه است
3.دهدتوسعه نشان می

چهـار برنامـه توسـعه   در انحراف معیار نرخ رشد اقتصادي و نرخ تـورم را  4جدول 
طور که ارقام جـدول نشـان   . هماندهدمینشان 1388تا 1368ي هادر سالاقتصادي 

1- Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU).

انی معاون اقتصادي بانـک مرکـزي در بیسـتمین کنفـرانس     بر اساس اطالعات ارائه شده در سخنر-2
هاي پولی و ارزي پژوهشکده پولی و بانکی و نماگرهاي اقتصادي بانـک مرکـزي جمهـوري    سیاست

اسالمی ایران.
این تغییرات را باید با توجه به تعریف جدید بیکاري از طرف مرکز آمار ایران مالحظه کـرد کـه بـا    -3

گردد.اوت است و باعث افزایش نرخ بیکاري بر اساس تعریف قبلی میتعریف قبلی بیکاري متف
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درصـد  9/1ترین حـد خـود یعنـی    ف معیار تورم در برنامه سوم به پاییندهد، انحرامی
دهنده کاهش استقالل بانـک  رسید ولی در برنامه چهارم افزایش یافت که این امر نشان

این دوران بود. همچنین از نظر رشد اقتصادي نیـز انحـراف معیـار رشـد در     درمرکزي 
هاي اول و چهـارم رسـیده   ایسه با برنامهترین حد در مقهاي دوم و سوم به پایینبرنامه

هـا  دهنده ثبات اقتصادي بیشتر در برنامه سوم در مقایسه بـا سـایر برنامـه   بود که نشان
بوده است.

هاي استقالل بانک مرکزي ایران. چالش5
ي هـا سیاسـت شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي ایران که در حقیقت مشابه کمیته 

به عنـوان یـک نمـاد سیاسـتگذاري پـولی در      باشد،میمرکزي ي هابانکدیگر پولی در 
ایران ساختار کامالً دولتی دارد. هر چند در ابتداي تشکیل بانک مرکزي ریاست شوراي 
پول و اعتبار با رئیس بانک مرکزي بود ولی در برنامـه سـوم اختیـار آن بـه وزیـر امـور       

) تغییر یافـت  1388ـ1383رم (اقتصادي و دارایی محول گردید و مجدداً در برنامه چها
عهده گرفت.ه را ببانک مرکزي مسئولیت اداره آنکل رئیس و

پیشنهاد رئیس کارشناس اقتصادي به دووزیر، پنجترکیب شوراي پول و اعتبار از 
و دادسـتان کـل کشـور یـا نماینـده آن و      کل بانک مرکزي و تأیید ریاسـت جمهـوري  

نماینـده مجلـس   دوباشند. و معادن و اتاق تعاون میو صنایع هاي بازرگانی ساي اتاقؤر
پـنج باشند. بـا حضـور   هم به عنوان ناظر در جلسات شرکت دارند و جمعاً یازده نفر می

یـد دولـت و رئـیس اتـاق تعـاون عمـالً       تخب دولت و دو نفر کارشناس مورد تأیوزیر من
ک مرکـزي از دولـت   باشند و لذا استقالل تصمیمات بانشورا، دولتی میياکثریت اعضا

یـد  ت شوراي پول و اعتبار نیاز به تأیضمنی کلیه تصمیمابه طوروجود ندارد. همچنین 
، لذا شوراي پـول و  د تصمیماتی بر خالف نظر دولت بگیردتوانمیرئیس جمهور دارد و ن

.کندمیکامالً هماهنگ با دولت حرکت باراعت
اقتصادي باعـث گردیـد   ـ سی) تحوالت سیا1388-1384(برنامه چهارم توسعهدر

سـاي بانـک   یرات مکرر رؤاي از استقالل بانک مرکزي ایران کاسته شود. تغیکه تا اندازه
مرکزي که شاخص استقالل بانک مرکزي را بر اساس طول مدت خدمت رئـیس بانـک   

وسعه رسید کـه در مقایسـه   برنامه چهارم تدر درصد 56/0به ،کندمرکزي محاسبه می
ي دوم و سوم حاکی از استقالل کمتر بانک مرکزي است. ادغام شوراي پـول هابا برنامه

در تــأخیرمجــدد آن، يت دولــت و بعــد احیــاو اعتبــار در کمیســیون اقتصــادي هیــأ
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و انتشار آمارهاي اقتصادي، واگذاري محاسبه نرخ بیکـاري بـه مرکـز آمـار     رسانیاطالع
رکـز، انتشـار آمارهـاي متفـاوت از     ایران و احتمال واگذاري محاسبه نرخ تورم بـه آن م 

هـاي مجلـس شـوراي اسـالمی تـا انـدازه       مقامات مختلف دولتی و مرکز پژوهشطریق 
زیادي به اعتبار بانک مرکزي از نظر استقالل لطمه زده است. 

دخالت مجلس شوراي اسالمی در تعیین نرخ بهره عقود مبادالتی و کاهش اجباري 
ام پـولی  اولین بار نقش بانک مرکزي را به عنوان مقبرايشدن،رقمیقانونی آن به تک

سـاله توسـعه   پـنج هـاي  دار کرد. قـبالً در برنامـه  ی خدشهي پولهاسیاستکننده تعیین
مـه  اقتصادي نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، رشد اقتصادي و بیکاري به عنوان اهداف برنا

انکی با توجه به متغیر گردید ولی تعیین نرخ سود بتوسط نمایندگان مجلس تعیین می
رسیدن بـه اهـداف تـورمی در    بودن نرخ تورم و عدم توانایی دولت و بانک مرکزي براي

هاي قبلی، عمالً منجر به از دست دادن یک ابزار مهم سیاست پـولی بـراي بانـک    برنامه
مرکزي گردید.

ار د مطرح باشد کـه ابزارهـاي الزم در اختیـ   توانمیپاسخگویی بانک مرکزي زمانی 
اهـداف اقتصـادي   و بانک قرار گیرد و استقالل بانک مرکزي به رسمیت شـناخته شـود   

ویژه تورم رسماً اعالم و مسئولیت آن به عهده بانک مرکزي گذاشته شـود. در چنـین   هب
مقابـل مسـئولین قـواي مقننـه و     انتظار داشت که بانـک مرکـزي در   توانمیشرایطی 

در چنین فضایی به بانک مرکزي در جهـت  رسانیاطالعی مسئولیت داشته باشد. اجرای
هـاي تعیـین   . از جمله شاخصکندمیکاهش انتظارات تورمی و ثبات بیشتر بازار کمک 

معیـار را در نظـر   10به شاخص ژاکومه اشاره کـرد کـه   توانمیمرکزياستقالل بانک
ارات و وظـایف و اختیـ  هـا سیاسـت گرفته و براي هر معیار سه وزن متفـاوت بسـته بـه    

10و9آمده اسـت. معیارهـاي   1که در جدولنمایدمشخص میاز صفر تا یک هابانک
هاي بانک مرکزي است.رسانی گزارشاطالعدر رابطه با پاسخگویی و شفافیت و 

بانک مرکزي ایران تهیه شـده اسـت.   رؤسايبر اساس طول مدت خدمت 2جدول 
ه بانک مرکزي برؤسايمدت خدمت معیار استقالل بیشتر بانک مرکزي از نسبت طول 

یعنی یک تقسیم بر طول دوره خـدمت رئـیس بانـک مرکـزي، بنـابراین      ؛آیددست می
سـال  9نوربخش در یک مقطـع  محسنگفت چون طول خدمت مستمر دکترتوانمی

بیشـترین اسـتقالل   ،بود که بیشترین دوران خدمت یک رئیس بانک مرکزي بوده است
ن دوران بوده است.بانک مرکزي ایران در ای
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تاکنون به تأسیسکل بانک مرکزي از بدو رؤسايفهرست اسامی ـ2جدول 
همراه دوره تصدي آنها

دوره تصديسال تصدينام خانوادگینام
سال13391انیکاشابراهیم

سال13403پورهمایونیاصغرعلی
سال13435سمیعیمهدي
سال13481فرمانفرمائیانخداداد
سال13491سمیعیمهدي

سال13502جهانشاهیعبدالعلی
سال13522یگانهمحمد

سال13542مهرانعلیحسن
سال13561کیشخوشیوسف

سال13571مولويعلیمحمد
سال13582نوبريرضاعلی

سال13605نوربخشمحسنسید
سال13653قاسمیمجید

سال13685عادلیسید محمدحسین
سال13739نوربخشسید محسن
وهاجی (قائم مقام رئیس محمدجواد

کل)
1382-

سال13824شیبانیابراهیم
سال13861مظاهريطهماسب
-1387بهمنیمحمود
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توسعهي طی برنامه چهارمنرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بیکارـ3جدول
)1384 -1388(

۴/۱۱ ۴/۱۰ ۷/۵ ۱۳۸۴

۲/۱۱ ۹/۱۱ ۲/۶ ۱۳۸۵
۶/۱۰ ۴/۱۸ ۷/۶ ۱۳۸۶
۴/۱۰ ۴/۲۵ ۵/۰ ٭۱۳۸۷
۹/۱۱ ۸/۱۰ ۲ ٭٭۱۳۸۸
۱/۱۱ ۳۸/۱۵ ۲۲/۴
۴/۸ ۹/۹

آمار مقدماتی است.٭ 
الملل پول.برآورد صندوق بین٭٭

هاي مختلف.هاي اقتصادي سالمنبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، گزارش

هاي مقایسه انحراف معیار نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم طی برنامهـ 4جدول 
سالهتوسعه اقتصادي پنج

برنام
برنامه 

*۱۳۷۲-۱۳۶۸۱۳۷۸ -۱۳۷۴۱۳۸۳ -۱۳۷۹۱۳۸۸ -۱۳۸۴

توليد
۴/۵۷/۱۷/۱۷/۲

۱/۶۵/۱۳۹/۱۵/۶

باشد.ادامه برنامه اول می1373سال *
.منبع: محاسبات نویسنده



83پذیري و...بررسی شفافیت، مسئولیت

درصد )1388ـ1384توسعه اقتصادي (نرخ رشد طی برنامه چهارم ـ 2نمودار 
رشد اقتصادي

باشد. به صورت برآورد می1388مقدماتی و سال 1387رقم رشد اقتصادي سال 
منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

درصد-)1388- 1384نرخ تورم طی برنامه چهارم توسعه اقتصادي (ـ3ر مودان
نرخ تورم

جمهوري اسالمی ایران.منبع: بانک مرکزي
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) درصد1388- 1384ـ نرخ بیکاري طی برنامه چهارم توسعه اقتصادي (4نمودار 
نرخ بیکاري

در ایراننایروـ محاسبه5نمودار 

,Mojtahed, Ahmad & Valad Khani, Abbas.(2010) NAIRU Estimation for Iran, Economic Reportمنبع:

Wollongong University.
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بنديخالصه و جمع. 6
با توجه به مطالعات انجام شده، اقتصاددانان اعتقاد دارند کـه بـین اسـتقالل بانـک     

و تورم رابطه منفی وجود دارد، با افزایش استقالل بانک مرکـزي تـورم کـاهش    مرکزي
یابد. همچنین بین تورم و رشد تولید ناخالص داخلی رابطـه منفـی وجـود دارد و بـا     می

یابد. استقالل بانک مرکزي بـه معنـی عـدم    افزایش تورم، نرخ رشد اقتصادي کاهش می
پاسخگویی در مقابل قواي مقننه و مجریه نیست و یک بانک مرکزي مستقل بـا توجـه   
به اهـداف تعیـین شـده از نظـر تـورمی بایـد پاسـخگو باشـد. لـذا در کشـورهایی کـه            

انحرافـات  بهداند کهخود را موظف میشود، بانک مرکزي گذاري تورمی انجام میهدف
هاي مقداري باعث ایجاد یک نقطه اتکا بـراي بانـک مرکـزي    پاسخگو باشد. وجود هدف

.گرددمیدر جهت مقابله با فشارهاي سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادي بیشتر 
با استفاده از رابطـه منحنـی فیلیـپس امکـان کـاهش نـرخ       مدتکوتاههر چند در 
اي وجود ندارد و نظر فریدمن در مورد چنین رابطهمدتبلندارد ولی در بیکاري وجود د

هاي بیکاري کمتـر  براي رسیدن به نرخي پولیهاسیاستکنندگان از هشدار به استفاده
و اشتغال بیشتر را با توجـه بـه اثـرات تـورمی آن بایـد جـدي گرفـت. در ایـن رابطـه          

انـد کـه امکـان دارد بـا     را مطرح کـرده یروناها نظریه نرخ بیکاري غیرتورمینئوکینزین
ي پولی و در نظر گرفتن یک نرخ بیکـاري حـداقلی بتـوان بـدون     هاسیاستاستفاده از 

صورت محدودي کاهش داد.ه افزایش نرخ تورم نرخ بیکاري را ب
تعـاریف در 1990و پاسخگویی بانـک مرکـزي کـه از دهـه     رسانیاطالعشفافیت، 

کـاري و عـدم   ي پنهـان هـا سیاستحاکی از آن است که ،استاقتصادي مطرح گردیده
کـارآیی به مـردم در رابطـه بـا تصـمیمات پـولی بانـک مرکـزي بـه عـدم          رسانیاطالع

ي هـا سـال ي مرکزي نروژ، سوئد، اروپا و آمریکا در هابانکانجامد. هاي پولی میاستیس
رسـانی اطالع. اندي پولی خود حرکت کردههاسیاستسازي بیشتر اخیر در جهت شفاف

نیز به عنوان یک عامل مهم در جهت مدیریت انتظارات تورمی شـناخته شـده اسـت و    
کـارآیی هـاي سـاده اقتصـادي رابطـه آن را بـا      اقتصاددانان با اسـتفاده از برخـی مـدل   

ي کلی برنامـه پـنجم توسـعه اقتصـادي،     هاسیاستاند. در ي پولی نشان دادههاسیاست
ه مســتمر آمــار و ارائـ «21-3اسـالمی ایــران در بنــد  اجتمـاعی و فرهنگــی جمهــوري 
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ـ يارتقـا «24و در بنـد  »اطالعات به صورت شفاف و منظم بـه جامعـه   ی و کیفـی  کم
تأکیـد »، شـفافیت و سـالمت  کـارآیی بـر  تأکید(سرمایه، پول و بیمه) با بازارهاي مالی
گردیده است.

ـ  با مشـ 1339خود در سال تأسیسبانک مرکزي ایران از بدو  رو هکل اسـتقالل روب
وي قبـل از انقـالب  هـا سـال ساي بانک مرکـزي ایـران در   ؤبوده است. تغییرات مکرر ر

ي پـولی  هـا سیاسـت ترکیب اعضاي شوراي پول و اعتبار که منحصر به سلطه دولت بـر  
هـا سـال ي پـولی را در ایـن   هـا سیاسـت جمله عـواملی بـود کـه موفقیـت     گردد، از می

دار کرده است.خدشه
هاي محاسبه استقالل بانک مرکزي از جملـه شـاخص کـوکرمن، شـاخص     شاخص

دهد که استقالل بانک مرکـزي ایـران در مقایسـه بـا     قانونی و شاخص ژاکومه نشان می
.باشدمیسایر کشورهاي جهان در این دوران در حد متوسط 

دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی که کشور با شرایط دشوار و سـختی همچـون   
،اقتصادي مواجه گردیده بودـ هاي خارجی و تالطم سیاسیتحمیلی، محدودیتجنگ 

از نظر استقالل بانک مرکزي نیز موجب تضـعیف آن گردیـده بـود. بـا پایـان جنـگ و       
کاهش فشارهاي خارجی، بانک مرکزي به سمت استقالل بیشتر حرکت کرد و شـاخص  

د یافت. کاهش نوسانات تـورم و  استقالل بانک مرکزي در برنامه دوم و سوم توسعه بهبو
خصوص در برنامه سوم توسعه نشان از ثبات بیشتر اقتصادي و استقالل بیشتر ه تولید ب

رسـانی اطـالع سازي و شفافها بانک مرکزي در جهت در این سالبانک مرکزي داشت.
بیشتر اقداماتی را انجام داد.

تصادي منجـر بـه نوسـانات    اقـارم توسعه اقتصادي، تحوالت سیاسیبرنامه چهدر
بیشتري در تولید و تورم گردید و انحراف معیار تولید و تورم افزایش یافت. تغییر مکـرر  

ساي بانک مرکزي در این دوران و تعطیلی شوراي پول و اعتبار از جمله عواملی بـود  ؤر
چند تغییر قانون انتصـاب رئـیس   که منجر به کاهش استقالل بانک مرکزي گردید. هر

بانک مرکزي توسط مجمع عمـومی بـه ریاسـت رئـیس جمهـور و فعالیـت مجـدد        کل 
اسـتقالل بیشـتر   تلقی کرد که موجـب در جهت مثبتتوانمیشوراي پول و اعتبار را 

.گردیدبانک مرکزي 
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بـدون آنکـاهش دررارصادخالت قوه مقننه در تعیین نرخ سود عقود مبادالتی و 
و سیاستگذاريدر امر يمرکزبانکاستقاللهشکابهمنجر،ياقتصادطیشرابهتوجه

منظـور بـه ی پـول ي هـا سیاسـت ازاسـتفاده بـر تأکید.دیگرداستفاده از ابزارهاي پولی 
دادنشـان ودیگردندهیفزاتورمبهمنجرتینهادرشتغالاجادیاوي کاریبنرخکاهش

ـ بکاهـد ي کاریبنرخازدرصدیکحدوددرتوانستچندهری پولي هاسیاستکه ی ول
ـ ااقتصـاد دررانایرو پدیدهکهشدي درصد25تورمبهمنجر بـراي  .نمـود اثبـات رانی

بـر ثبـات محـیط    تأکیـد بـا  وکار کشـور هاي پولی بهبود فضاي کسبسیاستموفقیت 
هاي ارتباطی، اطالعاتی، حقوقی و فنـاوري مـورد   ساختاقتصاد کالن، فراهم آوردن زیر

ي هـا سیاسـت ازبرگشـت ي کالن اقتصادي ضروري اسـت.  هانیاز و کاهش خطرپذیري
یا حتـ یـ یقبلي کاریبنرخبهبرگشتبهمنجرآنروندسرعتکاهشایی یزدااشتغال

.استدهیگردشتر بر طبق نظریات فریدمنیب

هاشنهادیپ. 7
.کنددنبالراهاقیمتثباتمشخصهدفیکفقطرانیاي مرکزبانک)1
نیـی تعي مرکـز بانـک ي بـرا دسـتورالعمل یـک نوانعبهدیبای تورمي گذارهدف)2

.گردد
.گرددتأمینی تورمهدفبهدنیرسي براي مرکزبانکاستقالل)3
ثبـات کـه گـردد مشـخص ي نحـو بـه قانوندري مرکزبانکسیرئانتصابنحوه)4

.دینمافراهمي مرکزبانکي هاسیاستي براي شتریب
پولي شوراوي مرکزبانکاریاختدرکاملصورته بسیاست پولیی پولي ابزارها)5

.باشداعتبارو
ی تخصصي شورایکصورتبهوخارجصرفی دولتحالتازاعتباروپولي شورا)6

.ودشدادهي اقتصادنیمتخصصوی خصوصبخشبهنقش بیشتريودآیدر
خـود برنامـه درراعمومبهرسانیاطالعوشتریبتیشفافدیبارانیاي مرکزبانک)7

.بدهد»انتظاراتتیریمد«بهي شتریبتیماهوبگنجاند
بتوانـد وباشـد پاسـخگو هیـ مجرومقننـه ايقومقابلدردیبارانیايمرکزبانک)8

.کندانیبمقننهقوهمقابلدرمستقلبه طورراخودنظرات
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توجـه بـا ي گذارهیسرماي هاسپردهو نرخ سودالتیتسهسودنرخحداقلتعیین)9
سرکوبازوردیگصورتی پولابزاریکعنوانبهي مرکزکبانتوسطتورمنرخبه
.شوداحتراز،شودیمهیسرمالیتشکواندازهاپسکاهشبهمنجرکهی مال

وداخـل تـورم نرختفاوتبهتوجهباشدهتیریمدشناورصورتبهارزي برابرنرخ)10
بـدون الیـ رارزشرفـتن بـاال ازوودشنییتعالمللیبینيارزهاراتییتغخارج و
درفقـط .شـود ي ریجلـوگ ي هلندبیماري بامقابلهي برافوقعواملگرفتندرنظر
ارزششیافـزا کشـورها، ریسـا بـه نسبترانیادرشتریبي وربهرهشیافزاصورت

.استي اقتصادهیتوجي داراالیري برابر
رابطـه بهتوجهبای نگینقدرشدکنترلجهتدري مرکزبانکی پولي هاسیاست)11

قیمـت وی مـال ي بازارهاتحوالتبهی ولیابدتداومی نگیقدنرشدوتورمنیبي قو
شود.ی کافتوجهو طالمسکنجملهازهاییدارا

ي هـا سیاستجهت اتخاذیمالي بازارهاتوسعهطیشرادری پولانتقالسازوکاربه)12
بـازار ي آزادسـاز صـورت دروتوجه گـردد به عنوان یک عامل تعیین کنندهیپول

. دشوتوجهی المللنیبی مالي بازارهانقشبههیسرما
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و مآخذمنابع 
فارسی
) .راهنماي نوین اقتصاد کالن.1384استون، بی و همکاران .(
،هـاي اقتصـادي.  ها و سیاسـت اداره بررسیبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

.ي مختلفهاسال.گزارش اقتصادي و ترازنامه
تورم، مطالعات .)1382(، معاونت اقتصادي. المی ایرانبانک مرکزي جمهوري اس

تصـادي بانـک مرکـزي    تهران: معاونـت اق .نظري و تجربی در زمینه اقتصاد ایران
.جمهوري اسالمی

 سسـه  ؤمتهـران:  .سیاسـتگذاران پـولی در ایـران   .)1381(.جمشیدي، ابوالقاسـم
خدمات فرهنگی رسا.

چهار مقاله پیرامـون بانکـداري   .)1382زاده، علی و ارضرومچیلر،  نسرین (حسن
.پژوهشکده پولی و بانکی. تهران:مرکزي

بررسی و آزمون تقاضاي پـول در اقتصـاد ایـران   .)1383(. سلیمانی، سید مهدي .
.پژوهشکده پولی و بانکیتهران:

 .تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (رونـد و علـل)  .)1387(شاکري، عباس
.هاي مجلس شوراي اسالمیشمرکز پژوهتهران: 

ي پـولی بانـک مرکـزي در جهـان و     هاسیاستتحوالت .)1387(. مجتهد، احمد
هـاي پـولی و   هجدمین کنفرانس سیاسـت .ایران: اهداف، مسائل و ابزارهاي پولی

.پژوهشکده پولی و بانکی). تهران:57ـ80(صفحات ارزي
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