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چکیده
هاي مرکـزي جهـان اقـدام بـه     هاي جدید، بانکبا توجه به تحوالت اقتصادي و فنّاوري

هـاي مرکـزي یکبـار دیگـر تعریـف      بانکاند. اهدافخود نمودهتجدید نظر در نحوه فعالیت
ها و استفاده از سازوکار بـازار  شده، و با توجه به دیدگاه جدید در مورد کوچک کردن دولت

هاي دستوري، این اهـداف بـا تغییـرات اساسـی     هاي متمرکز و سیاستریزيبه جاي برنامه
رو شده است.بهرو

اصلی به سیاست ثبات اقتصـادي و  هاي مرکزي محدودتر گردیده و اولویت اهداف بانک
هـاي مرکـزي نیـز، بـه سـمت      مبارزه با تورم داخلی داده شده است. ابزارهاي پـولی بانـک  
هاي مرکزي، از آن تفکیک و بـه  ابزارهاي غیرمستقیم حرکت کرده، و برخی از وظایف بانک

ها واگذار شده است.سایر دستگاه

و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی.مشاور رئیس کل بانک مرکزي
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شت نیم قرن از آغاز فعالیـت و اجـراي   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بعد از گذ
1362(که مهمترین آن قانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا مصـوب      سه قانون پولی و بانکی

هاي خود در زمینه سیاست پولی دارد. بـا  باشد) نیاز به بازنگري اهداف، ابزارها، و فعالیتمی
هاي بانک مرکزي بیشتر جدا شدن بازار سرمایه از حوزه نظارت بانک مرکزي، تأکید فعالیت

هـاي بـازار پـول و بـازار     توان مرزي بین فعالیـت چند نمیدر بازار پول و ارز خواهد بود؛ هر
سرمایه کشید، زیرا فعالیت این دو بازار به شدت در یکدیگر تنیده شده است. ابزارهاي پولی 

از بـه تجدیـدنظر   بانک مرکزي نیز، در راستاي بانکداري اسالمی و توسعه بازارهاي مالی نیـ 
اساسی دارد.

در این مقاله، ابتـدا تحـوالت اقتصـادي و بازارهـاي مـالی در سـطح جهـان، و سـپس         
گـردد. در ادامـه، مقالـه بـه بررسـی      هاي مرکزي در این راستا بررسی میگیري بانکجهت

ها، و ابزارهاي پولی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پرداخته؛ و ضـمن  اهداف، سیاست
یابی آنها، پیشنهاداتی در جهت بهبود آنها ارائه خواهد نمود. ارز

سیاست پولی، بانک مرکزي، ابزارهاي پولی.هاي کلیدي:واژه

JEL :E5, E58بنديطبقه
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مقدمه. 1
هاي مرکـزي  بانکبا آغاز قرن بیست و یکم و تحوالت سریع اقتصادي در سطح جهان، 

هـا، و  صادي، اقدام به تجدید نظـر در اهـداف، سیاسـت   براي مقابله با مسائل و مشکالت اقت
(از جملـه بحـران   هـــاي گذشتــه  هاي اقتصـادي در سـال اند. بحرانابزارهاي پولی نموده

آسیاي جنوب شرقی، رکود نسبتاً طوالنی اقتصـادي  1990، بحران دهه 1980تورمی دهه 
سـال اخیـر در آمریکـا و اروپـا)،     در کشور ژاپن، و باالخره بحران مسکن و اعتبـارات در دو  

هـاي  هاي مرکزي داده است که منجر به تجدید نظر در نقـش بانـک  هایـی را به بانکدرس
هاي اقتصادي گردیده است. گونه بحرانمرکزي براي مقابله با این

کشـور، و گسـترش آن در   12تشکیل بانک مرکزي اروپا، ایجاد پول واحـد (یـورو) در   
منجر به ایجاد یک پول قوي به عنوان ذخیره ارزي در مقابل دالر آمریکا کشورهاي اروپایی، 

هاي ارزي، تا اندازه زیـادي بـر هـم زده    گردیده است؛ که معادالت قبلی را در مورد سیاست
هـاي قبـل   ، کـه در سـال  2008است. کـاهش شـدید ارزش دالر در مقابـل یـورو در سـال      

ورهاي اتحادیه اروپا گردد، اکنون به صورت توانست منجر به شوك اقتصادي در بین کشمی
یک واقعیت ضروري براي ایجاد تعادل در اقتصاد جهانی پذیرفته شده است؛ و بانک مرکزي 

العملی براي تغییر نرخ بهره کند، و حتی عکساروپا با خونسردي روند تغییرات را دنبال می
1است.در مقابل اقدامات بانک مرکزي آمریکا نشان نداده

کاري و ندادن اطالعات یا دادن هاي پنهانهاي مرکزي از سیاستدر تحولی دیگر، بانک
سازي اطالعات در اسرع وقت و حتی فاش کردن نیـات  اطالعات با تأخیر، به سیاست شفاف

انـد.  گـذاري نـرخ تـورم یـا نـرخ بهـره، روي آورده      خود در مورد نرخ تورم، از طریـق هـدف  
هـایی  )، و فـدرال رزرو آمریکـا، از جملـه بانـک    ECBحادیه اروپا (هاي مرکزي ژاپن، اتبانک

2نمایند (مسنر و نلسون).هاي پولی خود را اعالم میهستند که آشکارا سیاست

ــراد اطالعــات ناقصــی در مــورد    ــد در دنیــایی کــه اف تعــدادي از اقتصــاددانان معتقدن
و نـرخ بهـره سیاسـتی    بینی شـرایط اقتصـادي  هاي پولی بانک مرکزي دارند، پیشسیاست

دهد و آن را در بستر هاي مرکزي است که به انتظارات بازارهاي مالی شکل میتوسط بانک

50رسید کـه کـاهش بـیش از    2008دالر در ماه می 64/1سابقهارزش برابري هر واحد یورو به رقم بی-1
دهد.درصدي ارزش دالر نسبت به یورو را در طی دو سال اخیر نشان می

2- Richbild Moessner and William Nelson.
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دهد.مناسبی قرار می
،و اروپـا وجـود دارد  آمریکاهایی که در مورد سقوط بازار اعتباري در با توجه به نگرانی

ها و مؤسسات اعتبارينکهاي مرکزي براي جلوگیري از رکود و ورشکستگی بادخالت بانک
مرکزي وجـود دارد)، بـه   هاي هاي منفی که در مورد دخالت مستقیم بانکهگارغم دیدعلی(

صورت یـک واقعیـت درآمـده اسـت. فـدرال رزرو آمریکـا نـاگزیر شـد بـراي جلـوگیري از           
(دومــین بانــک بــزرگ آمریکــا و همچنــین پنجمــین بانــک 1ورشکســتگی ســیتی گــروپ

یکا)، به صورت مستقیم دخالت کند و آنها را حمایت کرده، و منابع مـالی  گذاري آمرسرمایه
بزرگی را در اختیار آنها قرار دهد. اقدام مشابهی در انگلستان براي پنجمین بانک انگلسـتان  

توسط بانک مرکزي این کشور انجام گردیـد. ایـن اقـدامات در کشـورهاي     2»راكثرننور«
اندازه در مورد بازارهـاي پـولی حساسـیت وجـود دارد و     صنعتی، نشانگر آن است که تا چه 

دانند.هاي مالی مسئول میهاي مرکزي خود را در مقابل بحرانبانک
هاي پولی بانک مرکزي در ایران به علت شرایط پس از پیروزي انقالب اسالمی، سیاست

مرکـزي  جنبه انفعالی داشت؛ و عمالً بانـک 1376ـ اقتصادي کشور، تا سال خاص سیاسی
هاي مالی دولت، تحت شرایط جنگ و بعد از جنگ، نـاگزیر بـه تبعیـت و    در مقابل سیاست

20ها، نرخ تورم در حـول و حـوش   رغم تمام تالشروي بود. در چنین شرایطی، علیدنباله
یافت، با بحران بعدي مجدداً سیر صعودي پیدا درصد بود؛ و حتی اگر در مقطعی کاهش می

کرد.می
هاي پولی به سوي اصالحات پـولی و  مه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، سیاستدر برنا

استقالل بانک مرکزي سوق داده شد، و به تدریج زمینه براي معرفی ابزارهاي جدید پـولی،  
هاي پـولی عقالیـی بـا اهـداف هماهنـگ، و بـه       و ایجاد بستر مناسب جهت اجراي سیاست

اقتصاد جهانی فراهم گردید. اگـر چـه، بـا توجـه بـه      منظور ایجاد ثبات اقتصادي و تعامل با 
هـایی مواجـه   هاي مصوب در عمل با چـالش ـ اقتصادي جدید، این سیاستشرایط سیاسی

توان به بحث افزایش شدید درآمدهاي نفتـی، تحـریم آمریکـا و    گردید؛ کـه از آن جمله می
ید ارزش دالر در مقابـل  هاي پولی و بـانکی، و کـاهش شـد   سازمان ملل در رابطه با فعالیت

سایر ارزها اشاره کرد.
در این مقاله، ضمن مقایسه ابزارهاي پولی مستقیم و غیرمسـتقیم در جهـان، عملکـرد    

1- City Group.
2- Northern Rock.
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هایی که براي نیل به اهداف هاي پولی و ارزي بانک مرکزي در این دوران، و چالشسیاست
گردیـده و راهکارهـایی در   ساله ایران وجود دارد، بررسـی انداز بیستبرنامه چهارم و چشم

این رابطه ارائه خواهد شد.  

هماهنگی بین ابزارهاي پولی  . 2
یافتـه وجـود دارد و   کشورهایی که بازارهاي مالی توسـعه هاي نظري، در بر اساس جنبه

کـه بـه   ،وجود یک ابزار مبتنی بر بـازار ،باشدساختار صنعت بانکداري به صورت رقابتی می
کـه بـه صـورت    ،و یک ابزار تنزیل؛اختیار بانک مرکزي قرار داشته باشددر 1صورت دلخواه

هاي پولی کافی براي اجراي سیاست،هاي تجاري قرار گرفته باشددر اختیار بانک2اختیاري
براي تحت تأثیر قـراردادن شـرایط بـازار از یـک     ،هاي مرکزيبانک،است. هر چند در عمل

کنند.هاي اجرایی استفاده میروشابزارهاي پولی و ترِمجموعه وسیع
کنند که مشکالت ساختاري و سـالمت نظـام بـانکی،    برخی از اقتصاددانان استدالل می

ها، ضرورت اجتناب از تالطم شدید در نرخ بهره، و همچنـین  توزیع نامتعادل نقدینگی بانک
وعـه  شـوند کـه بـه یـک مجم    توسعه بازار و مالحظات نظام پرداخت، در مجموع باعث مـی 

هاي اجرایی براي رشد و نگهداري مناسب، و اجراي مؤثر و کارآمد تر از ابزارها و روشوسیع
از این رو، به دلیل تغییرات در محیط اقتصادي و به ویژه 3.هاي پولی نیازمند باشیمسیاست

هاي مالی، باید اهداف و ابزارهاي پولی به صورت مداوم ارزیابی گردند. بـه در زمینه نوآوري
توان به کشورهاي صنعتی اشاره نمود که تغییرات در اهداف سیاست پولی عنوان نمونه، می

ترین و نیاز به هماهنگی و همکاري ابزارهاي پولی با ابداعات موجود در بازارهاي مالی، اصلی
دلیل آنها براي اصالحات در ابزارهاي پولی آنها بوده است.

ابزارهاي غیرمستقیم. 3
کنـد؛ هـر چنـد    هاي غیرمستقیم، سپرده قانونی نقش مهمـی را بـازي مـی   در بین ابزار

باشـد. در  کاربرد آن در بین کشورهاي صنعتی و کشـورهاي در حـال توسـعه متفـاوت مـی     
هاي بین بانکی کشورهاي صنعتی، سپرده قانونی عمدتاً به منظور تسهیل در تسویه پرداخت

مـدت روزانـه را کـاهش    هاي کوتاهین نرخهاي بشود و به صورت خودکار تفاوتاستفاده می

1- Arbitrary.
2- Discretionary.
3- Tomas J.T. Balina and V. Sundararajan (1997).
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شود. هر چنـد در کشـورهاي   دهد، اما به صورت فعال توسط مقامات پولی مدیریت نمیمی
قـانونی  در حال توسعه، کشورهاي در مرحله گذر، و کشورهاي سوسیالیستی سابق، سـپرده 

شود.هنوز به عنوان یک ابزار مهم و پرقدرت تنظیم پولی محسوب می
ی مطالعات انجام شده، نقش و طراحی این ابزار در کشـورهاي در حـال توسـعه    در برخ

اشاره نمود که معتقـد  1توان به مطالعات هارديمورد بازبینی قرار گرفته است. از جمله می
کنـد و ایـن مسـئله    هاي قانونی، به ثبات تقاضا براي پایه پولی کمک میاست وجود سپرده

نماید. در صـورت عـدم   هاي پولی تسهیل میبراي اجراي سیاستاستفاده از سایر ابزارها را 
توانـد بـه عنـوان یـک     وجود ابزارهاي قابل انعطاف بیشتر، تغییر در خود سپرده قانونی، می

هاي پولی مورد استفاده قرار گیرد.وسیله براي به اجرا گذاشتن سیاست
سـتقیم بـراي بانـک    نقش مهمی را به عنـوان یـک ابـزار غیرم   2،وجود تسهیالت دائمی

دهد که به صورت دلخواه استقراض نموده، و یـا  ها اجازه میکند و به بانکمرکزي بازي می
هـاي مرکـزي ایـن نـوع     به صورت سپرده در بانک مرکزي بگذارند. به صورت معمول، بانک

نمایند. اجراي این نوع تسهیالت همراههاي از قبل تعیین شده ارائه میتسهیالت را در نرخ
دهد که موقعیت سیاسـت پـولی   با ابزارهاي پولی بازاري، به مقامات بانک مرکزي اجازه می

خود را به طور مشخص و صریح روشـن سـازند. در اتحادیـه پـولی اروپـا در مرحلـه سـوم،        
هـاي بهـره در یـک محـدوده مشـخص یـا       استفاده از تسهیالت دائمی، به منظور حفظ نرخ

ترین روش براي ارائه تسهیالت دائمـی توسـط   رایج3»مجددتأمین مالی «باشد. کریدور می
باشد.هاي مرکزي جهان میبانک

تحـت عنـوان   4تـوان بـه مقالـه برنـارد الرنـز     از مطالعات انجام شده در این زمینه، مـی 
» هایی در مورد استفاده از آنهـا در برخـی کشـورهاي صـنعتی    ابزارهاي تأمین مالی: درس«

هـاي  هاي مرکزي براي تحت تأثیر قرار دادن نرخدهد چگونه بانکاشاره نمود، که نشان می
کنند. اگر چه اهمیـت کمـی اسـتفاده از    ها، از آن استفاده میمدت و ذخایر بانکبهره کوتاه

هاي اخیر کاهش یافته است، ولی هنوز هم نقـش مهمـی را   ابزار تأمین مالی مجدد در سال
روز دارا بـه هـاي مـالی روز  ي، جهـت عـدم تعـادل   به عنوان یک ابزار تأمین مـالی اضـطرار  

باشد. براي طراحی ابزار تأمین مالی، باید رژیم ارزي، ضرورت حفـظ توسـعه بـازار بـین     می

1- Danial C. Hardy (1997).
2- Standing Facilities.
3- Refinance.
4- Bernard Larenz (1997).
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بانکی، و کاهش ریسک اعتباري بانک مرکزي در عملیـات تـأمین مـالی مجـدد را در نظـر      
داشت.

مـدت را  هاي بهره کوتاهخدهد که نرهر چند تسهیالت دائمی به مقامات پولی اجازه می
هاي مرکزي نیـاز بـه ابزارهـاي پایـه بـازار      در یک محدوده مشخص حفظ نمایند، ولی بانک

توانند را اداره نمایند. با استفاده از این ابزارها، آنها میبتوانند به صورت دلخواه آندارند که 
شبه با یک میـزان حجـم   از قبیل نرخ بهره یک ـمدتبه اهداف خود، یعنی نرخ بهره کوتاه

و 2،معاوضـه ارز 1،هاي اعتباريدست یابند. این ابزارها شامل: حراجـهاذخایر بانکازپول،
باشد.می3عملیات بازار آزاد

هم در کشورهاي صنعتی و هم در کشورهاي در حـال توسـعه و  ،هاي اعتباريحراجاز 
مرکز تا نظـام بـازار، جهـت مـدیریت     ریزي متاز نظام برنامه،کشورهاي در حال گذرهم در

مدت استفاده شـده اسـت. هـر چنـد در اقتصـاد بـازار،       هاي بهره کوتاهنقدینگی بانک و نرخ
عملیات پولی بانک مرکزي به وسیله بازارهاي کامالً کاراي بـین بـانکی و مـدیریت ریسـک     

هـا  ایـن جنبـه  شوند؛ ولی مطمئن، شامل استفاده از وثایق و نظارت بانکی مؤثر، حمایت می
ممکن است در اقتصادهاي در حال گذر، به اندازه کافی توسعه نیافته باشند. این مسـائل در  

هـاي اعتبـاري و   بررسی گردیده است. آنها استفاده از طـرح 4مقاله ماتیو سیل و لورنا زامالوا
گیـري و مقـررات دسترسـی، بـه منظـور بـه       را، شامل مقررات وثیقههاي طراحی آنهاجنبه

اند. بررسی کرده،حداقل رساندن مشکالت انتخاب غلط، خطرات اخالقی، و تبانی
گـذاري بـر   معاوضه ارز، از جمله ابزارهاي پولی مبتنی بر بازار است که به منظور تـأثیر 

شـود. کاترنیـا   نقدینگی داخلی، مدیریت ذخایر ارزي، و تحریک بازارهاي داخلی استفاده می
هاي مرکزي، نحوة فعالیت معاوضـه  ستفاده از معاوضه ارز در بانکدر مقاله خود، ا5منهوي

هـاي ارزي و پـولی   ارز، و چگونگی استفاده از آنها توسط بانک مرکزي براي اجراي سیاست
المللی را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس الگوي ارائه خود، و مدیریت ذخایر ارزي بین

ساس شرایط برابري نرخ ارز، پـس از در نظـر گـرفتن    شده، قیمت بازاري معاوضه ارزي بر ا
هاي معامالتی، نکول، تسویه حسـاب، و  عواملی چون: سررسید معامله، رفتار مالیاتی، هزینه

شود.ریسک حاکمیتی، تعیین می
1- Credit Auction.
2- Exchange Swap.
3- Open Market Operation.
4- Mathew J. Seal and Lorena M.Zamalloa (1997).
5- Cathernia Hoyman (1997).
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امروزه، عملیات بازار آزاد توسط کشورهاي توسعه یافته و در حـال توسـعه بـه صـورت     
گیـرد، و اهمیـت آن در کشـورهاي در    رد استفاده قرار میوسیعی براي کنترل نقدینگی مو
هاي کاهش مقررات اضافی و نیروهاي بازار بیشـتر گردیـده   حال توسعه، با توجه به سیاست

است.
به منظور کارآیی بیشتر عملیات بازار آزاد، بـه تغییـرات پشـتیبانی در سـایر ابزارهـاي      

باشد. تغییرات بازارها بـراي  مینیازائمیهاي قانونی و تسهیالت دسیاستی، از جمله سپرده
مؤثر بودن استفاده از عملیات بازار آزاد، در ابتدا نیاز به فروش اوراق بانک مرکـزي و دولـت   

هـاي  گـاه بانـک  در بازارهاي اولیه دارد؛ و هنگامی که یک بازار فعال ثانویه توسعه یافت، آن
ار بانک مرکزي نمایند.مرکزي باید اقدام به عملیات بازار آزاد با ابتک

کامالً مفید است و به تداوم نقدینگی 1،در این رابطه، به خصوص معامالت خرید مجدد
کنند.باشند، بدون دخالت مستقیم در نیروهاي بازار کمک میاوراق، که به منزله وثیقه می

ابزارهاي مستقیم. 4
ه صورت مجزا بـراي هـر   اگر چه امروزه تعداد کمی از کشورها از روش سقف اعتباري، ب

کنند؛ امـا تعـدادي از کشـورها، در    بانک، به عنوان یک ابزار پولی جهت کنترل استفاده می
مقاطعی آنها را به منظور کنترل کـل اعتبـارات، از طریـق تخصـیص اعتبـارات بـه صـورت        

یـک  اند. معموالً سقف اعتبارات به عنوان گران مالی، استفاده نمودهمستقیم در میان واسطه
تواننـد  شود، که حداکثر میـزان تسـهیالتی کـه مـی    العمل براي هر بانک استفاده میدستور

هاي به عمل آمده توسـط میتـرا فـرحبخش و    باشد. در بررسیپرداخت کنند چه میزان می
کشـور صـنعتی، در حـال توسـعه، و در حـال گـذر، آنهـا        19در مورد 2،گابریل سنسر برنر

مطالعه در کشورهاي مورد بررسی، سیاست سقف اعتباري همـراه  دریافتند که در طی دوره 
ها، جلوگیري از رشد هاي اداري کنترل، منجر به غیر رقابتی شدن شدید بانکبا سایر روش

هـا بـراي بـه زیـر پـا      گران مالی بانکی، تخصیص غلط منابع اعتباري، و تشویق بانکواسطه
کننـد کـه در برخـی کشـورها کـه      ان مـی گذاشتن مقررات گردیده است. هر چند، آنها اذع

توانـد بـراي   ثباتی روابط پولی وجود دارد، استفاده از سقف اعتباري به صورت موقت، میبی
هاي خالص داخلی نظام بانکی مفید باشد.گذاري داراییهدف

1- Repurchase Transactions.
2- Gabriel Senser Brenner (1997).
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وجود برخی شرایط از قبل، الزامی » گذاري تورمیهدف«براي توسعه و اجراي سیاست 
هاي مـالی و اسـتقالل بیشـتر بانـک     جمله، محدود کردن حاکمیت سیاست؛ که از آن است

هاي مربوط بـه  باشد؛ و همچنین چالشبردن ابزارهاي سیاست پولی میکارمرکزي براي به
. در بسـیاري از کشـورها،   اسـت اَشکال سیاست پولی که از تغییرات در سازوکار انتقال پولی 

شـود کـه مـانع از کنتـرل بانـک      پول وارد مـی هاي بزرگی به سرعت گردش درآمدي تکانه
هـاي مرکـزي، نـاگزیر گردیدنـد بـه     گـردد؛ و بسـیاري از بانـک   مرکزي بر حجم پـول مـی  

هـاي پـولی روي  مدت بـراي اجـراي سیاسـت   ابزارهاي غیرمستقیم، از جمله نرخ بهره کوتاه
آورند.

تـورمی آگـاه   هاي بانک مرکـزي در مـورد انتظـارات    بینیدر شرایطی که مردم از پیش
العمل نشان دهنـد.  هاي مرکزي باید به صورت قوي به انتظارات تورمی عکسهستند، بانک

نـرخ اسـمی نـرخ    یعنی تطبیـق ،شرایط ثبات انتظارات بر اساس قانون سیاست پولی تایلور
بهره بیشتر از نرخ تورم تحت عنـوان شـرایط ثبـات، کـافی نیسـت، و الزم اسـت اقـدامات        

ک مرکزي به عمل آید.بیشتري توسط بان
، تعداد و شدت رکود اقتصادي و همچنین نرخ تورم در آمریکـا  1990و 1980در دهه 

ها در تولید، بـه میـزان قابـل تـوجهی     و سایر کشورها، به شدت کاهش یافت و ثبات قیمت
اعتـدال  «هاي پولی در ایجـاد چنـین فضـایی، تحـت عنـوان      بهبود یافته بود. نقش سیاست

هـاي پـولی نقـش    کند که سیاسـت ر قابل توجه بوده است. تایلور استدالل میبسیا1»نوین
هاي پولی که العمل سیاستاند. در این رابطه عکسمهمی در رسیدن به اهداف ثبات داشته

ها به تورم، از طریق همزمان با بهبود شرایط ثبات اقتصادي بوده است، به توجه بیشتر بانک
که تایلور ؛و مقدار بیشتر بوده استتورم، با سرعت اي خود باهاي نرخ بهرهتطبیق سیاست

تعبیر کرده است. » اعتدال نوین«در مقابل»تغییر بزرگ سیاست پولی«را آن
آور براي کنترل کـل اعتبـارات، از   همچنین، برخی از کشورها از ابزار دارایی نقدي الزام

نقدي به صورت درصد معینـی از کـل   هاي هاي تجاري به نگهداري داراییطریق الزام بانک
المللـی پـول، از جملـه:    کنند. برخی از پژوهشگران صندوق بـین هایشان، استفاده میسپرده

از مطالعات خود در مورد تعدادي از کشـورها (جامائیکـا، مـالزي، مکزیـک،     2،گولد و زامالوآ
وجهی بر پول دارد، هر چند اند که این الزامات اثر قابل تگیري کردهزالندنو، و ترکیه) نتیجه

1- Great Modernization.
2- Gulde Anne-Marie, and Lorena M. Zamalloa.
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تواند داراي شوند. این بازار تنها زمانی میکه یک ابزار ضعیف در مدیریت پولی محسوب می
هاي بانک مرکزي یا اوراق سهام صادر شده از هاي تجاري، بدهیتأثیر مهمی باشد، که بانک

هاي نقدي به داراییدر این شرایط، الزام به نگهداري حتیخارج را در اختیار داشته باشند. 
باشند.طور کلی ناکارآ و زائد می
باشنــد،  هاي بانکیِ کمتر توسعه یافته، به خوبـی طراحــی شــده  هر چند اگر سیستم

هـایی همـراه بـا سـایر     توانند براي مقاصد احتیاطی و یا به عنـوان شـاخص  این الزامات می
فاده قـرار گیرنـد و مفیـد باشـند.     اقدامات تأمین نقدینگی، به صورت قابل انعطاف مورد است

عالوه بر این، الزام دارایی نقدینگی، مسئولین نظام بـانکی را در زمـانی کـه مقامـات پـولی      
نماید.دهنده دارند، حساس میقابلیت محدودي به عنوان آخرین وام

حذف چنین ابزاري (به ویژه در کشورهایی که آن را به عنوان یک ابزار مهـم محسـوب   
هاي ثبات محیط اقتصاد کـالن و مـالی مناسـب و در    )، تنها تحت شرایط سیاستنمایندمی

پذیر است.صورت امکان، به صورت یک بسته اصالحات مالی وسیع، امکان

ارزیابی ابزارهاي سیاست پولی در ایران . 5
و قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا (بهـره)       1351قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه 

بنـد  » 10«انـد. مـاده   ، اهداف بانک مرکزي ایران را چندگانه دانسته1362ور مصوب شهری
ها و تسهیل مبـادالت  حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت«(ب)، هدف بانک مرکزي ایران را 

، در قالـب  1362داند. در قانون مصوب سـال  می» بازرگانی و کمک به رشد اقتصادي کشور
)، بـه  4بنـد ( » 1«ري اسالمی ایران مجـدداً در مـاده   اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهو

به عنوان »ها و تسهیالت مبادالت بازرگانیحفظ ارزش پول و ایجاد تعادل موازنه پرداخت«
اسـتقرار نظـام پـولی و بـانکی بـر      «:که شـامل (وه بر اهداف دیگر در سایر بندهاعالهدفی

گـردش صـحیح پـول و اعتبـار در    مبناي حق و عدل (با ضوابط اسالمی) به منظور تنظـیم 
فعالیـت در جهـت تحقـق اهـداف و     «)، 1بنـد ( » 1«ماده » جهت سالمت و رشد اقتصادي

،»هاي اقتصادي دولت جمهوري اسـالمی بـا ابزارهـاي پـولی و اعتبـاري     ها و برنامهسیاست
یق جذب و جلـب  رالحسنه از طایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض«

هـا و بسـیج و تجهیـز آنهـا در جهـت تـأمین       اندازها و سپردهها و پساد و اندوختهوجوه آز
) اصـل چهـل و سـوم قـانون     9) و (2گذاري بـه منظـور اجـراي بنـد (    شرایط کار و سرمایه
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ها و مبادالت و ها و دریافتتسهیل در امور پرداخت«)، و باالخره 3بند (» 1«ماده »اساسی
بند » 1«ماده » شودبه موجب قانون بر عهده بانک گذاشته میمعامالت و سایر خدماتی که 

) اشاره شده است.است)5(
در حقیقت، قانون عملیات بانکی بدون ربا، فعالیت و اهداف بانک مرکزي را بـا فعالیـت   
نظام بانکی در هم آمیخته و با توجه بـه شـرایط خـاص پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی،        

بانک مرکزي ایران گذاشته است؛ که عالوه بـر تـداخل اهـداف    وظایف متعددي را بر عهده 
بانک مرکزي با نظام بانکی، بانک مرکزي را در جهت دستیابی به اهداف متعدد، در موقعیت 

دشواري قرار داده است. 
جهت تحقیق اهداف چندگانه، بانک مرکزي ایران باید ابزارهاي متعـددي را در اختیـار   

برگن)، بانک مرکزي باید براي هر هدف، اقتصاددان معروف (تینداشته باشد. بر اساس نظر
گانه برسد؛ که این امر بـه نظـر   یک ابزار داشته باشد که بتواند در یک زمان، به اهداف چند

رسد. مشکل می
هاي مرکزي دنیا، فقط یک هـدف را بـه عنـوان هـدف اصـلی      در حال حاضر اکثر بانک

باشد. از این رو، دسـتیابی  می» ش پولزحفظ ار«یا » اديثبات اقتص«کنند و آن، دنبال می
هاي مرکـزي جهـان تمرکـز    باشد، و بانکپذیر میبه چنین هدفی با ابزارهاي محدود امکان

انـد و سـایر اهـداف را بـه     هاي پولی خود را در مبارزه با تورم و کنترل آن قرار دادهسیاست
کنند.صورت فرعی دنبال می

هاي پولی بانک مرکزيو سیاستابزارهاي پولی .6

درصـد)  20روند رو به رشد نرخ تورم طی دو سال اخیر، و باال بودن نرخ تورم (حـدود  
کند کـه چـرا مقامـات    هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی، این سؤال را مطرح میطی سال

یـا موفـق   پولی قادر به کنترل نرخ تورم در ایران نیستند؛ در حالی کـه اکثـر کشـورهاي دن   
اند نرخ تورم را در حد یک رقمی حفظ کنند، و حتی کشورهاي زیادي در اروپا، آمریکا، شده

) و نمـودار  1اند. جدول شـمارة ( درصد کنترل نموده4تا 2و آسیا نرخ تورم خود را در حد 
دهند.)، روند نرخ تورم را در ایران نشان می1شمارة (
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آمار پایه پولی)1(جدول

سال
پولیپایه

(میلیارد ریال)

حجم نقدینگی

(میلیارد ریال)

نرخ رشد 
نقدینگی

ضریب فزاینده 
نقدینگی

نرخ رشد 
اقتصادي

نرخ تورم 
(درصد)

13717/144663586625/2847/244/24

13724/180074813534/2067/25/19/22

13732/239359/6484328/4858/25/02/35

13742/344012/8507237/5547/29/24/49

13751/473435/1165523746/21/62/23

13765/525133/13428621/1555/28/23/17

13776/619645/16040144/1958/29/21/18

13786/227182/19268912/2068/26/11/20

13791/843987/24911028/2995/256/12

13808/971842/32095784/283/32/34/11

13819/11961541752408/3049/36/78/15

13829/1287104/52659612/2609/48/66/15

13831512002/68586724/3053/48/42/15

13844/2205414/92101928/3417/47/54/10

13851/279975
1284000

4/2957/42/69/11

4/64/18برآورد -1386-16402937/27

مأخذ: بانک مرکزي ج.ا.ا. .



138813، تابستان و پاییز 1اقتصاد، شماره فصلنامه پول و 

)1371ـ1386(هاي ) وضعیت حجم نقدینگی و پایه پولی در ایران طی سال1نمودار (

هاي گذشته دالیل متعددي بر عـدم موفقیـت بانـک مرکـزي در ایـران جهـت       در سال
توان به شرح زیر خالصه کرد:نرخ تورم ذکر گردیده، که مهمترین آنها را میکنترل
جنگ تحمیلی، ضـربات سـنگینی را بـه اقتصـاد     سال8حوادث بیرونی و قهري:ـ 1

سـال از پایـان جنـگ، آثـار اقتصـادي آن      20کشور وارد کرد که حتی بـا گذشـت   
سازي منـاطق بزرگـی از   روبی و پاکهاي بازسازي مناطق جنگی، مین(شامل: هزینه

هـا بـراي اسـتفاده در    هـاي کشـاورزي، نفتـی، یـا ایجـاد آبـراه      کشور براي فعالیـت 
هـا  هاي پرداخت به خانوادهکشتیرانی، درمان مجروحین و معلولین جنگی، و هزینه

برداري از هاي دولت و عدم بهرهو بازماندگان شهداي جنگ) منجر به افزایش هزینه
هاي اقتصادي توسط آمریکا و دیده است. عالوه بر این، تحریمبرخی منابع کشور گر

هاي پیشرفته، اسـتفاده از  کشورهاي غربی، دسترسی کشور را به برخی از تکنولوژي
وري بیشتر در اقتصاد کمـک نمایـد)   تواند به بهرهالمللی (که میبازارهاي مالی بین

مشکل و پرهزینه کرده است.
مسئله در کشورهاي اینهر چندهاي پولی:سیاستهاي مالی برـ غلبه سیاست2

شـود، ولـی در   اي مرتبط با استقالل بانک مرکزي مطرح مـی زیادي به عنوان مسئله
هاي پولی را تحت تأثیر قرار داده است. دلیل این امر ایران به طور مؤثرتري، سیاست

نفـت یافـت،   توان در خصوصیات اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکنندهرا می
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هاي مـالی انبسـاطی وادار   ها را به اتخاذ سیاستکه نوسانات درآمدهاي نفتی، دولت
نموده است.

کاهش درآمدهاي نفتی به علت کاهش قیمت نفت یا کاهش میزان صادرات، منجر بـه  
گردد. این امر با توجه به اتکاء شدید بودجه به درآمـد  کاهش درآمد دولت از محل نفت می

ها را به استقراض از سیستم درصد هم رسیده است)، دولت65ها تا در برخی سال(کهنفت
طلـب هسـتند و   هـاي توسـعه  ایـران، دولـت  هـاي کند. از آنجایی که دولـت بانکی وادار می

هـاي مختلـف اقتصـادي، از جملـه کارهـاي زیربنـایی تـا احـداث         گذاري در فعالیتسرمایه
دانند؛ در صورت عدم تأمین مالی از درآمـد  بر عهده خود میکارخانه، هتل، سیلو، و انبار را 

ها را به عنوان یک منبع درآمدي تلقـی کـرده و بـا اسـتفاده از دولتـی      نفت یا مالیات، بانک
هـاي مـالی   ها، از جمله بانک مرکزي را براي سیاستبودن آنها، بخش زیادي از منابع بانک

(از هاي پولیهاي مالی با سیاستارتباطی سیاستگیرند. با توجه به زنجیره خود به کار می
هاي دولتی، عاملی براي افزایش حجم پـول  طریق پایه پولی)، افزایش بدهی دولت و شرکت

و نقدینگی و فشارهاي تورمی است. 
هـاي گذشـته   در سـال مسـئله این ـ ضعف یا عدم وجود ابزارهاي پولی مناسب:3

ه به اهمیت سایر عوامل ذکر شده، بـه انـدازه   مطرح شده است، ولی با توجبیشوکم
کافی به آن توجه نگردیده است.

و قانون عملیات بانکی بدون ربا، 1351بانک مرکزي بر اساس قانون پولی و بانکی سال 
تواند با استفاده از آنهـا،  از ابزارهاي پولی نسبتاً خوب و متعددي برخوردار بوده است که می

تر و ارزیابی عملکرد این ابزارهـا  اعمال کند. هر چند بررسی دقیقهاي پولی خود راسیاست
دهندة از حیز انتفاع افتادن برخی از آنها یا تضعیف آنها براي کنترل تورم و دسـتیابی  نشان

باشد.به اهداف اقتصادي بانک مرکزي می
نـد  توا، بانک مرکزي ایران می1351قانون پولی و بانکی مصوب سال14بر اساس ماده 

در جهت اجراي نظام پولی کشور، به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
ها، که ممکن است بـر حسـب نـوع وام و اوراق و    ـ تعیین نرخ تنزیل مجدد و بهره وام1

هاي مختلف تعیین شود؛ اسناد، نرخ
هاي آنها بـر حسـب   ها، یا به انواع بدهیهاي آنی به کلیه داراییـ تعیین نسبت دارایی2

ها یا سایر ضوابط به تشـخیص بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی      نوع فعالیت بانک
ایران؛
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ها نزد بانک مرکزي ایـران، کـه ممکـن    ـ تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک3
هاي متفـاوتی بـراي آن تعیـین    ها، نسبتبانکاست بر حسب ترکیب و نوع فعالیت

نخواهـد  بیشـتر درصد30کمتر و ازدرصد10نسبت از ل، اینحاهردرگردد؛ ولی
بود؛

ها؛ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک4
؛هاها به انواع داراییـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک5
اسنــادي، ظهرنویســی، یـا    ـ تعیین حداکثر نسبت تعهـدات ناشـی از افتتـاح اعتبـار     6

ها و میزان وثیقه این قبیل تعهدات؛هاي صادره از بانکنامهضمانت
شود؛ها تأمین میـ تعیین شرایط معامالت اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک7
ها؛انداز، و سایر حسابـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاري، و پس8
هاي جـاري  امتیاز دیگري که براي جذب سپردهـ تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه 9

ها گردد؛ و تعیین ضوابط براي تبلیغات بانکها عرضه میانداز، از طرف بانکو یا پس
در این مورد؛

هـا؛ و اخـذ هرگونـه    هـا، و اسـناد و مـدارك بانـک    ـ رسیدگی به عملیات، و حسـاب 10
اي؛رفهها با توجه به لزوم حفظ اسرار حاطالعات و آمار از بانک

هـاي مربوطـه، بـه طـور     ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیـت ـ محدود کردن بانک11
موقت یا دائم؛

ها؛هاي مشابه نزد بانکانداز و سپردههاي پسـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده12
ها بـه طـور کلـی، یـا در هـر یـک از       ها و اعتبارات بانکـ تعیین حداکثر مجموع وام13

مختلف؛هايرشته
ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده؛ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک14
فوق براي مؤسسات اعتباري غیر بانکی.14تا 6ـ تعیین مقررات مشروح 15

نوع ضوابطی که جهت دخالت بانک مرکزي در قانون پـولی و بـانکی   14در حقیقت از 
تـوان تحـت عنـوان ابزارهـاي     مـی در نظـر گرفتـه شـده بـود، دو مـورد آن را      1351سال 

ها) و نرخ سپرده قـانونی دانسـت؛ و   غیرمستقیم (تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام
بندي کرد.بقیه را تحت عنوان ابزارهاي مستقیم طبقه

، قـانونی جهـت اعمـال    »20«و » 19«) مـواد  1362در قانون عملیات بانکی بدون ربا (
در رابطه با سیاست اعتباري، اشاره » 19«شده است. ماده هاي پولی در نظر گرفتهسیاست
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مدت، نیاز بـه پیشـنهاد   هاي اعتباري مربوط به تسهیالت اعطایی کوتاهنماید که سیاستمی
مجمع عمومی و تصویب هیئت دولت دارد، و سیاست اعتباري مربوط به تسهیالت اعطـایی  

اند، نی پنج ساله و یا بلندمدت معرفی شدههاي عمراساله یا بلندمدت که در لوایح برنامهپنج
ضرورت تصویب مجلس شوراي اسالمی را خواهد داشت.

کند که بانک مرکـزي بـا   این قانون، به طور مشخص به ابزارهایی اشاره می» 20«ماده 
تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت داشته باشد. ایـن ابزارهـا در   استفاده از آنها می

نظیم گردیده، که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربـا، بـه روش پرداخـت    شش بند ت
ها مربوط است؛ این بندها عبارتند از:تسهیالت از طرف بانک

ها در عملیات مشارکت و مضاربه؛ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک1
باشد؛هاي مختلف متفاوت ها ممکن است در هر یک از رشتهاین نسبت

هاي اقتصادي گذاري و مشارکت در حدود سیاستهاي مختلف سرمایهـ تعیین رشته2
گـذاري و مشـارکت؛   هـاي سـرمایه  مصوب، و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی طرح

هـاي مختلـف متفـاوت    حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یـک از رشـته  
باشد؛

در معامالت اقساطی و اجاره بـه شـرط   هاـ تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک3
هـا ممکـن اسـت در    تملیک، در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله؛ این نسبت

موارد مختلف متفاوت باشد؛
ـ تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش 4

گذاري هاي سرمایهرگیري سپردهکاالوکاله بهاز هزینه کار انجام شده نباشد)، و حق
شود؛ها دریافت میکه توسط بانک

، و تعیـین ضـوابط   »6«ـ تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع مـاده  5
ها در این موارد؛تبلیغات براي بانک

گـذاري، اجـاره بـه شـرط     ـ تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه6
الحسـنه  ت اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مسـاقات، جعالـه، و قـرض   تملیک، معامال

هـاي مختلـف، و نیـز    ها و یا هر یک از آنها در هر یک از مـوارد و رشـته  براي بانک
تعیین حداکثر تسهیالت اعطایی به هر مشتري.  
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عملکرد ابزارهاي پولی بانک مرکزي در ایران  . 7
در بانک مرکزي ایران، ابزارهاي پولی غالب می، هاي پس از پیروزي انقالب اسالدر سال

بانک مرکزي به علـت کسـري بودجـه مـداوم     1.عمدتاً ابزارهاي کیفی یا مستقیم بوده است
هاي جنگ تحمیلی، کاهش درآمد نفتی به علت تحریم یا کـاهش  دولت، که ناشی از هزینه

استفاده نمـود و  » اريسقف اعتب«قیمت نفت بود، عمدتاً از سیاست محدود کردن اعتبارات 
الزم را این سیاست تا پایان جنگ ادامه داشت. در نتیجه، سایر ابزارهاي پولی عمالً کـارآیی 

نداشتند. 
سیاست نرخ تنزیل مجدد، با توجه بـه شـبهاتی کـه در مـورد ربـوي بـودن تنزیـل در        

از منـابع  ها عمـالً امکـان اسـتفاده   هاي گذشته وجود داشت، به کار گرفته نشد و بانکسال
بانک مرکزي را به این ترتیب از دست دادند؛ و نـرخ تنزیـل مجـدد، بـه عنـوان یـک ابـزار        

فتاد. امستقیم، از حیز انتفاع 
ها و تسهیالت، خرید اجبـاري  سایر ابزارهاي پولی مستقیم، از جمله: تعیین نرخ سپرده

هـاي  براي رشد فعالیـت اي ها، و تسهیالت تکلیفی، به عنوان وسیلهاوراق قرضه توسط بانک
هاي دولتی کشـور را مجبـور بـه    بودجه، هر ساله بانک4و 3هاي اقتصادي در قالب تبصره

هـاي مـورد نظـر دولـت در بخـش      اي از منابع خود به دولت، یا بخشپرداخت بخش عمده
نمود.خصوصی، می

فـزایش  کارآیی این روش در مقاالت متعددي توسط اقتصادانان بررسـی، و اثـر آن در ا  
هـاي  گذاري مورد تردید واقع گردیده است. از این رو، مقرر شد کـه در برنامـه  رشد سرمایه

سوم و چهارم توسعه، به صورت تدریجی از میزان تسهیالت تکلیفی کاسته گردد تا به صفر 
هـاي سیاسـت انبسـاطی مـالی     برسد. رشد شدید نقدینگی همراه با تورم فزاینده، از پیامـد 

فروش هایی مانند: پیشبانک مرکزي ناتوان از کنترل پایه پولی، ناگزیر از روشدولت بود؛ و 
کردن سکه، کاالهاي بادوام، و فیش حج براي کاهش ضریب فزاینده پولی (کـاهش سـرعت   

اي مؤثر بود.پول) استفاده نمود، که تا اندازه
، 1368در سـال  توان خالصه کرد که تا آغاز برنامه اول توسـعه اقتصـادي   بنابراین، می

ـ  ، »بررسی ابزارهاي پولی بانک مرکزي«احمد مجتهد،-1 (تهـران: ،1379هـاي ماهانـه  خنرانیمجموعـه س
.117ـ118ص )،1380پژوهشکده پولی و بانکی، 
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هاي پولی و ابزارهاي آن، فقط محدود به ابزارهاي مستقیم پولی، دخالت دولـت در  سیاست
رغـم  تخصیص اعتبارات، تخصیص ارز و چند نرخی کردن آن، حفـظ نـرخ ارز ثابـت (علـی    

ها، منجر به ایجـاد  ها بود. این سیاستکاهش قدرت خرید پول)، و کنترل نرخ بهره و قیمت
می براي بسیاري از کاالها، تخصیص غیربهینه اعتبارات، سرکوب مالی، و کاهش بازار غیررس

کارآیی اقتصادي گردید.
با شروع برنامه اول توسعه اقتصادي، مسئله بازسازي کشور پـس از جنـگ، در اولویـت    

هـاي  قرار گرفت؛ که نیاز به منابع مالی و ارزي فراوان داشت. در چنین شرایطی، محدودیت
تدریج کاهش یافت و بانک مرکزي سیاست سقف اعتبـاري را رهـا کـرد. در ایـن     واردات به

درصد)، سعی گردید که 30(یعنی مقطع، با افزایش نرخ سپرده قانونی به باالترین حد خود
، جـاي خـود را بـه    1371جلوي انبساط پولی گرفته شود. سیاست چند نرخی ارز در سال 

هاي انتقـال ارز و تـک نرخـی شـدن آن، دولـت      یتتک نرخی داد؛ و با اعالم حذف محدود
هـاي اقتصـادي فـراهم آورد. هـر چنـد      امیدوار بود که بتواند شرایط مناسبی براي فعالیـت 

درصد رسـید، ولـی   6/7متوسط رشد اقتصادي در طی برنامه اول توسعه به رقم قابل توجه 
ن ارز، منجـر بـه   نرخ تورم پس از یک کاهش اولیه، سیر صعودي پیدا کرد. تک نرخـی شـد  

افزایش تعهدات دولت بابت بدهی ارزي شد؛ و این افزایش بدهی دولت، منجـر بـه افـزایش    
گردید.1374درصدي در سال 4/49پایه پولی، رشد نقدینگی، و در نتیجه تورم 

با تصویب قانون اوراق مشارکت، مجوز انتشار این اوراق به بانک مرکـزي و دولـت داده   
درصـد توسـط   20میلیون ریال اوراق مشـارکت بـا نـرخ    2250مبلغ ، 1376شد. در سال 

میلیارد ریال 3000، بانک مرکزي براي اولین بار 1379دولت انتشار یافت؛ و در اسفند ماه 
رفت که بانک مرکزي بتواند با انتشـار اوراق مشـارکت،   انتشار داد. امید می1اوراق مشارکت

با توجه به شرایط اقتصادي و نحـوه انتشـار اوراق،   که،آوري کندنقدینگی را جمعبخشی از 
هـاي کنترلـی   چندان موفق نبود؛ و دولت ناگزیر گردید که مجـدداً بـه سیاسـت   در این امر

هـاي بعـد، بـا    ها، براي کنترل تورم روي آورد. انتشار اوراق مشـارکت در سـال  شدید قیمت
ش خصوصی ادامه یافـت. بـا   ها، و بخحجم بیشتري از طرف دولت، بانک مرکزي، شهرداري

درصـد در  5/15، بـه  76درصد در سـال  20کاهش نرخ تورم، نرخ سود اوراق به تدریج از 

پژوهشـکده پـولی و بـانکی،    (تهـران: ،پول و بانکداري و نهادهاي مـالی زاده، احمد مجتهد و علی حسن-1
1384(.
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ها جذابیت کافی براي خریداران نداشت، ها در برخی از سالکاهش یافت. این نرخ84سال 
ا هـ ماندنـد و یـا توسـط بانـک    اي از اوراق، فروش نرفتـه بـاقی مـی   و در نتیجه، بخش عمده

و 64هـاي  شدند. پس از پیروزي انقالب اسالمی، تنها در دو سال، یعنی سـال خریداري می
و 10ها، نـرخ تـورم بـین    )؛ و در بقیه سال9و 9/6، ایران تورم یک رقمی داشته است (69
درصد بوده است.20سال اخیر، نرخ تورم باالي 12درصد بوده است؛ و در طی 20

قیم در ایران، تنها به تغییـرات نـرخ سـپرده قـانونی محـدود      عملکرد ابزارهاي غیرمست
هـا در  گردد، که به تدریج کاهش یافت و سرانجام به طور متوسط براي کلیه انواع سپردهمی

هـاي  ها به سمت جـذب سـپرده  درصد رسید. این امر، منجر به توجه بانک17، به 84سال 
ره کرد که کاهش نـرخ سـود تسـهیالت بـر     مدت شد. البته باید اشامدت به جاي بلندکوتاه

84هـاي  طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمی، و عزم دولت براي ادامه روند کاهش در سـال 
هاي مدت خود با نرخها براي جلوگیري از افزایش تعهدات بلند، باعث گردید که بانک86تا 

هـاي بلندمـدت   ردهمدت خود را عمالً تا سقف نرخ سود سـپ هاي کوتاهباال، نرخ سود سپرده
1افزایش دهند.

ها از نظر شرعی مجـاز بـه اسـتفاده از نـرخ تنزیـل اوراق و اسـناد       رغم اینکه بانکعلی
توانـد از تنزیـل   باشند؛ و به تبع آن، بانک مرکزي نیز مـی تجاري، تحت عنوان عقد دین می

ر ایـن مـورد،   هاي پولی به عنوان یک ابزار استفاده کنـد؛ ولـی د  مجدد براي اعمال سیاست
بانک مرکزي بعد از پیروزي انقالب اسالمی عملیاتی انجام نداده است. با توجـه بـه مشـکل    

نامـه بـازار معـامالت    مدت، و توسعه بانکداري الکترونیکـی، آیـین  ها در کوتاهنقدینگی بانک
توسط شوراي پول و اعتبار تصویب گردید؛ ولـی تـاکنون ایـن    86ریالی بین بانکی در سال 

دهنـده، ابـزار   ار فعال نشده است. با توجه به نقش بانک مرکزي به عنوان آخـرین قـرض  باز
ها دهی بازار بین بانکی ریالی و حل مشکل بانکتواند نقش مهمی در شکلتنزیل مجدد می

داشته باشد؛ و ضـروري اسـت کـه بـراي اعمـال سیاسـت پـولی در قالـب ابزارهـاي پـولی           
ازار باز (اوراق مشارکت) و هـم ابـزار تنزیـل مجـدد بررسـی      غیرمستقیم، هم ابزار عملیات ب

شود، و با رفع مشکالت آن به صورت عملیاتی درآید. 

گردیـد و  مجدداً نرخ سپرده قـانونی متنـوع   ، 1387ـ نظارتی بانک مرکزي سال در بسته سیاستی پولی-1
.درصد تغییر یافت20درصد تا 10از آننرخ
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گیريخالصه و نتیجه.8
هاي مرکزي در نتیجه تحـوالت اقتصـادي در سـطح جهـانی و کشـورهاي خـود،       بانک

اند. در لی خود نمودهو ابزارهاي پو،هاو اقدام به بازنگري اهداف، سیاست؛اندمتحول گردیده
هاي مرکـزي، ایجـاد ثبـات اقتصـادي یـا      کشورها هدف اصلی و یا منحصر به فرد بانکاکثر

گردنـد. در ایـن راسـتا،    کنترل تورم است. سایر اهداف، به عنوان اهداف فرعی محسوب می
ل هاي مرکزي ابزارهاي پولی مستقیم را رها کرده و به سوي ابزارهاي غیرمستقیم تمایبانک

اند، که عمدتاً شامل عملیات بازار آزاد و نرخ تنزیل مجدد است.پیدا کرده
رو  اسـت،  به(با توجه به قوانین پولی و بانکی) با اهداف متعددي روبانک مرکزي ایران

و بر اساس نظر تین برگن، باید ابزارهاي پولی متعددي را در اختیـار داشـته باشـد. بخـش     
هاي سـوم و چهـارم توسـعه در    باشند که در برنامهورت مستقیم میاین ابزارها، به صعمده

گیـري شـده   هاي دولت و بانک مرکـزي، جهـت  جهت حذف آنها یا کاهش تدریجی دخالت
هاي خصوصـی و خـارجی، فضـاي سیسـتم بـانکی ایـران       است. با صدور مجوز حضور بانک

ها افزایش خواهد یافت.تر، و کارآیی بانکرقابتی
لی، ضرورت دارد که بانک مرکزي عالوه بر ابزار نرخ سپرده قانونی، نسبت در شرایط فع

به احیاي ابزار تنزیل مجدد، نرخ یک شبه تسـهیالت، و تجدیـد نظـر در نحـوه ارائـه اوراق      
(اوراقی که بتواند آثار ضد تورمی داشته باشد و قابل مبادله در بازار ثانویه باشـد)،  مشارکت

گذاري نرخ تورم و تشکیل کارگروه تصمیمات بانک مرکزي و هدفسازي اقدام نماید. شفاف
هاي پـولی در ایـن   هاي کنترلی، و هماهنگی بین سیاستدر جهت نظارت و اجراي سیستم

رابطه ضروري است. 
استقالل بانک مرکزي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، با تغییر انتصـاب رئـیس کـل    

ین رئیس کل به عنوان رئیس شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي توسط رئیس جمهور، و تعی
) آن، مورد توجه قرار گرفته است؛ کـه ایـن امـر    2) و (1و تبصره (» هـ«) بند 10ماده  (در

هـاي پـولی بانـک مرکـزي داشـته      تواند تأثیر مثبتی بر موفقیت سیاستزیادي میتا اندازه 
باشد.

ی، اسـتفاده از ابزارهـاي پـولی   هـاي شـرع  شود بـا در نظـر گـرفتن جنبـه    پیشنهاد می
مورد اسـتفاده در سـایر کشـورها (مثـل: معاوضـه ارز، تسـهیالت دائمـی، و خریـد مجـدد         
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توسط بانک مرکزي ایران) بررسی گردد، و مقررات آن تدوین و به تصـویب مراجـع قـانونی    
برسد.

هاي توسعهها و عملکردهاي برنامههدف)2(جدول 

هابرنامه
نرخ رشد اقتصادينرخ تورمنرخ رشد نقدینگی

عملکردهدفعملکردهدفعملکردهدف

2/82/259/88/181/89/7)68ـ 72اول (
5/129/254/1262/255/52/3)74ـ 78دوم (
4/169/289/1512/1465/5)79ـ 83(سوم

205/27)84ـ 88چهارم (
)86(سال 

1/94/1882/6
)85ل(سا

هاي مختلف.منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، گزارش اقتصادي و ترازنامه سال

) وضعیت نرخ رشد اقتصادي،تورم، نرخ رشد، و ضریب فزاینده نقدینگی در 2نمودار (
)1371ـ1386هاي (ایران طی سال
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