
 

اقتصادی و مالی های سیاست فصلنامه  

 29–59 صفحات ،1397 پاییز ،23 شماره ،ششم سال

 پولی باالدستیبررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد 

 فاطمه مردانی

 مشهد فردوسی دانشگاه اقتصاد گروه دکتری دانشجوی

fa.mardani@stu.um.ac.ir 

 محمدحسین حسین زاده بحرینی

 مسئول( )نویسنده مشهد فردوسی دانشگاه اقتصاد گروه استادیار
bahreini@um.ac.ir 

 محمدعلی فالحی

 مشهد فردوسی دانشگاه اقتصاد گروه استاد
falahi@um.ac.ir 

 

 ، این سؤال اساسی در حوزه اقتصاد کالن  مالورد جو الق اقتصالاددانا  قالرار گرفتالق اسالر کالق ا الرای         های اخیرسال در
عنوه بر این، آیالا عمالب بالق قاعالده از قعالب اعالن        .کند و یا باید پیروی کندای پیروی میهای پولی از چق قاعدهسیاسر
عنالوا  ادبیالات    ای کالق بالا  مسالئهق ؛ کنالد خالود رفتالار مالی    گذار اسر یا وی بنا بالق صالنحدید  اولویر عمب سیاسر، شده

مندی رفتالار بانال    جحقیق حاضر درصدد اسر قاعده معرفی شد. (1997) ناسازگاری زمانی جوسط کیدلند و پرسکات
در قالب دو سؤال بررسی کند؛ آیالا پشالتوانق قالانونی     1360ال1393مرکزی ایرا  را بق عنوا  مقا  پولی برای دوره زمانی 

های صادر شالده بالا قالوانین مر الق ال قالانو  پالولی و        بخشنامقهای صادر شده این بان  و ود دارد؟ و آیا خشنامقببرای 
بانکی، قانو  عمهیات بانکی بدو  ربا و قانو  برنامق جوسعق هماهنگ اسر؟ بق این جرجیب، پاسخ مثعر بق سؤاالت فالو   

شالود.  های صادره ایالن بانال  رصالد مالی    بخشنامقواهد بود کق در یا قوانین باالدستی خ« قواعد پولی»بق مثابق پایعندی بق 
 دهد با و ود مشاهده مواردی از نقض قانو ، بق لحاظ آماری فرضیق صفر معنی بالر پیالروی  نتایج بدسر آمده نشا  می
 شود.های صنحدیدی جأیید نمیبان  مرکزی از سیاسر

 JEL :E58, E61, E52بندی طعقق
 .های خاص شرکتی و متغیرهای کن  اقتصادیمایق، ویژگیواژگا  کهیدی: ساختار سر

 
 
 
 
 

 
 18/7/1397 پذیرش: جاریخ   21/7/1396 دریافر: جاریخ *
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 مقدمه .1

نظالر  و نتالایج حاصالب از آ  اجفالا     هالای اقتصالادی  سیاسالر در رابطق با  نظرا  اقتصادیصاحبعموماً 

کالق مرجالب بالر     اقتصادی هایشوک و ود کق بق دلیبکننداستدالل میاز اقتصاددانا  برخی  .دارندن

جثعیر نظالا  اقتصالادی    در  هر از سیاسر پولی و مالی جوا می شودعرضق و جقاضای کب وارد می

 معتقدنالد سیسالتم اقتصالادی اساسالاً پایالدار      1ناقتصاددانانی مانند میهتو  فریدم. در مقابب، بهره گرفر

)نهسالو ،  اسالر   انات ناهنجالار اقتصالادی  گذاری نامناسب اقتصادی عامالب اصالهی نوسال   سیاسر بوده و

 ناشالالالی از یهالالالاسیاسالالالر 3یناسالالالازگاری زمالالالان (1977) 2تبالالق جععیالالالر کیدلنالالالد و پرسالالالکا . (2008

گالذار اعالن  کنالد کالق     نوسانات اسر. اگر سیاسرعامب بروز این  ،گذارا اندیشی سیاسر مصهحر

 کنالد، ایالن  ه پایعنالد  دهد و خود را بق آ  چالق اعالن  کالرد   چگونق بق شرایط مختهف واکنش نشا  می

آزاد  ،آیالد در بررسی شرایط مختهفی کق بق و ود مالی  گذارسیاسر اگر سر. امامند اسیاسر قانو 

در این صورت بر معنالای صالنحدید    ؛برگزیند ،داندکق در آ  شرایط مناسب می را باشد و سیاستی

 عمب کرده اسر.

 بالا  ای متشالکب از افالرادی  حتی با و الود  امعالق   کیدلند و پرسکات این اسر کق مسئهقدر واقق 

درصدد حداکثرکرد  مطهوبیالر  کق های مشابق و دولتی کامنً خیرخواه ها و انتخابسنیق، فرصر

شالود. در واقالق، پالز از آنکالق بخالش خصوصالی       ، در برخی شرایط نتایج بد حاصالب مالی  اسرافراد 

کق سیاستی متفاوت از آ  چق اعالن  شالده   کند داد، دولر انگیزه پیدا می  آنجاهای خود را انتخاب

جحالر   و آثار خار ی این جصالمیمات را  جا بدین جرجیب بتواند جصمیمات بخش خصوصی کندا را 

امالا   .یابند کق فریالب بخورنالد  کارگزارا  بق نتیجق بهتر دسر می زمانی همق بنابراین،کنترل درآورد. 

گالذارا   های سیاسالر ها و انتخابگیزهدرستی انبخش خصوصی بق جا شودمی مو برفتار عقنیی 

 ،ناسالازگاری زمالانی   مسئهق لذا .شودبرآیند حاصب بق نتایج بد منجر میو در نهایر بینی کند را پیش

                                                             
1. Milton Friedman 
2. Kydland and Presscott 

3. Time Inconsistency 
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)اسالتوکی،   شالود چق بق صورت متناقض برآیند نامطهوب سیاستی شناختق میبرای آ  اسر جوضیحی

بینالی  ایطی اسالر کالق سیاسالر بهینالق پالیش     ناسازگاری زمانی مربوط بق شالر  مسئهقباید گفر  .(2003

دیگالر،   بالق ععالارت  شده، از سیاسر بهینق عمهی و بالق وقالوپ پیوسالتق در زمالا  ا الرا، متفالاوت باشالد.        

 سیاسر مصوب، لزوماً در موعد مقرر ا را نشود.

گالذاری اسالر کالق بالر اسالا       بینالی سیاسالر  ، روند قابالب پالیش  «قاعده»، منظور از در این مطالعق

های گذشتق بالدو   وعدهععارت اسر از جوانایی ا رای و جعهد  گیردورت میسیاسر اعن  شده ص

 .شالود نامیالده مالی   «صالنحدید ». فقدا  ایالن جوانالایی   اهمیر داده شودموقعیر خاص کنونی  بق آنکق

سیاسر خود را بستق بق مقتضیات  اری و  در حالر صنحدیدی گذار ا ازه داردبنابراین، سیاسر

 .(1389پور، )کریم کق در گذشتق داده اسر، جغییر دهد ایوعدهنادیده گرفتن هر 

هالایی نظیالر عالد  اسالتقنل بانال  مرکالزی، وابسالتگی بالق         اقتصاد ایرا  بالا جو الق بالق ویژگالی    در 

 درآمدهای نفتی و ...، احتمال فاصهق گرفتن از قواعد مطرح شالده در هالر مقطالق زمالانی و الود دارد     

هالای  شرایطی کق بانال  مرکالزی، در اجخالای سیاسالر     ردیگر، د بق ععارت (.1393)مزینی و قربانی، 

، سیاسالر پالولی در   پولی مستقب نعاشد، این امکالا  و الود دارد کالق بنالابر صالنحدید مقامالات مالالی       

نشالود؛ نتیجالق آ     راستای حب مشکنت کسری بود ق جعریف شود و بنابراین، عمب بق قاعده میسالر 

هالای مصالرفی و جولیالدی در جکالالیف     زهها و حالو اسر کق اکنو  بخش وسیعی از جأمین مالی بخش

 لالذا جأییالد ناسالازگاری   (. 1394ای بر عهده شعکق بانکی اسر )شالهعازی ییالاثی و همکالارا ،    بود ق

جواند این نکتق مغفول مانالده را جالذکر دهالد کالق     های پولی اقتصاد ایرا  میگذاریزمانی در سیاسر

گذار را جأمین کند، اما ف سیاسرمدت اهدااگرچق عمب بر اسا  صنحدید ممکن اسر در کوجاه

مدت در کنار آسیب وارد کرد  بق اعتعار و حسن شهرت وی ال با و ود جعالامنت مالداو  بالا     در بهند

ریالزی بهندمالدت را بالا    د و عنوه بالر ایالن، برنامالق   شومیی جحمیب بیشترهای بخش خصوصی ال هزینق 

 کند. دی موا ق می چالش

 های مقا  پولی خواهد بود کق در رابطق با نحالوه اسالتفاده  شنامقبخبنابراین در این مطالعق قاعده، 

و پاسالخ مثعالر یالا منفالی بالق سالؤاالت عمهیالاجی طالرح شالده، معنالای            شونداز ابزارهای پولی ابنغ می
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ذاری پولی اقتصالاد  گناسازگاری زمانی در سیاسر مسئهققضاوت در خصوص و ود یا عد  و ود 

ایالن   ،گیالرد. بالق ایالن جرجیالب    ز روش جحهیب آماری صورت مالی شود کق با استفاده امیایرا  جعریف 

بق ایالن پرسالش   و با استناد بق مفهو  ناسازگاری زمانی،  رویکرد جحهیهی در قالبمطالعق در نظر دارد 

 گذاری پولی در ایرا ، قاعده بر صنحدید حاکم اسر یا خیر؟پاسخ دهد کق آیا در فضای سیاسر

هالای پالولی، بالق جعیالین روش پرداختالق      در ادامق، ضمن اشاره بالق ادبیالات ناسالازگاری زمالانی سیاسالر     

های صادره از سوی بان  بخشنامقشود. سپز با جحهیب ابزارهای پولی در اقتصاد ایرا  بر اسا   می

گرفتق و فرضیق صفر معنالی بالر پاسالخ    ، کدگذاری صورت 1393ال1360زمانی  در بازه مرکزی ایرا 

فی بق سؤاالت فو  و بنابراین جأیید و ود ناسازگاری زمانی و عمب بر خنف قواعد پولی جوسط من

بان  مرکزی ال مطابق آ  چق در این جحقیق جعریف شده اسر ال مورد جحهیب و بررسی قالرار گرفتالق     

 شود.و در نهایر نتیجق بدسر آمده ارائق می

 های پولیادبیات ناسازگاری زمانی سیاست. 2

 پیشینه نظری.2-1

دولالر   کالق بالر اسالا  آ    گذاری بق صورت جوالی جصمیمات نگریستق شود، هنگامی کق بق سیاسر

بالق   جالوا  ناسالازگاری زمالانی را مالی    مسالئهق در این صورت، یابی کند، بتواند در هر نقطق مجدداً بهینق

گیالری جالورمی   جواند بق  هرمی مشاهده کرد کقها در خنل زما  انعکاسی از جغییر انگیزه صورت

آ   بیالانگر ( 1977کیدلنالد و پرسالکات )   1یدر واقق، جورش جالورم  نسعر بق سیاسر پولی منتج شود.

جالر از  با و ود انتظارات عقنیی کالارگزارا  خصوصالی، بیکالاری پالایین    و در حالر جعادل اسر کق 

منجالر   بیشترجوانسر باشد، نخواهد بود و سیاسر صنحدیدی مقا  پولی جنها بق جور  سطحی کق می

 شود.ناسازگاری زمانی کنسی  سیاسر پولی شناختق می مسئهقشود کق بق عنوا  می

کننالد اگالر   هالای جالورمی را دنعالال مالی    ها در جنش برای کاهش بیکاری، سیاسالر اما چرا دولر

بینی خواهد شد و بنابراین، در پالایین آورد  بیکالاری عمالدجاً    هایی پیشدانند چنین سیاسرها می آ 

                                                             
1. Inflation Bias 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 33

http://qjfep.ir/article-1-552-en.html


 33  بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی باالدستی

 
 

 ،حداقب در ساحر نظریبا و ود کارگزارانی با انتظارات عقنیی، ، بق ععارت دیگر؟ جأثیر اسربی

ادبیالات   در در پاسخ بایالد گفالر   داشتق باشد.و ود بق سیاسر پولی  نسعر گیری جورمینعاید  هر

فرض بر این اسر کق عوامب اقتصادی از جما  اطنعات در دستر  خود اسالتفاده   ،اقتصادی مرسو 

ق چال مالرد  از آن  ،دهنالد. در واقالق  بان  مرکزی را شالکب مالی   ده و بر این اسا  انتظارات خود ازکر

بر اسا  اطنعات حاضالر خالود    ،جواند اجفا  بیفتداجفا  خواهد افتاد اطنپ ندارند؛ بهکق از آنچق می

یالا   «منالدی قاعالده »عالنوه بالر ایالن، بانال  مرکالزی جنهالا بالا دو گزینالق          دهنالد.   مالی آنجالا « بینالی پیش»

 «ییالافهگیر »جواند بق می بیشتردلیب برخورداری از اطنعات بهکق بق .موا ق نیسر «اندیشی مصهحر»

انالد،  ی اطنپ نداشالتق یافهگیر اینکق مرد  از  آنجاها اقدا  کند. در نقطق مقابب، از در اعمال سیاسر

انال  مرکالزی قالرار دارنالد.     جالر از ب بینی کنند و در واقق، ی  گا  عقبجوانند آ  را پیشقاعدجاً نمی

بالق   ،مالدت منالدی در کوجالاه  ی نسعر بق قاعالده یافهگیرنشا  داد برای بان  مرکزی سیاسر   جوامی

ی در جحقق اهداف )عمدجاً کنترل جور ( خواهد داشر. بق همین دلیب اسالر کالق   کمترمراجب هزینق 

 .های خود اقدا  کنندی در سیاسریافهگیرشوند کق بق های مرکزی در عمب بسیار جرییب میبان 

شود و هزینالق  اندیشی میجداو  این سیاسر، بان  مرکزی ناخواستق گرفتار مصهحر با بدیهی اسر

 (.1391)مردانی،  ای را متحمب خواهد شدعمده

و بخالش   گذارگرفتن جعامنت مداو  سیاسرضمن مفروض درنظر( b1983) 1بارو و گوردو 

 2شالهرت جالوا  از  کننالد کالق مالی   مالوقعیتی را جوصالیف مالی    ،ی  بالازی جکالراری   در قالبخصوصی 

( نیالز هالدف   1995) 3مکالال مال   گالذار در  هالر حمایالر از قواعالد رسالمی اسالتفاده کالرد.       سیاسر

 کسالب کند کق برای جحری  اشتغال )با هدف معرفی می 4یرا حداقب کرد  جابق زیان گذارسیاسر

ر  وز  منفالالی و بالالق جالالو اسالالرقائالالب اهالالداف حزبالالی( وز  مثعالالر  رأی در انتخابالالات و یالالا در راسالالتای

  نظالر  این نکتق جأکید دارد کق بدو  درر حاصب از حداقب کرد  جابق زیا  ب. نتایج ددهاختصاص می

                                                             
1. Barro and Gordon 

2. Reputation  

3. Mccallum 

4. Loss Function 
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ناسازگاری زمانی، نرخ جور  بق دسر آمده در حالر اسالتفاده از قاعالده در    مسئهقگرفتن عهر بروز 

( در جعیین عهر ناسازگاری زمانی نظر 1390) 2دراز . اسر 1از بهینق کمترکق  دریگمیسطحی قرار 

ناسالازگاری   مسالئهق ها در رویکالرد خالود بالق    . آ دهد( را مورد نقد قرار می1999) 3پرسو  و جابهینی

 فراینالالدماهیالالر خالالاص کننالالده مالالنعکزکننالالد کالالق هالالای اضالالافی جأکیالالد مالالیزمالالانی، بالالر محالالدودیر

از  بالا جأییالد ماهیالر جالوالی     نامنالد. در مالی « های انگیزشالی محدودیر»و آ  را اسر گذاری  سیاسر

گذاری بق عنوا  شرط الز  برای امکا  ناسازگاری زمانی، شالرط کالافی را در جضالاد منالافق     سیاسر

معتقد اسر اگر دولر و بخش خصوصی واقعالاً جالابق یکسالانی را در    و داند می 4کارگزار و کارفرما

باجاچاریالا و لال     ناسازگاری زمانی و الود نخواهالد داشالر.    مسئهقند، هیچ کنهر مرحهق حداکثر می

چالق هالالدف  آ ناسالازگاری زمانی،کالارگزارا  در خصالالوص    مسالالئهقمعتقدنالد در  نیالز  ( 2004) 5داواال

جحهیب نظریالق رفالاه پرجالو چالالش     و با ججزیق  مسئهقلذا این  .ندارندشود، اجفا  نظر مطهوب معرفی می

. سالازد مالی دشالوار   افالراد باشالد،   کالب هالایی کالق بالق نفالق     سالر درباره سیا راگیری جصمیم کرده وپیدا 

( معتقدند بر اسا  نتایج بق دسر آمده از جحقیقات پیرامو  سیاسر 2007) 6هایهوفآرستیز و می

و  جوانالد بهینالق باشالد   پولی باید گفر کق نق پایعندی کامب بق قاعده و نق اجکاء کامب بر صنحدید می

( بق ایالن  2014) 7ها دسر یافر. یودا و والنسیاسیاسراجخای  نحوه باید بق ی  رویکرد میانق در قعال

دار مسئولیر اعمال سیاسالر پالولی و   عهده زما  همنتیجق دسر یافتند کق اگر بان  مرکزی بق طور 

های مالی باشد، در آ  صالورت،  نیز وضق مقررات احتیاطی برای ثعات اقتصاد کن  در برابر شوک

گذاری مشالخ،، سیاسالر پالولی در    تی با و ود سطح جور  هدفدر صورت بروز شوک مالی، ح

 هر کاهش بار بدهی دولر بق بخش خصوصی ال اصطنحاً پولی کالرد  بالدهی ال اسالتفاده خواهالد      

 افتد.شد و ناسازگاری زمانی اجفا  می

                                                             
1. Suboptimal 
2. Drazen 
3. Persson and Tabelini 
4. Principal - Agent 
5. Bhattacharya and Lakdawalla 
6. Arestis and Mihailov 
7. Ueda and Valensia 
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 تجربی پیشینه .2-2

ناسازگاری زمانی در  مسئهقطور کق در بخش پیشینق نظری اشاره شد، در بحث سیاسر پولی، هما 

مشاهده نحوه جغییرات روند جور  و بیکاری در طی دوره مشخ، جعریف شده اسر. در این رابطق، 

نشا  می دهد کالق در بهندمالدت، جالنش بالرای کالاهش نالرخ بیکالاری بالا اسالتفاده از           (1999) 1یرلندا

هالای مربالوط بالق    و آزمسیاسر پولی ناسازگار زمانی، صرفاً بق افزایش نرخ جور  منجر شده اسر و 

 .هالای ناسالازگار زمالانی فالدرال رزرو جعیالین کنالد      جواند عهر جالور  را سیاسالر  نمیمدت، قیود کوجاه

بالق دلیالب انتظالار    کالق   کنالد ئالق مالی  اا ارر( مدل جر یحات نامتقار  بان  مرکزی 2003) 2مارسیاروگق

هالای  دورههالای رکالود در مقایسالق بالا     بخش خصوصی از اعمال واکالنش سیاسالتی شالدیدجر در دوره   

در بررسی مالدل ایرلنالد در کشالور جرکیالق،     ( 2007) 3سکنهرآکی و نارگب پیوندد.رونق، بق وقوپ می

 4بالر اسالا  مقالالق دویالب و فالال      . دکننال مدت جأیید میکوجاهرا صرفاً برای ناسازگاری زمانی  مسئهق

مدل ساده  ، بق  ز مورد کشور آمریکا،OECD هتی روند جور  در کشورهای ( با و ود هم2008)

گالرفتن برخالی    جواند برآیند جالورمی را جوضالیح دهالد و در ایالن بالین، در نظالر      ناسازگاری زمانی نمی

پارامترهای مشاهده نشده نظیر جغییر نظا  پولی بالرای جوضالیح رونالد بهندمالدت جالور  نیالز مفیالد واقالق         

را  جالورش جالورمی متوسالط   ، 6مقابالب مفهالو  جالورش جالورمی مشالهور     ( در 2008) 5سوریکوشود. نمی

های مثعالر و منفالی از   در قعال انحراف فدرال رزرو بق دلیب عد  جقار  جر یحات کند کقمعرفی می

در ق عد  جقالار  و بنالابراین   ، نتایج بق دسر آمده. بر اسا  شودگذاری جعریف میاهداف سیاسر

 یحالات  جردر ابتالدا   کالق  ای بق گونق، میزا  ناسازگاری زمانی در چهار دهق گذشتق جغییر کرده اسر

 سیاستی بان  مرکزی بر ثعات جولید متمرکالز بالود در حالالی کالق در دوره اخیالر ایالن چنالین نیسالر.        

                                                             
1. Ireland 
2. Ruge-Murica 
3. Akey and Nargelecekenler 
4. Doyle and Falk 
5. Surico 

 .پیونددهرچق نرخ طعیعی بیکاری باالجر باشد، ناسازگاری زمانی بیشتر بق وقوپ می. 6
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کننالد  اسالتدالل مالی   2بان  مرکزی اروپا برای یرلندامدل  در آزمو ( 2011) 1منجو استا شزیودپیر

سالازگار   بالا ایالن حقیقالر   های پولی ایالن بانال    کق جأیید نشد  و ود ناسازگاری زمانی در سیاسر

ی از کمتالر های مرکزی فشالار  کق بان  مرکزی اروپا ی  نهاد فرامهیتی بوده و نسعر بق بان  اسر

( رابطق میا  انتشالار پالول   2015) 3بودآ و هیکز شود.دهندگا  و دولر بر آ  جحمب می انب رأی

آمالده،   دسالر  اند. بالر اسالا  نتالایج بالق    و میزا  اعتعار عمومی بان  مرکزی را مورد بررسی قرار داده

شالود عمهکالرد ایالن بانال  جحالر جالأثیر مالداخنت سیاسالی و ادوار         استقنل بان  مرکزی سعب می

 4انتخاباجی قرار نگیرد و در نتیجق رشد پول و متغیرهای پولی، روند باثعاجی را ججربق کننالد. دبالورجهی  

ر مقامالات پالولی بالر    ( با استفاده از مدل جغییر رژیم مارکوف بق بررسی جأثیر جغییال 2016داواال )و ل 

یالابی  پردازند. با و ود وقوپ چند مرحهق بهینقرفتار فدرال رزرو در قالب پایعند ماند  بق جعهدات می

 سال گذشتق اسر. 40مندی در طی مجدد، شواهد حاکی از حاکمیر قاعده

کالرد  ( اشالاره  1389پالور ) جوا  بق مطالعق کریمناسازگاری زمانی در ایرا  می مسئهقدر رابطق با 

( 2008کق با استفاده از داده های سری زمانی فصهی برای جور  و بیکاری و برآورد مدل سالوریکو ) 

و ود ناسالازگاری زمالانی در اقتصالاد ایالرا  را جأییالد مالی کنالد. باسالتانی فالر           5و ی  مدل پیشنهادی

بق دلیالب   ( با استفاده از روش بردارهای خودرگرسیونی بق این نتیجق می رسد کق اقتصاد ایرا 1393)

های معتنی بر صنحدید مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی اسر. ععاسی نژاد و همکالارا   سیاسر

6( بالا اسالالتفاده از روش  1395)
FOMC   بالالق ایالالن نتیجالالق رسالیدند کالالق جالالورش جالالورمی ناشالالی از و الالود

بالق   1393الال 1374% و در دوره 68/9معالادل   1374الال 1350هالای  ناسازگاری زمانی در ایرا  طی سالال 

 % کاهش یافتق اسر.15/8

                                                             
1. Pierdzioch and Stadtmann 
2. European Central Bank (ECB) 
3. Bodea & Hicks 
4. Debortoli 
5. Ad hoc 

6. Federal Open Market Committee 
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 روش تحقیق. 3

بررسی ناسازگاری  بق منظورهای جور  و بیکاری، با و ود جمرکز ادبیات ناسازگاری زمانی بر پدیده

 گرفتق اسر.قرار  منک ارزیابیهای مقا  پولی بخشنامقمطالعق در این پژوهش،  ،زمانی اقتصاد ایرا 

 بخشنامقال کق از طریق ابنغ  پولی در بانکداری بدو  ربا ابزارهایهای معتنی بر سیاسردر این رابطق، 

را جحالر   1ای خواهد بود کق رفتار بخش خصوصی و کارگزارا  اقتصادیقاعده گیرد ال صورت می

های وی، در هر حال گذاریجوا  ادعا کرد کق رفتار مقا  پولی و سیاسردهد. العتق میجأثیر قرار می

گذاری در بخش قاعده ،دیگر، وظیفق مقا  پولی بق ععارت .جعریف شودجواند قاعده بازی اقتصادی می

کق در بررسی قواعد ارائق شده جوسط  شودمیاین گونق جعریف  مطالعقپولی اسر. بنابراین، هدف این 

؛ گذاری مورد نظر اسالر یافتن قاعده قاعده الو شورای پول و اعتعار   ایرا بان  مرکزی  المقا  پولی  

خیر. بق پولی در جعیین قاعده برای بخش پولی اقتصاد ایرا ، رویکرد مشخصی دارد و یا  آیا مقا  اینکق

ه دوربالرای  ایرا  بر اسا  جعریف ایالن جحقیالق    مندی رفتار بان  مرکزیبررسی قاعدهاین جرجیب، 

 :شود زیر بررسی میسؤال  دودر قالب پاسخ بق  139 ال1360 زمانی

ربا )بهره( و نیالز  بانکی کشور، قانو  عمهیات بانکی بدو   در سؤال اول با جعریف قانو  پولی و

بررسالی   مسالئهق گذاری پولی بانال  مرکالزی، ایالن    جوسعق بق عنوا  قاعده اصهی سیاسر قوانین برنامق

هالا اشالاره   های بان  مرکزی مواردی و ود دارد کق در این قوانین بق آ بخشنامقشود کق آیا در می

ها بق عنالوا  ابالزار سیاسالتی، فراجالر از قالانو  و ایالن       کارگیری آ  با بقنشده و بان  مرکزی در رابطق 

 قواعد معنایی عمب کرده باشد؟

انالد. بالق   پردازد کق در مدت زما  مدنظر جحقیق، این قوانین نقض شدهسؤال دو  بق مواردی می

یی منالدی رفتالار بانال  مرکالزی در همسالو     اعالده ععارت بهتر، بر اسا  جعریف عمهیاجی ارائق شده، ق

                                                             
ها جحر رفتار آ  ،ندکنگذاری میها و یا کارگزارا  خصوصی اقدا  بق اعطای جسهینت و سپردهان بق دلیب آنکق ب. 1

 گیرد.جأثیر قرار می
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 شالود. قوانین پولی و بانکی و عمهیات بانکی بدو  ربالا جعریالف مالی   ، سالقا رایی با برنامق جوسعق پنج

 بنابراین، جحقیق حاضر در پی پاسخ بق دو سؤال زیر اسر:

شوند، در قانو  های ابنیی آ  ردیابی میبخشنامقهای پولی بان  مرکزی کق در آیا سیاسر .1

 انکی بدو  ربا )بهره( و قوانین برنامق جوسعق و ود دارد؟پولی و بانکی،قانو  عمهیات ب

انالد، منافالاجی بالا مالتن     ها کق بر اسا  این مجموعق قوانین اجخای شالده آیا در آ  دستق از سیاسر .2

 شود؟این قوانین مشاهده می

و کالد   بالوده ها با موارد مالذکور  هماهنگی سیاسر بیانگردر این بررسی پاسخ مثعر بق سؤاالت 

سالپز بالا اسالتفاده از     گیرد و کد ی  معین عد  دریافالر پاسالخ مثعالر اسالر.    میها جعهق  صفر بق آ

 د.شوداری ناسازگاری زمانی از طریق جحهیب آماری بررسی میمعنی Rافزار  نر 

 گذاری پولی در اقتصاد ایرانسیاست. 4

هالدایر  جالرین نقالش آ ، کنتالرل و    و بالق اعتقالاد برخالی مهالم     بانال  مرکالزی  های مهالم  یکی از نقش

بالا اسالتفاده از ابزارهالای مختهالف     هالای پالولی   متغیرهای اساسی اقتصاد کن  از طریق ا رای سیاسر

معرفالی   ابزارهالای ، بهالره عامب حذف  و با جو ق بق ساختارهای  دید پز از انقنب در ایرا  .اسر

 شوند.بندی میدر دو دستق کهی ابزارهای مستقیم و ابزارهای ییرمستقیم پولی جقسیم شده

 ابزارهای مستقیم .4-1

هالای  جعیین نرخ سالود بالانکی، میالزا  جسالهینت اعطالایی بالق بخالش       ، ابزارهایی نظیر ابزارهای مستقیم

اقالدا    اًبان  مرکزی مستقیمکق  انداز هستندهای پزمختهف اقتصادی و نحوه مصرف و وه سپرده

 د.کنمیها جعیین آ بق 

 الحساب سپردهکنترل نرخ سود علی .4-1-1

های ابنیی در رابطق با سود جسهینت اعطالایی، یکالی از    های سیاسر جغییرات مکرر و فراز و نشیب

عنوه بر این، جغییالرات پالی در پالی در     های اخیر بوده اسر. برانگیز در سالموارد پرمناقشق و چالش
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ایالر بالق   هالا نیالز قابالب مشالاهده اسالر کالق در نه      بندی زمانی سپردهرویکرد مقا  پولی نسعر بق جقسیم

 ه اسر.انجامید 1393ممنوعیر افتتاح حساب سپرده با سررسید بیش از ی  سال در سال 

 الحساب سپرده نرخ سود علی .1 جدول

 پنج ساله چهارساله سه ساله دوساله یک ساله 1مدت ویژه کوتاه مدت کوتاه سال

 % برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(5/8  ـ 7% 1360

 % برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(5/8  ـ 7% 1361

 % برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(5/8  ـ 7% 1362

 % برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(9 ـ 2/7% 1363

 % برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(8 ـ 6% 1364

 برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(% 5/8 ـ 6% 1365

 % برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(5/8  ـ 6% 1366

 % برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(5/8  ـ 6% 1367

 %برای کلیه سپرده های بلندمدت )یک سال به باال(5/8  ـ 6% 1368

 %13 ـ %11 %10 %9 ـ 5/6% 1369

 %14 ـ %5/11 %5/10 %9 ـ 5/6% 1370

 %15 ـ %13 %5/11 %10 ـ 10% 1371

 %16 ـ %5/14 %5/13 %5/11 ـ 8% 1372

 %16 ـ %5/14 %5/13 %5/11 ـ 8% 1373

 %5/18 ـ 16% 15% 14% 10% 8% 1374

 %5/18 ـ 16% 15% 14% 10% 8% 1375

 %5/18 ـ 16% 15% 14% 10% 8% 1376

 %5/18 ـ 16% 15% 14% 10% 8% 1377

 %5/18 ـ 16% 15% 14% 10% 8% 1378

1379 8% 10% 14% 15% 16% 17% 5/18% 

1380 7% 9% 13% 
% ـ 17

13% 

% ـ 17
13% 

 %17 %13% ـ 17

1381 7% 9% 13% 
% ـ 17

13% 

% ـ 17

13% 
 %17 %13% ـ 17

                                                             
 . مدت زما  این سپرده شش ماه اسر.1
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 پنج ساله چهارساله سه ساله دوساله یک ساله 1مدت ویژه کوتاه مدت کوتاه سال

1382 7% 9% 13% 
% ـ 17

13% 

% ـ 17

13% 
 %17 %13% ـ 17

1383 7% 9% 13% 
% ـ 17

13% 

% ـ 17

13% 
 %17 %13% ـ 17

1384 7% 9% 13% 
% ـ 17

13% 

% ـ 17

13% 
 %17 %13% ـ 17

 %16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 7% 1385

 %16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 %7% ـ 16 7% 1386

1387 

حداکثر 
9% 

 %18حداکثر %16حداکثر %16حداکثر %15حداکثر پیشنهاد بانکبه
حداکثر 

19% 

9% 16% 25/17% 5/17% 5/17% 5/18% 19% 

13881 9% 12% 5/14% 5/15% 16% 17% 5/17% 

 %17 %16 %15 %5/14 %14 %11% و 8 6% 1389

1390 
 %15 %5/14 %14 %13 %5/12 %10% و 8 6%

 خواهد بود.ها دار بانکی بر عهده بانکهای مدتالحساب ساالنه سپردهتعیین نرخ سود علی

 ها خواهد بود.بانک دار بانکی بر عهدههای مدتالحساب ساالنه سپردهتعیین نرخ سود علی 1391

 ها خواهد بود.دار بانکی بر عهده بانکهای مدتالحساب ساالنه سپردهتعیین نرخ سود علی 1392

 ـ %22 %16% و 14 10% 13932

 سایر رسمی بان  مرکزیمأخذ: 

مدت، نالرخ سالود سالایر    بق  ز مورد سود سپرده کوجاهدهد نشا  میهای سود نرخبررسی کهی 

ثعات همراه بوده اسر دو  جوسعق، بق نوعی با افزایش نسعتاً بی برنامقو ابتدای  1374ها جا سال سپرده

بالق بعالد، رونالد جعیالین نالرخ سالود        1380از سال  اما. ق اسردو  بق ثعات کامب دسر یافت برنامق و طی

ها بان  مرکزی بق ارائق دامنق نرخ سود اکتفالا  کق در برخی سال ای بق گونق جغییر کرد؛الحساب عهی

                                                             
 .شودمدت جغییر کرده اسر کق در ادامق بق آ  اشاره میسالق جعریف کوجاهبق بعد، هر 1388. از سال 1

بنالدی و  های بانکی بق جرجیب زیالر جقسالیم  نرخ سود سپرده 29/9/1393مورخ  260243/93نامق شماره . بر اسا  بخش2

گالذاری  رمایق%، سال 20ماه جا ی  سالال   9دار گذاری مدت%، سرمایق22سالق دار ی گذاری مدتسرمایق جعیین شد:

%. 10مدت عالادی  گذاری کوجاه% و سرمایق14ماه،  6ماه جا  3دار گذاری مدت%، سرمایق18ماه،  9ماه جا  6مدت دار 

 .شدها ممنوپ جر از ی  سال جوسط بان عنوه بر این در جوافقات یاد شده افتتاح سپرده با سررسید بیش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            12 / 33

http://qjfep.ir/article-1-552-en.html


 41  بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی باالدستی

 
 

 ،سالو  جوسالعق   برنامقو بق ییر از سال اول در  کردها معرفی ای برای رقابر بان کرده و آ  را زمینق

نکالرد. در   چهالار  ادامالق پیالدا    برنامالق در کالق   حفال  شالد   ر رابطق با این ابزار سیاسالتی ثعات عمهکرد د

های  ، بان  مرکزی بر خنف گذشتق اعن  نرخ سود را بق سیاسر1386و  1385های سال بخشنامق

هالا  بانال  و  های سیاستی ال نظالارجی هالر سالال موکالول شالد      در ادامق بق بستق و هما  سال محدود کرد

 منتظر اعن  نرخ سود  دید باشند. سال بق سال،بایسر  می

 1390و  1389، 1388هالای  هالا در سالال  الحسالاب سالپرده  رخ سود عهیعنوه بر این، با مقایسق ن

ها جغییر کرده اسر کق نشا  از سالردرگمی  بندی زمانی سپردهطعقق .را استنعاط کرد یجوا  مواردمی

زمالانی باثعالاجی    هالا را بالر اسالا  دوره   جالوا  سالپرده  گذار پولی دارد؛ بق ایالن مفهالو  کالق نمالی    سیاسر

طی این سالق سالال هالیچ     شود،( مشاهده می1طور کق در  دول )هما رد. بندی کشناسایی و یا طعقق

 در بسالتق  ؛گالذاری و الود نالدارد   مدت در رابطق با سپردهای در خصوص جعریف کوجاهوحدت رویق

هالای  ارائالق بسالتق   جوقالف دوسالالق   اسالر.  شالده نیز بق طور کهی همق چیز بق بان  محول  1390ماه دی

هالا بالاقی   عمنً سعب شد جعیین نرخ سود همچنا  برعهده بانال   ،1392و  1391های نظارجی در سال

های بیش از ی  سال ممنوپ شالد. بالا و الود    ، در اقدامی  دید، افتتاح سپرده1393بماند و در سال 

کق بالرای ایالن جعالاریف در برنامالق و قالانو  محالدودیتی جعیالین نشالده اسالر،           آنجاها، از ثعاجیاین بی

 ای سؤاالت مطرح شده در نظر گرفر.جوا  آ  را پاسخی منفی بر نمی

 سؤال اول -الف

، بالق منظالور جنعیالق    1389سیاسالتی سالال    بسالتق  2 مالاده  6 جعصالره در رابطق با جطابق با قوانین مر الق، در  

قانونی مطرح شده اسر کق در قالانو    سپردهمتخهفا  از نرخ سود اعن  شده،  ریمق افزایش نسعر 

بدو  ربا، چنین اختیاری برای بان  مرکزی در نظر گرفتق  کیعمهیات بان پولی و بانکی و نیز قانو 

 بسالتق نیالز جکالرار شالده و در     1390فالروردین مالاه    بستق 2 ماده 5 جعصرهنشده اسر. مفاد این ماده در 

ایالن در  ها بق رعایر نسعر جسهینت جکهیفالی آمالده اسالر.    ماه کاهش آ  بق عنوا  جشویق بان دی

قانونی بق عنوا  ابزاری انضعاطی و جنعیهالی بالرای برخالورد بالا      پردهساستفاده از نسعر حالی اسر کق 

ای نادرسالر و   هالای بالانکی، شالیوه    الحسالاب سالپرده   جخهف مؤسسات اعتعاری از نرخ سالودهای عهالی  
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ایالن امالر    10/1/1372 مورخ 8نب/ شماره بخشنامقالعتق پیش از این نیز در  رسد. نامتعارف بق نظر می

 مشاهده شده اسر.

 سؤال دوم -ب

« ها و نرخ بالازده جسالهینت بالانکی   نرخ واقعی بازده سپرده»برنامق دو  جوسعق،  3ال   1ال   2بر اسا  بند 

و جالور    (1ول )هالای مربوطالق در  الد   در مدت ا رای این برنامق مثعر شالود. بالا جو الق بالق نالرخ     باید 

بانال   ( رسالید ) 1375درصالد )سالال پایالق     8/141درصالد بالق    70کق از حدود  1378ال1374های  سال

شود کق این بند از برنامق محقق نشده اسالر؛ امالا   (، مشخ، میاطنعات سری زمانی بان  مرکزی

جالوا  بالق مشالاهده    بق جعیین نرخ سود یافر نشد، نمی مربوط ایبخشنامق ،در منابق جحقیقاز آ   اکق 

 استناد کرد.ها بخشنامقدر ابنغ ناسازگاری زمانی 

چنا  ادامالق  ثعات جعیین نرخ سود و کاهش دستوری آ  همپنجم جوسعق، روند بی برنامقبا آیاز 

ایالن در  سال اخیالر رسالید.    15ین نرخ خود در کمتربق  1390پیدا کرد، بق طوری کق در ابتدای سال 

شورای پول و اعتعالار موظالف اسالر نالرخ سالود      » پنجمقانو  برنامق  92 مادهاسا   حالی اسر کق بر

بینالی سالال   بق میزا  نرخ میانگین جور  سال قعالب و پالیش   سالق را حداقبهای ی الحساب سپردهعهی

گرفتن جور  و شرایط اقتصادی در جعیین نرخ سود سپرده سالعب شالد   نادیده«. کندجعیین  ،مورد عمب

مالاه  در بهمالن  ،زیاد بر عد  جغییر این بستق جالا پایالا  سالال    جأکیدبان  مرکزی ناگزیر شود بر خنف 

الحسالاب  جعیالین نالرخ سالود عهالی     در دهالد ها ا ازه بق بان  در آ دیگری را ارائق کند و  بستق 1390

آزاد گالذاری  عا  و خالاص در طالی سالپرده    سپردهدار بانکی و اورا  گواهی های مدتساالنق سپرده

قالانو  برنامالق پالنجم     92 مالاده نیالز نالافی    1393سیاسالتی سالال    بسالتق  .جعیین نشدای دیگر دامنقباشند و 

 1شود.ارزیابی نمی

                                                             

 نشد.در این سال قانو  برنامق ششم جوسعق ارائق . 1
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 کنترل نرخ سود تسهیالت بانکی .4-1-2

ابنغ شده در  بخشنامقنشا  داده شده اسر،  (2) های بان  مرکزی کق در  دولبخشنامق بر اسا 

نیالز دو سالال اسالر. از     1382سالال   بخشالنامق و طول عمر  بودهمنک عمب  1380جا سال  1377سال 

بق طور رسمی نرخ سود  نیز یهای سیاستبستق و اعن  نرخ سود بق هما  سال محدود شد 1384سال 

 کنند.اعن  شده را صرفاً بق هما  سال محدود می

 نرخ سود تسهیالت بانکی .2جدول 

 1386 1385 1384 1382 1381 1380 1377 بخش اقتصادی

% ـ 15 ـ کشاورزی

14% 

% ـ 14

13% 

حداقل نرخ  5/13%

مورد انتظار 

تسهیالت 
های بانک

دولتی برای 

کلیه 

های  بخش
در  اقتصادی

% 16سطح 

یکسان 

 خواهد بود.

های بانک

دولتی 

14 ،%
ها و بانک

مـؤسسات 

اعتباری 

غیردولتی 
% باالتر 3

های از نرخ

سود در 

های بانک
 دولتی

عقـود 

ای  مبادله

های بانک
%، 12دولتی 

ها و بانک

مؤسسات 

اعتباری 
غیردولتی 

%. سود 13

عقود 

مشارکتی 
ها، کلیه بانک

معادل نرخ 

سود عقود 

ای لهمباد
 ها آن

% ـ 18 ـ صنعت و معدن

16% 

% ـ 17

15% 

16% 

 %18 %16 %17 %18 1مسکن

19% 19% 18% 18% 

انداز  صندوق پس

مسکن بانک 
 2مسکن

 %15 %14 %15 ـ

 %15 %15 %16 ـ

 %16 %17 %18 ـ صادرات

 %21 %18 %19 ـ ساختمان

جعاله تعمیر 

 مسکن

 %21 %22 %23 ـ

بازرگانی، 
خدمات و 

 متفرقه

 %21 %22حداقل %23حداقل ـ

 بان  مرکزی یهابخشنامقمأخذ: 

کالرد.  مالی بان  مرکزی نرخ سود جسهینت هر بخش را بق طور  داگانق جعیالین   ،1383جا سال 

منطقی کرد  نرخ سود جسهینت بانکی متناسب با نالرخ بالازدهی   »کاهش نرخ سود، بر اسا  قانو  

                                                             
 اسر.ارقا  مربوط بق بخش باالیی نرخ سود در قالب الگوی مسکن و بخش پایینی نرخ سود خارج از الگوی مسکن . 1

 .اسرارقا  مربوط بق بخش باالیی نرخ سود در قالب الگوی مسکن و بخش پایینی نرخ سود خارج از الگوی مسکن . 2
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 قعب از پایا  برنامالق »جأکید دارد آ   صورت گرفتق کق ماده واحده 1«مختهف اقتصادیهای در بخش

پز از ایالن   .«شودهای اقتصادی ی  رقمی این گونق جسهینت در جمامی بخش ، نرخ سود]چهار [

 ده اسر.کرای و مشارکتی اکتفا سال، بان  مرکزی صرفاً بق اعن  نرخ سود عقود معادلق

مالاه  فالروردین  بسالتق  6 مالاده ، 1390ماه سیاستی دی بستق 9 مادهای موضوپ قدر بحث عقود معادل

مدت زما  بازپرداخر جسهینت مشروط شده نرخ سود بق مسئهق، 1389سیاستی  بستق 5 ماده، 1390

منوط کرد  نرخ سود عقالود   شود.بندی میاز آ  طعقق بیشتراز دو سال و  کمتراسر کق بق سررسید 

این واقعیر اسر کق بان  مرکزی ایالن ا الازه    بیانگرای بق مدت زما  بازپرداخر جسهینت معادلق

در اعطای جسهینت صوری عمب کنند و فقط سود دریالافتی بالرای    ،ها داده اسر کق اوالًرا بق بان 

 ماهالق  6درصد را از متقاضیا  جسالهینت دریافالر کننالد )ججربالق      14نرخ سود  ،ثانیاً .ها مهم باشدآ 

 (.1390)عزیزنژاد و فضهی،  (1389ال س

 ـ نظارتی های سیاستیای و مشارکتی در بستهعقود مبادله سود نرخ .3جدول 

 1389 1388 1387 نرخ سود عقود
1390 

 فروردین
 1393 دی 1390

عقود 

 ای مبادله
12% 12% 12 %- 14% 11 %- 14% 14%- 15% 22% 

عقود 
 مشارکتی

بـدون تعیین 
سود از پیش 

 معین

به نسبت 
مشخص شده 

 در قرارداد

به نسبت 

مشخص 
شده در 

 قرارداد

 %17% تا 14
% تا 18

21% 
21% 

 بان  مرکزی یهابخشنامقمأخذ: 

اخیر سیاسر پولی، بان  مرکزی سیاسالر کالاهش    بستقدو  ابق استثن، های  دولدادهبر اسا  

 حالالی کالق  کنالد؛ زیالرا، در   هالا دنعالال مالی   نرخ سود را هم در دریافر و هم در پرداخر سود سالپرده 

هالای سالود جسالهینت و    گذاری بان  مرکزی بق سالمر نالرخ جالور  جال  رقمالی اسالر، نالرخ       هدف

گالذاری جالور  جال  رقمالی     ها با جو ق بق دوره زمانی در حال کاهش اسر. این امر بالا هالدف   سپرده

                                                             
 .های کشور ابنغ شدبق بان  29/3/1385مورخ  28063این قانو  طی بخشنامق شماره . 1
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بالا رشالد    زمالا   هالم گالذاری  رسد. اما نکتق قابب جأمب این اسر کق این نوپ سیاسرسازگار بق نظر می

اقتصادی  یثعاجبیو  انجامیددار های مدتبق کاهش سپرده ،1390های ابتدایی سال ماه نرخ جور  در

هالای سالود در بالاالجرین سالطح خالود و بالق صالورت        نالرخ  1393در نتیجالق، در بسالتق    .بالق و الود آورد  

 نرخی ال و نق جعیین دامنق ال اعن  شد. ج 

 سؤال اول -الف

 ای هستند.ها در قوانین مر ق دارای پشتوانقبخشنامقدر این رابطق مفاد جما  

 سؤال دوم -ب

سیاسالر  »کنالد  کالق اعالن  مالی    اسالر قانو  عمهیالات بالانکی بالدو  ربالا      19 مادهقابب جأمب، مفاد  نکتق

لالر  سالالق بالق پیشالنهاد بانال  مرکالزی بالق جصالویب هیالأت دو        مالدت یال   اعتعاری و جسهینت کوجالاه 

ایالن بانال  از سالال     سالالق های یال   صوص جصویب سیاسراین در حالی اسر کق در خ«. رسند می

جالوا  آ   ای از طرف هیأت وزیرا  ابنغ نشده اسر کق میسال( مصوبق 6)بق مدت  1388جا  1383

ای بالق نالرخ   اشالاره  ،های جوسعقعموماً در برنامقرا بق نادیده گرفتن این ماده جععیر کرد. عنوه بر این، 

کالق  دو  جوسالعق اشالاره کالرد     برنامق 3ال   1ال   2جوا  بق بند رفاً میسود جسهینت بانکی نشده اسر و ص

 نادیده گرفتق شده اسر. این برنامق، ه زمانیدورمربوط بق  بخشنامقدر دو 

هالا  نرخ سود جسهینت متناسب با نرخ سود سالپرده »کند پنجم نیز اعن  می برنامققانو   92 ماده

نقالض شالده    وردایالن مال   کالق « شالود و اعتعار جعیین مالی ها جوسط شورای پول و سود مورد انتظار بان 

ها، نرخ سود جسهینت افزایش داشتق و در عالین حالال در سالال    ، زیرا با کاهش نرخ سود سپردهاسر

و بالالتعق طالی    1390مالاه  دی بسالتق بق بان  و مفاد قرارداد محول شده اسر. عنوه بالر ایالن در    1389

مشخصالی   بر عهده بان  قرار داده شده، ولی دامنالق ، جعیین نرخ سود سپرده 1392و  1391های سال

 برای نرخ سود جسهینت وضق شده اسر.
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 سقف اعتبارات و تسهیالت .4-1-3

هالای  بق عنوا  مجالری سیاسالر   جواندمیبان  مرکزی  قانو  پولی و بانکی کشور، 14 مادهبراسا  

رابطالق بالا اهالداف ییالرالز ،     پولی، با کاستن از میزا  اعتعارات و یا اعالن  ممنوعیالر اعطالای آ  در    

کق بق وسیهق مقامات مسالئول ضالروری   هدایر کند هایی از اقتصاد اعتعارات بانکی را بق طرف بخش

 .اندجشخی، داده شده

 های مختلف اقتصادیتسهیالت شبکه بانکی کشور در بخش توزیع تغییر در مانده. 4-1-3-1

هالالای هالا در بخالش  اعتعالارات بانالال  هالالای حسالاب  ، سرفصالب 1387سیاسالتی   بسالالتق 2 مالاده بالر اسالا    

گالردش( و  کشاورزی، صنعر و معد ، ساختما  و مسکن، صادرات، بازرگانی )شامب سالرمایق در  

اسالر  در حالالی   . ایالن شالود ییرجولیدی( بق همراه سق جعصره معرفی مالی  الحسنقخدمات )شامب قرض

جعریف نشده اسر.  گونق سرفصهی برای اعطای اعتعاراتهیچ 1390و  1389، 1388های کق در سال

 باشالد.  1387مالذکور در سالال    مالاده ی سیاستی بق معنی جأیید مفالاد  هامگر آنکق مسکوت ماند  بستق

جرجیالب موضالوپ مالواد    بق ال  1393سال  یال العتق بق استثنا  هاجوزیق بخشی جسهینت بانکی طی این سال

رای جوزیالق اعتعالارات   های سیاستی بوده اسر کق بالق منظالور ایجالاد شالرایط مناسالب بال      بستق 7 و 8، 3

متناسب و هماهنگ در رشد متواز ، جوزیق جسهینت بانکی بق صورت بخشی در قالب  دول زیالر  

 پیشنهاد شده اسر.

 یهای سیاستی ـ نظارتتوزیع در مانده تسهیالت در بسته .4جدول 

 های اقتصادیبخش

 افزایش در مانده تسهیالت اعطایی تسهیالت اعطایی
 

1387 1388 1389 
1390 

 فروردین

1390 

 دی
1393 

 %20 %20 %25×80%=20 %25 %25 کشاورزی و آب

در این بسته 
سیاستی، 

ای در این ماده

رابطه لحاظ 

 نشده است.

 %37 %37 %37×80%=6/29 %35 %33 صنعت و معدن

 %25 %25 %20×80%=16 %20 %20 ساختمان و مسکن

 %8 %8 %10×80%=8 %2 %15 بازرگانی و خدمات

 %10 %10 %8×80%=4/6 %8 %7 صادرات

 - - %20 - - مصرف آزاد

 %100 %100 %100 %100 %100 جمع
 ها و سایر بان  مرکزیبخشنامقمأخذ:  *
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ایالن اسالر کالق ععالارت      1390و  1389هالای  بنالدی جسالهینت در سالال   نکتق  الالب جو الق در بخالش   

جوانالد  جغییر یافتق اسر کق مالی « جغییر در مانده جسهینت بانکی» بق ععارتمجدداً « جسهینت اعطایی»

هالای مالذکور   های مختهف را در سالال ها اعطای جسهینت بق بخشاین واقعیر باشد کق بان  بیانگر

جسهینت اعطایی، مطالعات ییر الاری و  الرائم جالأخیری را نیالز شالامب       مانده ادهند؛ زیرکاهش می

شالود و ثانیالاً، جغییالر در    شامب خال، جسهینت پرداختی صرف نمالی  ،اوالً این جسهینت لذا .شودمی

دیگر، اگر جغییالر در   بق ععارت. (1390)عزیزنژاد و فضهی،  مانده معادل سهم بخش مورد نظر نیسر

یابالد. بنالابراین،   درصالد جقهیالب مالی    5درصدی بخالش مالورد نظالر بالق      25درصد باشد، سهم  20مانده 

ق جوزیال  پیرامالو   بحالث  1389در واقالق از سالال    .دکره را با یکدیگر مقایسق جوا  ارقا  اعن  شد نمی

 آمالده اسالر   1389سیاستی سال  بستق 7 مادهدر  .اسر نق کب جسهینتو جسهینت  افزایش در مانده

 درصد افالزایش در مانالده   20جا  ،های قانونیسپرده کرد جوانند پز از لحاظ مؤسسات اعتعاری می»

هالای مختهالف اقتصالادی    انداز( را بق اختیار بق بخشالحسنق پزهای قرضسپرده یها )بق استثناسپرده

گالذاری  شالرح زیالر هالدف   هالای مختهالف اقتصالادی بالق    درصد مابقی در بخالش  80جخصی، دهند و 

همین دلیب، در این قسمر برای قابالب مقایسالق شالد  سالهم جسالهینت ایالن ارقالا  جعالدیب         بق .«شود می

جسالهینت اعطالایی حالذف و     نالده هالا از افالزایش در ما  رف آزاد بان های بعد، مصااند. در سال شده

 های اقتصادی جوزیق شده اسر.جما  آ  در میا  بخش

 سؤال اول -الف

 در این رابطق موردی یافر نشد.

 سؤال دوم -ب

قالانو  چهالار     10 ماده جدر  هر ا رای قسمر دو  از بند  ،21/4/1384مورخ  بخشنامق بر اسا 

هالای کشالور بالق    درصد از جسهینت اعطایی کهیالق بانال    25اختصاص حداقب »جوسعق معنی بر  برنامق

، سهم بخش کشاورزی از افزایش در مانده جسهینت اعطایی آ  بان  بالق  «بخش آب و کشاورزی

الحسنق برای رفالق  های قرضبخش ییردولتی پز از کسر الزامات قانونی و جسهینت از محب سپرده
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 17»کالق ابالنغ   اسالر   در حالالی ایالن  . اسالر درصد  17، 1384و اشتغال در سال  احتیا ات ضروری

جوانالد در راسالتای ا الرای    نمالی  «جسهینت اعطایی بخش کشاورزی از افزایش در ماندهدرصد سهم 

چهار   برنامققانو   10 مادهبر اسا  بند الف  ماا .جهقی شود «درصد از کب جسهینت 25اختصاص »

هالای مختهالف   بندی جسهینت بانکی )جفکی  بخشچهار ، هرگونق سهمیق امقبرناز ابتدای »جوسعق، 

ها و مناطق، با جصویب هیأت وزیالرا  از طریالق   های مربوط بق بخشای( و اولویراقتصادی و منطقق

و بنابراین، نعاید « گیردنقدی و و وه اداره شده، صورت می ستم بانکی با استفاده از یارانقجشویق سی

در  مسالئهق ای و ود داشتق باشد، هر چنالد بررسالی ایالن    مسئهقین و وه این اعتعارات در خصوص جأم

 .یسرن مطالعقحوزه مورد بررسی این 

های الز   بان  مرکزی با صدور ابنییق دشمقرر  ،هیأت وزیرا  17/2/1385بر اسا  مصوبق 

معنی بر اعطای حداقب  ،چهار  جوسعق برنامققانو   10 ماده ج، بند 2در مورد ا رای دقیق مفاد  زء 

ایالن   31/3/1385 بخشالنامق  د و بنالابراین، در کنال بخش کشالاورزی اقالدا     درصد از منابق بانکی بق 25

هیالأت   مصالوبق  درصالد رسالید؛ در حالالی کالق     25جسهینت اعطایی بق رقالم   در مانده سهم از افزایش

 اسر.درصد از کب منابق بانکی بق بخش کشاورزی  25وزیرا  پیرامو  اعطای 

  بان  سپق در جخصی، سالهم  ی کرد، با مستثنبخشنامقنیز بان  مرکزی در دو  1386در سال 

درصالد   25ها را موظف کرده اسر کق همالا   درصد، سایر بان  4/17بخش کشاورزی در حدود 

از افزایش در مانده جسهینت اعطایی را در دستورکار خود قرار دهند. بر اسا  جعریف این جحقیق، 

جوا  می ،درصد را برای بخش کشاورزی در نظر گرفتق اسر 25قانو  برنامق سهم نسعی کق  آنجااز 

گالالذاری هرگونالق انحالالراف از قاعالده جعیالالین شالالده را مصالداقی بالالرای ناسالالازگاری زمالانی در سیاسالالر    

 اقتصادی دانسر.

 اشاره 1390ماه سیاستی دی بستق 10 مادهو  1390ماه سیاستی فروردین بستق 7 ماده 1 جعصرهدر 

 ادرصد جسهینت خود را در راستای رسالر اصهی خویش اعط 90های جخصصی بان »شده اسر 

 د:کربق نکات زیر جو ق  بایددر این رابطق  .«کنندمی
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چهار  جوسعق، پرداخر جسهینت جوسط نظالا  بالانکی بالق بخالش      برنامققانو   10 ماده 2اوالً، در بند 

 1388، 1387های سیاستی سالال  نظر بوده کق در بستقهای ا رایی مدکشاورزی با هماهنگی دستگاه

های اقتصادی بندی بخشپنجم جوسعق، سهم برنامقکق در  آنجانادیده گرفتق شده اسر و از  1389و 

قالانو  پالولی و بالانکی     14 مالاده با استناد بالق   1390سیاستی سال  بستقو ود ندارد، بان  مرکزی در 

حذف شده  1393کق در بستق سال  انکی جوصیق کرده اسربندی را بق نظا  باین سهم 1351مصوب 

های مختهالف   در خصوص جوزیق جغییر در مانده جسهینت در بخش (4) ثانیاً، بر اسا   دولاسر. 

بنالدی  شالود کالق اسالا  و معیالار ایالن سالهم      هایی مشالاهده مالی  جفاوت ،های مختهفاقتصادی در سال

از طریالق افالزایش    ،1390سیاستی سالال   ستقباً، کاهش سهم بخش کشاورزی در ثالث مشخ، نیسر.

پنجم جوسعق  برنامققانو   45 ماده الفسهم بخش مسکن و ساختما   ایگزین شده اسر کق با بند 

اً، بانال   رابعال  رسالد. کق بر حمایر از جولید محصالوالت کشالاورزی جأکیالد دارد، مغالایر بالق نظالر مالی       

مربوط بق حمایر  ،پنجم جوسعق برنامقانو  ق 17 مادهبند د  ،1390سیاستی سال  بستقمرکزی با ابنغ 

نالابراین از سالال   ب نادیالده گرفتالق اسالر.    راهای فرسوده شالهری  از جسهینت مسکن در محدوده بافر

بندی جسهینت بالانکی جغییالر یافالر و در مقایسالق بالا       رویکرد بان  مرکزی در رابطق با سهمیق 1384

شد، جا حد زیادی کنار گذاشالتق و بالق یال     غ میها ابنهای قعب کق بق عنوا  ی  الزا  بق بان سال

 . شدابزار ارشادی جعدیب 

 تعیین سقف فردی تسهیالت .4-1-3-2

 سؤال اول -الف

بق عقالود منالدرج در قالانو      ،پنجم برنامققانو   98 مادهاگرچق بر اسا   ،خرید دینعقد در رابطق با 

نامق ا رایی د و آیینشعمهیات بانکی بدو  ربا، عقود اسنمی استصناپ، مرابحق و خرید دین اضافق 

در  ،فاصهق زمالانی  دو سال نامق مربوطق باآیین، با این و ود، یداین ماده بق جصویب هیأت وزیرا  رس

ایالن در   ابالنغ شالد.   141696/90اره شالم  بخشالنامق بق جصویب هیأت وزیرا  رسید و طی  1390سال 

پیش از آنکق این عقود بق قانو  عمهیات بانکی بدو  ربا اضالافق شالوند، معنالای عمالب     حالی اسر کق 

 نامالق آیالین »جحالر عنالوا     1361سالال   های مربالوط بالق ایالن عقالد، از    بخشنامق واند ها قرار داشتقبان 
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مالاده و یال  جعصالره     9در « ا رایالی آ  موقر جنزیب اسناد و اورا  ججاری )خرید دین( و مقالررات  

ها بر اسا  آ  هایی اسر کق بان نامقگسترده قوانین و آیین دهنده دامنقنشا  این کق اندابنغ شده

هالا را بالق آ    فعالیالر بانال    احدی کق بتوا  بق طالور کامالب نحالوه   کنند و قانو  مشخ، و وعمب می

 مستند کرد، و ود ندارد.

 سؤال دوم -ب

بان  مرکزی  مهوری اسنمی ایرا  مکالف  »دو   برنامققانو   25 جعصرهبند ج  3ر قسمبر اسا  

اسر با جصویب شورای پول و اعتعار، جسالهینت اعتعالاری قابالب اعطالا بالق بخالش صالادرات ییرنفتالی         

اما در مدت ا رای این برنامق، «. کشور را در آیاز هر سال جعیین و بق شعکق بانکی کشور اعن  کند

قانو  برنامق از سوی هیالأت   19 مادهای از سوی شورای پول و اعتعار و یا بر اسا  بقهیچ گونق مصو

 وزیرا ، ابنغ نشده اسر.

  و جصفیق مطالعالات  آنجا هر »قانو  پولی و بانکی  7 مادهدر رابطق با عقد  عالق نیز بر اسا  

آ  مالدت   جعصالره زما  در نظر گرفتق شالده اسالر و بالر اسالا      « سال 2ناشی از عقد  عالق، حداکثر 

اسالر. ایالن در   « هالر بانال    ی و خدماجی بق جشالخی، هیالأت مالدیره   های جولیدطرح»زما  مربوط بق 

بالدو    15/9/1383مالورخ   1469و مالب/  22/9/1374مالورخ   6195نالب/  بخشنامق حالی اسر کق در

 جو ق بق این ماده، مدت زما  عقد  عالق برای جعمیر مسکن جعیین شده اسر.

 ابزارهای غیرمستقیم .4-1-2

پول در  یجقاضا عرضق و بر نیروهای بازار، مانند ریجأثیرگذا ،ییرمستقیمابزارهای هدف از کاربرد 

 کنترل شود. نرخ سود و میزا  اعطای جسهینت مؤسسات مالی ییرمستقیمبق صورت اسر جا  امعق 

 قانونی سپردهنسبت  .4-1-2-1

هالای ایجالاد شالده و بالق طالور      کند همواره نسعتی از بالدهی ها را موظف میقانونی بان  سپردهنسعر 

داری کننالد. بانال  مرکالزی از طریالق     های اشخاص نزد خود را در بان  مرکزی نگالق  اخ، سپرده

قالانو    14 مالاده . بر طعق کندکنترل میا ها رحجم جسهینت اعطایی بان  ،نسعر ایجاد جغییر در این
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درصالد بیشالتر نخواهالد بالود و بانال        30و از  کمتردرصد  10قانونی از  سپردهنسعر  ،پولی و بانکی

هالای متفالاوجی بالرای آ  جعیالین     هالا نسالعر  مرکزی ممکن اسر برحسب جرکیب و نوپ فعالیر بانال  

 .کند

قانونی  سپردهنسعر  ،20/4/1380اریخ در ج بارهای بان  مرکزی برای اولینبخشنامقبر اسا  

پیش از ایالن، بالرای    حالی کق؛ در جعیین شدبر اسا  نوپ سپرده و فعالیر بان  )ججاری/جخصصی( 

این جفکی  برای مدیرا   در اسفندماه هما  سال، .شدانواپ سپرده در هر بان  نرخ ثابتی اعن  می

قانونی برای  سپردهپز از مدت دو سال، جفکی  نسعر اما  های ییردولتی نیز ابنغ شد.عامب بان 

 انواپ سپرده لغو شده و وضعیر بق حالر قعب بازگشر.

 ،نسالعر بالق سالال قعالب     1390و ابتدای  1389، 1388های در سال (5بر اسا  اطنعات  دول )

ین مجدداً الگوی جعیال  1393و در سال  سیاسر انعساطی در دستورکار مقامات پولی قرار داشتق اسر

 نسعر سپرده قانونی بر اسا  نوپ سپرده لغو شد.

 های سیاستی ـ نظارتیها در بستهنسبت سپرده قانونی بانک .5 جدول

 1389 1388 1387 نسبت سپرده قانونی
1390 

 فروردین

1390 

 دی
1393 

ها در برای انواع سپرده %10 %10 %10 %10 %10 الحسنهسپرده قرض

های تجاری و بانک
اعتباری مؤسسات 

% و  5/13بطور یکسان 

های برای بانک

تخصصی و شعب 
ها و مؤسسات در بانک

طق آزاد و منا

های  سپرده

انداز پس الحسنه قرض
10% 

های دیداری و سپرده

 هاسایر سپرده
20% 17% 17% 17% 17% 

 %5/15 %5/15 %5/15 %16 %17 مدتکوتاه سپرده

 %15 %15 %15 %15 %17 سالهیک سپرده

 %11 %11 %11 %13 %15 سالهو سه دو سپرده

 %10 %10 %10 %12 %13 سالهچهار سپرده

 %10 %10 %10 %10 %11 سالهپنج سپرده

 بان  مرکزی یهابخشنامقمأخذ:  *
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نشا  دادند کالق بالا و الود     های جابهوییداده( با استفاده از الگوی 1389شیرین بخش و  عاری )

قانونی در سالال هالای اخیالر، ایالن متغیالر نقالش چنالدانی بالر قالدرت میالزا  ارائالق             سپردهکاهش نسعر 

قانونی را  سپردهجوا  نتیجق حاصب برای متغیر نسعر ها نداشتق اسر. العتق میجسهینت اعطایی بان 

ایالن موضالوپ    بیالانگر ناشی از جعیین جسهینت جکهیفی از طرف دولر دانسر کالق خالود ایالن مطهالب     

جواند از ابزارهالای سیاسالر پالولی بالق نحالو      بق دلیب نداشتن استقنل الز  نمیاسر کق بان  مرکزی 

 .کندمؤثر استفاده 

 اول سؤال -الف

 1-1قالانونی بالق عنالوا  ابالزار جنعیالق و جشالویق در بخالش        سپردهنامتعارف بود  استفاده از نسعر  مسئهق

 اشاره شد.

 دوم سؤال -ب

 .هستندر کد صفمشمول های مربوط بق این ابزار بخشنامقهمق 

 اوراق مشارکت .4-2-2-2

عمهیات بازار باز از طریق خرید و فروش اورا  بهادار بق مرد  و سیستم بانکی، حجم پول را کنترل 

متعهالق بالق    بهالره کالق   آنجالا و از  در اقتصاد اسنمی بق دالیب شالرعی و فقهالی   رباممنوعیر  اکند. بمی

انتشالار اورا  قرضالق در ایالرا  متوقالف      ،شوداورا  قرضق از مصادیق درآمدهای ربوی محسوب می

گالذاری و اورا    اسالتقراض عمالومی از طریالق انتشالار اورا  مشالارکر، اورا  سالرمایق       مسئهقه و شد

قالرار  هالای پالولی و مالالی مالورد جو الق       هالای سیاسالر   مدت، بق عنوا  یکالی از روش  مشارکر کوجاه

با جصویب شورای »جواند می را ای بان  مرکزی ،سو  جوسعق کشور برنامق 91 ماده. بق استناد گرفر

بالا جصالویب مجهالز شالورای     »چهالار  جوسالعق    برنامالق قالانو    10 مالاده و بق استناد بند ح « پول و اعتعار

بالالر اسالالا  کنالالد و از اورا  مشالالارکر بانالال  مرکالالزی  مهالالوری اسالالنمی ایالالرا  اسالالتفاده « اسالالنمی

یالن بانال ، بالا هالدف     انتشار اورا  مشارکر جوسالط ا  1383های پولی بان  مرکزی از سال  سیاسر
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مسئولیر انتشار ایالن اورا  بالق    های سیاستی نیز. در بستقکنترل نقدینگی و جور  صورت گرفتق اسر

 .طور مستقیم بر عهده ریاسر کب بان  مرکزی اسر

 های سیاستی ـ نظارتیسود و حجم انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در بسته : 6 جدول

اوراق 

 مشارکت
1387 1388 1389 1390 1390 1393 

 حجم انتشار

حداکثر معادل 

50  %

گزینی  جای

 اوراق موجود

پس از اخذ 

مجوز الزم 

به میزان 

 مورد نیاز

تا سقف مورد 

تأیید رئیس کل 

 بانک مرکزی

 ـ

تا سقف مورد 

تأیید رئیس 

کل بانک 

 مرکزی

 100تا سقف 

هزار میلیارد 

 ریال

 %16حداکثر  ـ نرخ سود

% باالتر از نرخ 2

الحساب علی

 سپردهسود 

 متناظر

 ـ

بنا به 

صالحدید 

رئیس کل 

 بانک مرکزی

بنا به 

صالحدید 

رئیس کل 

 بانک مرکزی

 بان  مرکزی یهابخشنامقمأخذ:  *

سالال اخیالر، بانال  مرکالزی در خصالوص       4شالود، در  مشاهده می (6) طور کق در  دولهما 

اختیالار   1389و الود آ  کالق در سالال    استفاده از این ابزار پولی رویکرد مشخصی نداشتق اسر و بالا  

ایالن ابالزار بالق طالور      1390اما در بستق فروردین مالاه   بق این بان  محول شده،حجم انتشار این اور  

ماه مجالدداً اختیالار جعیالین    بق دلیب افزایش حجم نقدینگی، در بستق دیکهی کنار گذاشتق شده اسر. 

ب و در آخالرین بسالتق، نسالعر بالق     حجم و نرخ سود این اورا  بق رئیز کالب بانال  مرکالزی جصالوی    

  محدود کرد  حجم انتشار این اورا  جا سقفی معین اقدا  شد.

 اول ؤالس -الف

 .ای در این خصوص مشاهده نشدمورد نقض کننده

 سؤال دوم -ب

 .هستندکد صفر مشمول های مربوط بق این ابزار بخشنامق همق
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 ها نزد بانک مرکزی:بانک سپرده ویژه .4-2-3

جوانالد   مالی  ایرا بان  مرکزی »نامق فصب پنجم قانو  عمهیات بانکی بدو  ربا، آیین 1 مادهبر اسا  

د. کنال ها را بق شکب سپرده نزد خالود قعالول   منابق الز  برای بان  ها را جأمین و با مازاد منابق خود آ 

و اعتعار  چنین مدت، میزا  سود و یا کارمزد آ  جوسط شورای پولشرط جأمین و یا قعول منابق و هم

 .«بق جصویب خواهد رسید

و ود دارد کق مورد اول، بق نرخ سود ایالن   بخشنامقدر رابطق با این ابزار سیاسر پولی، جنها دو 

 897شالماره نالب/   بخشالنامق پالردازد ) گذاری و نحوه برداشر از آ  مالی ها، حداقب معهغ سپردهسپرده

کند ها اشاره میالحسنق بین بان قرض( و مورد دو ، بق کاهش کارمزد دریافتی 14/2/1378مورخ 

ها با و وه مازاد ناشالی  کق عموماً بان  آنجا(. از 24/1/1375مورخ  7244شماره  بخشنامق)موضوپ 

هالای بعالد قالرار    در سالال  بخشالنامق موضوپ ابنغ  مسئهقشوند، این از منابق و مصارف خود موا ق نمی

 .ای و ود ندارداین رابطق ماده های سیاستی نیز درنگرفتق اسر و بالتعق در بستق

 نتایج آزمون. 5

این جحقیق، کد ی  را بالق خالود    سؤاالت مطرح شدههایی کق در پاسخ بق بخشنامقدر بررسی جعداد 

 آید.( بق دسر می7دهند،  دول )اختصاص می

 اند.هایی که کد یک را به خود اختصاص دادهبخشنامهفهرست  .7جدول

 پاسخ سؤال دوم         پاسخ سؤال اول        

 دوم توسعه برنامهقانون  10 تبصرهبند ج  موقت خرید دین نامهآیین

 الحسنهاجرایی تسهیالت قرض نامه مربوط به ابالغ آیین مربوط به خرید دین

 27/9/1378مورخ  5881شماره  16/3/1363مورخ  1119نب/ شماره

 دوم برنامهقانون  3ـ  1ـ  2بند  مربوط به خرید دین

 28/4/1378مورخ  1541شماره الف/ 25/4/1363مورخ  1728/13نب/ شماره

 دوم برنامهقانون  3ـ  1ـ  2بند  مربوط به خرید دین

 مورد( 4دوم ) برنامهقانون  25 تبصرهبند ج  3قسمت  9/7/1381مورخ  886نب/ شماره

 عدم تصویب هیأت وزیران مربوط به خرید دین

 23/3/1383مورخ  387مب/ شماره 18/4/1382مورخ  694مب/ شماره

 سوم برنامهقانون  106 مادهبند ج  مربوط به خرید دین
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 18/4/1383مورخ  555مب/ شماره 6/5/1382مورخ  790مب/ شماره

 سوم برنامهقانون  106 مادهبند ج  مربوط به خرید دین

 30/7/1383تاریخ:  1146مب/ شماره 29/11/1382مورخ  1968مب/ هشمار

 سوم برنامهقانون  106 مادهبند ج  مربوط به خرید دین

 21/4/1384مورخ  745مب/ شماره 10/3/1385مورخ  570مب/ شماره

 چهارم برنامهقانون  10 مادهقسمت ج  2بند  مربوط به خرید دین

 9/4/1386مورخ  1289مب/ شماره 15/6/1385مورخ  1448مب/ شماره

 چهارم برنامهقانون  10 مادهقسمت ج  2بند  مربوط به خرید دین

 1390ماه سیاستی فروردین بسته 2 ماده 1389 بسته 5 ماده 1تبصره 

 پنجم برنامهقانون  92 ماده مربوط به خرید دین

 1389سیاستی  بسته 2 ماده 1389 بسته 2 ماده 6 تبصره

 پنجم برنامهقانون  92 ماده قانونی سپردهمربوط به نسبت 

 6) 1387تا  1383ساله از های یکتصویب سیاست 1390ماه فروردین بسته 2 ماده 5 تبصره

 مورد(

 قانون عملیات بانکی بدون ربا 19 ماده قانونی سپردهمربوط به نسبت 

 22/9/1374 شماره 6195شماره نب/ 1390ماه فروردین بسته 7 ماده 2 تبصره

 مربوط به دستورالعمل اجرایی جعاله قانونی سپردهمربوط به نسبت 

 15/9/1383شماره  1469شماره مب/ 1390ماه دی بسته 10 ماده 2 تبصره

 مربوط به دستورالعمل اجرایی جعاله قانونی مربوط به نسبت سپرده
 بان  مرکزی یهابخشنامقمأخذ:  *

در گالذاری در ابزارهالای پالولی،    سیاسالر ه قاعد 143دهد در بین اطنعات این  دول نشا  می

 دهنالد کد ی  را بق خود اختصاص مالی  مورد، 22 سؤال دو  و در رابطق با مورد 14مورد سؤال اول 

. نتایج حاصالب از آزمالو  در سالطح    کرداندیشانق متهم جوا  بان  مرکزی را بق عمب مصهحرو نمی

ال رد شده و بنابراین، و الود  صفر معنی بر ی  بود  آماره در هر دو سؤ یقدرصد، فرض 90اطمینا  

 شود.ناسازگاری زمانی جأیید نمی

حصول این نتیجق، بق دلیالب اختیالارات بسالیار زیالادی اسالر کالق در قالوانین مر الق بالرای بانال            

بانال  مرکالزی در رابطالق بالا      . بق ععارجی، صرفاً جعیالین مجالوز بالرای   مرکزی در نظر گرفتق شده اسر

سپرده و نرخ جسهینت و ...، بدو  مشخ، کالرد  محالدوده   های سود جعیین حداکثر و حداقب نرخ

کند کالق بالق لحالاظ آمالاری در چالارچوب قالوانین مر الق، بانال          آزادی عمب، شرایطی را فراهم می
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. در حقیقر باید گفر با و ود ایالن  کند میمند رفتار گذاری پولی قاعدهمرکزی در فضای سیاسر

 هشداردهنده اسر. مقدار آزادی عمب، حتی مشاهده این جعداد جناقض

هالای  بخشالنامق بینالی ناپالذیر بالود     و پالیش  بخشنامقدر هر حال، عد  جعیین حداقب طول عمر هر 

رسالد  کنالد. بالق نظالر مالی    آجی، فضای مساعدی را برای کارگزارا  فعال در حوزه پالولی فالراهم نمالی   

ری در ابزارهالای  های سیاستی حداقب این پیا  را بق همراه داشر کق جا پایا  سال، جغییال رویکرد بستق

های موا ق با ایالن حجالم از   حبسیاستی از سوی بان  مرکزی اجفا  نخواهد افتاد. شاید یکی از راه

آیالد، بالازبینی و   داری آماری، عالدول از قالوانین باالدسالتی بالق شالمار نمالی      جغییرات کق بق لحاظ معنی

مندجر کرد و نیز این کالق  نظا ای کق بتوا  رفتار این بان  را ججدیدنظر در این قوانین اسر؛ بق گونق

های سیاستی استفاده از ابزارها با قوانین باالدستی انطعا  داده شود جا ایالن جعالداد   گیریهمواره  هر

 نقض قواعد باالدستی مشاهده نشود.

 گیرینتیجه. 6

های اقتصادی نظیر جالور  و بیکالاری، در بررسالی    با و ود جمرکز ادبیات ناسازگاری زمانی بر پدیده

. مدنظر قرار گرفرهای مقا  پولی بخشنامق عقمطالدر این جحقیق اسازگاری زمانی در اقتصاد ایرا  ن

ای در این رابطق، اعن  بان  مرکزی در خصوص ابزارهای پالولی در بانکالداری بالدو  ربالا، قاعالده     

 مطالعالق  . دردهالد کق رفتار بخش خصوصالی و کالارگزارا  اقتصالادی را جحالر جالأثیر قالرار مالی        اسر

های ارائق  ایهب پاسخ ،گذاری بان  مرکزی در بخش پولی اقتصاد ایرا قاعدهرفتار مندی در قاعده

گالذاری و عالد  جنالاقض بالا مجوزهالای      شده بق دو سؤال اصهی جحقیق ال و ود مجالوز بالرای سیاسالر    

صادره در قالب قوانین باالدستی پخش پولی کشور ال منفی بود و با و ود شواهد زیاد معنی بر عالد     

کق قوانین باالدسالتی محالدودیتی در ایالن زمینالق      آنجاگذاری پولی، از ثعات در رویکردهای سیاسر

جوا  رفتار بانال  مرکالزی را معتنالی    مندی، نمیاند، بر اسا  این جعریف عمهیاجی از قاعدهقائب نشده

گالالذاری بانالال  مرکالالزی بالر صالالنحدید دانسالالر. بالالق ایالن جرجیالالب، در راسالالتای بهعالالود رفتالار سیاسالالر   

از ایالن طریالق بتالوا  پاسالخگویی و      رسالد جالا  مر ق ضروری بق نظر مین یانویدنظر در رابطق با قججد

ها نظیالر  شود در سایر حوزهعنوه بر این، پیشنهاد می شفافیر عمهکرد بان  مرکزی را افزایش داد.
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نیالز   2هالای پالولی  گیرنالده در خصالوص سیاسالر   و مرا ق جصمیم 1گیریمندی در منابق جصمیمقاعده

منالدی رفتالار   طالور  الامق جمالا  ابعالاد قاعالده     سی و ججزیق و جحهیب کیفی صورت گیرد جا بتوا  بقبرر

 گذار پولی را مدنظر قرار داد.سیاسر

 منابع

. مجهالق جحقیقالات اقتصالادی    «.آزمو  ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایرا »(. 1393. )ایمانفر، باستانی
 .727ال699 ص، .4. شماره 49دوره 

  http://www.cbi.ir(: 1394بان  مرکزی  مهوری اسنمی ایرا . )

های سیاستی ال نظارجی بان  مرکزی  مهوری (. بستق1394بان  مرکزی  مهوری اسنمی ایرا . )

 http://www.cbi.irاسنمی ایرا : 

هالای اعتعالاری   هالا و مؤسسالق  های حوزه نظالارت بالر بانال    بخشنامقمجموعق (. 1390. )حسن زاده، ع

، جهرا : پژوهشکده پولی و بانکی بانال   مهالوری اسالنمی    بان  مرکزی  مهوری اسنمی ایرا 

 ایرا .

عالالی   جهرا : مؤسسالق  .جر مق  عفر خیرخواها  .اقتصاد سیاسی اقتصاد کن (. 1390) .آلنز ، ادر

 .چاپ اول .ریزیپژوهش و مدیریر برنامق

                                                             
 ها با یکدیگر متناقضبعضاً در برخی مواد و جعصره در حوزه پولی مو ب شده اسرگیری و ود منابق متعدد جصمیم. 1

جصالمیمات   های ا رایی مصوب هیأت وزیرا ، قالانو  عمهیالات بالانکی بالدو  ربالا،     نامقآیین. قانو  پولی و بانکی، باشد

... از  مهالق   هالا و های جوسعق، قانو  بود ق، دستورالعمبها، برنامقجصمیمات مجمق عمومی بان شورای پول و اعتعار، 

 آیند.این منابق بق شمار می
ربالط  واحالدهای ا رایالی یی  »خواهالد  ها میاز بان  8/3/1386مورخ  846شماره مب/ نامقبخش . بان  مرکزی طی2

برخالی از  »و « د، اقالدا  الز  بالق عمالب آورنالد    شالو انال  ابالنغ مالی   قیماً از سوی این بتصرفاً در خصوص مواردی کق مس

هالا و  خانالق های هیأت محتر  وزیرا  و مصالوبات سالایر مرا الق جوسالط وزارت    نامقوافقرم ها ونامقها، جصویبنامق آیین

 .منک عمب قرار نگیرد« شود میها ابنغ های ا رایی مربوط بق طور مستقیم و بدو  هماهنگی بق بان دستگاه
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هالای  بررسی اثالرات نالرخ یخیالره قالانونی و دارایالی     »(. 1389) النازو جباری،  اله مسبخش، ش شیرین

. 5شماره  .مجهق مطالعات مالی .«(GMMها )روش برآورد بان  مرکزی بر جسهینت اعطایی بان 
 .19ال32 ص،

جحهیالب سالهطق مالالی بالر     »(. 1394) عزیزناژاد  سایدعلی و مامد  روحاانی،   وسای  شهبازی غیاایی، م 

های مالی فصهنامق سیاسر «.موردی قوانین بود ق سنواجیهای پولی در اقتصاد ایرا : مطالعق  سیاسر
 .28-7 . ص،12شماره  .سال سو  .و اقتصادی

ارزیالابی جالأثیر   »(. 1395. )سیدپرویزو جلیلی کامجو،  زدانگودرزی فراهانی، ی سین نژاد، حعباسی

گالذاری  پژوهشالی سیاسالر   مجهالق عهمالی   «.FOMCناسازگاری زمانی بر جور  در ایرا  بالا رویکالرد   
 .157ال135 . ص،16. شماره 8دوره اقتصادی، 

گزارش جطعیقی بستق سیاستی ال نظارجی بان  مرکزی طی (. 1394، 1390) عزیزنژاد، ص. و فضلی، ر
 .http://rc.majlis.irدسترسی از:  .1390ال1387های سال

 (.1359قانو  پولی و بانکی مجهز شورای مهی )

 (.1362شورای اسنمی )قانو  عمهیات بانکی بدو  ربا مجهز 

 جوسعق  مهوری اسنمی ایرا . قوانین برنامق

 .ارشالد  کارشناسالی  نامالق . پایا جحهیهی از ناسازگاری زمانی و جور  در ایرا (. 1389) لیپور، عکریم

 .اقتصاد دانشکده .دانشگاه جهرا 

مطالعالاجی اقتصالاد   گذاری پولی؛ مورد بررسی ناسازگاری زمانی در سیاسر(. 1390) اطمقمردانی، ف
 دانشکده عهو  اداری و اقتصاد. .دانشگاه فردوسی مشهد .نامق کارشناسی ارشدپایا  .ایرا 

(. نقشق راه مدیریر بهینق سیاسالر پالولی در اقتصالاد ایالرا ،     1393) قربانی سعید و امیرحسینمزینی، 

 .60ال41، 5، سال دو ، شماره های مالی و اقتصادیفصهنامق سیاسر

های اعتعالاری بانال    ها و مؤسسقهای حوزه نظارت بر بان بخشنامقمجموعق (. 1389) م والی نژاد،
 ، جهرا : پژوهشکده پولی و بانکی بان   مهوری اسنمی ایرا .مرکزی  مهوری اسنمی ایرا 
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