
5  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست           41

های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست  
41-60، صفحات 1393، بهار 5سال دوم، شماره   

  

  1نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران
  

  امیرحسین مزینی
  )نویسنده مسئول(تربیت مدرس  دانشگاهاقتصاد استادیار 

mozayani@modares.ac.ir  
  

  سعید قربانی
  ارشد علوم اقتصادی  کارشناس

saeed.qorbani@modares.ac.ir 
  

  چـون  یفبـا اهـدا   ) سیاسـتگذاران پـولی   (های مرکزی      که بانک  هستندهای پولی مجموعه اقداماتی       سیاست
 ... و    حفظ ارزش پـول ملـی      ،دن تولید و اشتغال به سطح بالقوه      کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای رسان      

های مرکزی دیگر  شده بانک شده سیاست پولی در ایران با اهداف تعریف هر چند اهداف اعالم. برند کار می به
در مطالعه حاضر به بررسی مـدیریت بهینـه         . های سیاستی آن مشخص نیست      تفاوت چندانی ندارد، اما اولویت    

 نیازمند اتخاذ رویکردی اسـتراتژیک و  امر پرداختن به این .پرداخته شده استسیاست پولی در اقتصاد ایران     
) طراحـی یـک نقـشه راه      (ایـن بحـث     . اسـت ریزی بلندمدت و نیازمند در اختیار داشتن یک نقشه راه             برنامه

ی رویکرد با یا استفاده از مطالعات کتابخانهبا  شود یم تالش ، منظورنیبه ا. باشد  حاضر میمقالهموضوع اصلی 
 صـورت کـه پـس از شناسـایی و تحلیـل وضـع              نی، به ا   تحلیل شکاف استفاده شود    توصیفی از روش  -تحلیلی

ها و  موجود و طراحی وضع مطلوب با استفاده از ادبیات رایج به تحلیل شکاف پرداخته و با استخراج استراتژی
نقشه راه مدیریت سیاسـت پـولی در اقتـصاد ایـران            ) مدت و بلندمدت    به تفکیک کوتاه  (راهکارهای عملیاتی   

ای منـسجم از      د که مدیریت بهینه سیاست پـولی مـستلزم مجموعـه          ننتایج حکایت از آن دار    . استخراج گردد 
 که در قالب نقشه راه      استدر بستر زمان    ) مدت و بلندمدت   به تفکیک کوتاه  (ها و راهکارهای عملیاتی      سیاست

  .اند پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفته
  

  JEL:.B22, E5, E58بندی  طبقه
  .سیاست پولی، بانک مرکزی، دولت، نقشه راه، تحلیل شکاف، اقتصاد ایران :یدی کلیها واژه

  

                                                            
3/4/1393:          تاریخ پذیرش12/3/1393: تاریخ دریافت *  
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  مقدمه. 1
ظـور کنتـرل    من بـه ) مقـام پـولی   (هـای مرکـزی        که بانـک   هستندهای پولی مجموعه اقداماتی       سیاست
گذارند  های پولی بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می سیاست. برند کار می های اقتصادی جامعه به فعالیت

 رشـد   کیـ تحرهـا،     و از این طریق بسیاری از اهداف اقتصادی ماننـد افـزایش اشـتغال، ثبـات قیمـت                 
ر همزمان با توجـه بـه تـضادی         طو اهداف به ن  یا تمامالبته دستیابی به     .سازند  می متأثر را ... واقتصادی  

هـای    بلکه الزم اسـت از سیاسـت  ،آید تنهایی از عهده سیاست پولی بر نمی که بین آنها وجود دارد به 
در واقع، برای تحقق بخـشیدن بـه تعـداد مشخـصی از اهـداف             . مالی و ارزی مناسب نیز استفاده شود      

 و گیرد قرار استفاده مورد ...ارزی و   های پولی، مالی،      اقتصادی الزم است ترکیب مناسبی از سیاست      
  .باشد داشته وجود الزم هماهنگی ها سیاست این بین

 با توجه به اینکه عملکرد موجود در اقتصاد کـشور           رانی در ا  نهی به ی پول استیبحث اعمال س  
باشـد نیازمنـد اتخـاذ رویکـردی اسـتراتژیک و             حاکی از نـوعی مـشکل سـاختاری و مـزمن مـی            

هـا و    دسـتگاه  تمـام  کـه    اسـت  دت و نیازمنـد در اختیـار داشـتن یـک نقـشه راه             ریزی بلندم   برنامه
  . نهادهای ملی سیاستگذاری خود را ملزم به اجرا و هماهنگی با آن بدانند

 از رویکرد تحلیل شکاف استفاده شددر این راستا تالش . باشد بحث فوق موضوع اصلی مطالعه حاضر می
ـات                  صورت که پس از شناسایی     نی، به ا  شود ـتفاده از ادبی ـا اس  و تحلیل وضع موجود و طراحی وضع مطلـوب ب

 )مدت و بلندمـدت  به تفکیک کوتاه  (ها و راهکارهای عملیاتی       رایج به تحلیل شکاف پرداخته و با استخراج استراتژی        
 کـه   اسـت  صورت   نیبه ا ق  ی تحق یمتدولوژ. شده است نقشه راه مدیریت سیاست پولی در اقتصاد ایران پیشنهاد          

ـتخراج وضـع موجـود و مطلـوب           یی نسبت به شناسا   یا  و مطالعات کتابخانه   یبتدا با استفاده از روش اسناد     ا  و اس
 شده نسبت ی وضع موجود و مطلوب طراحیساز یینها در ادامه با استفاده از نظر خبرگان ضمن ه ودیاقدام گرد

  . اقدام شده استیاتی عملیها و راهکارها یبه استخراج استراتژ
 مـروری بـر     دوم بـه   بخـش مقدمه حاضر در      از  شده است که پس    ی سازمانده صورت نیبه ا  حاضر   مقاله

ـتورکار   پولی در اقتصاد ایرانیها  سیاستیشناس بیآسوم س بخشدر . شود یات موضوع پرداخته م   یادب  در دس
 و  ای پـولی  هـ   تبیین وضع مطلوب سیاست   ،  وضع موجود ب به استخراج    یترت  به 4-6 یها در بخش . ردیگ یقرار م 

 اســتخراج ،ل شــکافیــ روش تحلی پــس از اجــرا7در بخــش . شــود ی پرداختــه مــSWOT تحلیــل مــاتریس
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ز یـ  ن8بخـش  . ردیگ یمدت و بلندمدت در دستورکار قرار م ک کوتاهی به تفک یاتی عمل یها و راهکارها   یاستراتژ
  . اختصاص داردگیری بندی مطالب و نتیجه  جمعبه
  

  ات موضوعیادبمروری بر . 2
  )ی نظریمبان( موجود یها دگاهی بر دی اجمالی مرور.2-1

و اقتصاددانان مختلف     است شده  مطرح ی پول یها استی نحوه اتخاذ و اعمال س      مختلفی در زمینه   مباحثتاکنون  
 .گـردد  یمطـرح مـ  قواعـد پـولی   ات مربوط به ی در قالب ادب که عمدتاً نمودند نظریات متفاوتی ارائه     در این زمینه  

ـان تیلـور کـه یکـی از                    امورد معن هنوز در    ـا از دیـدگاه ج ی دقیق اصطالح قاعده پولی توافق وجود ندارد، ام
 و قاعده وی مبنای بسیاری از مطالعات روز دنیا در این زمینه و نموده استترین قواعد پولی را مطرح  معروف

ی را کـه تحـت آن       ای اسـت کـه شـرایط        های مرکزی است قاعده پـولی برنامـه         های بانک    سیاستگذاری زین
  . سازد  اهداف میانی سیاست پولی را تغییر دهد به روشنی مشخص میستیبا یمسیاستگذار پولی 

ـتی بانـک                هدر دو ده   ـای     اخیر استفاده از قواعد سیاست پولی برای ارزیابی و توصیف عملکـرد سیاس ه
ـتگذاران  طور م یافته و به  سرعت رشد و گسترش مرکزی در کشورهای پیشرفته اقتصادی به      کرر توسط سیاس

ـارت دیگـر     بحث قاعده در مقابل صالحدید یا بـه       ن چارچوب   یدر ا  .پولی مورد استفاده قرار گرفته است      عب
ـلی           منـد در مقابـل سیاسـت        سیاستگذاری پولی قاعـده    ـای پـولی صـالحدیدی گرچـه اص تـرین بحـث در       ه
  .شود یحسوب ممترین مباحث  ترین و مهم  اما یکی از قدیمی،سیاستگذاری پولی نیست

شده در ادبیات     ترین قاعده پولی شناخته     اصلی) 1959 (های متمادی قاعده فریدمن      سال برای
 طور خالصـه   به. داشتاین قاعده بر نااطمینانی موجود در اثربخشی سیاست پولی تکیه           . اقتصادی بود 

سـت پـولی    فریدمن معتقد بود در شرایطی که عدم اطمینانی نسبت به طـول دوره اثرگـذاری سیا               
هـای    توانـد سـبب تقویـت نوسـان         صـورت صـالحدیدی مـی      وجود دارد مدیریت عرضه پول بـه      

  ).1988چارلسون،  (نمود  بنابراین فریدمن قاعده رشد ثابت پولی را مطرح می،اقتصادی شود
  که تعهددادندآنها نشان . شد وارد فضای جدیدی )1977 (طور اساسی توسط کیدلند و پرسکات بحث قواعد به

های صالحدیدی از ایـن فوایـد     مفیدی داشته باشد که سیاست   آثارتواند    بانک مرکزی به یک قاعده از قبل معین می        
مباحث کیدلند  ) تئوری مقداری پول  (شود    برخالف بحث فریدمن که در یک مدل خاص بیان می         . برخوردار نیستند 

  ).2007ولکارت، ( ارداقتصاد کالن قابلیت کاربرد دهای مختلف  و پرسکات در قالب مدل
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ـا   چراکه ،شود  محسوب می  ین موضوعات اقتصاد  یرت یمی فوق از قد   بحثذکر است   ه  الزم ب   همزمان ب
وجود  حرکت جوامع به سمت پول کاغذی توجه به قواعد و اصول در انتشار پول بین متفکران و بانکداران به

وجـود آمـد و      های ناپلئونی بـه     س از جنگ  های متعددی که در اقتصاد انگلستان پ         بحران ،طور خاص  به. آمد
 در آن   .نمـود  و مرج مالی شد اهمیت وجود قواعد را در هدایت سـازوکارهای پـولی مـشخص                   سبب هرج 

ـین             دلیـل   ماهیـت پـول    خـصوص ها مباحث اساسی در       سال  تـورم دوران جنـگ و نقـش سیـستم بـانکی ب
 کـه مکتـب پـول نامیـده         نخـست روه   گـ  . تفکیک است  قابلاقتصاددانان مطرح شد که در دو گروه عمده         

وسیله مخارج زیـاد دولتـی ایجـاد     طور خاص به داند که به   تورم را استفاده نامناسب از پول می       لی دل ودش  می
ثبـاتی پـولی و    تری در مـورد علـل بـی     تفسیر پیچیدهاستگروه دوم که به مکتب بانکی معروف      . شده بود 

 یبرخـ  بـه    ستیـ با  یمـ  بانک انگلیس    نمودندیل خود اعالم    هر دو مکتب با ارائه دال     . تخلق نقدینگی داش  
  ).1391ان، ییلو  و اسالمیخرسند (ه پایبند باشدشد قواعد از پیش تعیین

گیرانه برای مدیریت عرضه پول تأکید داشته و  شده قانونی و سخت  مکتب پول بر قواعد تصویبپیروان
ـان        ،لدر مقاب . کردند  از گسترش ابزارهای مالی جدید حمایت می       تـر و     پیروان مکتب بانکی یک قاعـده آس

این قاعده با عنوان دکتـرین      . دکردن  های منتشرکننده دنبال می     تر را برای انتشار پول توسط بانک        قابل انعطاف 
شود که  در دکترین صورتحساب واقعی نقدینگی جدید تنها زمانی ایجاد می. صورتحساب واقعی مطرح شد

ها   در این مکتب اگر بانک    . گرددمربوط به تأمین مالی کاالهای واقعی ارائه        هایی    در مقابل آن صورتحساب   
ـند،                  اسخگوییاسناد و دیون خود را بر اساس پ        ـته باش ـیش از حـد نداش   به نیازهای تجاری مدیریت کننـد و انتـشار ب

  ).2007آسو و همکاران،  (شود  پول حاصل میهطور اتوماتیک مقدار بهین آنگاه به
 خـاص   یکـرد یک با رو  ی ن هر ی و محقق  استان  ی در جر  یات اقتصاد یش در ادب  ی ب مباحث فوق کم و   

ـتا  یـ ژه آنکـه در ا    یـ و هبـ . دهنـد  ی قـرار مـ    ی را مورد بررسـ    ی پول یها استیت س یری و نحوه مد   ییکارا  ن راس
   .ردیگ یز مدنظر قرار می نی پولیها استی تحقق سیعنوان فضا ه کشورها بیها یژگیو
  

  نجام شده بر مطالعات ای مرور.2-2
 قـسمت مطالعـات     2 در   یاسـت پـول   یس نـه ی در زم  گرفته  صورت مطالعات   ی به بررس  بخش نیدر ا 
  . پرداختمیخواه) 2جدول  (یخارجو ) 1جدول  (یداخل
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  یاست پولینه سی انجام شده در زمی بر مطالعات داخلیمرور. 1جدول 
  جینتا  انتشار  سندگانینو

 .توجهی بر تغییرات تولید داشته باشند یک قادر نیستند تأثیر قابل چهای پولی و مالی هی سیاست  1385  مصلحی
  .ها بهره گرفته شود بهتر است که در ارتباط با اهداف ضدتورمی از این سیاست

  1385  ینیمز
العمل نرخ ارز   عکس کهای  به گونه،سازند خوبی نرخ ارز اسمی را متأثر می های پولی به شوک

شود و  کننده نرخ ارز ظاهر می صورت جهش بازگشت غیرمنتظره بهدر مقابل یک انبساط پولی 
  .شود در بلندمدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و مازاد تجاری می

درگاهی و 
  1389  اوغلی شربت

مدت و  بایست آثار کوتاه تورم در اقتصاد ایران پایدار است، بنابراین در اجرای سیاست پولی می
های دستیابی به تورم مورد  شود، بنابراین توازن میان منافع و هزینهبلندمدت آن در نظر گرفته 

  .گذار پولی است هدف با درنظرگرفتن ثبات تولید وظیفه خطیر سرمایه

رنانی و  شریفی
  1390  همکاران

مدت سطح تولید  ها به بانک مرکزی تنها در کوتاه دلیل افزایش بدهی بانک افزایش حجم پول به
ها را هم در  و حتی در بلندمدت اثر منفی بر آن دارد، اما سطح عمومی قیمتدهد  را افزایش می

دهد، بنابراین استفاده از این ابزار سیاستی برای متأثر  مدت و هم در بلندمدت افزایش می کوتاه
  .های ضدتورمی کمک گرفت منظور سیاست توان از آن به  اما میست،یساختن تولید مناسب ن

خرسندی و 
  1391  یانلوی اسالم

صورت  با بررسی عقاید اقتصاددانان مختلف بحث قاعده در مقابل صالحدید را برای سیاست پولی بهایشان 
 تا راهبرد مطرح شدهایی  با توجه به نتایج حاصل و شرایط اقتصاد ایران توصیه. نظری مورد بررسی قرار دادند

  .انتخاب شودقاعده همراه با صالحدید برای هدایت سیاست پولی در ایران 

وش و  فرزین
  1391  همکاران

های باال و پایین رشد درآمد حاصل از نفت  های پول بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت اثربخشی سیاست
طی دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد . متفاوت بوده است

  .رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته استحاصل از نفت بیش از وضعیت باالی 

شاهمرادی و 
  1392  صارم

از شکاف تورم، شکاف تولید و نرخ رشد  قاعده بهینه سیاست پولی برای اقتصاد ایران تابعی
دهد که نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف  نتایج این مطالعه نشان می. باشد درآمدهای نفتی می

  .یابد ر انتظارات تورمی انعکاس میطور کامل د تولید نداشته و به

فرازمند و 
  1392  همکاران

مورد هدف  توان وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می
را حتی در زمان اجرای طرح اصالح قیمت   رشد اقتصادی و توزیع درآمدشامل تورم،

  .های انرژی بهبود بخشید حامل
  .قیقنتایج تح: مأخذ
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5  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست          46

  یاست پولینه سی در زم انجام شدهی بر مطالعات خارجیمرور. 2جدول 
  جینتا  انتشار  سندگانینو

نارادیو و 
 پاسخ سیاستگذار پولی به تورم متقارن است، همچنین سیاست هدفگذاری تورم در آفریقای جنوبی  2011  راپوتسوان

  .دیل نما تورم در این کشور را کنتریها تواند نوسان خوبی می به

 اعمال سیاست .دهد واکنش نشان می) انحراف آن از مقدار تعادلی(های پولی به رشد تولید واقعی  سیاست  2012  یانگ
  .رددگتواند موجب کاهش انحراف تورم  که اعالم عمومی نشود می هدفگذاری تورم حتی در صورتی

 و کیچو
  2014  همکاران

 با )1995-2010( دوره ی طیی اروپای کشورهای برخی برای و مالیپول استی سنی تعامل بیبه بررساین مقاله در 
 استی است که نقش سنیدهنده ا  نشانی تجربجینتا.  است شده مارکوف پرداختهمی رژریی تغکیاستفاده از تکن

 استی به بعد س2000 کشورها از سال نیشده در ا  رابطه مشاهدهنیدر ا. تر است  کشورها پررنگنی در ایپول
 ی مالاستی کشورها از سنی داشته و ای کالن اقتصادیرهای کالن کشور و متغتیری در مدیی نقش بسزایپول

  . استفاده نمودندی پولاستی اهداف سیتنها در راستا

  2014  تورنتن

 کنترل حجم پول ی در راستانهی بهاستی که با استفاده از سیا  دارد، به گونهی پولاستی در سیپول نقش اساس
 ری قرار دادن متغی با لنگر اسمنی مانند نرخ بهره و نرخ تورم را کنترل نمود، بنابرای کالن اقتصادیرهای متغتوان یم

عنوان هدف   نرخ بهره را بهی بانک مرکزکه ی در صورتنی را کنترل نمود، همچنی نرخ بهره اسمتوان یحجم پول م
  .به مشکل خواهد خورد ینگی تورم و نقدیرهایبلندمدت خود قرار دهد در کنترل متغ

 تورم را در حالت انعطاف دستمزدها مدنظر ی هدفگذاراستی سی که بانک مرکزدهد رخ می ی زمانی پولنهی بهاستیس  2014  پلنت
  .شود ی پول کاسته می نفت بر شوک عرضه و تقاضامتی قیها  نوسانری از تأثکردی رونیبا اتخاذ ا. قرار دهد

 و ویکاروال
 کند ی متیتبع) 1993 (لوری از رابطه تتبعات آن و ی پولیها استینسبت به س) در آمریکا( مردم برخورد  2014  وینچ

  .باشند ی ضعف می و نرخ تورم دارایکاری نرخ بنیب) منفی( رابطه صی خانوارها در تشخضمن اینکه
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

   پولی در اقتصاد ایرانیها  سیاستیشناس بیآس. 3
ـرد  ی به چارچوبیابی دستبراین بخش  یدر ا . باشد ی قابل انجام م   ی از ابعاد مختلف   ی پول یها استی س یابیارز  مشخص عملک
ـتگذار ی س یمنـد   قاعـده رد که عبارتند از     یگ ی قرار م  یشناس بی از سه بعد مختلف مورد آس      ی پول یها استیس ـول  یاس ، ی پ

دولـت و    (تیـ نقش حاکم   و )ی پول یها استی س ییعنوان نماد اجرا   هب (ینظارت-یاستی س یها   بسته یعملکرد کل 
  . کشوریت بخش پولیری و مدیساز میعنوان سازوکار تصم هب یاست پولی در عملکرد س)یاستگذار پولیس

  

 گذاری پولی در اقتصاد ایرانمندی سیاست بررسی قاعده .3-1
جاد شرایط مناسب برای    دهد کنترل تورم، ای     های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می        شده توسط بانک    های اعالم   سیاست

. های اصلی اکثریت قریب به اتفاق آنها است رساندن تولید و اشتغال به سطح بالقوه و حفظ ارزش پول ملی در زمره آرمان
ـا           شده بانک   شده سیاست پولی در ایران با اهداف تعریف          اهداف اعالم  هر چند  ـدارد، ام ـدانی ن ـاوت چن ـر تف های مرکزی دیگ
ـداف در             اینشود     که مطرح می   پرسشی.  مشخص نیست  های سیاستی آن    اولویت ـان اه  است که اصوالً چه درجه از انطباق می

ـته اسـت؟ واکـنش                ) ساله توسعه  های پنج   برنامه(اسناد باالدستی    ـود داش و عملکرد سیاستگذاری پولی طی چند دهه گذشته وج
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47       نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران

ـارچوب    های اقتصادی و انحراف روند متغیرهای اقتص      سیاستگذار پولی نسبت به شوک     ـده در چ ـون ش اد کالن از مقادیر رهنم
 ؟ چیستها برنامه

ـود    مشاهده مـی ساله توسعه  پنجیها  آنها در برنامهی به مقدار هدفگذار  یسه عملکرد نرخ تورم و نرخ رشد اقتصاد       یبا مقا  ش
ـاوت   ها نر که نرخ تورم عملکرد کمتر از هدف بوده در سایر برنامه  ) 1378-1380(های برنامه سوم       سال بجز ـرد تف خ تورم عملک
های اول تا چهارم نرخ رشد   سال برنامه21 سال از 6در مورد رشد اقتصادی نیز تنها در .  با نرخ هدفگذاری شده داشته استیاریبس

ـد  .شده بیشتر از عملکرد بوده است       نرخ رشد هدفگذاری   گری د یها  تولید عملکرد بیشتر از هدف بوده و در سال         ـا     یهیب  اسـت ب
ـادیر                ینکه لنگر اعالم  توجه به ا   ـا مق ـدینگی ب ـد نق ـرخ رش ـاق ن ـوده انطب ـدینگی ب ـد نق ـرخ رش شده اسمی سیاست پولی در ایران ن
ـساب آ   هشده ب   های اعالم    از توانایی و اعتبار سیاستگذار پولی در اجرای سیاست         یاری تواند مع  یشده م  یهدفگذار  نیـ در ا . دیـ ح

ـه  توجهی در مقایسه با مقادیر هدفگذاری   های قابل   ت رشد نقدینگی تفاو   عملکردگردد   یرابطه مشاهده م   ـا دارد و   شده در برنام ه
ـداف          با توجه به استمرار نرخ    . تر بوده است    شده پایین   از مقدار هدفگذاری   1387 و   1378 یها   در سال  تنها ـاالتر از اه ـد ب های رش

ـته و از   کهنمودتوان چنین استنباط  های توسعه می های برنامه شده در طول سال   اعالم  عملکرد بانک مرکزی تورش انبساطی داش
ـورم در    یکی از برنامه  گر،ی د یسواز   ).1391،  یهمت (بار سیاست پولی منجر شده است     این جهت به تضعیف اعت     ـاهش ت های ک
ـه            اقتصاد ایران تعیین چشم    ـنج     انداز مشخص برای دستیابی به رقم مطلوب تورم در برنام ـای پ ـعه    ه ـاله توس ـوده اسـت      س ـن  . ای ب ای

 یافتادامه  ) 1379-1383( در برنامه سوم توسعه      .آغاز شد ) 1374-1378های    اجراشده در سال  (هدفگذاری از برنامه دوم توسعه      
ـه      دهد که در هیچ     های مختلف نشان می     تکرار شد، اما عملکرد دولت    ) 1384-1388(و در برنامه چهارم      ـای    یک از ایـن برنام ه

ـه           .  نرخ تورم محقق نشده است     ایگرفته بر  ای هدفگذاری صورت    توسعه چراکه افزایش پیوسته حجم پول طی چند دهه اخیر ب
ـه            مهم. صاد ایران تبدیل شده است    های ذاتی اقت    یکی از ویژگی   ـژه بانـک     ترین دلیل این امر عدم استقالل بخش پولی کشور ب وی

توان ادعا نمود که طی   مینی، بنابراه استمرکزی است که طی این مدت عمدتاً در خدمت دولت و تأمین نیازهای مالی آن بود 
از ) نه الزاماً پولی(مشاهده نبوده و بانک مرکزی صرفاً نوعی عملکرد مالی            سه دهه اخیر در اقتصاد ایران سیاست پولی خاصی قابل         

ـدینگی               به) عملکرد نامناسب پولی  (این شرایط   . جای گذاشته است  رخود ب  ـدید نق ـزایش ش ـود را در قالـب اف ـورم   خوبی خ و ت
  .دهد شده به اقتصاد کشور نشان می تحمیل

  

  نظارتی –های سیاستی عملکرد کلی بسته .3-2
ـه          که برخی جنبه   نمود بیان   گونهتوان این    نظارتی بانک مرکزی می    -در بررسی بسته سیاستی    ـورد توج های نظارتی کمتر م

این . های مرکزى مرسوم است     ه کمتر در بانک    ک  است شده   در برخى موارد به موضوعاتى پرداخته      مقابلقرارگرفته و در    
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یکـی از   . اند  بندی شده   های پولى، اعتبارى، نظارتى، بانکدارى الکترونیک و سایر تقسیم           بخش سیاست  5ها معموالً به      بسته
  ). 1390ف، یس (های پولى و اعتبارى است یاستاشکاالت این بسته استفاده از ابزارهای کنترل فیزیکی جهت اعمال س

ـود و در      وسیله بخشنامه تعیین مـی     های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی نرخ سود بانکی به            در بسته  گر،ی د یسو از ش
ـال     یسواز  . شود   مواقع شرایط بازار و اقتصاد در نظر گرفته نمی         اغلب ـر، در ح ـه  ی دیگ ـزى در اغلـب          بانـک  ک ـای مرک ه

ـرل حجـم           ار اقدام می   دنیا تنها به خرید و فروش اوراق قرضه موجود در باز           یکشورها کنند بانک مرکزى ایران براى کنت
  ).1390سیف، ( نماید ار اوراق مشارکت مبادرت میپول خود به انتش

  

  )یاستگذار پولیدولت و س (تینقش حاکم .3-3
 بیش از حد بـه درآمـدهای نفتـی و انـدازه بـسیار      ی ویژگی بارز اقتصاد ایران را اتکا2شاید بتوان در یک نگاه کلی      

ـا توجـه بـه               توجهی از اهداف و برنامـه        دولت بخش قابل   ،عبارت دیگر   به .د دولت دانست  زیا ـای خـود را صـرفاً ب ه
ـای دولـت مـؤثر      درآمد نفتی بـر عملکـرد و سیاسـت   یها نوسان در نتیجه ،دهد درآمدهای نفتی انجام می  . اسـت ه

توجه اسـت      بخش خصوصی بسیار قابل    های دولت در اقتصاد در مقایسه با        ویژگی دیگر اینکه اصوالً حجم فعالیت     
یندهای اقتصادی است و بخش خصوصی پیرو       ازننده بسیاری از فر      نحوه عملکرد و فعالیت دولت خود رقم        و عمالً 
  .های دولت و وابسته به رویکردهای دولت است فعالیت

ـرین    یکـی از مهـم    ساله تأمین مخارج دولت به         این وضعیت جدای از تبعات مختلف اقتصادی باعث شد که همه           ت
یابنـد و     هایی که درآمدهای نفتی کاهش می       ها چه سال     سال تمامتقریباً در   است  ها تبدیل گردد و تجربه نشان داده          چالش

ـردد       ) کسری بودجه (باشند تأمین مالی      هایی که درآمدهای نفتی در اوج می        چه سال  ـر گ . دولت به افزایش نقدینگی منج
ـه     ) های اخیر   طی سال (در اقتصاد نیز در کنار سیاست غیرمنطقی ثبات نرخ ارز           متعاقباً تورم ساختاری موجود      باعث شـد ک

ـه     ) واردات(نفع کاالهای قابل مبادله  قیمت نسبی کاالهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله به     ـای غیرقابـل مبادل ـان کااله و به زی
ـرای واردات رقـم زده      این وضعیت شرایط مطلوبی را    . تغییر یابد ) عمدتاً تولیدات داخلی  ( ـای       اسـت   ب ـه واردات کااله  ک

ـه اخ   ی شاید بتوان بخشی از علل پدیده قاچاق در کشور طـ           نی، بنابرا  نبوده است  یقاچاق نیز از این مقوله مستثن       را در   ریـ  ده
  .جستجو نمود) در کنار ثبات نرخ ارز(ها  تبع آن رشد قیمت رشد نقدینگی و به

ـابعی از     ادی کشور حکایت از آن دارد که تقریباً تمام سیاستنتیجه آنکه مروری بر تحوالت اقتص   ـیش ت ها کـم و ب
ـوده اسـت   ها گسترش پایه پولی اجتناب توجه اینکه تقریباً در تمام سال نکته جالب . اند  درآمدهای نفتی کشور بوده     ،ناپذیر ب

بودن درآمدهای نفتی جهـت     توجه    چراکه در زمان کاهش درآمدهای نفتی جهت تأمین کسری بودجه و در زمان قابل             
ـری      (های پولی      سیاست نی، بنابرا های ریالی دولت عرضه پول پیوسته افزایش یافته است          پوشش دادن هزینه   ـه تعبی ـا ب ی
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49       نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران

ـران   دلیل حجم فعالیت داری تابعی از نیازهای مالی دولت بوده است و به اصورت معن به)  پولی رفتار های دولتی در اقتصاد ای
ـولی خاصـی              توان این    می نی، بنابرا ندی افزایشی داشته است   پیوسته حجم پول رو    گونه اظهار داشت که عمـالً سیاسـت پ

ـات       هب(عنوان یکی از ابزارهای سیاستی دولت        وجود نداشته است و بخش پولی کشور به       ) مستقالً( ویژه با توجه به مالحظ
بانک مرکزی و استفاده ابزاری دولت از این بانـک   عدم استقالل  طین شرا یدر ا . مورد استفاده قرار گرفته است    ) ای بودجه

  .میش شاهد آن هستیست که کم و بی نیجه دور از انتظارینتای  در امور بودجه
ـرات   های پولی و دور نگهداشتن مجریان این سیاست  سیاست اتخاذ پیگیرانه  از منظر استقالل بانک مرکزی     ها از تغیی

ای میان تورم و استقالل بانک       طور کلی، رابطه علت و معلولی دو جانبه        به.  آورد تواند ثبات قیمتی بیشتری پدید      مقطعی می 
ـد           ، که هرچه استقالل بانک مرکزی کمتر باشد تورم باالتر اسـت           ن معنا ی، به ا  مرکزی وجود دارد   ـاال باش ـورم ب ـر ت ـا اگ  ام

ـول        های حاد     عالوه، در دوره    به .بازد   از مدتی رنگ می    پس حداقلاستقالل بانک مرکزی     ـه پ تورمی کنترل دقیـق عرض
ـد و تـصویر آن را    توسط بانک مرکزی دشوارتر است و باال بودن تورم تا حدودی بانک مرکزی را مقصر جلوه مـی       ده

دهند رابطه علـت     ی مطالعات نشان م   یبرخ. کاهد   از این رو از اقتدار آن در رابطه با دولت می           ،کند  نزد عموم مخدوش می   
 ترتیب که دور باطلی از تورم شدید، نیبه ارخ تورم و کاهش استقالل بانک مرکزی وجود دارد،        و معلولی دو جانبه بین ن     

ـذاری سیاسـت      ـار     کاهش اعتبار بانک مرکزی نزد عموم، کاهش استقالل بانک مرکزی، کاهش تأثیرگ ـولی و ب ـای پ ه
دهد   ت در این روند نشان می     دق .)1391،  یرمطهری م  و 1391اسحاق،   ، آل 1391،  یمظاهر (دیگر تورم شدید وجود دارد    

ـایی از ایـن دور نیازمنـد اصـالح      . آیـد   دست نمـی   رفت از چنین دور باطلی صرفاً با استقالل بانک مرکزی به            که برون  ره
ـاه بانـک                      ،ساختار اقتصادی است   ـاختار و جایگ ـز اصـالح س ـا نی  البته در فرایند اصالح ساختار اقتصادی یکی از راهکاره

ـوه   . ساختار و جایگاه بانک مرکزی مترادف با استقالل این بانک نیست           اما اصالح    ،مرکزی است  ـر وج هرچند این دو ام
ـا عوامـل                  ـه ب ـاختار اقتـصاد و مقابل مشترک فراوان دارند آنچه در مقطع کنونی بیش از هر چیز مورد نیاز اسـت اصـالح س

ـوند و از   ی مـشاهده مـ  زیعی اقتصاد ناین عوامل، عالوه بر بخش پولی اقتصاد، در بخش واق . ساختاری موجد تورم است    ش
   .گیرند تنگناهای تولیدی و اقتصاد وابسته به نفت سرچشمه می

  

  ی پولیها استیس) As Is(وضع موجود  استخراج .4
ـه         شود  مین بخش تالش    ی در ا  ی پول یها استیبا توجه به دامنه گسترده و تبعات متعدد س         ـات کتابخان ـتفاده از مطالع ـا اس  و  یا  ب

ـود    از   یریتـصو شناسانه    بررسی سیاست پولی در اقتصاد ایران از دیدگاه آسیب          پس از  یسنادکرد ا یرو ـع موج  سیاسـت   وض
  :یر استخراج گردد زبه شرح SWOT لی تحلی نظریپولی در اقتصاد ایران در قالب مبان
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  )w(ها   ضعف)الف
بـا فـرض   ( یاصـلی خـود در سیاسـتگذار   ) هـدف (بالتکلیفی بانک مرکزی در پیگیـری اولویـت        -

ای چون کنترل تورم، سیاست پولی در خدمت رشد اقتـصادی و ایجـاد اشـتغال،                  شده  اهداف تعریف 
 .)1391، ی همت و1390ان، یتوکل (...)ها و  حفظ ارزش نسبی پول ملی، موازنه پرداخت

  .)1390ان، یتوکل(نبود قاعده سیاست پولی مشخص در بانک مرکزی  -
  .)1391، ی همت و1390ان، یتوکل( های توسعه سیاست پولی در طول برنامهانحراف سیستماتیک در عملکرد  -
  .)1390ف، یس( نظارتی-های سیاستی عدم کارایی بسته -
  .)1391، یرمطهری م و1391اسحاق،  ، آل1391، یمظاهر (عدم استقالل بانک مرکزی -
  .)1392مزینی و قربانی،  (عدم توجه سیاستگذار پولی به دوران رکود و رونق -
  .)1392مزینی و قربانی،  (ای دولت نسبت به تورم های مقطعی و آستانه واکنش -
  .)1391، ی همت و1390ان، یتوکل (های توسعه عدم تحقق هدفگذاری تورم در طول برنامه -

  

  )T( تهدیدها )ب
  .)1392مزینی و قربانی،  (وجود یک تورم ساختاری در اقتصاد ایران -
   ).1391، یهمت (ن و ماندگار توسط سیاستگذار و مردمپذیرش تورم مالیم، مزم -
  .)1391، یهمت (تضعیف اعتبار و اثرگذاری سیاستگذار پولی در اقتصاد ایران -
  .)1390ف، یس (عدم اعتماد مردم به سیاستگذار پولی -
 ،1390ان،  یـ توکل ()عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی تا ضـریب تکـاثری          (افزایش مستمر نقدینگی     -

  .)1391، ی همت و1390زاده،  زمان
   .)1391، یرمطهریم و 1391اسحاق،  ، آل1391، ی، مظاهر1390ان، یتوکل (وجود سلطه مالی دولت در اقتصاد ایران -
   .)1390زاده،  زمان (باال بودن خالص بدهی دولت به بانک مرکزی -
  .)1390زاده،  زمان (های خارجی بانک مرکزی  داراییوستهیافزایش پ -
  .)1390زاده،  زمان ()تحت تأثیر سیاست مالی دولت(های دولت به بانک مرکزی  ای بدهی  مالی و بودجهماهیت -
  .)1390زاده،  زمان ()تحت تأثیر سیاست مالی دولت(های خارجی بانک مرکزی  ای جریان فزاینده دارایی  مالی و بودجهماهیت -
  .)1392، ی و قربانینیمز ( بر عملکرد پولی بانک مرکزیتی درآمدهای نفیها نوسانتوجه   قابلتأثیر -
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 ناشی از فشار دولت به سیـستم (ها به بانک مرکزی   اساسی دولت در افزایش بدهی بانک    نقش -
  .)1390زاده،  زمان ()بانکی در راستای اعطای تسهیالت

 

  )S( قوت )ج
  ). و برنامه پنجم توسعه1390ان، یتوکل (های خصوصی تعدد بانک -

 

  )O(ها   فرصت)د
  .)برنامه پنجم توسعه (تأسیس صندوق توسعه ملی -
  .)1390ان، یتوکل (گسترش بانکداری الکترونیک -
 ). و برنامه سوم توسعه1390ان، یتوکل (های دولتی سازی بانک خصوصی -

 

  های پولی تبیین وضع مطلوب سیاست .5
   وضع مطلوب مالحظات مربوط به .5-1

ـوب   ی به بررسـ یتوان از ابعاد مختلف ی می پولیها استیه به دامنه گسترده و تبعات متعدد س       با توج  زین بخش ن  یادر   ـع مطل  وض
  .ر را مطرح نمودیتوان مطالب ز یم  سیاستییها بسته ییکارا و ها مندی سیاست قاعده  از دو منظر نمونهعنوان هپرداخت که ب
ـبب           نمودن محدود   شود یم بحث عدم اطمینان مطرح       در اقتصاد  که  یزمان اساساً ـین س  سیاست پولی با قواعد از پیش مع

ـرایطی نمـی        ،های غیرمنتظره واکنش مناسب نشان دهد       شود سیاستگذار نتواند در مقابل شوک       می ـین ش ـوانیم     بنابراین در چن ت
ـأملی اسـت     قواعد همراه با صالحدید ایده قابل      کردیرو  رسد ینظر م  ه ب نی، بنابرا های صالحدیدی را نادیده بگیریم      سیاست  . ت

ـوده و خـط              به ستیبا  یمقاعده پولی   ن چارچوب   یدر ا  ـتگذاران ب ـار سیاس ـشی کلـی و جهـت        عنوان یک هدایتگر در اختی م
ـاف    نمایدحرکت بلندمدت سیاست پولی را مشخص     ـوگیری از انعط ـرای جل ـا ب ـا       ، ام ـه ب ـولی در مواجه ـذیری سیاسـت پ ناپ

ـع بحرانـی            ای از      درجه بایست  میهای غیرمنتظره اقتصادی      شوک ـد در مواق صالحدید در اختیار سیاستگذار پولی باشد تا بتوان
  .توان گفت قاعده همراه با صالحدید راهبرد مناسبی برای اجرای سیاست پولی است  بنابراین می،واکنش مناسب نشان دهد

ـسه   هدفگذاری تورم چارچوبی برای هدایت سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی بر اس               ییسواز   اس مقای
ـانی        است اگر تورم مورد پیش     یهیبد. گردد هدف مقداری برای تورم آتی اتخاذ می       تورم آتی مورد انتظار با     بینی برای افق زم

  .کند  میداماق  به اعمال سیاست پولی جدیدیاستگذاریخاص در آینده متفاوت از هدف اعالم شده باشد س
 و موافقتنامه هدفگذاری تورم     1989در سال    و بانک نیوزیلند  زر ر پیشگام هدفگذاری تورم بود که قانون     نیوزیلند  

، )1994(، انگلـستان    )1991(کانادا  . نمود شالوده سازمانی چارچوب سیاست پولی جدیدش را فراهم          1990در مارس 
 در عالوه بر این، برخی کشورهای. کنندگان اولیه سیاست هدفگذاری تورم هستند از دیگر اجرا)1994-1998 (اسپانیا
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 هدفگـذاری  استیالبته بدون اتخاذ س( تورمی ساالنه خود را  اهدافیند کاهش تورم خودا در فرزیحال توسعه ن 
  .اشاره نمود) 1994(و پرو ) 1991( شیلی توان به میاز جمله این کشورها. اند نموده اعالم )کامل تورم

ـلی        در نظام هدفگذاری تورم، تورم پایین و باثبات به         ـدف اص ـوان ه ـه     عن ـولی ب ـستقیم        سیاسـت پ ـریح و م صـورت ص
ـه     تواند به  کم نرخ ارز نیز می   یها  نوسانشود، گرچه اهداف دیگری مانند اشتغال کامل با           هدفگذاری می  ـدف درج ـوان ه عن

طور غیرمستقیم از طریق هدفگذاری      های سیاست پولی تالش دارند تا بر تورم به          در مقابل، سایر چارچوب   . دوم پیگیری شود  
 در این راستا بر اساس     .عنوان یکی از اهداف سیاست پولی در نظر بگیرند         به) تنها(های پولی تأثیر بگذارند یا تورم را           یا کل  نرخ ارز 

ـتفاده           زینتجربه سیاست پولی در سایر کشورها و         ـورم اس ـذاری ت ـوده  کشورهایی که از قاعده سیاست هدفگ ـد  نم ـوان    مـی ان ت
  :نمودرا به شرح زیر بیان  هدفگذاری تورماست یستخاذ های الزم جهت ا شرط پیش از یا نمونه

  .عبارتی استقالل ابزار داشته باشد بانک مرکزی قادر باشد بدون هیچ مداخله سیاسی، هدف تورم را تعقیب کند و به -
  ا در جذب بدهی دولتی و بخش خصوصیبازارهای مالی داخلی رت یقابل زینعدم وجود تسلط مالی در اقتصاد و  -
ـذاری سـطح                ع - ـانی   (دم وجود هرگونه تعهد قطعی از جانب مقامات پولی در جهت هدفگ ـر    ) مـسیر زم ـر متغی ه

  دیگری مانند نرخ ارز اسمی
 یی و کنترل عملکرد مقامات پـولی مسائل مربوط به شفافیت، آشکارسازی، پاسخگو     توجه خاص به     -
  ).1381 و آتشک، یدرگاه(

ران بـا توجـه بـه مطالعـات         یـ در ا تی بانک مرکزی    نظار -بسته سیاستی ت مطلوب   یوضعدر مورد   
  :)1389زاده، یعل (ر اشاره نمودی زمالحظاتبه صورت نمونه  هبتوان  یمز ینانجام شده 

  ها   در مورد نظارت بر بانکن عرصهین ا فعاالتمامر واحد و مورد توافق یتفس لزوم حصول به -
 در نظام   ار و ریسک عملیاتی    ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک باز      یساز حداقل -
  ها از یک بانک به بانک دیگر  و ممانعت از تشدید یا سرایت این ریسکیبانک

  نظیر چگونگى تعیین نرخ سود مشارکت بانکداری بدون ربا های ساختارى  حل چالش -
کـه در   حـالی  ه سـرکوب مـالى، در   از منظر های پولى      روند حاکم بر سیاست    یساز حداقل -

  .نماید ای اقتصاد دولت گرایش به آزادسازى را دنبال میه سایر حوزه
دسترسى دولت به منابع مؤسسات اعتبارى و بانک مرکـزى و   چون یف موارد ین تکل ییتع -

  .)1391، یارشد(ى استفاده از خطوط اعتبارى توسط دولت و مؤسسات اعتبار
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  ی پولیها استی س)To Be(وضع مطلوب  .5-2
مدسـازی  اتـوان وضـع مطلـوب بـرای کار        ی مـ  یا ز مطالعات کتابخانـه   یو ن  با توجه به مطالب فوق    

  :به شرح زیر برشمرد) مدت و بلندمدت  کوتاهکیبه تفک(سیاست پولی در اقتصاد ایران را 
  

  مدت  کوتاه)الف
  .)2000لور، یت و 1390زاده و برادران شرکا،  داهللای ()نرخ ارز اسمی(های تثبیتی در متغیرهای کلیدی  رسانی سیاست به حداقل -
هـای ارزی، مـالی و اعتبـاری در جهـت افـزایش               سیاسـت ا  های پولی ب    هماهنگی نسبی سیاست   -

  .)1385پور،  یفی و سییختا (اثرگذاری سیاست پولی
   بخشی به ابزارهای سیاست پولی تنوع -
  .)2000لور، یت (کید بیشتر بر سیاست پولی مبتنی بر قاعده نه مصلحتأت -
  .)1389، یهمت (از ابزارهای اسالمی در مدیریت بازار پولگیری  بهره -
  .)1391حصارزاده،  (اصلی بانک مرکزی و پایبندی به تبعات آن) وظیفه(باز تعریف اولویت  -
  .)1391حصارزاده،  (سازی انتظارت عاملین اقتصادی در ارتباط با نقش بازار پول در تأمین مالی اقتصاد منطقی -
   عنوان ابزار سیاست پولی د و فروش اوراق مشارکت بهبسترسازی جهت خری -
  .)1392، ی و قربانینیمز ()از منظر تبعات آن بر بازار پول(مدسازی عملکرد صندوق توسعه ملی اکار -

 

   بلندمدت)ب
 ،1391،  یمظـاهر  ( در انتخـاب ابزارهـای سیاسـتگذاری       ژهیـ و   بـه  افزایش اسـتقالل بانـک مرکـزی       -
  .)1391، یهررمطی م و1391اسحاق،  آل

 ،1391،  یمظاهر (های پولی    سیاست نمودنافزایش شفافیت بانک مرکزی در اجرا و عملیاتی          -
  .)1391 حصارزاده،  و1391، یرمطهری، م1391اسحاق،  آل

 ،1385پور،  یفی و سییختا، 1381 و آتشک، یدرگاه (هدفگذاری نرخ تورم و پایبندی به آن -
  .)2010ن، یشکی م و1390داهللا زاده و برادران شرکا، ی

 ،1385، پـور  یفی و سـ  یی، ختـا  1381 و آتـشک،     یدرگاه (مدیریت و کنترل انتظارات تورمی     -
  .)2010ن، یشکیمو  1390زاده و برادران شرکا،   داهللای

  .)2000لور، یت (دستیابی به قاعده پولی مطابق با ادوار تجاری در اقتصاد ملی -
 ).1391زاده، حصار (کاهش سهم دولت در بازار پول -
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  SWOTتحلیل ماتریس  .6
ـعف، فرصـت      در ادامه جهت تبیین چشم     ـوت، ض ـاط ق ـتفاده از نق ـالش   انداز و تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با اس ـا و چ ـای   ه ه

ـیش از ایـن       . گردند  های پیشنهادی استخراج می      پرداخته و استراتژی   SWOTاستخراج شده به اجرای تکنیک       همانگونه که پ
. پرداخته شد ) 3بخش  (و بررسی وضع مطلوب     ) 2بخش  (شناسی وضع موجود      های پیشین به آسیب     دید در بخش  مشاهده گر 

های عملیاتی برای گذار از        به استخراج استراتژی   SWOT بخش قبلی و با استفاده از تحلیل         2های     با توجه به یافته    بخشدر این   
  . نشان داده شده است)3(نتایج در جدول .  راه قرار گیردوضع موجود به وضع مطلوب پرداخته تا مبنای تدوین نقشه

  
 ها برای مدیریت سیاست پولی در اقتصاد ایران ها و چالش استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت. 3جدول 

  برای SWOTماتریس 
  مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران

  :(S)ها  قوت
های   تعدد بانک-

 خصوصی
  

  :)W(ها  ضعف
) هدف (تی اولویریگی در پی بانک مرکزیفیبالتکل) 1

 ی پولاستینبود قاعده س) 2؛ استگذاری خود در سیاصل
 در کیستماتیانحراف س) 3؛ یمشخص در بانک مرکز

) 4؛  توسعهیها  در طول برنامهی پولاستیعملکرد س
نداشتن ) 5؛ ی نظارت– یاستی سیها  بستهییعدم کارا

 ی پولستگذارایعدم توجه س )6؛ یاستقالل بانک مرکز
 و ی مقطعیها واکنش )7؛ به دوران رکود و رونق

عدم تحقق  )8 ؛ دولت نسبت به تورمیا آستانه
 پنج ساله اول تا یها  تورم در طول برنامهیهدفگذار

  .چهارم توسعه

  :(O)ها  فرصت
 یگسترش بانکدار -؛ ی صندوق توسعه ملسیتأس -

  ؛کیالکترون
  ؛ی دولتیها  بانکیساز یخصوص-

S.O.:  
 از استفاده زی پره-

از منابع صندوق 
 در یتوسعه مل

 نی تأمیراستا
  )ک ( دولتیمال

W.O:  
 بر دیکأ با تنظارتی  -2  ؛ یاستی سیها  بستهیی کاراشی افزا-1

 ی سازوکار مناسب براجادی ا-3 ؛ )ک(ی کی الکترونیبانکدار
 -4 ؛ )ک(ی  پولاستیانتشار اوراق مشارکت به عنوان ابزار س

ی  بانک مرکزیها استی سیی کارای و ارتقایشبخ تنوع
  )ب(

  :(T)تهدیدها 
 رشیپذ. 2 ؛ رانی در اقتصاد ای تورم ساختارکیوجود . 1

 .3؛  و مردماستگذاری مزمن و ماندگار توسط سم،یتورم مال
 در اقتصاد ی پولاستگذاری سی اعتبار و اثرگذارفیتضع

 شیافزا .5ی؛  پولاستگذاریعدم اعتماد مردم به س .4؛ رانیا
؛ رانی دولت در اقتصاد ایوجود سلطه مال .6ی؛ نگیمستمر نقد

 شیافزا. 8ی؛  دولت به بانک مرکزی خالص بدهشیافزا . 7
 و ی مالتیماه .9ی؛  بانک مرکزی خارجیها ییدارا
 ندهی فزاانیری و ج دولت به بانک مرکزیها ی بدهیا بودجه
 ی مالستای سریتحت تأث (ی بانک مرکزی خارجیها ییدارا

 بر ی نفتی درآمدهایها نوسانتوجه   قابلریتأث .10؛ )دولت
 دولت در ینقش اساس. 11ی؛  بانک مرکزیعملکرد پول
  .یها به بانک مرکز  بانکی بدهشیافزا

S.T.:  
 استقالل شی افزا-

 بانک ینسب
  ؛)ب(ی مرکز
کاهش -
 یها استیس
ی  و اجباریفیتکل

  )ب(

W.T.:  
 ی هدفگذاریر راستا دی ارزیها استی سی هماهنگ-1

 مناسب با دوران رکود و ی پولاستی اعمال س-2 ؛تورم
 ی برای اسالمی مالی استفاده از ابزارها-3؛ ) ب (رونق
 ی هماهنگ-4؛ )ک(ی  پولاستی سی ابزارهایبخش تنوع

 کاهش انتظارات -5؛ )ب(ی  و مالی پول،ی ارزیها استیس
بات در  ثجادی ا-6؛ )ب(ی  پولاستگذاری مردم و سیتورم
 شی در افزای پولهیکاهش سهم پا -7؛ )ب(ی  پولهیرشد پا
 ی کنترل تورم و ثبات مالاستی اتخاذ س-8 ؛ )ب(ی نگینقد

 .)ب(ی  بانک مرکزی اصلتیعنوان اولو به

  .قی تحقجینتا: مأخذ
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55       نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران

  و نقشه راهتحلیل شکاف .7
شود تحلیل    ر تالش می   در ادامه کا   SWOT) ماتریس (تحلیل روش به ها  از استخراج استراتژی   پس

 و موجـود  وضـع  میـان  فاصـله  بررسی را شکاف تحلیل توان  می ،طور کلی  به. شکاف صورت گیرد  
 که معنا نی، به ا  دانست مطلوب وضع به حصول جهت راهکارهایی به دستیابی جهت مطلوب وضع
 تعریـف  و شناسـایی  بـه  مـشخص  های  وضعیت موجود در قالب معیارها و شاخص       شناسایی از پس
 قـرار  بررسـی  مورد موجود فاصله کاهش و آن به دستیابی نحوه سپس ،شده   پرداخته مطلوب وضع
 یقـ ی حاصل از مطالعـات تطب     یها افتهیز  یو ن  SWOT  از تحلیل  ج حاصل ینتا  در مرحله بعد   .گیرد می

قالـب   بلندمـدت در   و مـدت  کوتـاه  تفکیک به  ی پول یها استی س ه در قالب نقشه را    و نظر خبرگان  
  .نده ادیاستخراج گرد) 4( جدول

 

  یریت سیاست پولی در اقتصاد ایران چارچوب کلی برای گذار از وضع موجود به مطلوب مد.4جدول 
  بلندمدت  مدت کوتاه  بلندمدت  مدت کوتاه  بلندمدت  مدت کوتاه  وضع موجود  وضع مطلوب  یاتی عملیراهکارها  ها یاستراتژ

 بانک یفیبالتکل -
 یریگی در پیمرکز
 یاصل) هدف (تیاولو

  ؛استگذاریخود در س
 استینبود قاعده س -
 مشخص در بانک یپول

  یمرکز
 کیستماتیانحراف س -

 استیدر عملکرد س
 در طول یپول
   توسعهیها برنامه

عدم توجه  -
 به ی پولاستگذاریس

  دوران رکود و رونق
 و ی مقطعیها واکنش -

 دولت نسبت به یا آستانه
  تورم

عدم تحقق  -
 در  تورمیهدفگذار

 پنج یها طول برنامه
ساله اول تا چهارم 

  توسعه
 تورم کیوجود  -

  رانی در اقتصاد ایساختار

 استفاده از -
 ی مالیابزارها
 ی برایاسالم
 یبخش تنوع

 یابزارها
  .ی پولاستیس

 ی هماهنگ-
 ی ارزیها استیس

 یدر راستا
   تورمیهدفگذار

 استی اعمال س-
 مناسب با یپول

دوران رکود و 
  رونق

 و یبخش ع تنو-
 یی کارایارتقا

 بانک یها استیس
  یمرکز

 استی اتخاذ س-
و (کنترل تورم 
) یثبات مال

 تیعنوان اولو به
 بانک یاصل

 یمرکز
  

 و ینیب شی پ-
 یگذار هدف

تورم توسط 
  .یبانک مرکز

 شی افزا-
 بانک تیحساس
 به تورم یمرکز

کاهش آستانه (
 بانک تیحساس

 به یمرکز
  ).تورم

 نگاه لی تعد-
 دولت یا بودجه

به بانک 
  .یمرکز

 فی تکلنیی تع-
نقش بانک 

 در اقتصاد یمرکز
 حاًیترج (یمل

کنترل تورم و ثبات 
  )یمال

 ی آزادشی افزا-
عمل بانک 

 در یمرکز
  استیس

 استی سی اجرا-
  . تورمیهدفگذار

 و فی تعر-
 به قاعده یابیدست
 در ی پولاستیس

  کشور
 و ی انضباط پول-

  . دولتیمال
 افزایش کارایی -

های پولی  سیاست
به عنوان تابعی از (

  )اقتصادیشرایط 

 یساز ینطقم -
 نیانتظارت عامل

 در ارتباط با یاقتصاد
نقش بازار پول در 

   اقتصادی مالنیتأم
 ی نسبی هماهنگ-
 ی پولیها استیس
 ،ی ارزیها استیباس
 در ی و اعتباریمال

 شیجهت افزا
 استی سیاثرگذار
  یپول

 از یریگ  بهره-
 در یالم اسیابزارها
   بازار پولتیریمد
 یرسان  به حداقل-
 در یتی تثبیها استیس
نرخ  (یدی کلیرهایمتغ

  )یارز اسم
 به یبخش  تنوع-

  ی پولیابزارها
 بر شتری بدی تاک-
 بر ی مبتنی پولاستیس

  قاعده و نه مصلحت

 یهدفگذار-
نرخ تورم و 

   به آنیبندیپا
 به یابی دست-

 یقاعده پول
مطابق با ادوار 

ر  دیتجار
  یاقتصاد مل

 دولت یوجود سلطه مال -
نداشتن - ران؛یدر اقتصاد ا

 از زی پره-
استفاده از منابع 

 کاهش -
 یها استیس

 نهی بهتیری مد-
منابع صندوق 

 یجی کاهش تدر-
 دولت یا اتکا بودجه

 یمدسازا کار-
عملکرد صندوق 

استقالل  شی افزا-
 ،یبانک مرکز
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5  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست          56

  بلندمدت  مدت کوتاه  بلندمدت  مدت کوتاه  بلندمدت  مدت کوتاه  وضع موجود  وضع مطلوب  یاتی عملیراهکارها  ها یاستراتژ
  یاستقالل بانک مرکز

توجه نوسانات   قابلریتأث -
 بر ی نفتیدرآمدها
 بانک یعملکرد پول
 یمرکز

صندوق توسعه 
 ی در راستایمل

 ی مالنیتأم
  دولت

  یتوسعه مل  ی و اجباریفیتکل
 نگاه لی تعد-

 دولت یا بودجه
به بانک 

  .یمرکز

 و ی بانکستمیبر س
  یبانک مرکز

 ی آزادشی افزا-
 ی مرکزعمل بانک

  ها یاستگذاریدرس

از  (یتوسعه مل
منظر تبعات آن 
  )بر بازار پول

 در انتخاب ژهیو به
 یابزارها

  یاستگذاریس
 کاهش سهم -

  دولت در بازار پول

 اعتبار و فیتضع -
 استگذاری سیاثرگذار

  رانی در اقتصاد ایپول
عدم اعتماد مردم به  -

  ی پولاستگذاریس

  

 استقالل شی افزا-
 بانک ینسب

  یمرکز
 ی هماهنگ-

 ،ی ارزیها استیس
 ی و مالیپول

 شیفزا ا-
 یاتی عملتیشفاف

  یبانک مرکز
 شی افزا-

 ییپاسخگو
  یبانک مرکز

 شی افزا-
استقالل بانک 

 در اتخاذ یمرکز
 ی پولیها استیس

در مقابل 
 یها استیس

 ی و ارزیا بودجه
  ... . و .دولت

  

 شی افزا-
 بانک تیشفاف

 در یمرکز
 یاتیاجرا و عمل
کردن 

 یها استیس
  یپول

 م،ی تورم مالرشیپذ -
ماندگار توسط مزمن و 

   و مردماستگذاریس
  

 کاهش انتظارات -
تورمی مردم و 
  سیاستگذار پولی

 افزایش -
حساسیت بانک 
  مرکزی به تورم

  حرکت به-
طرف تعدیل 

انتظارات تورمی 
مردم و ثبات 
  بخشی به آن

  
 و تیری مد-

کنترل 
انتظارات 

  یتورم

 یها  بستهییعدم کارا -
  ی نظارت- یاستیس

 یی کاراشی افزا-
 و یاستی سیها بسته
 بر دی با تاکینظارت
  یکی الکترونیبانکدار

 سازوکار جادی ا-
 انتشار و یمناسب برا

معامله اوراق مشارکت 
 به عنوان ابزار

 ی پولاستیس
  

  

 بر دیکأ ت-
 یبانکدار
 یکیالکترون

 شی افزایبرا
 یها  بستهییکارا
 و یاستیس

  ینظارت

 بازار جادی ا-
 دی خری براهیثانو

راق و فروش او
  مشارکت

 به -
 یرسان حداقل

 ی مالیازهاین
دولت در 

 یها استیس
 باز -ی اعتبار

 الزامات فیتعر
 مورد یا توسعه

 نی در تدوازین
  .یاستی سیها بسته

 ی بسترساز-
 و دیجهت خر

فروش اوراق 
مشارکت به 
عنوان ابزار 

  ی پولاستیس
 فی باز تعر-

 فینقش وظا
 در یبانک مرکز
 در رانیاقتصاد ا
 تجارب یراستا

 یکشورها
  منتخب

  

 ی خالص بدهشیافزا -
 -ی دولت به بانک مرکز

 یها یی داراشیافزا
  ؛ی بانک مرکزیخارج

  ی؛نگی مستمر نقدشیافزا -
 یا  و بودجهی مالتیماه -

 دولت به بانک یها یبده
 ندهی فزاانیجرو  یمرکز
 بانک ی خارجیها ییدارا

  ی؛مرکز
  دولت در ینقش اساس -

ها به  ک بانی بدهشیافزا
  ؛یبانک مرکز

  

 ثبات در جادی ا-
  ی پولهیرشد پا

 هی کاهش سهم پا-
 شی در افزایپول

 ینگینقد
  

 کاهش -
 اتکا یجیتدر
 دولت یا بودجه
 ی بانکستمیبر س

  .یو بانک مرکز
 کاهش -

 یجیتدر
استقراض از 

  .ی بانکستمیس

 و ی انضباط پول-
   دولتیمال

 عدم استفاده از -
 در یمنابع بانک

 ی جاریاه نهیهز
  دولت

 استقالل -
 ی پولیها استیس

نسبت به 
 یها استیس
 یا  بودجه-یمال

 زیدولت و ن
 یها استیس

  .یارز

 سهم شی افزا-
 ستمی سینسب
 بیضر (یبانک
در خلق ) یتکاثر

  ینگینقد

 ی و مالیانظباط پول
  دولت

  .قیج تحقینتا: مأخذ
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57       نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران

  یاستی سیشنهادهای و ارائه پگیری نتیجه .8
ـود    گونهتوان این   بندی کلی می     موجود و وضع مطلوب سیاست پولی در اقتصاد ایران در یک جمع            با بررسی وضع    بیان نم

 نیـ در ا . باشـد   می)  نقشه راه  کیدر قالب    (ری فراگ یکه مدیریت سیاست پولی در اقتصاد ایران نیازمند اصالحات ساختار         
ـز   وعات بررسـی شـده     تفکیک موض  بهها و راهکارهای عملیاتی       ترین استراتژی   رابطه مهم  ـده      در  و نی ـا قاع ـه ب منـدی     رابط
  :باشند به شرح زیر میمدت و بلندمدت  های پولی به تفکیک کوتاه سیاست
  مدت مندی سیاست پولی در اقتصاد ایران در کوتاه های عملیاتی برای قاعده  راهکارها و برنامه)الف

  بینی و هدفگذاری تورم توسط بانک مرکزی پیش -
  )کاهش آستانه حساسیت بانک مرکزی به تورم(یت بانک مرکزی به تورم افزایش حساس -
  ای دولت به بانک مرکزی تعدیل نگاه بودجه -
  مندی سیاست پولی در اقتصاد ایران در بلندمدت های عملیاتی برای قاعده  راهکارها و برنامه)ب
  )بات مالیترجیحاً کنترل تورم و ث(تعیین تکلیف نقش بانک مرکزی در اقتصاد ملی  -
  افزایش آزادی عمل بانک مرکزی در سیاست -
  اجرای سیاست هدفگذاری تورم -
  )های اقتصادی تا سیاسی کید بر سیکلأویژه با ت به(تعریف و دستیابی به قاعده سیاست پولی در کشور  -
  )عنوان تابعی از شرایط اقتصادی به(های پولی  افزایش کارایی سیاست -

ـتقالل بانـک مرکـز                 در رابطه با کاهش سلط     ـزایش نـسبی اس  بـه تفکیـک     یه مالی حاکم بر اقتصاد ایـران و اف
  :توان به موارد زیر اشاره نمود یمدت و بلندمدت م کوتاه

  مدت های عملیاتی برای کاهش سلطه مالی و افزایش نسبی استقالل بانک مرکزی در کوتاه  راهکارها و برنامه)لفا
   ملیمدیریت بهینه منابع صندوق توسعه -
  ای دولت به بانک مرکزی تعدیل نگاه بودجه -
  های عملیاتی برای کاهش سلطه مالی و افزایش نسبی استقالل بانک مرکزی در بلندمدت  راهکارها و برنامه)ب
  ای دولت بر سیستم بانکی و بانک مرکزی  بودجهیکاهش تدریجی اتکا -
  ها افزایش آزادی عمل بانک مرکزی در سیاستگذاری -

  :توان به موارد زیر اشاره نمود یمدت و بلندمدت م  نظارتی به تفکیک کوتاه-های سیاستی ابطه با افزایش کارایی بستهدر ر
  مدت  نظارتی بانک مرکزی در کوتاه-های سیاستی  های عملیاتی برای افزایش کارایی بسته  راهکارها و برنامه)الف
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  های سیاستی و نظارتی رایی بستهکید بر بانکداری الکترونیکی برای افزایش کاأت -
   نظارتی بانک مرکزی در بلندمدت-های سیاستی های عملیاتی برای افزایش کارایی بسته راهکارها و برنامه )ب
  ایجاد بازار ثانویه برای خرید و فروش اوراق مشارکت -
  های اعتباری به حداقل رسانی نیازهای مالی دولت در سیاست -
  های سیاستی ای مورد نیاز در تدوین بسته وسعهباز تعریف الزامات ت -

   :توان به موارد زیر اشاره نمود ی مزی و بلندمدت نمدت  پولی به تفکیک کوتاهیها در رابطه با کاهش نقش دولت در ناکارایی سیاست
  مدت های عملیاتی برای کاهش نقش دولت در ناکارایی سیاست پولی در کوتاه  راهکارها و برنامه)الف

  ای دولت بر سیستم بانکی و بانک مرکزی  بودجهیاهش تدریجی اتکاک -
   کاهش تدریجی استقراض از سیستم بانکی -
  های عملیاتی برای کاهش نقش دولت در ناکارایی سیاست پولی در بلندمدت  راهکارها و برنامه)ب
  انضباط پولی و مالی دولت -
  های ارزی ای دولت و نیز سیاست  بودجه-های مالی های پولی نسبت به سیاست استقالل سیاست -
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