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پولی است که به ارزیابی  هنهاد مستقلی متشکل از خبرگان حوز ،شورای سیاست پولی در سایه
دستیابی به  برای ها سیاست تغییر مناسبدر رابطه با  هاییپیشنهاد پرداخته وی بانک مرکزی ها سیاست
بوده و با  سیاستگذاربا  نظران صاحبحلقه ارتباطی  تواند می این شورا .دهد میارائه  آن اهداف
های پولی و مالی و بررسی نقاط قوت و  نهاداتخاذ شده توسط ی ها سیاستدر خصوص  رسانی اطالع

 این مقاله به. با جامعه را فراهم آوردان ذارسیاستگ، موجبات تعامل و پاسخگویی بهتر ها آنضعف 
و با ذکر پردازد  میبانک مرکزی  ارکان مهمیکی از  عنوان بههای شورای پول و اعتبار  محدودیت

همچنین،  .کند میاشاره  ها سیاستگذاریدر بهبود  آن ه تعامل و نقشنحو بههای شورای در سایه،  مزیت
در سایه شامل اهداف، کارکردها، ترکیب اعضا، تواتر  ابعاد مختلف تشکیل شورای سیاست پولی

 .استدر این مقاله بررسی  ها از موضوعات مورد  نحوه تعامل آن با رسانه و رسانی اطالعبرگزاری جلسات و 
ارتقای سطح کیفی تصمیمات پولی با  توان به های تشکیل چنین شورایی می کارکردترین  مهماز 
و ، استقالل مالی تشکیل شورا ین چالش حال حاضرتر مهم .شاره کردتخصصی ای ها تحلیلی از گیر بهره

مالی بسیاری از مراکز علمی و  تأمینادامه حیات مستقل آن از مقامات پولی و مالی است که با توجه به 
  .رسد می نظر بهمشکل  با استفاده از منابع عمومی،تحقیقاتی 

  
 .JEL: E52, E58, E61بندی  طبقه

 .شورای پول و اعتبار، پاسخگویی، سیاست ارتباطی، شورای سیاست پولی در سایه :کلیدی های واژه

   

                                                 
 18/6/1394: تاریخ پذیرش          11/5/1394: تاریخ دریافت* 
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  مقدمه. 1
ی پولی، اعتماد و اطمینان مردم و اهل فن به ها سیاستیکی از اصول اولیه موفقیت در اجرای 

خاص حاصل ارائه اطالعات، تعامل و  طور بهاست و این اطمینان و اعتماد  ها سیاستاین 
شده در اقتصاد به عموم مردم  ی مختلف اعمالها سیاستپاسخگویی بانک مرکزی در خصوص 

ی پولی و ها سیاستگیری در خصوص  البته در اکثر مواقع، تصمیم. باشد ان مینظر صاحبو 
مردم کار چندان اعمال آن بر عهده متخصصین آن حوزه بوده و توضیح و تبیین آن برای عامه 

حیطه اختیارات بانک مرکزی و  ویژه بهدر بسیاری از کشورها مردم با وظایف و . ای نیست ساده
ندارند که ایران نیز از این موضوع  آشنایی ها آنگذاری آن بر وضعیت اقتصادی و معیشت  اثر

خاطبین را به از اتفاقات اقتصادی توجه م بعضیحال در برخی از مواقع،  با این. نیست مستثنا
و  1392های  که سال کند میی بانک مرکزی جلب ها سیاستی اقتصادی از جمله ها سیاست

 نقطه به نقطهنرخ تورم  1392نخست سالچرا که در نیمه  ،ها بوده است از جمله این سال 1393
این تورم، در پی . درصد بود 30درصد و متوسط نرخ تورم این سال باالتر از  40ماهیانه باالتر از 

ی دولت، ها سیاستها و  یافتن مسئول آن، عالوه بر بحث تحریم در جهتها رسانهمطبوعات و 
  . ی بانک مرکزی را نیز در این مهم دخیل دانستندها سیاستگذاری

دلیل تورم و  نخست؛حلقه مفقوده این زنجیره، وجود نهاد مستقلی است که  رسد مینظر به
بانک ویژه  ها، به سهم هر یک از این نهاد ؛دوم. های دخیل در ایجاد آن را شناسایی کند نهاد

راهکارهای مربوط به  سوم؛متولی کنترل تورم را در میزان آن مشخص کرده و  عنوان بهمرکزی 
  .یک ناظر بیرونی پیشنهاد دهد عنوان بهکنترل و مهار تورم را 

و  ندی پولی، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کها سیاستبا رصد  اندتو میچنین ناظری 
شده  نقشه راهی برای بانک مرکزی برای دستیابی به هدف کنترل تورم و سایر اهداف تعیین

 ها یا کمک به رشد اقتصادی ترسیم نماید به ثبات در بازار ارز و سایر دارایی برای آن همچون کمک
چنین . اش غلبه داشته باشد نداشته و وجه علمی آن بر وجوه سیاسیکه این نقشه جنبه تحمیلی 

و آگاهی دادن به عامه  ها رسانهبا ارتباط مستقیم با مردم از طریق مطبوعات و  تواند مینهادی 
های مرکزی در چنین کاری با آن  های سیاسی و عملیاتی که بانک مردم فارغ از محدودیت

های اقتصادی را برای عموم مردم  گیری ی پولی در تصمیمها سیاستجایگاه  تنها نهمواجهند، 
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 39   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

 ری اقتصادی که بانک مرکزی بنا بها حوزهبر  گذار بلکه با شناسایی سایر عوامل اثر ،مشخص کند
است، در تعدیل و منطقی شدن انتظارات از بدنه  ها آنوظایف خود مسئول مداخله در 

های مطرح در این زمینه  نهاددر بیشتر کشور این. شدکارشناسی و اجرایی بانک سهم داشته با
  . مطرح و شناخته شده است 1ی یا سیاست پولی در سایهسیاستگذارشورای  عنوان تحت

بود که در دهه آمریکا ایاالت متحده  گرفتکشوری که چنین نهادی در آن شکل  نخستین
هدف اصلی این شورا،  .ان سیاست پولی در آن ایجاد شدنظر صاحبشورایی متشکل از  1970

این نوشتار . بود2 (FOMC) ارزیابی تصمیمات و اعمال سیاستی شورای بازار باز فدرال رزرو
ضمن مطالعه مزایا و منافع تشکیل شوراهای سیاست پولی در سایه، به بررسی تجارب کشورهای 

هدف از مطالعه تجارب جهانی در زمینه . پردازد با تشکیل و عملکرد این شوراها میمنتخب در رابطه 
تشکیل شوراهای سیاست پولی در سایه آن است که ابعاد مختلفی شامل اهداف و کارکردهای 

و نحوه تعامل با مردم  رسانی اطالعی ها کانالشورای در سایه، ویژگی اعضای شورا و همچنین 
  . مشخص گردد

از مقدمه، در بخش دوم مزایای شوراهای پس . بخش تشکیل شده است 7این نوشتار از 
، آمریکا در بخش سوم، تجارب ایاالت متحده. گیرد میسیاست پولی در سایه مورد مطالعه قرار 

در بخش . دشو میکانادا، انگلستان و اتحادیه اروپا در رابطه با تشکیل شوراهای در سایه بررسی 
بار، نقش شورای سیاست پولی در ساختار فعلی شورای پول و اعت شناسی آسیبچهارم ضمن 

 .گیرد میی پولی مورد مطالعه قرار ها سیاستو در نتیجه کارایی  ها چالشسایه در رفع برخی از این 
در بخش پنجم جوانب و ابعاد مختلف تشکیل شورای در سایه در اقتصاد ایران مورد بحث قرار 

به  ،ی تشکیل چنین شوراییها چالشو در دو بخش پایانی نوشتار نیز ضمن شناسایی گیرد  می
  .دشو میارائه پیشنهادات و راهکارهای سیاستی در این خصوص پرداخته 

  
  
  

                                                 
1. Shadow Monetary Policy Committee 
2. Federal Reserve’s Open Market Committee 
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 11های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    40

 مزایای شوراهای سیاست پولی در سایه. 2
منطقه یورو  و اخیراً شوراهای سیاست پولی در سایه در کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا

حضور این شوراها . کنند ی پولی مناسب بیان میها سیاستنظرات مستقل خود را در رابطه با 
در ارائه اطالعات به عموم مردم در خصوص تحلیل وضعیت اقتصادی و اثرات  تواند می

توانند نهاد  این شوراها همچنین می. یی داشته باشدسزا بهی جاری بانک مرکزی نقش ها سیاست
ی مناسب پولی مطلع سازند ها یاستسات علمی خود در رابطه با نظر نقطهپولی را از  سیاستگذار

  . ی کارا ایفا نمایندها سیاستو از این طریق نقش فعالی در اتخاذ 
ی اتخاذ شده به شکل مستمر، ها سیاستوجود این شوراها و اعالم نظرات اعضا در رابطه با 

ی ارتباطی بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی در راستای توضیح ها سیاستدر بهبود  تواند می
های سیاستی شورای در دیگر، انتشار بیانیه عبارت به. باشد مؤثرها سیاستگذاریو منطق  الیلد

در . ارتقا یابد - بانک مرکزی - پولی سیاستگذارتا میزان تعامل و شفافیت نهاد  دشو میباعث سایه 
  .ات بیشتری ارائه خواهد شدراجع به هر یک از این مزایا توضیحادامه، 

  

  ی ارتباطی بانک مرکزیها سیاستبهبود  .2-1
ی پولی تبدیل شده است سیاستگذاربه جنبه مهمی از  رسانی اطالعدر طول دو دهه گذشته، 

در حال حاضر این اجماع در میان . ی که اهمیت آن روز به روز در حال افزایش استنحو به
ی بانک ها سیاستو رسانی مناسب در رابطه با اقدامات  اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطالع

  .است ضروری -هستند مواجه آن با اقتصادی کارگزاران که–در کاهش نااطمینانی مرکزی، 
دهی  بر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل مؤثری کنترل امعن سیاست پولی موفق تنها به

ی در کارایی مؤثرنقش  ،تحوالت آینده متغیرهای کلیدی اقتصاددر مورد انتظارات کارگزاران 
ی ارتباطی ها سیاستنقش شوراهای سیاست پولی در سایه در بهبود .سیاست پولی برعهده دارد

  : قابل بررسی است دیدگاهبانک مرکزی از دو 
  پولی با عموم مردم و فعاالن بازارهای مالی  سیاستگذارتعامل بهتر مقام  -
ی ها حوزهو متخصصین مستقل  تقویت ارتباط و تعامل مقامات پولی با جامعه دانشگاهی -

  پولی و بانکی
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 41   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

شوراهای در سایه حاکی از  رسانی اطالعشده در خصوص نحوه تعامل و  ی انجامها بررسی
مسئول انتشار آرا و نظرات شورا در رابطه با ی اقتصادی ها رسانه ویژه بهها رسانهآن است که 

پولی  سیاستگذاربندی نظرات اعضا در قالب پیشنهاد شورا به  جمع. هستندی پولی ها سیاست
سیاستی و -مقاالت تحلیلی. دشو میمنتشر  ها رسانهمرتب در درگاه الکترونیکی این  طور به

ی جمعی در رابطه با وضعیت اقتصاد، ها رسانهاظهارنظرهای اعضای شورای در سایه در 
در ارتقای درک  تواند میی مناسب پولی ها سیاستمتغیرهای کلیدی و همچنین  انداز چشم

 .ها مثمرثمر باشد آتی اقتصاد و در نتیجه شکل گیری انتظارات آن انداز چشمعموم از شرایط جاری و 
ی ارسالی از سوی ها پیامبرخوردار است، سادگی و قابل فهم بودن  ای ویژهالبته آنچه از اهمیت 

پیچیدگی و مبهم بودن اطالعات باعث بدفهمی عموم و تحریف تصویر . این شورا به مردم است
ی دیگر وجود شوراهای در سایه از سو. دشو میواقعی شرایط اقتصادی در اذهان عمومی 

ی پولی ها حوزهموجب تقویت ارتباط مقامات پولی با جامعه دانشگاهی و متخصصین  تواند می
ی مناسب و ها سیاستدر اتخاذ  تواند میان اقتصادی، نظر صاحباین ارتباط بیشتر با . دشو
همچنین تعامل مقام پولی با . یی داشته باشدسزا بهفارغ از مالحظات سیاسی نقش  ،نگام پولیه به

  .در بهبود سیاست های ارتباطی با عموم مردم نیز کارگشا باشد تواند میجامعه دانشگاهی 
  

  ها سیاستپولی در رابطه با تبیین منطق اعمال  سیاستگذارمقام  ترغیب. 2-2
ی اتخاذ شده و ها سیاستشوراهای در سایه از طریقارائه اطالعات و اظهارنظر راجع به 

نقش  سیاستگذارتوانند در افزایش تعامالت و سطح پاسخگویی مقام  ی بهینه پولی میها سیاست
یک ناظر بیرونی قادر است تا از طریق تعامل با  مثابه بهشورای در سایه . سزایی داشته باشند هب

  .ها ترغیب نماید گیری را به ارائه توضیحات در رابطه با منطق تصمیم سیاستگذارفعاالن اقتصادی، مقام 
  

ی علمی اعضای ها تحلیلی از گیر بهرهارتقای سطح کیفی تصمیمات پولی با . 2-3
 شورای در سایه
نحوی است که  که ترکیب و ساختار شوراهای سیاست پولی در سایه به با توجه به این

 تواند می ،دارد بر ات تحقیقاتی را درمؤسسای از جامعه دانشگاهی و  اقتصاددانان مستقل برجسته
ساختار فعلی شورای پول و اعتبار . بازوی علمی مقام پولی به ایفای نقش بپردازد عنوان به
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ی است که بیشتر نحو به) ی پولی در اقتصاد ایرانسیاستگذاریکی از ارکان مهم  عنوان به(
سمت دولت، تصمیمات  با توجه به تورش ترکیب اعضا به. اعضای شورا از مقامات دولتی هستند

در این شرایط وجود یک شورای در . مصون نخواهد بود ای بودجهظات سیاست پولی از مالح
ی مرتبط ها حوزهان سایر نظر صاحبی پولی و ها حوزهسایه متشکل از دانشگاهیان و متخصصین 

یی سزا بهدر اتخاذ تصمیمات مناسب سیاست پولی و به دور از مالحظات سیاسی نقش  تواند می
 .داشته باشد

  

 کشورها در تشکیل شورای سیاست پولی در سایهبررسی تجربه . 3
ها  هایی در برخی از کشور با توجه به مزایای تشکیل شوراهای سیاست پولی در سایه، چنین شورا

ی پولی مختلف و بررسی مزایا ها سیاستی سیاستی در خصوص اعمال ها توصیهو با هدف ارائه 
شده و هشدار در مورد مسائل پیرامون بانک مرکزی و  ی اتخاذها سیاستو معایب برخی از 

در این .ندا تشکیل شده سیاستگذارترین اقدامات سیاستی ممکن به  پیشنهاد در خصوص مناسب
، آمریکا ساختار منتخبی از شوراهای سیاست پولی در سایه در کشورهای ایاالت متحده بخش

  .دشو یمکانادا، انگلستان و اتحادیه اروپا بررسی 
  

  شورای بازار باز در سایه ایاالت متحده آمریکا. 3-1
از دانشگاه  2توسط پروفسور کارل برونر 1973در سال  1 (SOMC)هشورای بازار باز در سای

 .گذاری شد ملون در ایاالت متحده آمریکا پایه -  از دانشگاه کارنگی 3روچستر و پروفسور آلن ملتزر
است  یشکل گرفت و نهاد مستقل (FOMC)این شورا به موازات شورای بازار باز فدرال رزرو

در . اند ات دانشگاهی و بخش خصوصی انتخاب شده و گرد هم آمدهمؤسسکه اعضای آن از 
ابتدای تشکیل این شورا، هدف اصلی آن ارزیابی تصمیمات و اعمال سیاستی شورای بازار باز 

های این شورا گسترش یافت و  نظر های بعد، حیطه بررسی و اعالم ی سالط. بود  فدرال رزرو
ی پولی و مالی گرفته تا مباحث مرتبط با تجارت ها سیاستاکنون طیف وسیعی از مسائل از 

رسالت این شورا این است که مباحث و . گیرد میی مالیاتی را در بر ها سیاستالملل و  بین
                                                 
1. Shadow Open Market Committee 
2. Karl Brunner 
3. Allan Meltzer 
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ان، اصحاب رسانه و عموم مردم ارتقا دهد با این امید که سیاستگذاربین  را گفتمان سیاستی
  .تری اتخاذ شود تر و عاقالنه تصمیمات سیاستی مناسب

 .مرتب برگزار شده است طور بهی اقتصادی ها سیاست، جلسات شورا برای بررسی 1973از سال 
ای از موضوعات و  ی مختلفی در رابطه با دامنهها تحلیلدر هر نشست، اعضای شورا، مقاالت و 

شورا پس از بررسی و تعامل نظر در رابطه با . نمایند ی کالن اقتصادی ارائه میها سیاستمسائل 
ی ها توصیهین تر مهمکه  کند میتهیه و منتشر   شده، یک بیانیه سیاستی مباحث و مقاالت مطرح

توان در بخش تعاملی  هر یک از این انتشارات را می. سازد نظر آن را منعکس می سیاستی مد
توسط این کمیته شده  نظرات ارائه ها و نقطه دیدگاه. مشاهده کرد1درگاهĤن درآرشیو شورا 

  .کند میاتی که اعضا به آن وابستگی دارند را منعکس نمؤسسهای  مختص به خود بوده و لزوماً دیدگاه
  

  شورای سیاست پولی کانادا. 3-2
را متشکل از  MPC(3(، شورای سیاست پولی2ه تحقیقاتی سی دی هوویمؤسس، 2002در سال 

 طور بههدف از تشکیل این شورا این بود که . و دانشگاهی ایجاد کرد نظر صاحباقتصاددانان 
 -درصدی 2در راستای تحقق هدف تورم –ی مستقلی از سیاست پولی مناسب ها ارزیابیمرتب 

این  .ی اقتصادی ارائه دهدها سیاسترا به بانک مرکزی کانادا، فعاالن بازارهای مالی و مفسرین 
ه سی دی هووی ریاست این شورا را مؤسسعضو است و رئیس  12در حال حاضر دارای  شورا

ی پولی و بازارهای مالی ها حوزهاعضای این شورا از اقتصاددانان برجسته در  .برعهده دارد
روز قبل از اعالم نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا  5 معمول، جلسات شورا طور هب. هستند

نرخی که با آن (اعضا در رابطه با تغییرات نرخ بهره شبانه  و در این جلسات، 4دشو میتشکیل 
همچنین این شورا . کنند  مینظر  اعالم) دهد میقرار  تأثیر تحتبانک مرکزی شرایط پولی را 

                                                 
1. http://shadowfed.org/ 
2. C.D. Howe Institute 

سسه افزایش استانداردهای زندگی ؤمأموریت این م. ه تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی استمؤسسسسه سی دی هووی یک ؤم
  .ی اقتصادی مناسب استها سیاستواسطه ترویج  به

3  . Monetary Policy Council 
  .کند میبار نرخ بهره را اعالم  هفته یک 6بانک مرکزی کانادا هر  .4
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همراه  ی شورا بهها توصیه .دهد مییی را نیز در مورد مسیر نرخ بهره برای سال آتی ارائه ها توصیه
  1.گیرد میه سی دی هووی قرار مؤسسدر درگاه در روز برگزاری جلسات آرای اعضا 

  

  شورای سیاست پولی در سایه انگلستان. 3-3
متشکل از گروهی از اقتصاددانان مستقل است که از  2(SMPC)شورای سیاست پولی در سایه

ند تا بر شو میدور هم جمع  IEA(4(ه امور اقتصادیمؤسسبار در  هر فصل یک 19973ژوئیه 
تصمیمات شورای سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در رابطه با نرخ بهره نظارت نمایند و 

هر ماه ،عالوه بر این.شورا ارائه دهند ی خود را در مورد نرخ سیاستی به اینها توصیههمچنین 
 IEAی ماهانه توسطها گزارشو در قالب  دشو میآوری  یک نظرسنجی اینترنتی از اعضا جمع

ی اعضای شورا در رابطه با نرخ ابزار ها توصیهاین گزارش حاوی آرا، نظرات و . دشو میمنتشر 
اه برای تحوالت نرخ ابزار در معموالً این نظرسنجی در آخر م. سیاست پولی در ماه آتی است

و  ها توصیهبندی و ارائه ها شامل یک جمع هر یک از این گزارش .دشو میآوری  ماه آتی جمع
  .دشو میدر انتهای هر گزارش، تاریخ دقیق نظرسنجی بعدی ذکر  و راهکارهای سیاستی است

برای اعالم نظر در رابطه با  ها آندارند، بیشتر  در کنار وظایفی که هر یک از اعضای شورا
هر ماه صورتجلسات شورای . همواره در دسترس هستند ها رسانهسیاست پولی و حضور در 
و  منتشر 5ه تحقیقاتی لومبارد استریتمؤسسه امور اقتصادی و مؤسسسیاست پولی در سایه توسط 

از زمان تشکیل این شورا، هر زمان که امکان گردهمایی  .دشو میقرار داده  IEAروی درگاه 
 صورت بهالکترونیکی انجام و نتایج آن  صورت بهفیزیکی برای اعضا فراهم نبوده، نظرسنجی 

                                                 
   14صورتجلسات شورا رأس ساعت  و پذیرد میپایان  13و ساعت شود  میشروع  11:30جلسات شورا معموالً ساعت  .1

  .گیرد ه سی دی هووی قرار میمؤسسدر درگاه 
2. Shadow Monetary Policy Committee  

  .برگزار شد 1997در ژوئیه ) MPC(اولین جلسه شورای در سایه بالفاصله پس از تشکیل شورای سیاست پولی . 3
4. Institute for Economic Affairs  

. تأسیس شده است 1955ه تحقیقاتی غیرانتفاعی فعال در حوزه مسائل اقتصادی است که در سال مؤسسسسه امور اقتصادی یک ؤم
  . کند میای از دولت دریافت ن داد کاری یا بودجهرسسه کامالً مستقل از هرگونه گروه یا جناح سیاسی است و قراؤاین م

5. Lombard Street Research 
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نیز  1این نظرسنجی از اعضای شورا همزمان در روزنامه ساندی تایمز(عمومی منتشر شده است 
شورا تعدادی از اعضا  دررأی در هر ماه،  9آوری برای اطمینان از جمع ).دشو میمنتشر 

که چه تعداد اعضا در نظرسنجی شرکت نمایند،  بسته به این. هستند ذخیره و جایگزین صورت به
تحلیل  9 حداقل این است که هر ماه دارداهمیت  آنچه. تعداد کل آرا در هر ماه متفاوت است

و ارائه شود مشخص و مستقل از اعضا در رابطه با تحوالت آتی متغیرهای کلیدی اقتصاد 
آوری گردد و در اختیار شورای سیاست  در رابطه با تعدیل ابزار سیاست پولی جمع اتیپیشنهاد

  .پولی قرار گیرد
  

  ECB(3(2هیئت سایه بانک مرکزی اروپا. 3-4
توسط روزنامه اقتصادی آلمانی هندلزبلت با  2002ر سال دSGC(4(شورای راهبری در سایه

. است ECBاین شورا یک هیئت غیررسمی و مستقل از . همکاری مجله وال استریت تشکیل شد
یی در رابطه با تعدیل ابزار سیاست پولی ها توصیهمنظور ارائه  بار در ماه به اعضای شورا یک

بر  مؤثرو بحث و تبادل نظر راجع به عوامل ) کاهش، افزایش یا عدم تغییر نرخ بهره(
از اعالم  پیشجلسات این شورا تقریباً یک هفته . دهند میی پولی تشکیل جلسه ها سیاست

 از طریق جلسات ماهانه معموالً. گردد میبرگزار  ECBتصمیمات سیاست پولی توسط 
حضوری  صورت بهد و تنها در جلسه ماه نوامبراعضای شورا نشو میکنفرانس تلفنی برگزار 

،اعضای جامعه دانشگاهی، نظر صاحباقتصاددانان . عضو است 15شورا دارای . آیند میگردهم 
ات تحقیقاتی مؤسسو  ها شرکتات مالی و نمایندگان متخصص مؤسسمتخصصین پولی و بانکی 

ی سیاستی شورا در انتشارات ها توصیه.دهند میدر منطقه یورو اعضای این شورا را تشکیل 
در شورا وجود ندارد و  گیری هیچ سیستم رأی. دشو میهندلزبلت که به زبان آلمانی است منتشر 

 بینی پیش SGCهر یک از اعضای . دشو میی سیاستی از طریق اجماع اعضا حاصل ها توصیه
و میانگین  دهند میخود را از نرخ تورم و رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری و آتی ارائه 

 بینی پیشاعضای شورا باید  ،عالوه بر این. دشو میدر گزارشات شورا منعکس  ها بینی پیشاین 
                                                 
1. Sunday Timesnews Paper 
2. ECB Shadow Council 
3. European Central Bank 
4. The Shadow Governing Council 
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 خود از روند آتی نرخ بهره در افق سه ماهه را نیز ارائه دهند که به اصطالح به آن راهنمای
بانک  مؤثرو برقراری ارتباط  رسانی اطالعاین شورا کارکرد مهمی در . دشو میاطالق  1نگر پیش

  . مرکزی اروپا با فعالین اقتصادی دارد
SGC،  که در آن اعضای شورا در خصوص  کند میبه فراخور شرایط اقتصادی مقاالتی را منتشر

در ساختار  .دهند میو راهکارهایی را ارائه  ها توصیهی پیش روی اقتصاد ها چالشموضوعات و 
را  آنخالف سایر شوراها فرد خاصی ریاست  و بر رداتمایزی بین اعضا وجود ند این شورا

نظرات خود  آنکه اعضای  ای شورای سایه، جنبه نرماتیو دارد به این معنها توصیه .برعهده ندارد
  . دهند میارائه  ECBرا در رابطه با عملکرد بهینه 

  . آورده شده است) 1(از اطالعات مربوط به شوراهای در سایه مورد بررسی، در جدول  ای خالصه
 خصوصیات منتخبی از شوراهای سیاست پولی در سایه .1جدول 

 ایاالت متحده  اروپا  انگلستان  کشور
  کانادا  آمریکا

  شورای سیاست پولی  سایهشورای بازار باز در   ECBهیئت سایه   شورای سیاست پولی در سایه  نام شورا

روزنامه اقتصادی  ه امور اقتصادیمؤسس  نهاد مؤسس شورا
 آلمانی هندلزبلت

شورای بازار باز در سایه
 یک نهاد مستقل است

ه تحقیقاتی مؤسس
  سی دی هووی

  2002  1973 2002 1997  سال تأسیس
  12  8 15 14  تعداد اعضا

  9  )بار ماه یک 6هر ( 2  )ماهانه( 12  4*  تواتر تشکیل جلسات در سال
  رأی گیری  اجماع اجماع گیریرأی گیری یا اجماع رأی

   −      −   −  کنفرانس خبری

ه یا رسانه مسئول مؤسسنام 
  انتشار صورتجلسات شورا

ه امور اقتصادی ومؤسس
ه تحقیقاتی لومبارد مؤسس
و روزنامه  IEA،**استریت

 ساندی تایمز

درگاه شورای بازار باز   روزنامه هندلزبلت
  سایه در

ه تحقیقاتی مؤسس
  سی دی هووی

در رابطه بابینی  ارائه پیش
   −   −  ماهانه  - متغیرهای اقتصادی

ارائه اطالعات در مورد مسیر
  )افق یک ساله(    −  )افق سه ماهه(    −  آتی نرخ بهره

 .http://www.iea.org.ukبه آدرس  ی مذکورهای شوراهادرگاه: مأخذ

  .گیرد میصورت عالوه بر برگزاری جلسات شورا در هر فصل از سال، در هر ماه نیز یک نظرسنجی اینترنتی از اعضا  *
 **Lombard Street Research 

  

                                                 
1. Forward Guidance 
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 47   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

  ترکیب اعضای شوراهای سیاست پولی در سایه. 4
در این بخش ساختار شوراهای در سایه از حیث تعداد، تخصص و وابستگی سازمانی اعضا 

این تعداد اعضای دهد میشوراهای منتخب نشان  هبررسی تجرب. گیرد میمورد بررسی قرار 
 یااعضای شوراها معموالً دارای مدرک دکتر. نفر است 10متوسط بیش از  طور بهشوراها 

یی مانند سیاست پولی، بازارهای مالی و بازارهای دارایی از تخصص ها حوزهاقتصاد هستند و در 
اکثر اعضای شوراها از اساتید  دهد مینشان  ها بررسی. علمی و اجرایی الزم برخوردارند

 آمریکا برای مثال، در شورای در سایه کانادا و ایاالت متحده(ند شو میانتخاب  ها دانشگاه
فعال اقتصاددانان برجسته ). ی مختلف هستندها دانشگاهای شورا، اساتید از اعض نفر 5و  6ترتیب به

  .هستندسایر اعضای این شوراها از ات مالی و بازار سرمایه مؤسسات تحقیقاتی مستقل، مؤسسدر 
دارد که اعضا  آنحکایت از  هاییشوراچنین ی الزم برای عضویت در ها ویژگینگاهی به 

و  ها وزارتخانهدارای پست سازمانی در  که نباید در زمان عضویت ابه این معن ،باشندباید مستقل 
 برایاین محدودیت . ی پولی باشندها سیاستهای پولی مسئول اعمال  ی دولتی و نهادها دستگاه

 .گردد می اعمالی پولی ها سیاستگذاریخاص در  یمالحظات سیاسی و جانبداری از حزب جلوگیری از
ی پولی و مالی دارای سیاستگذارالبته استفاده از تجارب متخصصین مستقلی که قبالً در حیطه 

تری از فضای  تصویر مناسب تواند میسوابقی بوده و در حال حاضر در آن مجموعه نیستند 
 ها آنکه تعلقات سازمانی در نظرات  شورا قرار دهد بدون آن یدر اختیار اعضا ها سیاستگذاری

  .باشدالت داشته دخ
  

ساختار شورای پول و اعتبار با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای  شناسی آسیب. 5
  سیاست پولی در سایه در ایران 

یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی در ایران شورای پول و اعتبار است که بخش مهمی از بدنه 
بانک مرکزی، ( دهد میی پولی را تشکیل ها سیاستگیری در خصوص  سازی و تصمیم تصمیم
  :عبارتند از این شورا اعضای. )1398
 ی یا معاون وی یوزیر امور اقتصادی و دارا •

 )رئیس شورا( رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران •

 ریزی کشور یا معاون وی  رئیس سازمان مدیریت و برنامه •
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 وزیران  هیئتدو تن از وزرا به انتخاب  •

 وزیر بازرگانی  •

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی  •
 ریاست جمهوری  تأییدجمهوری اسالمی ایران و 

 دادستان کل کشور یا معاون وی  •

 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  •

 رئیس اتاق تعاون  •

س شورای مجل ،های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات نمایندگان کمیسیون •
 ناظر با انتخاب مجلس عنوان به) هر کدام یک نفر(اسالمی 

بررسی و مقایسه ساختار شورای پول و اعتبار در ایران با برخی از شوراهای سیاست پولی 
در جهان حکایت از آن دارد که این شورا از جهات مختلف خصوصیات یک شورای 

 ها آنی پولی مستقل را دارا نبوده و با مسائلی دست به گریبان است که به برخی از سیاستگذار
  :دشو میاشاره 

 

شفاف و تنفیذ اختیارات کافی از  صورت بهعدم تصریح اهداف سیاست پولی . 5-1
  طرف دولت به شورا

ورود دولت در تصمیمات سیاست پولی و عدم تنفیذ اختیارات کافی به شورای پول و  دلیل به
 عالوه بر این. ی پولی در کشور کمرنگ بوده استها سیاستگذاریدر  اعتبار، نقش مستقل این شورا

های مقام پولی برای  ین محدودیتتر مهمدر اختیار نداشتن ابزارهای سیاست پولی کارا یکی از 
  .ی پولی در کشور استها تسیاساتخاذ 

 

  تعداد زیاد اعضای شورای پول و اعتبار. 5-2
. دهد میقرار  تأثیر تحتی پولی را ها سیاستگیری در خصوص  اندازه شورا، کیفیت تصمیم

اما  ،شورا باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا اعضایی با تجربیات و دانش مرتبط را شامل گردد
. فراهم شود نظر و تبادل  مؤثرتا برای تمام اعضا امکان مشارکت فعال و  به اندازه کافی کوچک باشد

 ها آندرصد از  10عضو دارند و تنها  10تا  5در بیشتر کشورها، شوراهای سیاست پولی بین 
عضو است که  13در حال حاضر شورای پول و اعتبار دارای  .)2007 ،مایر( نفرهستند10بیش از 
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 49   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

افزایش . نیستندحق رأی ودارای  بودهناظر  عنوان بهعضو آن که از نمایندگان مجلس هستند  2
را کاهش و خطر بروز سواری مجانی را  ها آنمیزان مشارکت  تواند می) نفر 10بیشتر از (تعداد اعضا 
اعضا دشوار است  فراوانهمچنین رسیدن به یک اجماع در شوراهایی با تعداد . افزایش دهد

   ).2006 ،سیبرت(
  

  سمت اعضای دولتی تورش ترکیب شورای پول و اعتبار به. 5-3
است که ی یاعضا مربوط بهحق رأی  6حق رأی،  11در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار، از 

رأی مختص وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن  4( خارج از بخش خصوصی هستند
ی و ریز برنامهرأی برای معاون  یکو تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

همچنین )). یا معاون وی(رأی برای دادستان کل کشور  یکنظارت راهبردی رئیس جمهور و 
که در حال حاضر رئیس دفتر رئیس جمهور و مدیر عامل صندوق توسعه ملی  توجه به این با
توان تعداد آرای اعضای دولتی در شورای پول می ،کارشناسان پولی عضو شورا هستند عنوان به

رؤسای اتاق (رأی به اعضای بخش خصوصی  2رأی باقیمانده  3از . رأی دانست 8و اعتبار را 
باال . رأی به رئیس کل بانک مرکزی اختصاص دارد یکو ) عادنتعاون و بازرگانی، صنایع و م

ضمن ) 1به  8(به اعضای داخل بانک مرکزی  یا غیرخصوصی بودن نسبت آرای اعضای دولتی
باعث افزایش احتمال  تواند می ،ی پولیها سیاستگذاریی مالی بر ها سیاستافزایش میزان سلطه 

نظری و ناهماهنگی در رویکرد نبود هم. پولی گرددهنگام خطا در اتخاذ تصمیمات مناسب و به
اعتبار به مباحث سیاست پولی باعث شده است در مواردی بدنه کارشناسی  و اعضای شورای پول

خود کسب  مؤثری مناسب را در زمان ها سیاستبانک مرکزی نتواند تأیید شورا در مورد اتخاذ 
  . هایی شده است مل زیانتحکند و در نتیجه اقتصاد از این ناحیه م

مورد کشور 10ای متشکل از همراه ترکیب اعضا در نمونه اندازه شوراها به )1(در نمودار 
نفر در  24نفر در شورای سیاست پولی مکزیک تا  5اندازه شوراها از . بررسی قرار گرفته است

زی نسبت اعضای داخل بانک مرک بوده،آنچه قابل توجه . شورای راهبری اروپا متغیر است
به اعضای ) وقت در بانک مرکزی هستند انی که دارای یک پست مدیریتی تمامسیاستگذار(

رزرو، سوئد،  اروپا، فدرال(شورا  5در  دشو میطور که مشاهده  همان. بیرونی در شوراها است
اعتبار  و این در حالی است که در شورای پول. هیچ عضو بیرونی حضور ندارد) برزیل و مکزیک
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 51   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

  ضعف در سازوکار پاسخگویی شورا. 5-5
تفویض اختیار به شورای سیاست پولی باید با پاسخگویی همراه باشد تا کنترل مناسب و 

هایی برای اطمینان از پاسخگویی به مجلس و وجود مکانیزم. را تضمین نماید1حاکمیت خوب
البته نکته مهم در رابطه با . دهد میهمچنین عموم مردم، اعتبار و کارایی سیاست پولی را افزایش 

بندی اهداف سیاست پولی، موضوع پاسخگویی این است که بدون تصریح دقیق و اولویت
مروری . های پاسخگویی و ارزیابی میزان موفقیت مقام پولی بسیار دشوار استمطراحی مکانیز

کلی ساز و کارهای پاسخگویی شوراها شامل مواردی  طور بهکه  دهد میبر تجربه شوراها نشان 
ی ساالنه رئیس شورا به مجلس و ارائه نامه ها گزارشنظارت توسط دولت یا مجلس،  نظیر

ی آتی ها سیاستیا گزارشی در خصوص دالیل عدم تحقق اهداف کمی و توضیح  2سرگشاده
های حقوقی  ، پایههمچنین. ی شده استهدفگذاربرای رسیدن به مقادیر  ها آنبندی و زمان

های مرکزی تصریح گردیده و بیشتر رؤسای شوراهای سیاست پاسخگویی در قوانین بانک
 .ندشو میگزارشی از عملکرد سیاست پولی در مجلس حاضر بار در سال برای ارائه  پولی حداقل یک

ای در رابطه با چگونگی پاسخگویی این در حالی است که در قانون پولی و بانکی کشور، ماده
 .شورای پول و اعتبار وجود ندارد

عتبار، ا و با توجه به توضیحات فوق، با فرض عدم تغییر در ساختار کنونی شورای پول
در این شرایط تشکیل شورای سیاست . سیاست پولی از عملکرد مناسبی برخوردار نخواهد بود

دولت در  ای بودجهدر مواردی همچون فشار برای کاهش مالحظات  تواند میپولی در سایه 
اتخاذ تصمیمات سیاست پولی، ارتقای شفافیت و تعامل بهتر با کارگزاران اقتصادی و افزایش 

تنها در  دیگر شورای سیاست پولی در سایه نه عبارت به. گویی شورا مثمرثمر باشدسطح پاسخ
ی مناسب پولی نخواهد بود ها سیاستها رقیب و منتقد بانک مرکزی در اتخاذ  بسیاری از زمینه

با توجه به استقالل این نهاد و توانایی آن در تعامل با جامعه  تواند میبلکه بانک مرکزی 
در خصوص منطق پشت سر عملکرد خود  رسانی اطالعدانشگاهی، مطبوعات و عموم مردم، هم 

                                                 
1. Good Governance 
2. Open Letter 
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 11های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    52

های  مالی برای اتخاذ تصمیم سیاستگذارهای  را افزایش داده و هم قابلیت خود در مقابله با فشار
  .زایش دهدسلطه سیاست مالی را اف پولی تحت

ی ها توصیههای علمی و سوابق اجرایی اعضای شورا و  قابلیتتوان از  میعالوه بر این، 
گزینش هدف اصلی سیاست پولی گرفته تا انتخاب ابزار دستیابی به این هدف  از ها آنسیاستی 

پولی در حرکت به سوی اهداف سیاستی و حفظ استقالل  سیاستگذارایرادات جاری  و شناسایی
  .استفاده کردپولی در این مسیر  مقام

  

  ابعاد و الزامات تشکیل شورای سیاست پولی در سایه در ایران. 6
 دقیق ابعاد مختلف طور بهمنظور تشکیل شورای سیاست پولی در سایه در کشور الزم است تا  به
و نحوه تعامل  رسانی اطالعشامل اهداف، کارکردها، ترکیب اعضا، تواتر برگزاری جلسات،  آن
  .مورد بررسی قرار گیرد ها رسانهبا 

  

  های شورای سیاست پولی در سایه اهداف و کارکرد. 6-1
 به این ترتیب راپولی در سایه سیاست کارکردهای شورای ین اهداف و تر مهمبتوان  رسد مینظر به

  :بندی نمود طبقه
  

 سیاست پولیبندی اهداف چندگانه  اولویت توصیه و تحلیل علمی. 1- 6-1

ها، تسهیل مبادالت  هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت 4 1،بر اساس قانون پولی و بانکی
 .پولی قرار دارد سیاستگذاربندی در دستور کار  بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی بدون اولویت

  . ممکن نخواهد بود ها آنبا توجه به ناسازگاری  همزمان طور بهدستیابی به تمام این اهداف 
اهمیت دارد که ابهام در رابطه با اهمیت نسبی هر یک دلیل  اینپرهیز از اهداف چندگانه به 

از اهداف باعث خواهد شد تا سیاست پولی لنگر شفافی نداشته باشد و در نتیجه اعتبار و 
  .)2001(میشکین و ساواستانو  شهرت بانک مرکزی کاهش یابد حسن

، موجب کاهش تمرکز بانک مرکزی بر هر یک از ها آنبندی  تعدد اهداف، بدون اولویت
 .برای حل مسئله ناسازگاری بالقوه اهداف وجود داردهای مختلفی  راه. دشو میالذکر  اهداف فوق

                                                 
  "ب"قانون بند ) 10(ماده . 1
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 53   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

راهکار دیگر . روشن و شفاف است صورت بهها تعیین اولویت اهداف چندگانه  یکی از این راه
. تکنیکی هر کدام از اهداف است سنجی امکانبرای حل ناسازگاری بالقوه میان اهداف در نظر گرفتن 

تنها  ها قیمتپولی، شتاب دادن به رشد اقتصادی فراتر از نرخ سازگار با ثبات  سیاستگذاربرای 
بخشی به هدف ثبات  بنابراین اولویت. پذیر است موقت و به قیمت پذیرش تورم امکان طور به

ی ها قیمتین ترتیب اگر ثبات ابه . رسد مینظر بهفنی منطقی  سنجی امکانبا توجه به  ها قیمت
تر باشد یا با هزینه کمتری نسبت به سایر  داخلی از نظر فنی نسبت به برقراری ثبات نرخ ارز عملی

باشد، آنگاه ممکن است هدف ثبات قیمت نسبت به  قابل دستیابی) مانند رشد اقتصادی(اهداف 
 سنجی امکانقضاوت بر اساس نشان کرد  البته باید خاطر. باشد تربرسایر اهداف سیاست پولی 

تکنیکی و هزینه نسبی دستیابی به اهداف نسبت به اعالم هدف واحد از درجه صالحدید 
  .باالتری برخوردار است

های بالقوه بین  مقام پولی را در حل این ناسازگاری تواند میشورای سیاست پولی در سایه 
ی علمی در این ها توصیهاهداف یاری نماید و با توجه به شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد 

یک از اهداف ممکنی است  خصوص داشته باشد که در آن مقطع زمانی خاص اولویت با کدام
نین نظری از آنجا که متعلق به یک اتاق فکر علمی است چ. دنبال نماید تواند میکه بانک مرکزی 

به بانک مرکزی در توجیه مقام مالی و عامه مردم در خصوص اولویت هدف  تواند می
 .شده، کمک نماید توصیه

  
 ی پولی اتخاذ شده در فصول گذشتهها سیاستارزیابی و تحلیل اثرات . 2- 6-1

عملکرد بانک مرکزی در دستیابی به اهداف ی الزم برای ارزیابی ها تحلیلاین شورا باید 
های ارتباطی همچون سایت تخصصی و مطبوعات  و از طریق ابزار هدسیاست پولی را انجام د

دیگر، بررسی کند که آیا  عبارت به. ی اقتصادی برساندها حوزهبه اطالع مردم و متخصصین 
ی صحیح برای دستیابی به اهداف ها سیاستدر مدت معینی در اعمال در گذشته بانک مرکزی 

  اصلی خود موفق بوده است؟ 
رود چنین شورایی در تبیین و ارزیابی میزان موفقیت بانک مرکزی در دسترسی به  انتظار می

له را ئهای دخیل در این مس یند، نقش نهادااهداف خود، عالوه بر نقش بانک مرکزی در این فر
های در حال توسعه، اغلب عالوه بر بانک مرکزی،  کشور که در این ویژه به. نشان کند نیز خاطر
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هایی همچون نرخ تورم یا نرخ  نیز بر نوسانات متغیر... نهادهایی چون دولت، بخش تجاری و 
  .کامالً از حوزه نفوذ بانک مرکزی خارج باشد تواند میگذار هستند که  شدت اثر ارز به

 

 متغیرهای اقتصادیارائه تحلیلی از وضعیت کنونی . 3- 6-1

دیگر چنین شورایی باید بتواند وضعیت فعلی اقتصاد  عبارت بهتبیین شرایط جاری اقتصاد است،  
ثیر نفوذ و فعالیت بانک مرکزی باشد را بررسی کرده و مطابق با آن، أت تحت تواند میکه 

یی در رابطه ها تحلیلمثال،  عنوان به. ی صحیحی در رابطه با وضعیت اقتصادی ارائه دهدها تحلیل
ارائه داده و در خصوص ... های دارایی، وضعیت تورم، رشد اقتصادی و  با وضعیت جاری بازار

  .شرایط در اقتصاد ایفا کند، نظرات کارشناسی ارائه دهد در این تواند مینقشی که بانک مرکزی 
 

 متغیرهای کلیدی اقتصاد بینی پیشارائه . 4- 6-1

ها نرخ تورم، در مدیریت انتظارات بخش  متغیرهای کلیدی اقتصادی و در رأس آن بینی پیش
آینده  بینی پیشترسیم و . کند میی پولی نقش مهمی ایفا ها سیاستخصوصی و همچنین کارایی 

ی شده و اعمال هدفگذاردر خصوص تحوالت آتی متغیرهای  دهی به مقام پولی و عالمت
پولی  سیاستگذارراهگشای بسیار مناسبی برای  تواند می، ها بینی پیشی سازگار با این ها سیاست

شورای سیاست پولی در سایه با برخورداری از توان . های صحیح باشد در اتخاذ و اعمال تصمیم
با توجه  همچنین. در پیمایش و برآورد مستمر متغیرهای انتظاری موفق باشد تواند میعلمی الزم 

پولی باید در مجموعه  سیاستگذاربه اثرگذاری با وقفه سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کالن، 
نگر بودن و  جای گذشته اطالعات مورد ارزیابی خود برای اتخاذ تصمیمات سیاست پولی، به

را بررسی مقادیر با وقفه متغیرهای کلیدی، رویکرد جلونگر بودن و توجه به مقادیر انتظاری 
جای تعدیل  ی که بهنحو بهنگر بوده است  گذشته لبغادر ایران سیاست پولی . مدنظر قرار دهد

مدت یا  در افق کوتاه) تورم و تولید(متغیرهای هدف  بینی پیشابزار سیاست پولی مبتنی بر 
م افزایش نرخ تورم یا نرخ ارز صورت ئمدت، تعدیل پایه پولی یا نرخ سود پس از بروز عال میان

ی جلونگر در تدوین سیاستگذارگرفته که شاهدی بر این ادعاست که بانک مرکزی از روش 
  .ی خود استفاده نکرده استها سیاست
نگری در تصمیمات سیاست پولی الزم است تا انحراف  منظور تغییر رویکرد گذشته به
پولی و  سیاستگذارالعمل  ی شده مبنای عکسهدفگذارمتغیرهای کلیدی از مقادیر  بینی پیش
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 55   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

ی ها سیاستدیگر، تصمیمات شورای پول و اعتبار در خصوص  عبارت به. تعدیل ابزار باشد
در این راستا . نرخ تورم و رشد اقتصادی و تحلیل بازار پول باشد بینی پیشپولی باید مبتنی بر 

های تولید شده توسط اعضای شورای سیاست پولی در سایه بینی پیشالزم است تا اطالعات و 
  .در اختیار اعضا قرار داده شود گیری برای تصمیم از برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار یشپ

  

 ی مناسب در راستای تحقق اهدافها سیاستارائه پیشنهاداتی در خصوص . 5- 6-1

سمت اهداف  ی سازگار با حرکت بهها سیاستشورای سیاست پولی در سایه عالوه بر پیشنهاد 
میزان نقش  بارههای کارشناسی در این زمینه، باید در مرکزی و ارائه بحثدار بانک  اولویت

  .هایی را مطرح کند شده نیز بحث به هدف تعیین دستیابیبانک مرکزی در خصوص 
به  دستیابیکه  مطرح نماید چون این بحث رامهای کارشناسی ه دیگر، بحث عبارت به
 ،های مرکزی در سراسر جهان است شده بانک هکنترل تورم که از اهداف واضح و شناخت نظیرهدفی 

کسری بودجه خود را  ،مالی بخواهد با دخالت در بازار ارز یا پول سیاستگذاردر صورتی که 
چنین کاری باعث . های بانک مرکزی خواهد بود در حیطه توانایی تا چه اندازهکند،  تأمین

تعدیل انتظارات اهل فن و نیز عامه مردم در خصوص میزان مسئولیت بانک مرکزی در راستای 
  . خواهد شد شده تحقق کامل اهداف محول

 

  ترکیب و تخصص اعضا. 6-2
توان با توجه به  ها، این شورا نیاز به وجود افراد متخصصی دارد که می در انجام این کارکرد

ی پولی از متخصصین ها سیاستپذیری  گذاری و اثر فضای حاکم در اقتصاد ایران و حیطه اثر
ی پولی و بانکی، یک کارشناس بازار سرمایه، افراد متبحر در زمینه تحلیل دیگر ها سیاست
، افراد همچنین. ی مالی دولت نام بردها سیاستمسکن و ارز و متخصص  نظیردارایی  بازارهای

نمودند نیز در اولویت عضویت در  ی پولی فعالیت میسیاستگذارای که قبالً در سیستم  تجربه با
در افکار  تواند میالبته باید متذکر شد که چنین شورایی تنها در صورتی . این شورا قرار دارند

 سیاستگذارگذار باشد که ویژگی استقالل و عدم وابستگی به  ی اهل فن اثرها تحلیل عمومی و
  . ی خود را بر مبنای شواهد تجربی و اصول علمی ارائه دهدها تحلیلخود را حفظ کرده و 

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 26

https://qjfep.ir/article-1-323-fa.html
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  بندی پیشنهادی برای برگزاری جلسات زمان. 6-3
ی علمی و ها بررسیمعموالً در کشورهای مختلف، اعضای شورای سیاست پولی در سایه برای 

 ،کنند میبندی شده برگزار  منظم و زمان صورت بهی پولی، جلساتی را ها سیاستتجربی 
ی علمی و ها گزارشهای مطبوعاتی مرتبط،  ی که بر مبنای این جلسات منظم کنفرانسطور به

که نظم در  رسد مینظر بهاما. کنند یافته و قابل اتکا پیدا می پیشنهادات سیاستی، شکلی نظام
ها وابسته به اطالعاتی است که اعضای شورا  برگزاری این جلسات و فاصله زمانی منطقی بین آن

  . های مهم اقتصادی و پولی در اختیار دارند در خصوص متغیر
روزانه موجود  صورت بههای دارایی  عات در خصوص بعضی از بازاردر ایران برخی از اطال

بیشتر اطالعات مربوط به  ،اماتوان به بازار سهام و ارز اشاره کرد می ها آناست که از جمله 
نماگرهای اقتصادی ( دشو میماه منتشر  6ای حدود  بخش حقیقی توسط بانک مرکزی با وقفه

این، اگر شورا  بنابر). منتشر شده است 1393در شهریور سال  1392ماهه پایانی سال  3مربوط به 
شده  بخواهد بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در مسیر دستیابی به اهداف ذکر

برای آن گام بردارد سه هدف اولیه شامل تبیین اهداف بانک مرکزی و ارزیابی عملکرد گذشته 
 اما باشند، میر دستیابی به این اهداف قابل دستیابی های مرتبط د بانک مرکزی و نیز سایر نهاد

 دشواریی متناسب با آن به ها سیاستآینده و پیشنهادات  بینی پیشتحلیل شرایط موجود و 
  .پذیر خواهد بود امکان

ی پولی و ها حوزهالبته با توجه به ترکیب پیشنهادی این شورا که متشکل از اساتید فن در 
شهودی و بر مبنای تجارب  صورت بهتواند میا هو پیشنهاد ها تحلیل بانکی هستند، بسیاری از

جلسات منظم و  دشو میاین پیشنهاد  بنابر. ان صورت پذیردنظر صاحبکاری و علمی این 
ماهه برگزار شود و بسته به تحوالت روزانه  سهگزارشات مطبوعاتی این شورا در فواصل زمانی 

بورس اوراق بهادار یا ارز یا به هنگام وقوع اتفاقات ناگهانی در اقتصاد همچون  نظیربازارهایی 
های جدید در زمینه مبادالت  وجود آمدن محدودیت به المثبرای افت ناگهانی قیمت نفت یا 

 اتجلسی اعضا با تشکیل ها توصیهو  ها تحلیلالمللی یا اتفاقاتی از این دست،  بانکی بین
. به این منظور برای شورا ایجاد شده است، منتشر شودالعاده یا بدون آن در درگاه اینترنتی که  فوق
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بدون حضور  تواند میالعاده  های اخیر، تشکیل جلسات فوق ری در سالاوتوجه به پیشرفت فن با
  .ی از فضای مجازی صورت گیردگیر بهرهفیزیکی افراد و با 

  

  ها رسانهو نحوه تعامل با  رسانی اطالع. 6-4
های سیاست پولی در سایه از درگاهی اینترنتی برای برقراری ارتباط با  معموالً بیشتر شورا

ها و  گیری کنند که در آن، متن کامل صورتجلسات و تصمیم مخاطبان خود استفاده می
معموالً عالوه بر این پس از هر نشست تخصصی . ی سیاستی اعضا قابل دسترس استها تحلیل

ی پولی و نیز ها سیاستاهل قلم در خصوص  های پرسشکنفرانس مطبوعاتی برگزار شده و به 
  .دشو میو پیشنهادات آن برای بهبود اوضاع پاسخ داده  ها سیاستنظرات شورا در خصوص این 
ها و  مقاالتی در زمینه فعالیت تواند می ها آنسخنگو از بین یک همچنین اعضای شورا یا 

تخصصی  االنتشار یا مجالت نیمه های کثیر باورهای شورا در ارتباط با مسائل پولی را در روزنامه
 .قرار کرد ان، بلکه با مردم عادی نیز ارتباط برنظر صاحببا  تنها نهارائه نماید تا بتوان از این طریق 

 دصاحبان امر در حوزه پولی را گسترش ده رسانی اطالع وجه تواند میدیگر، چنین شورایی  عبارت به
هایی مانند نوسانات تورم یا  و در برخی مواقع، بسیاری از ابهامات مردم را در خصوص پدیده

  .طرف نماید های برخورد با آن بر نرخ ارز و عوامل مسبب آن و روش
عالوه بر اعتبار ( کشور رای پولی در سیاستگذارنظرات اعضای شورا در رابطه با بهبود  تأثیر

با اهل فن،  شانتوان در تعامل مستمر ، می)ها آن و حسن شهرت علمی و سوابق گذشته
ی سیاستگذاران و نیز عامه مردم در خصوص مشکالت و معضالت مختلف حیطه سیاستگذار

پولی، تحلیل عوامل محیطی آن و پیشنهاد راهکارهای مناسب حل این مسائل دانست که این 
  .مختلفی صورت پذیردهای  به روش تواند می رسانی اطالعمل و تعا

  :شامل موارد ذیل باشد تواند میرسانی مستمر شورای در سایه  ی اطالعها کانالدر مجموع، 
 های سیاستی اعضا مستقل برای انعکاس نظرات و توصیه یایجاد درگاه •

 انتشار صورتجلسات شورا •

 های مهم اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور در روزنامه فراخور ها و مقاالت سیاستی به انتشار بیانیه  •

 )با تواتر فصلی(از برگزاری هر نشست  پس) با پوشش تلویزیونی( های خبری برگزاری کنفرانس •
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  ی تشکیل شوراها چالش. 7
 تواند میی پولی در ایران ها سیاستنظر در خصوص  تشکیل چنین شورایی برای بررسی و اظهار

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می ها آنین تر مهمی فراوانی مواجه باشد که از جمله ها چالشبا 
ین ویژگی تشکیل چنین شورایی، استقالل آن از مقامات پولی و مالی است تر مهم •

دان دانشگاهی،  ی که در ایاالت متحده آمریکا، این شورا توسط برونر و ملتزر، دو اقتصادطور به
ان در سیاستگذارتوان در لزوم مصونیت این شورا از اعمال نظر  امر را می دلیل این. تشکیل شد

. ی پولی دانستسیاستگذارهای آن برای نشان دادن بهترین راه علمی و عملی  و تالش ها تحلیل
چرا که بخش خصوصی  ،انگیز است بر انجام چنین کاری در اقتصاد ایران بسیار دشوار و چالش

ی ها دانشگاهات تحقیقاتی مستقل چندان قوی نیست و بیشتر مؤسس از نظر در اختیار داشتن
نوعی  مجموعه وزارت علوم بوده و به نیز زیر ها آنات تحقیقاتی وابسته به مؤسسمطرح کشور و 

ه یا پژوهشکده متخصص در زمینه علوم پولی و بانکی مؤسستحت تملک دولت هستند و 
 .مستقل از بانک مرکزی نیز وجود ندارد

وجود بیاید، برگزاری جلسات منظم آن از نظر مکان فیزیکی  اگر چنین شورایی بهحتی  •
ات تحقیقاتی مؤسسای یا باید در یکی از  چرا که چنین جلسه ،هایی است دچار محدودیت

ان سیاستگذارهای  الذکر یا یک دانشگاه برگزار شود که در این صورت مصون از دخالت فوق
ا باید مکان مستقلی برای استقرار شورا در نظر گرفته شود که پولی یا مالی نخواهد بود و ی

ی اقتصادی را به ها سیاستای که بخواهد  کننده تأمینمالی است که یافتن منبع  تأمیننیازمند 
 .چالش بکشد بسیار دشوار خواهد بود

چنین شورایی باید فرد یا افراد دانشگاهی یا خبره  ایجادعالوه بر موارد فوق، برای  •
گیری کرده و  د که در خصوص ترکیب اولیه شورا و اعضای حاضر در آن تصمیمنباش یتقلمس

د که با توجه به سابقه تجربی اندک نعمل بیاور از این افراد برای شرکت در جلسات دعوت به
قدم شدن چنین افرادی بدون منابع و انتفاع مالی بسیار  تشکیل چنین شوراها و نهادهایی، پیش

 .ودمشکل خواهد ب
 

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            22 / 26

https://qjfep.ir/article-1-323-fa.html


 59   در سایهشورای سیاست پولی نقش و کارکرد 

 بندی و ارائه رهنمودهای سیاستی جمع. 8
شورای سیاست پولی در سایه اصطالحی است که در محافل علمی اقتصاد به شورایی متشکل از 

و به شکل ویژه و  هستندکه مستقل  دشو میکارشناسان و خبرگان علوم بانکی و اقتصادی اطالق 
گذاری اقدامات آن  پولی و اثر سیاستگذارهای  مستمر اقدام به ارزیابی و تبیین وظایف و کارکرد

ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و کانادا از جمله . نمایند در اقتصاد کشور می
ی از تجارب و گیر بهرهها و مناطقی هستند که چنین شورایی در آن تشکیل شده و با  کشور

ی اتخاذ شده از سوی ها سیاستتخصص اعضای خود در فواصل زمانی مشخص به ارزیابی 
شده و  ی اعمالها سیاستگذاری  بانک مرکزی متبوع، تحلیل فضای حاکم بر اقتصاد و اثر

 پولی سیاستگذارشده  های سیاستی برای دستیابی به هدف تعیین پیشنهاد تغییر مناسب در ابزار
  . ارائه شده است مقالهاین تجارب در بخشی جداگانه در این . نمایند می اماقد

ها و  برخی از کاستی تواند میشورای سیاست پولی در سایه دارای محاسنی است که 
ین تر مهمیکی از ارکان بانک مرکزی و یکی از  عنوان بهضعف شورای پول و اعتبار  نقاط
 بررسی ساختار. ی پولی در ایران را پوشش دهدسیاستگذاردهنده ساختار  های تشکیل نهاد

تبع آن  به سمت اعضای دولتی دارد و حکایت از تورش ترکیب شورا بهشورای پول و اعتبار 
 دلیل به همچنین. رسد مین نظر بهپولی از مالحظات مالی دولت منطقی  سیاستگذارانتظار استقالل 

گیری شورا و ضعف در تعامل الزم با فعاالن  یند تصمیماپایین بودن سطح شفافیت در فر
  .دشو میصراحت تبیین نبه توسط این شورا شده   منطق پشت سر تصمیمات اتخاذاقتصادی، 

به این ترتیب، وجود یک شورای مستقل و متشکل از خبرگان دانشگاهی و اهل فن 
در مواقع الزم و بنا به های شورای پول و اعتبار، پیشنهاداتی را  کاستی تذکر دادنضمن  تواند می

ها و اثرات نهایی آن  گیری شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ارائه دهد تا در جهت بهبود تصمیم
توان در تبیین کارکرد شورای سیاست پولی در  دیگر، می عبارت به. دنکار گرفته شو بر اقتصاد به

هداف اقتصادی که گاهی سایه چنین بیان کرد که در وهله نخست باید کمک نماید تا اولویت ا
 مثال، عنوان به. پولی مشخص شود سیاستگذارتوانند بسیار متناقض باشند، در هر برهه زمانی برای  می
تعدیل  پولی هم بتوانند نرخ تورم را کنترل نمایند و هم از طریق انسیاستگذارتوان انتظار داشت  نمی
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های جهانی شده و از این طریق به  پذیری کشور در بازار نرخ ارز، موجب افزایش قدرت رقابت
  . رشد اقتصادی کمک نمایند

شده،  به هدف تعیین دستیابیپس از تعیین هدف، تبیین شرایط جاری اقتصاد، معضالت 
ی ها سیاستکه  نگری در رابطه با اثراتی و پیش بینی پیشبه آن و  دستیابیانتخاب ابزار مناسب 

  .شده بر اقتصاد خواهد داشت، در مراحل بعدی قرار دارند اعمال
. های مختلف در شورا است الذکر نیاز به وجود تخصص البته، در انجام وظایف فوق

ای که قبالً در سیستم  تجربه های دارایی و نیز افراد با کارشناسان اقتصاد پولی، متخصصین بازار
  . اند در اولویت عضویت در این شورا قرار دارند ت کردهی پولی فعالیسیاستگذار
انتشار آمار و اطالعات اقتصادی در کشور   بندی تشکیل جلسات نیز با توجه به ویژگی زمان

 .دشو میبار پیشنهاد  تحقیقات مربوطه نمایند، سه ماه یک و زمانی که اعضای شورا باید صرف مطالعه و
ها، نوسانات شدید قیمت  برخی از مسائل خاص مانند تغییر تحریمبا تأکید بر این نکته که بروز 

 را فکری اعضای شورا افزوده و تعداد جلسات بر ضرورت هم تواند می... در بازارهای دارایی و 
های علمی و پیشنهادی آن  جلسه در سال به تعداد بیشتری برساند که حاصل و خروجی 4از 
االنتشار و مجالت تخصصی حوزه پولی و  های کثیر یا روزنامهگاه اینترنتی شورا  در در تواند می

  . های مطبوعاتی منتشر شود نیز از طریق برگزاری نشست
ی ها تحلیلعدم استقالل بانک مرکزی در زمینه تشکیل و ادامه حیات هر نهاد مرتبط با ارائه 

ی ها چالشیکی از  تواند میاستقالل پایین بانک مرکزی . گذار است اقتصادی، مهم و اثر
ی پولی باشد که از طرف ها سیاستشده در زمینه موفقیت در اعمال و اجرای صحیح  مطرح

با ارائه  تواند میشورای سیاست پولی در سایه . شورای سیاست پولی در سایه مطرح شود
های بانک مرکزی و  سازی های سازنده در خصوص اثرات سوء مداخله دولت در تصمیم انتقاد
زنی مقامات پولی  افکار عمومی در زمینه اثرات مخرب چنین مداخالتی، به قدرت چانه تنویر

 افزودهاین مطلب به بخش انتهایی مقاله (ی مالی دولت بیفزاید ها سیاستبرای استقالل بیشتر از 
  ).شده است

نشان کرد که تشکیل چنین شورایی در کنار مزایای بسیاری که برای  در نهایت باید خاطر
ی ها چالشهای سیاستی در حوزه پولی و بانکی کشور دارد، با  گیری تقای سطح تصمیمار
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ی که شورا نحو به ،حفظ استقالل شورا است ها آنین تر مهمفراوانی مواجه است که از جمله 
ات مؤسسگونه وابستگی به نهاد پولی یا مالی نداشته باشد که با توجه به وابستگی بسیاری از  هیچ

. رسد مینظر بهر ای کشور به دولت یا بانک مرکزی مقابله با آن بسیار دشوها دانشگاهژوهشی و پ
ی جمعی کشور متولی آغاز ها رسانهکه یکی از مطبوعات و  توان امیدوار بود در صورتی البته می

به نسبت دولتی و غیر از بانک مرکزی  های بعدی از منابع غیر چنین حرکتی باشد، بتوان در گام
گزاری جلسات شورا نیز  مکان فیزیکی بر تأمینهمچنین  .های شورا اقدام کرد مالی فعالیت تأمین

که ات تحقیقاتی به بخش عمومی محل بحث استمؤسسو ها دانشگاهبا توجه به وابستگی بسیاری از 
راهکاری موقت در این باب  عنوان به تواند میگزاری چنین جلساتی در فضای مجازی  بر
چالش تشکیل چنین شورایی را در یافتن فرد یا   ینتر مهمدر آخر، شاید بتوان . حساب بیاید به

افرادی ذکر کرد که این عزم جدی را داشته باشند که با وجود تمام موانع جدی مطرح برای 
های  ایجاد آن، قدم در این راه گذاشته و با جذب متخصصین خبره و مستقل، وظایف و فعالیت

 .را با جدیت دنبال کنندالذکر  فوق
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