
١ 
 

  

 سياست قاعده«  موضوع بانقد  نشست چهاردهمينتفصيلي گزارش 

  »ربا بدون بانكداري محيط در مطلوب پولي

  

 )پژوهشي كارشناسان( مالكريمي فرشته و محرابي ليال

 به اقدام انكيب و پولي پژوهشكده اسالمي، مالي و بانكداري هايپژوهش نقد جلسات سلسله برگزاري پي در

 ماهخرداد رد »ربا بدون بانكداري محيط در مطلوب پولي سياست قاعده«  موضوع با نشست چهاردهمين برگزاري

 .كرد 1394

 دانشگاه علمي أتهي عضو( كياءالحسيني ضياءالدين سيد دكتر االسالمحجت آقاي جناب نشست اين آغاز در

 وشفرزين اسداهللا كترد و كميجاني اكبر دكتر آقايان با خود مشترك مقاله در شدهمطرح ايده اساس بر) قم مفيد

 ناقدان ايشان، گاهديد و مقاله ارائه از پس. كرد مطرح را خود نظرات اسالمي، اقتصاد فصلنامه پنجاه شماره در

 هيأت عضو( ارشدي علي دكتر و) بانكي و پولي امور در نظر صاحب( مهدويان محمدهادي آقايان جناب محترم

 زا گزارشي ادامه در. داختندپر مقاله در شدهمطرح ايده درباره خود هايديدگاه بيان به) بانكي و پولي پژوهشكده

  .شودمي ارائه نشست اين

 وزبر و گذشته يهههاد در نامناسب پولي يسياستها بنتخاا: كياءالحسيني ضياءالدين سيد دكتر االسالمحجت

 مانند هاييممفهو و بمطلو پولي سياست بنتخاا در بهينهيابي مسئله تا شد باعث ديقتصاا جديد يمشكلها

 يندافر. دگير ارقر توجه ردمو يمركز بانك تشهر و رعتباا و نش دلتعا ،مانيز ريگازناسا رم،تو كاهش هزينه
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 به مملز ف،هد تابع به ستيابيد ايبر يمركز يبانكها كه لعملياعكس بعاتو و سياستي عداقو به بهينهيابي

 با ربا بدون داريبانك نظام ماهوي تفاوت به توجه با رو، اين از. نجامدامي ،هستند آن عايتر و سمير نعالا

 به مناسبي قواعد پولي گذاريسياست عرصه در كالممك و تيلور يقاعده دو بهره، تحريم در متعارف داري¬بانك

 بر نيز كالممك قاعده و دارد تأكيد توليد بر اثرگذار متغير يك عنوان به پول حجم بر اول قاعده. رسندمي نظر

 اصرار تورم كنترل و اسمي داخلي توليد پايدار رشد به وصول براي مناسب ابزاري عنوان به پولي پايه رشد نرخ

 .دارد

 اربزا انبهعنو ههرب خنر از دهستفاا معد بهعلت ينابنابر ؛نددار قابلتوجهي تجربي و ينظر نهاپشتو هقاعد دو هر

 ونبد اريبانكد در ذال ،پولي پايه خنر و لپو حجم خنر بر مككالم و رتيلو هقاعد دو اين تمركز و نهاآ در سياستي

 منظا محيط در كه يزمرك يبانكها يهنمارا انبهعنو مناسبي عداقو توانندمي نتيجه در و نددار دبرركا بار

 .ندباش ،هستند لمشغو فعاليت به بار ونبد اريبانكد

 سساارب كه شد يتاهد سياستي عداقو حياطر سمت به پولي سياست تبيااد 1980 ههد از تئوريك، لحاظ به

 كنند كشف را يعداقو تا هستند دصد در پولي و حقيقي يمتغيرها گذشته يهارماآ به توجه با ننادداقتصاا آن

 هيندآ پولي استسي برنامه ،حاصله ينتيجهها به توجه با و دهكر تبعيت آن از نماز طي در پولي ارسياستگذ كه

 رب وي. مدآبر پولي هدقاع اعبدا دصد در كه دبو نانيدداقتصاا نخستين از رتيلو. كند حياطر يبيشتر نطميناا با را

. كرد معرفي »سياستي يقاعده« عنوان به را آن و يافت دست رياضي ايرابطه به شده آوريجمع هايداده اساس

 :از عبارتند قاعده اين هايويژگي جمله از

 اين و. دارد) يطبيع ي¬بهره نرخ و توليد شكاف( شده برآورد متغيرهاي به زيادي وابستگي تيلور قاعده 

 .دارند تغيير به تمايل زمان طي در متغيرها

 توليدي شكاف هاي¬داده با ديگر طرف از و پيوسته وقوعبه و گذشته هاي¬داده اساس بر طرف يك از 

 .شد خواهد مشخص آينده سال چند در
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 به است هايي¬داده بر مبتني گيرد¬مي قرار استفاده مورد توليد شكاف محاسبهي در كه بالقوه توليد 

 .بود خواهيم مواجه تغيير با زمان طي در هاي¬داده در بازنگري دليل

 بانك ررفتا ولي داشته توجه تجاري ادوار وضعيت بر بيشتر پولي سياست اجراي در گذارانسياست 

 .است نامتقارن تجاري ادوار طول در مركزي

 غيرخطي قاعده« يا »تيلور يگسترده يقاعده« نام با تيلور قاعده استفاده، مختلف شرايط و هاويژگي به توجه با

 اين يشده تعديل خهنس. است مركزي بانك زيان تابع بودن نامتقارن يا متقارن به وابسته كه گرديد ارائه »تيلور

 قاعده مختلف هاييحتصر لذا. گرفت قرار استفاده مورد مزايا اكثريت با يافته توسعه كشورهاي بيشتر براي قاعده

. گرددمي تأمين است، ثبات با رشد حداكثرسازي و هاقيمت ثبات سياستي اهداف با سازگار كه گذاريسياست

 بهره بدون بانكي يها¬نظام ويژه به اقتصادها تمامي براي تواندمي پولي هايمجموعه ساير و پولي پايه نتيجه در

 گذاريسرمايه اگر يا و باشد داشته وجود زيادي نااطميناني بهره نرخ گيرياندازه در اگر اينكه ضمن. دارد كاربرد

 هنگامي سألهم اين. است پولي مجموعه ترجيحي ابزار باشد، مواجه بزرگي نسبتاً هايشوك با صادرات خالص يا

 قاعده اساس بر يپول رشد گذاريهدف پس. است صادق نيز باشد مشكل تعادلي واقعي بهره نرخ گيرياندازه كه

 .باشد ارب بدون داري¬بانك نظام در سياستي قواعد ارائه براي مناسبي راهنماي تواندمي تيلور

 ¬رابطه يك بر مبتني) 1988( كالممك اسمي داخلي ناخالص توليد - پولي پايه هدفگذاري قاعده دوم، قاعده

 تغييرات همچنين قاعده اين. است سياستي ابزار بهره نرخ جاي به پولي پايه آن در لكن است، تطبيقي سياستي

 پولي پايه گذاريهدف و اسمي GDP گذاريهدف. دهدمي قرار توجه مورد نيز را پولي پايه گردش سرعت نسبي

 به كالممك قاعده. نباشد بزرگ پولي پايهي گردش سرعت در تغييرات كه بود خواهند يكديگر معادل صورتي در

 غيرقابل متغيرهاي زيرا دارد، برتري تيلور قاعده به نسبت زمينه اين در مشاهده، قابل متغيرهاي از استفاده دليل

 در اسمي بهره نرخ ابزار از استفاده بدليل و ندارند وجود آن در توليد شكاف و حقيقي بهره نرخ مانند مشاهده

  .است توجه مورد كمتر قاعده اين پيشرفته كشورهاي در پولي سياست طراحي
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 :از است عبارت كالممك نظر از پولي سياست قاعده يك طراحي چهارگانه اصول

 كنترل درستي به يا و مستقيماً را آن تواندمي پولي مقام كه متغيري رفتار بايد پولي سياست قاعده 

  .كند ديكته را نمايد

 يشرفتپ و تنظيمي تغييرات وجود عدم شده، تعيين پيش از فرض بر نبايد قاعده( قاعده عموميت 

 )باشد داشته تكيه مالي صنايع در تكنيكي

 بلكه باشدنمي مهم و مطلوب بالذات اسمي بهره نرخ و پول حجم مسير( بهره نرخ و پول حجم بودن ابزار 

 )باشدمي اشتغال يا توليد و تورم خوب عملكرد در تسهيل آنها اهميت دليل

 را اقتصاد دانش هايمحدوديت بايد خوب طراحي با قاعده يك اقتصاد، دانش هايمحدوديت به توجه 

 به ايكنندهمتقاعد نحو به تجربي شواهد نه و نظريه نه كه دهد تشخيص يعني دهد قرار مالحظه مورد

 .ندارد اشاره حقيقي و اسمي متغيرهاي كنشبرهم به مربوط مختلف هاي¬مدل از كدام هيچ

 تواندمي مركزي بانك شناور، ارز نرخ نظام يك در عملكرد مكانيسم عنوان به پولي پايه اصل، چهار اين اساس بر 

 مركزي بانك باشد، هدف مسير از) باالتر( ترپايين اسمي GDP اگر لذا. نمايد تعيين روزانه صورت به را پولي پايه

 نرخ از 1993 سال در ترتيب به. دهد) كاهش( افزايش را پولي يپايه رشد نرخ فصلي يا ماهانه بطور تواندمي

 يقاعده ويژگي اولين مجموع، در. گرديد استفاده هدف عنوان به اسمي GDP جاي به اسمي GDP رشد

 مرتبط پولي متغيرهاي با هدف متغير عنوان به را اسمي GDP حقيقي، GDP جايبه كه است اين كالممك

 ثابت رشد نرخ هدف يك تصريح دوم ويژگي. دارد همبستگي تورم و حقيقي GDP با متغير اين زيرا. كندمي

 از استفاده ويژگي سومين. كندمي تغيير تجاري سيكل طول در كه است هدفي نرخ جاي به اسمي درآمد براي

 پولي پايه كامل كنترل به قادر مركزي بانك زيرا است پولي سياست ابزار عنوان به بهره نرخ جاي به پولي پايه

 پولي وضعيت تشديد يا تسهيل متعارف، حالت در كه باشد داشته كاربرد تواندمي مطلوبي نحو به قاعده اين است

 نيز ارزي شناوري رژيم پولي، سياست قاعده مؤثر كاركرد براي كالممك ديدگاه از لذا،. شودمي منجر ابهام به
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 متغير كردن اضافه با را هدف تابع شده، مديريت شناور ارز نرخ رژيم بودن معلوم به توجه با كه است ضروري

 .دهيممي گسترش قاعده استواري آزمون براي ارز نرخ

 هايدهه در پولي گذاريسياست قاعده با ارتباط در حسيني دكتر آقاي كه مباحثي از: مهدويان محمدهادي

 هايمولفه و صرعنا از يكي پولي سياستگذاري كه است اين قضيه واقعيت. نموديم استفاده نمودند، مطرح گذشته

 اقتصاد اساسي رهايمتغي بر آن اثرگذاري لحاظ از هم دور هايگذشته از كه بوده اقتصادي هايسياستگذاري

 مورد شدت به سياستي هايرهيافت لحاظ از هم و اجتماعي متغيرهاي حتي و اشتغال توليد، تورم، همچون

 پولي گذاريياستس اندازه به موضوعي هيچ شايد كه گفت توانمي جرأت به. است بوده نظر اختالف و مناقشه

 همواره اقتصاد تكميل زمان از درواقع،. است نبوده مجادله و بحث مورد حال به تا گذشته هايقرن از اقتصاد در

 به اعتقادي سااسا اول، ديدگاه در. است مشاهده قابل پولي سياستگذاري در ديدگاه دو به مربوط هايرگه

 اقتصاد بر دولت سياستي هايناهنجاري عنوان به ديگر عوامل از بسياري مانند پول و نداشته وجود پولي سياست

 و زمينه اين رد موشكافي با بودند معتقد ديگر ايعده و نداشتند دولت دخالت به توجيهي هيچ و گشته تلقي

 و نائل ييدستاوردها به توانمي حساس، و كليدي متغيرهاي بر پول اثرگذاري سازوكار دقيق شناسايي

 مخالفان تدريج به و هاككالسي ميان دور هايگذشته از ديدگاه اختالف اين. داد انجام را پولي گذاريسياست

 لحاظ از درواقع. است شده هم ترعميق شكاف اين اخير، هايدهه در و داشته وجود هاكنزين و هاكالسيك

 نواقص حوزه در فقط و شده بسته تقريبا ها،نئوكالسيك مكتب ديدگاه از پولي سياستگذاري چارچوب مفهومي،

  .دارد وجود ديگران اب مناقشه آمادگي غيره و اطالعات تقارن عدم اطالعاتي، و مالي بازار هاياصطحكاك بازار،

 با تيلور قاعده يكي. است شده اشاره مقاله اين در موجود پولي سياست هايقاعده از مورد دو به خوبي به

 كه است پولي پايه متغير بر آن تأكيد عمدتا كه كالممك قاعده ديگري و تورم شكاف و توليد شكاف به دادنوزن

 سال مالي بحران از بعد كلي طور به. رسدمي پولي متغير واقعي سطح گذاريهدف به يافته بسط شكل در

 توسط تورمي انتظارات كنترل به توجه با حاضر، حال در. است كرده تغيير هانگرش و هاديدگاه ،2008
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 اعمال براي تقريباً نگر،آينده وضعيت به نگرگذشته حالت از تورمي انتظارات نگرش تغيير و سياستگذاران

 و توليد شكاف وزن و تقليل تورمي شكاف وزن فرمودند، اشاره مقاله در كه هاييمدل در پولي سياستگذاري

 به توانمي نوعي به شرايط اين در كه است شده پولي سياستگذاري اصلي كليد و يافته افزايش شدت به اشتغال

 هانيوكالسيك هاينظريه جمع با كلي طور به. كرد اطالق »محدود زماني افق با انتظارات راهبردي سياست« آن

 به. است شدن خالصه قابل كالم دو در كه يافت دست پولي سياستگذاري قاعده يك به توانمي هانيوكنزين و

 كليه اثرگذاري سازوكارهاي از دقيق شناخت به توجه با را مركزي بانك هزينه تابع توانمي كه صورتاين

 بازار نواقص اساس بر و قيودي درنظرگرفتن با را هزينه تابع اين سپس و كرده فرموله اقتصاد، بر پولي متغيرهاي

 را هزينه تابع حالت، اين در. نمود طراحي پويا عمومي تعادل مدل يك قالب در اطالعاتي و مالي اصطحكاك و

 چيزي همان اين لذا. كنيممي استخراج آن از را پولي بهينه سياست و بهينه نيوكنزين، DSGE مدل به نسبت

 رو،اين از. است گرفته قرار استفاده مورد و شده مطرح پولي سياستگذاري قاعده عنوان به دنيا در امروزه كه است

 خود مقاله در كياءحسيني آقاي بود الزم شايد و باشد چارچوب اين حول بايستي داريم صحبتي هرگونه ما اگر

 .كردندمي ورود سياستگذاري جديد مباحث اين به كمي

. است تأثيرگذار اقتصاد هايبخش كليه بر كه باشدمي ربا حرمت مسأله است مطرح اينجا در كه ديگري بحث

 بانكداري عمليات قانون مثال، عنوان به. باشدمي محدود بسيار بهره نرخ به نسبت كشور در موجود هايديدگاه

 به مربوط فقط و است حياتي بسيار بهره نرخ بحث درصورتيكه. دارد بهره نرخ به) خرد( بعدي تك نگاه ربا، بدون

 به محدود نيز اقتصاد كالن بخش در. گيرددربرمي را اقتصاد كل بلكه نيست اقتصاد ايپروژه و خرد مباحث

 يا و صكوك مانند ابزارهاي جايگزيني و معرفي با تواننمي زمينه اين در مثال عنوان به. نيست پولي سياستگذار

 اين از تا نماييم برطرف مركزي بانك براي را ربا حرمت مسأله مركزي، بانك مداخله ابزار جاي به دين اوراق

 به بحث درواقع،. گردد عملياتي ربا حرمت از نگراني بدون مركزي بانك توسط باز بازار عمليات انجام طريق

 بهره نرخ نگاه رو، اين از. دارد وجود مالي نظام اركان تمام در ربا نرخ بحث بلكه كند،نمي پيدا خاتمه جاهمين
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 هايسياست با و باشد داشته وجود بايد همواره مركزي بانك سياستي بهره نرخ اما باشد، بازار نرخ نگاه بايستي

 نزديك يكديگر به را بهره هاينرخ اين اينكه دوم و ببرد پيش يكساني سمت به را بازار بهره متعدد هاينرخ خود،

 و پايين سمت به را بازار بهره هاينرخ خود، سياستي هاينرخ به اتكا با بايستي مركزي بانك نتيجه، نمايددر

 باب از جايگزيني بهره نرخ كه يابيمدرمي اقتصاد در بهره نرخ به يافتهبسط نگاه با لذا. دهد سوق) مطلوب نقطه(

 براي زمينه اين در تالش و است واقعي امر يك بهره نرخ كه بپذيريم بايستي زود يا دير و ندارد سياستگذاري

 حوزه در كياءحسيني آقاي بود بهتر رو، اين از. بود نخواهد آميزموفقت چندان و ساز هزينه همواره سازياوراق

 ديرباز از كشور اقتصادي سياستگذاري عرصه در سنگين هزينه موجبات كه بهره با ربا پنداريهمسان و ربا بحث

   .پرداختندمي بيشتر شده، اكنون تا

 من حقيقت در. كنممي تشكر دادند، ارايه كه مطالبي بابت كياءحسيني دكتر از هم بنده: ارشدي علي دكتر

 آن به تكميلي حثمبا در احتماالً كه بودم پولي سياست قاعده و ربا بحث با ارتباط در بيشتري توضيحات منتظر

 آغاز نفريدم پول حجم ثابت رشد نرخ سنتي قواعد از ما تكاملي سير تئوريك لحاظ از. پرداخت خواهيد

 پولي سياست نام به چيزي آن از قبل و گرفته شكل طرف اين به 1950 سال از پولي سياست تقريباً. گرددمي

 در اما. ايمرسيده پولي سياست امروزي شكل به گرديد، ايجاد زمينه اين در كه تحوالتي با ترتيب به كه نداشتيم

 ايپديده تورم اينكه، اول. نماييم توجه آن به بايستي كه دارد وجود مهم درس چند تئوريك، مسائل اين كنار

 اساسي عنصر هاقيمت ثبات اينكه، بعدي نكته. ندارد وجود توليد و تورم ميان ايرابطه بلندمدت در و پولي است

 كرده ايفا را مهمي قشن مركزي، بانك هدف تابع در لحاظ همين به رود،مي شمار به اقتصاد بر تأثيرگذاري براي

 بايستي انتظارات كه،اين نهايت در و شودمي گرفته نظر در مركزي بانك ثانويه اهداف عنوان به اقتصادي رشد و

 .باشد داشته وجود بايستي اسمي لنگر يك به الزام و باشد نگرآينده

 آمارهاي بر مروري با. باشدمي تأمل قابل نيز پول مقوله و مبحث اين عملياتي مباحث تئوريكي، مسائل كنار در

 درصد، 225 حدود GDP به M3 حجم نسبت ژاپن مانند كشوري در كه گرددمي مشاهده مختلف كشورهاي
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 نشان هاآمار اين. است درصد 51 حدود ايران براي و درصد 72 حدود نسبت اين امريكا در و درصد 52 تركيه

 يك بايستي كه است اين آمارها اين ارائه از هدف. است باال شدت به كشورها برخي براي نسبت اين كه دهدمي

 اين وجود عدم صورت در كه باشد داشته وجود اقتصاد حقيقي و پولي مالي، بخش ميان مناسبي قاعده و نظم

. شد نخواهد منجر قبولي قابل نتيجه به عنوان هيچ به مجزا عنصر يك عنوان به پولي سياست به پرداختن نظم،

 بر تأثيري هيچ اما باشيم داشته پولي پايه رشد درصد 120 آمريكا مانند كشوري در دارد امكان چطور درواقع،

 تورم ميزان بر آن تأثير شدت به پولي، پايه اندك رشد محض به ما كشور در متاسفانه و باشد نداشته تورم

 نرخ دو بهره، نرخ براي كه است دنيا در كشوري تنها ايران، پول، الملليبين صندوق آمار مطابق. گردد مملوس

. دارد وجود بهره نرخ چندين حداقل مختلف كشورهاي در اما شده گرفته نظر در) دهيوام و سپرده نرخ( مجزا

 جالب منتها. دارد وجود تورم رشد و نقدينگي رشد ميان مشهودي ارتباط كه است اين افتاده ايران در كه اتفاقي

. دارد را اثر كمترين كه شده توليد به معطوف نقدينگي رشد درواقع مسأله، اين به توجه جاي به كه است اين

) كالممك و تيلور قاعده مثال عنوان به( پولي سياست هايهقاعد و هامدل از بسياري در ديدگاه، اين با طبيعتاً

 افزايش با متأسفانه يعني. است شده مثبت پول حجم با تورمي شكاف و تورم ضريب رابطه كه گرددمي مشاهده

. نماييم حاكم كشور بر خاصي قاعده توانيمنمي ما دهدمي نشان اين كه يابدمي افزايش نيز پول حجم تورم،

 و ثابت تورم نرخ با سازگار سياستي نظام يك در بيشتر فرمودند كياءحسيني دكتر آقاي كه قواعدي درواقع،

 مالي سلطه ارز، نرخ هايتنش وجود با ما كشور در حاضر حال در بنده نظر به. دارد اجرا قابليت پايدار، فضايي

 با مثال عنوان به. ندارد وجود سادگي اين به كالممك قاعده سازيپياده امكان سياسي فضاي ثباتيبي و موجود

 مالي و پولي متغيرهاي رشد لحاظ از ايران با نفت صادركننده كشورهاي يا و سعودي عربستان مقايسه

 خوب وضعيت كه باشد اين بر تصور اگر است درحالي اين. دارد قرار نامناسبي وضعيت در ايران كه يابيمدرمي

 دولت بودجه كسري بلكه. نيست اينطور كه بگويم بايد است، كافي منابع دارابودن به منوط عربستان كشور

 نكته كه باشدمي توجهي قابل مقدار هايارانه هدفمندي به توجه بدون ايران با مقايسه در 2014 سال از عربستان
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 رشد طبيعتاً لذا گرددنمي تأمين مركزي بانك توسط عربستان در بودجه كسري كه است اين رابطه اين در مهم

  .كندمي تجربه را پايداري نسبتاً رشد و ندارد وجود داريم، ايران در كه صورتي به كشور اين در هاقيمت

 و پولي تسياس اهداف مركزي، بانك اهداف عنصر سه بايستي پولي سياست كارايي بررسي براي بنده نظر به

 نرخ از تورم نرخ سوم، رنامهب از غير به سالهپنج هايبرنامه ادوار طول در. بگيريم نظر در را موجود ابزارهاي

 ما مركزي، بانك در بمناس ابزار وجود عدم به توجه با كه است معني بدان اين. است بوده باالتر شدههدفگذاري

 آن ايجاد براي الزم هايزمينه نمودن فراهم و ابزارسازي رو،اين از. نشديم كارآمد پولي سياست اجراي به موفق

 قواعدي فرمودند كترد آقاي كه قواعدي لذا. نمايد توجهي قابل كمك مشكالت رفع در مركزي بانك به تواندمي

 زمان با متناسب تواندمي حتي قواعد اين برعكس بلكه باشند، بهينه گذاريسياست براي زماني هر در كه نيستند

 قواعد كشور هر در موجود شرايط و زمان با متناسب است بهتر لذا شوند خارج بهينگي از و كنند تغيير مكان و

    .گردد معرفي سياستگذاري مطلوب

 من كه بگويم بايد محترم، اساتيد نظرات از سپاسگزاري ضمن: كياءالحسيني ضياءالدين سيد دكتر االسالمحجت

 كنيم، مندقاعده بايستي را مركزي بانك كه نيست اين بنده حرف. كنممي مطرح را جنابعالي نظريات همان هم

 و بهترين زمينه اين در لذا. باشدمي گذشته نظريات اساس بر قاعده كشف مقاله اين در بنده هدف بلكه

 چيزي چه از گذشته در مركزي بانك) كند مندقاعده اينكه نه( كند كشف تواندمي كه هاييقاعده سازگارترين

 بهره نرخ و شبهيك نرخ نمودن وارد دليل به قواعد ساير و بوده كالممك و تيلور قاعده دو مشمول كرده تبعيت

 بانك براي را ايقاعده توانمي تجربي، مباحث به توجه با آيا تئوريك، مسايل اين كنار در. شودمي گذاشته كنار

 عرض. نماييم آن از تبعيت به مقيد را مركزي بانك بايستي قاعده كشف صورت در و خير يا كرد كشف مركزي

 مركزي بانك درصد چند اينكه و ايمرسيده آن به مركزي بانك رفتار از كه بوده ايقاعده كشف مقاله اين در من

 ايران در پول بحث كه دارم قبول را جنابعالي فرمايشات نيز بنده. باشدنمي ما بحث موضوع نموده، تبعيت آن از

  .گردد ايجاد توليدي بخش مالي تأمين براي الزم هايزيرساخت بايستي و داشت نخواهد تأثيري
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 به توجه با كه كنيم فراموش نبايد اما است پولي تورم، كه است صحيح حرف اين بله: مهدويان محمدهادي

 و ندارد وجود بستاني بده توليد، تورمِ بين. است مطرح عرضه طرف تورم مسأله ما، كشور در پول بودن داخلي

 خرد اقتصاد در پول. است زا تورم غير و خنثي بلندمدت در پول. دارد مدتكوتاه اثربخشي نيز پولي سياست

 ايران كشور با عربي خيزنفت كشورهاي بين بخواهيم اگر. است بال كالن سطح در اما است مشكالت حالل

 صورت به ارز نرخ اگر. دارند جهاني ارز نرخ بلكه. ندارند پولي قاعده كشورها اين بگوييم بايد كنيم، مقايسه

 نظام عربي ايكشوره. شود گرفته خارج از بايد و ندارد معنا پولي سياست استقالل وقت آن شود تعيين جهاني

 تعادل به را اآنه سيستم سرمايه، جريان با ثابت ارز نرخ. ندارند مستقل پولي سياست لذا دارند ثابت ارزي

 نفت به متكي و توسعه الح در كوچك، اقتصاد داراي ما كشور اما. است جهاني هميشه شانتورم نرخ و رساندمي

 قطعا ما ها،محدوديت ينا مالحظه با. كرد اتخاذ هافاكتور اين گرفتن نظر در با بايد را پولي هايسياست. است

 همچنين. دارد وجود گرانين توليد مبناي در تنوع ايجاد مورد در چراكه باشيم؛ داشته ثابت ارز نرخ توانيمنمي

 سياست ثابت، زيار نظام با كه نيست كشورهايي ياندازه به باال جمعيت با نامتناسب نفتي و ارزي درآمدهاي

 سياست نوانع به ما كشور در كه آنچه بنابراين. ندارند مستقل پولي سياست و كرده انتخاب را خارجي پولي

 قابل سياست ت،اس اجرا حال در شدهمديريت و شناور صورت به ارز نرخ حركت دادن اجازه با و مستقل پولي

 جهاني قيمت ضمعر در تا يابيم رهايي نفت سيكل از بايد مستقل پولي سياست اتخاذ براي. است درستي و دفاع

  .نگيريم قرار آن

 قاعده اجراست، الح در قاعده عنوان به كه آنچه ما كشور در موجود، هايمحدوديت گرفتن نظر در با مجموع در

 مشكالت پولي، سياست سألهم به راهبردي نگاه با بايد بلكه كرد تكيه منديقاعده به تواننمي لذا. است آشوب

  .كرد حل را ساختاري

. گيردمي صورت قاعده اساس بر آشوب اثبات بنده نظر به: كياءالحسيني ضياءالدين سيد دكتر االسالمحجت

 نشود رفتار مندقاعده كه صورتي در گويدمي بلكه است بوده مندقاعده مركزي بانك گويدنمي كالممك قاعده
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 معنادار پول حقيقي مقادير كنترل كالم، مك قاعده مطابق: مهدويان محمدهادي. كرد آشوب به حكم توانمي

 انتظارات و است شده شكسته سرمايه جريان طريق از ارتباط اين االن. كند لنگر را تورم تواند مي و است

 جهاني متغيرهاي اثر بر بازار رفتار و يادگيري اي،سرمايه جريانات گذار،سرمايه به اعتماد مثل جامعه نگرآينده

 ارتباط االن. نيست اينگونه االن اما دادمي جواب ما كشور پولي سياست در قبال كالممك قاعده. باشدمي مطرح

 بايد كه بردمي كالن هايسياست سمت به را ما مسأله همين. است منقطع عرضه طرف كف در تورم و پول بين

 طريق اين از. شود تنظيم) بودن خيزنفت و توسعه حال در كوچك، اقتصاد داراي(كشور هايويژگي به توجه با

 بازارسازي سمت به تواندمي مركزي بانك و شودمي تسهيل اشتغال و توليد سطح گذاريهدف و تورم كنترل

  .كند حركت
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