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 مدیریتی  خالصٔه

شد باالی نقدینگی  ، یکیمتفاوتوجود دو مشکل  سطح کالن ر شده و که منجر بدر  در  («نقدینگی»)منابع مالی کمبود دیگری ه تورم باال 
شکل  مالیتٔامینکه ( و بنگاه )سطح خردبخش تولیدی  ست، روروبهبخش واقعی را با م ستاهمیت  کرده ا سیا ناظر بر  گانٔهدوهای تنظیم 

شد نقدینگی از یک جهت، با توجه به آثار نامطلو. سازدمینمایان کنترل تورم و گردش اعتبارات را  ب تورم باال در کشور، مدیریت منابع ر
های مولد اقتصییاد به منابع مالی از دسییترسییی بخش ارتقای ،باشیید و از طرد دیگر پولی در حوزٔه گذاریسیییاسییتهای باید یکی از اولویت
ای در بخش اول این گزارش راهکاره ،یپول گذاریسیاست با توجه به این دو اولویت حوزٔه قرار گیرد. نظرباید مد مالیتٔامینطرق مختلف 

 د.شوگیرد و در بخش دوم نیز مباحث مربوط به هدایت اعتبارات ارائه میبررسی قرار میکنترل رشد نقدینگی مورد
د. در جهت اهداد کالن دنبال شو های پولیکلمدیریت  کنترل رشد باالی نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای ،در بعد کالن

های خارجی ، افزایش خالص داراییآن ناشییی از کسییری بودجه معضییل نرر رشیید نقدینگی یک مشییکل سییاختاری اسییت که بخش عمدٔه
سالمت مالی  ،صوری ست که هابانکو وضعیت  ساختاری های برطردراهکارست. بدیهی ا ستای یک کردن این معضل نیز باید  و در را
شدجامع انضباط مالی و پولی  برنامٔه کردن کشور راهی جز برطرد بلندمدتافق میان و و پایدار رشد نقدینگی در  مٔوثربرای کنترل  لذا،. با

ی اقتصادی و هافعالیتارزی  تٔامینبه ارزهای خارجی جهت بهتر و نیز دسترسی  هابانکمشکالت ساختاری بودجه و مشکالت ساختاری 
عملیات بازار »تسییییهیل و بهبود مجرای عملکرد های روشاز طریق  غالباً ل نقدینگیبرای کنتر مدتکوتاههای راهکاروجود ندارد. واردات 
 است: پذیرمانند موارد زیر انجام« باز

 ؛هابانکبرداشت منبع جایگزین اضافه عنوانبه بانکیبینتقویت بازار  -
موجب م دسیییترسیییی به منابع ارزی که توجه ویژه به مشیییکل عدبا  مرکزی ترازنامٔه بانکبهبود ابزار بانک مرکزی در جهت قبض  -

 ؛شده استهای بانک مرکزی بار تورمی افزایش خالص داراییتشدید 
 .هاترازنامٔه بانکجهت کنترل رشد  مٔوثرو اقدامات  هابانکبر تر دقیقنظارت  -
 در موارد زیر خالصه کرد:  توانبلندمدت برای کنترل نقدینگی را میهای میانراهکار
 ؛هابانکالی ارتقای سالمت م -
 ؛مالی و استقالل بیشتر بانک مرکزی هماهنگی بهتر میان بخش مالی و بانک مرکزی جهت کاهش سلطٔه -
 .بودجٔه دولتمخارج و درآمد  مالی دولت و اصالح ساختاری بودجٔه نضباطا -
 

ست سیا ست، انتشود و اهمیت هری چگونه تعیین میهای پولفارغ از اینکه هدد  ستیک از اهداد چقدر ا سیا سب   خاب ابزارهای منا
هستند که از های بانک مرکزی نرر بهره یا نرر ارز ی است که باید به آن پاسخ داده شود. ابزارهای قیمتی هدد میانی سیاستپرسشپولی 
سب نیاز ها آن طریق سود در اثر. شودداده میتغییر اهداد میانی ح صاد ایران با چالشگذاری مجرای نرر  ست. در رووبهرچندی ی هااقت

مسییییتقیم یا  صییییورتبهکنند دهند و تالش میهای پولی یا میزان اعتبارات را هدد قرار میهای پولی کلابزارهای مقداری، سیییییاسییییت
های نرر بهره( و ابزار مقداری )کل گذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی )بر پایٔههای پولی اثرگذار باشییییند. هددر یکی از کلغیرمسییییتقیم د

ست پولی در جهت کنترل رشد کللی( قابلِپو سیا ستفاده از ابزارهای  ست و ا ستهای پولی منافاتی با دسترس ا سیا ثبیت و های تاجرای 
ست که ی که اینجا مطرح میپرسشگذاری تورم ندارد. هدد شرایطی کنونی شود این ا ست پولی کشور کدام ابزاربا توجه به  )قیمتی یا  سیا

و مناسبی ندارد  مٔوثرعملکرد پولی بر مبنای نرر بهره برای کشورهای با تورم باال  قاعدٔه سیاست ند.تری دارمٔوثرارکرد کاربرد و کمقداری( 
 ررسیید که تمرکز بمی نظربه. مرجح اسییتهای پولی بر مبنای رشیید کلمبتنی عد سیییاسییتی واق ،که برای کنترل تورم دهدمیو تجربه نشییان 
قاعدٔه تری نسییبت به مناسییب ی در شییرایف فعلی تورمی ایران گزینٔهپولی و دیگر مقادیر کمّ گذاری پایٔههدد های پولی مقداری وسیییاسییت
 ی بر مبنای نرر بهره است.سیاست
، ی داخلی و خارجیهامحدودیتبا توجه به بخش مولد اسییییت.  مالیتٔامینپولی مدیریت گردش اعتبارات و  گذاریسیییییاسییییتبعد دیگر 
سیار باالیی در بخشگذاری سرمایه ها و وجود نااطمینانیو است های مولد و تولیدی )که امری بلندمدت است( مستلزم پذیرش ریسک ب

سرمایههای تولیدی و صنعتی سرمایه در بخش یکاربر نرر باالی هزینٔه شدید  ست. هرچ گذاری در یک دهٔهباعث کاهش  شده ا ند گذشته 
در  .اسییت و مسییکن فعال بوده ،های مالی، ارزیاگرانه در بازارودهای سییفعالیت ،کم شییده اسییت گذاریجذابیت بخش واقعی برای سییرمایه

 مالیتٔامینهای تولیدی . از مشیییکالت اصیییلی بنگاهکنداولویت پیدا می مولد بخش مالیتٔامینهایی برای اعمال سییییاسیییت ،چنین شیییرایطی



یمولد اقتصاد یهاتیفعال سمتبهاعتبارات  تیهدا یهااستیو س ینگیرشد نقد تیریمد   

 

از ارکان اصلی سیاست اعتباری بخش مولد اقتصاد  مالیتٔامیندادن ولویت قراراو از این منظر در  در گردش است ثابت و سرمایٔه سرمایٔه
به تسهیالت را های تولیدی توان دسترسی بنگاهمی هاییسیاستبا چه نوع که شود مطرح می پرسشاین  ،در این راستابانک مرکزی است. 
ست ،نخست و راهکار برای این کار وجود دارد:د .بانکی بهبود بخشید شویق به افزایش پسسیا کند و های مالی میاندازهایی که افراد را ت
های مالی اندازپسکاهش نرر تورم و افزایش اندک نرر سیییود ) دهدافزایش می مالیتٔامینرا برای  (هابانک) های مالیگرظرفیت واسیییطه

 ،های موردنظربه بخش هابانکاعطایی اعتبارات جریان دوم، سیییاسییت هدایت . (سیییاسییت مناسییب برای دسییتیابی به این هدد اسییت
 بدهی سییمتبهمدیریت نقدینگی معطود باید متذکر شیید که  ،در این خصییو  .شییودبه آن مدیریت نقدینگی اطالق می ای که سییهواًمقوله

ستون داراییدی و هنظام بانک ست  ست.هاایت اعتبارات معطود به مدیریت و ترکیب  سیا ضاًاین دو  ور مثال، تثبیت طهب ؛ندامتعارض بع
شد نقدینگی کپولی و کنترل تورم ایجاب می سطٔهبهولی  ؛اهش یابدکند که ر سرمایٔهباالرفتن هزینه وا به گسترش  ،در گردش های مربوط به 

 ست.انیاز  هاترازنامٔه بانکو بنابراین انبساط اعتبارات 
ها در اجرا بود و دولت درحالیافته و نوظهور یشتر کشورهای توسعهدر ب م.۱۹۸۰ از دهٔهپیش هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف 

سییرکوب  مربوط به مباحثشییدن دار سییوق دهند. با مطرحهای اولویتبخش سییمتبهکردند که تخصیییص اعتبار را ها تالش میاین قالب
 عمالًها ، این سیاستشودحاصل نمیلت تعیین دستوری نرر و دستکاری در تخصیص از طرد دو منابع با تخصیص بهینٔهمالی و اینکه 

های هدایت اعتباری داشتند و موفقی در اجرای سیاست کشورهای آسیای شرقی تجربٔه ،اما در این میان ؛کشورها منسور شدشماری از در 
 شود.های موفق این سیاست یاد مینمونه عنوانها بهآن از

 هابانکی اعتبارات کنترل رشیید کمّ ،نخسییت شیید:عتباری با دو هدد اجرا مییت اهای هداسیییاسییت ،م.۱۹۹۱در کشییور ژاپن تا سییال 
دار. های اولویتبه بخش هابانکهدایت اعتبارات  ،شیید. دوممشییخصییی برای رشیید اعتبارات تعیین می ای که برای هر بانک سییهمیٔهگونههب

با توجه به اینکه نرر تنزیل )نرر اعطای  ،نمونه عنوانبه ه داشیییت؛همراجریمه بهها آن ها نیز برایاز این دسیییتورالعمل هابانکعدم رعایت 
ارزان  مالیتٔامیناز  ،کردندها را رعایت نمییی که این دسییتورالعملهابانکبود،  بانکیبین( کمتر از نرر بازار هابانکاعتبار بانک مرکزی به 

ست تا زمانی بود کاراییشدند. از بانک مرکزی محروم می سیا شرکت این  سته به که  بودند. آغاز  هابانکاز طریق  مالیتٔامینهای ژاپنی واب
کنترل اعتبارات از طریق این سیاست را غیرکارا کرد و  عمالًهای غیربانکی از کانال مالیتٔامینآزادسازی مالی در این کشور و امکان  فرایند

ی خارجی برای هاسرمایهمشابهی داشته است. اعمال این سیاست و ورود  جنوبی نیز تجربٔه کشور کرٔهرا کنار گذاشت.  ژاپن این سیاست
 مرور کنار گذاشته شد.گرفت و به بازبینی قرارها مورداین سیاست .م۱۹۸۰ در اواخر دهٔهاما  ،ای رشد صنعتی کره را پشتیبانی کرددوره

ست شور چین تا کنون در  م.۱۹۹۸های هدایت اعتباری که بعد از سیا ستاجر لدرحاک ست ،ا سیا شبیه  سیار زیادی  های ژاپن تا حدود ب
ها ضمن چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدد قرار داده است. در این دستورالعمل عمدتاًها بوده است. بانک مرکزی چین در این سیاست

دار برای اعطای های اولویتبخش ماههسییه دادن آن در نظارت بانکی، در هر دورٔهو مالک قرار هابانکتعیین سییقف برای رشیید اعتبارات 
از  هابانکنظارت و جلسییات منظم مقام ناظر با  شییود. نحؤهمشییخص می ،اعطا شییودها آن هایی که نباید تسییهیالت بهتسییهیالت و بخش

ی هدایت اعتباری هااجرای سیاست بوده است. با توجه به بررسی نحؤه مٔوثرمواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور 
 زیر بیان کرد: صورتبه ،ها در این کشورها بوداجرای این سیاست قوتی که در نحؤه طاتوان نقمی ،و چین ،، کرهدر کشورهای ژاپن

 
 ها بوده است.از ارکان اصلی اجرای این سیاست هابانکالعمل توسف راجرای دستو نظارت مستمر و ماهانه بر نحؤه -
 شد. دستوری تعیین نمی شد و نرر بهرٔههای پولی برای تعیین نرر استفاده میسیاست از ابزارهای قیمتی -
 وجود داشت.  هابانکها توسف انگیزشی مناسب برای رعایت دستورالعمل سازوکار -
 جدی هدد سیاست هدایت اعتباری بودند. طوربه ،داشتندها آن که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر هابانکبخشی از  -

 
شورهای دیگر گیری از تجربٔهبهرهبرای  ست به ویژگی ،ک شود. برخی  نظام مالیهای خا  و متفاوتی که الزم ا صاد ایران دارد توجه  در اقت

 :اند ازنکاتی که در این راستا باید به آن توجه شود عبارت
ساختار تقاضا برای تسهیالت  هاکباننرر سود واقعی در شدن تعیین دستوری نرر بهره و منفیتعیین نرر دستوری سود بانکی:  -

 است.اندازهای مالی را کاهش داده و مقبولیت پسکرده متفاوت کشورهای دیگر  بارا 
و کفایت سییرمایه در وضییعیت  ،از منظر سییودآوری، نقدشییوندگی هابانک: وضییعیت هابانکوضییعیت نامطلوب سییالمت مالی  -

ناکی اسیییییت و اعمال محدودیت قدر سییییودآوری و که دی یهاخطر یان ن به می ،گذاردمنفی می تٔاثیراتها آن جر ند منجر  توا



  یمولد اقتصاد یهاتیفعال سمتبهاعتبارات  تیهدا یهااستیو س ینگیرشد نقد تیریمد  

 

های پولی متکی بر نرر سیاست ،تخریب شده ترازنامٔه بانکی که در شرایط وضعیت سالمت بانکی در کشور شود.شدن تروخیم
 دهد.خود را از دست می کاراییسود 

دهد که نشان می نظام بانکیشده در های اجرا سیاستبٔهنسبت به کشورهای آسیای شرقی: تجرکشور تر سیستم نظارتی ضعیف -
نیست که بتواند ضامن به هدد رسیدن تسهیالت برای بخش معین  مٔوثردر حدی  شبکٔه بانکیو در  هابانکسیستم نظارتی در 

 شده باشد. 
ست ،بنابراین سیا شرقی تجربٔهاگرچه اجرای  سیای  شورهای آ ست موفقی بوده های هدایت اعتباری در ک شرایف فعلی  ،ا شبکٔه با توجه به 
سیاست رایب بانکی ست به پیش ،های هدایت اعتباریاجرای موفق  سیاستها برای اجرای شرطالزم ا جمله های هدایت اعتباری ازموفق 

 و بهبود سالمت بانکی توجه شود.  ،کاهش شدت سرکوب مالیتقویت سیستم نظارتی، 
ستبخش ت مالیتٔامیندر جهت رفع مشکل  سیا ستولیدی، عالوه بر  ستای هدایت اعتبارات بانکی مطرح ا ست ،هایی که در را هایی سیا

ها باید دو وجه تاین سیاس تواند راهگشا باشد.های تولیدی نیز میگذاری در بخشبخش خصوصی در سرمایه در راستای افزایش انگیزٔه
گذاری ها کاهش دهد و موانع جلب سییرمایهانه را از طریق اعمال مالیاترسییوداگهای غیرمولد و گیرد: سییودآوری فعالیتموضییوع را دربر

های هدایت اعتباری را کنار در کشییورهایی که بعد از آزادسییازی مالی سیییاسییت ی تولیدی را تشییویق کند.هافعالیتبخش خصییوصییی به 
های مولد بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخشههای سفتکردن فعالیتراهکار جایگزینی برای سرکوب عنوانبهد، از مالیات انهگذاشت

 عالوه این نرر به دورٔهنرر مالیات بر عایدی سیییرمایه در بازارهای مختلف متفاوت اسیییت و به ،کنند. در کشیییورهای مختلفاسیییتفاده می
و در بازارهایی که  مدتکوتاههای بر عایدی سییییرمایه در دورهبردن نرر مالیات توان با باال، میرودارایی حسییییاس اسییییت. ازاین نگهداری

سفته شتر در آن شکل میفعالیت  سرمایه و را توانایی بخش تولیدی  غیرمستقیم طوربهکاست و ها آن گیرد، از جذابیتبازی بی برای جذب 
  نقدینگی افزایش داد.

 
 های سیاستیپیشنهاد

ستمرار تورم از نوع فشار نابع ارزی خود و سرمایهشده در این گزارش، دسترسی محدود کشور به مبا توجه به نکات مطرح های خارجی، ا
پولی و های زیر در دو وجه سیییاسییت سیییاسییت ،اسییت سییال گذشییته حجم واقعی اعتبارات افزایش نداشییته ۱2هزینه و این مشییاهده که در 
 د:شوهدایت اعتباری پیشنهاد می

ماهیت تورم  واسطٔهبهمدت الزامی است. اما اجرای آن در افق میان ،تسرعت و یکباره مطلوب نیسسیاست کاهش رشد نقدینگی به -الف
، مدت امری ضروری است. کاهش نرر تورم، بستن تدریجی شکاد تولیداما در افق میان ،تورم ممکن نیست )فشار هزینه( کاهش یکبارٔه

  کردن نوسانات نرر ارز حقیقی سه هدد اصلی مقام پولی است.و محدود
و کنترل نوسانات نرر ارز است. در  هاترازنامٔه بانکهای باالی تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل مدت و با توجه به نرردر کوتاه -ب

 توجه باشد.و فروش صوری ارز دولتی باید موردای مداخالت ارزی بانک مرکزی آثار ترازنامه ،این راستا
، رویکرد هابانکدرصد در سال(، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی  ۱2-۱۵تر )از کاهش نرر تورم به سطوح پایین پس -ج

 د بود. نتری برای هدایت سیاست پولی خواهمناسب چهارچوبو ابزار نرر سود  ،گذاری تورمهدد
 صیییاد و ترازنامٔهقیمت در شیییرایف کنونی اقت سیییازوکارو تخصییییص اعتبار از طریق  هابانکدهی با توجه به محدودیت ظرفیت اعتبار -د

کند اندازهای مالی میهایی که افراد را تشویق به افزایش پسسیاست گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است.، اولویتهابانکضعیف 
 موردتوجه بیشتر قرار گیرد. ،دهدافزایش می مالیتٔامین( را برای هابانکگرهای مالی )و ظرفیت واسطه

ی االتزام عملی به تخصیص کارو  هابانکت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب اری اعتبارات باید همراه با نظارگذبندی یا هدداولویت -ه
ساساعتبار  صادی و  برا شد. نیز ارائٔهمبانی اقت صیه با ستم نظارتی و کاهش ساختتقویت زیر عملکرد در مقابل دریافت اعتبار تو سی ها و 

 های هدایت اعتباری ضروری است. یاستتر سمٔوثرشدت سرکوب مالی برای اجرای 
داشییتن نارات به مشییتریان خرد و کالن و دراختیارتخصیییص اعتب ر نحؤهد مٔوثراعتبارات و فقدان نظارت  نشییدٔهگذاریانبسییاط هدد -و

های کنترل یاسییتد، بلکه معارض و متزاحم سییشییونظام بانکی می فقف باعث تخریب بیشییتر ترازنامٔهون نهابزارهای الزم جهت برگشییت دی
 های پولی و تورم خواهد بود. کلرشد 
ترل تورم و نوسانات شده جهت کنهای اتخاذیافته برای اطالع عموم از سیاستمشخص و سازمان ۱ارتباطی تدوین و اجرای سیاست -ز

 بانک مرکزی خواهد بود. تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایستٔهنرر ارز و به
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 مقدمه ۱
صلیبخش مالیتٔامین صاد یکی از ا ست که نقص در آن می ترین اجزای زنجیرٔههای واقعی اقت صاد ا شد بخش ایجاد ارزش در اقت تواند به ر

اثر مثبت  قرار گرفته و بر ییدتٔااقتصییییاد مورد خش مالی و بخش واقعیمتقابل ب واقعی آسیییییب وارد کند. در مطالعات متعددی نیز رابطٔه
ی است که یکی از معضالت همیشگی فعاالن بخش تولیدی در اقتصاد ایران حال درشده است. این  تٔاکیدر رشد اقتصادی دمالی  توسعٔه

های اخیر گذاران در سییالیکی از اهداد سیییاسییت رو،ازاینکمبود نقدینگی و اعتبارات الزم برای حفظ یا گسییترش ظرفیت تولیدی اسییت. 
 بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است.  مالیتٔامینبهبود 

ست. بخش ،از طرد دیگر شده ا ست که به تورم باال منتج  شد باالی حجم نقدینگی ا صاد کالن کشور ر سی اقت سا از  ییکی از معضالت ا
 ،ست. بنابراینهاآن و رشد تسهیالت هابانکگردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت پولی بانک مرکزی برمی رشد باالی نقدینگی به رشد پایٔه

زمان با اینکه نقدینگی بسیییار بیشییتر از رشیید بخش وضییعیت معماگونه در خصییو  نقدینگی در کشییور وجود دارد و آن این اسییت که هم
ترین مهم ،. در چنین شیییرایطیاسیییتکمبود نقدینگی و اعتبارات دچار یدی نیز شیییود، بخش تولکند و به تورم منجر میحقیقی رشییید می

نقدینگی در جامعه هست و بیش از نیاز اقتصاد نیز  ،دیگر عبارتبهگردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است.  ای که وجود دارد نحؤهمسئله
  شود.کند و باعث ایجاد چنین شرایطی میوق پیدا نمیهای مولد و تولیدی سفعالیت سمتبهاما این نقدینگی  ؛شودایجاد می

بلندمدت  فرایندکه یک  ،های تولیدی و مولدگذاری در بخشهایی که در اقتصیییاد ایران وجود دارد، سیییرمایهها و ریسیییکبا توجه به تحریم
 میزان تشییکیل سییرمایٔه ،رسییمی کشییور آمار براسییاسبا ریسییک بسیییار باالیی همراه بوده اسییت. به همین دلیل اسییت که  ،آیدحسییاب میبه

 ،بوده اسییت. از طرد دیگر ۱3۹۰ناخالص در سییال  معادل نیمی از تشییکیل سییرمایٔه های ثابت( تقریباً)با قیمت ۱3۹۸ناخالص در سییال 
ها شییده اسییت. انواع دارایی نگهداریبردن انتظارات تورمی و افزایش بازده انتظاری باعث باال های مترتب بر اقتصییاد ایرانهمین ریسییک

صاد ایران سایر ،بنابراین در محیف فعلی اقت سیار کمتر از  سف بخش مولد و تولیدی ب سرمایه و نقدینگی تو ست و بدیهی بازارها جذابیت 
 تر روانه شود. بازارهای جذاب سمتبهاصول اقتصادی  براساسنیز  هابانکاست که رشد اعتبارات 
های مولد سوق داد بخش سمتبههایی اعتبارات بانکی را سازوکارتوان با این است که آیا می شودکه مطرح می پرسشی ،در چنین محیطی

سیل نقدینگی که تنها باعث تورم می سازی مالی مالیتٔامینبرای  ،شودتا از مزیت  ستفاده کرد. قبل از آزاد  م.،۱۹۸۰ در دهٔه بخش واقعی ا
ست در نشان داده است که این سیااما تجربه  ؛کردشد که همین هدد را دنبال میل میهای هدایت اعتباری در بیشتر کشورها دنباسیاست

 کنندٔهدریافتو  واحدها کاراییهمراه با پیمایش  مالیتٔامین-صییینعتی که برنامٔهاز کشیییورها اما در شیییماری  ،ها توفیق داشیییتهبرخی از دوره
تخصیص  کاراییناو فساد  وییجتنکننده وجوه نداشته، راهای عرضهو بانک  عملکرد واحدهای تولیدیاعتبارات و نظارت دقیق بر نحؤه

ستم سی سرکوب مالی  ییهامنابع در چنین  شده)که در ادبیات  شدید کرده و اثر( مکتوب  ستبخشی را ت سیا ست. ها را این  از بین برده ا
کشورهای آسیای شرقی در  تجربٔه ،. اما در این بینسازی است بزرگ خودروذکر و از مصادیق این موضوع در ایران دو کارخانٔه قابلِنمونٔه

های هدایت رشیید صیینعت ژاپن را محصییول سیییاسییت ،ای که در برخی از مطالعاتگونهبه ؛اسییت توجهقابلِها اجرای موفق این سیییاسییت
 درحالهای هدایت اعتباری هنوز سیییییاسییییت ،مبتنی بر بازار حاکم اسییییت نظام مالیوجود اینکه با دانند. در کشییییور چین نیزاعتباری می

های کند که توانسته سیاستاستفاده می« بازار سازوکارهدایت دولتی »ترکیبی  سازوکاراز  نوعیبههای مالی در این کشورها منظاست. اجرا
 .از رشد صنعت پشتیبانی کرد میز برای مدتی این سیستنجنوبی  در کرٔهمعرفی و اعمال کند.  های بازارسازوکارسازگار با کنترلی دولت را 

های عملکرد توسییف واحدهای صیینعتی بود که در یابی به شییاخصدسییتبه ر از بازار منوط تنپایی پرداخت اعتبار با هزینٔه ،کشییورهادر این 
 ها موفق بودند. ها در دستیابی به شاخصهایی بسیاری از این بنگاهدوره

شابه  نظام مالی شورهای موردایران م سی ک ستبانک (و ژاپن ،، کرهچین)برر سی دارد. در ولی از جهات مختلف تفاوت ،محور ا سا های ا
ها نرر سییود واقعی بانکی منفی بوده اسییت. این شییرایف باعث شییود و در بیشییتر دورهدسییتوری تعیین می صییورتبهنرر سییود بانکی  ،ایران
های مختلف مانند ی کشییور از جنبههابانکی سییالمت مالی هابررسییی شییاخص ،عالوهبهشییود. های طوالنی تقاضییای اعتبارات میصییف

دهد که وضییعیت سییالمت بانکی کشییور در شییرایف مطلوبی قرار ندارد. تمام این نشییان می …و ،سییودآوری، کفایت سییرمایه، نقدشییوندگی
نظارت  فرایند شود.باید به آن توجه اری ذگکند و در سیاستهایی مواجه مینقدینگی و اعتبارات و مدیریت آن را با مشکل ها مسئلٔهویژگی

دچار ضییییعف  هانهادهای ناظر بر عملکرد بانک نظارت هم از جانبو ها از بانک اعتبار کنندٔهپایش واحدهای دریافتجانب نیز هم از 
 است.

کرد. برای سیییاسییت پولی سییازگار با در کشییور را مدیریت و اعتبارات توان جریان هدد این گزارش این اسییت که چگونه می ،در این راسییتا
کردن که چه راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و متناسب آن است سٔوالاین یک وجه . کنیمتقسیم میوجه را به دو  سٔوالاین  ،پاسخ
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عطایی هایی جریان اعتبارات اتوان با سیییاسییتموضییوع این اسییت که آیا میدوم وجه رشیید نقدینگی با نیاز بخش واقعی باید انجام شییود. 
شییید که مدیریت نقدینگی  یادآورباید  .ها با تثبیت پولی سیییازگار اسیییتهای موردنظر هدایت کرد و آیا این سییییاسیییترا به بخش هابانک

این دو سییییاسیییت  هاسیییت. بعضیییاًبدهی نظام بانکی و هدایت اعتبارات معطود به مدیریت و ترکیب سیییتون دارایی سیییمتبهمعطود 
های مربوط باالرفتن هزینه واسییطٔهبهولی  ؛کند که رشیید نقدینگی کنترل شییودتثبیت پولی و کنترل تورم ایجاب میطور مثال، هب ؛ندامتعارض
وضعیت  ،این گزارش ۴و  ،3، 2 هایدر این راستا در بخشست. هاترازنامٔه بانکو انبساط نیاز به گسترش اعتبارات  ،در گردش به سرمایٔه

شییود که پرداخته می پرسییششییود. در دومین گام به این مطرح می های کنترل رشیید نقدینگیراهکارو  ،مٔوثرموجود رشیید نقدینگی، عوامل 
های هدایت اعتباری در به سیییاسییت ،۵در این راسییتا در بخش  .ددا بخش مولد سییوق سییمتبهتوان جریان اعتبارات بانکی را چگونه می

ها بررسی ر اجرای موفق این سیاستد مٔوثرو عوامل  پرداخته -ژاپن و چین  یعنی - ها را داشتندکشورهایی که اجرای موفق این سیاست
 شود.های پولی متناسب با شرایف فعلی پرداخته میسیاستبه  ،در ادامه شود.می
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 رشد نقدینگی بررسی وضع موجود 2
 (نسبت به سال گذشته) ۱3۹7اول سال  نیمٔه ای که رشد نقدینگی که درگونهبه ؛روند رشد نقدینگی افزایشی بوده است ،در سه سال اخیر

پولی در این  رشد پایٔه تٔاثیرسیده است. روند افزایشی رشد نقدینگی تحتدرصد ر ۴۰به باالی  ۱3۹۹سال پایان در  ،بودهدرصد  2۰حدود 
 رسیده است.  ۱3۹۹درصد در فصل اول  3۹ به رشد ساالنٔه ۱3۹7درصد ساالنه در ابتدای سال  ۱۸دوران بوده است که از رشد 
توان می ،درصد است 22٫۸پولی که حدود  درصد است و میانگین رشد پایٔه 27٫۸رشد نقدینگی که حدود  سالٔه 3۰با توجه به میانگین 
روند رشد  ۱ شکل. ه استاز متوسف بلندمدت خود فراتر رفت ۱3۹۸و رشد نقدینگی از تابستان  ۱3۹7پولی از تابستان  گفت که رشد پایٔه

شان میپولی در دوره قدینگی و رشد پایٔهن ها و های پولی از تحریمای در کلسابقههای کمبخشی از چنین رشد ،دهد. طبیعتاًهای اخیر را ن
 دهیم.است. در زیر اجزای رشد نقدینگی و روند آن را شرح می ت گرفتهئنشدولت ناشی از آن ای محدودیت بودجه

 

 
 گذشته پولی در اقتصاد ایران طی سه دهٔه پایٔهنرر رشد نقدینگی و  .۱ شکل

 

 های اخیرهای بانک مرکزی در دورهتحلیل تغییرات در خالص دارایی ۱-2
های خارجی بانک مرکزی از دو طریق رشید نرر تسیعیر و افزایش خالص خرید دارایی خارجی توسیف بانک مرکزی افزایش ارزش خالص دارایی

 که بیشییترین رشیید این متغیر در دهٔهرا  ۱3۹2های بانک مرکزی در انتهای سییال درصییدی ارزش خالص دارایی ۱2۰افتد. رشیید بیش از اتفاق می
های خارجی بانک رشیید خالص دارایی ،۱3۹6تا پایان سییال  ۱3۹3توان ناشییی از تغییر نرر تسییعیر دانسییت. از فصییل دوم می اسییت، اخیر بوده

دسیییترسیییی بانک مرکزی به  ،درصییید بوده اسیییت. در این دوره با آغاز برجام ۵٫۴ین دوره حدود مرکزی ناچیز بوده و متوسیییف رشییید سیییاالنه در ا
پولی افزایش پیدا کرده اسییت که خروجی آن رشیید محدود  های خارجی بیشییتر شییده و قدرت کنترل بانک مرکزی بر رشیید این آیتم از پایٔهدارایی

 روند این متغیر نیز دچار تحول شد. متوسف رشد ساالنٔه ،۱3۹7ها از سال تحریماما با بازگشت  ؛های خارجی بانک مرکزی استخالص دارایی
در  ۱3۹۹سال  تا انتهای ۱3۹7در سال  امریکاهای دولت درصد رسید. همچنین از شروع تحریم 26به باالی  ۱3۹۹تا  ۱3۹7این متغیر در سال 

ی است درحالهای خارجی بانک مرکزی است. این پولی رشد خالص دارایی یٔهترین عامل رشد پا(، مهم۱3۹۸جز فصل اول سال ها )بهتمام دوره
 پولی نبوده است. های خارجی بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایٔهرشد خالص دارایی ۱3۹7تا  ۱3۹2که از سال 

صلی افزایش قابلِ سالخالص دارایی مالحظٔهعلت ا شرایف تحریمیهای خارجی بانک مرکزی در  سی به  های اخیر به  ستر شور و عدم د ک
 ،های اخیر به دولت داده شد تا سهم صندوق توسعه را از درآمدهای نفتی کاهش دهدگردد. مجوزهایی که در سالهای خارجی برمیدارایی

شتر این ولی چون بی ؛های اخیر افزایش داشته باشدهای خارجی بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال در سالباعث شد که خالص خرید دارایی
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بهدارایی یل تحریمها  بانک مرکزی نبود،دل قدرت کنترل این متغیر و  عمالً ها در دسییییترس  این  کردندیگر خنثی عبارتبهبانک مرکزی 
 های خارجی بانک مرکزی شد.همین امر باعث تشدید آثار پولی افزایش دارایی لذا،های خارجی را نداشت. افزایش دارایی

 به بانک مرکزی هابانکت بدهی تحلیل تغییرا 2-2
 درصیید نوسییان داشییت، با شییروع طرح 2۰در حدود  ۱3۸۰ پولی تا اواسییف دهٔه به بانک مرکزی به پایٔه هابانککه نسییبت بدهی یدرحال
شار به بنگاه صارد  نظام بانکیهای زودبازده و ف سهیالت الزم، م سترس هابانکبرای پرداخت ت شها آن از منابع در د شتر  و در نتیجه  دبی
شود، باعث شد نیز مشاهده می 2 شکلگونه که در افزایش یافت و همان شدتبهاز بانک مرکزی ها آن کسری منابع، استقراض تٔامینبرای 
این بیانگر آن اسیییت که طی  نوعیبهد. این امر شیییوبالغ  پولی درصییید پایٔه ۵۰به حدود  ۱3۸۰ به بانک مرکزی در اواخر دهٔه هابانکبدهی 

 پولی داشته است.  از بانک مرکزی نقش مسلطی در افزایش پایٔه هابانکدوره افزایش استقراض 
علیه اقتصییاد ایران، نرر ارز المللی بینهای مالی و تجاری های شییورای امنیت و آغاز تحریمتصییویب قطعنامه تٔاثیرتحت ،در ادامه نهمچنی
های به سییدرده هابانکگذاری سییرمایه هایتبدیل سییدرده ،۱3۹۰ ارزی در اوایل دهٔه حرانهای چشییمگیری مواجه شیید. با شییروع ببا افزایش

شورای  ،و خودرو( افزایش یافت. در این مقطع ،گذاری در بازارهای موازی )ارز، طال، مسکنهای سرمایهگیری از فرصتجاری برای بهره
زمان د. همکر هابانکدر  های بانکینرر سود سدرده تعییناقدام به آزادسازی  ،زیباپول و اعتبار نیز برای مهار پول داغ و تقاضاهای سفته

بودن از سییبب خارجرشیید بود که به درحالپولی و اعتباری غیرمجاز  مٔوسییسییاتبا این تالطمات، معضییل دیگری در بازار پول تحت عنوان 
سودهای غیرمتعارد اقدام م حیطٔه تحت نظارت نیز با آغاز جنگ قیمتی  مٔوسساتو  هابانککردند. ینظارت مقام پولی، به پرداخت نرر 

و  مالیتٔامینهای این اقدامات نیز سیییبب افزایش هزینه دند که ثمرٔهکرهای سیییود بیشیییتر و باالتر نبرای جذب منابع، اقدام به پرداخت نرر
 شد. شبکٔه بانکیتجهیز منابع برای 

، امالک و مسییتغالت مازاد و شییبکٔه بانکیهای بخش دولتی به با معضییالت رشیید بدهی هاکبانها نیز از سییوی دیگر، در سییمت دارایی
کرد. در را محدود می نظام بانکیدهی و قدرت وام دادمی را افزایشها آن های منجمد مواجه شییییده بودند که بیش از پیش ناترازیدارایی
موج جدیدی از اسییتقراض از بانک مرکزی طی  نابع مواجه شییدند و مجدداًبا مشییکل کمبود م برای اعطای تسییهیالت جدید هابانک ،نتیجه
 پولی شروع شد. در پایٔه هابانکو در نتیجه افزایش سهم بدهی  ۱3۹7-۱3۹2های سال
 کیشبکٔه بانهای دولت به های اخیر سعی شده است با تهاتر بخشی از بدهیبه بانک مرکزی، در سال هابانکوضعیت بدهی شدن با وخیم
اما باید  ؛پولی کاهش یابد به بانک مرکزی و در نتیجه سییییهم آن در پایٔه هابانکهای به بانک مرکزی، مجموع بدهی هابانکهای با بدهی

و بانک  ،، بخش دولتیشییبکٔه بانکییک عملیات حسییابداری اسییت و ضییروری اسییت که روابف مالی مابین  متذکر شیید که این اقدام صییرفاً
سمرکزی به شود که از افزایش اماننحوی  ستقراض  نظام بانکیبخش دولتی از  مالیتٔامیندهی  از بانک مرکزی در یک  هابانکو در نتیجه ا

 .(۱۴۰۰)هادیان و ابراهیمی،  مسیر پایدار و بلندمدت جلوگیری شود
 

 
 پولی به بانک مرکزی به پایٔه هابانکبدهی  نسبت .2 شکل
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 ت بانک مرکزی از بخش دولتیتحلیل تغییرات خالص مطالبا 3-2
، این آیتم در پولی بود ترین عامل رشیید پایٔهکه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی مهم ۱3۹۸جز فصییل اول سییال آمار به براسییاس
های دولت به ی در بدهیتوجهقابلِرشد  ،۱3۹۸پولی نداشته است. در سال  ی در رشد پایٔهتوجهقابلِها نقش های اخیر در سایر دورهسال

ای که گونههب ؛برابری را تجربه کرد پنجیکباره رشیییید بیش از بانک مرکزی اتفاق افتاد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به
هزار میلیارد ریال  ۴۱۵به بیش از  ۱3۹۸در بهار سییییال  ،هزار میلیارد ریال بود ۸3حدود  ۱3۹7خالص بدهی که در انتهای فصییییل اول 

به بانک  هابانکبا بدهی  هابانکدلیل تهاتر بدهی دولت به به گونه که در قسیییمت قبل ذکر شییید،البته همان توجهقابلِید. این افزایش رسییی
 شده است. منجر به بانک مرکزی(  هابانکمرکزی بود که به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی )و کاهش بدهی 

سال  ها مانند نیمٔهدر برخی دوره ها در بدهی دولت،این افزایش باوجود سال  ۱3۹۸دوم  سدردهافزایش قابلِ ۱3۹۹و فصل دوم  های مالحظه در 
که بدهی بخش درحالی ،۱3۹۸دولتی در بانک مرکزی باعث کاهش در خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی شیید. از شییهریور تا اسییفند 

درصیید رشیید داشییته که به کاهش خالص  3۰بخش دولتی در بانک مرکزی حدود  سییدردٔه ،درصیید رشیید داشییته ۵دولتی به بانک مرکزی کمتر از 
شهریور  ست. همچنین از خرداد تا  شده ا سدردٔه ۱3۹۹مطالبات بانک مرکزی از دولت منتج  شته و بدهی  3۱دولتی بیش از  نیز  شد دا صد ر در

ست و همین امر باعث کاهش  6دولت تنها  شته ا صد افزایش دا پولی  خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و همچنین کاهش پایٔه جهتوقابلِدر
ها علت این افزایش رسییید رشییید درآمدهای دولت از منابع دیگر مانند فروش اوراق بدهی و داراییمی نظربهاز خرداد به شیییهریور شیییده اسیییت. 

 نیز اندکی کاهش داشت.  ۱3۹۹خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی در پاییز  ،گذاری بوده است. البتهسدرده

 نقدینگی تغییرات ضریب فزایندٔه ۴-2
در رشد  شبکٔه بانکیسهم خلق پول  ،دیگر عبارتبهپولی بود و  ها رشد نقدینگی بیشتر از رشد پایٔهدر تمام دوره تقریباً ،۱3۹6تا  ۱3۸۹از سال 

ست.  شته ا سال  ندٔهضریب فزای ،دیگر بیانبهنقدینگی در این بازه افزایش دا سال  ،بوده ۴٫2برابر با  ۱3۸۹خلق نقدینگی که در   7٫2به  ۱3۹7در 
 اوریتحوالت فنّ تٔاثیرنظر از کاهش تمایل افراد به نگهداری نقد تحتافزایش پیدا کرده که عوامل متعددی در این زمینه اثرگذار بوده است. صرد

سال سف حدوداً ذخیرٔهنرر  ۱3۹3 و ابزارهای پرداخت الکترونیک، از اوایل  شروع به کاهش کرد و از متو صد به کف مجاز آن  ۱3 قانونی نیز  در
دهی ، قدرت وامهابانکقانونی با افزایش ذخایر آزاد  کاهش یافت. کاهش ذخیرٔه ،درصد تصریح شده است ۱۰که در قانون پولی و بانکی کشور 

د نپولی غیرمجاز تحت نظارت قرار گیر مٔوسساتها تالش شد که سالاین، طی این ربو در نتیجه خلق پول درونی را افزایش داد. عالوه هابانک
به آمارهای نقدینگی اضییافه شییود و در مجموع باعث شیید  ،و به همین جهت بود بخشییی از نقدینگی که سییابق بر آن در شییمول آمارهای پولی نبود

 .(۱۴۰۰)هادیان و ابراهیمی،  ل معناداری افزایش دهدشکشود، ضریب فزاینده را بهمشاهده می 3 شکلگونه که در همان
پولی  در نوسان بوده و نقدینگی و پایٔه 7حوش واین روند متوقف شده و ضریب فزاینده حول ،۱3۹۹تا ابتدای سال  ۱3۹7از ابتدای سال 

سال  تقریباً ست. اما در  های حمایتی متعددی در قالب پرداخت همی کروناویروس، برنامبروز پاند علتبه ۱3۹۹با هم مساوی رشد کرده ا
بیکاری و  و همچنین پرداخت بیمٔه ،تومانی به خانوارها، پرداخت مخارج بهداشیییت عمومی و حمایت از کادر درمان ونمیلی ۱تسیییهیالت 

افزایش قدرت  نظورمبهدرآمد گسییترش یافت که در این راسییتا مسییکن به خانوارهای کم اجارٔه و پرداخت وام ،های تولیدیحمایت از بخش
پولی شد.  ها داده و در مجموع سبب رشد بیشتر نقدینگی نسبت به پایٔهگیری سدردهذخیره ، مجوزهایی در خصو  نحؤههابانکدهی وام

به درصیید و بیش از میانگین بلندمدت آن رشیید داشییته اسییت، نقدینگی  2۹پولی به میزان  رغم اینکه پایٔهبهشییایان ذکر اسییت طی این سییال 
 سابقه بوده است.گذشته بی درصد افزایش یافته که طی سه دهٔه ۴۱میزان 
 

 
 گذشته نقدینگی طی سه دهٔه ضریب فزایندٔه .3 شکل
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 ر رشد نقدینگید مٔوثرعوامل  3
 علتبهاما  ؛است درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده 27باالتر از  ۱3۹۹تا  ۱37۰نقدینگی در ایران از سال  متوسف رشد ساالنٔه

بانک مرکزی را مجبور  ،هاترازنامٔه بانکتبع آن انبساط رشد تقاضا برای اعتبار و به های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینٔهبروز تکانه
ولی ساختارهای ، نبوده. رشد باالی نقدینگی سیاست مرجح بانک مرکزی شده استتورم باال در ایران موجبات استمرار از  به مساعدت کرده و
رشیید  ،عبارت دیگربه. ده اسییتنقدینگی شیی یبااله رشیید بمنجر و عدم اسییتقالل بانک مرکزی  ،مطلوب اقتصییادیها، حکمرانی نامعیوب، تحریم
بانکی مالی و ظام کمرانی اقتصادی و نحهای ساختاری در نظام های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشهیکی از بیماری توانرا میباالی نقدینگی 

 ترین عواملی که باعث رشد باالی نقدینگی در کشور شده، اشاره شده است.به برخی از مهم ،دارد. در زیرکشور 

 کسری بودجه ۱-3
 شدهمنجر آشکار و پنهان  باط مالی دولت است که به کسری بودجٔهضان ودِنباال در اقتصاد ایران رشد نقدینگی بساختاری ترین عامل اصلی

ست. دولت ستفاده میخود از روش کسری بودجٔه تٔامینها برای ا سطٔهبهها د که برخی روشنکنهای مختلف ا اتکا به منابع بانک مرکزی  وا
کسییری بودجه مانند انتشییار اوراق بدهی و فروش آن به مردم و  تٔامینهای شییود. برخی روشپولی و رشیید نقدینگی می منجر به افزایش پایٔه

باید توجه داشییییت که بخشییییی از کسییییری بودجه ناشییییی از اجرای  ،البتهر رشیییید نقدینگی ندارد. دی توجهقابلِهای مالی اثر اییفروش دار
سی دولت های ظالمتحریم ستر ست که د شور ا ضعیت رکو علتبهو  به بخش عظیمی از منابع خود محدود کردهرا انه بر ک صادو  ،دی اقت
شدن محدود. مد و جبران کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و مالیات بر واردات را نداشته استهای مالیاتی ظرفیت افزایش درآپایه

 د و همین امر به کسیییری بودجٔهمخارج خود را تعدیل کنطور متناسیییب رشییید اسیییمی هبکه دولت  اسیییت منابع درآمدی دولت باعث نشیییده
ی مشیییخص میزان مخارج خود را با منابع درآمدی خود تعدیل و چهارچوبدر دولت  کهزمانیتا ،. بنابراینشیییده اسیییتبینی تبدیل پیشقابلِ

 االی نقدینگی در کشور وجود دارد.، همواره پتانسیل رشد بمالی برقرار باشد و سلطٔه کسری بودجه را مدیریت نکند
 

و منجر به رشییید  دهپولی را افزایش د ٔهپای تواند مسیییتقیماًبه انواع مختلف می بودجٔه دولتکسیییری  تٔامیناسیییتقراض از بانک مرکزی برای 
ش به مواردی رو این ازهای قانونی اسییتقراض مسییتقیم دولت از بانک مرکزی امکان اسییتفاده محدودیتبه نقدینگی شییود. اگرچه با توجه 

ین روش پتانسیل دهد همچنان اتغییرات بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نشان می ،شده استمحدود گردان و غیره خا  مانند تنخواه
 پولی را دارد.  افزایش پایٔه

های اخیر بوده اسیت. این در سیال بودجٔه دولتکسیری  تٔامینهای ترین روشکسیری بودجه یکی از مهم تٔامیناسیتفاده از منابع بانکی برای 
ستقیم پایٔهروش به سطٔهبهاما  ؛دهدپولی را افزایش نمی طور م شتوانٔه هابانکاینکه  وا مالی با دولت نقدینگی خود را از منابع  ین رابطٔها به پ

به  ،هابانکبدهی بخش دولتی به  ،دیگر عبارتبهپولی و حجم نقدینگی شییییود.  تواند باعث افزایش پایٔهمی ،کنندمی تٔامینبانک مرکزی 
ها برخی تعهدات خود را در قالب اجبار دولت ،اینبرپولی دارد. عالوه ر پایٔهدشییود که اثر مسییتقیم می تبدیلانک مرکزی به ب هابانکبدهی 
پولی  به پایٔهشدن بالقوه امکان تبدیل طوربهدهند که این تسهیالت نیز های مختلف انجام میبه اعطای تسهیالت تکلیفی به بخش هابانک

 دهد. نمیها آن فروش نیز به و اجازٔه کندمیرا مجبور به خرید اوراق بدهی دولتی  هابانکدولت  ،همچنینشده را دارد. از روش اشاره

 مالی مٔوسساتها و سالمت مالی بانک 2-3
گذار های پولی و اعتباری بانک مرکزی نقش مهمی در تحقق اهداد سییاسیتمجریان سییاسیت عنوانبهگذاری ی تجاری و سیرمایههابانک

بلکه برای دستیابی به اهداد کالن نیز حیاتی  ،جرای عملیات سیاست پولیبرای ا تنهانه شبکٔه بانکیسالمت و ثبات مالی  ،دارند. بنابراین
اعتباری،  مٔوسساتو  هابانکهای مختلف برای یکی از ثباتی مالی و یا بروز ریسکگونه بیای، هردر یک چنین سیستم پیچیده .خواهد بود

ستهبه سکگر، میر یکدیدها آن و آثار متقابل هاترازنامٔه بانکبودن دلیل واب سرایت دهد و بازار مالی  شبکٔه بانکی ها را به کلتواند انواع ری
 د.نکهای پولی و اعتباری ایجاد ستهای متعددی در اجرای سیااصطکاکموانع و آن  و در نتیجٔه
الل شده است. عالوه بر های متعددی دچار اخدر مقاطع مختلف از کانال هابانکاقتصاد ایران حاکی از آن است که سالمت مالی  تجربٔه

های مالی که در قسیییمت قبل به آن اشیییاره شییید، افزایش حجم و نسیییبت سیییودهای حقیقی مثبت در تشیییدید عدم تعادل آثار پرداخت نرر
 ،عالوهبهدار کرده اسییییت. را خدشییییه هابانکسییییالمت و ثبات مالی  شییییبکٔه بانکیهای بخش دولتی به مطالبات غیرجاری، افزایش بدهی
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ریسییک ترین مواردی اسییت که مهم جملٔهاهداری امالک و مسییتغالت مازاد ازدر قالب بنگاهداری و نگ هابانکهای غیرمالی گذاریهسییرمای
ستنقدی بانکی را مورد تهدید قرار داده   دهیسبب کاهش قدرت وام شبکٔه بانکیهای با کاهش کیفیت دارایی، عوامل فوق در مجموع .ا

ی ناسالم افزایش یابد هابانکبرای برخی از  بانکیبیناز بازار  مالیتٔامینسو نیاز به افزایش شود که از یکر سبب میشده است. این آثاها آن
سرایت ریسک هابانکای خود در افزایش ارتباطات و اتصاالت ترازنامهخودیکه به سهیل  ستماتیک و در نتیجه ت سی ست و از  مٔوثرهای  ا

صورت عدم ت شدید نرر بهرٔه بانکیبینکافوی منابع بازار سوی دیگر در  ستقراض از بانکبانکیبین و یا افزایش  مرکزی افزایش  ، نیاز به ا
ضروری است که برای افزایش اثربخشی  ،آن منجر خواهد شد. بنابراین ٔهفرایندپولی و نقدینگی با ضریب  یابد که این امر نیز به افزایش پایٔه

دار توسف مقامات مشکل ی ناسالم و بعضاًهابانکمالی  وفصلحلبرای  یهایچهارچوبنظام بانکی و تدوین  های پولی، اصالحسیاست
 .(۱۴۰۰ )هادیان و ابراهیمی، نظارتی بانک مرکزی با جدیت پیگیری شود

 آثار پولی درآمدهای ارزی دولت 3-3
ا و درآمدهای ارزی دولت به ریال است. تبدیل تمام درآمدهای ارزی دولت به هبانکدار دولت، تبدیل دارایی عنوانبهیکی از وظایف بانک مرکزی 
به رشد باالی  ،های ارزی خود را به عموم نفروشدکه بانک مرکزی داراییدرصورتیتوسف بانک مرکزی ها نگهداری آنریال توسف بانک مرکزی و 

 نظربهبا شییییرایف فعلی بودجه امری ناگزیر ها آن کردنتبدیل به ریال ،ی ارزیبه درآمدها بودجٔه دولتانجامد. با توجه به وابسییییتگی نقدینگی می
به را در بازار ارز  خودهای ارزی تواند بخشی از داراییدرآمدهای ارزی دولت، بانک مرکزی میشدن یرسد. اما در راستای کنترل آثار پولی ریالمی

دهد، بانک قرار می تٔاثیرهای ارزی نرر ارز در بازار را تحتدارایی چون عرضیییٔه ،. البتهرا کاهش دهدرشییید نقدینگی فروش برسیییاند و با این کار 
به  بودجٔه دولتاز طرفی وابسییییتگی  ،شییییده انجام دهد. بنابراینمرکزی باید مالحظات مربوط به بازار ارز را نیز در نظر بگیرد و عرضییییه را کنترل

شود که بانک مرکزی قدرت مالحظات بازار ارزی باعث می ،کند و از طرد دیگرناپذیر میرا گریز ل درآمدهای ارزی به ریالتبدی ،درآمدهای ارزی
 کردن درآمدهای ارزی دولت را نداشته باشد. اثر پولی تبدیل به ریال کلسازی خنثی

ی ارزی خود ندارد، با توجه به هاای که دولت دسییترسییی به درآمدها و داراییشییود. در دورهتر میاین شییرایف در وضییعیت تحریمی پیچیده
شیییود. در این میها آن دسیییترس به بانک مرکزی و گرفتن معادل ریالیقابلِهای ارزی غیربه واگذاری دارایی مجبور ،های بودجهمحدودیت
لی تبدیل به ریال سییازی اثر پوامکان خنثی عمالًهای بانک مرکزی اضییافه نشییده اسییت، دسییترسییی به داراییچون دارایی ارزی قابلِ ،شییرایف

 . پولی بار تورمی باالتری دارد های بانک مرکزی در پایٔهو افزایش خالص دارایی کردن درآمدهای ارزی برای بانک مرکزی وجود ندارد
سی های بازار ارز، محدودیتمحدودیت ،بنابراین ستر ستگی دولت به درآمدهای نفتی از مهم ،های ارزیدارایی هبهای د املی ترین عوو واب

 سیاست مالی از این مجرا متزاحم سیاست پولی شود.شوند هستند که باعث می

 پایداری رشد باالی نقدینگی ۴-3
یکباره و با تغییر یک سیاست توان بهکند، نمیدرصد رشد می 27٫۸متوسف ساالنه  طوربهسال اخیر  3۰مانند رشد نقدینگی در طول  یوقتی متغیر
کند که تغییرات متغیرهای کالن دارای اینرسییییی ای عمل میگونهقتصییییادی بهتعامل بین متغیرهای ا ،دیگر عبارتبهش داد. دائمی کاه طوربهآن را 
، است ها باال بودهدر شرایطی مانند شرایف اقتصاد ایران که رشد نقدینگی برای دهه ،از همین رود. نکمقاومت می توجهقابلِنسبت به تغیر بوده و 
  شود.ها اشاره میسازوکاربه این  ،در این بخش شوند.ماندن رشد نقدینگی میکه باعث باالند افعالزایی درون هایسازوکار

 که برای  اما رشد نقدنگی معلول عوامل دیگری است ؛ترین عامل تورم باال در کشور استرشد نقدینگی بیشتر از رشد بخش حقیقی اصلی
 .ای استمل پایهکنترل این متغیر نیاز به کنترل عوا

است. در بسیاری برای پوشش شکاد نقدینگی قیمت های ناکارآمد به تسهیالت ارزانهبنگانیاز از عوامل پایداری نرر باالی رشد نقدینگی  ییک
های و طرح هابخشییی از رشیید نقدینگی در اختیار شییرکت ،شییود. در واقعرشیید باالی نقدینگی با حمایت از بخش تولیدی توجیه می ،هااز دوره

سودآور و ناکارا تخصیص پیدا می سی به کند که برای بقای خود باید از رانت غیر ستر سهیالت د ستمرار آنقیمتارزان)ت شند. بر ( و ا خوردار با
به مسیییییر رشیییید نوع واحدها حمایت از این  ادامٔهها با و البیها دولت ،کندهای بعدی نیز ادامه پیدا میمدی سییییاختاری در دورهآچون این ناکار
  انجامد.بودن مزمن رشد نقدینگی در کشور میبه باال ،مدآنکی در بخش ناکارع بادادن منابکه در نهایت ضمن هدر بخشنداستمرار می
ستا شاره دارد که تعیینایی رشد نقدینگی نیز مطرح میزبحث درون ،در این را  های فعالسازوکارهای رشد نقدینگی کنندهشود که به این ا

صاد ستند و در درون اقت صاًدر  گذاریسیا ست. مدت بیدر کوتاه این متغیر مخصو ساسبرایناثر ا تحوالت و تغییرات بخش حقیقی  ،ا
صاد می شد. این درون کنندٔهتواند تعییناقت شد نقدینگی با صاًر ضریب فزایندٔه زایی مخصو شتر نمود دارد.  در خصو   خلق نقدینگی بی
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دارد و همین امر تقاضییا برای نیاز به نقدینگی بیشییتری  ،های بخش حقیقی بخواهد شییروع به گسییترش کنداگر فعالیت ،این نظریه براسییاس
سهیالت را افزایش  شد خلق نقدینگی در  دهدمیت ضای حقیقی برای اعتبار چون ایجاد شود. می هابانکو در نتیجه منجر به ر این نوع تقا
نرر سود بانکی حقیقی داشتن نگه ،وکارکسببرای آن از نوع مساعدتی است. البته در شرایف رونق  سیاست مناسب ،کندتولید و درآمد می

 سیاست صحیحی نیست.منفی 
ستاعمال اثر  ساطیهای سیا شد نقپولی که به انب ست در افزایش نرر تورم  پسشود، در چند دوره دینگی ظاهر میشکل ر سیا از اعمال 

شییود تعادل درآمد و هزینه در برخی سییت و باعث میهاهای خانوارها و بنگاههزینه معنی افزایش درتورم به دهد. افزایشخود را نشییان می
غیرمسییییتقیم بانک مرکزی  طوربهمنابع این عدم تعادل به دوش بخش بانکی و یا  تٔامینهم بخورد. بار به اًها موقتها در بعضییییی بخشدوره

رشیید خود شییدن دارزایی در خود دارد که باعث ادامهرشیید نقدینگی یک درون ،عبارت دیگربه شییود.اسییت که منجر به رشیید نقدینگی می
ارزهای ر نرر دهای منفی ارزی استمرار اثر تکانهشود. این مسئله در خصو  نرر ارز نیز صادق است. رشد نقدینگی عامل بلندمدت می

ست سیا ست. با توجه به  شورخارجی ا شد  ،های ارزی در ک سال یکاین ر شی اتفاق می صورتبهبار و نرر ارز هر چند  افتد. عواقب جه
زی عدم جهش ار ،محور اسییییت. بنابراینهای تولیدی وارداتبنگاه جهش نرر ارز افزایش ناگهانی مخارج ارزی خانوارها و مخصییییوصییییاً

و رشییید نقدینگی را  شیییودمیتسیییهیالت تقاضیییا برای در  توجهقابلِهمراه دارد که باعث افزایش درآمد با خود به-تعادل موقتی را در هزینه
 است.بوده نرر رشد نقدینگی نیز باال  ،هایی که جهش ارزی اتفاق افتاده استست که در دورهروازاینهمراه دارد. به

 بانکی سودنرر  ۵-3
تواند رشد نقدینگی را می ،ذار باشداثرگ سازوکاراین ر دست و هر عاملی که هابانکبخشی از نقدینگی کشور حاصل عملیات خلق پول در 

افزایش دارد.  سازوکارر این داثر مستقیمی  نرر سود بانکی ،است مٔوثر هابانکر قدرت خلق نقدینگی دل متعددی ثر کند. اگرچه عواممتٔا
به  هابانکنیاز  یق با کاهشرا افزایش دهد و از این طر هابانکشییییده در منابع مالی تجهیز مدتکوتاهتواند در میاگرچه نرر سییییود بانکی 

شد نقدینگی کمک کند،  سهیالت به کنترل ر ضا برای ت ست که اجرای این  تجربٔهمنابع بانک مرکزی و کاهش تقا شان داده ا صاد ایران ن اقت
 تواند آثار جانبی منفی در پی داشته باشد. سیاست )افزایش نرر سود بانکی( می

ها از بازارهای دارایی )تبدیل سیییدرده سیییمتبهبازی و جلوگیری از خروج منابع بانکی ای سیییفتهبرای مهار تقاضیییاه ،۱3۹۰ در اوایل دهٔه
چند که به کاهش خروج منابع افزایش یافت. این اقدام هردر جذب  هابانکو رقابت  سییییود بانکینرر  ،مدت و جاری(بلندمدت به کوتاه

 داد. تجربٔهرا نیز افزایش می هابانکو تجهیز منابع  مالیتٔامین هزینٔه ،شیییدمی منجر هابانکگذاری در های سیییرمایهمنابع و افزایش سیییدرده
نرر شدن مثبت قدری باال بوده است که در نتیجٔههای سود سدرده و تسهیالت بهنشان داده است که نرر ۱3۹۰ اقتصاد ایران در اواسف دهٔه

تسهیالت اعطایی  ،بود. در نتیجهکرده فاقد توجیه اقتصادی را های اقتصادی هژهای بانکی بدون ریسک بسیاری از پروسدرده ،حقیقی بهرٔه
نه از طریق سیییودهای واقعی تسیییهیالت اعطایی، بلکه از طریق عملیات  هاترازنامٔه بانکشییید و انبسیییاط به مطالبات غیرجاری تبدیل می

 .شدمیال آن در سررسید مقدور هحسابداری در شناسایی سود موهومی از محل تسهیالت غیرجاری و تجدید و ام
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-۳۰

-۲۰

-۱۰

۰

۱۰

۲۰

۱
۳
۷
۰

۱
۳
۷
۱

۱
۳
۷
۲

۱
۳
۷
۳

۱
۳
۷
۴

۱
۳
۷
۵

۱
۳
۷
۶

۱
۳
۷
۷

۱
۳
۷
۸

۱
۳
۷
۹

۱
۳
۸
۰

۱
۳
۸
۱

۱
۳
۸
۲

۱
۳
۸
۳

۱
۳
۸
۴

۱
۳
۸
۵

۱
۳
۸
۶

۱
۳
۸
۷

۱
۳
۸
۸

۱
۳
۸
۹

۱
۳
۹
۰

۱
۳
۹
۱

۱
۳
۹
۲

۱
۳
۹
۳

۱
۳
۹
۴

۱
۳
۹
۵

۱
۳
۹
۶

۱
۳
۹
۷

۱
۳
۹
۸

۱
۳
۹
۹

نرخ سود حقیقی نرخ سود اسمی تسهیالت



  یمولد اقتصاد یهاتیفعال سمتبهاعتبارات  تیهدا یهااستیو س ینگیرشد نقد تیریمد  

۹ 

 باید به این نکته توجه کرد که افزایش یا کاهش ،دهد. در تغییر نرر سودالت را نشان مییر سود اسمی و حقیقی تسهروند نر ۴شکل 
مدت برای مقابله با التهابات بازارهای دارایی و مهار ش نرر بهره در کوتاهچند افزایهر ،مثال طوربه ؛نرر سود بانکی شمشیری دولبه است

تر توجه کافی داشت. در افق بزرگ ویژهبه، شبکٔه بانکیباید به آثار جانبی آن و ایجاد ناترازی در  ،استفاده استتقاضاهای سوداگری قابلِ 
درآمد کافی از اعطای تسهیالت کسب  هابانکو  ی متعددی مواجه استنرر سود حقیقی در اقتصادهایی که تولید با تنگناهارفتن باال
 ،از طرد دیگر پولی منتقل شده است. ریز این ناترازی به پایٔهگذشته سر و در دهٔه شده هاترازنامٔه بانکموجب تخریب بیشتر  ،کنندنمی
خاطر این سیاست و ها بهباید به کاهش حجم سدرده، ش دهدبخش تولیدی را کاه مالیتٔامین تواند هزینٔهکاهش نرر سود بانکی میاگرچه 

 دارد نیز توجه شود.  هابانکر منابع دآثاری سوئی که 

 و نرر آن های خارجی بانک مرکزیتسعیر دارایی 6-3
شد پایٔه دهای خارجی بانک مرکزی را افزایش دهتواند بخش ارزش خالص دارایییکی از عواملی که می منجر رشد نقدینگی پولی و  و به ر

های ارزی اقدام به اصالح نرر بانک مرکزی بعد از جهش ،های ارزی در کشورست. با توجه به جهشهاد، رشد نرر تسعیر این داراییشو
رجی های خادارایی اگرچه ،موردانجامد. در این های خارجی میارزش ریالی دارایی توجهقابلِکند که به افزایش تسییییعیر و افزایش آن می
ا در شرایطی که با کسری هافتد که دولتپولی اتفاق می ی در پایٔهتوجهقابلِافزایش  ،تغییر نرر تسعیر واسطٔهبه ،کندبانک مرکزی تغییر نمی

را  های ارزی بانک مرکزیعامل دیگری که بار تورمی تسییعیر دارایی نحوی از این افزایش اسییمی اسییتفاده کنند.کنند بهسییعی می ،ندامواجه
 مدتکوتاه. اگر مشکل دسترسی در محدود استها آن های ارزی دولت به بانک مرکزی است که دسترسی بهفروش دارایی ،دهدافزایش می

 تفاوت زیادی ندارد. «چاپ پول»های بانک مرکزی از این طریق با افزایش خالص دارایی ،رفع نباشدمدت قابلِمیانو 
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  د نقدینگیراهکارهای بهبود کنترل رش ۴
توان گفت که نرر رشیید باالی نقدینگی یک مشییکل سییاختاری در اقتصییاد ایران ند، میرشیید نقدینگی باال اثرگذار دربا توجه به عواملی که 

و حتی ناترازی در تجارت خارجی  ،هاترازنامٔه بانک، ناترازی در بودجٔه دولتمشییکالت سییاختاری دیگر مانند ناترازی در معلول اسییت که 
تواند گذرد و هر راهکار دیگر میشده میکردن مشکالت ساختاری اشارهحل معضل نرر رشد نقدینگی باال از مسیر برطردراه ت. طبیعتاًاس

و  مدتکوتاهرشیییید نقدینگی را در دو بخش راهکارهای توان راهکارهای کنترل می لذا،رشیییید نقدینگی کمک کند.  موقتیتنها به کاهش 
 ارائه کرد.  مدتمیانراهکارهای 

 مدتمیانراهکارهای  ۱-۴

 مالی و استقالل بانک مرکزی رفع سلطٔه ۴-۱-۱

توسعه نیز حل شده است. اولین راهکار برای  درحالرشد نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه چند دهه است که حتی در کشورهای  مسئلٔه
. این امر با اسییتقالل در اهداد بانک مرکزی و اسییتقالل عملیاتی ای بر بخش پولی اسییتبخش مالی و بودجه حل این معضییل رفع سییلطٔه
توسف ها آن گذار پولی در بانک مرکزی توسف بخش دولتی تعیین و ارزیابی عملکردمقامات سیاست کهزمانیشود. بانک مرکزی محقق می

ه نخواهد بود و طبیعی اسییییت که چنین کسییییری بودج تٔامیندولت انجام شییییود، اهداد بانک مرکزی نیز مسییییتقل از اهداد دولت یعنی 
در سیییسییتمی که سییاختار بانک مرکزی مسییتقل از ، . در عوضعملکرد موفقی داشییته باشییدکنترل نقدینگی و تورم  درتواند میی نسییازوکار

قواعد  ،یارچوبچه. در چنین دوشمستقل تعیین و ارزیابی  طوربهتواند ای دولت تعیین شود و اهداد بانک مرکزی میبخش مالی و بودجه
خود را ملزم به کنترل رشد نقدینگی شده، تعهد دادهدستیابی به اهداد تورمی  منظوربهی مرکزی هابانکشود و گذاری تورم مطرح میهدد
شد. به تٔامیند و از این طریق امکان نکنمی سف منابع بانک مرکزی محدود خواهد  سری بودجه تو سلطٔه ،عالوهک اعث مالی ب برچیدن نظام 
 .دشوو مدیریت کسری بودجه ط مالی باضنیز مجبور به رعایت بیشتر ان شود که دولتمی
کردن درآمدهای در تبدیلاصالح قانون در جهت عدم الزام بانک مرکزی  تواندمی ،دهی بخش پولیمثبت در جهت سامان گام ،این راستادر 

سالبه ریال ارزی دولت  شد. در  شرایف تحریمی هببانک مرکزی  ،های اخیربا اقدام به پرداخت  ،دسترسحتی بدون دریافت ارز قابلِسبب 
شود. اگر این الزام نیز در قوانین کشور آورده شود که بانک پولی می مستقیم تنها باعث رشد پایٔه طوربهکرد. چنین اقدامی میازای ریالی مابه

پولی در این شرایف  پایٔه تواند جلوی رشدمی ،ازای ریالی آن بکنده پرداخت مابهتواند اقدام بهای خارجی نمیاز دریافت دارایی پیشمرکزی 
 را بگیرد.

 انضباط مالی دولت و اصالح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه  ۴-۱-2

کنترل رشد  منظوربه. است بودجٔه دولترشد نقدینگی در کشور کسری بودجه و ساختار فعلی ساختاری ترین دلیل مهم آمد،طور که همان
توان این اصییالحات را کشییور اعمال شییود. می الزم اسییت که اصییالحات سییاختاری اسییاسییی در بودجٔه ،آن کنترل تورم نقدینگی و در نتیجٔه

 بندی کرد:زیر طبقه صورتبه
 

دیگر درآمدها و مخارج دولت،  عبارتبهشده برای سیاست مالی دولت و ریزیتعهد به قواعد منسجم و برنامهمالی:  قاعدٔه سیاستتعیین 
شور ضمن ایجاد ثبات در بودجٔه صالحدید در باعث می ،ک سلیقه و  سبکردن درآمدهای دولت به حداقل خرجشود که اعمال  بودجٔه د و ر

ندمدت برای مدت و بلهای میانریزیها و برنامهچهارچوبایجاد  ،. در این راسییییتاتر حرکت کندسییییتای یک هدد بلندمدتدر را دولت
های مالیاتی و ، قواعد مربوط به بهبود و اصالح سیاستنوسان برای ثبات بیشتر بخش درآمدیتعیین سقف برای منابع درآمدی پر بودجه،

  قواعدی است که باید دنبال شود. ترینعملیاتی از مهم در جهت کاهش کسری بودجٔه یامدیریت اعتبارات هزینه قواعد مربوط به
در جهت  عمدتاً ،اگر دولتی بحث اصیالحات در بودجه را دنبال کرده عمدتاً ،های گذشیتهدر دولت: بودجه اری بخش هزینٔهاصیالح سیاخت

اصییالح سییاختار درآمدی دولت بوده و کمتر تالشییی در جهت اصییالح بخش مخارج جاری دولت صییورت گرفته اسییت. در سییاختار فعلی 
ها آن ای اسییت که امکان اصییالح و تعدیلو چسییبنده ناپذیرهای انعطادهزینهه مربوط به ی از مخارج جاری بودجتوجهقابلِبخش  ،بودجه
ها ترین این هزینهروند. مهمها زیر بار آن نمیدولت عمدتاًهای اجتماعی و سییییاسیییی زیادی دارد که راحتی وجود ندارد و کاهش آن هزینهبه

ستمزد کارکنان و بودجٔه سهم هسازمان مربوط به حقوق و د ست که  صا  توجهقابلِای مختلف ا ی از مخارج جاری دولت را به خود اخت
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تغییرات در روند و به سراغ اصالح این بخش نمی عمالً ،نیست کردنیتعدیلتوجیه که بخش حقوق و دستمزد  ها با اینداده است. دولت
سالدولت  شدٔهدرآمدهای محقق ساختاری بخش مخارج های مختلف در  ستبه تعدیل  شده ا های جاری بدون بلکه بخش هزینه ،منتج ن

ست شده ا صلیتغییر بوده و تغییرات درآمدی دولت به کسری بودجه تبدیل  شتباه که ا ست  بودجٔه دولتترین عامل کسری . این رویکرد ا ا
نیز الزامی در جهت کاهش  دولت بودجٔهای اصییالح بخش هزینهدر کنار اصییالح سییاختار درآمدی دولت،  زیرا ،باید موردبازبینی قرار گیرد

دولت برای بهبود وضییعیت کسییری بودجه باید تعهدات خود را فعاالنه مدیریت کند و به میزان  رو،ازاینآید. حسییاب میکسییری بودجه به
ستابینیدرآمد پیش سازمان ،شده تعهد بدهد. در این را سانی  ساختار نیروی ان صالح  ه از دولت بودجه های دولتی و حکومتی کها و ارگانا

گشا در جهت رفع مشکالت اقدامی راه ،داشته باشد امری گریزناپذیر است که اگرچه مانند هر اقدام اصالحی ممکن است هزینه ،گیرندمی
 ای خواهد بود. بودجه
 

ها و در سییالیان دورتر متحری واسییطٔهبههای اخیر به درآمدهای نفتی که در سییال بودجٔه دولتوابسییتگی : اصییالح سییاختار درآمدی دولت
سطٔهبه ست وا سان ا سیار ناپایدار و پرنو سانات قیمت جهانی ب سی ،نو سا شکالت یکی از ا ضالت  بودجٔه دولتترین م ست که باعث مع ا

ه حتی از مشییکالتی اسییت ک بودجٔه دولت تٔامینکردن درآمدهای نفتی برای شییود. الزام تبدیل به ریالاال میجمله رشیید نقدینگی بمتعددی از
های اخیر که که این مشیییکل در سیییالیدرحال ،همراه دارددسیییترس نیز مشیییکل رشییید نقدینگی را بهدر زمان باالبودن درآمدهای ارزی قابلِ

مانند  درآمدهای پایدار بندی دولت بر پایٔهبودجه لذا،بیشتر شده است.  ،فیزیکی در دسترس نیستند صورتبهدرآمدهای ارزی کمتر شده و 
ترین رویکرد اصالحی سمت درآمد بودجه دارایی خارجی مهم صورتبهارزی  های ذخیرٔهمدهای ارزی در صندوقآکردن درو ذخیره مالیات
 م و متعادل را به ارمغان بیاورد.ای سالتواند بودجهمی ،با تعدیل بخش مخارج جاری دولت شدنهمراهاست که 

 
سری بودجه تٔامینهای بهبود روش ضباط مالی خود را  دولت باید: ک سری بودجٔه دهافزایش دضمن اینکه ان شد، باید  تا ک شته با کمتری دا
شد که کمتری آثار جانبی منفی را  تٔامینهای کارآمدتر برای روش شته با سری بودجه را نیز مدنظر دا ها مانند بخش پولی و سایر بخش درک

 ،هابانکاستقراض از  تواند جایگزین تسهیالت تکلیفی،رین رویکرد است که میتفروش اوراق بدهی مهم ،بانکی داشته باشد. در این راستا
های بخش دولتی به اوراق بدهی است. اگر استقراض بخش کردن بدهیین گام در این راستا تبدیلنخستراض از بانک مرکزی شود. قو است

سطٔهبهها لتشود که دوباعث می ،با فروش اوراق بدهی اتفاق بیفتد هابانکدولتی از  ضباطا ،شودمیها آن مالی که متوجه هزینٔه وا مالی  ن
 نیز بلوکه نشود. هابانکد و منابع مالی نرا بیشتر رعایت کن

 به منابع بانک مرکزی هابانکدر جهت کاهش نیاز  هابانک مالیارتقای سالمت  ۴-۱-3

سالمت و ثبات مالی  ست پولی، انجام اقداماتی در اجرای موفقیت هابانکبا توجه به اهمیت  سیا سالمت  منظوربهآمیز  در  هابانکارتقای 
برخی  ،هابانکهای کاهش سییالمت مالی شییده در خصییو  کانالهای مختلف الزم و ضییروری خواهد بود. با توجه به ابعاد اشییارهحوزه

 ند از:انیاز عبارتاقدامات مورد
 

از بروز بحران مالی جهانی، مقررات حاکم بر نظارت بانکی در قالب اصول بال  پس: اهبانکهای کفایت سرمایه و نقدینگی اصالح نسبت
و اتخاذ ابزارها و مقررات احتیاطی کالن متداول شییییده اسییییت. با توجه به اینکه یکی از  هابانکپذیری با هدد کنترل رفتار ریسییییک 3

درصیید اسییت(  6حدود  شییبکٔه بانکی)متوسییف ها آن سییرمایٔه بودن نسییبت کفایتاعتباری پایین مٔوسییسییاتو  هابانکهای اسییاسییی ضییعف
باشیید، ضییروری اسییت که معاونت نظارتی بانک مرکزی از طرق مختلف مانند ممانعت از تقسیییم سییود و یا راهبردهایی مانند ادغام و می

سالمهابانکدار در ی مشکلهابانکتملیک  ساختار  ،ی بزرگ و  صالح  سبت به ا سبت و هاترازنامٔه بانکن سرمایٔه افزایش ن ها آن کفایت 
 ند.کصورت فعال اقدام هب
 

شت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری شدید نظارتتقویت بهدا سب و ت ستفاده  ،: در خصو  مطالبات غیرجاری، لحاظ ذخایر متنا ا
ضییروری  شییناسییایی سییودهای موهومی لذاتجدید مطالبات قبلی در قالب تسییهیالت جدید و ، پرهیز از امهال منظوربهاز ابزارهای کنترلی 

کیفیت و های بیگیری متناسب با ریسک آن، از لحاظ داراییالوصول و ذخیرهمالی مطالبات مشکوک وفصلحلخواهد بود. در این راستا، 
ی رتبٔه اعتبارو اخذ به رعایت بهداشییییت اعتباری  هابانکالزام  ،خواهد بود. همچنین مٔوثر هاترازنامٔه بانکدر نتیجه تضییییعیف سییییاختار 
سیییسییتم وثایق و تضییامین بانکی در اعطای تسییهیالت نقش مهمی در جلوگیری از فسییاد و تبانی برخی شییدن مشییتریان و همچنین یکدارچه
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از  هابانکدهی ، تغییر سییاختار تسییهیالتعالوهبه در اعطای تسییهیالت پرریسییک و مشییتریان فاقد اهلیت اعتباری خواهد داشییت. هابانک
 باشد. مٔوثرتواند در کاهش تسهیالت غیرجاری یالت کالن به تسهیالت خرد نیز از عواملی است که میتسه

ای بودجه نقش خا  کاهش تسیییهیالت تکلیفی و تبصیییره طوربهمالی و  همچنین در بخش مطالبات بانکی از بخش دولتی، کاهش سیییلطٔه
 ،هابانکقیمت خواهد داشت. این اقدام عالوه بر تقویت سودآوری ارزان ناشی از اعطای تسهیالت هابانکمهمی در کاهش ضرر و زیان 
یت وام مالیها آن دهیبه افزایش ظرف بات و سییییالمت  جه افزایش ث هد کرد. در بخش داراییها آن و در نتی مک خوا بت و ک ثا های 

 و کاهش درجٔه شییبکٔه بانکیهای کیفیت داراییارتقای  منظوربهبانک مرکزی  تنت نظارنیز ضییروری اسییت که معاو هابانکگذاری سییرمایه
د. نکهای مازاد را مطالبه ی داراییاز بنگاهداری و نگهدار هابانکخروج  ،زمانی مشخص و مدون ها، طی برنامٔهدر معرض ریسک بودن آن
شود، همین اقالم های بدهی میبحران ازها آن سبب نجات ها هرچند که در دوران رونقبر این جزء از دارایی هابانک بدیهی است که تکیٔه

را در معرض خطر قرار داده و با فراگیری  هابانکها، ثبات مالی داراییشییدن ناشییی از فریزها آن در دوران رکود، با تهدید جریانات نقدی
 دهد.پولی و منابع بانک مرکزی افزایش می به پایٔهرا  هابانکاندازی ، دستنظام بانکیآن در کلیت 

به  هابانکدر بازارهای موازی و لزوم پرداخت  هابانکهای داراییشدن جلوگیری از منجمد منظوربه: هابانکهای ظارت بر ترکیب دارایین
صلی خود یعنی  ست که محدودیتمالیتٔامیننقش ا شود. عالوه بر  هابانکی در برابر حضور مٔوثرهای ، الزم ا در بازارهای موازی اعمال 

در حضییییور در  هابانک تواند از ابزار مالیات برای کاهش انگیزٔهالمللی در این حوزه، ناظر بانکی میرعایت اسییییتانداردهای بین نظارت بر
تواند می ،از بازارهای دیگر هابانکشییده توسییف های حاصییلهای مالیاتی باال بر درآمدها و عایدیبازارهای دیگر اسییتفاده کند. اعمال نرر

   را بیشتر کند. هابانکهای نگه دارد و نقدشوندگی دارایی مالیتٔامین فرایندرا در  هابانکاز منابع بیشتری 

 مدتراهکارهای کوتاه 2-۴
شده در اگرچه رشد نقدینگی باال یک معضل اساسی و بلندمدت است که با اقدامات اصالحی بلندمدت و رفع مشکالت ساختاری اشاره

ستباال قابلِ ست ،رفع ا شکل کمک کند. های مختلف میها و اقدامات دولت و بانک مرکزی در دورهسیا شدید یا کاهش این م تواند در ت
 آورده شده است. ،ل را تخفیف دهدمدت نیز این مشکتواند در کوتاهبرخی اقدامات که می ،در این راستا

 هابانکت برداشمنبع جایگزین برای اضافه عنوانبه بانکیبینتقویت بازار  ۴-2-۱

پولی، تعمیق بازار  پایٔه به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش منفعالنٔهها بانک یکی از سییازوکارهای اسییاسییی برای جلوگیری از افزایش بدهی
ست. در این زمینه بانکیبین ساس هابانکتفکیک  ،ا ساهابانکهای ثبات مالی به شاخص برا سالم مفید خواهد بود و هری  ر چه دلم و نا

 ،تر خواهد بود. بنابراینهای بازار نزدیکشییده در آن نیز به نررهای کشییفنرر ،ی سییالم بیشییتری فعالیت داشییته باشییندهابانکاین بازار 
ست م شاخص یعاونت نظارتی بانک مرکزی با احصاضروری ا سالمت و ثبات مالی شرایف و  رتبٔه های مختلف، در حوزه هابانکهای 

رتبٔه یی که از نظر مالی سییییالم و دارای هابانکند. تحت چنین شییییرایطی، کمشییییخص  بانکیبینبرای فعالیت در بازار  را هابانکی اعتبار
اقدام خواهند کرد و در نتیجه توسل  بانکیبینمدت از بازار منابع کسری کوتاه تٔامینی باالتری هستند، به سهولت بیشتری نسبت به اعتبار

ی ناسیییالم نیز سیییعی خواهند کرد برای حفظ شیییهرت و اعتبار خود، هابانکخواهد یافت. با تقویت نظارت،  به منابع بانک مرکزی کاهش
، متحمل پرداخت جرایم سنگین شبکٔه بانکیدر درون  مالیتٔامیناز ظرفیت شدن منداقدامات اساسی و اصالحی را متحمل شوند تا با بهره

به منابع پرقدرت بانک مرکزی و در  شبکٔه بانکیی در کاهش وابستگی مٔوثرساختاری نقش  ها از بانک مرکزی نشوند. چنینبرداشتاضافه
 .(۱۴۰۰ )هادیان و ابراهیمی، نتیجه کنترل رشد افسارگسیخته و انفعالی نقدینگی خواهد داشت

 کردن نقدینگیبود ابزار بانک مرکزی در جهت جمعبه ۴-2-2

از ابزارهای مناسب و  شبکٔه بانکیمرکزی و  ترازنامٔه بانکاست که بانک مرکزی در قبض و بسف های پولی مستلزم آن مدیریت کل ،اصوالً
محور باشد و افزایش پولی توثیق های پایٔهتراکنش پولی مستلزم این است که کلیٔه اول، کنترل پایٔه اختیارات کافی برخوردار باشد. در مرحلٔه

داری و یا در مواقعی اوراق نهادهای اوراق بدهی خزانه عمدتاًوثایق معتبر ) ٔهئکزی منوط به ارابه بانک مر هابانکبدهی بخش دولتی و یا 
مرکزی تحت کنترل مقام پولی خواهد بود و با  ترازنامٔه بانکبخش کثیری از  ،ی باال( باشیییید. در چنین شییییرایطیرتبٔه اعتبارعمومی دارای 
دهی به انتظارات کارگزاران اقتصادی نقش ایفا های سود در بازار بدهی، بر سیگنالر نرردذاری زنامه خواهد توانست با اثرگترا تغییر اندازٔه

 هابانکهای یک از اقالم داراییازحد هر، از رشیید بیشهاترازنامٔه بانکهای مختلف احتیاطی کالن بر بعد، با اعمال نسییبت ند. در مرحلٔهک
پذیری الزم برای کنترل و مهار رفتار ریسیییک را در محدودٔه هابانک ی و کفایت سیییرمایٔههای اهرمد و همچنین نسیییبتکرجلوگیری خواهد 
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کمک خواهد  هابانکو در نتیجه پرهیز از ازدیاد خلق پول توسییف  شییبکٔه بانکی د که این اقدامات به کنترل ترازنامٔهکرتعیین خواهد  هابانک
 .(همان) کرد

 قدامات جهت کنترل رشد ترازنامهو ا هابانکتر بر نظارت دقیق ۴-2-3

کنترل رشیید  دنبالبهگذار که سییت. سیییاسییتهاترازنامٔه بانکیکی از مجاری اصییلی رشیید نقدینگی از طریق بسییف  ،طور که اشییاره شییدهمان
گذاری و هددد شود ارترین مجاری رشد نقدینگی ببندد و الزم است در این حوزه وتواند چشم خود را بر یکی از اصلینمی ،نقدینگی است

توانند می ،داردها آن ی که از بازار دارند و نفوذ بیشتری که دولت برتوجهقابلِی دولتی با توجه به سهم هابانک ،انجام دهد. در گام نخست
های سیییییاسییییت برای این منظورو  ندرا کنترل ک هابانکاین  رشیییید ترازنامٔهباید  ،ای مدونبانک مرکزی طبق برنامه .هدد قرار گیرندمورد

  ند.کمعرفی  هابرای بانک تشویقی و تنبیهی
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  های هدایت اعتباریسیاست ۵
کند. تابع هدد های خود تابع هدد خود را حداکثر میدر تخصیییص وام ،در یک اقتصییاد مبتنی بر بازار، بانک مانند هر کارگزار اقتصییادی

 بازدهی و ریسک قرار دارد که با بازدهی رابطٔه دو متغیر عمدٔه تٔاثیرعمدتاً تحت وام مالی در هنگام تعیین پورتفوی بهینٔه مٔوسساتبانک و 
حاکمیت شییرکتی و مدیریت بانکی سییالم برقرار ها بانکفرض کنیم در )در شییرایطی که دیگر  عبارتبهمنفی دارد.  مثبت و با ریسییک رابطٔه

ازای سیییطح مشیییخص نهایت پورتفویی برای بانک حاصیییل شیییود که بهدهد که در های خود را تخصییییص میای وامگونهبانک به ،اسیییت(
 ازای مقدار مشخص بازدهی کمترین ریسک را داشته باشد. بیشترین بازدهی حاصل شود و یا به ،ریسک

و یا  دهبوکردن منفعت خود است، اینکه بازدهی حاصله از بخش مولد حداکثر دنبالبهیک بنگاه اقتصادی که  عنوانبهبرای بانک خصوصی 
تواند در نهایت به بحران جهانی می هابانککه این رویکرد  ه اسییتنیز نشییان داد 2۰۰۸بحران مالی  ،تفاوتی ندارد. البته ،بازیبخش سییفته

های احتیاطی کالن را برای مدیریت ریسک گذاران سیاستکند و الزم است سیاستمی روروبهمشکل  اتبدیل شود که بخش حقیقی را نیز ب
بانک در  معنی سییلب ارادٔهاین به ،حالبااینتسییهیالت قائل شییوند. اما در اعطای  هابانکتماتیک لحاظ کنند و خف قرمزهایی برای سیییسیی
ها بانکیابی تنها برای این بهینه ، بلکه در این سییییاختارسییییازی منفعت خود نیسییییتیسییییک و پورتفوی خود در جهت حداکثرمدیریت ر
  شود.مشخص می چهارچوب
بازار پول  های مالی، نرر بهره از تسویٔهمنظااین است که در این کنند کار میبازار که با سازوکار مالی  هایمنظاخصو  در  توجهقابلِ نکتٔه

 عمدتاًگذاری در این بازارها برای سیاست دولت ،آید و در واقع بسیار نزدیک به نرر تعادلی است. در چنین سیستمیدست میهو اعتبار ب
، یسییییتمر بازار اثرگذار باشیییید. در این سییییدکند غیرمسییییتقیم تالش می طوربهو  کندمیابزارهای قیمتی مانند عملیات بازار باز اسییییتفاده از 

 عالوهبهشده هدایت کند. گذاریسیاستنرر  سمتبهغیرمستقیم نرر بازار را  طوربهکند که ابزارهای خود تالش می واسطٔهبهگذار سیاست
اعتبار  را کنترل کند. مزیت چنین سیییسییتمی این اسییت که تخصیییص بهینٔه هابانکمیزان پذیرش ریسییک  ،ثباتی مالییری از بیبرای جلوگ
های شود که بخشامکان داده میمتقاضی اعتبار خواهند بود و این  ،تعادلی دارند هایی که بازدهی باالتری از نرر بهرٔهافتد و بخشاتفاق می

  .ود را ادامه دهندخ بازده فعالیتپر
شت که  ضٔه ،وجود اطالعات ناقص حتی در یک بازار رقابتی علتبهباید توجه دا ست. به این علت وام کمتر از مقدار بهینٔه عر  ،اجتماعی ا

خبرگان و برخی از  ،عالوهبهاند. بازار ایجاد کرده سییییازوکارکارهایی در کنار راههای کوچک وام به بنگاه ها برای تسییییهیل عرضییییٔهدولت
تواند بخش مولد نمی منابع بانکی که در باال به آن اشاره شد تخصیص سازوکارمعتقدند توسعه  درحالویژه در کشورهای هبگذاران سیاست
د. هداد اقتصیییاد کالن در تناقض باشییینیز ممکن اسیییت با ا هابانکمیزان رشییید اعتبارات  ،عالوهکند. به مالیتٔامینبهینه  طوربهو تولید را 
 شود.پرداخته میها آن های هدایت اعتباری را مطرح کردند که در ادامه بهمباحث مربوط به سیاست ،بنابراین

 چیست؟ های هدایت اعتباریسیاست ۱-۵
ای ها و کارکردهی )یعنی میزان رشیید اعتبارات( و کیفی )ترکیب اعتبارات اعطایی به بخشمعنی کنترل کمّهای هدایت اعتباری بهسیییاسییت

های مختلفی ارائه شده است. های هدایت اعتباری توجیهمختلف( اعتبارات داخلی در راستای هدد مشخص است. برای اجرای سیاست
به  ؛دهنداتی مالی ارتباط میثبهای غیرمولد را با بیهای هدایت اعتباری، رشیییید اعتبارات به بخشبرخی مطالعات در توجیه سیییییاسییییت

 کهزمانیکند. و از طرد دیگر جریان درآمدی را ایجاد می شیییودمی نظام مالیار از طرفی باعث افزایش بدهی در صیییورت که اعطای اعتباین
دهد. می یابد، با افزایش ظرفیت تولیدی و تقاضیییای کل، درآمد را افزایشگذاری و مخارج مولد تخصییییص میاعتباری به بخش سیییرمایه
ثباتی اقتصییاد کالن زمانی یی به رشیید تعهدات بدهی کافی خواهد بود. بیگوپاسییخشییده ناشییی از این وجوه برای معموالً درآمدهای ایجاد

دهی های رهنی یا وامهای سوداگرانه و غیرمولد کاهش یابد. وامیافته به بخش مولد نسبت به وامآید که نسبت اعتبار تخصیصوجود میبه
، 2؛ ورنر ۱۹۸6 ،۱کنند )مینسییکیرشیید بدهی ایجاد نمی مالیتٔامینهای درآمدی کافی برای  جریانهای مالی معموالًبانکی به سییایر شییرکت

خود و نه حتی افزایش اعتبار نسبت خودیباتی مالی نه افزایش اعتبار بهثمنشٔا مشکالت بدهی و بی ،دیگر عبارتبه(. 2۰۱۴ ،3؛ بزمر2۰۰۵
کفاد افزایش ها آن شیییود و درآمدهای حاصیییل ازمولد داده میعتباری اسیییت که به بخش غیرش نوع ابه تولید ناخالص داخلی، بلکه افزای
 کند.را نمی نظام مالیریسک ناشی از افزایش بدهی 
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های تخصیییص اعتبار با اسییتفاده از اشییکال مختلف کنترل اعتبار و سیییاسییت ،در اقتصییادهای پیشییرفته و نوظهور ۱۹۸۰-۱۹۴۵ در دورٔه
های کمتر مطلوب رایج بود. این موارد حال سرکوب اعتبار به بخشر مانند صادرات و تولید و درعینداهای اولویتهدد حمایت از بخش
ترغیب »و  ،5«ایهدایت پنجره»، 4«شییدهاعتبار هدایت»، 3«سییقف اعتبار»، 2«کنترل اعتباری»، ۱«هدایت اعتباری»با عناوین مختلفی مانند 

نام « هدایت اعتباری»های سیاست عنوانبهها از تمام این سیاست ،(. در این گزارش2۰۱۸ ،7و همکاران)بزمر  شوندشناخته می 6«اخالقی
  .های هدایت اعتباری متوقف شدسیاست ،۱۹۸۰ های پیشرفته در دهٔههای آزادسازی مالی در اقتصادبا اجرای سیاستشود. برده می
ستردهشدن با مطرح ۱۹۸۰ در دهٔه صندوق بینمباحث مرشدن و گ سازی مالی که  د، کردنالمللی پول و بانک جهانی ترویج میبوط به آزاد

های غیرکارا سیستم ،شدهای مقداری و دستوری کنترل میکه با سیاست را های مالیمنظاشکل گرفت که  ۸ادبیاتی با عنوان سرکوب مالی
های کنترلی مانند گذاشییتن سیییاسییتهای آزادسییازی مالی کنارسیییاسییت کرد. نتیجٔهکرد و در نتیجه آزادسییازی مالی را توصیییه میمعرفی می
ست ست ۱۹۸۰ های مالی در دهٔههای هدایت اعتباری بود. اگرچه بعد از آزادسازیسیا شتر کشورها دنبال سیا های هدایت اعتباری در بی

سال  شد، بعد از بحران  ست 2۰۰۸ن توان گفت که می نوعیبهارات رواج پیدا کرد و های احتیاطی کالن در دنیا برای کنترل ریسک اعتبسیا
توان های احتیاطی کالن را میبرخی از سیاست رو،ازاینرواج پیدا کرد.  ای دیگر مجدداًگونههای کنترلی و هدایتی برای اعتبارات بهسیاست

دهی به تر به وامای رهنی و وزن ریسییکی پایینهوزن ریسییکی باالتر به وام ،مثال عنوانبه ؛های هدایت اعتباری دانسییتاز انواع سیییاسییت
سیاستاز نمونه 3زل های زیربنایی در باهای کوچک و متوسف و پروژهبنگاه شویق به وام هابانکست که هاهای این  های دهی به بنگاهرا ت

طرح  ،نمونه عنوانبه ؛ت اعتبار دارندهای پولی نیز کارکرد هدایبرخی از سییییاسیییت ،کند. البتههای زیربنایی میکوچک و متوسیییف و پروژه
و یا طرح  ،های کوچک و متوسییف و خانوارها را هدد قرار داده اسییتبنگاه مالیتٔامینکه  ،بانک مرکزی انگلیس ۹دهیبرای وام مالیتٔامین

TLTRO دهد.نه میدهی به بخش غیرمالی و مصرد خانوارها را هدد قرار داده و به آن یاراکه وام ،بانک مرکزی اروپا 
 

های موفق جمله ژاپن از نمونهکشورهای آسیای شرقی از ،های هدایت اعتباری را داشتنداجرای سیاست در بین کشورهای مختلفی که تجربٔه
سیاست سیاست می عنوانبه تجربٔه ژاپنبررسی  رو،ازاینروند. می شماربهها اجرای این  شد. تواند مفید بایک کشور موفق در اجرای این 

برای  لذا،ست. اجرا درحالهای کشور ژاپن ها در ساختاری مشابه ساختار سیاستاکنون نیز این سیاستدر کشوری مانند چین هم عالوهبه
 شود.های هدایت اعتباری در دو کشور ژاپن و چین مرور میاجرای سیاست تجربٔه ،هاآشنایی با جزئیات اجرایی این سیاست

  تجربٔه ژاپن 2-۵
شزبانکشٔا مدرن خفمن صاد کالن از بانک آلمانی رای ست هدایت اعتباری در رویکرد اقت سیا شی  ست. این  ۱۹2۰ در طول دهٔه ۱۰م بوده ا

بسیار مهم « سیستم هدایت دولتی اقتصادهای بازار»حداکثررساندن رشد اقتصادی مولد باور نظری استوار بود که برای بهسیاست بر این 
برده شد  کاربهمنطقی برای سیاست هدایت اعتباری در بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن  عنوانبهن رویکرد بعداً (. ای2۰۰2 ،۱۱است )ورنر
صادی که توسف دولت آلمان در دهه .(2۰2۱ ،۱2دوناک)مک ساختار  ۱۹3۰و  ۱۹2۰های نوآوری کلیدی اقت شد، طراحی   مالیتٔامینآغاز 

 ،عمل کند )ورنر مٔوثر طوربهتوانسیییت عنوان محیف نهادی بود که تحت آن هدایت اعتباری میبهجای بازار سیییرمایه، با محوریت بانک، به
های هدایت اعتباری گسترش داد و در این راستا سیاسترا  هابانک خود بر پایٔه مالیتٔامینم نظاژاپن نیز بعد از جنگ جهانی دوم  .(2۰۰2

 .صنعتی سریع دست یافت سیاست هدایت اعتباری در ژاپن به هدد خود در توسعٔهنشان داد که  (2۰۰2) را به اجرا درآورد. ورنر
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ستای دو هدد کمّژاپن از سیاست ستفاده میهای هدایت اعتباری خود در را ی میزان ها کنترل کمّاولین هدد این سیاست کرد.ی و کیفی ا
ر تخصیص کیفی اعتبار در رابطه با یک هدد سیاستی تعریف دگذاری تٔاثیرها بود. هدد دوم این سیاست هابانکرشد اعطای اعتبارات 

ها نیز اهمیت داشییت. از نظر اجرای این سیییاسییت (. نحؤه2۰۰2 ،رنروبود )صیینعتی هدد قرار گرفته  شییده بود که در مورد ژاپن توسییعٔه
های مربوط به ه طی آن دستورالعملآمد ک دستبهی بخش خصوصی هابانکسازمانی، این امر از طریق جلسات منظم بین بانک مرکزی و 

هایی های مرکزی، جریمهی خصوصی از دستورالعملهابانکشد. برای اطمینان از تبعیت ارائه می هابانکبه  ماههسهمیزان رشد وام در هر 
ام یک بانک یا شییرایف رشیید و عنوان مثال محدودیت در سییهمیٔههایی برای عدم رعایت، بهها یا جریمهشییامل تهدید به اعمال محدودیت

  .(2۰۰2 ،رنروبانک مرکزی در نظر گرفته شده بود ) تخفیف شبانٔه ی منفرد هنگام استفاده از پنجرٔههابانکنامطلوب برای 
ها، به تفکیک بخشرا ها تخصییییص وام بود که نحؤه یهایسییییاسیییت هدایت اعتباری شیییامل دسیییتورالعمل در دسیییتیابی به هدد کیفی،

 افزودٔهرود ارزشو صنایعی که انتظار می« صنایع ترجیحی» ،کرد. در این راستاو نوع استفاده از وجوه ابالغ می ،شرکت اندازٔهها، زیربخش
 (.2۰۰2 ،رنروشدند )اعطای اعتبارات مشخص می« اولویت»عنوان باالیی داشته باشند، به

 -۴ ،3ی اعتبار بلندمدتهابانک -3 ،2ایی منطقههابانک -2 ،۱یی شییییهرهابانک -۱انواع بانک در ژاپن در آن دوره عبارت بود از 
  .5ی اعتمادیهابانک -۵و  ،4ی دوجانبههابانک
دادند. متعدد در سییراسییر کشییور بودند که به مشییتریان شییرکتی بزرگ خدمات می هایی تجاری بزرگ با شییعبههابانکی شییهری هابانک
شتند.  یک منطقٔه ری دوجانبه بهابانکای و ی منطقههابانک ی اعتبار بلندمدت هابانکی اعتمادی و هابانکجغرافیایی مشخص تمرکز دا
 های خاصی تمرکز داشتند.ز بر بخشنی

و  ،ی دوجانبههابانکی اعتباری بلندمدت، هابانکای، ی منطقههابانکهایی نیز به اگرچه در قالب سیییییاسییییت هدایت اعتبار سییییهمیه
ی شیهری عموماً با هابانک ی شیهری بودند.هابانکهای هدایت اعتبار تمرکز اصیلی سییاسیت ،شیدمیداده  ی اعتمادی اختصیا هابانک

و سیییایر مٔوسیییسیییات مالی مازاد منابع مالی داشیییتند.  ،ی مشیییترکهابانکای، ی منطقههابانککه یدرحالبودند،  روروبهکمبود منابع مالی 
شهری برای بانک ،بنابراین ستقراض ازنیازها تٔامینهای  سایر  بانک مرکزی ژاپن ی نقدینگی خود به ا سساتو   بانکیبینمالی در بازار  مٔو

از  مالیتٔامیناولویت  هابانکنگه داشییته اسییت، برای  بانکیبیننرر تنزیل را کمتر از نرر  بانک مرکزی ژاپن وابسییته بودند. با توجه به اینکه
نسیییبتاً باالتری  با هزینٔه ،شیییدمی هابانکاز سیییایر  بانکیبیندر بازار  مالیتٔامینکی که مجبور به طریق نرر تنزیل بانک مرکزی بود و هر بان

های ی به سیییهمیهبسییییاری شیییهری نسیییبت به سیییایر مٔوسیییسیییات توجه هابانکاین ویژگی یکی از دالیلی اسیییت که  .کردمی تٔامینمنابع را 
 (.2۰2۰ ،6)انگریک و یوشینو های هدایت اعتبار را دنبال کنندیاستکردند سهای هدایت اعتبار داشتند و تالش میسیاست

ست سیا سهمیههابانکبرای  ،در این  شهری  شخص میی  دادند. در شد که میزان وام و اعتبار خود را باید به همان میزان افزایش میای م
 هابانکدیگری از  ند، انواعدشیییمحدود می شیییدتهبهسیییتند ها آن هایی که مجاز به اعطایی شیییهری در میزان وامهابانکشیییرایطی که 

 درهای سیاست هدایت اعتبار ، سهمیهصورتدر اینکردنشان بودند، جذب کنند. ی شهری مجبور به ردهابانکتوانستند مشتریانی را که می
این امکان در  ،نشییین همدیگر نیسییتندکامل جا طوربهی مختلف هابانکاما چون اعتبارات اعطایی  ؛بودی شییهری نباید اثرگذار میهابانک
 (.همان) های هدایت اعتبار اثرگذار خواهد بودکامل فراهم نیست و سیاست طوربهعمل 

 7( و رودز و یوشینو۰22۰) مانند ورنردر کشور ژاپن به اجرا درآمد. برخی مطالعات  ۱۹۹۱تا سال  ۱۹73سیاست هدایت اعتباری از سال 
های تا حدود زیادی در کنترل نرر رشد وام ۱۹۹۰ قبل از دهٔه ت کنترل اعتباری برای اقتصاد ژاپن در دورٔه( نشان دادند که سیاس۱۹۹۹)

زیرا آزادسییازی منجر به گسییترش  ،تدریج اثربخشییی آن را تضییعیف کردبه ۱۹۸۰ اما آزادسییازی مالی در دهٔه؛ ی هدد موفق بودندهابانک
، ۱۹۸۰ (. تا اواسف دهٔه2۰۱۰ ،۸)فوکوموتو و همکاران یاست هدایت اعتبار مهار نشدندمالی مختلف شد که توسف س های واسطٔهکانال
از طریق خارج از بانک بسییییار محدود بود و با  مالیتٔامیناز طریق بانک وابسیییته بودند و امکان  مالیتٔامینبه  شیییدتبههای ژاپنی شیییرکت
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ست سیا سازیاجرای  شد. شرایف تغییر کرد و امکان کن ،های آزاد ست هدایت اعتباری محدود  سیا بانک  رو،ازاینترل اعتبارات از طریق 
 مرور کنار گذاشت.مرکزی ژاپن این سیاست را به

 تجربٔه چین 3-۵
سال سیاست شباهت ۱۹۹۸های پولی در چین از  سیاستبه بعد  سیاری با  دارد. در هر دو  ۱۹۹۱تا  ۱۹73 های پولی ژاپن در دورٔههای ب
ند و بانک مرکزی هر دو در آن دوره سیاست هدایت اعتباری ااصلی اعتبار به بخش خصوصی مطرح کنندٔهتٔامینعنوان به هابانکاقتصاد، 
اجرا به  ۱۹۹۸کند که چین سییییاسیییت هدایت اعتباری را از سیییال ( بیان می2۰۰6) ۱(. گایگر2۰2۰ اند )انگریک و یوشیییینو،گرفتهرا پیش

کردن از اجبار خیرخواهانه برای متقاعدده در ژاپن بوده و نوعی سیییاسییت پولی مقداری بوده اسییت که شییدرآورد که مشییابه سیییاسییت اجرا
 قواعد سفت و سخت بنا نشده است. براساساین سیاست  ،دیگر عبارتبهکند. ها استفاده میبه اجرای دستورالعمل هابانک

ریزی متمرکز را های یک اقتصاد برنامهچین تا حدود زیادی ویژگی مالینظام ، ۱۹7۸اصالحات اقتصادی چین در سال  پس از آغاز برنامٔه
نک مرکزی چین  با ندازٔه منظوربهحفظ کرد.  باری دقیق  کنترل دقیق ا یک طرح اعت نک، از  با گیری برای کنترل میزان و جهتوام در هر 

در بازارهای مالی  های بازاریسازوکاراصول ش شد که تال ،اصالحات اقتصادی دهی چهار بانک بزرگ دولتی استفاده کرد. در برنامٔهوام
های رعایت شییود و فعالیت هابانکسییازی در این ای اصییالح شییود که اصییل تجاریگونهحاکم شییود و سییاختار چهار بانک بزرگ دولتی به

حات اقتصادی بود. در نتیجه، خالد این اصول اصالباشد. این طرح اعتباری متمرکز برسیاست مدیریتی خودشان  ها براساسآن دهیوام
شد، لغو دولتی اعمال می یک از چهار بانک عمدٔه، که به هررا ساالنه برای میزان وامو  ماههسهدو سیاست تعیین سقف بانک مرکزی چین 

ی هابانکسییف شییده توهای دادهجدید برای کل مبلغ وام د. در عوض، بانک مرکزی چین شییروع به اعالم تنها یک سییقف مرجع سییاالنٔهکر
 کرد.استفاده  هابانکیک شاخص مهم برای نظارت بر  عنوانبهچینی کرد. بانک مرکزی چین از این هدد جدید 
پولی  هدد دسیییتیابی به ثبات قیمت و ارتقای رشییید اقتصیییادی از طریق کنترل پایٔه سیییمتبهمتعاقباً، بانک مرکزی چین شیییروع به حرکت 

و نرر  ،جمله سیییاسییت نرر بهره، عملیات بازار بازنی( کرد که از ابزارهای مختلف ازغیر هدد میاکل پول )مت )هدد مسییتقیم( و عرضییٔه
ستفاده کرد.  ذخیرٔه ستا ا ضا بهقانونی در این را  هابانکدهی های وامبرای مداخله در فعالیترا رغم این تغییر رویکرد، بانک مرکزی چین ف
ادغام  درحالکه چین باقی گذاشییت. ازآنجایی برای خود 3همان سیییاسییت هدایت اعتباری یا 2«ایهدایت پنجره»تفاده از سیییاسییت با اسیی

ست نرر بهره هنوز  سیا ست پولی مانند  سیا ستقیم  ست، ابزارهای غیرم صاد خود ا ستی مبتنی بر بازار در اقت سیا سازوکارها و ابزارهای 
گذاری مسییییتقیم دارد تٔاثیربانک مرکزی نیاز به  رو،ازاینسییییت و های واحدهای اقتصییییادی مختلف کافی نیبرای کنترل فعالیت تنهاییبه

های بانک مرکزی چین نیز دید. گزارش سییییاسیییت پولی چین که در سیییال توان در گزارش(. این بیان را می2۰۱۰ ،4)فوکوموتو و همکاران
ی و سایر مٔوسسات مالی، در موقعیت بهتری در ی تجارهابانکبانک مرکزی با برقراری ارتباط منظم با »کند که منتشر شد، بیان می 2۰۰6
دهد که بهبود شیفافیت از طریق سییاسیت هدایت اعتبار های اخیر نشیان میدر سیال تجربٔه چینهای خود قرار دارد. ترکردن سییاسیتمٔوثر
ست پولی کمک میبه کاهش هزینه تنهانه سیا ستی خود را محقق کند و  کند تا اهدادکند، بلکه به بانک مرکزی کمک میهای عملیاتی  سیا

 .«اثربخشی سیاست پولی را افزایش دهد
سف ناظران  ست هدایت اعتبار اغلب تو ستیکی از مهم عنوانبهسیا سیا ست ذکر می بانک مرکزی چین ترین ابزارهای  سیا شود. اگرچه 

ی هابانکدهی های وام( در جنبهCBRCین )د، کمیسییییون تنظیم مقررات بانکی چکنبانک مرکزی چین تدوین می عمدتاًرا هدایت اعتبار 
های سهمیه هابانکدهی دخالت دارد. در سیاست هدایت اعتبار برای جمله جزئیات وام و سرعت وامتجاری مرتبف با ریسک اعتباری، از

ای هدایت اعتبار در هشییده بیشییتر تسییهیالت بدهند. سیییاسییتتعیین مجاز نیسییتند از میزان سییهمیٔه هابانکشییود و مشییخص وام تعیین می
 شود.های تجاری ابالغ میبار در ماه( با بانکجلسات منظم )حداقل یک

ی هابانک -۴ی تجاری شییهری، هابانک -3ی تجاری سییهامی، هابانک -2ی تجاری بزرگ، هابانک -۱ها در چین شییامل انواع بانک
دولتی بزرگ )بانک صیینعتی و تجاری چین، بانک  ر بانکتر اسییت. چهامالی کوچک مٔوسییسییاتای از مجموعه -۵و  ،گذاریسیییاسییت

های دهند و بر فعالیترا تشیییکیل می« ی تجاری بزرگهابانک»ای از و بانک چین( بخش عمده ،سیییاختمانی چین، بانک کشیییاورزی چین
                                                                                                                                                                                                                
1 Geiger 
2 Window Guidance 

شییود. در این گزارش با توجه به ن و چین اطالق میهای هدایت اعتباری در ژاپشییود که به سیییاسییتای میهدایت پنجره« Window guidance»ترجمٔه واژه به واژٔه  3
  شود.از آن نام برده می« هدایت اعتباری»محتوای این سیاست، با همان عنوان 

4 Fukumoto 
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اند، گذاری شییییدههدد پیکری دولتی غولهابانکبر این  عمدتاًبانکی در سییییراسییییر چین تسییییلف دارند. اگرچه سیییییاسییییت هدایت اعتبار 
 (.2۰2۰ )انگریک و یوشینو، گیردبرمیی محلی را نیز درهابانکی تجاری سهامی و هابانکهای این سیاست دستورالعمل
 آورده شده است: ۱در جدول  ،شودسیاست هدایت اعتباری که توسف بانک مرکزی چین دنبال می چهارچوب

 ینسیاست هدایت اعتباری در چ چهارچوب .۱جدول 
هدد )سقف( مرجع برای رشد 

 دهیوام
کند و تعیین میمالی در ابتدای هر سیییال  مٔوسیییسیییات دهی همٔهبانک مرکزی چین نرر هدفی برای رشییید کل وام

 نظر قرار دهند.رشد اعتبارات خود این نرر را مد باید در میزان هابانک

 ی تجاریهابانکگو با وگفت
های ین میزگرداین، بانک مرکزی چبرکند. عالوهی تجاری برگزار میهاانکببانک مرکزی چین جلسیییات ماهانه با 

 کند.های کتبی صادر میو گاهی دستورالعمل کوچک موقتی برگزار

مالی مشمول سیاست  مٔوسسات
 هدایت اعتبار

سیایر دولتی، بلکه  شیامل چهار بانک عمدٔه تنهانهمٔوسیسیات مالی مشیمول دسیتورالعمل سییاسیت هدایت اعتبار 
شییوند. همان اقداماتی که رئیس بانک مرکزی چین با های محلی کوچک نیز میهای تجاری سییهامی و بانکبانک

سات س ستورالعملدهدمیمالی بزرگ انجام  مٔو شعب محلی بانک مرکزی نیز د ست هدایت اعتبار را ،  سیا های 
 دهند.خود انجام می مالی در حوزٔه مٔوسساتبرای 

 ی هدایت اعتبارهاسیاست حوزٔه

شد وام ساستخصیص وام بانکی  ، نحؤههابانکدهی در عالوه بر میزان ر صنعت یا اندازٔه برا گیرنده نیز وام نوع 
ست سیا ششش  سه ؛گیردهای هدایت اعتبار قرار میتحت پو ست پولی چین ) سیا دوم،  ماهٔهبرای مثال، گزارش 

های هدایت اعتبار تشییویق شییدند تا سییاختار اعتباری سیییاسییتمالی از طریق  مٔوسییسییات»کند که ( بیان می2۰۰۵
این گزارش همچنین نشییان «. های تکراری و سییطح پایین جلوگیری کنندگذاریخود را بهبود بخشییند و از سییرمایه

های کوچک و متوسیییف، گسیییترش های تجاری شیییرکتی تجاری تشیییویق شیییدند تا از فعالیتهابانکدهد که می
 مایت اعتباری کنند.مصرد و رشد اشتغال ح

جییریییمییه بییرای عییدم رعییایییت 
 های هدایت اعتبارسیاست

های بانک مرکزی را دنبال کنند، عملیات تنبیهی از طریق عملیات خالد سیییاسییتدهی بررویکرد وام هابانکاگر 
 شود.بازار باز توسف بانک مرکزی برای مٔوسسات مالی اعمال می

 2۰۱۰ ،: فوکوموتو و همکارانمنبع
 
ها را در طول زمان با توجه به اقتضای زمانی اقتصاد کشور تغییر داده های هدایت اعتبار خود، این سیاستبرای تطابق بیشتر سیاست چین
 توان در سه بخش ارائه کرد:را میهای هدایت اعتبار شده بر سیاستانجام تغییرات عمدٔه ،کلیطوربهاست. 
 ی اعتباریهامحدودیتجاندن : گن2۰۰۸پاییز -2۰۰7پاییز  :اول مرحلٔه

ازحد افزایش جذب نقدینگی که توسف مقام پولی اجرا شد، رشد وام بانکی بیش سازوکاربهره و وجود سیاست افزایش نرر در این دوره، با
دهی وام های خود برای مهارتقویت تالش منظوربه 2۰۰7های اعتباری را در پاییز ، بانک مرکزی چین محدودیتاسییییاسبراینیافت. 
به این  ؛وجود داشییت ۱۹۹۸شییده مشییابه طرح اعتباری بود که تا سییال های اعتباری جدید معرفیی تجاری معرفی کرد. محدودیتهابانک

های ی بانکی پس از اجرای محدودیتهاوامی بانکی وجود داشیت. رشید هاوامهای سیختی برای رشید محدودیت ،معنا که در هر دو مورد
 به کاهش کرد.اعتباری شروع 

 های بانکیی وامسازفعالی اعتباری و اتخاذ دستورالعمل برای هامحدودیت: حذد 2۰۰۹اوایل -2۰۰۸پاییز  :دوم مرحلٔه
سال  شدید2۰۰۸در اواخر  سکن در ایاالت متحده ت شکل وام م شی از م شروع به  ، بحران مالی جهانی نا صاد دنامطلوب  تٔاثیرشد و  ر اقت
ی تجاری را هابانکهای سفت و سخت افزایش اعتبار در میان وضعیت، بانک مرکزی چین محدودیتشدن ش به بدترچین کرد. در واکن
 حدی رشییدتابانکی ی هاوام ،ی بانکی را تا حد معقولی افزایش دهند. در نتیجههاواممالی را تشییویق کرد تا حجم  مٔوسییسییاتحذد کرد و 

 بیشتر شد. 2۰۰۸از کل سال  2۰۰۹اول سال  در نیمٔه تنهاییبهکی ی بانهاوامکه رشد ایگونهبه، کرد
 تاکنون-2۰۰۹اواخر  :سوم مرحلٔه

های گذاری در امالک و مستغالت به تغییر سیاست در بانک مرکزی چین در جهت تقویت مجدد سیاستحد سرمایهازتهدید افزایش بیش
  (.2۰۱۰ ،فوکوموتو و همکارانشد )منجر های بانکی هدایت اعتبار برای مهار رشد وام

 ،نبود هابانکی اعتبارات برای ها فقف محدود به تعیین سقف رشد کمّهای هدایت اعتباری در ژاپن این سیاستطور که در سیاستهمان
کنند میها سییعی ی رشیید اعتبارات، مقامات پولی در این دسییتورالعملهایی در خصییو  محدودیت کمّدر چین نیز عالوه بر دسییتورالعمل

 هایبر وام ،مثال عنوانبه ؛ها شییونددار اقتصییاد هدایت کنند و مانع رفتن اعتبارات به برخی بخشهای خا  و اولویتدهی را به بخشوام
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های کوچک و متوسیییف یا های ترجیحی مانند شیییرکتدادن به بخشکنند یا وامبه بخش امالک و مسیییتغالت محدودیت وضیییع می مربوط
 کنند. ا تشویق میاقتصاد سبز ر

بانک مرکزی در  ،و محیف زیسییتی باشیید. در چین ،معیارهای مختلف اجتماعی، اقتصییادی براسییاستواند ها میدهی به بخشاولویت نحؤه
صلی بخش ست پولی ف سیا سال بخش ،نمونه عنوانبه ؛کنددار را معرفی میهای اولویتگزارش  صل دوم  در اولویت  2۰2۰هایی که در ف

 ند از: اعبارت ه استی چینی قرار داده شدهابانکهی دوام
 ،امنیت اشتغال در بخش مالی تٔامینو  وکارکسبتثبیت  -
 ،فقرزدایی -
 ،احیای مناطق روستایی -
 .ای )با اشاره به مناطق خا (منطقه توسعٔه -

 زیر اعالم کرد:  صورتبهو  داد دار را اندکی تغییرهای اولویتبخش 2۰2۰این نهاد پولی در فصل سوم  ،همچنین
 ،(SMEsهای کوچک و متوسف )شرکت -
 ،فقرزدایی -
 ،خدمات مالی اولیه در مناطق فقیر -
 ،احیای مناطق روستایی -
 .(2۰2۱ ،۱)دیکائو و ولز واحدهای تجاری روستایی نوع جدید و خانوارهای کوچک روستایی -
 

گردد که اعمال محدودیت ی متخلف اعمال میهابانکاعتبار از طرق مختلفی بر های سیییاسییت هدایت نکردن دسییتورالعملرعایت جریمٔه
سف بانک مرکزی برخی از هابانکبر روی  ستند. همچنینها آن و عملیات تنبیهی از طریق عملیات بازار باز تو رئیس بانک مرکزی چین  ،ه
ر انتصییاب دتواند کزی در موقعیتی اسییت که مینابراین بانک مرب ؛مراتب سیییاسییی چین باالتر از مقامات بانک تجاری قرار دارددر سییلسییله

بانک مرکزی  2«اقناع اخالقی»حدی اثربخشییی های سییاختاری ممکن اسییت تاواقعیت بگذارد. این تٔاثیری تجاری هابانککارکنان ارشیید در 
های مقامات بانک مرکزی چینی نقش سیاستکند که اگرچه ( نیز بیان می2۰۰7) 3(. دالته2۰2۰ )انگریک و یوشینو، چین را توضیح دهد

کنند، در عمل مالی برای کنترل بهتر گسترش اعتبارات و بهبود ساختار تسهیالت توصیف می مٔوسساتای به هدایت اعتبار را نقش توصیه
های یی که سیاستهابانک ها برایی دولتی و همچنین اعمال برخی جریمههابانکعزل و نصب در  درنفوذ  واسطٔهبهمقامات بانک مرکزی 
 گذار باشند.تٔاثیر هابانکمیزان رشد و ترکیب تسهیالت  درکنند کنند، تالش میهدایتی را رعایت نمی

 تجربٔه کرٔه جنوبی ۴-۵
سیاست . ادامه داشت ۱۹۸۰ آغاز شد و تا اواخر دهٔه ۱۹۵۰ از بعد از جنگ جهانی دوم از دهٔه کرٔه جنوبیتباری در های هدایت اعسیاست

 شییاملاسییتقراض  از سییوی دولت برای هزینٔهرا ی توجهقابلِ ها یارانٔهمهم با ژاپن متفاوت بود. این سیییاسییت اعتباری در کره از چند جنبٔه
ستردههای اعتباری هدایتبرنامه و دامنٔه شدمی سیار گ سعههابانکها از ایاعتباری کره تر بود. برنامٔهشده ب ی هدایت ای برای تجاری و تو
های قوی از مشییوق )هر دو نوع بانک متعلق به دولت بود(. دولت از یک بسییتٔه کردمیای گسییترده دار اسییتفادٔههای اولویتها به بخشوام

 کینظام بانو از کنترل خود بر  اجرایی کرددار هایی با حداقل سییرمایه برای ورود به صیینایع اولویتمالیاتی و مالی نیز برای تشییویق شییرکت
 (.۱۹۹۵ ،6؛ چو و کیم۱۹۹۱ ،5؛ ویتاس و وانگ۱۹۸۹ ،4؛ چو۱۹۸7 ،جهانی استفاده کرد )بانکبرای اعمال این سیاست 
های تجاری را ملی و لت بر امور مالی انجام داد. بانکای از اقدامات را برای تقویت کنترل دومجموعه ۱۹6۰ دولت کره در اوایل دهٔه

صالح کرد سال  قانون بانک مرکزی را ا سطح نرر بهرٔه ،۱۹6۵تا بانک کره را تابع دولت کند. در  صالحات نرر بهره را اجرا و  بانکی را  ا

                                                                                                                                                                                                                
1 Dikau & Volz 
2 Moral Suasion 
3 Delatte 
4 Cho  
5 Vittas & Wang 
6 Cho & Kim 
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بر تخصیص را کنترل دولت  ی تحت کنترل دولت شد، بلکه دامنٔههابانکها در باعث رشد سریع سدرده تنهانهدو برابر کرد. این اصالحات 
 شده منتقل شد.بازار غیررسمی و غیرقابل تنظیم به بخش تنظیم منابع مالی نیز گسترش داد، زیرا وجوه از
 عمدتاًهای خاصییی، فعالیت سییمتبه ،۱۹6۰و  ۱۹۵۰های مجزا را تجربه کرده اسییت. در دهه سیییاسییت اعتباری در کره نیز سییه مرحلٔه

و شیمیایی را ترویج  ویژه صنایع سنگینای صنایع خا ، بهفزاینده طوربه ،۱۹7۰ گذاری صنعتی هدایت شد. در دهٔهصادرات و سرمایه
 هابخشدولت درگیر تجدید ساختار صنعتی و مالی  ۱۹۸۰ های این مرحله باعث تغییر استراتژی شد و در دهٔهها و شکستکرد. موفقیت
المللی مزیت رقابتی نسیاست اعتباری )و صنعتی( کره مانند ژاپن بر حمایت از صنایع برنده )صنایعی که در بازارهای بی .ها شدو شرکت

ست  سیا صنایع بازنده تمرکز کرد. در همان زمان،  شتند( و حذد تدریجی  صنعتی متعادل سمتبهدا سلف ایجاد یک بخش  تر که تحت ت
توجه قرار گرفت و و متوسیییف بیش از مراحل اولیه موردهای کوچک غییر جهت داد. اعطای وام به شیییرکتت ،چند شیییرکت تجاری نباشییید

 .گذاری در تجهیزات هدایت شدهای کاربردی مانند تحقیق و توسعه و سرمایهفعالیت سمتبهاری سیاست اعتب
حد صنایع سنگین و ازاما گسترش بیش ؛کاهش دهند ۱۹۸۰ گذاران در نظر داشتند تا مداخالت سیاستی در بازار اعتبار را در دهٔهسیاست

، دولت ۱۹۸۰ سازی در اوایل دهٔهساز، کشتیرانی و کشتیورهای خارجی در ساختفروپاشی بازا ، همراه با۱۹7۰ شیمیایی در اواخر دهٔه
شرکت سازی  شکالت مالی مواجه بودندرا مجبور کرد برای کمک به باز صنعتی که با م ست ،های  ست ،ها را ادامه دهد. البتهسیا های سیا

های اجتماعی و توزیع مجدد درآمد برنامه رشییییده بعتباری هدایتهای ابرنامه تٔاکیدتر و دموکراتیزه ۱۹۸۰ اعتباری کره در اواخر دهٔه
 معطود شد.

به ها آن دار و در افزایش دسترسیهای اولویتبخش مالیتٔامین های اعتباری کره در کاهش هزینٔهدهد که سیاستهای موجود نشان میداده
کنند که تالش برای ها اشییاره میهزینه هم نبود. منتقدان این سیییاسییتمنابع مالی مٔوثر بوده اسییت. کنترل دولت بر امور مالی در کره بدون 

ها بیشتر بنگاه ،طلبانه بوده و منجر به تخصیص نادرست جدی منابع شده است. در نتیجهازحد جاهصنایع سنگین و شیمیایی بیش توسعٔه
های خارج از اولویت ین مواجه بودند. در عوض، بخشو محصییییوالت با کیفیت پای ،های تولید باالدر این حوزه با ظرفیت مازاد، هزینه

نظام اعتباری عدم  های بسییار باال از بخش غیررسیمی شیدند. این ماهیت دوگانٔههای هدایت اعتباری مجبور به اسیتقراض با نررسییاسیت
 (.۱۹۹6ویتاس و چو، ) ای در ساختار صنعتی کشور ایجاد کردتعادل عمده

 یت اعتبارات بانکیدر هدا تجربٔه ایران ۵-۵
های توسعه های وقت و برنامهمصوبات دولت های مولد، بانک مرکزی به پشتوانٔهدر راستای تالش دولت در جهت هدایت اعتبار به بخش

سال  ۱37۰ از دهٔه سهمیهدر قالب ،۱3۹۰تا  سهیالتبندی های مختلف اقدام به   هابانککرد و های مختلف میبانکی به تفکیک بخش ت
سهمیه سهیالت خود را با رعایت این  سهم محقق 2بندی تخصیص دهند. جدول ملزم بودند بخش عمده یا تمام ت صوب و   شدٔهسهم م

آمار این جدول و همچنین  براساسدهد. های پایانی اجرای این سیاست نشان میرا در سال هابانکتسهیالت  های مختلف از ماندٔهبخش
سال ست های قبلآمار مربوط به  سیا ست(، اجرای این  شده ا سهمها موفقیت)که گزارش ن ست و انحراد  شده از های محققآمیز نبوده ا

 بلکه این شکاد بیشتر هم شده است. ،در طول زمان کمتر نشده تنهانههای مصوب زیاد بوده و سهم

 هابانکتسهیالت  های مختلف از ماندٔهبخش شدٔهسهم مصوب و سهم محقق .2جدول 
 3۸7۱  ۱3۸۸ ۱3۸۹ ۱3۹۰ 
 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب 

3٫۱۴ 2۵ کشاورزی  2۵ ۰٫۱۴  2۵ ۹٫۱۱  2۰ ۹٫۱۰  
۵٫26 33 صنعت و معدن  3۵ 2٫26  37 ۹٫2۴  37 ۸٫22  
۰٫23 2۰ ساختمان و مسکن  2۰ 3٫2۴  2۰ ۰٫2۸  2۵ 2٫3۰  
۴٫3۴ ۱۵ بازرگانی و خدمات  ۱2 ۹٫33  ۱۰ ۱٫3۴  ۸ ۱٫3۵  

۸٫۱ 7 راتصاد  ۸ 6٫۱  ۸ 2٫۱  ۱۰ ۱٫۱  
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 
های مختلف همراه های متفاوت برای بخشبا اعمال نرر سود های گذشته معموالًهای مختلف در سالبندی تسهیالت به بخشسیاست سهمیه
 شد.ها تعیین میتر از سایر بخشت برای این بخش همواره پاییننرر سود تسهیال ،برای حمایت از بخش کشاورزی که مثالًیطوربه ؛بوده است
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 های هدایت اعتباریهای اجرای موفق سیاستشرطپیش 6-۵
شته ستشدن علت کنارگذا ستردٔههای سیا شورها انتقادهای  گ سف ک ست متعددیتجربی  نظری وهدایت اعتباری تو سیا ها بود که به این 
ست. مهم ستترین انتقادی که شده ا سیا ست که در مطالعات مربوط به ایجاد ۱شود انتقاد انحرادهای هدایت اعتباری وارد میبه  کردن ا
شاره می 2سرکوب مالی ساسبراینشود. به آن ا ست ،ا سرمایه میهای هدایت اعتباری باعث قیمتسیا شود و تخصیص گذاری نادرست 

گذاری تولیدی )نسبت به حالت عدم اجرای این تری از اعتبار و سرمایهسطوح پایین یابی بهدست بهو منجر  کندمیکارآمد منابع را مخدوش 
شود. این امر منجر به هدایت میها آن شود. مداخالت در بازارهای اعتباری باعث کاهش نرر بهره به زیر سطح تعادل بازارها( میسیاست
شرکتهای کمبخش سمتبهسرمایه  شرکتشودهای ناکارآمد میمولد و   شود که قادر به ارائٔههایی میهای مولدتر یا بخش، و جایگزین 

های بهره بازار پول و اعتبار را تسییویه شییود نررکه اجازه داده نمی(. هنگامی۱۹۹۵ ،؛ فرای۱۹۹۵ ،3بازدهی باالترند )الکسییاندر و همکاران
(. 2۰۰3، 4افتد )گمیچ و اسیییروتیرزیت بدتری اتفاق میشیییود و وضیییعگذاری سیییرکوب میانداز و سیییرمایهکند، کیفیت و مقدار کل پس

دهد. بحث ایجاد انحراد کردن آن را از دسییییت میاندازهای جامع و کانالیزهشییییده قدرت تجمیع پسسییییرکوب نظام مالی ،دیگر عبارتبه
ست سیا سف  ساندر و همکارا ندادهکریید برخی مطالعات تجربی نیز تٔارا های هدایت اعتباری تو  ،5دمتریادیس و همکاران ؛۱۹۹۵ ،ن)الک

 .(۱۹۹۸ ،7یارون ؛۱۹۹6 ،6، اوددوکان۱۹۹۸
در  ،آیدشده به حساب میهای منسورهای کنترل مستقیم اعتبارات سیاستیافته سیاستآزادسازی مالی در کشورهای توسعه که بابا این ،حالبااین

سیاری از مطالعات به تجربٔه شرقی در ک ب سیای  شورهای آ ستموفق ک سیا شاره میاربرد این  کند یکی از ( بیان می2۰2۱دوناک )شود. مکها ا
( در ۱۹۹۱) ۸ست. اونیسگراتوسعهوجود دولت متمرکز قوی و  ،های هدایت اعتباری در کشورهای آسیای شرقی موفق بودنددالیلی که سیاست

شاره می شریح این دولت ا سعهت ست که در آن تمکند که دولت تو رکز غیرعادی قدرت عمومی و خصوصی وجود دارد که توجیه آن با گرا دولتی ا
گذار برای نفوذبودن سیاستها ذیاصلی اجرای موفق این سیاست شرطپیش ،دیگر عبارتبهاست.  دشوارگرا بسیار معیارهای دموکراسی کثرت
ساختار  ،ردهایی که وجود دامالی و تجربه مٔوسساتنظارت بر رسد با توجه به ساختار فعلی می نظربهاست.  نظام مالینظارت دقیق و جامع بر 
 نظارت با ساختار مطلوب برای اجرای این سیاست فاصله داشته باشد. گذار پولی در حوزٔهحاکمیتی سیاست
ستای کنترل مستقیم وام تجربٔه چین( با توجه به 2۰2۱دیکائو و ولز ) ها، شرطط رعایت پیششرهای بانکی به این نتیجه رسید که بهدر را

 اما توجه به دو نکته حائز اهمیت است:  ؛باشد نظام مالیدهی تواند ابزاری برای جهتسیاست هدایت اعتباری می
 شود.نهادهای مالی کمتر می دهی با توسعٔههای هدایت اعتباری و کنترل مستقیم وامسیاست کارایی -
ستفاده می کهزمانی - ست هدایت اعتباری ا شود تا  ،شودسیا سیم  ست تر سیا شنی برای این  ست که معیارهای موفقیت رو الزم ا

 آن معیار نظارت انجام شود. براساسبتوان 
اجرای این  قوتی که در نحؤه طتوان نقامی ،های هدایت اعتباری در کشییییورهای ژاپن و چیناجرای سیییییاسییییت با توجه به بررسییییی نحؤه

 ر بیان کرد:زی صورتبه ،ها در این کشورها بودسیاست
 

 ها بوده است.از ارکان اصلی اجرای این سیاست هابانکالعمل توسف راجرای دستو نظارت مستمر و ماهانه بر نحؤه -
های هدایت اعتباری از نکات کلیدی اجرای در اجرای دسییتورالعملها آن و بررسییی عملکرد هابانکبانک مرکزی با  جلسییات منظم ماهانٔه

 اعتباری در کشورهای آسیای شرقی بوده است.  های هدایتموفق سیاست
 شد.دستوری تعیین نمی شد و نرر بهرههای پولی برای تعیین نرر استفاده میاز ابزارهای قیمتی سیاست -
شیید و بانک مرکزی از طریق بازار تعیین می سییازوکارتوسییف نرر بهره  ،های هدایت اعتباری در این کشییورهابا اجرای سیییاسییت زمانهم
ستابز سیا ستقیم مانند عملیات بازار باز  ست هدایت اعتباری در قالب  ،دیگر عبارتبهکرد. های خود را اعمال میارهای قیمتی غیرم سیا
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شده  شودمیاجرا  نظام مالییک  سازی مالی تا حدود زیادی در آن اجرا  ستاها به نرر تعادلی نزدیکو نررکه آزاد سیا گذار در تالش ند و 
سیاری از  ،آورداجزای بازار را در کنترل خود در منیست که تما شود که ترکیبی باعث می سازوکارد. این کنبازار تعیین می راها مٔولفهبلکه ب

 شد( به حداقل خود برسد. ها ذکر میانتقاد اصلی این سیاست عنوانبههای هدایت اعتباری )که ناشی از اجرای سیاست کارایینا
 

 وجود داشت. هابانکها توسف اسب برای رعایت دستورالعملانگیزشی من سازوکار -
آزادسییازی شییده و مبتنی بر بازار  نظام مالیای که با گونههای هدایت اعتباری بههای سیییاسییتهای عدم اجرای دسییتورالعملتعیین جریمه

نرر تنزیل )نرخی که  ،مثال عنوانبه ؛بوده استها در این کشورها اجرای این سیاست های اصلی نحؤهاز ویژگی ،تداخل کمتری داشته باشد
دهد که یی اعتبار میهابانکشییییود و بانک مرکزی تنها به تعیین می بانکیبیندهد( کمتر از نرر بازار اعتبار می هابانکبانک مرکزی به 
ستورالعمل شند. این رویکرد  ها را رعایت کردهد ستورالعبرای بانک نوعیبهبا  .شودجریمه محسوب می ،ها پیروی نکردندملهایی که از د
 کنند. تٔامینمنابع خود را  بانکیبینند با نرر بیشتری در بازار چون مجبور

 
 جدی هدد سیاست هدایت اعتباری بودند. طوربه ،داشتها آن که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر هابانکبخشی از  -

ها همواره متوجه بخش اصلی این سیاست گیرد، هستٔهمیرا دربر هابانکهمٔه  نوعیهبهای هدایت اعتباری در چین و ژاپن اگرچه سیاست
ست بوده  هابانکخاصی از  شتری بر ا شهری که همواره با کمبود منابع مالی مواجه هابانک ،دارد. در ژاپنها آنکه بانک مرکزی کنترل بی ی 

. در چین نیز چهار بانک بزرگ های هدایت اعتباری انتخاب شیییده بودندتعنوان هدد سییییاسییی، بهمرکزی وابسیییته بودندو به منابع بانک 
  های هدایت اعتباری بودند.دولتی مورد هدد سیاست

 
ست به ویژگی ،کشورهای دیگر گیری از تجربٔهبرای بهره شود. برخی  ،در اقتصاد ایران دارد نظام مالیهای خا  و متفاوتی که الزم ا توجه 

 ند از:اعبارت ،تا باید به آن توجه شودنکاتی که در این راس
 تعیین نرر دستوری سود بانکی -
سدرده در نرر سهیالت و  سیایران بر نظام بانکیهای ت شورهای موردبرر ستوری تعیین می صورتبه)چین و ژاپن(  خالد ک شود و نرر د
هایی است از ویژگی ،شودتحمیل می هابانکمنفی که به نرر سود حقیقی  ،دیگر عبارتبهها کمتر از تورم است. شده در بیشتر دورهتعیین
صف طوالنی تقاضا برای تسهیالت وجود دارد و هر فرد  ،های هدایت اعتباری را مختل کند. در چنین شرایطیتواند اعمال سیاستکه می

برخوردار خواهد بود. اعمال دسیتورالعمل از رانت باالیی  ،الت دسیترسیی داشیته باشیدیهز نوع فعالیتی که دارد اگر به تسییا شیرکتی فارغ ا
وری شییود و در نهایت نیز منابع را به بخش صییتواند باعث افزایش فسییاد و معامالت در چنین شییرایطی می هابانکبرای هدایت اعتبارات 
 مولد سوق ندهد. 

 هابانکوضعیت وخیم سالمت مالی  -
از ابعاد  هابانکتوان گفت که شییرایف سییالمت مالی می ،و مطالعات غیرجاری های منجمددارایی ها و مشییکالت انباشییتٔهبا توجه به تحریم

را در شییرایف  هابانک ،های کفایت سییرمایهبودن نسییبتدر کنار پایین ،هابانکمختلف مناسییب نیسییت. وضییعیت نامناسییب سییودآوری 
را از  هابانکتواند وضیعیت کند، میاعمال می اهبانک رهای بیشیتری بهایی که محدودیتریسیکی قرار داده اسیت. تحمیل دسیتورالعملپر

ست را در معرض بحران قرار دهد. تجربٔه نظام بانکیتر کند و شرایف کنونی وخیم شابه مانند سیا سهیالتهای م های زودبازده و به بنگاه ت
 منجر شده است. هابانکرجاری وضعیت مطالبات غیشدن هایی تنها به بدتردهد که گسترش چنین طرحای نشان میتسهیالت تبصره

 تر نسبت به کشورهای آسیای شرقیسیستم نظارتی ضعیف -
های هدایت اعتباری در کشییورهای آسیییای شییرقی سیییسییتم نظارتی یکی از دالیل موفقیت اجرای طرح سیییاسییت ،طور که اشییاره شییدهمان

توان گفت می ،…و ،های زودبازدهها، بنگاهبه تفکیک بخش بندی تسییهیالتهایی مانند سییهمیهطرح قدرتمند بوده اسییت. با توجه به تجربٔه
بررسی آسیای شرقی( کافی نیست و تصویب و صدور دن تسهیالت )همانند کشورهای مورددر به هدد رسی نظام بانکیکه قدرت نظارت 

 تواند منجر به هدایت اعتبارات شود.دستورالعمل در این رابطه نمی
 حوزٔه مالییافته در قوانین و نهادهای کمتر توسعه -
قوانین مربوط به خروج از یک  اسیییت.شیییفاد و عملیاتی  سیییازوکارهای فاقد و قوانین ،هانهاد ،هاکشیییور در بسییییاری از حوزه نظام مالی
ی، دارای مشییکل و پیچیدگهای یندافرو یا همان قوانین مربوط به ورشییکسییتگی یکی از این موارد اسییت. از دیگر موارد قواعد و  وکارکسییب
شیییده دارای وثایق رغم اینکه تسیییهیالت نکولبه ،هاسیییت. در بسییییاری از مواردها از محل وثیقهبانک شیییدٔهگیری دیون نکولبازپس یندافر
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رو هسیییتند که هها با مشیییکالت متعددی روبگیری پول خود از محل وثیقهها در بازپسهای حقوقی بانکدلیل پیچیدگیبه ،محکمی اسیییت
 کند.را غیرممکن میاین کار  عمالً

 برای هدایت اعتبارراهکاری جایگزین  ؛مالیات 7-۵
بازی ترین ابزار برای کنترل سفتهمهم ۱کنند، مالیات بر عایدی سرمایههای هدایت اعتباری را دنبال نمیسیاست عمالًیافته که در کشورهای توسعه

سرمایه و فعالیت سوداگرانه و هدایت  شتر کشورهای دنیا های موبخش سمتبههای  سرمایه در بی ست. مالیات بر عایدی  . ستاجرا درحاللد ا
در کشورها نرر مالیات بر عایدی  . معموالًاستها در بازارهای مختلف فروش داراییقیمت خریدو سود ناشی از تفاوتمالیاتی این مالیات،  پایٔه

 است از: کند. این شرایف عبارتمیسرمایه با توجه به شرایف مختلف تغییر 
اعمال  …و ،مسیییکن و مسیییتغالت، بازار سیییهام بازارهای مختلف: مالیات بر عایدی سیییرمایه در بازارهای مختلف مانند طال، ارزهای خارجی،

ل اعما متعددرا در بازارهای  متفاوتیهای های مختلف نرربازی در بخشهای سفتهشرایف اقتصاد برای کنترل فعالیت براساسها شود. دولتمی
های میان فعالیت ،د. در این راستاشوی سوداگرانه )سود ناشی از فروش دارایی( وضع میهافعالیتها بر سود ناشی از این مالیات ،البته کنند.می

 .قائل شدگذاری باید تفکیک سوداگرانه و سرمایه
دست آمده حساس است. هرچه های بنکه سود سرمایه در چه بازهدارایی: نرر مالیات بر عایدی سرمایه در بیشتر کشورها به ای نگهداری طول دورٔه
زمان کمی سودهایی که در مدت ،دیگر عبارتبهشود. نرر مالیات بر سود کمتر می ،بیشتر باشد نگهداری فروش دارایی و طول دورٔهخریدو فاصلٔه
 باالتری هستند. مشمول نرر مالیات ،زی استباهای سفتهناشی از فعالیت عمدتاًآید که دست میهفروش دارایی باز خریدو

های توان سرمایه را به بخشمی ،دارایی نگهداریهای زمانی با استفاده از این ویژگی مالیات بر عایدی یعنی نرر متغیر در بازارهای مختلف و بازه
سرمایههای غیرمولد را به بخشمولد هدایت و بخش  ؛ستاجرا درحالین تجربه در کشورهای مختلف گذاری تبدیل کرد. اهای غیرجذاب برای 

و بلژیک بخش مسکن معاد از مالیات  ،های مختلف، در فرانسه، استرالیاهای مالیات بر عایدی سرمایه در بخشای از تفاوت نررنمونه عنوانبه
)سییازمان امور  اندعایدی معاد شییدههای بورسییی از پرداخت مالیات بر فروش سییهام شییرکتشییده اسییت و در مکزیک و یونان خریدوبر دارایی 
 کند.تصاعدی افزایش پیدا می صورتبهدارایی  نگهداری نرر مالیات بر عایدی با کاهش دورٔه ،کشورها بیشتردر  عالوهبه(. ۱3۹7 مالیاتی،

 و مالیات بر عایدی سرمایٔه مدتوتاهک مالیات بر عایدی سرمایه به دو بخش مالیات بر عایدی سرمایٔه ،امریکادر بسیاری از کشورها مانند هند و 
زمانی مشخصی کمتر باشد، مشمول نرر مالیات بر عایدی  فروش دارایی از یک دورٔهخریدو به این معنی که اگر فاصلٔه ؛شودبلندمدت تقسیم می

های ای ورود به فعالیتنگیزه برشیییود اشیییود و همین امر باعث میمی ،مدت که بیشیییتر از نرر مالیات بر عایدی بلندمدت اسیییتکوتاه سیییرمایٔه
سهام کمتر از یک سال، مسکن و مستغالت کمتر  نگهداری دورٔه ،مثال در قانون مالیات هند عنوانبه ؛کاهش پیدا کند ،ندابازی که کوتامدتسفته

مالیات  کرٔه جنوبیشود. در تایوان و مدت )نرر باالتر نسبت به بلندمدت( میو طال کمتر از سه سال مشمول مالیات بر عایدی کوتاه ،از دو سال
 نگهداری اما با افزایش طول دورٔه ؛درصد است ۵۰و درصد  ۴۵ ترتیببهکمتر از یک سال  نگهداری امالک و مستغالت با دورٔه برعایدی سرمایٔه
سال سی کا طوربه ،به بیش از دو  سال نگهداری طول دورٔه ،کند. در تایوانپیدا می هشمحسو شمول نرر مالیات  بیش از دو  صد می 2۰م کرٔه شود و در در

  گردد.نیز تنها نرر مالیات پایه اخذ می جنوبی
توان بازده میهای تولیدی و کشیییور نشیییود، که باعث فرار سیییرمایه از بخشنحوی، بهبنابراین با اسیییتفاده از ابزار مالیات بر عایدی سیییرمایه

سفتهفعالیت های مولد و تولیدی بخش سمتبهجریان نقدینگی کشور را  شرایف برای کاهش داد و حدیی هدد تابازی را در بازارهاهای 
 مساعدتر کرد. 

ست  شایان ،البته سرمایهبینیچنانچه پیشذکر ا سک  ستگذاری در بخشناپذیری و ری سیا سب های تولیدی با  سبهای منا بهبود  وکارک
ها و کاهش ظرفیت اعتباری بانک هاترازنامٔه بانکتخریب بیشیییتر  تواند بهمیریسیییک پر به اعطای اعتبار به واحدهای هابانکاجبار  ،نیابد
تواند در جریان دادن ی سوداگرانه میهافعالیتبندی بر یاتلاطمینانی ماو کاهش نا وکارکسببودن شرایف در صورت مساعد. شود منتج

گیری با هددا بندی کاراتنظام مالییک  ،ر یک محیف مناسییب اقتصییادیو دباشیید. در بهترین شییرایف  مٔوثری مولد هابخشاعتبارات به 
دادن اعتبار جهت سیییوقدخالت مسیییتقیم در بازار  و نیاز به دهدمیرا کاهش های کنترلی بر اعطای تسیییهیالت نیاز به سییییاسیییتصیییحیح 
 کند.حدی رفع میتارا ی مولد هافعالیتبه اعتبارات 

 
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Capital Gain Tax (CGT) 
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 میدوران رکود تورسیاست پولی در  6
)با  ۱3۹۹سیییال  GDPای که گونهبه ؛ها در شیییرایف رکودی قرار داردریمبرگشیییتن تح واسیییطٔهبههای اخیر بخش تولیدی کشیییور در سیییال

ی اسییت که حال دراین  .درصیید قرار دارد ۴۰تورم سییاالنه باالی  ،عالوهبهاسییت.  ۱3۹6درصیید کمتر از سییال  2٫۵های ثابت( حدود قیمت
شرایف  2۰گذشته حدود  هایمتوسف تورم در دهه ها ی ناشی از تحریمهامحدودیتدر حالی اتفاق افتاده است که درصد بوده است. این 

سی در  محدودیتجهش نرر ارز و منجر به  ستر سطٔهبه د ستنهاده تٔامین افزایش هزینٔه و وارداتی کاالهای اولیه و وا شده ا . های وارداتی 
های سیاست ،در چنین شرایطیدر بخش عرضه شده و شرایف رکود تورمی را ایجاد کرده است.  باعث ایجاد محدودیت این وضعیتلذا 

الزم است که مقام پولی شوند و می روروبهر تولید و تشدید نرر تورم دبودن اثراثر یا کمبیهای پولی با چالش سمت تقاضا مانند سیاست
آن  براسیییاسرا ارزیابی و های سییییاسیییتی بسیییتانبدهواقعی و هم تورم باال( گرفتن تمام شیییرایف )یعنی هم شیییرایف رکودی بخش با درنظر
تواند در تبیین بهتر وضییعیت سیییاسییت پولی گیری کند. با توجه به مطالعاتی که در این حوزه انجام شییده اسییت، برخی نکاتی که میتصییمیم

 شده است.در ادامه ارائه ، کشور در شرایف فعلی کمک کند

 و انتخاب ابزارهاهداد سیاست پولی ابندی اولویت ۱-6
. است ۱پذیرگذاری تورم انعطادهدد کردنهای پولی، دنبالدر اجرای سیاست یافته و نوظهورکشورهای توسعهی مرکزی هابانکاستراتژی 

ی به انحراد نرر شییود و بانک مرکزی با ابزارهای سیییاسییت پولنرر تورم هدد لحاظ می عنوانبهنرخی  ،گذاری تورمدر اسییتراتژی هدد
تنها رسیییییدن به تورم هدد به هر قیمت و  ،پذیرگذاری تورم انعطاداما در هدد ؛دهدشییییده واکنش نشییییان میگذاریتورم از نرر هدد

هایی که اما هزینه ،تورم هدد هدایت شیییود سیییمتبهشیییود که تورم ای تعیین میگونههای پولی بهبلکه سییییاسیییت ،ای مطرح نیسیییتهزینه
ست ست پولی مدنظر قرار می عنوانبهکند نیز ای پولی برای بخش حقیقی ایجاد میهسیا سیا گذاری دیگر در هدد عبارتبهگیرد. خروجی 

 شود. هدد ضمنی تعریف می عنوانبهعالوه بر رساندن تورم به تورم هدد، کاهش انحرافات تولید از تولید بالقوه نیز  ،پذیرتورم انعطاد
تیلور است.  قاعدٔه ،پولی قاعدٔه سیاستترین کنند و مهمهای سیاستی استفاده میراستای رسیدن به اهداد از قاعده ی مرکزی درهابانک

دهد. شییدت واکنش به نش نشییان مینرر بهره به انحراد تورم از تورم هدد و انحراد تولید از سییطح اشییتغال کامل واک ،تیلور در قاعدٔه
گذاری تورم حالت حدی، هددیک گیرند. در این دو در معادله میاز یک ضییییریب اهمیتی دارد که هربسییییتگی به یک از این انحرافات هر

 دهد. انحرافات تولید صفر است و بانک مرکزی تنها به نرر تورم واکنش نشان میاهمیت  ضریب قرار دارد که 2سخت
ست پولی  کهزمانی سیا شرایف رکود و یا رونق قرار دارد، اعمال  صاد در  ساطی میاقت ضی و انب تواند هر دو انحراد تولید و تورم را از انقبا

در شییرایف رکودی که تورم در سییطح  یعنی ؛شییده سییازگار با هر دو هدد خواهد بودشییده کاهش دهد و سیییاسییت اعمالگذاریمقدار هدد
مدتی برای تواند محرک کوتاهنرر بهره( می خود قرار دارد، سیییاسییت پولی انبسییاطی )کاهش پایینی قرار دارد و تولید کمتر از سییطح بالقؤه

شرایف صاد را از رکود خارج کند. در این  شد و اقت سطح بالقوه با سیدن تولید به  سطح پایین عمدتاًچون  ،ر قرار تر از تورم هدد تورم در 
)افزایش نرر  ت پولی انقباضیهمراه رونق نیز سیاس ،. در شرایف تورمیمطلوب استافزایش تورم ناشی از سیاست پولی انبساطی  ،دارد

های پولی نامطلوب آثار انقباضیییی سییییاسیییت دارد، که سیییطح تولید در سیییطح باالیی قرارتواند تورم را کنترل کند و با توجه به اینبهره( می
 نیست. 

شرایف رکود تورمی ستسیاعمال  ،در  ساطی های پولیا ضی اگرچه به کاهش انحراد یکی منتهی می انب انحرافات دیگری را  ،شودیا انقبا
 از مثبت به بخش واقعی تکانٔهبرای  اگر بانک مرکزی بخواهد ،رکود تورمی اقتصیییاد ایراندر شیییرایف فعلی دیگر  عبارتبهکند. بیشیییتر می
و اگر  ،کندتورم را زیاد میشییود و به احتمال وقوع بحران ابرتورم از وضییعیت فعلی نیز بیشییتر می ،کنداسییتفاده انبسییاطی پولی  سیییاسییت
 ،در این شرایفتواند رکود را تعمیق بخشد. سیاست انقباضی اعمال کند، محدودیت نقدینگی بخش واقعی می کنترل تورم منظوربهبخواهد 
انبسیییاطی و  کنندٔهکند و تعیینهای پولی یعنی خروج از رکود و کنترل تورم اهمیت پیدا میدهی به اهداد سییییاسیییتگذاری و سیییهماولویت
باید مشخص شود که انحراد تورم از تورم هدد و انحراد تولید از تولید بالقوه  ،دیگر عبارتبهبودن سیاست پولی خواهد بود. یانقباض

اسییت پولی اتخاذ سییی یک از این اهداد در نحؤهشییوند. تعیین ضییریب اهمیت هررد میهرکدام با چه ضییریبی در تابع زیان بانک مرکزی وا
تواند شیییرایف را وخیم کند. اگر بانک مرکزی تنها کنترل . اما چیزی که واضیییح اسیییت توجه به یکی از این اهداد میکننده خواهد بودتعیین

                                                                                                                                                                                                                
1 Flexible Inflation Targeting 
2 Strict Inflation Targeting 
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افزایش اعتبارات  دنبالبهتر کند و اگر تنها تر و بیکاری را گسییتردهتواند رکود را عمیقهای انقباضییی میتورم را هدد قرار دهد، سیییاسییت
 .پرتگاه ابرتورم برسد باشد، تورم ممکن است به لبٔهبخش تولیدی و سیاست انبساطی 

 ابزار قیمتی یا مقداری 2-6
یک از اهداد چقدر اسیییت، اسیییتفاده از ابزارهای مناسیییب شیییود و اهمیت هری چگونه تعیین میهای پولفارغ از اینکه هدد سییییاسیییت

سیاست سٔوالهای پولی سیاست شود. ابزارهای  سخ داده  ست که باید به آن پا تقسیم کرد ابزارهای قیمتی و مقداری  توان بهمی پولی رای ا
ر قیمت یا نرر و تغییر آن دهای بانک مرکزی اثرگذاری سییییاسیییت هدد میانی ،های پولی. در ابزارهای قیمتی سییییاسیییت(2۰۰۸، ۱)گیگر

 ،ر بهره اسییت. در این نوع ابزارهاشییود نرهدد میانی لحاظ می عنوانبههای پولی ترین نرخی که در ابزارهای قیمتی سیییاسییتاسییت. مهم
های های پولی کلنرر اثرگذار باشد. در ابزارهای مقداری، سیاست درو دخالت در بازار  غیرمستقیم صورتبهکند بانک مرکزی تالش می

ستقیم  صورتبهکنند که دهند و تالش میپولی یا میزان اعتبارات را هدد قرار می ستقیم یا غیرم شند. هر یکی از کلدم ای پولی اثرگذار با
دسییییترس های پولی( قابلِابزار مقداری )کلنرر بهره( و  گذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی )بر پایٔهکند که هدداشییییاره می (2۰۱۰تیلور )

ه اینجا مطرح ی کسییٔوالگذاری تورم ندارد. های پولی منافاتی با هدداسییت و اسییتفاده از ابزارهای سیییاسییت پولی در جهت کنترل رشیید کل
  از کدام ابزار )قیمتی یا مقداری( سیاست پولی استفاده کند. ،شود این است که کشور ما با توجه به شرایطی که داردمی
کند بر مبنای نرر بهره برای کشورهای با تورم خیلی باال مانند آرژانتین خوب عمل نمی پولی قاعدٔه سیاستکند که بیان می (2۰۱۹) 2تیلور
بانک مرکزی آرژانتین بعد از  ،در این راسییتا لذاهای پولی بروند. های سیییاسییتی بر مبنای رشیید کلقاعده دنبالبهاسییت این کشییورها  و بهتر

 نظربه ،کند. با توجه به این یافتهگذاری میپولی را هدد اعالم کرد که نرر رشییید پایٔه م.،2۰۱6درصییید در سیییال  2۰افزایش تورم به باالی 
تری مناسب ی در شرایف فعلی تورمی ایران گزینٔهپولی و دیگر مقادیر کمّ گذاری پایٔههای پولی مقداری و هددسیاست رتمرکز برسد که می

چقدر  بانکیبینجای اینکه تمرکز شود که نرر سود بانکی یا نرر بازار به ،دیگر عبارتبهی بر مبنای نرر بهره است. قاعدٔه سیاستنسبت به 
پولی و یا رشیید  میزان رشیید پایٔه های خود را در راسییتای کنترلسیییاسییتهای پولی بانک مرکزی باید زایش پیدا کند، سیییاسییتکاهش یا اف

با  ،دهدقرار می تٔاثیررا تحت جای ابزارهای قیمتی سیییاسییت پولی که نرر بهرهبانک مرکزی به ،دیگر عبارتبه. بکار بگیرداعتبارات بانکی 
 پولی را هدد قرار دهد.  د میزان رشد اعتبارات بانکی یا رشد پایٔهابزارهای مقداری خو

پولی، حجم پول، حجم نقدینگی( و میزان اعتبارات داخلی کدام  های پولی )پایٔهدر تعیین هدد مقداری سیییاسییت پولی و اینکه در بین کل
 : توجه شود باید به نکات زیرانتخاب شود نیز  میانی سیاست پولی هدد عنوانبهمتغیر باید 

 توسف بانک مرکزی قابلیت کنترل داشته باشد.شده باید متغیر هدد میانی انتخاب -۱
تواند کنترل کند. میزان می غیرمستقیم طوربهاما اجزای دیگر حجم پول و حجم نقدینگی را  ،پولی دارد بانک مرکزی کنترل مستقیمی بر پایٔه

 طور مستقیم توسف بانک مرکزی کنترل شود.تواند بهنیز می هابانکاعتبارات اعطایی 
 های نهایی سیاست پولی یعنی تورم و تولید بیشترین اثر را داشته باشد. هدد درشده متغیر هدد میانی انتخاب -2

تواند اشیییتغال بهتر می ر تولید ودگذاری تٔاثیربا هدد  رو،ازاینو  داردتولید  مالیتٔامینتری با نزدیک رابطٔه هابانکمیزان اعتبارات اعطایی 
 عمل کند. 

گردد که اهمیت کدام مسیئله برای بانک مرکزی گذاری نیز به این برمیگیری در خصیو  متغیر هددتصیمیم مجدداً ،با لحاظ این دو عامل
ست شتر ا شد، بانک مرکزی بهتری می دنبالبهاگر  .بی شد پایٔهکنترل تورم با گذاری به بخش تولیدی هدداما اگر  ؛پولی را کنترل کند تواند ر

  مدنظر باشد، رشد اعتبارات داخلی هدد میانی بهتری است.
توجه باشد. محور اصلی سیاست پولی مورد عنوانبهباید  های پولی و رشد اعتباراتکنترل کل دوگانٔه ،در وضعیت کنونی اقتصاد ایران-3

اعتبارات بانکی بخش تولیدی و مولد برای  میزان تقاضیییای برآوردی ازید گذاری اعتبارات داخلی باشییید، باهدد دنبالبهاگر بانک مرکزی 
 ،های اخیردر سال .گیری کندداشته باشد تا بتواند متناسب با آن تصمیمدر هر دوره  (در گردش سرمایٔه ای یاتوسعه گذاریسرمایه منظوربه)

برای اعتبار را ها آن های تولیدی شیید و در نتیجه تقاضییایهای بنگاهدرصیید باعث افزایش ناگهانی هزینه ۴۰های باالی جهش ارزی و تورم
دهد. را نشیییان می ۱3۹۰اعتباری به قیمت ثابت سیییال  مٔوسیییسیییاتو  هابانکروند تغییرات تسیییهیالت اعطایی  ۵شیییکل افزایش داد. 

 6بیش از  ۱3۸۵تا  ۱37۵و از سییال شیییب صییعودی داشییته  هابانکارزش واقعی تسییهیالت اعطایی  ۱3۸۰و  ۱37۰ در دهٔهاسییاس براین

                                                                                                                                                                                                                
1 Geiger 
2 Taylor 
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 7بلکه ارزش واقعی تسهیالت اعطایی حدود  ،رشدی نداشته تنهانهارزش واقعی تسهیالت اعطایی  ،اخیر برابر شده است. اما در یک دهٔه
کافی رشد نکرده و  به اندازٔه هابانکاین یعنی افزایش تسهیالت  ؛کمتر بوده است ۱3۹۰درصد از ارزش واقعی تسهیالت اعطایی در سال 

سمی هزینه شد ا سته ر شد قیمت یهاحتی نتوان شی از ر شش دهد. در یک نا تغییراتی که  ،گذاری اعتبارات داخلیهدد چهارچوبها را پو
 های متناسب با آن اعمال شود.و سیاستیرد قرار گرصد  مورددهد باید بخش مولد اقتصاد را افزایش میاعتبار تقاضای 

 

 
 میلیارد ریال(هزار ) ۱3۹۰مالی به قیمت ثابت  مٔوسساتو  هابانکالت اعطایی تسهی .۵شکل 

 
شرایف هدایت  نحؤهدر خصو   -۴ های لویتواولویت اول خود را کنترل تورم و اکند که بانک مرکزی حکم میکنونی سیاست پولی در 

ات نشان داده است که استفاده از ابزار مقداری سیاست پولی و مطالع بعدی خود را شکاد تولید و ثبات نسبی نرر ارز حقیقی تعیین کند.
های مبتنی بر نرر بهره بهتر از قاعده هستند،تورم باال  دچارپولی و اعتبارات داخلی برای کشورهایی که  ی مانند پایٔهگذاری مقادیر کمّهدد
ست.  تر تدریج به سطوح پایینتوان نرر تورم را بهمی ،قدینگینرر رشد حجم ن شدٔهبا کاهش تدریجی و اعالم ،هاصورت رفع تحریم درا
 سوق داد.
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 گیریو نتیجه بندیجمع 7
. کننددر این موضییوع را تفکیک نمی و خرد، زیرا دو سییطح کالن معماگونه تبدیل شییده اسییت مسییئلٔهبه  عضییاًبحث نقدینگی در کشییور ب

رشیید تولید ناخالص ( بیش از هابانکپولی بانک مرکزی و رشیید اعتبارات  که رشیید حجم نقدینگی در کشییور )ناشییی از رشیید پایٔهیدرحال
ترین کمبودهای خود را کمبود های باال در کشییور شییده اسییت، بخش تولیدی یکی از اصییلیتورماسییتمرار همین امر منجر به داخلی اسییت و 

سی مشکل به اعتبارات  ستر ستاعنوان می هابانکنقدینگی و د های در مدیریت تولید و فروش و جریان بنگاه کاراییفقف نه ،کند. در این را
که شییییرایف حاکم بر اقتصییییاد ایران یدرحالد. نادخیلنیز های مختلف در بخش هابانکگردش نقدینگی و اعتبارات  نحؤهبلکه ها آن نقد

توان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن شود این است که آیا میی که مطرح میسٔوال ،بازی شدههای سفتهفعالیتشدن ترباعث جذاب
شییود. در بخش اول پاسییخ داده در دو بخش مجزا بررسییی می سییٔوالاین  موضییوع، جانبٔهبه اهداد کالن مدیریت کرد. برای بررسییی همه

توان اعتبارات بانکی ه میشود که چگونشود چه راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی وجود دارد و در بخش دوم نیز به این پرداخته میمی
 را هدایت کرد. 

، مشکل دسترسی به درآمدهای آن ناشی از کسری بودجه معضل نرر رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمدٔه
 ،ری بودجهکردن مشکالت ساختابرطرددر گرو و پایدار رشد نقدینگی در کشور  مٔوثرست. کنترل هابانکو وضعیت سالمت مالی  ،ارزی

ساختاری  شکالت  ست ،هابانکم شور ا شکالت گردش ارزی در ک از  غالباًمدت برای کنترل نقدینگی های کوتاهراهکار رو،ازاین. و رفع م
 است: پذیرمانند موارد زیر انجام« عملیات بازار باز»طریق تسهیل و بهبود مجرای عملکرد 

 ،هابانکبرداشت اضافه منبع جایگزین عنوانبه بانکیبینتقویت بازار  -
مرکزی با توجه ویژه به مشیییکل عدم دسیییترسیییی به منابع ارزی که موجب  ترازنامٔه بانکبهبود ابزار بانک مرکزی در جهت قبض  -

 ،های بانک مرکزی شده استتشدید بار تورمی افزایش خالص دارایی
 .و اقدامات جهت کنترل رشد ترازنامه هابانکبر تر نظارت دقیق -
 در موارد زیر خالصه کرد:  توانبلندمدت برای کنترل نقدینگی را میهای میانراهکار
 ،هابانکارتقای سالمت مالی  -
 ،مالی و استقالل بیشتر بانک مرکزی هماهنگی بهتر میان بخش مالی و بانک مرکزی جهت کاهش سلطٔه -
 .بودجٔه دولتمخارج و درآمد  مالی دولت و اصالح ساختاری بودجٔه نضباطا -
با توجه ویژه به مشیییکل عدم دسیییترسیییی به منابع ارزی )که  مرکزی ترازنامٔه بانکابزار بانک مرکزی در جهت قبض سیییاختن و متنوعبود به

شی از افزایش خالص دارایی شدید بار تورمی نا ست(.موجب ت شده ا ست های بانک مرکزی  سیا های هدایت اعتباری باید به این در مورد 
ها در این اجرا بود و دولت درحالدر بیشییتر کشییورها  م.۱۹۸۰ ها با عناوین و اشییکال مختلف قبل از دهٔهسیییاسییتنکته اشییاره کرد که این 

مباحث سییرکوب مالی و اینکه شییدن دار سییوق دهند. با مطرحهای اولویتبخش سییمتبهکردند که تخصیییص اعتبار را ها تالش میقالب
 عمالًها شود، این سیاستبرای اقتصاد ایجاد نمیتری تخصیص به لزوماًرد دولت منابع از طدستوری تعیین دستوری نرر و تخصیص 

 ؛داشتندهای هدایت اعتباری موفقی در اجرای سیاست کشورهای آسیای شرقی تجربٔه ،اما در این میان ؛شدبازنگری کشورها شماری از در 
سعه کهزمانیویژه در هب صلی این توای بیافتهفاقد بازارهای مالی عمیق و تو سب ارائٔهفودند. از علل ا ها در ازای عملکرد بنگاه یق اجرای منا

  گذار بود.آن از جانب مقام سیاست مٔوثردسترسی به اعتبارات و پایش 
سال  که ای گونههب هابانکی اعتبارات کنترل رشد کمّ ،اول :شدیت اعتباری با دو هدد اجرا میهای هداسیاست ،۱۹۹۱در کشور ژاپن تا 
دار. عدم رعایت های اولویتبه بخش هابانکهدایت اعتبارات  ،شید. دوممشیخصیی برای رشید اعتبارات تعیین می برای هر بانک سیهمیٔه

با توجه به اینکه نرر تنزیل )نرر اعطای اعتبار بانک  ،نمونه عنوانبه ؛همراه داشیییتجریمه بهها آن ها نیز برایاز این دسیییتورالعمل هابانک
ارزان از بانک  مالیتٔامیناز  ،کردندها را رعایت نمییی که این دسییییتورالعملهابانکبود،  بانکیبین( کمتر از نرر بازار هابانکی به مرکز

 فرایندبودند. آغاز  هابانکاز طریق  مالیتٔامینهای ژاپنی وابسییته به این سیییاسییت تا زمانی بود که شییرکت کاراییشییدند. مرکزی محروم می
کنترل اعتبارات از طریق این سیییاسییت را غیرکارا کرد و ژاپن  عمالًهای غیربانکی از کانال مالیتٔامینادسییازی مالی در این کشییور و امکان آز

 را کنار گذاشت.  این سیاست
های ژاپن بوده سیییاسییتبه تا حدود بسیییار زیادی شییبیه  ،سییتاجرا درحالچین تا کنون در  ۱۹۹۸های هدایت اعتباری که بعد از سیییاسییت

ست سیا ست. بانک مرکزی چین در این  ستورالعمل عمدتاًها ا ست. در این د ضمن  ،هاچهار بانک بزرگ دولتی خود را هدد قرار داده ا
دار برای اعطای های اولویتبخش ماههسییه دادن آن در نظارت بانکی، در هر دورٔهو مالک قرار هابانکتعیین سییقف برای رشیید اعتبارات 

از  هابانکنظارت و جلسییات منظم مقام ناظر با  شییود. نحؤهاعطا شییود مشییخص میها آن هایی که نباید تسییهیالت بهالت و بخشتسییهی
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های هدایت اعتباری اجرای سیاست بوده است. با توجه به بررسی نحؤه مٔوثرمواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور 
 زیر بیان کرد: صورتبه ،ها در این کشورها بوداجرای این سیاست قوتی که در نحؤه طتوان نقامی ،در کشورهای ژاپن و چین

 ها بوده است.از ارکان اصلی اجرای این سیاست هابانکالعمل توسف راجرای دستو نظارت مستمر و ماهانه بر نحؤه -
 شد.دستوری تعیین نمی رر بهرهشد و نهای پولی برای تعیین نرر استفاده میاز ابزارهای قیمتی سیاست -
 وجود داشت.  هابانکها توسف مناسب برای رعایت دستورالعمل انگیزشی سازوکار -
 سیاست هدایت اعتباری بودند. اصلی هدد ،داشتندها آن که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر هابانکبخشی از  -
 سفارشی داشتند.اعتبار مدیریت کارآمد و غیر های گیرندٔهبنگاه -
 المللی و بازارهای مالی جهانی تعامل داشتند.ها با سیستم بانک بینمالی این کشور بخش -

 
ست به ویژگی ،کشورهای دیگر گیری از تجربٔهبرای بهره شود. برخی  ،در اقتصاد ایران دارد نظام مالیهای خا  و متفاوتی که الزم ا توجه 

 :ازند انکاتی که در این راستا باید به آن توجه شود عبارت
 باساختار تقاضا برای تسهیالت را  تسهیالت،نرر واقعی شدن تعیین نرر دستوری سود بانکی: تعیین دستوری نرر بهره و منفی -

 کرده است.متفاوت کشورهای دیگر 
و کفایت سییرمایه در وضییعیت  ،از منظر سییودآوری، نقدشییوندگی هابانک: وضییعیت هابانکوضییعیت نامطلوب سییالمت مالی  -

 وضعیت سالمت بانکی در کشور شود.شدن ترتواند منجر به وخیمهای بیشتر میست و اعمال محدودیتخطرناکی ا
دهد که سیستم نشان می نظام بانکیشده در های اجراسیاست تر نسبت به کشورهای آسیای شرقی: تجربٔهسیستم نظارتی ضعیف -

شییده واند ضییامن به هدد رسیییدن تسییهیالت برای بخش معیننیسییت که بت مٔوثردر حدی  شییبکٔه بانکیو در  هابانکنظارتی در 
 باشد. 

در ایران شیییفاد نیسیییت و احکام قانونی ناظر بر وصیییول  هاوامگیری قوانین ناظر بر بازپس: حوزٔه مالینیافته در قوانین و نهادهای توسیییعه
 ،موفقی بوده است ری در کشورهای آسیای شرقی تجربٔههای هدایت اعتبااگرچه اجرای سیاست ،بنابراین پرهزینه است.و  برمطالبات زمان

بلکه الزم اسیییت به  ،های هدایت اعتباری داشیییتتوان امید چندانی به اجرای موفق سییییاسیییتنمی شیییبکٔه بانکیبا توجه به شیییرایف فعلی 
و بهبود سالمت  ،سود بانکی کردن نررجمله تقویت سیستم نظارتی، واقعیهای هدایت اعتباری ازموفق سیاستها برای اجرای شرطپیش

 بانکی توجه شود.
حجم منابع محدود و کمیت  ،در شییرایف کنونی ،یجی خارهاسییرمایهبا توجه به نکات فوق و عدم دسییترسییی کشییور به منابع ارزی خود و 

ارت ظن ،این راستا د. درشوشده برای تخصیص منابع محدود توصیه میقیمت و اعتبارات هدد سازوکارتقاضا بسیار است و ترکیبی از 
شییود. انبسییاط عملکرد در مقابل دریافت اعتبار پیشیینهاد می ها و نیز ارائٔهانکبشییده از جانب گذاریهای هددبر حسیین اجرای تخصیییص

فقف باعث تخریب ون نهیتخصییص اعتبارات و ابزارهای الزم جهت برگشیت د ر نحؤهد مٔوثراعتبارات و فقدان نظارت  نشیدٔهگذاریهدد
اعطای  فرایندنظارت ضییعیف بر های پولی و تورم خواهد بود. های کنترل کلبلکه معارض و متزاحم سیییاسییت ،یشییتر نظام بانکی اسییتب

گذاری پولی بلکه متزاحم هدد ،شییودفقف به اتالد منابع منجر میشییده در نهایت نهی نکولهاوامو افزایش حجم  تسییهیالت خرد و بزرگ
 شد. برای کنترل تورم خواهد
ستفاده از مالیات  سیاری از کشورها عنوانبها صلی ب سرکوب امریکایافته مانند ی توسعهراهکار ا سفتهکردن فعالیتدر  بازی و هدایت های 

سرمایه به بخش ست. در کشورهای مختلفغیرمستقیم  ست و  ،های مولد ا سرمایه در بازارهای مختلف متفاوت ا نرر مالیات بر عایدی 
 مدتکوتاههای بردن نرر مالیات بر عایدی سرمایه در دورهتوان با باالمی ،رودارایی حساس است. ازاین نگهداری نرر به دورٔه عالوه اینبه

برای را توانایی بخش تولیدی  غیرمستقیم طوربهکاست و ها آن گیرد، از جذابیتبازی بیشتر در آن شکل میو در بازارهایی که فعالیت سفته
 و نقدینگی افزایش داد.جذب سرمایه 
و ثبات نسبی  ،کنترل تورم، بستن شکاد تولید ترتیببهسیاست پولی های اولویت ،رکود تورمی و محدودیت منابع ارزی در شرایف کنونی

یک از اهداد چقدر اسیییت، انتخاب شیییود و اهمیت هری چگونه تعیین میهای پولفارغ از اینکه هدد سییییاسیییتنرر ارز حقیقی اسیییت. 
های بانک مرکزی را نرر ی است که باید به آن پاسخ داده شود. ابزارهای قیمتی هدد میانی سیاستسٔوالپولی  ارهای مناسب سیاستابز

سیییت. در ابزارهای مقداری، روروبههایی دهند. اثرگذاری مجرای نرر سیییود در اقتصیییاد ایران با چالشبهره یا نرر ارز و تغییر آن قرار می
ر یکی از دمسیییتقیم یا غیرمسیییتقیم  صیییورتبهکنند دهند و تالش میهای پولی یا میزان اعتبارات را هدد قرار میکلهای پولی سییییاسیییت

دسترس است و های پولی( قابلِابزار مقداری )کلنرر بهره( و  گذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی )بر پایٔههای پولی اثرگذار باشند. هددکل
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شود این ی که اینجا مطرح میسٔوالگذاری تورم ندارد. های پولی منافاتی با هددست پولی در جهت کنترل رشد کلاستفاده از ابزارهای سیا
شرایطی که دارد ست که کشور ما با توجه به  ستفاده کند. ،ا ست پولی ا سیا ست از کدام ابزار )قیمتی یا مقداری(  سیا پولی بر مبنای  قاعدٔه 

های پولی های سیاستی بر مبنای رشد کلقاعده دنبالبهکند و بهتر است این کشورها باال خوب عمل نمی نرر بهره برای کشورهای با تورم
ی در شییرایف فعلی تورمی ایران پولی و دیگر مقادیر کمّ گذاری پایٔههای پولی مقداری و هددسیییاسییت ررسیید که تمرکز بمی نظربهبروند. 
 ی بر مبنای نرر بهره است.قاعدٔه سیاستتری نسبت به مناسب گزینٔه

 
 پیشنهادهای سیاستی
ستمرار تورم از نوع فشار شده در این گزارش، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی خود و سرمایهبا توجه به نکات مطرح های خارجی، ا

ی و در دو وجه سیییاسییت پولهای زیر سیییاسییت اسییت، سییال گذشییته حجم واقعی اعتبارات افزایش نداشییته ۱2هزینه و این مشییاهده که در 
 د:شوهدایت اعتباری پیشنهاد می

ماهیت تورم  واسطٔهبهمدت الزامی است. اما اجرای آن در افق میان ،سرعت و یکباره مطلوب نیستسیاست کاهش رشد نقدینگی به -الف
 ،بستن تدریجی شکاد تولید رر تورم،مدت امری ضروری است. کاهش ناما در افق میان ،تورم ممکن نیست )فشار هزینه( کاهش یکبارٔه

  کردن نوسانات نرر ارز حقیقی سه هدد اصلی مقام پولی است.و محدود
و کنترل نوسانات نرر ارز است. در  هاترازنامٔه بانکهای باالی تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل مدت و با توجه به نرردر کوتاه -ب

 توجه باشد.و فروش صوری ارز دولتی باید موردت ارزی بانک مرکزی ای مداخالآثار ترازنامه ،این راستا
، رویکرد هابانکدرصد در سال(، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی  ۱2-۱۵تر )پس از کاهش نرر تورم به سطوح پایین -ج

 بود.  تری برای هدایت سیاست پولی خواهندمناسب چهارچوبو ابزار نرر سود  ،گذاری تورمهدد
 در شیییرایف کنونی اقتصیییاد و ترازنامٔه قیمت سیییازوکاراز طریق و تخصییییص اعتبار  هابانکبا توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی  -د

کند اندازهای مالی میهایی که افراد را تشویق به افزایش پسسیاست گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است.، اولویتهابانکضعیف 
 موردتوجه بیشتر قرار گیرد. ،دهدافزایش می مالیتٔامین( را برای هابانکگرهای مالی )و ظرفیت واسطه

ی او التزام عملی به تخصیص کار هابانکنظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب  گذاری اعتبارات باید همراه بابندی یا هدداولویت -ه
ساساعتبار  صادی و نیز ارائٔه برا شد. تقویت زیرمقابل د عملکرد در مبانی اقت صیه با ستم نظارتی و کاهش ساختریافت اعتبار تو سی ها و 

 های هدایت اعتباری ضروری است. تر سیاستمٔوثرشدت سرکوب مالی برای اجرای 
شییتن ندامشییتریان خرد و کالن و دراختیار تخصیییص اعتبارات به ر نحؤهد مٔوثراعتبارات و فقدان نظارت  نشییدٔهگذاریانبسییاط هدد -و
های کنترل د، بلکه معارض و متزاحم سیییاسییتشییونظام بانکی می فقف باعث تخریب بیشییتر ترازنامٔهزارهای الزم جهت برگشییت دیون نهاب
 های پولی و تورم خواهد بود.د کلرش
ست ارتباطی -ز سیا سازمان تدوین و اجرای  ستیافته برامشخص و  سیا سانات ورم شده جهت کنترل تهای اتخاذی اطالع عموم از  و نو

بانک مرکزی خواهد بود. تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایستٔهنرر ارز و به
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