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خالصٔه مدیریتی
وجود دو م شکل متفاوت ،یکی ر شد باالی نقدینگی در سطح کالن که منجر به تورم باال شده و دیگری کمبود منابع مالی («نقدینگی») در

بخش تولیدی ( سطح خرد و بنگاه) که تٔامینمالی بخش واقعی را با م شکل روبهرو کرده ا ست ،اهمیت تنظیم سیا ستهای دوگانٔه ناظر بر
کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می سازد .از یک جهت ،با توجه به آثار نامطلوب تورم باال در ک شور ،مدیریت منابع ر شد نقدینگی
باید یکی از اولویتهای سیییاسییتگذاری در حوزٔه پولی باشیید و از طرد دیگر ،ارتقای دسییترسییی بخشهای مولد اقتصییاد به منابع مالی از

طرق مختلف تٔامینمالی باید مدنظر قرار گیرد .با توجه به این دو اولویت حوزٔه سیاستگذاری پولی ،در بخش اول این گزارش راهکارهای
کنترل رشد نقدینگی موردبررسی قرار میگیرد و در بخش دوم نیز مباحث مربوط به هدایت اعتبارات ارائه میشود.

در بعد کالن ،کنترل رشد باالی نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت کلهای پولی در جهت اهداد کالن دنبال شود.

معضییل نرر رشیید نقدینگی یک مشییکل سییاختاری اسییت که بخش عمدٔه آن ناشییی از کسییری بودجه ،افزایش خالص داراییهای خارجی
صوری ،و و ضعیت سالمت مالی بانکها ست .بدیهی ا ست که راهکارهای برطردکردن این مع ضل نیز باید ساختاری و در را ستای یک

برنامٔه جامع ان ضباط مالی و پولی با شد .لذا ،برای کنترل مٔوثر و پایدار ر شد نقدینگی در افق میان و بلندمدت ک شور راهی جز برطردکردن

مشکالت ساختاری بودجه و مشکالت ساختاری بانکها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تٔامین ارزی فعالیتهای اقتصادی و
واردات وجود ندارد .راهکارهای کوتاهمدت برای کنترل نقدینگی غالباً از طریق روشهای تسییییهیل و بهبود مجرای عملکرد «عملیات بازار
باز» مانند موارد زیر انجامپذیر است:
-

تقویت بازار بینبانکی بهعنوان منبع جایگزین اضافهبرداشت بانکها؛

بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت قبض ترازنامٔه بانک مرکزی با توجه ویژه به مشیییکل عدم دسیییترسیییی به منابع ارزی که موجب
تشدید بار تورمی افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی شده است؛

-

نظارت دقیقتر بر بانکها و اقدامات مٔوثر جهت کنترل رشد ترازنامٔه بانکها.

-

ارتقای سالمت مالی بانکها؛
هماهنگی بهتر میان بخش مالی و بانک مرکزی جهت کاهش سلطٔه مالی و استقالل بیشتر بانک مرکزی؛

راهکارهای میانبلندمدت برای کنترل نقدینگی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

-

انضباط مالی دولت و اصالح ساختاری بودجٔه مخارج و درآمد بودجٔه دولت.

فارغ از اینکه هدد سیا ستهای پولی چگونه تعیین می شود و اهمیت هریک از اهداد چقدر ا ست ،انتخاب ابزارهای منا سب سیا ست
پولی پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود .ابزارهای قیمتی هدد میانی سیاستهای بانک مرکزی نرر بهره یا نرر ارز هستند که از

طریق آنها اهداد میانی ح سب نیاز تغییر داده می شود .اثرگذاری مجرای نرر سود در اقت صاد ایران با چالشهای چندی روبهرو ست .در

ابزارهای مقداری ،سیییییاسییییت های پولی کل های پولی یا میزان اعتبارات را هدد قرار میدهند و تالش میکنند بهصییییورت مسییییتقیم یا

غیرمسییییتقیم در یکی از کلهای پولی اثرگذار باشییییند .هددگذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی (بر پایٔه نرر بهره) و ابزار مقداری (کلهای
پولی) قابلِد سترس ا ست و ا ستفاده از ابزارهای سیا ست پولی در جهت کنترل ر شد کلهای پولی منافاتی با اجرای سیا ستهای تثبیت و

هددگذاری تورم ندارد .پر س شی که اینجا مطرح می شود این ا ست که با توجه به شرایطی کنونی ک شور کدام ابزار سیا ست پولی (قیمتی یا
مقداری) کاربرد و کارکرد مٔوثرتری دارند .قاعدٔه سیاست پولی بر مبنای نرر بهره برای کشورهای با تورم باال عملکرد مٔوثر و مناسبی ندارد

و تجربه نشییان میدهد که برای کنترل تورم ،قواعد سیییاسییتی مبتنی بر مبنای رشیید کلهای پولی مرجح اسییت .بهنظر میرسیید که تمرکز بر
سیییاسییتهای پولی مقداری و هددگذاری پایٔه پولی و دیگر مقادیر کمّی در شییرایف فعلی تورمی ایران گزینٔه مناسییبتری نسییبت به قاعدٔه
سیاستی بر مبنای نرر بهره است.

بعد دیگر سیییییاسییییتگذاری پولی مدیریت گردش اعتبارات و تٔامینمالی بخش مولد اسییییت .با توجه به محدودیتهای داخلی و خارجی،

سرمایهگذاری در بخشهای مولد و تولیدی (که امری بلندمدت ا ست) م ستلزم پذیرش ری سک ب سیار باالیی ا ست و وجود نااطمینانیها و

نرر باالی هزینٔه کاربری سرمایه در بخشهای تولیدی و صنعتی باعث کاهش شدید سرمایهگذاری در یک دهٔه گذ شته شده ا ست .هرچند

جذابیت بخش واقعی برای سییرمایهگذاری کم شییده اسییت ،فعالیتهای سیوداگرانه در بازارهای مالی ،ارزی ،و مسییکن فعال بوده اسییت .در
چنین شیییرایطی ،اعمال سییییاسیییتهایی برای تٔامینمالی بخش مولد اولویت پیدا میکند .از مشیییکالت اصیییلی بنگاههای تولیدی تٔامینمالی

مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
سرمایٔه ثابت و سرمایٔه در گردش ا ست و از این منظر در اولویت قراردادن تٔامینمالی بخش مولد اقت صاد از ارکان ا صلی سیا ست اعتباری

بانک مرکزی است .در این راستا ،این پرسش مطرح میشود که با چه نوع سیاستهایی میتوان دسترسی بنگاههای تولیدی را به تسهیالت
بانکی بهبود بخ شید .دو راهکار برای این کار وجود دارد :نخ ست ،سیا ستهایی که افراد را ت شویق به افزایش پساندازهای مالی میکند و

ظرفیت واسیییطهگرهای مالی (بانکها) را برای تٔامینمالی افزایش میدهد (کاهش نرر تورم و افزایش اندک نرر سیییود پساندازهای مالی
سیییاسییت مناسییب برای دسییتیابی به این هدد اسییت) .دوم ،سیییاسییت هدایت جریان اعتبارات اعطایی بانکها به بخشهای موردنظر،

مقولهای که سییهواً به آن مدیریت نقدینگی اطالق میشییود .در این خصییو  ،باید متذکر شیید که مدیریت نقدینگی معطود بهسییمت بدهی
نظام بانکی و هدایت اعتبارات معطود به مدیریت و ترکیب ستون داراییها ست .این دو سیا ست بع ضاً متعارضاند؛ بهطور مثال ،تثبیت

پولی و کنترل تورم ایجاب میکند که ر شد نقدینگی کاهش یابد؛ ولی بهوا سطٔه باالرفتن هزینههای مربوط به سرمایٔه در گردش ،به گ سترش

اعتبارات و بنابراین انبساط ترازنامٔه بانکها نیاز است.

هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف پیش از دهٔه ۱۹۸۰م .در بیشتر کشورهای توسعهیافته و نوظهور درحال اجرا بود و دولتها در

این قالبها تالش میکردند که تخصیییص اعتبار را بهسییمت بخشهای اولویتدار سییوق دهند .با مطرحشییدن مباحث مربوط به سییرکوب
مالی و اینکه تخصیص بهینٔه منابع با تعیین دستوری نرر و دستکاری در تخصیص از طرد دولت حاصل نمی شود ،این سیاستها عمالً

در شماری از کشورها منسور شد؛ اما در این میان ،کشورهای آسیای شرقی تجربٔه موفقی در اجرای سیاستهای هدایت اعتباری داشتند و
از آنها بهعنوان نمونههای موفق این سیاست یاد میشود.

در کشییور ژاپن تا سییال ۱۹۹۱م ،.سیییاسییتهای هدایت اعتباری با دو هدد اجرا میشیید :نخسییت ،کنترل رشیید کمّی اعتبارات بانکها

بهگونهای که برای هر بانک سییهمیٔه مشییخصییی برای رشیید اعتبارات تعیین میشیید .دوم ،هدایت اعتبارات بانکها به بخشهای اولویتدار.

عدم رعایت بانکها از این دسیییتورالعملها نیز برای آنها جریمه بههمراه داشیییت؛ بهعنوان نمونه ،با توجه به اینکه نرر تنزیل (نرر اعطای

اعتبار بانک مرکزی به بانکها) کمتر از نرر بازار بینبانکی بود ،بانکهایی که این دسییتورالعملها را رعایت نمیکردند ،از تٔامینمالی ارزان
از بانک مرکزی محروم می شدند .کارایی این سیا ست تا زمانی بود که شرکتهای ژاپنی واب سته به تٔامینمالی از طریق بانکها بودند .آغاز
فرایند آزاد سازی مالی در این ک شور و امکان تٔامینمالی از کانالهای غیربانکی عمالً کنترل اعتبارات از طریق این سیا ست را غیرکارا کرد و

ژاپن این سیاست را کنار گذاشت .کشور کرٔه جنوبی نیز تجربٔه مشابهی داشته است .اعمال این سیاست و ورود سرمایههای خارجی برای

دورهای رشد صنعتی کره را پشتیبانی کرد ،اما در اواخر دهٔه ۱۹۸۰م .این سیاستها موردبازبینی قرار گرفت و بهمرور کنار گذاشته شد.
سیا ستهای هدایت اعتباری که بعد از ۱۹۹۸م .تا کنون در ک شور چین درحال اجرا ست ،تا حدود ب سیار زیادی شبیه سیا ستهای ژاپن
بوده است .بانک مرکزی چین در این سیاستها عمدتاً چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدد قرار داده است .در این دستورالعملها ضمن
تعیین سییقف برای رشیید اعتبارات بانکها و مالک قراردادن آن در نظارت بانکی ،در هر دورٔه سییهماهه بخشهای اولویتدار برای اعطای

تسییهیالت و بخشهایی که نباید تسییهیالت به آنها اعطا شییود ،مشییخص میشییود .نحؤه نظارت و جلسییات منظم مقام ناظر با بانکها از
مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این ک شور مٔوثر بوده است .با توجه به برر سی نحؤه اجرای سیاستهای هدایت اعتباری

در کشورهای ژاپن ،کره ،و چین ،میتوان نقاط قوتی که در نحؤه اجرای این سیاستها در این کشورها بود ،بهصورت زیر بیان کرد:
-

نظارت مستمر و ماهانه بر نحؤه اجرای دستورالعمل توسف بانکها از ارکان اصلی اجرای این سیاستها بوده است.
از ابزارهای قیمتی سیاستهای پولی برای تعیین نرر استفاده میشد و نرر بهرٔه دستوری تعیین نمیشد.

سازوکار انگیزشی مناسب برای رعایت دستورالعملها توسف بانکها وجود داشت.

بخشی از بانکها که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر آنها داشتند ،بهطور جدی هدد سیاست هدایت اعتباری بودند.

برای بهرهگیری از تجربٔه ک شورهای دیگر ،الزم ا ست به ویژگیهای خا
نکاتی که در این راستا باید به آن توجه شود عبارتاند از:

و متفاوتی که نظام مالی در اقت صاد ایران دارد توجه شود .برخی

-

تعیین نرر دستوری سود بانکی :تعیین دستوری نرر بهره و منفیشدن نرر سود واقعی در بانکها ساختار تقاضا برای تسهیالت

-

وضییعیت نامطلوب سییالمت مالی بانکها :وضییعیت بانکها از منظر سییودآوری ،نقدشییوندگی ،و کفایت سییرمایه در وضییعیت

را با کشورهای دیگر متفاوت کرده و مقبولیت پساندازهای مالی را کاهش داده است.

خطر ناکی اسیییییت و اع مال م حدود یت هایی که در سییییودآوری و جر یان ن قد آن ها تٔاثیرات منفی میگذارد ،میتوا ند منجر به

مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
وخیمتر شدن وضعیت سالمت بانکی در کشور شود .در شرایطی که ترازنامٔه بانک تخریب شده ،سیاستهای پولی متکی بر نرر
-

سود کارایی خود را از دست میدهد.
سیستم نظارتی ضعیفتر کشور نسبت به کشورهای آسیای شرقی :تجربٔه سیاستهای اجرا شده در نظام بانکی نشان میدهد که
سیستم نظارتی در بانکها و در شبکٔه بانکی در حدی مٔوثر نی ست که بتواند ضامن به هدد رسیدن ت سهیالت برای بخش معین

شده باشد.

بنابراین ،اگرچه اجرای سیا ستهای هدایت اعتباری در ک شورهای آ سیای شرقی تجربٔه موفقی بوده ا ست ،با توجه به شرایف فعلی شبکٔه
بانکی برای اجرای موفق سیا ستهای هدایت اعتباری ،الزم ا ست به پیش شرطها برای اجرای موفق سیا ستهای هدایت اعتباری ازجمله
تقویت سیستم نظارتی ،کاهش شدت سرکوب مالی ،و بهبود سالمت بانکی توجه شود.

در جهت رفع م شکل تٔامینمالی بخش تولیدی ،عالوه بر سیا ستهایی که در را ستای هدایت اعتبارات بانکی مطرح ا ست ،سیا ستهایی
در راستای افزایش انگیزٔه بخش خصوصی در سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی نیز میتواند راهگشا باشد .این سیاستها باید دو وجه

موضییوع را دربرگیرد :سییودآوری فعالیتهای غیرمولد و سییوداگرانه را از طریق اعمال مالیاتها کاهش دهد و موانع جلب سییرمایهگذاری

بخش خصییوصییی به فعالیتهای تولیدی را تشییویق کند .در کشییورهایی که بعد از آزادسییازی مالی سیییاسییتهای هدایت اعتباری را کنار

گذاشتهاند ،از مالیات بهعنوان راهکار جایگزینی برای سرکوبکردن فعالیتهای سفتهبازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخشهای مولد
اسیییتفاده میکنند .در کشیییورهای مختلف ،نرر مالیات بر عایدی سیییرمایه در بازارهای مختلف متفاوت اسیییت و بهعالوه این نرر به دورٔه

نگهداری دارایی حسییییاس اسییییت .ازاینرو ،میتوان با باالبردن نرر مالیات بر عایدی سییییرمایه در دورههای کوتاهمدت و در بازارهایی که
فعالیت سفتهبازی بی شتر در آن شکل میگیرد ،از جذابیت آنها کا ست و بهطور غیرم ستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و

نقدینگی افزایش داد.

پیشنهادهای سیاستی

با توجه به نکات مطرح شده در این گزارش ،د ستر سی محدود ک شور به منابع ارزی خود و سرمایههای خارجی ،ا ستمرار تورم از نوع ف شار

هزینه و این مشییاهده که در  ۱2سییال گذشییته حجم واقعی اعتبارات افزایش نداشییته اسییت ،سیییاسییتهای زیر در دو وجه سیییاسییت پولی و

هدایت اعتباری پیشنهاد میشود:
الف -سیاست کاهش رشد نقدینگی بهسرعت و یکباره مطلوب نیست ،اما اجرای آن در افق میانمدت الزامی است .بهواسطٔه ماهیت تورم

(فشار هزینه) کاهش یکبارٔه تورم ممکن نیست ،اما در افق میانمدت امری ضروری است .کاهش نرر تورم ،بستن تدریجی شکاد تولید،

و محدودکردن نوسانات نرر ارز حقیقی سه هدد اصلی مقام پولی است.

ب -در کوتاهمدت و با توجه به نررهای باالی تورم ،ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامٔه بانکها و کنترل نوسانات نرر ارز است .در
این راستا ،آثار ترازنامهای مداخالت ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه باشد.

ج -پس از کاهش نرر تورم به سطوح پایینتر ( ۱2-۱۵درصد در سال) ،انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانکها ،رویکرد

هددگذاری تورم ،و ابزار نرر سود چهارچوب مناسبتری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.

د -با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانکها و تخصییییص اعتبار از طریق سیییازوکار قیمت در شیییرایف کنونی اقتصیییاد و ترازنامٔه
ضعیف بانکها ،اولویتگذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است .سیاستهایی که افراد را تشویق به افزایش پساندازهای مالی میکند
و ظرفیت واسطهگرهای مالی (بانکها) را برای تٔامینمالی افزایش میدهد ،موردتوجه بیشتر قرار گیرد.

ه -اولویتبندی یا هددگذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانکها و التزام عملی به تخصیص کارای

اعتبار برا ساس مبانی اقت صادی و نیز ارائٔه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار تو صیه با شد .تقویت زیر ساختها و سی ستم نظارتی و کاهش
شدت سرکوب مالی برای اجرای مٔوثرتر سیاستهای هدایت اعتباری ضروری است.

و -انبسییاط هددگذارینشییدٔه اعتبارات و فقدان نظارت مٔوثر در نحؤه تخصیییص اعتبارات به مشییتریان خرد و کالن و دراختیارنداشییتن
ابزارهای الزم جهت برگشییت دیون نهفقف باعث تخریب بیشییتر ترازنامٔه نظام بانکی میشییود ،بلکه معارض و متزاحم س ییاسییتهای کنترل
رشد کلهای پولی و تورم خواهد بود.

۱

ز -تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمانیافته برای اطالع عموم از سیاستهای اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات

نرر ارز و بهتبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایستٔه بانک مرکزی خواهد بود.
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مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی

 ۱مقدمه
تٔامینمالی بخشهای واقعی اقت صاد یکی از ا صلیترین اجزای زنجیرٔه ایجاد ارزش در اقت صاد ا ست که نقص در آن میتواند به ر شد بخش
واقعی آسیییییب وارد کند .در مطالعات متعددی نیز رابطٔه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصییییاد موردتٔایید قرار گرفته و بر اثر مثبت

تو سعٔه مالی در ر شد اقت صادی تٔاکید شده ا ست .این در حالی ا ست که یکی از مع ضالت همی شگی فعاالن بخش تولیدی در اقت صاد ایران
کمبود نقدینگی و اعتبارات الزم برای حفظ یا گسییترش ظرفیت تولیدی اسییت .ازاینرو ،یکی از اهداد سیییاسییتگذاران در سییالهای اخیر

بهبود تٔامینمالی بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است.

از طرد دیگر ،یکی از مع ضالت ا سا سی اقت صاد کالن ک شور ر شد باالی حجم نقدینگی ا ست که به تورم باال منتج شده ا ست .بخ شی از
رشد باالی نقدینگی به رشد پایٔه پولی بانک مرکزی برمیگردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانکها و رشد تسهیالت آنهاست .بنابراین،

وضییعیت معماگونه در خصییو

نقدینگی در کشییور وجود دارد و آن این اسییت که همزمان با اینکه نقدینگی بسیییار بیشییتر از رشیید بخش

حقیقی رشییید میکند و به تورم منجر میشیییود ،بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات اسیییت .در چنین شیییرایطی ،مهمترین

م سئلهای که وجود دارد نحؤه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است .بهعبارت دیگر ،نقدینگی در جامعه ه ست و بیش از نیاز اقتصاد نیز

ایجاد میشود؛ اما این نقدینگی بهسمت فعالیتهای مولد و تولیدی سوق پیدا نمیکند و باعث ایجاد چنین شرایطی میشود.
با توجه به تحریمها و ریسیییکهایی که در اقتصیییاد ایران وجود دارد ،سیییرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و مولد ،که یک فرایند بلندمدت

بهحسییاب میآید ،با ریسییک بسیییار باالیی همراه بوده اسییت .به همین دلیل اسییت که براسییاس آمار رسییمی کشییور ،میزان تشییکیل سییرمایٔه
ناخالص در سییال ( ۱3۹۸با قیمتهای ثابت) تقریباً معادل نیمی از تشییکیل سییرمایٔه ناخالص در سییال  ۱3۹۰بوده اسییت .از طرد دیگر،

همین ریسییکهای مترتب بر اقتصییاد ایران باعث باالبردن انتظارات تورمی و افزایش بازده انتظاری نگهداری انواع داراییها شییده اسییت.

بنابراین در محیف فعلی اقت صاد ایران ،جذابیت سرمایه و نقدینگی تو سف بخش مولد و تولیدی ب سیار کمتر از سایر بازارها ست و بدیهی

است که رشد اعتبارات بانکها نیز براساس اصول اقتصادی بهسمت بازارهای جذابتر روانه شود.

در چنین محیطی ،پرسشی که مطرح می شود این است که آیا میتوان با سازوکارهایی اعتبارات بانکی را به سمت بخشهای مولد سوق داد
تا از مزیت سیل نقدینگی که تنها باعث تورم می شود ،برای تٔامینمالی بخش واقعی ا ستفاده کرد .قبل از آزاد سازی مالی در دهٔه ۱۹۸۰م،.
سیاستهای هدایت اعتباری در بیشتر کشورها دنبال می شد که همین هدد را دنبال میکرد؛ اما تجربه نشان داده است که این سیا ست در

برخی از دورهها توفیق داشیییته ،اما در شیییماری از کشیییورها که برنامٔه صییینعتی-تٔامینمالی همراه با پیمایش کارایی واحدها و دریافتکنندٔه

اعتبارات و نظارت دقیق بر نحؤه عملکرد واحدهای تولیدی و بانکهای عرضهکننده وجوه نداشته ،رانتجویی و فساد ناکارایی تخصیص

منابع در چنین سی ستمهایی (که در ادبیات سرکوب مالی مکتوب شده) را ت شدید کرده و اثربخ شی این سیا ستها را از بین برده ا ست.
نمونٔه قابلِذکر و از مصادیق این موضوع در ایران دو کارخانٔه بزرگ خودرو سازی است .اما در این بین ،تجربٔه کشورهای آسیای شرقی در
اجرای موفق این سیییاسییتها قابلِتوجه اسییت؛ بهگونهای که در برخی از مطالعات ،رشیید صیینعت ژاپن را محصییول سیییاسییتهای هدایت
اعتباری میدانند .در کشییییور چین نیز باوجود اینکه نظام مالی مبتنی بر بازار حاکم اسییییت ،سیییییاسییییتهای هدایت اعتباری هنوز درحال

اجراست .نظامهای مالی در این کشورها بهنوعی از سازوکار ترکیبی «هدایت دولتی سازوکار بازار» استفاده میکند که توانسته سیاستهای
کنترلی دولت را سازگار با سازوکارهای بازار معرفی و اعمال کند .در کرٔه جنوبی نیز برای مدتی این سیستم از رشد صنعت پشتیبانی کرد.

در این کشییورها ،پرداخت اعتبار با هزینٔه پایینتر از بازار منوط به دسییتیابی به شییاخصهای عملکرد توسییف واحدهای صیینعتی بود که در

دورههایی بسیاری از این بنگاهها در دستیابی به شاخصها موفق بودند.

نظام مالی ایران م شابه ک شورهای موردبرر سی (چین ،کره ،و ژاپن) بانکمحور ا ست ،ولی از جهات مختلف تفاوتهای ا سا سی دارد .در
ایران ،نرر سییود بانکی بهصییورت دسییتوری تعیین میشییود و در بیشییتر دورهها نرر سییود واقعی بانکی منفی بوده اسییت .این شییرایف باعث
صییفهای طوالنی تقاضییای اعتبارات میشییود .بهعالوه ،بررسییی شییاخصهای سییالمت مالی بانکهای کشییور از جنبههای مختلف مانند
سییودآوری ،کفایت سییرمایه ،نقدشییوندگی ،و… نشییان میدهد که وضییعیت سییالمت بانکی کشییور در شییرایف مطلوبی قرار ندارد .تمام این

ویژگیها مسئلٔه نقدینگی و اعتبارات و مدیریت آن را با مشکلهایی مواجه میکند و در سیاستگذاری باید به آن توجه شود .فرایند نظارت

نیز هم از جانب پایش واحدهای دریافتکنندٔه اعتبار از بانک ها و هم از جانب نظارت نهادهای ناظر بر عملکرد بانکها دچار ضییییعف

است.

در این راسییتا ،هدد این گزارش این اسییت که چگونه میتوان جریان اعتبارات در کشییور را مدیریت و سییازگار با سیییاسییت پولی کرد .برای

پا سخ ،این سٔوال را به دو وجه تق سیم میکنیم .یک وجه این سٔوال آن ا ست که چه راهکارهایی برای کنترل ر شد نقدینگی و متنا سبکردن

۱

مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
رشیید نقدینگی با نیاز بخش واقعی باید انجام شییود .وجه دوم موضییوع این اسییت که آیا میتوان با سیییاسییتهایی جریان اعتبارات اعطایی

بانکها را به بخشهای موردنظر هدایت کرد و آیا این سییییاسیییتها با تثبیت پولی سیییازگار اسیییت .باید یادآور شییید که مدیریت نقدینگی
معطود بهسیییمت بدهی نظام بانکی و هدایت اعتبارات معطود به مدیریت و ترکیب سیییتون داراییهاسیییت .بعضیییاً این دو سییییاسیییت
متعارضاند؛ بهطور مثال ،تثبیت پولی و کنترل تورم ایجاب میکند که رشیید نقدینگی کنترل شییود؛ ولی بهواسییطٔه باالرفتن هزینههای مربوط

به سرمایٔه در گردش ،نیاز به گسترش اعتبارات و انبساط ترازنامٔه بانکهاست .در این راستا در بخشهای  ،3 ،2و  ۴این گزارش ،وضعیت

موجود رشیید نقدینگی ،عوامل مٔوثر ،و راهکارهای کنترل رشیید نقدینگی مطرح میشییود .در دومین گام به این پرسییش پرداخته میشییود که
چگونه میتوان جریان اعتبارات بانکی را بهسییمت بخش مولد سییوق داد .در این راسییتا در بخش  ،۵به سیییاسییتهای هدایت اعتباری در

کشورهایی که اجرای موفق این سیاستها را داشتند  -یعنی ژاپن و چین  -پرداخته و عوامل مٔوثر در اجرای موفق این سیاستها بررسی

میشود .در ادامه ،به سیاستهای پولی متناسب با شرایف فعلی پرداخته میشود.
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 2بررسی وضع موجود رشد نقدینگی
در سه سال اخیر ،روند رشد نقدینگی افزایشی بوده است؛ بهگونهای که رشد نقدینگی که در نیمٔه اول سال ( ۱3۹7نسبت به سال گذشته)

حدود  2۰درصد بوده ،در پایان سال  ۱3۹۹به باالی  ۴۰درصد رسیده است .روند افزایشی رشد نقدینگی تحتتٔاثیر رشد پایٔه پولی در این
دوران بوده است که از رشد  ۱۸درصد ساالنه در ابتدای سال  ۱3۹7به رشد ساالنٔه  3۹درصد در فصل اول  ۱3۹۹رسیده است.

با توجه به میانگین  3۰سالٔه رشد نقدینگی که حدود  27٫۸درصد است و میانگین رشد پایٔه پولی که حدود  22٫۸درصد است ،میتوان

گفت که رشد پایٔه پولی از تابستان  ۱3۹7و رشد نقدینگی از تابستان  ۱3۹۸از متوسف بلندمدت خود فراتر رفته است .شکل  ۱روند رشد

نقدینگی و ر شد پایٔه پولی در دورههای اخیر را ن شان میدهد .طبیعتاً ،بخ شی از چنین ر شدهای کم سابقهای در کلهای پولی از تحریمها و
محدودیت بودجهای دولت ناشی از آن نشئت گرفته است .در زیر اجزای رشد نقدینگی و روند آن را شرح میدهیم.
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شکل  .۱نرر رشد نقدینگی و پایٔه پولی در اقتصاد ایران طی سه دهٔه گذشته

 ۱-2تحلیل تغییرات در خالص دارایی های بانک مرکزی در دورههای اخیر
افزایش ارزش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از دو طریق رشید نرر تسیعیر و افزایش خالص خرید دارایی خارجی توسیف بانک مرکزی
اتفاق میافتد .رشیید بیش از  ۱2۰درصییدی ارزش خالص داراییهای بانک مرکزی در انتهای سییال  ۱3۹2را که بیشییترین رشیید این متغیر در دهٔه

اخیر بوده اسییت ،میتوان ناشییی از تغییر نرر تسییعیر دانسییت .از فصییل دوم  ۱3۹3تا پایان سییال  ،۱3۹6رشیید خالص داراییهای خارجی بانک
مرکزی ناچیز بوده و متوسیییف رشییید سیییاالنه در این دوره حدود  ۵٫۴درصییید بوده اسیییت .در این دوره با آغاز برجام ،دسیییترسیییی بانک مرکزی به

داراییهای خارجی بیشییتر شییده و قدرت کنترل بانک مرکزی بر رشیید این آیتم از پایٔه پولی افزایش پیدا کرده اسییت که خروجی آن رشیید محدود

خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است؛ اما با بازگشت تحریمها از سال  ،۱3۹7روند این متغیر نیز دچار تحول شد .متوسف رشد ساالنٔه

این متغیر در سال  ۱3۹7تا  ۱3۹۹به باالی  26درصد رسید .همچنین از شروع تحریمهای دولت امریکا در سال  ۱3۹7تا انتهای سال  ۱3۹۹در
تمام دورهها (بهجز فصل اول سال  ،)۱3۹۸مهمترین عامل رشد پایٔه پولی رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است .این درحالی است
که از سال  ۱3۹2تا  ۱3۹7رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایٔه پولی نبوده است.

علت ا صلی افزایش قابلِمالحظٔه خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سالهای اخیر به شرایف تحریمی ک شور و عدم د ستر سی به

داراییهای خارجی برمیگردد .مجوزهایی که در سالهای اخیر به دولت داده شد تا سهم صندوق توسعه را از درآمدهای نفتی کاهش دهد،

باعث شد که خالص خرید داراییهای خارجی بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال در سالهای اخیر افزایش داشته باشد؛ ولی چون بیشتر این
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دارایی ها بهدلیل تحریم ها در دسییییترس بانک مرکزی نبود ،عمالً بانک مرکزی قدرت کنترل این متغیر و بهعبارت دیگر خنثیکردن این
افزایش داراییهای خارجی را نداشت .لذا ،همین امر باعث تشدید آثار پولی افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی شد.

 2-2تحلیل تغییرات بدهی بانکها به بانک مرکزی
درحالیکه نسییبت بدهی بانکها به بانک مرکزی به پایٔه پولی تا اواسییف دهٔه  ۱3۸۰در حدود  2۰درصیید نوسییان داشییت ،با شییروع طرح

بنگاههای زودبازده و ف شار به نظام بانکی برای پرداخت ت سهیالت الزم ،م صارد بانکها از منابع در د سترس آنها بی شتر شد و در نتیجه

برای تٔامین کسری منابع ،استقراض آنها از بانک مرکزی به شدت افزایش یافت و همانگونه که در شکل  2نیز مشاهده می شود ،باعث شد
بدهی بانکها به بانک مرکزی در اواخر دهٔه  ۱3۸۰به حدود  ۵۰درصییید پایٔه پولی بالغ شیییود .این امر بهنوعی بیانگر آن اسیییت که طی این
دوره افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی نقش مسلطی در افزایش پایٔه پولی داشته است.

همچنین در ادامه ،تحتتٔاثیر تصییویب قطعنامههای شییورای امنیت و آغاز تحریمهای مالی و تجاری بینالمللی علیه اقتصییاد ایران ،نرر ارز
با افزایشهای چشییمگیری مواجه شیید .با شییروع بحران ارزی در اوایل دهٔه  ،۱3۹۰تبدیل سییدردههای سییرمایهگذاری بانکها به سییدردههای

جاری برای بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای موازی (ارز ،طال ،مسکن ،و خودرو) افزایش یافت .در این مقطع ،شورای
پول و اعتبار نیز برای مهار پول داغ و تقاضاهای سفتهبازی ،اقدام به آزادسازی تعیین نرر سود سدردههای بانکی در بانکها کرد .همزمان
با این تالطمات ،معضییل دیگری در بازار پول تحت عنوان مٔوسییسییات پولی و اعتباری غیرمجاز درحال رشیید بود که بهسییبب خارجبودن از

حیطٔه نظارت مقام پولی ،به پرداخت نرر سودهای غیرمتعارد اقدام میکردند .بانکها و مٔو س سات تحت نظارت نیز با آغاز جنگ قیمتی
برای جذب منابع ،اقدام به پرداخت نررهای سیییود بیشیییتر و باالتر نکردند که ثمرٔه این اقدامات نیز سیییبب افزایش هزینههای تٔامینمالی و
تجهیز منابع برای شبکٔه بانکی شد.

از سییوی دیگر ،در سییمت داراییها نیز بانکها با معضییالت رشیید بدهیهای بخش دولتی به شییبکٔه بانکی ،امالک و مسییتغالت مازاد و

دارایی های منجمد مواجه شییییده بودند که بیش از پیش ناترازی آن ها را افزایش میداد و قدرت وامدهی نظام بانکی را محدود میکرد .در

نتیجه ،بانکها برای اعطای تسییهیالت جدید با مشییکل کمبود منابع مواجه شییدند و مجدداً موج جدیدی از اسییتقراض از بانک مرکزی طی
سالهای  ۱3۹7-۱3۹2و در نتیجه افزایش سهم بدهی بانکها در پایٔه پولی شروع شد.
با وخیم شدن وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی ،در سالهای اخیر سعی شده است با تهاتر بخشی از بدهیهای دولت به شبکٔه بانکی

با بدهیهای بانکها به بانک مرکزی ،مجموع بدهیهای بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه سییییهم آن در پایٔه پولی کاهش یابد؛ اما باید

متذکر شیید که این اقدام صییرفاً یک عملیات حسییابداری اسییت و ضییروری اسییت که روابف مالی مابین شییبکٔه بانکی ،بخش دولتی ،و بانک
مرکزی بهنحوی ساماندهی شود که از افزایش تٔامینمالی بخش دولتی از نظام بانکی و در نتیجه ا ستقراض بانکها از بانک مرکزی در یک
مسیر پایدار و بلندمدت جلوگیری شود (هادیان و ابراهیمی.)۱۴۰۰ ،
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 3-2تحلیل تغییرات خالص مطالبا ت بانک مرکزی از بخش دولتی
براسییاس آمار بهجز فصییل اول سییال  ۱3۹۸که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی مهمترین عامل رشیید پایٔه پولی بود ،این آیتم در
سالهای اخیر در سایر دورهها نقش قابلِتوجهی در رشد پایٔه پولی نداشته است .در سال  ،۱3۹۸رشد قابلِتوجهی در بدهیهای دولت به

بانک مرکزی اتفاق افتاد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره بهیکباره رشیییید بیش از پنج برابری را تجربه کرد؛ بهگونهای که

خالص بدهی که در انتهای فصییییل اول  ۱3۹7حدود  ۸3هزار میلیارد ریال بود ،در بهار سییییال  ۱3۹۸به بیش از  ۴۱۵هزار میلیارد ریال

رسیییید .این افزایش قابلِتوجه البته همانگونه که در قسیییمت قبل ذکر شییید ،بهدلیل تهاتر بدهی دولت به بانکها با بدهی بانکها به بانک
مرکزی بود که به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی) منجر شده است.

باوجود این افزایشها در بدهی دولت ،در برخی دورهها مانند نیمٔه دوم سال  ۱3۹۸و ف صل دوم سال  ۱3۹۹افزایش قابلِمالحظه در سدردههای

دولتی در بانک مرکزی باعث کاهش در خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی شیید .از شییهریور تا اسییفند  ،۱3۹۸درحالیکه بدهی بخش

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

دولت تنها  6در صد افزایش دا شته ا ست و همین امر باعث کاهش قابلِتوجه خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و همچنین کاهش پایٔه پولی
از خرداد به شیییهریور شیییده اسیییت .بهنظر میرسییید رشییید درآمدهای دولت از منابع دیگر مانند فروش اوراق بدهی و داراییها علت این افزایش

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

 ۴-2تغییرات ضریب فزایندٔه نقدینگی
از سال  ۱3۸۹تا  ،۱3۹6تقریباً در تمام دورهها رشد نقدینگی بیشتر از رشد پایٔه پولی بود و بهعبارت دیگر ،سهم خلق پول شبکٔه بانکی در رشد
نقدینگی در این بازه افزایش دا شته ا ست .بهبیان دیگر ،ضریب فزایندٔه خلق نقدینگی که در سال  ۱3۸۹برابر با  ۴٫2بوده ،در سال  ۱3۹7به 7٫2
افزایش پیدا کرده که عوامل متعددی در این زمینه اثرگذار بوده است .صردنظر از کاهش تمایل افراد به نگهداری نقد تحتتٔاثیر تحوالت فنّاوری

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

بانکها و در نتیجه خلق پول درونی را افزایش داد .عالوهبراین ،طی این سالها تالش شد که مٔوسسات پولی غیرمجاز تحت نظارت قرار گیرند

و به همین جهت بود بخشییی از نقدینگی که سییابق بر آن در شییمول آمارهای پولی نبود ،به آمارهای نقدینگی اضییافه شییود و در مجموع باعث شیید

همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود ،ضریب فزاینده را بهشکل معناداری افزایش دهد (هادیان و ابراهیمی.)۱۴۰۰ ،

از ابتدای سال  ۱3۹7تا ابتدای سال  ،۱3۹۹این روند متوقف شده و ضریب فزاینده حولوحوش  7در نوسان بوده و نقدینگی و پایٔه پولی
تقریباً با هم م ساوی ر شد کرده ا ست .اما در سال  ۱3۹۹بهعلت بروز پاندمی کروناویروس ،برنامههای حمایتی متعددی در قالب پرداخت

تسیییهیالت  ۱میلیون تومانی به خانوارها ،پرداخت مخارج بهداشیییت عمومی و حمایت از کادر درمان ،و همچنین پرداخت بیمٔه بیکاری و

حمایت از بخشهای تولیدی ،و پرداخت وام اجارٔه مسییکن به خانوارهای کمدرآمد گسییترش یافت که در این راسییتا بهمنظور افزایش قدرت

وامدهی بانکها ،مجوزهایی در خصو

نحؤه ذخیرهگیری سدردهها داده و در مجموع سبب رشد بیشتر نقدینگی نسبت به پایٔه پولی شد.

شییایان ذکر اسییت طی این سییال بهرغم اینکه پایٔه پولی به میزان  2۹درصیید و بیش از میانگین بلندمدت آن رشیید داشییته اسییت ،نقدینگی به

میزان  ۴۱درصد افزایش یافته که طی سه دهٔه گذشته بیسابقه بوده است.
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 3عوامل مٔوثر در رشد نقدینگی
متوسف رشد ساالنٔه نقدینگی در ایران از سال  ۱37۰تا  ۱3۹۹باالتر از  27درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است؛ اما بهعلت

بروز تکانههای منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینٔه رشد تقاضا برای اعتبار و بهتبع آن انبساط ترازنامٔه بانکها ،بانک مرکزی را مجبور
به مساعدت کرده و از موجبات استمرار تورم باال در ایران شده است .رشد باالی نقدینگی سیاست مرجح بانک مرکزی نبوده ،ولی ساختارهای

معیوب ،تحریمها ،حکمرانی نامطلوب اقتصییادی ،و عدم اسییتقالل بانک مرکزی منجر به رشیید باالی نقدینگی شیده اسییت .بهعبارت دیگر ،رشیید

باالی نقدینگی را میتوان یکی از بیماریهای مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشههای ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی
کشور دارد .در زیر ،به برخی از مهمترین عواملی که باعث رشد باالی نقدینگی در کشور شده ،اشاره شده است.

 ۱-3کسری بودجه
اصلیترین عامل ساختاری رشد نقدینگی باال در اقتصاد ایران نبودِ ان ضباط مالی دولت است که به کسری بودجٔه آشکار و پنهان منجر شده

ا ست .دولتها برای تٔامین ک سری بودجٔه خود از روشهای مختلف ا ستفاده میکنند که برخی روشها بهوا سطٔه اتکا به منابع بانک مرکزی
منجر به افزایش پایٔه پولی و رشیید نقدینگی میشییود .برخی روشهای تٔامین کسییری بودجه مانند انتشییار اوراق بدهی و فروش آن به مردم و
فروش داراییهای مالی اثر قابلِتوجهی در رشیییید نقدینگی ندارد .البته ،باید توجه داشییییت که بخشییییی از کسییییری بودجه ناشییییی از اجرای

تحریمهای ظالمانه بر ک شور ا ست که د ستر سی دولت را به بخش عظیمی از منابع خود محدود کرده و بهعلت و ضعیت رکودی اقت صاد،

پایههای مالیاتی ظرفیت افزایش درآمد و جبران کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و مالیات بر واردات را نداشته است .محدود شدن
منابع درآمدی دولت باعث نشیییده اسیییت که دولت بهطور متناسیییب رشییید اسیییمی مخارج خود را تعدیل کند و همین امر به کسیییری بودجٔه

قابلِپیشبینی تبدیل شیییده اسیییت .بنابراین ،تازمانیکه دولت در چهارچوبی مشیییخص میزان مخارج خود را با منابع درآمدی خود تعدیل و
کسری بودجه را مدیریت نکند و سلطٔه مالی برقرار باشد ،همواره پتانسیل رشد باالی نقدینگی در کشور وجود دارد.

اسیییتقراض از بانک مرکزی برای تٔامین کسیییری بودجٔه دولت به انواع مختلف میتواند مسیییتقیماً پایٔه پولی را افزایش دهد و منجر به رشییید

نقدینگی شییود .اگرچه با توجه به محدودیتهای قانونی اسییتقراض مسییتقیم دولت از بانک مرکزی امکان اسییتفاده از این روش به مواردی

خا

مانند تنخواهگردان و غیره محدود شده است ،تغییرات بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نشان میدهد همچنان این روش پتانسیل

افزایش پایٔه پولی را دارد.

اسیتفاده از منابع بانکی برای تٔامین کسیری بودجه یکی از مهمترین روشهای تٔامین کسیری بودجٔه دولت در سیالهای اخیر بوده اسیت .این

روش بهطور م ستقیم پایٔه پولی را افزایش نمیدهد؛ اما بهوا سطٔه اینکه بانکها به پ شتوانٔه این رابطٔه مالی با دولت نقدینگی خود را از منابع

بانک مرکزی تٔامین میکنند ،میتواند باعث افزایش پایٔه پولی و حجم نقدینگی شییییود .بهعبارت دیگر ،بدهی بخش دولتی به بانک ها ،به

بدهی بانکها به بانک مرکزی تبدیل میشییود که اثر مسییتقیم در پایٔه پولی دارد .عالوهبراین ،دولتها برخی تعهدات خود را در قالب اجبار

بانکها به اعطای ت سهیالت تکلیفی به بخشهای مختلف انجام میدهند که این ت سهیالت نیز بهطور بالقوه امکان تبدیل شدن به پایٔه پولی

از روش اشارهشده را دارد .همچنین ،دولت بانکها را مجبور به خرید اوراق بدهی دولتی میکند و اجازٔه فروش نیز به آنها نمیدهد.

 2-3سالمت مالی بانکها و مٔوسسات مالی
بانکهای تجاری و سیرمایهگذاری بهعنوان مجریان سییاسیتهای پولی و اعتباری بانک مرکزی نقش مهمی در تحقق اهداد سییاسیتگذار
دارند .بنابراین ،سالمت و ثبات مالی شبکٔه بانکی نهتنها برای اجرای عملیات سیاست پولی ،بلکه برای دستیابی به اهداد کالن نیز حیاتی
خواهد بود .در یک چنین سیستم پیچیدهای ،هرگونه بیثباتی مالی و یا بروز ریسکهای مختلف برای یکی از بانکها و مٔوسسات اعتباری،
بهدلیل واب ستهبودن ترازنامٔه بانکها و آثار متقابل آنها در یکدیگر ،میتواند انواع ری سکها را به کل شبکٔه بانکی و بازار مالی سرایت دهد

و در نتیجٔه آن موانع و اصطکاکهای متعددی در اجرای سیاستهای پولی و اعتباری ایجاد کند.

تجربٔه اقتصاد ایران حاکی از آن است که سالمت مالی بانکها در مقاطع مختلف از کانالهای متعددی دچار اخالل شده است .عالوه بر

آثار پرداخت نرر سیییودهای حقیقی مثبت در تشیییدید عدم تعادلهای مالی که در قسیییمت قبل به آن اشیییاره شییید ،افزایش حجم و نسیییبت
مطالبات غیرجاری ،افزایش بدهیهای بخش دولتی به شییییبکٔه بانکی سییییالمت و ثبات مالی بانکها را خدشییییهدار کرده اسییییت .بهعالوه،
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مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
سییرمایهگذاریهای غیرمالی بانکها در قالب بنگاهداری و نگاهداری امالک و مسییتغالت مازاد ازجملٔه مهمترین مواردی اسییت که ریسییک

نقدی بانکی را مورد تهدید قرار داده ا ست .در مجموع ،عوامل فوق با کاهش کیفیت داراییهای شبکٔه بانکی سبب کاهش قدرت وامدهی
آنها شده است .این آثار سبب میشود که از یکسو نیاز به افزایش تٔامینمالی از بازار بینبانکی برای برخی از بانکهای ناسالم افزایش یابد
که بهخودیخود در افزایش ارتباطات و ات صاالت ترازنامهای بانکها و در نتیجه ت سهیل سرایت ری سکهای سی ستماتیک مٔوثر ا ست و از

سوی دیگر در صورت عدم تکافوی منابع بازار بینبانکی و یا افزایش شدید نرر بهرٔه بینبانکی ،نیاز به ا ستقراض از بانک مرکزی افزایش

یابد که این امر نیز به افزایش پایٔه پولی و نقدینگی با ضریب فرایندٔه آن منجر خواهد شد .بنابراین ،ضروری است که برای افزایش اثربخشی
سیاستهای پولی ،اصالح نظام بانکی و تدوین چهارچوبهایی برای حلوفصل مالی بانکهای ناسالم و بعضاً مشکلدار توسف مقامات

نظارتی بانک مرکزی با جدیت پیگیری شود (هادیان و ابراهیمی.)۱۴۰۰ ،

 3-3آثار پولی درآمدهای ارزی دولت
یکی از وظایف بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت ،تبدیل داراییها و درآمدهای ارزی دولت به ریال است .تبدیل تمام درآمدهای ارزی دولت به

ریال توسف بانک مرکزی و نگهداری آنها توسف بانک مرکزی درصورتیکه بانک مرکزی داراییهای ارزی خود را به عموم نفروشد ،به رشد باالی
نقدینگی میانجامد .با توجه به وابسییییتگی بودجٔه دولت به درآمدهای ارزی ،تبدیل به ریالکردن آنها با شییییرایف فعلی بودجه امری ناگزیر بهنظر
میرسد .اما در راستای کنترل آثار پولی ریالی شدن درآمدهای ارزی دولت ،بانک مرکزی میتواند بخشی از داراییهای ارزی خود را در بازار ارز به
فروش برسیییاند و با این کار رشییید نقدینگی را کاهش دهد .البته ،چون عرضیییٔه داراییهای ارزی نرر ارز در بازار را تحتتٔاثیر قرار میدهد ،بانک

مرکزی باید مالحظات مربوط به بازار ارز را نیز در نظر بگیرد و عرضییییه را کنترلشییییده انجام دهد .بنابراین ،از طرفی وابسییییتگی بودجٔه دولت به
درآمدهای ارزی ،تبدیل درآمدهای ارزی به ریال را گریزناپذیر میکند و از طرد دیگر ،مالحظات بازار ارزی باعث می شود که بانک مرکزی قدرت
خنثیسازی کل اثر پولی تبدیل به ریالکردن درآمدهای ارزی دولت را نداشته باشد.

این شییرایف در وضییعیت تحریمی پیچیدهتر میشییود .در دورهای که دولت دسییترسییی به درآمدها و داراییهای ارزی خود ندارد ،با توجه به

محدودیتهای بودجه ،مجبور به واگذاری داراییهای ارزی غیرقابلِدسیییترس به بانک مرکزی و گرفتن معادل ریالی آنها میشیییود .در این
شییرایف ،چون دارایی ارزی قابلِدسییترسییی به داراییهای بانک مرکزی اضییافه نشییده اسییت ،عمالً امکان خنثیسییازی اثر پولی تبدیل به ریال
کردن درآمدهای ارزی برای بانک مرکزی وجود ندارد و افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی در پایٔه پولی بار تورمی باالتری دارد.

بنابراین ،محدودیتهای بازار ارز ،محدودیتهای د ستر سی به داراییهای ارزی ،و واب ستگی دولت به درآمدهای نفتی از مهمترین عواملی
هستند که باعث میشوند سیاست مالی از این مجرا متزاحم سیاست پولی شود.

 ۴-3پایداری رشد باالی نقدینگی
وقتی متغیری مانند رشد نقدینگی در طول  3۰سال اخیر بهطور متوسف ساالنه  27٫۸درصد رشد میکند ،نمیتوان بهیکباره و با تغییر یک سیاست
آن را بهطور دائمی کاهش داد .بهعبارت دیگر ،تعامل بین متغیرهای اقتصییییادی بهگونهای عمل میکند که تغییرات متغیرهای کالن دارای اینرسییییی

بوده و نسبت به تغیر قابلِتوجه مقاومت میکند .از همین رو ،در شرایطی مانند شرایف اقتصاد ایران که رشد نقدینگی برای دههها باال بوده است،
سازوکارهای درونزایی فعالاند که باعث باالماندن رشد نقدینگی میشوند .در این بخش ،به این سازوکارها اشاره میشود.
رشد نقدینگی بیشتر از رشد بخش حقیقی اصلیترین عامل تورم باال در کشور است؛ اما رشد نقدنگی معلول عوامل دیگری است که برای
کنترل این متغیر نیاز به کنترل عوامل پایهای است.

یکی از عوامل پایداری نرر باالی رشد نقدینگی نیاز بنگاههای ناکارآمد به تسهیالت ارزانقیمت برای پوشش شکاد نقدینگی است .در بسیاری

از دورهها ،رشیید باالی نقدینگی با حمایت از بخش تولیدی توجیه میشییود .در واقع ،بخشییی از رشیید نقدینگی در اختیار شییرکتها و طرحهای
غیر سودآور و ناکارا تخ صیص پیدا میکند که برای بقای خود باید از رانت د ستر سی به ت سهیالت (ارزانقیمت) و ا ستمرار آن برخوردار با شند.

چون این ناکارآمدی سییییاختاری در دورههای بعدی نیز ادامه پیدا میکند ،دولتها و البیها با ادامٔه حمایت از این نوع واحدها به مسیییییر رشیییید
استمرار میبخشند که در نهایت ضمن هدردادن منابع بانکی در بخش ناکارآمد ،به باالبودن مزمن رشد نقدینگی در کشور میانجامد.

در این را ستا ،بحث درونزایی ر شد نقدینگی نیز مطرح می شود که به این ا شاره دارد که تعیینکنندههای ر شد نقدینگی سازوکارهای فعال

در درون اقت صادند و سیا ستگذاری در این متغیر مخ صو صاً در کوتاهمدت بیاثر ا ست .براینا ساس ،تحوالت و تغییرات بخش حقیقی
اقت صاد میتواند تعیینکنندٔه ر شد نقدینگی با شد .این درونزایی مخ صو صاً در خ صو
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ضریب فزایندٔه خلق نقدینگی بی شتر نمود دارد.

مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
براسییاس این نظریه ،اگر فعالیتهای بخش حقیقی بخواهد شییروع به گسییترش کند ،به نقدینگی بیشییتری نیاز دارد و همین امر تقاضییا برای

ت سهیالت را افزایش میدهد و در نتیجه منجر به ر شد خلق نقدینگی در بانکها می شود .این نوع تقا ضای حقیقی برای اعتبار چون ایجاد
تولید و درآمد میکند ،سیاست مناسب برای آن از نوع مساعدتی است .البته در شرایف رونق کسبوکار ،نگهداشتن نرر سود بانکی حقیقی

منفی سیاست صحیحی نیست.

اثر اعمال سیا ستهای انب ساطی پولی که به شکل ر شد نقدینگی ظاهر می شود ،در چند دوره پس از اعمال سیا ست در افزایش نرر تورم

خود را نشییان میدهد .افزایش تورم بهمعنی افزایش در هزینههای خانوارها و بنگاههاسییت و باعث میشییود تعادل درآمد و هزینه در برخی
دورهها در بعضییییی بخشها موقتاً بههم بخورد .بار تٔامین منابع این عدم تعادل به دوش بخش بانکی و یا بهطور غیرمسییییتقیم بانک مرکزی
اسییت که منجر به رشیید نقدینگی میشییود .بهعبارت دیگر ،رشیید نقدینگی یک درونزایی در خود دارد که باعث ادامهدارشییدن رشیید خود

می شود .این مسئله در خصو

نرر ارز نیز صادق است .رشد نقدینگی عامل بلندمدت استمرار اثر تکانههای منفی ارزی در نرر ارزهای

خارجی ا ست .با توجه به سیا ستهای ارزی در ک شور ،این ر شد نرر ارز هر چند سال یکبار و به صورت جه شی اتفاق میافتد .عواقب
جهش نرر ارز افزایش ناگهانی مخارج ارزی خانوارها و مخصییییوصییییاً بنگاههای تولیدی وارداتمحور اسییییت .بنابراین ،جهش ارزی عدم

تعادل موقتی را در هزینه-درآمد با خود بههمراه دارد که باعث افزایش قابلِتوجه در تقاضیییا برای تسیییهیالت میشیییود و رشییید نقدینگی را

بههمراه دارد .ازاینروست که در دورههایی که جهش ارزی اتفاق افتاده است ،نرر رشد نقدینگی نیز باال بوده است.

 ۵-3نرر سود بانکی
بخشی از نقدینگی کشور حاصل عملیات خلق پول در بانکهاست و هر عاملی که در این سازوکار اثرگذار باشد ،میتواند رشد نقدینگی را
متٔاثر کند .اگرچه عوامل متعددی در قدرت خلق نقدینگی بانکها مٔوثر است ،نرر سود بانکی اثر مستقیمی در این سازوکار دارد .افزایش

نرر سییییود بانکی اگرچه میتواند در کوتاهمدت منابع مالی تجهیزشییییده در بانکها را افزایش دهد و از این طریق با کاهش نیاز بانکها به
منابع بانک مرکزی و کاهش تقا ضا برای ت سهیالت به کنترل ر شد نقدینگی کمک کند ،تجربٔه اقت صاد ایران ن شان داده ا ست که اجرای این

سیاست (افزایش نرر سود بانکی) میتواند آثار جانبی منفی در پی داشته باشد.
در اوایل دهٔه  ،۱3۹۰برای مهار تقاضیییاهای سیییفتهبازی و جلوگیری از خروج منابع بانکی بهسیییمت بازارهای دارایی (تبدیل سیییدردهها از
بلندمدت به کوتاهمدت و جاری) ،نرر سییییود بانکی و رقابت بانکها در جذب منابع افزایش یافت .این اقدام هرچند که به کاهش خروج

منابع و افزایش سیییدردههای سیییرمایهگذاری در بانکها منجر میشییید ،هزینٔه تٔامینمالی و تجهیز منابع بانکها را نیز افزایش میداد .تجربٔه

اقتصاد ایران در اواسف دهٔه  ۱3۹۰نشان داده است که نررهای سود سدرده و تسهیالت بهقدری باال بوده است که در نتیجٔه مثبتشدن نرر
بهرٔه حقیقی ،سدردههای بانکی بدون ریسک بسیاری از پروژههای اقتصادی را فاقد توجیه اقتصادی کرده بود .در نتیجه ،تسهیالت اعطایی
به مطالبات غیرجاری تبدیل میشییید و انبسیییاط ترازنامٔه بانکها نه از طریق سیییودهای واقعی تسیییهیالت اعطایی ،بلکه از طریق عملیات
حسابداری در شناسایی سود موهومی از محل تسهیالت غیرجاری و تجدید و امهال آن در سررسید مقدور میشد.
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شکل  ۴روند نرر سود اسمی و حقیقی تسهیالت را نشان میدهد .در تغییر نرر سود ،باید به این نکته توجه کرد که افزایش یا کاهش

نرر سود بانکی شمشیری دولبه است؛ بهطور مثال ،هرچند افزایش نرر بهره در کوتاهمدت برای مقابله با التهابات بازارهای دارایی و مهار
تقاضاهای سوداگری قابلِاستفاده است ،باید به آثار جانبی آن و ایجاد ناترازی در شبکٔه بانکی ،بهویژه در افق بزرگتر توجه کافی داشت.

باالرفتن نرر سود حقیقی در اقتصادهایی که تولید با تنگناهای متعددی مواجه است و بانکها درآمد کافی از اعطای تسهیالت کسب

نمیکنند ،موجب تخریب بیشتر ترازنامٔه بانکها شده و در دهٔه گذشته سرریز این ناترازی به پایٔه پولی منتقل شده است .از طرد دیگر،

اگرچه کاهش نرر سود بانکی میتواند هزینٔه تٔامینمالی بخش تولیدی را کاهش دهد ،باید به کاهش حجم سدردهها بهخاطر این سیاست و
آثاری سوئی که در منابع بانکها دارد نیز توجه شود.

 6-3تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و نرر آن
یکی از عواملی که میتواند بخش ارزش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد و به ر شد پایٔه پولی و ر شد نقدینگی منجر
شود ،رشد نرر تسعیر این داراییها ست .با توجه به جهشهای ارزی در کشور ،بانک مرکزی بعد از جهشهای ارزی اقدام به اصالح نرر

تسییییعیر و افزایش آن میکند که به افزایش قابلِتوجه ارزش ریالی داراییهای خارجی میانجامد .در این مورد ،اگرچه داراییهای خارجی
بانک مرکزی تغییر نمیکند ،بهواسطٔه تغییر نرر تسعیر ،افزایش قابلِتوجهی در پایٔه پولی اتفاق میافتد که دولتها در شرایطی که با کسری
مواجهاند ،سییعی میکنند بهنحوی از این افزایش اسییمی اسییتفاده کنند .عامل دیگری که بار تورمی تسییعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی را
افزایش میدهد ،فروش داراییهای ارزی دولت به بانک مرکزی است که دسترسی به آنها محدود است .اگر مشکل دسترسی در کوتاهمدت

و میانمدت قابلِرفع نباشد ،افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی از این طریق با «چاپ پول» تفاوت زیادی ندارد.
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 ۴راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی
با توجه به عواملی که در رشیید نقدینگی باال اثرگذارند ،میتوان گفت که نرر رشیید باالی نقدینگی یک مشییکل سییاختاری در اقتصییاد ایران
اسییت که معلول مشییکالت سییاختاری دیگر مانند ناترازی در بودجٔه دولت ،ناترازی در ترازنامٔه بانکها ،و حتی ناترازی در تجارت خارجی

است .طبیعتاً راهحل معضل نرر رشد نقدینگی باال از مسیر برطردکردن مشکالت ساختاری اشارهشده میگذرد و هر راهکار دیگر میتواند
تنها به کاهش موقتی رشیییید نقدینگی کمک کند .لذا ،میتوان راهکارهای کنترل رشیییید نقدینگی را در دو بخش راهکارهای کوتاه مدت و

راهکارهای میانمدت ارائه کرد.

 ۱-۴راهکارهای میانمدت
 ۱-۱-۴رفع سلطٔه مالی و استقالل بانک مرکزی
مسئلٔه رشد نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه چند دهه است که حتی در کشورهای درحال توسعه نیز حل شده است .اولین راهکار برای

حل این معضییل رفع سییلطٔه بخش مالی و بودجهای بر بخش پولی اسییت .این امر با اسییتقالل در اهداد بانک مرکزی و اسییتقالل عملیاتی

بانک مرکزی محقق میشود .زمانیکه مقامات سیاستگذار پولی در بانک مرکزی توسف بخش دولتی تعیین و ارزیابی عملکرد آنها توسف

دولت انجام شییییود ،اهداد بانک مرکزی نیز مسییییتقل از اهداد دولت یعنی تٔامین کسییییری بودجه نخواهد بود و طبیعی اسییییت که چنین
سییازوکاری نمیتواند در کنترل نقدینگی و تورم عملکرد موفقی داشییته باشیید .در عوض ،در سیییسییتمی که سییاختار بانک مرکزی مسییتقل از

بخش مالی و بودجهای دولت تعیین شود و اهداد بانک مرکزی میتواند بهطور مستقل تعیین و ارزیابی شود .در چنین چهارچوبی ،قواعد

هددگذاری تورم مطرح میشود و بانکهای مرکزی بهمنظور دستیابی به اهداد تورمی تعهد دادهشده ،خود را ملزم به کنترل رشد نقدینگی
میکنند و از این طریق امکان تٔامین ک سری بودجه تو سف منابع بانک مرکزی محدود خواهد شد .بهعالوه ،برچیدن نظام سلطٔه مالی باعث
میشود که دولت نیز مجبور به رعایت بیشتر انضباط مالی و مدیریت کسری بودجه شود.

در این راستا ،گام مثبت در جهت ساماندهی بخش پولی ،میتواند اصالح قانون در جهت عدم الزام بانک مرکزی در تبدیلکردن درآمدهای
ارزی دولت به ریال با شد .در سالهای اخیر ،بانک مرکزی به سبب شرایف تحریمی حتی بدون دریافت ارز قابلِد سترس ،اقدام به پرداخت

مابهازای ریالی میکرد .چنین اقدامی بهطور مستقیم تنها باعث رشد پایٔه پولی میشود .اگر این الزام نیز در قوانین کشور آورده شود که بانک
مرکزی پیش از دریافت داراییهای خارجی نمیتواند اقدام به پرداخت مابهازای ریالی آن بکند ،میتواند جلوی رشد پایٔه پولی در این شرایف

را بگیرد.

 2-۱-۴انضباط مالی دولت و اصالح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه
همانطور که آمد ،مهمترین دلیل ساختاری رشد نقدینگی در کشور کسری بودجه و ساختار فعلی بودجٔه دولت است .بهمنظور کنترل رشد
نقدینگی و در نتیجٔه آن کنترل تورم ،الزم اسییت که اصییالحات سییاختاری اسییاسییی در بودجٔه کشییور اعمال شییود .میتوان این اصییالحات را
بهصورت زیر طبقهبندی کرد:
تعیین قاعدٔه سیاست مالی :تعهد به قواعد منسجم و برنامهریزی شده برای سیاست مالی دولت و بهعبارت دیگر درآمدها و مخارج دولت،

ضمن ایجاد ثبات در بودجٔه ک شور ،باعث می شود که اعمال سلیقه و صالحدید در خرجکردن درآمدهای دولت به حداقل بر سد و بودجٔه

دولت در راسییییتای یک هدد بلندمدتتر حرکت کند .در این راسییییتا ،ایجاد چهارچوبها و برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت برای
بودجه ،تعیین سقف برای منابع درآمدی پرنوسان برای ثبات بیشتر بخش درآمدی ،قواعد مربوط به بهبود و اصالح سیاستهای مالیاتی و
قواعد مربوط به مدیریت اعتبارات هزینهای در جهت کاهش کسری بودجٔه عملیاتی از مهمترین قواعدی است که باید دنبال شود.
اصیالح سیاختاری بخش هزینٔه بودجه :در دولتهای گذشیته ،عمدتاً اگر دولتی بحث اصیالحات در بودجه را دنبال کرده ،عمدتاً در جهت

اصییالح سییاختار درآمدی دولت بوده و کمتر تالشییی در جهت اصییالح بخش مخارج جاری دولت صییورت گرفته اسییت .در سییاختار فعلی

بودجه ،بخش قابلِتوجهی از مخارج جاری بودجه مربوط به هزینههای انعطادناپذیر و چسییبندهای اسییت که امکان اصییالح و تعدیل آنها
بهراحتی وجود ندارد و کاهش آن هزینههای اجتماعی و سییییاسیییی زیادی دارد که عمدتاً دولتها زیر بار آن نمیروند .مهمترین این هزینهها
مربوط به حقوق و د ستمزد کارکنان و بودجٔه سازمانهای مختلف ا ست که سهم قابلِتوجهی از مخارج جاری دولت را به خود اخت صا
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داده است .دولتها با این توجیه که بخش حقوق و دستمزد تعدیلکردنی نی ست ،عمالً به سراغ ا صالح این بخش نمیروند و تغییرات در
درآمدهای محقق شدٔه دولت در سالهای مختلف به تعدیل ساختاری بخش مخارج منتج ن شده ا ست ،بلکه بخش هزینههای جاری بدون
تغییر بوده و تغییرات درآمدی دولت به ک سری بودجه تبدیل شده ا ست .این رویکرد ا شتباه که ا صلیترین عامل ک سری بودجٔه دولت ا ست

باید موردبازبینی قرار گیرد ،زیرا در کنار اصییالح سییاختار درآمدی دولت ،اصییالح بخش هزینهای بودجٔه دولت نیز الزامی در جهت کاهش
کسییری بودجه بهحسییاب میآید .ازاینرو ،دولت برای بهبود وضییعیت کسییری بودجه باید تعهدات خود را فعاالنه مدیریت کند و به میزان

درآمد پیشبینی شده تعهد بدهد .در این را ستا ،ا صالح ساختار نیروی ان سانی سازمانها و ارگانهای دولتی و حکومتی که از دولت بودجه
میگیرند ،امری گریزناپذیر است که اگرچه مانند هر اقدام اصالحی ممکن است هزینه داشته باشد ،اقدامی راهگشا در جهت رفع مشکالت
بودجهای خواهد بود.

اصییالح سییاختار درآمدی دولت :وابسییتگی بودجٔه دولت به درآمدهای نفتی که در سییالهای اخیر بهواسییطٔه تحریمها و در سییالیان دورتر

بهوا سطٔه نو سانات قیمت جهانی ب سیار ناپایدار و پرنو سان ا ست ،یکی از ا سا سیترین م شکالت بودجٔه دولت ا ست که باعث مع ضالت
متعددی ازجمله رشیید نقدینگی باال میشییود .الزام تبدیل به ریالکردن درآمدهای نفتی برای تٔامین بودجٔه دولت از مشییکالتی اسییت که حتی
در زمان باالبودن درآمدهای ارزی قابلِدسیییترس نیز مشیییکل رشییید نقدینگی را بههمراه دارد ،درحالیکه این مشیییکل در سیییالهای اخیر که

درآمدهای ارزی کمتر شده و به صورت فیزیکی در دسترس نیستند ،بیشتر شده است .لذا ،بودجهبندی دولت بر پایٔه درآمدهای پایدار مانند
مالیات و ذخیرهکردن درآمدهای ارزی در صندوقهای ذخیرٔه ارزی بهصورت دارایی خارجی مهمترین رویکرد اصالحی سمت درآمد بودجه

است که همراهشدن با تعدیل بخش مخارج جاری دولت ،میتواند بودجهای سالم و متعادل را به ارمغان بیاورد.

بهبود روشهای تٔامین ک سری بودجه :دولت باید ضمن اینکه ان ضباط مالی خود را افزایش دهد تا ک سری بودجٔه کمتری دا شته با شد ،باید
روشهای کارآمدتر برای تٔامین ک سری بودجه را نیز مدنظر دا شته با شد که کمتری آثار جانبی منفی را در سایر بخشها مانند بخش پولی و
بانکی داشته باشد .در این راستا ،فروش اوراق بدهی مهمترین رویکرد است که میتواند جایگزین تسهیالت تکلیفی ،استقراض از بانکها،

و استقراض از بانک مرکزی شود .نخستین گام در این راستا تبدیلکردن بدهیهای بخش دولتی به اوراق بدهی است .اگر استقراض بخش

دولتی از بانکها با فروش اوراق بدهی اتفاق بیفتد ،باعث می شود که دولتها بهوا سطٔه هزینٔه مالی که متوجه آنها می شود ،ان ضباط مالی
را بیشتر رعایت کنند و منابع مالی بانکها نیز بلوکه نشود.

 3-۱-۴ارتقای سالمت مالی بانکها در جهت کاهش نیاز بانکها به منابع بانک مرکزی
با توجه به اهمیت سالمت و ثبات مالی بانکها در اجرای موفقیتآمیز سیا ست پولی ،انجام اقداماتی بهمنظور ارتقای سالمت بانکها در

حوزههای مختلف الزم و ضییروری خواهد بود .با توجه به ابعاد اشییارهشییده در خصییو
اقدامات موردنیاز عبارتاند از:

کانالهای کاهش سییالمت مالی بانکها ،برخی

اصالح نسبتهای کفایت سرمایه و نقدینگی بانکها :پس از بروز بحران مالی جهانی ،مقررات حاکم بر نظارت بانکی در قالب اصول بال

 3با هدد کنترل رفتار ریسییییک پذیری بانکها و اتخاذ ابزارها و مقررات احتیاطی کالن متداول شییییده اسییییت .با توجه به اینکه یکی از
ضییعفهای اسییاسییی بانکها و مٔوسییسییات اعتباری پایینبودن نسییبت کفایت سییرمایٔه آنها (متوسییف شییبکٔه بانکی حدود  6درصیید اسییت)
میباشیید ،ضییروری اسییت که معاونت نظارتی بانک مرکزی از طرق مختلف مانند ممانعت از تقسیییم سییود و یا راهبردهایی مانند ادغام و

تملیک بانکهای م شکلدار در بانکهای بزرگ و سالم ،ن سبت به ا صالح ساختار ترازنامٔه بانکها و افزایش ن سبت کفایت سرمایٔه آنها

بهصورت فعال اقدام کند.

تقویت بهدا شت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری :در خ صو

مطالبات غیرجاری ،لحاظ ذخایر متنا سب و ت شدید نظارت ،ا ستفاده

از ابزارهای کنترلی بهمنظور پرهیز از امهال ،تجدید مطالبات قبلی در قالب تسییهیالت جدید و لذا شییناسییایی سییودهای موهومی ضییروری

خواهد بود .در این راستا ،حلوفصل مالی مطالبات مشکوکالوصول و ذخیرهگیری متناسب با ریسک آن ،از لحاظ داراییهای بیکیفیت و
در نتیجه تضییییعیف سییییاختار ترازنامٔه بانکها مٔوثر خواهد بود .همچنین ،الزام بانکها به رعایت بهداشییییت اعتباری و اخذ رتبٔه اعتباری

مشییتریان و همچنین یکدارچهشییدن سیییسییتم وثایق و تضییامین بانکی در اعطای تسییهیالت نقش مهمی در جلوگیری از فسییاد و تبانی برخی

۱۱
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بانکها در اعطای تسییهیالت پرریسییک و مشییتریان فاقد اهلیت اعتباری خواهد داشییت .بهعالوه ،تغییر سییاختار تسییهیالتدهی بانکها از

تسهیالت کالن به تسهیالت خرد نیز از عواملی است که میتواند در کاهش تسهیالت غیرجاری مٔوثر باشد.
همچنین در بخش مطالبات بانکی از بخش دولتی ،کاهش سیییلطٔه مالی و بهطور خا کاهش تسیییهیالت تکلیفی و تبصیییرهای بودجه نقش
مهمی در کاهش ضرر و زیان بانکها نا شی از اعطای ت سهیالت ارزانقیمت خواهد دا شت .این اقدام عالوه بر تقویت سودآوری بانکها،

به افزایش ظرف یت وامدهی آن ها و در نتی جه افزایش ث بات و سییییال مت مالی آن ها ک مک خوا هد کرد .در بخش دارایی های ثا بت و

سییرمایهگذاری بانکها نیز ضییروری اسییت که معاونت نظارت بانک مرکزی بهمنظور ارتقای کیفیت داراییهای شییبکٔه بانکی و کاهش درجٔه
در معرض ریسک بودن آنها ،طی برنامٔه زمانی مشخص و مدون ،خروج بانکها از بنگاهداری و نگهداری داراییهای مازاد را مطالبه کند.

بدیهی است که تکیٔه بانکها بر این جزء از داراییها هرچند که در دوران رونق سبب نجات آنها از بحرانهای بدهی می شود ،همین اقالم
در دوران رکود ،با تهدید جریانات نقدی آنها ناشییی از فریزشییدن داراییها ،ثبات مالی بانکها را در معرض خطر قرار داده و با فراگیری

آن در کلیت نظام بانکی ،دستاندازی بانکها را به پایٔه پولی و منابع بانک مرکزی افزایش میدهد.

نظارت بر ترکیب داراییهای بانکها :بهمنظور جلوگیری از منجمد شدن داراییهای بانکها در بازارهای موازی و لزوم پرداخت بانکها به

نقش ا صلی خود یعنی تٔامینمالی ،الزم ا ست که محدودیتهای مٔوثری در برابر ح ضور بانکها در بازارهای موازی اعمال شود .عالوه بر

نظارت بر رعایت اسییییتانداردهای بینالمللی در این حوزه ،ناظر بانکی میتواند از ابزار مالیات برای کاهش انگیزٔه بانکها در حضییییور در

بازارهای دیگر اسییتفاده کند .اعمال نررهای مالیاتی باال بر درآمدها و عایدیهای حاصییلشییده توسییف بانکها از بازارهای دیگر ،میتواند

منابع بیشتری از بانکها را در فرایند تٔامینمالی نگه دارد و نقدشوندگی داراییهای بانکها را بیشتر کند.

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

باال قابلِرفع ا ست ،سیا ستها و اقدامات دولت و بانک مرکزی در دورههای مختلف میتواند در ت شدید یا کاهش این م شکل کمک کند.

در این راستا ،برخی اقدامات که میتواند در کوتاهمدت نیز این مشکل را تخفیف دهد ،آورده شده است.

 ۱-2-۴تقویت بازار بینبانکی بهعنوان منبع جایگزین برای اضافهبرداشت بانکها
یکی از سییازوکارهای اسییاسییی برای جلوگیری از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش منفعالنٔه پایٔه پولی ،تعمیق بازار

بینبانکی ا ست .در این زمینه ،تفکیک بانکها برا ساس شاخصهای ثبات مالی به بانکهای سالم و نا سالم مفید خواهد بود و هرچه در

این بازار بانکهای سییالم بیشییتری فعالیت داشییته باشییند ،نررهای کشییفشییده در آن نیز به نررهای بازار نزدیکتر خواهد بود .بنابراین،
ضروری ا ست معاونت نظارتی بانک مرکزی با اح صای شرایف و شاخصهای سالمت و ثبات مالی بانکها در حوزههای مختلف ،رتبٔه
اعتباری بانکها را برای فعالیت در بازار بینبانکی مشییییخص کند .تحت چنین شییییرایطی ،بانکهایی که از نظر مالی سییییالم و دارای رتبٔه

اعتباری باالتری هستند ،به سهولت بیشتری نسبت به تٔامین منابع کسری کوتاهمدت از بازار بینبانکی اقدام خواهند کرد و در نتیجه توسل
به منابع بانک مرکزی کاهش خواهد یافت .با تقویت نظارت ،بانکهای ناسیییالم نیز سیییعی خواهند کرد برای حفظ شیییهرت و اعتبار خود،
اقدامات اساسی و اصالحی را متحمل شوند تا با بهرهمند شدن از ظرفیت تٔامینمالی در درون شبکٔه بانکی ،متحمل پرداخت جرایم سنگین

اضافهبرداشتها از بانک مرکزی نشوند .چنین ساختاری نقش مٔوثری در کاهش وابستگی شبکٔه بانکی به منابع پرقدرت بانک مرکزی و در
نتیجه کنترل رشد افسارگسیخته و انفعالی نقدینگی خواهد داشت (هادیان و ابراهیمی.)۱۴۰۰ ،

 2-2-۴به بود ابزار بانک مرکزی در جهت جمعکردن نقدینگی
اصوالً ،مدیریت کلهای پولی مستلزم آن است که بانک مرکزی در قبض و بسف ترازنامٔه بانک مرکزی و شبکٔه بانکی از ابزارهای مناسب و

اختیارات کافی برخوردار باشد .در مرحلٔه اول ،کنترل پایٔه پولی مستلزم این است که کلیٔه تراکنشهای پایٔه پولی توثیقمحور باشد و افزایش

بدهی بخش دولتی و یا بانکها به بانک مرکزی منوط به ارا ئٔه وثایق معتبر (عمدتاً اوراق بدهی خزانهداری و یا در مواقعی اوراق نهادهای
عمومی دارای رتبٔه اعتباری باال) باشیییید .در چنین شییییرایطی ،بخش کثیری از ترازنامٔه بانک مرکزی تحت کنترل مقام پولی خواهد بود و با

تغییر اندازٔه ترازنامه خواهد توانست با اثرگذاری در نررهای سود در بازار بدهی ،بر سیگنالدهی به انتظارات کارگزاران اقتصادی نقش ایفا
کند .در مرحلٔه بعد ،با اعمال نسییبتهای مختلف احتیاطی کالن بر ترازنامٔه بانکها ،از رشیید بیشازحد هریک از اقالم داراییهای بانکها

جلوگیری خواهد کرد و همچنین نسیییبتهای اهرمی و کفایت سیییرمایٔه بانکها را در محدودٔه الزم برای کنترل و مهار رفتار ریسیییکپذیری
۱2
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بانکها تعیین خواهد کرد که این اقدامات به کنترل ترازنامٔه شییبکٔه بانکی و در نتیجه پرهیز از ازدیاد خلق پول توسییف بانکها کمک خواهد
کرد (همان).

 3-2-۴نظارت دقیقتر بر بانکها و ا قدامات جهت کنترل رشد ترازنامه
همانطور که اشییاره شیید ،یکی از مجاری اصییلی رشیید نقدینگی از طریق بسییف ترازنامٔه بانکهاسییت .سیییاسییتگذار که بهدنبال کنترل رشیید

نقدینگی است ،نمیتواند چشم خود را بر یکی از اصلیترین مجاری رشد نقدینگی ببندد و الزم است در این حوزه وارد شود و هددگذاری
انجام دهد .در گام نخست ،بانکهای دولتی با توجه به سهم قابلِتوجهی که از بازار دارند و نفوذ بیشتری که دولت بر آنها دارد ،میتوانند

موردهدد قرار گیرند .بانک مرکزی طبق برنامهای مدون ،باید رشیییید ترازنامٔه این بانکها را کنترل کند و برای این منظور سیییییاسییییتهای
تشویقی و تنبیهی برای بانکها معرفی کند.

۱3
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 ۵سیاستهای هدایت اعتباری
در یک اقتصییاد مبتنی بر بازار ،بانک مانند هر کارگزار اقتصییادی ،در تخصیییص وامهای خود تابع هدد خود را حداکثر میکند .تابع هدد

بانک و مٔوس سات مالی در هنگام تعیین پورتفوی بهینٔه وام عمدتاً تحتتٔاثیر دو متغیر عمدٔه بازدهی و ریسک قرار دارد که با بازدهی رابطٔه

مثبت و با ریسییک رابطٔه منفی دارد .بهعبارت دیگر (در شییرایطی که فرض کنیم در بانکها حاکمیت شییرکتی و مدیریت بانکی سییالم برقرار

اسیییت) ،بانک بهگونهای وامهای خود را تخصییییص میدهد که در نهایت پورتفویی برای بانک حاصیییل شیییود که بهازای سیییطح مشیییخص
ریسک ،بیشترین بازدهی حاصل شود و یا بهازای مقدار مشخص بازدهی کمترین ریسک را داشته باشد.

برای بانک خصوصی بهعنوان یک بنگاه اقتصادی که بهدنبال حداکثرکردن منفعت خود است ،اینکه بازدهی حاصله از بخش مولد بوده و یا

بخش سییفتهبازی ،تفاوتی ندارد .البته ،بحران مالی  2۰۰۸نیز نشییان داده اسییت که این رویکرد بانکها میتواند در نهایت به بحران جهانی
تبدیل شود که بخش حقیقی را نیز با مشکل روبهرو میکند و الزم است سیاستگذاران سیاستهای احتیاطی کالن را برای مدیریت ریسک

سیییسییتماتیک لحاظ کنند و خف قرمزهایی برای بانکها در اعطای تسییهیالت قائل شییوند .اما بااینحال ،این بهمعنی سییلب ارادٔه بانک در

مدیریت ریسییییک و پورتفوی خود در جهت حداکثرسییییازی منفعت خود نیسییییت ،بلکه در این سییییاختار تنها برای این بهینهیابی بانکها

چهارچوب مشخص میشود.
نکتٔه قابلِتوجه در خصو نظامهای مالی که با سازوکار بازار کار میکنند این است که در این نظامهای مالی ،نرر بهره از تسویٔه بازار پول
و اعتبار بهدست میآید و در واقع بسیار نزدیک به نرر تعادلی است .در چنین سی ستمی ،دولت برای سیاستگذاری در این بازارها عمدتاً

از ابزارهای قیمتی مانند عملیات بازار باز اسییییتفاده میکند و بهطور غیرمسییییتقیم تالش میکند در بازار اثرگذار باشیییید .در این سیییییسییییتم،
سیاستگذار بهواسطٔه ابزارهای خود تالش میکند که بهطور غیرمستقیم نرر بازار را به سمت نرر سیاستگذاری شده هدایت کند .بهعالوه

برای جلوگیری از بیثباتی مالی ،میزان پذیرش ریسییک بانکها را کنترل کند .مزیت چنین سیییسییتمی این اسییت که تخصیییص بهینٔه اعتبار

اتفاق میافتد و بخشهایی که بازدهی باالتری از نرر بهرٔه تعادلی دارند ،متقاضی اعتبار خواهند بود و این امکان داده میشود که بخشهای

پربازده فعالیت خود را ادامه دهند.

باید توجه دا شت که بهعلت وجود اطالعات ناقص حتی در یک بازار رقابتی ،عر ضٔه وام کمتر از مقدار بهینٔه اجتماعی ا ست .به این علت،
دولتها برای تسییییهیل عرضییییٔه وام به بنگاههای کوچک راهکارهایی در کنار سییییازوکار بازار ایجاد کردهاند .بهعالوه ،برخی از خبرگان و

سیاستگذاران بهویژه در کشورهای درحال توسعه معتقدند سازوکار تخصیص منابع بانکی که در باال به آن اشاره شد نمیتواند بخش مولد

و تولید را بهطور بهینه تٔامینمالی کند .بهعالوه ،میزان رشییید اعتبارات بانکها نیز ممکن اسیییت با اهداد اقتصیییاد کالن در تناقض باشییید.

بنابراین ،مباحث مربوط به سیاستهای هدایت اعتباری را مطرح کردند که در ادامه به آنها پرداخته میشود.

 ۱-۵سیاست های هدایت اعتباری چیست؟
سیییاسییتهای هدایت اعتباری بهمعنی کنترل کمّی (یعنی میزان رشیید اعتبارات) و کیفی (ترکیب اعتبارات اعطایی به بخشها و کارکردهای
مختلف) اعتبارات داخلی در راستای هدد مشخص است .برای اجرای سیاستهای هدایت اعتباری توجیههای مختلفی ارائه شده است.

برخی مطالعات در توجیه سیییییاسییییتهای هدایت اعتباری ،رشیییید اعتبارات به بخشهای غیرمولد را با بیثباتی مالی ارتباط میدهند؛ به

اینصیییورت که اعطای اعتبار از طرفی باعث افزایش بدهی در نظام مالی میشیییود و از طرد دیگر جریان درآمدی را ایجاد میکند .زمانیکه
اعتباری به بخش سیییرمایهگذاری و مخارج مولد تخصییییص مییابد ،با افزایش ظرفیت تولیدی و تقاضیییای کل ،درآمد را افزایش میدهد.

معموالً درآمدهای ایجادشییده ناشییی از این وجوه برای پاسییخگویی به رشیید تعهدات بدهی کافی خواهد بود .بیثباتی اقتصییاد کالن زمانی

بهوجود میآید که نسبت اعتبار تخصیصیافته به بخش مولد نسبت به وامهای سوداگرانه و غیرمولد کاهش یابد .وامهای رهنی یا وامدهی

بانکی به سییایر شییرکتهای مالی معموالً جریانهای درآمدی کافی برای تٔامینمالی رشیید بدهی ایجاد نمیکنند (مینسییکی۱۹۸6 ،۱؛ ورنر ،2
2۰۰۵؛ بزمر .)2۰۱۴ ،3بهعبارت دیگر ،منشٔا مشکالت بدهی و بیثباتی مالی نه افزایش اعتبار بهخودیخود و نه حتی افزایش اعتبار نسبت

به تولید ناخالص داخلی ،بلکه افزایش نوع اعتباری اسیییت که به بخش غیرمولد داده میشیییود و درآمدهای حاصیییل از آنها کفاد افزایش
ریسک ناشی از افزایش بدهی نظام مالی را نمیکند.
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در دورٔه  ۱۹۸۰-۱۹۴۵در اقتصییادهای پیشییرفته و نوظهور ،اسییتفاده از اشییکال مختلف کنترل اعتبار و سیییاسییتهای تخصیییص اعتبار با
هدد حمایت از بخشهای اولویتدار مانند صادرات و تولید و درعینحال سرکوب اعتبار به بخشهای کمتر مطلوب رایج بود .این موارد
با عناوین مختلفی مانند «هدایت اعتباری»« ،۱کنترل اعتباری»« ،2سییقف اعتبار»« ،3اعتبار هدایتشییده»« ،4هدایت پنجرهای» ،5و «ترغیب

اخالقی» 6شناخته می شوند (بزمر و همکاران .)2۰۱۸ ،7در این گزارش ،از تمام این سیاستها بهعنوان سیاستهای «هدایت اعتباری» نام
برده میشود .با اجرای سیاستهای آزادسازی مالی در اقتصادهای پیشرفته در دهٔه  ،۱۹۸۰سیاستهای هدایت اعتباری متوقف شد.

در دهٔه  ۱۹۸۰با مطرح شدن و گ سترده شدن مباحث مربوط به آزاد سازی مالی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ترویج میکردند،
۸

ادبیاتی با عنوان سرکوب مالی شکل گرفت که نظامهای مالی را که با سیاستهای مقداری و دستوری کنترل می شد ،سیستمهای غیرکارا
معرفی میکرد و در نتیجه آزادسییازی مالی را توصیییه میکرد .نتیجٔه سیییاسییتهای آزادسییازی مالی کنارگذاشییتن سیییاسییتهای کنترلی مانند

سیا ستهای هدایت اعتباری بود .اگرچه بعد از آزاد سازیهای مالی در دهٔه  ۱۹۸۰سیا ستهای هدایت اعتباری در بی شتر ک شورها دنبال
ن شد ،بعد از بحران سال  2۰۰۸سیا ستهای احتیاطی کالن در دنیا برای کنترل ری سک اعتبارات رواج پیدا کرد و بهنوعی میتوان گفت که
سیاستهای کنترلی و هدایتی برای اعتبارات بهگونهای دیگر مجدداً رواج پیدا کرد .ازاینرو ،برخی از سیاستهای احتیاطی کالن را میتوان

از انواع سیییاسییتهای هدایت اعتباری دانسییت؛ بهعنوان مثال ،وزن ریسییکی باالتر به وامهای رهنی و وزن ریسییکی پایینتر به وامدهی به

بنگاههای کوچک و متو سف و پروژههای زیربنایی در بازل  3از نمونههای این سیا ستها ست که بانکها را ت شویق به وامدهی به بنگاههای
کوچک و متوسیییف و پروژههای زیربنایی میکند .البته ،برخی از سییییاسیییتهای پولی نیز کارکرد هدایت اعتبار دارند؛ بهعنوان نمونه ،طرح
تٔامینمالی برای وامدهی ۹بانک مرکزی انگلیس ،که تٔامینمالی بنگاههای کوچک و متوسییف و خانوارها را هدد قرار داده اسییت ،و یا طرح
 TLTROبانک مرکزی اروپا ،که وامدهی به بخش غیرمالی و مصرد خانوارها را هدد قرار داده و به آن یارانه میدهد.
در بین کشورهای مختلفی که تجربٔه اجرای سیاستهای هدایت اعتباری را داشتند ،کشورهای آسیای شرقی ازجمله ژاپن از نمونههای موفق

اجرای این سیا ستها به شمار میروند .ازاینرو ،برر سی تجربٔه ژاپن بهعنوان یک ک شور موفق در اجرای این سیا ست میتواند مفید با شد.

بهعالوه در کشوری مانند چین هماکنون نیز این سیاستها در ساختاری مشابه ساختار سیاستهای کشور ژاپن درحال اجراست .لذا ،برای
آشنایی با جزئیات اجرایی این سیاستها ،تجربٔه اجرای سیاستهای هدایت اعتباری در دو کشور ژاپن و چین مرور میشود.

 2-۵تجربٔه ژاپن
من شٔا مدرن خفم شی سیا ست هدایت اعتباری در رویکرد اقت صاد کالن از بانک آلمانی رای شزبانک ۱۰در طول دهٔه  ۱۹2۰بوده ا ست .این
سیاست بر این باور نظری استوار بود که برای بهحداکثررساندن رشد اقتصادی مولد « سیستم هدایت دولتی اقتصادهای بازار» بسیار مهم

است (ورنر .)2۰۰2 ،۱۱این رویکرد بعداً بهعنوان منطقی برای سیاست هدایت اعتباری در بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن بهکار برده شد

(مکدوناک .)2۰2۱ ،۱2نوآوری کلیدی اقت صادی که تو سف دولت آلمان در دهههای  ۱۹2۰و  ۱۹3۰آغاز شد ،طراحی ساختار تٔامینمالی
با محوریت بانک ،بهجای بازار سیییرمایه ،بهعنوان محیف نهادی بود که تحت آن هدایت اعتباری میتوانسیییت بهطور مٔوثر عمل کند (ورنر،

 .)2۰۰2ژاپن نیز بعد از جنگ جهانی دوم نظام تٔامینمالی خود بر پایٔه بانکها را گسترش داد و در این راستا سیاستهای هدایت اعتباری
را به اجرا درآورد .ورنر ( )2۰۰2نشان داد که سیاست هدایت اعتباری در ژاپن به هدد خود در توسعٔه صنعتی سریع دست یافت.
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مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
ژاپن از سیا ستهای هدایت اعتباری خود در را ستای دو هدد کمّی و کیفی ا ستفاده میکرد .اولین هدد این سیا ستها کنترل کمّی میزان

رشد اعطای اعتبارات بانکها بود .هدد دوم این سیاستها تٔاثیرگذاری در تخصیص کیفی اعتبار در رابطه با یک هدد سیاستی تعریف
شییده بود که در مورد ژاپن توسییعٔه صیینعتی هدد قرار گرفته بود (ورنر .)2۰۰2 ،نحؤه اجرای این سیییاسییتها نیز اهمیت داشییت .از نظر
سازمانی ،این امر از طریق جلسات منظم بین بانک مرکزی و بانکهای بخش خصوصی بهدست آمد که طی آن دستورالعملهای مربوط به

میزان رشد وام در هر سهماهه به بانکها ارائه میشد .برای اطمینان از تبعیت بانکهای خصوصی از دستورالعملهای مرکزی ،جریمههایی

شییامل تهدید به اعمال محدودیتها یا جریمههایی برای عدم رعایت ،بهعنوان مثال محدودیت در سییهمیٔه رشیید وام یک بانک یا شییرایف
نامطلوب برای بانکهای منفرد هنگام استفاده از پنجرٔه تخفیف شبانٔه بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود (ورنر.)2۰۰2 ،

در دسیییتیابی به هدد کیفی ،سییییاسیییت هدایت اعتباری شیییامل دسیییتورالعملهایی بود که نحؤه تخصییییص وامها را به تفکیک بخشها،

زیربخشها ،اندازٔه شرکت ،و نوع استفاده از وجوه ابالغ میکرد .در این راستا « ،صنایع ترجیحی» و صنایعی که انتظار میرود ارزشافزودٔه

باالیی داشته باشند ،بهعنوان «اولویت» اعطای اعتبارات مشخص میشدند (ورنر.)2۰۰2 ،

2

3

انواع بانک در ژاپن در آن دوره عبارت بود از  -۱بانک های شییییهری -2 ،۱بانک های منطقهای  -3 ،بانک های اعتبار بلندمدت -۴ ،

بانکهای دوجانبه ،4و  -۵بانکهای اعتمادی.5

بانکهای شییهری بانکهای تجاری بزرگ با شییعبههای متعدد در سییراسییر کشییور بودند که به مشییتریان شییرکتی بزرگ خدمات میدادند.
بانکهای منطقهای و بانکهای دوجانبه بر یک منطقٔه جغرافیایی م شخص تمرکز دا شتند .بانکهای اعتمادی و بانکهای اعتبار بلندمدت

نیز بر بخشهای خاصی تمرکز داشتند.

اگرچه در قالب سیییییاسییییت هدایت اعتبار سییییهمیههایی نیز به بانکهای منطقهای ،بانکهای اعتباری بلندمدت ،بانکهای دوجانبه ،و

بانکهای اعتمادی اختصیا

داده میشید ،تمرکز اصیلی سییاسیتهای هدایت اعتبار بانکهای شیهری بودند .بانکهای شیهری عموماً با

کمبود منابع مالی روبهرو بودند ،درحالیکه بانکهای منطقهای ،بانکهای مشیییترک ،و سیییایر مٔوسیییسیییات مالی مازاد منابع مالی داشیییتند.
بنابراین ،بانکهای شهری برای تٔامین نیازهای نقدینگی خود به ا ستقراض از بانک مرکزی ژاپن و سایر مٔو س سات مالی در بازار بینبانکی
وابسییته بودند .با توجه به اینکه بانک مرکزی ژاپن نرر تنزیل را کمتر از نرر بینبانکی نگه داشییته اسییت ،برای بانکها اولویت تٔامینمالی از

طریق نرر تنزیل بانک مرکزی بود و هر بانکی که مجبور به تٔامینمالی در بازار بینبانکی از سیییایر بانکها میشییید ،با هزینٔه نسیییبتاً باالتری

منابع را تٔامین میکرد .این ویژگی یکی از دالیلی اسیییت که بانکهای شیییهری نسیییبت به سیییایر مٔوسیییسیییات توجه بسییییاری به سیییهمیههای
سیاستهای هدایت اعتبار داشتند و تالش میکردند سیاستهای هدایت اعتبار را دنبال کنند (انگریک و یوشینو.)2۰2۰ ،6
در این سیا ست ،برای بانکهای شهری سهمیهای م شخص می شد که میزان وام و اعتبار خود را باید به همان میزان افزایش میدادند .در
شیییرایطی که بانکهای شیییهری در میزان وامهایی که مجاز به اعطای آنها هسیییتند بهشیییدت محدود میشیییدند ،انواع دیگری از بانکها

میتوانستند مشتریانی را که بانکهای شهری مجبور به ردکردنشان بودند ،جذب کنند .در اینصورت ،سهمیههای سیاست هدایت اعتبار در

بانکهای شییهری نباید اثرگذار میبود؛ اما چون اعتبارات اعطایی بانکهای مختلف بهطور کامل جانشییین همدیگر نیسییتند ،این امکان در

عمل بهطور کامل فراهم نیست و سیاستهای هدایت اعتبار اثرگذار خواهد بود (همان).

سیاست هدایت اعتباری از سال  ۱۹73تا سال  ۱۹۹۱در کشور ژاپن به اجرا درآمد .برخی مطالعات مانند ورنر ( )2۰۰2و رودز و یوشینو

7

( )۱۹۹۹ن شان دادند که سیاست کنترل اعتباری برای اقتصاد ژاپن در دورٔه قبل از دهٔه  ۱۹۹۰تا حدود زیادی در کنترل نرر رشد وامهای
بانکهای هدد موفق بودند؛ اما آزادسییازی مالی در دهٔه  ۱۹۸۰بهتدریج اثربخشییی آن را تضییعیف کرد ،زیرا آزادسییازی منجر به گسییترش
کانالهای واسطٔه مالی مختلف شد که توسف سیاست هدایت اعتبار مهار نشدند (فوکوموتو و همکاران .)2۰۱۰ ،۸تا اواسف دهٔه ،۱۹۸۰

شیییرکتهای ژاپنی بهشیییدت به تٔامینمالی از طریق بانک وابسیییته بودند و امکان تٔامینمالی از طریق خارج از بانک بسییییار محدود بود و با
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مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
اجرای سیا ستهای آزاد سازی ،شرایف تغییر کرد و امکان کنترل اعتبارات از طریق سیا ست هدایت اعتباری محدود شد .ازاینرو ،بانک
مرکزی ژاپن این سیاست را بهمرور کنار گذاشت.

 3-۵تجربٔه چین
سیا ستهای پولی در چین از سال  ۱۹۹۸به بعد شباهتهای ب سیاری با سیا ستهای پولی ژاپن در دورٔه  ۱۹73تا  ۱۹۹۱دارد .در هر دو

اقتصاد ،بانکها بهعنوان تٔامینکنندٔه اصلی اعتبار به بخش خصو صی مطرحاند و بانک مرکزی هر دو در آن دوره سیاست هدایت اعتباری

را پیشگرفتهاند (انگریک و یوشیییینو .)2۰2۰ ،گایگر )2۰۰6( ۱بیان میکند که چین سییییاسیییت هدایت اعتباری را از سیییال  ۱۹۹۸به اجرا
درآورد که مشییابه سیییاسییت اجراشییده در ژاپن بوده و نوعی سیییاسییت پولی مقداری بوده اسییت که از اجبار خیرخواهانه برای متقاعدکردن
بانکها به اجرای دستورالعملها استفاده میکند .بهعبارت دیگر ،این سیاست براساس قواعد سفت و سخت بنا نشده است.
پس از آغاز برنامٔه اصالحات اقتصادی چین در سال  ،۱۹7۸نظام مالی چین تا حدود زیادی ویژگیهای یک اقتصاد برنامهریزی متمرکز را

حفظ کرد .با نک مرکزی چین بهمنظور کنترل دقیق ا ندازٔه وام در هر با نک ،از یک طرح اعت باری دقیق برای کنترل میزان و ج هتگیری

وامدهی چهار بانک بزرگ دولتی استفاده کرد .در برنامٔه اصالحات اقتصادی ،تالش شد که اصول سازوکارهای بازاری در بازارهای مالی
حاکم شییود و سییاختار چهار بانک بزرگ دولتی بهگونهای اصییالح شییود که اصییل تجاریسییازی در این بانکها رعایت شییود و فعالیتهای
وامدهی آنها براساس سیاست مدیریتی خودشان باشد .این طرح اعتباری متمرکز برخالد این اصول اصالحات اقتصادی بود .در نتیجه،
بانک مرکزی چین دو سیاست تعیین سقف سهماهه و ساالنه برای میزان وام را ،که به هریک از چهار بانک عمدٔه دولتی اعمال میشد ،لغو

کرد .در عوض ،بانک مرکزی چین شییروع به اعالم تنها یک سییقف مرجع سییاالنٔه جدید برای کل مبلغ وامهای دادهشییده توسییف بانکهای
چینی کرد .بانک مرکزی چین از این هدد جدید بهعنوان یک شاخص مهم برای نظارت بر بانکها استفاده کرد.

متعاقباً ،بانک مرکزی چین شیییروع به حرکت بهسیییمت هدد دسیییتیابی به ثبات قیمت و ارتقای رشییید اقتصیییادی از طریق کنترل پایٔه پولی

(هدد مسییتقیم) و عرضییٔه کل پول (متغیر هدد میانی) کرد که از ابزارهای مختلف ازجمله سیییاسییت نرر بهره ،عملیات بازار باز ،و نرر

ذخیرٔه قانونی در این را ستا ا ستفاده کرد .بهرغم این تغییر رویکرد ،بانک مرکزی چین ف ضا را برای مداخله در فعالیتهای وامدهی بانکها
با اسییتفاده از سیییاسییت «هدایت پنجرهای» 2یا همان سیییاسییت هدایت اعتباری 3برای خود باقی گذاشییت .ازآنجاییکه چین درحال ادغام
سازوکارها و ابزارهای سیا ستی مبتنی بر بازار در اقت صاد خود ا ست ،ابزارهای غیرم ستقیم سیا ست پولی مانند سیا ست نرر بهره هنوز

بهتنهایی برای کنترل فعالیت های واحدهای اقتصییییادی مختلف کافی نیسییییت و ازاینرو ،بانک مرکزی نیاز به تٔاثیرگذاری مسییییتقیم دارد

(فوکوموتو و همکاران .)2۰۱۰ ،4این بیان را میتوان در گزارشهای بانک مرکزی چین نیز دید .گزارش سییییاسیییت پولی چین که در سیییال
 2۰۰6منتشر شد ،بیان میکند که «بانک مرکزی با برقراری ارتباط منظم با بانکهای تجاری و سایر مٔوسسات مالی ،در موقعیت بهتری در
مٔوثرترکردن سییاسیتهای خود قرار دارد .تجربٔه چین در سیالهای اخیر نشیان میدهد که بهبود شیفافیت از طریق سییاسیت هدایت اعتبار

نهتنها به کاهش هزینههای عملیاتی سیا ست پولی کمک میکند ،بلکه به بانک مرکزی کمک میکند تا اهداد سیا ستی خود را محقق کند و

اثربخشی سیاست پولی را افزایش دهد».
سیا ست هدایت اعتبار اغلب تو سف ناظران بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیا ست بانک مرکزی چین ذکر می شود .اگرچه سیا ست

هدایت اعتبار را عمدتاً بانک مرکزی چین تدوین میکند ،کمیسییییون تنظیم مقررات بانکی چین ( )CBRCدر جنبههای وامدهی بانکهای

تجاری مرتبف با ریسک اعتباری ،ازجمله جزئیات وام و سرعت وامدهی دخالت دارد .در سیاست هدایت اعتبار برای بانکها سهمیههای

مشییخص وام تعیین میشییود و بانکها مجاز نیسییتند از میزان سییهمیٔه تعیینشییده بیشییتر تسییهیالت بدهند .سیییاسییتهای هدایت اعتبار در

جلسات منظم (حداقل یکبار در ماه) با بانکهای تجاری ابالغ میشود.

انواع بانکها در چین شییامل  -۱بانکهای تجاری بزرگ -2 ،بانکهای تجاری سییهامی -3 ،بانکهای تجاری شییهری -۴ ،بانکهای

سیییاسییتگذاری ،و  -۵مجموعهای از مٔوسییسییات مالی کوچکتر اسییت .چهار بانک دولتی بزرگ (بانک صیینعتی و تجاری چین ،بانک

سیییاختمانی چین ،بانک کشیییاورزی چین ،و بانک چین) بخش عمدهای از «بانکهای تجاری بزرگ» را تشیییکیل میدهند و بر فعالیتهای
Geiger

Window Guidance

1
2

 3ترجمٔه واژه به واژٔه « »Window guidanceهدایت پنجرهای میشییود که به سیییاسییتهای هدایت اعتباری در ژاپن و چین اطالق میشییود .در این گزارش با توجه به
محتوای این سیاست ،با همان عنوان «هدایت اعتباری» از آن نام برده میشود.

Fukumoto
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بانکی در سییییراسییییر چین تسییییلف دارند .اگرچه سیییییاسییییت هدایت اعتبار عمدتاً بر این بانکهای دولتی غولپیکر هددگذاری شییییدهاند،

دستورالعملهای این سیاست بانکهای تجاری سهامی و بانکهای محلی را نیز دربرمیگیرد (انگریک و یوشینو.)2۰2۰ ،
چهارچوب سیاست هدایت اعتباری که توسف بانک مرکزی چین دنبال میشود ،در جدول  ۱آورده شده است:
جدول  .۱چهارچوب سیاست هدایت اعتباری در چین
هدد (سقف) مرجع برای رشد

بانک مرکزی چین نرر هدفی برای رشییید کل وامدهی همٔه مٔوسیییسیییات مالی در ابتدای هر سیییال تعیین میکند و

وامدهی

بانکها باید در میزان رشد اعتبارات خود این نرر را مدنظر قرار دهند.
بانک مرکزی چین جلسیییات ماهانه با بانکهای تجاری برگزار میکند .عالوهبراین ،بانک مرکزی چین میزگردهای

گفتوگو با بانکهای تجاری

کوچک موقتی برگزار و گاهی دستورالعملهای کتبی صادر میکند.
مٔوسیسیات مالی مشیمول دسیتورالعمل سییاسیت هدایت اعتبار نهتنها شیامل چهار بانک عمدٔه دولتی ،بلکه سیایر

مٔوسسات مالی مشمول سیاست

بانکهای تجاری سییهامی و بانکهای محلی کوچک نیز میشییوند .همان اقداماتی که رئیس بانک مرکزی چین با

هدایت اعتبار

مٔو س سات مالی بزرگ انجام میدهد ،شعب محلی بانک مرکزی نیز د ستورالعملهای سیا ست هدایت اعتبار را
برای مٔوسسات مالی در حوزٔه خود انجام میدهند.
عالوه بر میزان ر شد وامدهی در بانکها ،نحؤه تخ صیص وام بانکی برا ساس نوع صنعت یا اندازٔه وامگیرنده نیز
تحت پو ش شش سیا ستهای هدایت اعتبار قرار میگیرد؛ برای مثال ،گزارش سیا ست پولی چین ( سهماهٔه دوم،
 )2۰۰۵بیان میکند که «مٔوسییسییات مالی از طریق سیییاسییت های هدایت اعتبار تشییویق شییدند تا سییاختار اعتباری

حوزٔه سیاستهای هدایت اعتبار

خود را بهبود بخشییند و از سییرمایهگذاریهای تکراری و سییطح پایین جلوگیری کنند» .این گزارش همچنین نشییان
میدهد که بانکهای تجاری تشیییویق شیییدند تا از فعالیتهای تجاری شیییرکتهای کوچک و متوسیییف ،گسیییترش
مصرد و رشد اشتغال حمایت اعتباری کنند.

جییریییمییه بییرای عییدم رعییایییت

اگر بانکها رویکرد وامدهی برخالد سیییاسییت های بانک مرکزی را دنبال کنند ،عملیات تنبیهی از طریق عملیات

سیاستهای هدایت اعتبار

بازار باز توسف بانک مرکزی برای مٔوسسات مالی اعمال میشود.

منبع :فوکوموتو و همکاران2۰۱۰ ،

چین برای تطابق بیشتر سیاستهای هدایت اعتبار خود ،این سیاستها را در طول زمان با توجه به اقتضای زمانی اقتصاد کشور تغییر داده
است .بهطورکلی ،تغییرات عمدٔه انجامشده بر سیاستهای هدایت اعتبار را میتوان در سه بخش ارائه کرد:
مرحلٔه اول :پاییز -2۰۰7پاییز  :2۰۰۸گنجاندن محدودیتهای اعتباری

در این دوره ،باوجود سیاست افزایش نرر بهره و سازوکار جذب نقدینگی که توسف مقام پولی اجرا شد ،رشد وام بانکی بیشازحد افزایش
یافت .برایناسییییاس ،بانک مرکزی چین محدودیت های اعتباری را در پاییز  2۰۰7بهمنظور تقویت تالش های خود برای مهار وامدهی
بانکهای تجاری معرفی کرد .محدودیتهای اعتباری جدید معرفیشییده مشییابه طرح اعتباری بود که تا سییال  ۱۹۹۸وجود داشییت؛ به این

معنا که در هر دو مورد ،محدودیتهای سیختی برای رشید وامهای بانکی وجود داشیت .رشید وامهای بانکی پس از اجرای محدودیتهای

اعتباری شروع به کاهش کرد.

مرحلٔه دوم :پاییز -2۰۰۸اوایل  :2۰۰۹حذد محدودیتهای اعتباری و اتخاذ دستورالعمل برای فعالسازی وامهای بانکی
در اواخر سال  ،2۰۰۸بحران مالی جهانی نا شی از م شکل وام م سکن در ایاالت متحده ت شدید شد و شروع به تٔاثیر نامطلوب در اقت صاد

چین کرد .در واکنش به بدتر شدن و ضعیت ،بانک مرکزی چین محدودیتهای سفت و سخت افزایش اعتبار در میان بانکهای تجاری را
حذد کرد و مٔوسییسییات مالی را تشییویق کرد تا حجم وامهای بانکی را تا حد معقولی افزایش دهند .در نتیجه ،وامهای بانکی تاحدی رشیید
کرد ،بهگونهایکه رشد وامهای بانکی بهتنهایی در نیمٔه اول سال  2۰۰۹از کل سال  2۰۰۸بیشتر شد.
مرحلٔه سوم :اواخر -2۰۰۹تاکنون

تهدید افزایش بیشازحد سرمایهگذاری در امالک و مستغالت به تغییر سیاست در بانک مرکزی چین در جهت تقویت مجدد سیاستهای
هدایت اعتبار برای مهار رشد وامهای بانکی منجر شد (فوکوموتو و همکاران.)2۰۱۰ ،

همانطور که در سیاستهای هدایت اعتباری در ژاپن این سیاستها فقف محدود به تعیین سقف رشد کمّی اعتبارات برای بانکها نبود،
در چین نیز عالوه بر دسییتورالعملهایی در خصییو

وامدهی را به بخشهای خا

محدودیت کمّی رشیید اعتبارات ،مقامات پولی در این دسییتورالعملها سییعی میکنند

و اولویتدار اقتصییاد هدایت کنند و مانع رفتن اعتبارات به برخی بخشها شییوند؛ بهعنوان مثال ،بر وامهای

۱۸
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مربوط به بخش امالک و مسیییتغالت محدودیت وضیییع میکنند یا وامدادن به بخشهای ترجیحی مانند شیییرکتهای کوچک و متوسیییف یا

اقتصاد سبز را تشویق میکنند.
نحؤه اولویتدهی به بخشها میتواند براسییاس معیارهای مختلف اجتماعی ،اقتصییادی ،و محیف زیسییتی باشیید .در چین ،بانک مرکزی در
گزارش سیا ست پولی ف صلی بخشهای اولویتدار را معرفی میکند؛ بهعنوان نمونه ،بخشهایی که در ف صل دوم سال  2۰2۰در اولویت

وامدهی بانکهای چینی قرار داده شده است عبارتاند از:

 تثبیت کسبوکار و تٔامین امنیت اشتغال در بخش مالی، فقرزدایی، -احیای مناطق روستایی،

 -توسعٔه منطقهای (با اشاره به مناطق خا

).

همچنین ،این نهاد پولی در فصل سوم  2۰2۰بخشهای اولویتدار را اندکی تغییر داد و بهصورت زیر اعالم کرد:
 شرکتهای کوچک و متوسف (،)SMEs -فقرزدایی،

 خدمات مالی اولیه در مناطق فقیر، -احیای مناطق روستایی،

۱

 واحدهای تجاری روستایی نوع جدید و خانوارهای کوچک روستایی (دیکائو و ولز .)2۰2۱ ،جریمٔه رعایتنکردن دسییتورالعملهای سیییاسییت هدایت اعتبار از طرق مختلفی بر بانکهای متخلف اعمال میگردد که اعمال محدودیت

بر روی بانکها و عملیات تنبیهی از طریق عملیات بازار باز تو سف بانک مرکزی برخی از آنها ه ستند .همچنین ،رئیس بانک مرکزی چین
در سییلسییلهمراتب سیییاسییی چین باالتر از مقامات بانک تجاری قرار دارد؛ بنابراین بانک مرکزی در موقعیتی اسییت که میتواند در انتصییاب
کارکنان ارشیید در بانکهای تجاری تٔاثیر بگذارد .این واقعیتهای سییاختاری ممکن اسییت تاحدی اثربخشییی «اقناع اخالقی» 2بانک مرکزی

چین را توضیح دهد (انگریک و یوشینو .)2۰2۰ ،دالته )2۰۰7( 3نیز بیان میکند که اگرچه مقامات بانک مرکزی چینی نقش سیاستهای

هدایت اعتبار را نقش توصیهای به مٔوسسات مالی برای کنترل بهتر گسترش اعتبارات و بهبود ساختار تسهیالت توصیف میکنند ،در عمل
مقامات بانک مرکزی بهواسطٔه نفوذ در عزل و نصب در بانکهای دولتی و همچنین اعمال برخی جریمهها برای بانکهایی که سیاستهای

هدایتی را رعایت نمیکنند ،تالش میکنند در میزان رشد و ترکیب تسهیالت بانکها تٔاثیرگذار باشند.

 ۴-۵تجربٔه کرٔه جنوبی
سیاستهای هدایت اعتباری در کرٔه جنوبی از بعد از جنگ جهانی دوم از دهٔه  ۱۹۵۰آغاز شد و تا اواخر دهٔه  ۱۹۸۰ادامه داشت .سیاست
اعتباری در کره از چند جنبٔه مهم با ژاپن متفاوت بود .این سیییاسییتها یارانٔه قابلِتوجهی را از سییوی دولت برای هزینٔه اسییتقراض شییامل
می شد و دامنٔه برنامههای اعتباری هدایت شده ب سیار گ ستردهتر بود .برنامٔه اعتباری کرهایها از بانکهای تجاری و تو سعهای برای هدایت

وامها به بخشهای اولویتدار اسییتفادٔه گسییتردهای میکرد (هر دو نوع بانک متعلق به دولت بود) .دولت از یک بسییتٔه قوی از مشییوقهای
مالیاتی و مالی نیز برای تشییویق شییرکتهایی با حداقل سییرمایه برای ورود به صیینایع اولویتدار اجرایی کرد و از کنترل خود بر نظام بانکی

برای اعمال این سیاست استفاده کرد (بانک جهانی۱۹۸7 ،؛ چو۱۹۸۹ ،4؛ ویتاس و وانگ۱۹۹۱ ،5؛ چو و کیم.)۱۹۹۵ ،6

دولت کره در اوایل دهٔه  ۱۹6۰مجموعهای از اقدامات را برای تقویت کنترل دو لت بر امور مالی انجام داد .بانک های تجاری را ملی و
قانون بانک مرکزی را ا صالح کرد تا بانک کره را تابع دولت کند .در سال  ،۱۹6۵ا صالحات نرر بهره را اجرا و سطح نرر بهرٔه بانکی را
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دو برابر کرد .این اصالحات نهتنها باعث رشد سریع سدردهها در بانکهای تحت کنترل دولت شد ،بلکه دامنٔه کنترل دولت را بر تخصیص
منابع مالی نیز گسترش داد ،زیرا وجوه از بازار غیررسمی و غیرقابل تنظیم به بخش تنظیمشده منتقل شد.
سیییاسییت اعتباری در کره نیز سییه مرحلٔه مجزا را تجربه کرده اسییت .در دهههای  ۱۹۵۰و  ،۱۹6۰بهسییمت فعالیتهای خاصییی ،عمدتاً
صادرات و سرمایهگذاری صنعتی هدایت شد .در دهٔه  ،۱۹7۰بهطور فزایندهای صنایع خا

 ،بهویژه صنایع سنگین و شیمیایی را ترویج

کرد .موفقیتها و شکستهای این مرحله باعث تغییر استراتژی شد و در دهٔه  ۱۹۸۰دولت درگیر تجدید ساختار صنعتی و مالی بخشها

و شرکتها شد .سیاست اعتباری (و صنعتی) کره مانند ژاپن بر حمایت از صنایع برنده (صنایعی که در بازارهای بینالمللی مزیت رقابتی
دا شتند) و حذد تدریجی صنایع بازنده تمرکز کرد .در همان زمان ،سیا ست به سمت ایجاد یک بخش صنعتی متعادلتر که تحت ت سلف
چند شیییرکت تجاری نباشییید ،تغییر جهت داد .اعطای وام به شیییرکتهای کوچک و متوسیییف بیش از مراحل اولیه موردتوجه قرار گرفت و

سیاست اعتباری بهسمت فعالیتهای کاربردی مانند تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در تجهیزات هدایت شد.

سیاستگذاران در نظر داشتند تا مداخالت سیاستی در بازار اعتبار را در دهٔه  ۱۹۸۰کاهش دهند؛ اما گسترش بیشازحد صنایع سنگین و

شیمیایی در اواخر دهٔه  ،۱۹7۰همراه با فروپاشی بازارهای خارجی در ساختو ساز ،کشتیرانی و کشتی سازی در اوایل دهٔه  ،۱۹۸۰دولت

را مجبور کرد برای کمک به باز سازی شرکتهای صنعتی که با م شکالت مالی مواجه بودند ،سیا ستها را ادامه دهد .البته ،سیا ستهای

اعتباری کره در اواخر دهٔه  ۱۹۸۰دموکراتیزهتر و تٔاکید برنامه های اعتباری هدایتشییییده بر برنامه های اجتماعی و توزیع مجدد درآمد

معطود شد.

دادههای موجود نشان میدهد که سیاستهای اعتباری کره در کاهش هزینٔه تٔامینمالی بخشهای اولویتدار و در افزایش دسترسی آنها به
منابع مالی مٔوثر بوده اسییت .کنترل دولت بر امور مالی در کره بدون هزینه هم نبود .منتقدان این سیییاسییتها اشییاره میکنند که تالش برای

توسعٔه صنایع سنگین و شیمیایی بیشازحد جاهطلبانه بوده و منجر به تخصیص نادرست جدی منابع شده است .در نتیجه ،بیشتر بنگاهها
در این حوزه با ظرفیت مازاد ،هزینه های تولید باال ،و محصییییوالت با کیفیت پایین مواجه بودند .در عوض ،بخش های خارج از اولویت
سییاسیتهای هدایت اعتباری مجبور به اسیتقراض با نررهای بسییار باال از بخش غیررسیمی شیدند .این ماهیت دوگانٔه نظام اعتباری عدم

تعادل عمدهای در ساختار صنعتی کشور ایجاد کرد (ویتاس و چو.)۱۹۹6 ،

 ۵-۵تجربٔه ایران در هدایت اعتبارات بانکی
در راستای تالش دولت در جهت هدایت اعتبار به بخشهای مولد ،بانک مرکزی به پشتوانٔه مصوبات دولتهای وقت و برنامههای توسعه

از دهٔه  ۱37۰تا سال  ،۱3۹۰در قالبهای مختلف اقدام به سهمیهبندی ت سهیالت بانکی به تفکیک بخشهای مختلف میکرد و بانکها
ملزم بودند بخش عمده یا تمام ت سهیالت خود را با رعایت این سهمیهبندی تخ صیص دهند .جدول  2سهم م صوب و سهم محقق شدٔه

بخشهای مختلف از ماندٔه تسهیالت بانکها را در سالهای پایانی اجرای این سیاست نشان میدهد .براساس آمار این جدول و همچنین
آمار مربوط به سالهای قبل (که گزارش ن شده ا ست) ،اجرای این سیا ستها موفقیتآمیز نبوده ا ست و انحراد سهمهای محقق شده از

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

جدول  .2سهم مصوب و سهم محققشدٔه بخشهای مختلف از ماندٔه تسهیالت بانکها
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سیاست سهمیهبندی تسهیالت به بخشهای مختلف در سالهای گذشته معموالً با اعمال نرر سودهای متفاوت برای بخشهای مختلف همراه

بوده است؛ بهطوریکه مثالً برای حمایت از بخش کشاورزی ،نرر سود تسهیالت برای این بخش همواره پایینتر از سایر بخشها تعیین میشد.
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 6-۵پیششرط های اجرای موفق سیاست های هدایت اعتباری
علت کنارگذا شته شدن سیا ستهای گ ستردٔه هدایت اعتباری تو سف ک شورها انتقادهای نظری و تجربی متعددی بود که به این سیا ستها
شده ا ست .مهمترین انتقادی که به سیا ستهای هدایت اعتباری وارد می شود انتقاد انحراد ۱ایجادکردن ا ست که در مطالعات مربوط به
سرکوب مالی 2به آن ا شاره می شود .براینا ساس ،سیا ستهای هدایت اعتباری باعث قیمتگذاری نادر ست سرمایه می شود و تخ صیص

کارآمد منابع را مخدوش میکند و منجر به دستیابی به سطوح پایینتری از اعتبار و سرمایهگذاری تولیدی (نسبت به حالت عدم اجرای این
سیاستها) می شود .مداخالت در بازارهای اعتباری باعث کاهش نرر بهره به زیر سطح تعادل بازار آنها میشود .این امر منجر به هدایت

سرمایه به سمت بخشهای کممولد و شرکتهای ناکارآمد می شود ،و جایگزین شرکتهای مولدتر یا بخشهایی می شود که قادر به ارائٔه
بازدهی باالترند (الکسییاندر و همکاران۱۹۹۵ ،3؛ فرای .)۱۹۹۵ ،هنگامیکه اجازه داده نمیشییود نررهای بهره بازار پول و اعتبار را تسییویه

کند ،کیفیت و مقدار کل پسانداز و سیییرمایهگذاری سیییرکوب میشیییود و وضیییعیت بدتری اتفاق میافتد (گمیچ و اسیییروتیرز.)2۰۰3 ،4

بهعبارت دیگر ،نظام مالی سییییرکوبشییییده قدرت تجمیع پساندازهای جامع و کانالیزهکردن آن را از دسییییت میدهد .بحث ایجاد انحراد

تو سف سیا ستهای هدایت اعتباری را برخی مطالعات تجربی نیز تٔایید کردهاند (الک ساندر و همکاران۱۹۹۵ ،؛ دمتریادیس و همکاران،5
 ،۱۹۹۸اوددوکان۱۹۹6 ،6؛ یارون.)۱۹۹۸ ،7

بااینحال ،با اینکه با آزادسازی مالی در کشورهای توسعهیافته سیاستهای کنترل مستقیم اعتبارات سیاستهای منسورشده به حساب میآید ،در
ب سیاری از مطالعات به تجربٔه موفق ک شورهای آ سیای شرقی در کاربرد این سیا ستها ا شاره می شود .مکدوناک ( )2۰2۱بیان میکند یکی از

دالیلی که سیاستهای هدایت اعتباری در کشورهای آسیای شرقی موفق بودند ،وجود دولت متمرکز قوی و توسعهگراست .اونیس )۱۹۹۱( ۸در
ت شریح این دولت ا شاره میکند که دولت تو سعهگرا دولتی ا ست که در آن تمرکز غیرعادی قدرت عمومی و خ صو صی وجود دارد که توجیه آن با
معیارهای دموکراسی کثرتگرا بسیار دشوار است .بهعبارت دیگر ،پیش شرط اصلی اجرای موفق این سیاستها ذینفوذبودن سیاستگذار برای

نظارت دقیق و جامع بر نظام مالی ا ست .بهنظر میر سد با توجه به ساختار فعلی نظارت بر مٔو س سات مالی و تجربههایی که وجود دارد ،ساختار

حاکمیتی سیاستگذار پولی در حوزٔه نظارت با ساختار مطلوب برای اجرای این سیاست فاصله داشته باشد.

دیکائو و ولز ( )2۰2۱با توجه به تجربٔه چین در را ستای کنترل م ستقیم وامهای بانکی به این نتیجه ر سید که به شرط رعایت پیش شرطها،
سیاست هدایت اعتباری میتواند ابزاری برای جهتدهی نظام مالی باشد؛ اما توجه به دو نکته حائز اهمیت است:
-

کارایی سیاستهای هدایت اعتباری و کنترل مستقیم وامدهی با توسعٔه نهادهای مالی کمتر میشود.

زمانیکه سیا ست هدایت اعتباری ا ستفاده می شود ،الزم ا ست که معیارهای موفقیت رو شنی برای این سیا ست تر سیم شود تا
بتوان براساس آن معیار نظارت انجام شود.

با توجه به بررسییییی نحؤه اجرای سیییییاسییییتهای هدایت اعتباری در کشییییورهای ژاپن و چین ،میتوان نقاط قوتی که در نحؤه اجرای این

سیاستها در این کشورها بود ،بهصورت زیر بیان کرد:
-

نظارت مستمر و ماهانه بر نحؤه اجرای دستورالعمل توسف بانکها از ارکان اصلی اجرای این سیاستها بوده است.

جلسییات منظم ماهانٔه بانک مرکزی با بانکها و بررسییی عملکرد آنها در اجرای دسییتورالعملهای هدایت اعتباری از نکات کلیدی اجرای
موفق سیاستهای هدایت اعتباری در کشورهای آسیای شرقی بوده است.
-

از ابزارهای قیمتی سیاست های پولی برای تعیین نرر استفاده میشد و نرر بهره دستوری تعیین نمیشد.

همزمان با اجرای سیییاسییتهای هدایت اعتباری در این کشییورها ،نرر بهره توسییف سییازوکار بازار تعیین میشیید و بانک مرکزی از طریق

ابزارهای قیمتی غیرم ستقیم مانند عملیات بازار باز سیا ستهای خود را اعمال میکرد .بهعبارت دیگر ،سیا ست هدایت اعتباری در قالب
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یک نظام مالی اجرا می شود که آزاد سازی مالی تا حدود زیادی در آن اجرا شده و نررها به نرر تعادلی نزدیکاند و سیا ستگذار در تالش

نی ست که تمام اجزای بازار را در کنترل خود درآورد ،بلکه ب سیاری از مٔولفهها را بازار تعیین میکند .این سازوکار ترکیبی باعث می شود که
ناکارایی ناشی از اجرای سیاستهای هدایت اعتباری (که بهعنوان انتقاد اصلی این سیاستها ذکر میشد) به حداقل خود برسد.
-

سازوکار انگیزشی من اسب برای رعایت دستورالعملها توسف بانکها وجود داشت.

تعیین جریمههای عدم اجرای دسییتورالعملهای سیییاسییتهای هدایت اعتباری بهگونهای که با نظام مالی آزادسییازی شییده و مبتنی بر بازار
تداخل کمتری داشته باشد ،از ویژگیهای اصلی نحؤه اجرای این سیاستها در این کشورها بوده است؛ بهعنوان مثال ،نرر تنزیل (نرخی که
بانک مرکزی به بانک ها اعتبار میدهد) کمتر از نرر بازار بین بانکی تعیین میشییییود و بانک مرکزی تنها به بانک هایی اعتبار میدهد که

د ستورالعملها را رعایت کرده با شند .این رویکرد بهنوعی برای بانکهایی که از د ستورالعملها پیروی نکردند ،جریمه مح سوب می شود.

چون مجبورند با نرر بیشتری در بازار بینبانکی منابع خود را تٔامین کنند.
-

بخشی از بانکها که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر آنها داشت ،بهطور جدی هدد سیاست هدایت اعتباری بودند.

اگرچه سیاستهای هدایت اعتباری در چین و ژاپن بهنوعی همٔه بانکها را دربرمیگیرد ،هستٔه اصلی این سیاستها همواره متوجه بخش

خا صی از بانکها بوده ا ست که بانک مرکزی کنترل بی شتری بر آنها دارد .در ژاپن ،بانکهای شهری که همواره با کمبود منابع مالی مواجه

و به منابع بانک مرکزی وابسیییته بودند ،بهعنوان هدد سییییاسیییتهای هدایت اعتباری انتخاب شیییده بودند .در چین نیز چهار بانک بزرگ

دولتی مورد هدد سیاستهای هدایت اعتباری بودند.

برای بهرهگیری از تجربٔه ک شورهای دیگر ،الزم ا ست به ویژگیهای خا
نکاتی که در این راستا باید به آن توجه شود ،عبارتاند از:
-

و متفاوتی که نظام مالی در اقت صاد ایران دارد ،توجه شود .برخی

تعیین نرر دستوری سود بانکی

نررهای ت سهیالت و سدرده در نظام بانکی ایران برخالد ک شورهای موردبرر سی (چین و ژاپن) به صورت د ستوری تعیین می شود و نرر
تعیین شده در بیشتر دورهها کمتر از تورم است .بهعبارت دیگر ،نرر سود حقیقی منفی که به بانکها تحمیل می شود ،از ویژگیهایی است
که میتواند اعمال سیاستهای هدایت اعتباری را مختل کند .در چنین شرایطی ،صف طوالنی تقاضا برای تسهیالت وجود دارد و هر فرد
یا شیرکتی فارغ از نوع فعالیتی که دارد اگر به تسیهیالت دسیترسیی داشیته باشید ،از رانت باالیی برخوردار خواهد بود .اعمال دسیتورالعمل

برای هدایت اعتبارات بانکها در چنین شییرایطی میتواند باعث افزایش فسییاد و معامالت ص یوری شییود و در نهایت نیز منابع را به بخش
مولد سوق ندهد.
-

وضعیت وخیم سالمت مالی بانکها

با توجه به تحریمها و مشییکالت انباشییتٔه داراییهای منجمد و مطالعات غیرجاری ،میتوان گفت که شییرایف سییالمت مالی بانکها از ابعاد

مختلف مناسییب نیسییت .وضییعیت نامناسییب سییودآوری بانکها ،در کنار پایینبودن نسییبتهای کفایت سییرمایه ،بانکها را در شییرایف

پرریسیکی قرار داده اسیت .تحمیل دسیتورالعملهایی که محدودیتهای بیشیتری بر بانکها اعمال میکند ،میتواند وضیعیت بانکها را از
شرایف کنونی وخیمتر کند و نظام بانکی را در معرض بحران قرار دهد .تجربٔه سیا ستهای م شابه مانند ت سهیالت به بنگاههای زودبازده و
تسهیالت تبصرهای نشان میدهد که گسترش چنین طرحهایی تنها به بدترشدن وضعیت مطالبات غیرجاری بانکها منجر شده است.
-

سیستم نظارتی ضعیف تر نسبت به کشورهای آسیای شرقی

همانطور که اشییاره شیید ،یکی از دالیل موفقیت اجرای طرح سیییاسییتهای هدایت اعتباری در کشییورهای آسیییای شییرقی سیییسییتم نظارتی
قدرتمند بوده اسییت .با توجه به تجربٔه طرحهایی مانند سییهمیهبندی تسییهیالت به تفکیک بخشها ،بنگاههای زودبازده ،و… ،میتوان گفت

که قدرت نظارت نظام بانکی در به هدد رسیدن تسهیالت (همانند کشورهای موردبررسی آسیای شرقی) کافی نیست و تصویب و صدور

دستورالعمل در این رابطه نمیتواند منجر به هدایت اعتبارات شود.
-

قوانین و نهادهای کمتر توسعهیافته در حوزٔه مالی

نظام مالی کشیییور در بسییییاری از حوزهها ،نهادها ،و قوانین فاقد سیییازوکارهای شیییفاد و عملیاتی اسیییت .قوانین مربوط به خروج از یک

کسییبوکار و یا همان قوانین مربوط به ورشییکسییتگی یکی از این موارد اسییت .از دیگر موارد قواعد و فرایندهای دارای مشییکل و پیچیدگی،
فرایند بازپسگیری دیون نکولشیییدٔه بانکها از محل وثیقههاسیییت .در بسییییاری از موارد ،بهرغم اینکه تسیییهیالت نکولشیییده دارای وثایق
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محکمی اسیییت ،بهدلیل پیچیدگیهای حقوقی بانکها در بازپسگیری پول خود از محل وثیقهها با مشیییکالت متعددی روبهرو هسیییتند که

عمالً این کار را غیرممکن میکند.

 7-۵مالیات؛ راهکاری جایگزین برای هدایت اعتبار
در کشورهای توسعهیافته که عمالً سیاستهای هدایت اعتباری را دنبال نمیکنند ،مالیات بر عایدی سرمایه ۱مهمترین ابزار برای کنترل سفتهبازی

و فعالیتهای سوداگرانه و هدایت سرمایه به سمت بخشهای مولد ا ست .مالیات بر عایدی سرمایه در بی شتر ک شورهای دنیا درحال اجرا ست.

پایٔه مالیاتی این مالیات ،سود ناشی از تفاوت قیمت خریدوفروش داراییها در بازارهای مختلف است .معموالً در کشورها نرر مالیات بر عایدی

سرمایه با توجه به شرایف مختلف تغییر میکند .این شرایف عبارت است از:
بازارهای مختلف :مالیات بر عایدی سیییرمایه در بازارهای مختلف مانند طال ،ارزهای خارجی ،مسیییکن و مسیییتغالت ،بازار سیییهام ،و… اعمال
میشود .دولتها براساس شرایف اقتصاد برای کنترل فعالیتهای سفتهبازی در بخشهای مختلف نررهای متفاوتی را در بازارهای متعدد اعمال

میکنند .البته ،این مالیاتها بر سود ناشی از فعالیتهای سوداگرانه (سود ناشی از فروش دارایی) وضع میشود .در این راستا ،میان فعالیتهای

سوداگرانه و سرمایهگذاری باید تفکیک قائل شد.
طول دورٔه نگهداری دارایی :نرر مالیات بر عایدی سرمایه در بیشتر کشورها به اینکه سود سرمایه در چه بازهای بهدست آمده حساس است .هرچه

فاصلٔه خریدوفروش دارایی و طول دورٔه نگهداری بیشتر باشد ،نرر مالیات بر سود کمتر میشود .بهعبارت دیگر ،سودهایی که در مدتزمان کمی

از خریدوفروش دارایی بهدست میآید که عمدتاً ناشی از فعالیتهای سفتهبازی است ،مشمول نرر مالیات باالتری هستند.

با استفاده از این ویژگی مالیات بر عایدی یعنی نرر متغیر در بازارهای مختلف و بازههای زمانی نگهداری دارایی ،میتوان سرمایه را به بخشهای
مولد هدایت و بخشهای غیرمولد را به بخشهای غیرجذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کرد .این تجربه در ک شورهای مختلف درحال اجرا ست؛

بهعنوان نمونهای از تفاوت نررهای مالیات بر عایدی سرمایه در بخشهای مختلف ،در فرانسه ،استرالیا ،و بلژیک بخش مسکن معاد از مالیات

بر دارایی شییده اسییت و در مکزیک و یونان خریدوفروش سییهام شییرکتهای بورسییی از پرداخت مالیات بر عایدی معاد شییدهاند (سییازمان امور
مالیاتی .)۱3۹7 ،بهعالوه در بیشتر کشورها ،نرر مالیات بر عایدی با کاهش دورٔه نگهداری دارایی بهصورت تصاعدی افزایش پیدا میکند.
در بسیاری از کشورها مانند هند و امریکا ،مالیات بر عایدی سرمایه به دو بخش مالیات بر عایدی سرمایٔه کوتاهمدت و مالیات بر عایدی سرمایٔه

بلندمدت تقسیم می شود؛ به این معنی که اگر فاصلٔه خریدوفروش دارایی از یک دورٔه زمانی مشخصی کمتر باشد ،مشمول نرر مالیات بر عایدی
سیییرمایٔه کوتاهمدت که بیشیییتر از نرر مالیات بر عایدی بلندمدت اسیییت ،میشیییود و همین امر باعث میشیییود انگیزه برای ورود به فعالیتهای

سفتهبازی که کوتامدتاند ،کاهش پیدا کند؛ بهعنوان مثال در قانون مالیات هند ،دورٔه نگهداری سهام کمتر از یک سال ،مسکن و مستغالت کمتر
از دو سال ،و طال کمتر از سه سال مشمول مالیات بر عایدی کوتاهمدت (نرر باالتر نسبت به بلندمدت) می شود .در تایوان و کرٔه جنوبی مالیات

برعایدی سرمایٔه امالک و مستغالت با دورٔه نگهداری کمتر از یک سال بهترتیب  ۴۵درصد و  ۵۰درصد است؛ اما با افزایش طول دورٔه نگهداری
به بیش از دو سال ،بهطور مح سو سی کاهش پیدا میکند .در تایوان ،طول دورٔه نگهداری بیش از دو سال م شمول نرر مالیات  2۰در صد می شود و در کرٔه

جنوبی نیز تنها نرر مالیات پایه اخذ میگردد.
بنابراین با اسیییتفاده از ابزار مالیات بر عایدی سیییرمایه ،بهنحویکه باعث فرار سیییرمایه از بخشهای تولیدی و کشیییور نشیییود ،میتوان بازده
فعالیتهای سفتهبازی را در بازارهای هدد تاحدی کاهش داد و شرایف برای جریان نقدینگی ک شور را به سمت بخشهای مولد و تولیدی
مساعدتر کرد.

البته ،شایان ذکر ا ست چنانچه پیشبینیناپذیری و ری سک سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی با سیا ستهای منا سب ک سبوکار بهبود

نیابد ،اجبار بانکها به اعطای اعتبار به واحدهای پرریسیییک میتواند به تخریب بیشیییتر ترازنامٔه بانکها و کاهش ظرفیت اعتباری بانکها
منتج شود .در صورت مساعدبودن شرایف کسبوکار و کاهش نااطمینانی مالیاتبندی بر فعالیتهای سوداگرانه میتواند در جریان دادن

اعتبارات به بخشهای مولد مٔوثر باشیید .در بهترین شییرایف و در یک محیف مناسییب اقتصییادی ،یک نظام مالیاتبندی کارا با هددگیری

صیییحیح نیاز به سییییاسیییتهای کنترلی بر اعطای تسیییهیالت را کاهش میدهد و نیاز به دخالت مسیییتقیم در بازار اعتبار جهت سیییوقدادن
اعتبارات به فعالیتهای مولد را تاحدی رفع میکند.
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 6سیاست پولی در دوران رکود تورمی
بخش تولیدی کشیییور در سیییالهای اخیر بهواسیییطٔه برگشیییتن تحریمها در شیییرایف رکودی قرار دارد؛ بهگونهای که  GDPسیییال ( ۱3۹۹با

قیمتهای ثابت) حدود  2٫۵درصیید کمتر از سییال  ۱3۹6اسییت .بهعالوه ،تورم سییاالنه باالی  ۴۰درصیید قرار دارد .این در حالی اسییت که

متو سف تورم در دهههای گذ شته حدود  2۰در صد بوده ا ست .این شرایف در حالی اتفاق افتاده ا ست که محدودیتهای نا شی از تحریمها

منجر به جهش نرر ارز و محدودیت در د ستر سی به کاالهای اولیه و وا سطٔه وارداتی و افزایش هزینٔه تٔامین نهادههای وارداتی شده ا ست.

لذا این وضعیت باعث ایجاد محدودیت در بخش عرضه شده و شرایف رکود تورمی را ایجاد کرده است .در چنین شرایطی ،سیاستهای
سمت تقاضا مانند سیاستهای پولی با چالش بیاثر یا کماثربودن در تولید و تشدید نرر تورم روبهرو می شوند و الزم است که مقام پولی

با درنظرگرفتن تمام شیییرایف (یعنی هم شیییرایف رکودی بخش واقعی و هم تورم باال) بدهبسیییتانهای سییییاسیییتی را ارزیابی و براسیییاس آن

تصییمیمگیری کند .با توجه به مطالعاتی که در این حوزه انجام شییده اسییت ،برخی نکاتی که میتواند در تبیین بهتر وضییعیت سیییاسییت پولی
کشور در شرایف فعلی کمک کند ،در ادامه ارائه شده است.

 ۱-6اولویتبندی اهداد سیاست پولی و انتخاب ابزارها
استراتژی بانکهای مرکزی کشورهای توسعهیافته و نوظهور در اجرای سیاستهای پولی ،دنبالکردن هددگذاری تورم انعطادپذیر ۱است.

در اسییتراتژی هددگذاری تورم ،نرخی بهعنوان نرر تورم هدد لحاظ میشییود و بانک مرکزی با ابزارهای سیییاسییت پولی به انحراد نرر
تورم از نرر هددگذاریشییییده واکنش نشییییان میدهد؛ اما در هددگذاری تورم انعطادپذیر ،تنها رسیییییدن به تورم هدد به هر قیمت و

هزینهای مطرح نیسیییت ،بلکه سییییاسیییتهای پولی بهگونهای تعیین میشیییود که تورم بهسیییمت تورم هدد هدایت شیییود ،اما هزینههایی که

سیا ستهای پولی برای بخش حقیقی ایجاد میکند نیز بهعنوان خروجی سیا ست پولی مدنظر قرار میگیرد .بهعبارت دیگر در هددگذاری

تورم انعطادپذیر ،عالوه بر رساندن تورم به تورم هدد ،کاهش انحرافات تولید از تولید بالقوه نیز بهعنوان هدد ضمنی تعریف میشود.

بانکهای مرکزی در راستای رسیدن به اهداد از قاعدههای سیاستی استفاده میکنند و مهمترین قاعدٔه سیاست پولی ،قاعدٔه تیلور است.

در قاعدٔه تیلور ،نرر بهره به انحراد تورم از تورم هدد و انحراد تولید از سییطح اشییتغال کامل واکنش نشییان میدهد .شییدت واکنش به

هریک از این انحرافات بسییییتگی به ضییییریب اهمیتی دارد که هریک از این دو در معادله میگیرند .در یک حالت حدی ،هددگذاری تورم
سخت 2قرار دارد که ضریب اهمیت انحرافات تولید صفر است و بانک مرکزی تنها به نرر تورم واکنش نشان میدهد.

زمانیکه اقت صاد در شرایف رکود و یا رونق قرار دارد ،اعمال سیا ست پولی انقبا ضی و انب ساطی میتواند هر دو انحراد تولید و تورم را از

مقدار هددگذاریشییده کاهش دهد و سیییاسییت اعمالشییده سییازگار با هر دو هدد خواهد بود؛ یعنی در شییرایف رکودی که تورم در سییطح
پایینی قرار دارد و تولید کمتر از سییطح بالقؤه خود قرار دارد ،سیییاسییت پولی انبسییاطی (کاهش نرر بهره) میتواند محرک کوتاهمدتی برای

ر سیدن تولید به سطح بالقوه با شد و اقت صاد را از رکود خارج کند .در این شرایف ،چون عمدتاً تورم در سطح پایینتر از تورم هدد قرار

دارد ،افزایش تورم ناشی از سیاست پولی انبساطی مطلوب است .در شرایف تورمی ،همراه رونق نیز سیاست پولی انقباضی (افزایش نرر

بهره) میتواند تورم را کنترل کند و با توجه به اینکه سیییطح تولید در سیییطح باالیی قرار دارد ،آثار انقباضیییی سییییاسیییتهای پولی نامطلوب
نیست.

در شرایف رکود تورمی ،اعمال سیا ستهای پولی انب ساطی یا انقبا ضی اگرچه به کاهش انحراد یکی منتهی می شود ،انحرافات دیگری را
بیشیییتر میکند .بهعبارت دیگر در شیییرایف فعلی رکود تورمی اقتصیییاد ایران ،اگر بانک مرکزی بخواهد برای تکانٔه مثبت به بخش واقعی از
سیییاسییت پولی انبسییاطی اسییتفاده کند ،تورم از وضییعیت فعلی نیز بیشییتر میشییود و به احتمال وقوع بحران ابرتورم را زیاد میکند ،و اگر

بخواهد بهمنظور کنترل تورم سیاست انقباضی اعمال کند ،محدودیت نقدینگی بخش واقعی میتواند رکود را تعمیق بخشد .در این شرایف،

اولویتگذاری و سیییهمدهی به اهداد سییییاسیییتهای پولی یعنی خروج از رکود و کنترل تورم اهمیت پیدا میکند و تعیینکنندٔه انبسیییاطی و
انقبا ضیبودن سیا ست پولی خواهد بود .بهعبارت دیگر ،باید م شخص شود که انحراد تورم از تورم هدد و انحراد تولید از تولید بالقوه
هرکدام با چه ضییریبی در تابع زیان بانک مرکزی وارد میشییوند .تعیین ضییریب اهمیت هریک از این اهداد در نحؤه اتخاذ سیییاسییت پولی

تعیینکننده خواهد بود .اما چیزی که واضیییح اسیییت توجه به یکی از این اهداد میتواند شیییرایف را وخیم کند .اگر بانک مرکزی تنها کنترل
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تورم را هدد قرار دهد ،سیییاسییتهای انقباضییی میتواند رکود را عمیقتر و بیکاری را گسییتردهتر کند و اگر تنها بهدنبال افزایش اعتبارات

بخش تولیدی و سیاست انبساطی باشد ،تورم ممکن است به لبٔه پرتگاه ابرتورم برسد.

 2-6ابزار قیمتی یا مقداری
فارغ از اینکه هدد سییییاسیییتهای پولی چگونه تعیین میشیییود و اهمیت هریک از اهداد چقدر اسیییت ،اسیییتفاده از ابزارهای مناسیییب
سیا ستهای پولی سٔوالی ا ست که باید به آن پا سخ داده شود .ابزارهای سیا ست پولی را میتوان به ابزارهای قیمتی و مقداری تق سیم کرد

(گیگر .)2۰۰۸ ،۱در ابزارهای قیمتی سییییاسیییتهای پولی ،هدد میانی سییییاسیییتهای بانک مرکزی اثرگذاری در قیمت یا نرر و تغییر آن

اسییت .مهمترین نرخی که در ابزارهای قیمتی سیییاسییتهای پولی بهعنوان هدد میانی لحاظ میشییود نرر بهره اسییت .در این نوع ابزارها،
بانک مرکزی تالش میکند به صورت غیرم ستقیم و دخالت در بازار در نرر اثرگذار با شد .در ابزارهای مقداری ،سیاستهای پولی کلهای
پولی یا میزان اعتبارات را هدد قرار میدهند و تالش میکنند که به صورت م ستقیم یا غیرم ستقیم در یکی از کلهای پولی اثرگذار با شند.

تیلور ( )2۰۱۰اشییییاره میکند که هددگذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی (بر پایٔه نرر بهره) و ابزار مقداری (کلهای پولی) قابلِدسییییترس
اسییت و اسییتفاده از ابزارهای سیییاسییت پولی در جهت کنترل رشیید کلهای پولی منافاتی با هددگذاری تورم ندارد .سییٔوالی که اینجا مطرح
میشود این است که کشور ما با توجه به شرایطی که دارد ،از کدام ابزار (قیمتی یا مقداری) سیاست پولی استفاده کند.

تیلور )2۰۱۹( 2بیان میکند که قاعدٔه سیاست پولی بر مبنای نرر بهره برای کشورهای با تورم خیلی باال مانند آرژانتین خوب عمل نمیکند

و بهتر اسییت این کشییورها بهدنبال قاعدههای سیییاسییتی بر مبنای رشیید کلهای پولی بروند .لذا در این راسییتا ،بانک مرکزی آرژانتین بعد از

افزایش تورم به باالی  2۰درصییید در سیییال 2۰۱6م ،.اعالم کرد که نرر رشییید پایٔه پولی را هددگذاری میکند .با توجه به این یافته ،بهنظر
میرسد که تمرکز بر سیاستهای پولی مقداری و هددگذاری پایٔه پولی و دیگر مقادیر کمّی در شرایف فعلی تورمی ایران گزینٔه مناسبتری

نسبت به قاعدٔه سیاستی بر مبنای نرر بهره است .بهعبارت دیگر ،بهجای اینکه تمرکز شود که نرر سود بانکی یا نرر بازار بینبانکی چقدر
کاهش یا افزایش پیدا کند ،سیییاسییتهای پولی بانک مرکزی باید سیییاسییتهای خود را در راسییتای کنترل میزان رشیید پایٔه پولی و یا رشیید

اعتبارات بانکی بکار بگیرد .بهعبارت دیگر ،بانک مرکزی بهجای ابزارهای قیمتی سیییاسییت پولی که نرر بهره را تحتتٔاثیر قرار میدهد ،با
ابزارهای مقداری خود میزان رشد اعتبارات بانکی یا رشد پایٔه پولی را هدد قرار دهد.

در تعیین هدد مقداری سیییاسییت پولی و اینکه در بین کلهای پولی (پایٔه پولی ،حجم پول ،حجم نقدینگی) و میزان اعتبارات داخلی کدام

متغیر باید بهعنوان هدد میانی سیاست پولی انتخاب شود نیز باید به نکات زیر توجه شود:

 -۱متغیر هدد میانی انتخابشده باید توسف بانک مرکزی قابلیت کنترل داشته باشد.
بانک مرکزی کنترل مستقیمی بر پایٔه پولی دارد ،اما اجزای دیگر حجم پول و حجم نقدینگی را بهطور غیرمستقیم میتواند کنترل کند .میزان
اعتبارات اعطایی بانکها نیز میتواند بهطور مستقیم توسف بانک مرکزی کنترل شود.

 -2متغیر هدد میانی انتخابشده در هددهای نهایی سیاست پولی یعنی تورم و تولید بیشترین اثر را داشته باشد.

میزان اعتبارات اعطایی بانکها رابطٔه نزدیکتری با تٔامینمالی تولید دارد و ازاینرو ،با هدد تٔاثیرگذاری در تولید و اشیییتغال بهتر میتواند
عمل کند.
با لحاظ این دو عامل ،مجدداً تصیمیمگیری در خصیو

متغیر هددگذاری نیز به این برمیگردد که اهمیت کدام مسیئله برای بانک مرکزی

بی شتر ا ست .اگر بهدنبال کنترل تورم با شد ،بانک مرکزی بهتری میتواند ر شد پایٔه پولی را کنترل کند؛ اما اگر هددگذاری به بخش تولیدی
مدنظر باشد ،رشد اعتبارات داخلی هدد میانی بهتری است.

-3در وضعیت کنونی اقتصاد ایران ،دوگانٔه کنترل کلهای پولی و رشد اعتبارات باید بهعنوان محور اصلی سیاست پولی موردتوجه باشد.
اگر بانک مرکزی بهدنبال هددگذاری اعتبارات داخلی باشییید ،باید برآوردی از میزان تقاضیییای بخش تولیدی و مولد برای اعتبارات بانکی

(بهمنظور سرمایهگذاری توسعهای یا سرمایٔه در گردش) در هر دوره داشته باشد تا بتواند متناسب با آن تصمیمگیری کند .در سالهای اخیر،

جهش ارزی و تورمهای باالی  ۴۰درصیید باعث افزایش ناگهانی هزینههای بنگاههای تولیدی شیید و در نتیجه تقاضییای آنها برای اعتبار را
افزایش داد .شیییکل  ۵روند تغییرات تسیییهیالت اعطایی بانکها و مٔوسیییسیییات اعتباری به قیمت ثابت سیییال  ۱3۹۰را نشیییان میدهد.
برایناسییاس در دهٔه  ۱37۰و  ۱3۸۰ارزش واقعی تسییهیالت اعطایی بانکها شیییب صییعودی داشییته و از سییال  ۱37۵تا  ۱3۸۵بیش از 6
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برابر شده است .اما در یک دهٔه اخیر ،ارزش واقعی تسهیالت اعطایی نهتنها رشدی نداشته ،بلکه ارزش واقعی تسهیالت اعطایی حدود 7

درصد از ارزش واقعی تسهیالت اعطایی در سال  ۱3۹۰کمتر بوده است؛ این یعنی افزایش تسهیالت بانکها به اندازٔه کافی رشد نکرده و
حتی نتوان سته ر شد ا سمی هزینههای نا شی از ر شد قیمتها را پو شش دهد .در یک چهارچوب هددگذاری اعتبارات داخلی ،تغییراتی که
تقاضای اعتبار بخش مولد اقتصاد را افزایش میدهد باید مورد رصد قرار گیرد و سیاستهای متناسب با آن اعمال شود.
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شکل  .۵تسهیالت اعطایی بانکها و مٔوسسات مالی به قیمت ثابت ( ۱3۹۰هزار میلیارد ریال)

 -۴در خ صو نحؤه هدایت سیا ست پولی در شرایف کنونی حکم میکند که بانک مرکزی اولویت اول خود را کنترل تورم و اولویتهای
بعدی خود را شکاد تولید و ثبات نسبی نرر ارز حقیقی تعیین کند .مطالعات نشان داده است که استفاده از ابزار مقداری سیاست پولی و
هددگذاری مقادیر کمّی مانند پایٔه پولی و اعتبارات داخلی برای کشورهایی که دچار تورم باال هستند ،بهتر از قاعدههای مبتنی بر نرر بهره

ا ست .در صورت رفع تحریمها ،با کاهش تدریجی و اعالم شدٔه نرر ر شد حجم نقدینگی ،میتوان نرر تورم را بهتدریج به سطوح پایینتر
سوق داد.
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 7جمعبندی و نتیجهگیری
بحث نقدینگی در کشییور بعضییاً به مسییئلٔه معماگونه تبدیل شییده اسییت ،زیرا دو سییطح کالن و خرد در این موضییوع را تفکیک نمیکنند.

درحالیکه رشیید حجم نقدینگی در کشییور (ناشییی از رشیید پایٔه پولی بانک مرکزی و رشیید اعتبارات بانکها) بیش از رشیید تولید ناخالص

داخلی اسییت و همین امر منجر به اسییتمرار تورمهای باال در کشییور شییده اسییت ،بخش تولیدی یکی از اصییلیترین کمبودهای خود را کمبود

نقدینگی و د ستر سی م شکل به اعتبارات بانکها عنوان میکند .در این را ستا ،نهفقف کارایی بنگاههای در مدیریت تولید و فروش و جریان

نقد آنها بلکه نحؤه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکها در بخشهای مختلف نیز دخیلا ند .درحالیکه شییییرایف حاکم بر اقتصییییاد ایران

باعث جذابترشدن فعالیتهای سفتهبازی شده ،سٔوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن

به اهداد کالن مدیریت کرد .برای بررسییی همهجانبٔه موضییوع ،این سییٔوال در دو بخش مجزا بررسییی میشییود .در بخش اول پاسییخ داده

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

معضل نرر رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمدٔه آن ناشی از کسری بودجه ،مشکل دسترسی به درآمدهای

ارزی ،و وضعیت سالمت مالی بانکهاست .کنترل مٔوثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گرو برطردکردن مشکالت ساختاری بودجه،
م شکالت ساختاری بانکها ،و رفع م شکالت گردش ارزی در ک شور ا ست .ازاینرو ،راهکارهای کوتاهمدت برای کنترل نقدینگی غالباً از
طریق تسهیل و بهبود مجرای عملکرد «عملیات بازار باز» مانند موارد زیر انجامپذیر است:
-

تقویت بازار بینبانکی بهعنوان منبع جایگزین اضافهبرداشت بانکها،

بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت قبض ترازنامٔه بانک مرکزی با توجه ویژه به مشیییکل عدم دسیییترسیییی به منابع ارزی که موجب
تشدید بار تورمی افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی شده است،

-

نظارت دقیقتر بر بانکها و اقدامات جهت کنترل رشد ترازنامه.

-

ارتقای سالمت مالی بانکها،
هماهنگی بهتر میان بخش مالی و بانک مرکزی جهت کاهش سلطٔه مالی و استقالل بیشتر بانک مرکزی،

راهکارهای میانبلندمدت برای کنترل نقدینگی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

-

انضباط مالی دولت و اصالح ساختاری بودجٔه مخارج و درآمد بودجٔه دولت.

بهبود و متنوعسیییاختن ابزار بانک مرکزی در جهت قبض ترازنامٔه بانک مرکزی با توجه ویژه به مشیییکل عدم دسیییترسیییی به منابع ارزی (که
موجب ت شدید بار تورمی نا شی از افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی شده ا ست) .در مورد سیا ستهای هدایت اعتباری باید به این
نکته اشییاره کرد که این سیییاسییتها با عناوین و اشییکال مختلف قبل از دهٔه ۱۹۸۰م .در بیشییتر کشییورها درحال اجرا بود و دولتها در این
قالبها تالش میکردند که تخصیییص اعتبار را بهسییمت بخشهای اولویتدار سییوق دهند .با مطرحشییدن مباحث سییرکوب مالی و اینکه
تعیین دستوری نرر و تخصیص دستوری منابع از طرد دولت لزوماً تخصیص بهتری برای اقتصاد ایجاد نمی شود ،این سیاستها عمالً

در شماری از کشورها بازنگری شد؛ اما در این میان ،کشورهای آسیای شرقی تجربٔه موفقی در اجرای سیاستهای هدایت اعتباری داشتند؛

بهویژه در زمانیکه فاقد بازارهای مالی عمیق و تو سعهیافتهای بودند .از علل ا صلی این توفیق اجرای منا سب ارائٔه عملکرد بنگاهها در ازای
دسترسی به اعتبارات و پایش مٔوثر آن از جانب مقام سیاستگذار بود.

در ک شور ژاپن تا سال  ،۱۹۹۱سیا ستهای هدایت اعتباری با دو هدد اجرا می شد :اول ،کنترل ر شد کمّی اعتبارات بانکها بهگونهای که

برای هر بانک سیهمیٔه مشیخصیی برای رشید اعتبارات تعیین میشید .دوم ،هدایت اعتبارات بانکها به بخشهای اولویتدار .عدم رعایت
بانکها از این دسیییتورالعملها نیز برای آنها جریمه بههمراه داشیییت؛ بهعنوان نمونه ،با توجه به اینکه نرر تنزیل (نرر اعطای اعتبار بانک
مرکزی به بانکها) کمتر از نرر بازار بین بانکی بود ،بانکهایی که این دسییییتورالعمل ها را رعایت نمیکردند ،از تٔامین مالی ارزان از بانک
مرکزی محروم میشییدند .کارایی این سیییاسییت تا زمانی بود که شییرکتهای ژاپنی وابسییته به تٔامینمالی از طریق بانکها بودند .آغاز فرایند

آزادسییازی مالی در این کشییور و امکان تٔامینمالی از کانالهای غیربانکی عمالً کنترل اعتبارات از طریق این سیییاسییت را غیرکارا کرد و ژاپن
این سیاست را کنار گذاشت.

سیییاسییتهای هدایت اعتباری که بعد از  ۱۹۹۸تا کنون در چین درحال اجراسییت ،تا حدود بسیییار زیادی شییبیه به سیییاسییتهای ژاپن بوده
ا ست .بانک مرکزی چین در این سیا ستها عمدتاً چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدد قرار داده ا ست .در این د ستورالعملها ،ضمن
تعیین سییقف برای رشیید اعتبارات بانکها و مالک قراردادن آن در نظارت بانکی ،در هر دورٔه سییهماهه بخشهای اولویتدار برای اعطای

تسییهیالت و بخشهایی که نباید تسییهیالت به آنها اعطا شییود مشییخص میشییود .نحؤه نظارت و جلسییات منظم مقام ناظر با بانکها از
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مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این ک شور مٔوثر بوده است .با توجه به برر سی نحؤه اجرای سیاستهای هدایت اعتباری

در کشورهای ژاپن و چین ،میتوان نقاط قوتی که در نحؤه اجرای این سیاستها در این کشورها بود ،بهصورت زیر بیان کرد:
 نظارت مستمر و ماهانه بر نحؤه اجرای دستورالعمل توسف بانکها از ارکان اصلی اجرای این سیاستها بوده است.-

از ابزارهای قیمتی سیاستهای پولی برای تعیین نرر استفاده میشد و نرر بهره دستوری تعیین نمیشد.

سازوکار انگیزشی مناسب برای رعایت دستورالعملها توسف بانکها وجود داشت.

بخشی از بانکها که مقام ناظر نفوذ بیشتر بر آنها داشتند ،هدد اصلی سیاست هدایت اعتباری بودند.
بنگاههای گیرندٔه اعتبار مدیریت کارآمد و غیرسفارشی داشتند.
بخش مالی این کشورها با سیستم بانک بینالمللی و بازارهای مالی جهانی تعامل داشتند.

برای بهرهگیری از تجربٔه ک شورهای دیگر ،الزم ا ست به ویژگیهای خا
نکاتی که در این راستا باید به آن توجه شود عبارتاند از:

و متفاوتی که نظام مالی در اقت صاد ایران دارد ،توجه شود .برخی

-

تعیین نرر دستوری سود بانکی :تعیین دستوری نرر بهره و منفی شدن نرر واقعی تسهیالت ،ساختار تقاضا برای تسهیالت را با

-

وضییعیت نامطلوب سییالمت مالی بانکها :وضییعیت بانکها از منظر سییودآوری ،نقدشییوندگی ،و کفایت سییرمایه در وضییعیت

-

سیستم نظارتی ضعیفتر نسبت به کشورهای آسیای شرقی :تجربٔه سیاستهای اجراشده در نظام بانکی نشان میدهد که سیستم

کشورهای دیگر متفاوت کرده است.

خطرناکی است و اعمال محدودیتهای بیشتر میتواند منجر به وخیمترشدن وضعیت سالمت بانکی در کشور شود.

نظارتی در بانکها و در شییبکٔه بانکی در حدی مٔوثر نیسییت که بتواند ضییامن به هدد رسیییدن تسییهیالت برای بخش معینشییده

باشد.
قوانین و نهادهای توسیییعهنیافته در حوزٔه مالی :قوانین ناظر بر بازپسگیری وامها در ایران شیییفاد نیسیییت و احکام قانونی ناظر بر وصیییول
مطالبات زمانبر و پرهزینه است .بنابراین ،اگرچه اجرای سیاستهای هدایت اعتباری در کشورهای آسیای شرقی تجربٔه موفقی بوده است،

با توجه به شیییرایف فعلی شیییبکٔه بانکی نمیتوان امید چندانی به اجرای موفق سییییاسیییتهای هدایت اعتباری داشیییت ،بلکه الزم اسیییت به

پیش شرطها برای اجرای موفق سیاستهای هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی ،واقعیکردن نرر سود بانکی ،و بهبود سالمت
بانکی توجه شود.
با توجه به نکات فوق و عدم دسییترسییی کشییور به منابع ارزی خود و سییرمایههای خارجی ،در شییرایف کنونی ،حجم منابع محدود و کمیت
تقاضا بسیار است و ترکیبی از سازوکار قیمت و اعتبارات هدد شده برای تخصیص منابع محدود توصیه می شود .در این راستا ،نظارت

بر حسیین اجرای تخصیییصهای هددگذاریشییده از جانب بانکها و نیز ارائٔه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار پیشیینهاد میشییود .انبسییاط

هددگذارینشیدٔه اعتبارات و فقدان نظارت مٔوثر در نحؤه تخصییص اعتبارات و ابزارهای الزم جهت برگشیت دیون نهفقف باعث تخریب
بیشییتر نظام بانکی اسییت ،بلکه معارض و متزاحم سیییاسییتهای کنترل کلهای پولی و تورم خواهد بود .نظارت ضییعیف بر فرایند اعطای

تسییهیالت خرد و بزرگ و افزایش حجم وامهای نکولشییده در نهایت نهفقف به اتالد منابع منجر میشییود ،بلکه متزاحم هددگذاری پولی

برای کنترل تورم خواهد شد.
ا ستفاده از مالیات بهعنوان راهکار ا صلی ب سیاری از ک شورهای تو سعهیافته مانند امریکا در سرکوبکردن فعالیتهای سفتهبازی و هدایت
غیرم ستقیم سرمایه به بخشهای مولد ا ست .در ک شورهای مختلف ،نرر مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف متفاوت ا ست و

بهعالوه این نرر به دورٔه نگهداری دارایی حساس است .ازاینرو ،میتوان با باالبردن نرر مالیات بر عایدی سرمایه در دورههای کوتاهمدت

و در بازارهایی که فعالیت سفتهبازی بیشتر در آن شکل میگیرد ،از جذابیت آنها کاست و بهطور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای

جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.

در شرایف کنونی رکود تورمی و محدودیت منابع ارزی ،اولویتهای سیاست پولی بهترتیب کنترل تورم ،بستن شکاد تولید ،و ثبات نسبی

نرر ارز حقیقی اسیییت .فارغ از اینکه هدد سییییاسیییتهای پولی چگونه تعیین میشیییود و اهمیت هریک از اهداد چقدر اسیییت ،انتخاب

ابزارهای مناسب سیاست پولی سٔوالی است که باید به آن پاسخ داده شود .ابزارهای قیمتی هدد میانی سیاستهای بانک مرکزی را نرر

بهره یا نرر ارز و تغییر آن قرار میدهند .اثرگذاری مجرای نرر سیییود در اقتصیییاد ایران با چالشهایی روبهروسیییت .در ابزارهای مقداری،
سییییاسیییتهای پولی کلهای پولی یا میزان اعتبارات را هدد قرار میدهند و تالش میکنند بهصیییورت مسیییتقیم یا غیرمسیییتقیم در یکی از

کلهای پولی اثرگذار باشند .هددگذاری تورم با هر دو ابزار قیمتی (بر پایٔه نرر بهره) و ابزار مقداری (کلهای پولی) قابلِدسترس است و
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مدیریت رشد نقدینگی و سیاستهای هدایت اعتبارات بهسمت فعالیتهای مولد اقتصادی
استفاده از ابزارهای سیاست پولی در جهت کنترل رشد کلهای پولی منافاتی با هددگذاری تورم ندارد .سٔوالی که اینجا مطرح میشود این

ا ست که ک شور ما با توجه به شرایطی که دارد ،از کدام ابزار (قیمتی یا مقداری) سیا ست پولی ا ستفاده کند .قاعدٔه سیا ست پولی بر مبنای
نرر بهره برای کشورهای با تورم باال خوب عمل نمیکند و بهتر است این کشورها بهدنبال قاعدههای سیاستی بر مبنای رشد کلهای پولی

بروند .بهنظر میرسیید که تمرکز بر سیییاسییتهای پولی مقداری و هددگذاری پایٔه پولی و دیگر مقادیر کمّی در شییرایف فعلی تورمی ایران
گزینٔه مناسبتری نسبت به قاعدٔه سیاستی بر مبنای نرر بهره است.
پیشنهادهای سیاستی

با توجه به نکات مطرح شده در این گزارش ،د ستر سی محدود ک شور به منابع ارزی خود و سرمایههای خارجی ،ا ستمرار تورم از نوع ف شار

هزینه و این مشییاهده که در  ۱2سییال گذشییته حجم واقعی اعتبارات افزایش نداشییته اسییت ،سیییاسییتهای زیر در دو وجه سیییاسییت پولی و
هدایت اعتباری پیشنهاد میشود:

الف -سیاست کاهش رشد نقدینگی بهسرعت و یکباره مطلوب نیست ،اما اجرای آن در افق میانمدت الزامی است .بهواسطٔه ماهیت تورم

(فشار هزینه) کاهش یکبارٔه تورم ممکن نیست ،اما در افق میانمدت امری ضروری است .کاهش نرر تورم ،بستن تدریجی شکاد تولید،

و محدودکردن نوسانات نرر ارز حقیقی سه هدد اصلی مقام پولی است.

ب -در کوتاهمدت و با توجه به نررهای باالی تورم ،ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامٔه بانکها و کنترل نوسانات نرر ارز است .در
این راستا ،آثار ترازنامهای مداخالت ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه باشد.

ج -پس از کاهش نرر تورم به سطوح پایینتر ( ۱2-۱۵درصد در سال) ،انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانکها ،رویکرد

هددگذاری تورم ،و ابزار نرر سود چهارچوب مناسبتری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.

د -با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانکها و تخصییییص اعتبار از طریق سیییازوکار قیمت در شیییرایف کنونی اقتصیییاد و ترازنامٔه
ضعیف بانکها ،اولویتگذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است .سیاستهایی که افراد را تشویق به افزایش پساندازهای مالی میکند
و ظرفیت واسطهگرهای مالی (بانکها) را برای تٔامینمالی افزایش میدهد ،موردتوجه بیشتر قرار گیرد.

ه -اولویتبندی یا هددگذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانکها و التزام عملی به تخصیص کارای

اعتبار برا ساس مبانی اقت صادی و نیز ارائٔه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار تو صیه با شد .تقویت زیر ساختها و سی ستم نظارتی و کاهش
شدت سرکوب مالی برای اجرای مٔوثرتر سیاستهای هدایت اعتباری ضروری است.

و -انبسییاط هددگذارینشییدٔه اعتبارات و فقدان نظارت مٔوثر در نحؤه تخصیییص اعتبارات به مشییتریان خرد و کالن و دراختیارنداشییتن
ابزارهای الزم جهت برگشییت دیون نهفقف باعث تخریب بیشییتر ترازنامٔه نظام بانکی میشییود ،بلکه معارض و متزاحم سیییاسییتهای کنترل
رشد کلهای پولی و تورم خواهد بود.

ز -تدوین و اجرای سیا ست ارتباطی م شخص و سازمانیافته برای اطالع عموم از سیا ستهای اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نو سانات

نرر ارز و بهتبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایستٔه بانک مرکزی خواهد بود.
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