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خالصٔه مدیریتی

هدف این پژوهش بررسی نحوه واکنش مقامات پولی به بیثبات مالی در اقتصاد ایران است .بطور خاص این سوال مطرح است که آیا در

فرآیند سییییاسیییتگذاری پولی ،اولویت با ثبات قیمتها اسیییت یا ثبات مالیع یعنی آیا در این فرآیند ،تمرکز بر ثبات قیمتها به تحقق ثبات

مالی منجر میشییود یا خیرع و اگر مهار تورم و ثبات قیمتها لزوما به ثبات مالی منجر نمیشییود ،مالحتات ثبات مالی ونونه در سیییاسییت

پولی ونونه لحاظ میشودع

بطور کلی تا قبل از بروز بحران مالی جهانی ،رویکرد غالب در سییییاسیییتگذاری پولی توجه به ثبات قیمتها و کنترل تورم بود و در این

زمینه موفقیتهای وشمنیری نیز در عرصه ثبات اقتصادی در کشورهای مجری هدفگذاری تورم آشکار شد .اما بروز بحران مالی جهانی
کارایی و نفع خالص این وارووب را با ابهاماتی همراه سییاخت و ضییرورت توجه مقامات پولی به پویاییهای بخش مالی و انباشییت عدم

تعادلهای فزاینده در این بخش را برجسته کرد و به همین جهت راهکارهای مختلفی توسط اقتصادانان پولی و مالی برای ونونگی برخورد

با بیثباتی مالی مطرح شده است.
بررسییی مبانی نتری و مطالعات تجربی موید آن اسییت که به دلیل تعامل بخش حقیقی و بخش مالی اقتصییادها ،برجسییته بودن نقش
بانکهای بزرگ تجاری و سرمایهگذاری در اجرای سیاست پولی و به ويژه عملیات بازار باز و همچنین نقش آخرین ملجا بانک مرکزی در
صیییورت بروز بحران مالی ،تحقق ثبات پولی و مهار تورم بدون توجه به مسیییاله ثبات مالی امکانپذیر نیسیییت؛ بنونهای که در این شیییرایط

تمرکز بانکهای مرکزی بر کنترل تورم طی یک دوره نسیییبتا کوتاه دو تا سیییه سیییاله ،مانع از واکنش فعال آنها به عدم تعادلهای مالی رو به
رشیید شییده و باعز افزایش آسیییبپذیری و شییکنندگی در بخش مالی میشییود که در نهایت میتواند دسییتاوردهای آنها در کنترل تورم را
مخدوش نماید .بر این اساس پی شنهاد می شود که در اقتصاد ایران نیز وارووب سیاست پولی با در نتر گرفتن مالحتات مربوط به ثبات

مالی بازنگری شود .داللت این نتایج ،اصالح وارووب سیاست پولی هدفگذاری (انعطافپذیر) تورم و لحاظ ثبات مالی در تصمیمگیری

تعیین مسیر بهینه تورم است.

با وجود این ،لحاظ هدف ثبات مالی در وارووب سیاست پولی نیز والشها و بده-بستانهایی را بین اهداف ثبات قیمتها و ثبات

مالی به همراه خواهد شد و بصورت بالقوه با والشهایی از جنس مخاطرات اخالقی ،کاهش اعتبار سیاستگذار و همچنین مساله ناسازگاری

زمانی رو به رو خواهد بود .عالوه بر این ،تمرکز مقامات نتارتی و احتیاطی بر مساله ثبات مالی نیز میتوانند در کوتاه مدت و بلندمدت در
ساحت سیاستگذاری و اجرا دارای تضادهایی با سیاست پولی باشد که بدین منتور سازوکار و ساختاری برای حل و فصل تعارضات بین
سیاست پولی و سیاست احتیاطی مورد نیاز خواهد بود .در این خصوص ،سازوکار پیشنهادی رویکردی تحت عنوان هدفگذاری تورمی

یکپاروه است که با تاکید بر نقش مکملی سیاستهای پولی و احتیاطی ،مستلزم همکاری نزدیک بین مقامات به واسطه ایجاد کمیته ثبات
مالی برای هماهنگی اقدامات سیاستی و نتارتی است .در این راستا ،باید تصمیمات جلسات و گزارشات ادواری مربوط به ثبات مالی و

مالحتات آن بصورت مرتب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد تا توابع واکنش سیاستی نزد کارگزاران اقتصادی مشخص شود و به نوعی
در جهت سیننال دهی به انتتارات آنها موثر واقع شود.
شایان ذکر است در اقتصاد ایران وضعیت شبکه بانکی دارای اشکاالت و ضعفهای اساسی در شاخصهای مختلف سالمت و ثبات

مالی است .مشکالت ترازنامه بانکها ،تنها متاثر از جریان سپردهگیری و وامدهی و مسائل مترتب بر آن مانند نرخ سود سپرده و مطالبات

غیرجاری نیست .به عبارت دینر در بخش نتارتی ،مساله ثبات مالی بانکها نباید صرفا با تمرکز بر بخش جذب منابع (سپرده و استقراض
از بانک مرکزی) و تخصیص منابع (وامدهی به بخش خصوصی و دولتی) دیده شود .بلکه ضروری است که عوامل شکلدهنده بیثباتی

مالی در طیف وسیعی از داراییهای بانکها شامل حوزههای ارزی ،سرمایهگذاری ،بنگاهداری و امالک و مستغالت دیده شود و در اولین

گام ،با اعمال مقررات و سازوکارهای احتیاطی مختلف مانند الزامات سرمایهای کافی و نسبتهای اهرمی مشخص ،اشتهای ریسک بانکها

را مهار و درونی سازی کرد تا با پرهیز از کژمنشی و کاهش مخاطرات اخالقی ،از تامین مالی پروژههای پرریسک و یا از قراردادن داراییهای
پرتفوی در معرض ریسک زیاد جلوگیری شود .عالوه بر این ،پیشنهاد میشود که کمیته ثبات مالی فوقالذکر متشکل از مدیران واحدهای

اقتصادی ،نتارت ،اعتبارات ریالی و ارزی بانک مرکزی باشد تا در مواقع تعارض اقدامات و یا نیاز به اقدامات همزمان ،سیاستهای پولی،

اعتباری ،ارزی و احتیاطی با اجماع تصویب و اجرایی شود .البته همانگونه که مشخص است این کمیته در درون ساختار بانک مرکزی و
برای پاسخنویی به مالحتات ثبات مالی سیستم بانکی پیشنهاد شده است.
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 ۱مقدمه

پویایی و تحول سیستمهای اقتصادی سبب شده است که سیاستگذاری اقتصادی نیز در راستای نیل به اهداف آن با پیچیدگیهای متعددی
مواجه شیییود .تا قبل از بروز بحران مالی جهانی ،رویکرد غالب در سییییاسیییتگذاری پولی توجه به ثبات قیمتها و کنترل تورم بود و در این

زمینه موفقیتهای وشمنیری نیز در عرصه ثبات اقتصادی و ثبات مالی در کشورهای مجری هدفگذاری تورم آشکار شد .اما بروز بحران
مالی جه انی کارایی و نفع خالص این وارووب را با ابهاماتی همراه ساخت و این سوال را مطرح کرد که وارووب سیا ست پولی متمرکز
بر ثبات قیمتها تا وه اندازه باید اهداف ثبات مالی را مدنتر قرار دهدع بر همین اسییییاس ،طی دهه اخیر مباحز متعددی در خصییییوص
ا ستفاده از ابزارهای سیا ست احتی اطی کالن با هدف ارتقای ثبات مالی و همچنین نحوه تعامل آن با سیا ست پولی در را ستای د ستیابی به
اهداف ثبات قیمتی و ثبات مالی مطرح شده است.
بطور مشابه در اقتصاد ایران نیز در مقاطعی ،سیاست پولی با هدف کنترل تقاضا و کاهش تورم اجرایی شد و باعز شد که بطور مثال طی

دوره وهار سیییاله  ۱۳9۲-۱۳96نرخ تورم از کانال  ۳۰درصییید به کمتر از  ۱۰درصییید تنزل یافت .مهار تقاضیییا و کاهش تورم که به واسیییطه

پرداخت نرخهای سود سپرده باال انجام شد ،به و ضوح سبب ر شد بدهیهای شبکه بانکی و انبا شت ری سک در ترازنامه شبکه بانکی شد .با
وخیم شدن او ضاع بانکها در پرداخت سودهای حقیقی مثبت ،ا ستقراض بانکها از بانک مرکزی افزایش یافت و عالوه بر کاهش ان ضباط
پولی ،آسیییبپذیری شییبکه بانکی و در نتیجه بیثباتی مالی بانکها را به همراه داشییت که در نهایت با بروز شییوکهای برونزا و تحقق ریسییک

سیستماتیک ،سلسلهای از نوسانات و التهابات قیمتمی در بازارهای دارایی و کاالیی به وقوع پیوست .به عبارتی دینر ،اینگونه به نتر میرسد

که طی دوره مورد اشییاره ،تاکید بیشازحد بر ثبات قیمتها و کنترل تورم و لذا غفلت از مالحتات ثبات مالی بانکها ،سییبب شییکلگیری و
انباشت ری سکهای سی ستماتیک شده است و این ری سکها نیز پس از تحقق و بروز اختالل در بخش مالی اقتصاد ،مجددا آثار نامطلوبی بر
بخش حقیقی اقتصاد برجای گذاشته و سبب انحراف از اهداف اقتصاد کالن به ویژه نرخ تورم از مسیر بلندمدت آن شده است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران ،با توجه به ماندگاری تورم در سطوح باالی  ۳۰درصدی این سوال مطرح است که برای جلوگیری از تکرار

تجربه قبلی ،در مهار تورم تا وه میزان باید به مساله ثبات مالی نیز توجه داشتع ضرورت این بحز در شرایطی که بانک مرکزی اخیرا برای

مهار تورم ،با اعالن تورم هدف ،وارووب سیاست پولی را از مدیریت کلهای پولی به مدیریت نرخهای سود کلیدی تغییر داده است ،دو

وندان خواهد بود .در این راستا ،سوال فوق را به این شکل نیز میتوان بیان کرد که در فرآیند سیاستگذاری پولی ،آیا اولویت با ثبات قیمتها

است و یا ثبات مالیع به عبارت دینر آیا برای کاهش تورم فعلی ،میتوان با نادیدهگرفتن وضعیت ثبات مالی در سایر بازارها و نهادها و به

ویژه شبکه بانکی ،نرخ سود را به میزان معناداری افزایش دادع در صورتی که پاسخ خیر است ،این سوال مطرح خواهد شد که اگر پینیری
هدف ثبات قیمتها توسط سیاست پولی میتواند به بیثباتی مالی در سایر بازارها و کاهش سالمت مالی بانکها و موسسات اعتباری منتهی

شود و با انباشت ریسک در شبکه بانکی باعز بی ثباتی مالی در بخش مالی گردد ،مقام پولی در اجرای سیاست پولی و مهار تورم تا وه

اندازه باید مالحتات مربوط به ثبات مالی را داشته باشدع در این زمینه سازوکار عملیاتی شدن توامان ثبات قیمتی و ثبات مالی در تعامل با
نهاد نتارتی و یا تنتیم مقررات بخش مالی به وه شکلی خواهد بودع البته بدیهی است که بحز ثبات مالی در کلیت بخش مالی نیز مطرح
است ،اما با توجه به بانک محور بودن نتام تامین مالی کشور ،در این مرحله از پژوهش ،بحز ثبات مالی بیشتر بر شبکه بانکی که تحت

نتارت مقام پولی است متمرکز است .هر وند که در مراحل بعدی میتوان آن را به سطح فراگیر و در مجموعه بازاهای دارایی شامل پول
و سرمایه بررسی کرد که در این شرایط بحز ترتیبات نهادی و ارتباطات آن با سایر سیاستگذاران نیز در پینیری هدف ثبات مالی تعیینکننده

خواهد بود.

در این پژوهش برای بررسی سواالت فوق ،ابتدا به مرور ادبیات موضوع پرداخته میشود؛ در این قسمت مباحز نتری در خصوص ارتباط
سیاست پولی و ثبات مالی بررسی میشود و سپس با تکیه بر این دیدگاهها ،مطالعات تجربی پیرامون وضعیت ثبات مالی کشورهای دارای

سیا ست پولی با رویکرد هدفگذاری تورمی با توجه به دو عامل اثرگذار مهم یکی کیفیت نهادی کشورها و دینری سطح توسعه آنها بررسی
میشود .در ادامه به مرور تحوالت سیاستگذاری پولی در اقتصاد آمریکا طی دهه اخیر به عنوان یک مطالعه موردی پرداخته میشود .در این
قسمت با توجه به مطرح شدن بحز ثبات مالی در سیاست پولی ،به بررسی تضادهای اهداف و عملیات سیاستگذاری پولی و احتیاطی در

کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین ساختار و نحوه حل و فصل این تعارضها پرداخته میشود .در بخش سوم نیز این بحز با تمرکز بر کشورهای

در حال توسعه بررسی میشود .در این قسمت بحز میشود که اساسا وارووب سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم دارای وه پیششرطهایی
است و این سیاست در کشورهای مبتنی بر صادرات مواد اولیه و خام و با نتام مالی بانکمحور همانند اقتصاد ایران دارای وه والشهایی در

حوزه ثبات قیمتها و ثبات مالی است .در نهایت در بخش پایانی نیز با استفاده از این تجارب ،راهکارهای سازگار با ساختار اقتصاد ایران و
داللتهای سیاستی آن در خصوص نحوه برخورد مقام پولی با مالحتات ثبات مالی با تاکید بر شبکه بانکی ارایه خواهد شد.
۱

تبیین رابطٔه سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا

 ۲ادبیات موضوع
 ۱.۲مبانی نتری
بعد از بروز بحران مالی و ناکامی وارووب کالسیک سیاستهای پولی در جلوگیری از بحران ،سیاستهای احتیاطی کالن از مدافعان بیشتری
برخوردار شده است .هروند که این مقررات و ابزارهای احتیاطی کالن برای دستیابی به هدف ثبات مالی معرفی شده است اما بین اقتصاددانان

پولی و مالی مباحثی در خصوص اینکه آیا برای تحقق ثبات مالی باید وارووب سیاست پولی هدفگذاری تورم بازنگری شود یا خیر ،مطرح
شده است .به طور عمده سه دیدگاه در این رابطه قابل شناسایی است.

الف -دیدگاه اجماع جکسون هال (تمرکز سیاست پولی بر ثبات قیمتها)

پیروان این دیدگاه معتقدند که هر یک از مقامات پولی و مالی باید با اسییییتفاده از ابزارهای مختص خود بر همان هدف مشییییخص متمرکز

شییییوند .بدین معنی که مقامات پولی هدف ثبات قیمتها (و تثبیت اشییییغال ظرفیتهای تولیدی در سییییطوح پایدار) و در مقابل مقامات
احتیاطی کالن نیز هدف ثبات مالی را پینیری نمایند .طبق این دیدگاه مالح تات ثبات مالی تنها تا اندازهای مورد توجه مقامات پولی

خواهند بود که وشییییمانداز ثبات قیمتی و فعالیتهای اقتصییییادی را تحت تاثیر قرار میدهند .۱در میان پیروان این دیدگاه مهمترین درس

بحران مالی اخیر ،ضییرورت ایجاد یک وارووب معتبر و کارا برای اعمال سیییاسییتهای احتیاطی کالن به منتور تحقق ثبات مالی اسییت.

بنابراین زمانی که این نهاد تا سیس شد ،سیا ستگذار پولی نیز میتواند همانند گذ شته بر هدف ثبات قیمتها (و یا وارووب انعطافپذیر
آن) متمرکز شیییود و تغییرات ناشیییی از عملکرد اقتصیییاد و فرآیند انتقال پولی تحت تاثیر عوامل مالی را مد نتر قرار دهد .به عبارت دینر،
مالحتات مربوط به ثبات مالی به صورت غیرمستقیم و تا آنجایی که ارزیابی از ریسکهای سیستماتیک وشمانداز قیمتها و انتتارات از

فعالیتهای بخش حقیقی اقت صاد را تغییر دهد ،در ت صمیمات سیا ست پولی لحاظ خواهد شد .بنابراین به نوعی تبادل اطالعات و ر صد
وضعیت ثبات مالی با مقام احتیاطی کالن مورد نیاز خواهد بود.۲
شایان ذکر است،طبق این دیدگاه ،اهداف ،ابزارها و مکانیسمهای انتقال سیاست پولی و سیاست احتیاطی کالن به آسانی قابل تفکیک

است؛ در نتیجه اوال تعامالت بین ابزارهای دو سیاست پولی و احتیاطی کالن محدود است ،دوما در دوران ماقبل بحران وضعیت سیاست

پولی بطور معناداری در ت شکیل عدمتعادلها نق شی ندا شته ا ست و سوما در مقای سه با سیا ست احتیاطی کالن ،نرخ بهره کوتاهمدت ابزار
موثری برای مقابله با آن عدم تعادلها نیست در نتیجه ثبات مالی صرفا از طریق ابزارهای سیاست احتیاطی کالن محقق میشود.

این دیدگاه در مطالعه کالرد و همکارن )۲۰۱۳( ۳مدلسازی شده است .این مطالعه یک وارووب بهینهیابی مشترک بین سیاست پولی

و سیییاسییت احتیاطی کالن را با لحاظ وسییبندگیهای قیمتی و اصییطکاکهای مالی مدلسییازی کرده و آثار آن را بر ادوار تجاری تحلیل کرده
ا ست .در این مدل ،شکنندگی مالی و رفتار ری سکپذیری فزآینده بانکها منبعز از م سئولیت محدود آنها و وجود بیمه سپردهها ا ست که

باعز ریسییکپذیری فزآینده آنها در تامین مالی پروژهها به دلیل عدم بروز زیانهای بزرگ ناشییی از حمایتهای قانون تجارت با مسییئولیت
محدود می شود .بنابراین وجود الزامات سرمایهای کافی و بزرگ همواره میتواند بانکها را به درنتر گرفتن درجه ریسک وامها وادار کند و

در نتیجه اشتهای ریسک آنها را مهار نماید .عالوه بر این ،استدالل می شود که سیاست پولی وندان برای مواجهه با ونین شرایطی مناسب

نیسیییت ورا که عمدتا از طریق حجم اعتبارات و نه ترکیب آنها عمل میکند و هیچ اثر ابتدایی بر انگیزههای ریسیییکپذیری بانکها ندارد.
بنابراین برخالف مدلهایی که بر سیییکلهای اعتباری تاکید دارد ،این وارووب قائل به وجود ارتباط مسییتحکمی بین سیییاسییت نرخ بهره و
ثبات مالی نیست .در نتیجه در مواجهه با تکانههایی که بر انگیزههای ریسکپذیری بانکها بدون اثر است ،سیاست احتیاطی باید الزامات
سییییرمایهای را ثابت نگه دارد و در مقابل سیییییاسییییت پولی باید نرخ بهره را برای حفی ثبات قیمتها تعدیل نماید .همچنین در مواجهه با

تکانههایی که ریسیکپذیری بانکها را افزایش میدهد سییاسیت احتیاطی باید الزامات سیرمایهای را افزایش دهد و سییاسیت پولی نیز باید

نرخ بهره را کاهش دهد تا اندازه آثار سیییییاسییییت احتیاطی بر وامدهی بانک ها و در نتیجه تولید را کاهش دهد .بنابراین در این حالت دو
سیا ست طی سیکل در خالف جهت یکدینر حرکت میکنند .نوی سندگان همچنان ن شان میدهند که اگر انگیزههای ری سکپذیری با اندازه

وامها افزایش یابد ،بروز یک تکانه مثبت بهرهوری میتواند به سیا ست بهینه انقباض م شترک در سیا ست احتیاطی و سیا ست پولی منتهی

 ۱از پیروان این دیدگاه به برنانکه و گرتلر ( )۱999و گرینسییپن ( )۲۰۰۲میتوان اشییاره کرد که در مطالعات جدید بین و همکاران ( ،)۲۰۱۰گرلیچ ( )۲۰۱۰و سییونسییون
( ۲۰۱۲و  )۲۰۱۳نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 ۲آدریان و لیانگ ()۲۰۱۳

Collard et al.
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شود .در ونین شرایطی دو سیا ست نقش مکملی خواهند دا شت به نحوی که با افزایش الزامات سرمایهای ،نیاز به افزایش کمتر نرخ بهره

خواهد بود.
البته در برخی دینر از مدلهای اسییتاندارد کینزینهای جدید با لحاظ محدودیتهای اعتباری و بخش واسییطهگری مالی ،سیییاسییت نرخ
بهره وسیاست احتیاطی کالن (همانند محدودیت گذاشتن بر نسبت وام-به-ارزش ۱یا نسبتهای سرمایهای بانکهها) تعامالت بیشتری از
طریق اثرگذاری م شترک بر هزینه تامین مالی دارند و در نتیجه نیاز به تعامل و هماهنگی مقامات سیا ست پولی و احتیاطی برج سته خواهد

بود .به عنوان مثال ،یکی از نتایج جالب توجه در مدل سییچتی و کهلر )۲۰۱۲( ۲این اسییت که صییرف انتخاب ابزار خودش اهمیتی ندارد و
هر یک از مقامات پولی یا احتیاطی میتوانند این کار را انجام دهند ورا که مثال الزامات سرمایهای که عرضه وام را تحت تاثیر قرار میدهد
و یا نرخ بهره سیاستی کنترل شده که هر دو طرف عرضه و تقاضای وام را در بر میگیرد ،جانشین کامل هستند .در ونین شرایطی ،راه حل

بهینه از طریق بهینهیابی هماهنگشییده دو ابزار یعنی زمانی که هر یک از سیییاسییتگذران پیامدهای ابزارش بر سیییاسییتگذار دینر را در نتر
میگیرد ،قابل دستیابی است.۳

در اینجا بحز مهم آن است که درگیرشدن بانک مرکزی در ثبات مالی میتواند اعتبار آن در تحقق ثبات قیمتی را تحت تاثیر قرار دهد و

این نیز ممکن است از طریق دو کانال روی دهد یکی شهرت و دینری ناسازگاری زمانی .نخست اینکه ورود بانک مرکزی به مساله ثبات مالی

مستلزم اعمال قدرتمندتر سیاستهای بازتوزیعی و همچنین عملیات شبه-مالی دولت است .بدیهی است که این امر نیز نیازمند مسئولیتپذیری

بیشتر و حمایتهای اقتصاد سیاسی است که میتواند بحز استقالل بانک مرکزی را خدشه دار کند و در نتیجه فشارهای سیاسی را افزایش
دهد .مورد دوم این است که درگیر شدن بانک مرکزی در ثبات مالی میتواند مشکالت نازساگاری زمانی مهمی برای سیاست پولی ایجاد کند.
ورا که تحت این فرآیند در صورتی که مشکالت بنیادی عدم تعادلها و بدهیهای انباشت شده متعاقب بروز بحران مورد توجه قرار نگیرد،
ممکن است بانک مرکزی نقدینگی بیشتری نسبت به آن ویزی که در مسیر ثبات قیمتی بلندمدت مورد نیاز است ،تزریق نماید.

در مجموع مطالعات این دیدگاه ن شان میدهد که اوالً ،سیا ستهای احتیاطی کالن برای مقابله با سیکلهای مالی (نا شی از انتتارات
ب سیار خو شبینانه یا انتتارات کاهش ری سک) و افزایش رفاه مفید ا ست؛ ثانیاً ،تحت تاثیر ماهیت همافزایی ابزارهای دو سیا ست م سائل

هماهنگی بالقوهای وجود دارد ،هروند که شروع سیا ستهای احتیاطی کالن تابع واکنش بهینه سیا ست پولی را وندان تغییر نمیدهد .با
این وجود ،سیییوالی که مطرح شیییود نحوه مواجهه این دیدگاه با نقش بانکهای مرکزی به عنوان آخرین وامدهنده اسیییت ورا که بعد از بروز

بحران مالی ،این بانکهای مرکزی هسیییتند که به عنوان آخرین ملجا به اعطای خطوط اعتباری به بانکها و موسیییسیییات دارای کسیییری اقدام
میکنند و یا با اجرای سیییاسییتهای تسییهیل مقداری و بازخرید اوراق و داراییهای نهادهای مالی با هدف تحریک اقتصییاد ،از بروز شییرایط
خشکی اعتبار و کمبود نقدینگی جلوگیری میکنند که این امر نیز خود میتواند در آینده فشارهای تورمی را ایجاد کند.
ب -دیدگاه سیاست پولی محافتهکارانه

در این رویکرد استدالل می شود که تمرکز بانک های مرکزی بر کنترل تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه دو تا سه ساله مانع از واکنش فعال

آنها ن سبت به عدمتعادلهای مالی رو به ر شد می شود .4پیروان این دیدگاه اعتقاد دارند که سیکل مالی بطور کامل تو سط سیا ستهای
احتیاطی قابل کنترل نی ست و از طرق متعدد و عمدتا غ یر خطی بر ادوار تجاری اثر میگذارد .از سوی دینر ،سیا ست پولی نیز میتواند

رفتار ریسک پذیری واسطهگران بخش مالی را تحت تاثیر قرار دارد و متقابال شکنندگی و بی ثباتی نهادهای مالی نیز فرآیند انتقال پولی و
وشییییم انداز ثبات قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین مالحتات ثبات مالی باید به عنوان بخشییییی از اهداف ثانویه راهبردهای

سیا ست پولی مد نتر قرار گیرد؛ همچنین از آنجا که سیکلهای مالی معموال طوالنی تر از سیکل های تجاری ه ستند ،5این اقدام سبب
طوالنی تر شدن افق دید مقامات سیاست پولی می شود .به عبارت دینر ،داللت این دیدگاه ،اصالح وارووب هدفگذاری انعطافپذیر
تورم و لحاظ ثبات مالی در تصمیمگیری تعیین مسیر بهینه تعدیل شده تورم است که ا ز این جهت دیدگاه سیاست پولی محافتهکارانه 6را

شبیهسازی میکند.

Loan-to-Value ratio
Cecchetti & Kohler

1
2

 ۳مطالعات دینری مانند کانان ،ربانال و اسکات ( ،)۲۰۰9آنجلینی ،نیری و پانتهآ ( ،)۲۰۱۱داراق ،سورنسن و رودرینز ( ُ)۲۰۱۱المبرتینی ،مندسینو و پانزی (،)۲۰۱۱
بایلو ،مه و ژانگ ( ،)۲۰۱۲نیز نتایج مشابهی در یک وارووب پویا مبتنی بر شاخصهای رفاه و یا حداقل سازی توابع زیان ارایه کردهاند.

 4این دیدگاه استراتژيهای سیاست پولی که توسط باریو و لوی ( ،)۲۰۰۲وایت ( )۲۰۰6و آیسینگ ( )۲۰۱۱ارایه شده است را مورد تاکید قرار میدهد.
 5درخمن ،باریو و تساتسارونیس ( )۲۰۱۲شواهد تجربی این بحز را ارایه کردهاند.

Leaning against the wind
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در این راسییتا وودفورد ( )۲۰۱۲پیرو مدل کوردیا و وودفورد )۲۰۱۱( ۱مدلی را برای تحلیل داللتهای عدم تعادلی مالی در سیییاسیت

پولی ارایه کرده ا ست .برای اینکار نیز یک مدل خال صه شده که در آن متغیر درونزایی مانند اهرم مالی بر احتمال بروز بحران اثرگذار ا ست
را در نتر میگیرد و بررسییی میکند که لحاظ ثبات مالی در وارووب هدفگذاری تورم تا وه میزان سیییاسییت پولی بهینه متعارف را تحت
تاثیر قرار میدهد .در این شییرایط قاعده بهینه عالوه بر شییکاف تولید و تورم شییامل نماگری از ریسییکهای سیییسییتماتیک بخش مالی نیز

خواهد شد .به عبارت دینر در این ن سل از مدلها کانال ری سکپذیری بانکها (وا سطهگرهای مالی) در وارووب سیا ست پولی و اقت صاد

کالن لحاظ میشود.نتایج نشان میدهد که در قاعده بهینه پولی ،مالحتات ثبات مالی طی مسیر تعدیل مد نتر قرار میگیرد اما هدف اولیه
ثبات قیمت ها در افق طوالنی تر و میان مدت مد نتر خواهد بود .این مدل داللت بر آن دارد که به عنوان مثال در مواجهه با رونق اعتبار،
سیاست پولی حتی اگر مستلزم کاهش موقت شکاف تولید و تورم به سطوح مورد هدف میان مدت خود نیز باشد ،مداخله نماید.

بدیهی است در وارووب دیدگاه محافتهکارانه سیاست پولی ،بانک مرکزی با مراوده (بده-بستان) بیشتری بین اهداف وندگانه مواجه

خواهد شییید و لذا نیاز به اعتبار بیشیییتری برای هدف ثبات قیمتها خواهد داشیییت که این امر هر وند وارووب سییییاسیییت پولی را عوض

نمیکند ولی پیچیدگی های آن را افزایش ميدهد .وودفورد ( )۲۰۱۲اعتقاد دارد که این پیچیدگی تا زمانی که قاعده بهینه پولی داللت بر
تعهد به هدف ثبات قیمتها با شد ،م شکل وندانی نخواهد بود .این بدان معنا ست که هر گونه انحراف سطح قیمتها که منبعز از تغییر

انتتارات از و شمانداز ری سک و بروز بحران مالی ن شات گیرد ،باید معکوس و مدیریت شود .این دیدگاه در حال حا ضر تو سط تعدادی از
بانکهای مرکزی همانند بانک مرکزی اروپا ( )ECBعملیاتی شده است.

ج -دیدگاه معادل بودن ثبات مالی با ثبات قیمتی (تمرکز بر ثبات مالی)

دیدگاه سوم معتقد است که باید در اهداف سیاست پولی تغییر اساسی ایجاد کرد .در این دیدگاه استدالل میشود که ثبات قیمتها و ثبات
مالی آنقدر به یکدینر گره خوردهاند که تفکیک بین این دو امکانپذیر نیسییت در نتیجه سیییاسییت پولی در هر وارووبی که باشیید نقش اول
تامین ثبات نتام مالی را بر عهده دارد و باید کژکاردهای بازارهای مالی را اصیییالح نموده و فرآیند انتقال سییییاسیییت پولی را تطهیر نماید.
عالوه بر این با توجه به مسییییاله ناسییییازگاری زمانی و همچنین خطرات مرتبط با سییییلطه بخش مالی ( )Financial Dominanceهمکاری

سیاست پولی با هدف ثبات مالی حیاتی است.۲

یکی از مدلهایی که واب ستگی نزدیک سیا ست پولی و ثبات مالی را دربر میگیرد ،تئوری مداخله برونرمیر و سانیکوف )۲۰۱۲( ۳ا ست

که اصطکاکهای مالی را در قلب مکانیسم انتقال سیاست پولی قرار میدهد .طبق این تئوری ،ثبات قیمتها ،ثبات مالی و ثبات بودجه به

دلیل اصیییطکاکهای مالی به یکدینر گره خوردهاند .بنابراین در زمان افول ،سییییاسیییت پولی بهینه باید قفلهای ترازنامه ای که مانع جریان
وجوه بین بخشهای فعال اقت صاد ا ست ،شنا سایی و آنها را باز کند .در دوران رونق نیز ،به منتور جلوگیری از ناترازیهایی که اقت صاد را
ن سبت به شوکهای نقدینگی و خطرات سقوط قیمتها آ سیبپذیر می سازد ،یک نوع هو شیاری و ظرافت برای اقدامات پی شنیرانه الزم

است.

در این دیدگاه ارتباط نزدیک بین ثبات قیمتی و ثبات مالی از این حقیقت نشات میگیرد که ثبات و سالمت واسطهگران بخش مالی درجه
خلق پول درونی و همچنین قیمت ریسک در اقتصاد را تعیین میکند .بنابراین سیاست پولی با بازتوزیع ثروت باید به نحوی عمل کند که آثار

بزرگنمایی شده ناشی از تنگناهای ترازنامهای را کاهش دهد .به عنوان نمونه ،کاهش نرخ بهره میتواند ارزش اوراق قرضه بلندمدت را افزایش
دهد و در نتیجه ترازنامه بانکها را تفویت نماید .همچنین ،خرید داراییهای مشخصی مانند اوراق رهنی با حمایت از بهای امالک و مستغالت
سبب کمک به خانوارهایی میشود که از بار بدهی مازاد رنج میبرند.
در جدول زیر خالصهای از سه دیدگاه آمده است.

Curdia &Woodford
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 ۲البته افرادی مثل والن ( )۲۰۱۳اعتقاد دارند که با وسیعتر کردن اهداف بانک مرکزی و لحاظ ثبات مالی ،ثبات قیمتی و شکاف تولید ،مروادههای موجود بین اهداف به
شکل کارایی مدیریت میشود و در نتیجه ناسازگاری زمانی بروز نخواهد کرد.

Brunnermeier & Sannikov

۴
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جدول  - ۱نگرشهای سیاست پولی به ثبات مالی
عدم دخالت
(اجماع جکسون هال)
عدم تغییر وارووب سیاست پولی

آثار محدود سیاست پولی بر اعتبار و

سیاست پولی

ریسکپذیری
ابزار ناکارا برای مواجهه با عدم

سیاست احتیاطی

تعادلهای مالی

تعامل سیاستها

مالحتات
مدل

بینابین
(سیاست محافته کارانه)
ثبات مالی هدف ثانویه است

گسترش افق سیاست پولی
اثرگذاری بر رفتار ریسکپذیری

حداکثر دخالت
(ثبات مالی به مثابه ثبات قیمتی)
اهداف همزاد و پابهپا هستند.
رفع اختالالت ترازنامهها.

جلوگیری از عدم تعادلهای مالی
در دوران رونق

موثر و مشخص

عدم توانایی کنترل سیکل مالی

عدم تمایز آن با سیاست پولی

تعامل محدود و تفکیک آسان اهداف

شکنندگی مالی بر انتقال پولی و

ثبات مالی و ثبات قیمتی به یکدینر

نحوه هماهنگی

نحوه هماهنگی

و ابزارها

ثبات مالی اثرگذار است

نقش آخرین وامدهنده بانک مرکزی

سنگین کردن وظایف پولی

سونسون ()۲۰۰7؛ کالرد و همکاران

باریو

وودفورد ()۲۰۱۲

()۲۰۱۳

گره خورده اند.

مشکالت ناسازگاری زمانی
برونرمیر و سانیکوف ()۲۰۱۲

د -کدام سیاستع

بدیهی اسییت که سییه دیدگاه فوق داللتهای متفاوتی برای وارووب نهادی بهینه سیییاسییتهای ثبات قیمتی و ثبات مالی دارند .در دیدگاه
عدم مداخله (اجماع جکسیییون هال) تا زمانی که اشیییتراکگذاری اطالعات بین مقامات پولی و احتیاطی به خوبی انجام شیییود ،هیچ گونه
نیازی به تعامل دو سیا ستگذار نی ست .در مقابل ،در دیدگاهی که معتقد ا ست ثبات قیمتها و ثبات مالی بطور عمدهای همپو شانی دارند،

تفکیک دو هدف و ابزارهای آنها برای رسیدن به آن اهداف مشکل است.
هر وند که هر یک از این دیدگاهها به اهمیت تعامل سیییاسییت احتیاطی و سیییاسییت پولی در تحقق هدف ثبات مالی واقف هسییتند اما
سطوح برداشت از این تعامل ،اثربخشی سیاست احتیاطی مستقل ،اندازهای که سیاست پولی میتواند منبع بیثباتی مالی باشد و اندازهای

که سیییاسییت پولی میتواند مانع بروز بیثباتی مالی شییود ،علیالخصییوص در زمانهای بحران متفاوت اسییت .نخسییت ،اگر اثرات متقابل
ارتباط دو سیا ست شدید با شد ،هنگامی که بانک مرکزی هر دو هدف را دنبال میکند ،نقش همکاری دو نهاد ب سیار برج سته خواهد بود.

همچنین ،اگر سیاست پولی در زمانهای بحران قادر به تثبیت بخش مالی نباشد ،ممکن است همکاری دو نهاد مفید باشد ورا که فی نفسه
بسیاری از ابزارهای سیاست پولی غیر متعارف (مانند تغییر ذخایر قانونی) به عنوان ابزارهای بالقوه سیاست احتیاطی دیده می شود .عالوه

بر این با توجه به اینکه بعد از ترکیدن حبابها ،بانکهای مرکزی در خط مقدم بسییییتههای حمایتی هسییییتند ،باید از قبل انگیزه کافی برای

سیاست محافتهکارانه در مقابل شکلگیری حبابها داشته باشند.

 ۲.۲مطالعات تجربی

برخی از مباحثی که بعد از بروز بحران مالی اخیر شکل گرفته است اعتقاد دارد که وارووب هدفگذاری تورم یکی از دالیل اصلی شکست

مقامات دولتی در واکنش به توسیعه عدم تعادلهای مالی و افزایش بیثباتی مالی بوده اسیت .بوردو و ویالک )۱998( ۱نشیان میدهند که

در میان وندین بحران مالی که طی قرن نوزدهم و بیسییتم روی داده اسییت ،شییدیدترین آنها در دورههای بعد از تورمزدایی عمده و ناگهانی

اتفاق افتاده است .از جمله مهمترین دالیلی که برای این ارتباط ارایه میشود عبارتند از:

Bordo & Wheelock
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الف -با تمرکز بر هدفگذاری تورم ،دولتها ممکن ا ست توجه سطحی به و ضعیت بازارهای مالی دا شته با شد و از عدم تعادلهای آن

غفلت داشته باشند( .برونرمیر و همکاران)۲۰۱۰ ،
ب -تورم پایین و پایدار همراه با یک سیا ست ضدتورمی معتبر امکان شنا سایی و رويت عدم تعادلهای مالی مانند حباب داراییها را
سییختتر میکند .آماتو و شییین )۲۰۰۲( ۱معتقدند که در مدلهایی که در آن کارگزاران نسییبت به وضییعیت اقتصییاد (مانند تورم) اطالعات
ناقصییی دارند اما به طور کامل به سیییننالهای اعالم شییده توسییط دولت باور دارند (سیییننالهای بسیییار معتبر) ،به دلیل دادن وزن زیاد به

سییینگنالهای دولت نسییبت به آنچه بنیانهای واقعی اقتصییاد اسییت ،عقاید کارگزاران میتواند دوار اختالل شییود .در ونین شییرایطی ممکن
ا ست اعالنهای تورم ن سبت به و ضعیت اقت صاد مخدوش با شد و در نتیجه عدم تعادلهای مالی شکل گرفته و گ سترش یابد .تحت ونین
شرایطی دولت میتواند قربانی موفقیت خود شود که در ادبیات به عنوان پارادوکس اعتبار شناخته می شود (باریو۲۰۰5 ،؛ باریو و لوی،۲

۲۰۰۲؛ مونتز و پیکسوتو)۲۰۱۴ ،۳

ج -در شییرایط عادی ،پایبندی به سییطوح تورم پایین سیییاسییت اقتصییادی را خیلی محدود میکند؛ به نحوی که با نزدیک شییدن نرخ

سیییاسییتی به محدوده صییفر ،در صییورت بروز رکود امکان اثرگذاری نرخ بهره برای بهبود اقتصییاد را کاهش میدهد (عدم انعطاف نرخ بهره

نزدیک صفر در مواجهه با رکود).
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با وجود این مباحز ،یک دیدگاه قدیمی توسییط شییوارتز ( )۱995بیان شییده و اسییتدالل میکند که دورههای همراه با سییطوح قیمتی

بیثبات منجر به برداشییتهای اشییتباه کارگزارن نسییبت به آینده اقتصییاد و بازدهی حقیقی سییرمایهگذاری میشییود و در نتیجه به تصییمیمات

وامدهی و قرضگیری ناکارا ،افزایش نکول وامها ،اخالل در سییبد وام شییبکه بانکی و افزایش ورشییکس یتگی منجر میشییود .در این شییرایط

هدفگذاری تورم سیبب بهبود پیشبینی پذیری سییاسیت اقتصیادی میشیود و درجه نااطمینانی نسیبت به سیطوح قیمتی در بلندمدت کاهش

میيابد.

علیرغم پیشییرفت ادبیات بنتر میرسیید کماکان دو سییوال اصییلی وجود دارد اینکه آیا اجرای هدفگذاری تورم با شییکنندگی مالی بیشییتر
همراه اسیییتع دوم اینکه آیا واقعا بانکهای مرکزی که بر ثبات قیمتها متمرکز میشیییوند ،بحز ثبات مالی را در سییییاسیییتگذاری نادیده

میگیرندع این موضییییوع تا قبل از بروز بحران مالی اخیر وندان مورد توجه نبود .بعد از بروز بحران مالی مطالعات مختلف از زوایایی

متعددی به این بحز توجه کردهاند .در ادامه این مطالعات با تمرکز بر دو بعد کیفیت نهادی ک شورها و همچنین سطح تو سعه آنها برر سی
میشود.

الف -اثر کیفیت نهادی کشورها
بعد از بحران مالی اخیر ،بحز کیفیت نهادی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است .کشورهای دارای نهادهای باکیفیت باال نسبت به
ک شورهایی که دارای کیفیت نهادی پایینتری ه ستند ،به طور موثرتری قادر به طراحی و صورتبندی سیا ستهای اقت صادی برای مقابله با

شوکهای اقتصادی هستند .فازیو و همکاران )۲۰۱8( 5بحز میکنند که اعتماد افراد به دولت در کشورهای غیرفاسد نسبت به کشورهای

ب سیار فا سد بی شتر ا ست .بنابراین میتوان این نکته را آزمون کرد که آیا اثر هدفگذاری تورم بر ثبات مالی به کیفیت حکمرانی دولت مرکزی
واب سته است یا خیر .البته باید یک سطح حداقلی از اعتماد به دولت و مقامات سیاستگذار برای اثربخ شی سیاستها وجود داشته باشد.

همچنین ممکن ا ست به دلیل سطح ب سیار باالی حکمرانی و وجود حداقلی از شرایط ثبات مالی ،هدفگذاری تورم اثرات وندان معناداری
بر ارتقای ثبات مالی ندا شته با شد .6بدین منتور آنها با تحلیل اطالعات شبکه بانکی  66ک شور طی دوره زمانی  ۱998-۲۰۱۴به برر سی

این مو ضوع پرداختهاند که کیفیت نهادی ک شورهای مختلف ونونه در ک شورهایی که هدفگذاری تورم دارند و یا ندارند ،میتواند بر ثبات
مالی تاثیر گذار باشد.

نتایج فازیو و همکاران ( )۲۰۱8نشییییان میدهد ثبات مالی بانکها در کشییییورهای با کیفیت نهادی باال که دارای وارووب هدفگذاری

تورم هسیییتند وندان تفاوتی با کشیییورهای فاقد وارووب هدفگذاری تورم ندارد ،در حالی که کشیییورهای با کیفیت نهادی متوسیییط از این

وارووب منتفع شدهاند .عالوه بر این ،در ک شورهای با سطوح پایین کیفیت نهادی ،ثبات مالی و هدفگذاری تورم رابطه معکو سی دارند.
Amato & Shin
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Borio & Lowe
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Montes & Peixoto
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Schwartz
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Fazio et al
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این امر نشییاندهنده وجود منحنی معکوس  Uشییکل بین هدفگذاری تورم و ثبات مالی با توجه به سییطوح مختلف کیفیت نهادی اسییت .به

عبارت دینر ،در ک شورهای دارای نهادهای با کیفیت ،هدفگذاری تورم ،ن سبت به ک شورهایی که هدفگذاری تورم ندارند ،ثبات مالی بی شتر
یا کمتری ایجاد نمیکند .اما بانکهای کشییورهای دارای نهادهای با کیفیت پایین ،تحت سیییاسییت هدفگذاری تورم عملکرد ضییعیفتری
دارند .به عبارت دینر برای اثربخشی سیاست هدفگذاری تورم و ایجاد منافعی برای ثبات مالی ،یک حداقلی از اعتماد و اعتبار برای دولت

الزم ا ست و در نتیجه سیا ستی که تو سط یک دولت کم اعتبار و یا فاقد کیفیت نهادی منا سب اجرا شود ب صورت درونزا شک ست خواهد

خورد .همچنین در کشیییورهای دارای کیفیت حکمرانی متوسیییط هدفگذاری تورم و ثبات قیمتها میتواند به سیییطح باالتری از ثبات مالی
بانکها منجر شود .بنابراین تعهد به ثبات قیمتها همراه با شفافیت و م سئولیتپذیری بی شتر که از ویژگیهای ک شورهای دارای هدفگذاری

تورم است ،در کشورهایی که دارای کیفیت نهادی نه خیلی باال و نه خیلی کم هستند ،باعز کاهش رفتار ریسکپذیری بانکها میشود.
ب -اثر سطح توسعه کشورها

فراپا و میسیییونیر )۲۰۱۰( ۱وضیییعیت نتام مالی در  ۱7کشیییور توسیییعه یافته مشیییتمل بر دو گروه کشیییوری دارای هدفگذاری تورم و فاقد

هدفگذاری تورم بررسیی کرده اسیت و نشیان میدهد که هدفگذاری تورم با قیمتهای حقیقی باالتر در مسیکن و نسیبت قیمت-به-اجاره
باالتر همراه است و به نوعی این نسبت باال را نشانهای از بیثباتی مالی میداند؛ به بیان دینر بصورت نسبی در کشورهای مجری وارووب

هدفگذاری تورم ،بخش مالی بیثبات اسییت .در مقابل ،کاسییترو )۲۰۱۱( ۲با تخمین قواعد تیلور انباشییته شییده از نوع خطی ،غیرخطی و
غیرمتقارن میزان واکنش و مالحتات بانک انگلسییییتان ،فدرال رزور و بانک مرکزی اروپا به بحز ثبات مالی را بررسییییی کرده و نتیجه

میگیرند که به نتر میر سد تنها بانک مرکزی اروپا در مواقع گ سترش عدم تعادلهای مالی ،ن سبت به انقباض سیا ست پولی اقدام میکند.
باکسییا و همکاران )۲۰۱۳( ۳نیز این موضییوع را برای کشییورهای آمریکا ،بریتانیا ،اسییترالیا ،کانادا و سییوئد بررسییی کرده و نتیجه میگیرد که
رویکرد این بانکها ن سبت به عدم تعادلهای مالی بی شتر درمانی ا ست تا پی شنیری؛ به عبارت دینر ،سعی کردهاند در زمانهای تنش مالی و

بروز بحران نرخهای بهره را کاهش دهند تا اینکه بخواهند در مقابل افزایش ریسیییکها و تشیییکیل حبابها نرخ بهره را افزایش دهند .فوجیو
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( )۲۰۱6با مطالعه  ۲6ک شور نوظهور این نکته را برر سی کرده که آیا آ سیبپذیری مالی در ک شورهای با هدفگذاری تورم با غیرهدفگذاری
تورم متفاوت اسییتع نتایج وی نشییان میدهد که سیییاسییت پولی در کشییورهای دارای هدفگذاری تورمی نسییبت به ریسییکهای مالی از

حساسیت باالیی برخوردار است و حتی علیرغم واکنش سیاستگذار به عدم تعادلهای مالی ،شکنندگی مالی در این کشورها بیشتر است.
این دیدگاه بر خالف دیدگاهی است که بیان میکند سیاست پولی با ابزار نرخ بهره میتواند ثبات بخش مالی را ارتقا دهد و در نتیجه داللت

بر آن دارد که تورم باید مهمترین هدف سیییاسییت پولی باشیید و سیییاسییتهای احتیاطی کالن نیز برای تحقق ثبات مالی به مقامات احتیاطی
سپرده شود.

تجارب فوق نشییان میدهد که هدفگذاری تورم نیاز به یکسییری پیششییرطها دارد و عالوه بر این ،اثرات آن در سییطوح مختلف کیفیت

نهادی و میزان توسعه کشورها متفاوت است؛ لذا تا زمانی که این مباحز مورد مالحته سیاستگذاران اقتصادی قرار نگیرد حصول اهداف

هدفگذاری تورم بدون اخالل در سییییایر اهداف کالن و من جمله ثبات مالی مقدور نخواهد بود .با توجه به اهمیت این موضییییوع ،در ادامه
ابتدا به مرور ساختار سیاستگذاری مرتبط با ثبات قیمت و ثبات مالی در اقتصاد آمریکا پرداخته می شود و سپس به بررسی این سیاستها

در اقتصادهای در حال توسعه پرداخته میشود.

 ۳مطالعه موردی :سیاستهای پولی و احتیاطی در آمریکا

در این قسمت به بررسی تحوالت سیاستگذاری پولی در ایاالت متحده طی دهه اخیر پرداخته می شود و اینکه ونونه فدرال رزرو مسئول

هر دو هدف ثبات مالی و سیاست پولی شده است ،و وه تعارضهایی بین این دو هدف ممکن است وجود داشته باشد ،بررسی میشود.

وارووب تنتیم سیاستگذاری اقتصادی در ایاالت متحده دارای اهداف اقتصادی و مالی متعدد همراه با یک سیستم پیچیده برای حل

تعارضات بین این اهداف است .در کنار اهداف حداکثر اشتغال  ،ثبات قیمتها و ثبات مالی ،این اهداف شامل



حمایت از مصرف کنندگان ،سپرده گذاران و سرمایه گذاران؛

اطمینان از یک سیستم مالی عادالنه ،منتم  ،شفاف  ،رقابتی و کارآمد؛
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تسهیل تشکیل سرمایه؛

تقویت بازار رهنی ثانویه؛
و حفی یک سیستم بانکی ایمن و سالم است.

۱

مسئولیت اصلی این اهداف با هشت نهاد نتارتی مالی فدرال است که بخشی از شورای نتارت بر ثبات مالی ( )FSOCهستند .به هر

یک از این هشت نهاد بیش از یک هدف محول شده است و مسئولیت دستیابی به بسیاری از این اهداف نیز به بیش از یک نهاد اختصاص

یافته است.
اگروه فدرال رزرو در مسئولیت نتارتی خود دستخوش تغییرات وشمنیری شده است  ،اما تنها مقام ناظر احتیاطی نیست و سایر نهادهای
۲

 FSOCنیز مسئولیت نتارت احتیاطی در حیطه اختیارات مربوطه خود دارند .حتی در محدوده نتارت بانکی  ،این مسئولیت فدرال رزرو هنوز
با شرکت فدرال بیمه سپردهها( FDIC ۳که بر اکثریت قریب به اتفاق بانک ها نتارت می کند) و دفتر نتارت بر ارز( )OCC( 4که بر

بزرگترین بانک ها نتارت می کند) ،مشترک است .اما ،آنچه که فدرال رزرو را از سایرین متمایز می کند این است که طبق قوانین کنگره ،هم از

مقامات سیاستگذاری پولی و هم از مقامات تنتیمگری احتیاطی بر شرکتهای هلدینگ بانکی و موسسات مالی غیربانکی مهم برخوردار است.

در نتیجه اهداف سیاست پولی فدرال رزرو می تواند هم بر هدف تنتیمگری احتیاطی آن تأثیر بنذارد و هم از آن تاثیر پذیرد .همچنین ،اهداف
سیاست پولی به طور طبیعی باعز می شود که فدرال رزرو نگران ثبات مالی و ریسک سیستمی کلیت بخش مالی یعنی ویزی فراتر از ایمنی و
سالمت تک تک موسسات مالی باشد .این در آمیختگی سیاست های پولی و نتارت احتیاطی در فدرال رزرو است که مسئله را جالب توجه

می کند .در ادامه این قسمت به بررسی وجود تعارض در مرحله سیاستگذاری پولی و احتیاطی در کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین تعارضهایی

در مرحله اجرای سیاست پولی و احتیاطی و نحوه حل و فصل آنها پرداخته میشود.

 ۱.۳تعارض در اهداف سیاستی

اهداف سیا ستهای پولی که تو سط کنگره به فدرال رزرو اخت صاص یافتها ست به طور عمده تحت وظایف دوگان حداکثر ا شتغال و ثبات
قیمتها یاد میشود .هدف تنتیمگری مالی نیز بطور معمول بر حسب حفی ایمنی و سالمت سیستم بانکی دیده میشود اما در فدرال رزور
میتواند در سییطحی فراگیر برای انعکاس ثبات بخش مالی و عملکرد روان بازارهای مالی دیده شییود .این اهداف که هر یک میتواند ثبات

مالی و اقتصیییاد کالن را برای دسیییتیابی به حداکثر رشییید پایدار و ثبات قیمتها در بلندمدت فراهم کند ،بطور بالقوه در تئوری سیییازگار

ه ستند .فدرال رزرو به دلیل مالحتات اندازهگیری ،بطور صریحی حداکثر ا شتغال را هدفگذاری نمیکند ورا که انجام این کار میتواند به
ایجاد ورخههای رونق و تشیییدید آن منجر شیییود .برای تورم نیز نرخ دو درصییید که بیشیییتر با وارووب یک اقتصیییاد پویا و در حال رشییید
سازگارتر است را هدف قرار میدهد .بطور مشابه سیاست احتیاطی کالن نیز به دنبال حذف ریسک نیست ،بلکه بر کاهش ریسکهای مالی
متناسب با مسیر حداکثر رشد پایدار اقتصاد متمرکز است .با وجود اینکه هدف نهایی هر دو سیاست پولی و احتیاطی کالن بر مسیر رشد
پایدار اقت صاد متمرکز ا ست ،هیچ گونه معیار قابل م شاهده م شخ صی برای مفهوم حداکثر ر شد پایدار بلندمدت وجود ندارد .بنابراین در

سیییاسییتگذاری پولی ،کمیته بازار باز فدرال )FOMC( 5به دنبال کنترل انحراف تورم و بیکاری از مسیییر بلندمدت آن اسییت .در خصییوص
سیییاسییت احتیاطی کالن نیز معیار مورد اجماعی برای ثبات مالی وجود ندارد و معیارهایی که تا کنون نیز معرفی شییده اسییت توانایی کافی

برای هشدار اولیه بروز بیثباتی ندارند تا بتوان بر مبنای آن تغییرات مشخصی در ابزارهای احتیاطی اعمال کرد.

وجود اهداف قابل اندازهگیری داللتهای مهمی برای هدایت سیییاسییتها دارد .مقامات پولی برای ارتباط دادن اقداماتشییان به اهداف
سیاست پولی دارای مدلهای مقداری هستند .ولی هیچ یک از مقامات پولی و مقامات احتیاطی (خرد و کالن) از این مدلها برای اهداف

قابل اندازهگیری ثبات مالی برخوردار نیسییییتند .فراتر از این ،مقامات احتیاطی کالن از مدل مقداری قابل قبول برای ارتباط دادن اقدامات

سیاست خود به تغییرات تورم و تولید نیز برخوردار نیستند .یکی از دالیل عمده آن نیز به بحز پیچیدگی بخش مالی و اینکه پویاییهای آن

از بخشهای مختلفی ن شات میگیرد و در نتیجه لحاظ آن را در مدلهای اقت صاد کالن د شوار کرده ا ست ،بر میگردد .این م شکل هنگامی
رخ میدهد که از مقامات پولی درخوا ست شود که برای کاهش بیثباتی مالی از م سیر سیا ست پولی بهینه و مطلوب خود منحرف شوند.
Financial Services Oversight Council
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 ۲اهدافی که در حال حاضییر برای فدرال رزرو تعیین شییده شییامل ترویج س ییسییتم پرداخت کارآمدتر ،اجرای قوانین حمایت از حقوق مصییرف کننده و اجرای قوانین ضیید
انحصاری در مورد ادغام بانکها و شرکتهای هلدینگ بانکی است.
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مت قابال ممکن ا ست از مقامات احتیاطی کالن درخوا ست شود که برای حمایت از اهداف اقت صاد کالن از سیا ستهای بهینه خود فا صله

بنیرند؛ به عنوان مثال الزامات سیییرمایهای بانکها را کاهش دهند تا با افزایش وامدهی رشییید اقتصیییادی را ارتقا دهد در حالی که این امر
باعز بروز ریسکهای بیثباتی مالی میشود .در ادامه این تعارضها در کوتاهمدت و بلندمدت بحز میشود.
الف -تضاد در کوتاه مدت

سیاست پولی از کانالهای متفاوتی با اثر گذاری بر تقاضای کل متغیرهای اقتصاد کالن را تحت تاثیر قرار میدهد .یکی از کانالهای مهم

ریسکپذیری است که از طریق کاهش نرخ بهره باعز افزایش تمایل کارگزاران اقتصادی به افزایش سطح بدهی و اهرمهای مالی می شود.
متقابال یکی از کارکردهای مهم مقررات احتیاطی کالن کاهش سیییطوح بدهی و ریسیییکپذیری به سیییطوح نرمال اسیییت؛ در نتیجه این دو
سیاست ممکن است در خصوص اندازه بهینه اهرم مالی و ریسکپذیری در اقتصاد با تعارض همراه شوند .این موقعیت به ویژه طی دوران

ترمیم اقتصییاد بعد از بروز بحران که بسییتههای نجات طراحی میشییود ممکن اسییت روی دهد؛ یعنی زمانی که سیییاسییت پولی برای تحریک
ر شد اقت صادی اجازه تامین مالی م صرف و سرمایهگذاری را میدهد ،اما مقامات احتیاطی کالن ممکن ا ست بر تقویت تعادلهای ترازنامه

کارگزاران ،به ويژه بنگاههای مالی متمایل باشند.

در مطالعه صندوق بینالمللی پول ( ۲۰۱۱و  )۲۰۱۳بحز تفکیک مسئولیت سیاست پولی و سیاست احتیاطی کالن با دو هدف ثبات

قیمتی و ثبات مالی مطرح شییده اسییت .در مدل پایه ،سیییاسیت پولی صییرفا به دنبال ثبات قیمتی اسییت ورا که نمیتواند تمام منابع بیثباتی
مالی را تحت پو شش قرار دهد .سیا ست احتیاطی نیز صرفا به دنبال ثبات مالی ا ست وون ا سا سا ابزاری برای کنترل تورم نی ست .در این

شرایط ،مقام پولی باید آثار سیاست احتیاطی کالن بر تقاضای کل را نیز در نتر گیرد و بر کانالهایی غیر از افزایش اهرم مالی برای تحریک
اقتصیاد متمرکز شیود .متقابال مقامات احتیاطی نیز باید آثار سییاسیت پولی بر انگیزههای ریسیکپذیری را در نتر گیرند .اما در این مسییر،

مشکالت اجرایی ناشی از دانش ناقص ،محدودیتهای نهادی ،نارسازگاری زمانی و محدودیتهای سیاسی وجود دارد.

کشیییورهای با نتام مالی پیشیییرفته در کاربرد مقررات احتیاطی برای ارتقای سیییالمت مالی موسیییسیییات بصیییورت انفرادی تجربه قابل

مالحته ای دارند اما در خصییییوص اسییییتفاده از آنها برای اهداف ثبات مالی تجربه کمی دارند.عالوه بر این ،کالیبره کردن ابزارها برای

ریسیییکهای جاری بیثباتی مالی تحت تاثیر دو عامل وقفههای تصیییمیمگیری و اجرایی و همچنین نااطمینانی نسیییبت به آثار تغییرات در

ابزارها خواهد بود .در ونین وضعیتی از مقررات و نتارت احتیاطی ،ممکن است سیاست پولی به حوزه ثبات مالی وارد شود ولی باز هم

در خ صوص و زنی که باید سیا ست پولی به ثبات مالی بدهد و نحوه بده ب ستان بین ر شد اقت صادی و ثبات مالی سواالت و ابهاماتی مطرح

است .در هر صورت با توجه به اینکه سیاستهای احتیاطی کالن اولین خط مقدم در مقابله با بیثباتی مالی است ،بعد از استفاده از تمام
ظرفیتهای احتیاطی ،سیاست پولی میتواند به عنوان آخرین ملجا کاهش ریسکهای بیثباتی مالی استفاده شود.
متقابال ،هر وند که ثبات قیمتها و ر شد اقت صادی بطور عمدهای در حیطه سیا ست پولی ا ست ،به دلیل تعامل بخش مالی و حقیقی

اقتصاد ،مواقعی وجود دارد که برای تسریع در خروج از رکود و آغاز بهبود اقتصادی و یا مهار رونق و جلوگیری از افزایش شدید قیمتها،

سیاست احتیاطی نیز میتواند به سیاست پولی کمک کند و از اعمال سیاستهای انقباضی یا انبساطی شدید پرهیز شود .به عنوان مثال در
دوران رکود با کاهش الزامات سرمایهای ،ظرفیت وامدهی بانکها افزایش یابد تا با تقویت تقاضای سرمایهگذاری و مصرفی ،تقاضای کل
بهبود یافته و تولید را به حرکت درآورد و در دوران رونق نیز با افزایش الزامات سیییرمایهای ظرفیت وام و اعتبار محدود شیییود تا از انتخاب
پروژهای پرخطر و تامین مالی ریسییکی پرهیز شییود و از شییتاب رشیید قیمتها کاسییته شییود .به عبارت دینر در این شییرایط نقش مکملی

سیاستها مطرح خواهد بود .هر وند که در ایاالت متحده به صورت رسمی سیاستهای ضدسیکلی احتیاطی کالن اعالن نشده است اما
در تجربه بحران اخیر ،بعد از بروز بحران و ضرر و زیان آنها ،افزایش نسبتهای سرمایهای بانکها به مقادیر بلندمدت آن بطور سریع انجام
نشیید و به تدریج طی وند مرحله و در قالب برنامه جامع بازبینی و تحلیل سییرمایه )CCRA( ۱برگرفته شییده از قوانین بال  ۳توسییط فدرال

رزرو اجرایی شد.

ب -تضاد در بلندمدت

تجارب بحرانهای قبلی نشان داده است که متعاقب بروز بحرانهای مالی ،در نهایت فدرال رزرو برای کاهش عمق رکود مداخله کرده و با

ابزارهای در دسترس برای برگشت ثبات مالی اقدام کرده است .این اقدامات احتماال بر اثربخشی و کارایی نتم بازارها آثار بلندمدتتری خواهد

داشت .در هر صورت زمانی که برداشت سرمایهگذاران اینگونه باشد که احتمال بروز یک رکود عمیق به دلیل هموارسازی آن توسط فدرال رزرو
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کم است و از آن مهمتر نسبت به بحران مالی بسیار ریسکگریز است ،ممکن است استراتژی بهینه خود را در انتخاب پروژههای ریسکیتر که

بازدهی انتتاری بیشتری دارد ،شناسایی کنند .عالوه بر این زمانی که سرمایهگذاران احساس کنند برخی موسسات مالی خاص که با عنوان
بسیار-بزرگ-برای-ورشکستگی ۱اطالق میشوند ،به دلیل نقش خاص آنها در عملکرد بخش مالی در صورت بروز بحران از مزایای خاص
بستههای نجات برخوردار خواهند بود ،این امر باعز میشود که از یک طرف سرمایهگذاران ریسک این موسسات را کمتر برآورد کنند و از
سوی دینر مدیران این نهادها نیز برای افزایش بازدهی نسبت به تامین مالی پروژهای پرریسک وسوسه شوند.

بنابراین سیاست پولی متناسب با تحقق این وظیفه دوگان ،خطر ایجاد بی ثباتی مالی در آینده را با خود به همراه دارد .دو واکنش ممکن
در اینجا وجود دارد :یا اینکه سیاستگذار پولی اجازه دهد برخی از تکانههای وارده به نتام مالی به بخش حقیقی اقتصاد وارد شود؛ یا اینکه
مقامات نتارتی و احتیاطی خرد و کالن مقررات سختگیرانهتر و نتارت بیشتری را اعمال کنند .هروند که فدرال رزرو نشان داده است که

همیشه به شوکهای مالی که تهدیدی برای بخش حقیقی نیستند (مانند حباب داتکام در اوایل دهه  ۲۰۰۰و سقوطهای سریع) پاسخ نخواهد
داد ،اما این احتمال نیز وجود ندارد که در پاسخ به شوکهای بزرگ منبعز از بخش مالی ،کنگره از فدرال رزرو درخواست کند که اقدامات

خود در جهت رسیدن به وظایف دوگان را متوقف نماید .بنابراین ،برای کاهش احتمال بحران مالی و محدود کردن شدت آثار آن در صورت

بروز ،وظایف کاهش انگیزههای ریسکپذیری فزآینده و بهبود انعطاف پذیری سیستم مالی بر عهده تنتیمگران مالی است .ولی این نیز نسخه
درمان تمام مشکالت نیست .ورا که حتی با ترکیبی از سیاست های پولی برای کاهش تمایل ریسکپذیری و سیاستهای احتیاطی که

محدودیتها و نتاریهای دقیقتر را برقرار میکند ،انگیزههای بیشتری برای اجتناب و فرار از مقررات و تنتیمگری شکل میگیرد.

 ۲.۳تعارض در اجرای سیاستها

بسیاری از نهادها و بازارهایی که برای اجرای سیاست پولی مهم هستند برای حفی ثبات مالی نیز مهم هستند .بنابراین ،بطور بالقوه ممکن است
روش اجرای سیاست پولی آثار نامطلوبی بر ثبات مالی داشته باشد و متقابال روشهای اجرای مقررات احتیاطی آثار نامطلوبی بر سیاست پولی
داشته باشد .این تعارض اجرایی نیز میتواند یکی از دالیل توجیه اختصاص دو وظیفه فوق به یک نهاد یا سازمان باشد تا بتواند نسبت به
شناسایی و حداقل سازی آنها اقدام نماید.
تا قبل از بروز بحران مالی جهانی اخیر ،سیاست پولی بطور عمده از طریق تغییر در عرضه ذخایر مازاد بانکها به منتور نزدیک شدن نرخ

وجوه فدرال به نرخ هدف اعالم شده توسط  FOMCاجرا می شد .بدین ترتیب میز عملیات بازار باز در فدارل رزرو نیویورک در معامالت
شبانه و رپو کوتاه مدت برای رساندن ذخایر به سطح مطلوب وارد میشد .این عملیات از طریق معاملهگران اختصاصی ۲انجام میشود که
مجموعهای از معاملهگران بانکی و غیربانکی هستند که متعهد به شرکت در هر دو عملیات بازار باز و حراج اوراق قرضه جدید هستند .هر وند

این روش به فدرال رزرو اجازه میدهد که سیاست پولی را بطور عمده در ساختارهای بازار موجود انجام دهد ولی باعز میشد که سیاست
پولی نیز به طور عمده بر معاملهگران اختصاصی که بازینران کلیدی بازار اوراق و رپو هستند ،متکی باشد و در نتیجه به طور سیستماتیک آنها

را به موسسات مهم تبدیل میکند.

بعد از بروز بحران مالی ،تحت تاثیر سیاست پولی تسهیل مقداری ذخایر زیادی در قالب خرید عمده انواع اوراق به ترازنامه بانکها تزریق

شد .با وجود این ابزارهای جدیدی نیز برای کنترل نرخهای کوتاهمدت در قالب پرداخت بهره به ذخایر مازاد )IOER( ۳رایج شد که سبب

کاهش هزینه نگهداری ذخایر مازاد شد .همچنین ابزارهای تکمیلی دینری همانند توافقنامههای بازخرید معکوس شبانه )ON RRP( 4که در
بازار رپو سه طرفه بر روی اوراق قرضه انجام میشود ،مورد استفاده قرار گرفت .طرفین فعال در این بازار عالوه بر معاملهگران اختصاصی شامل
شرکتهای دولتی ،)GSEs( 5بانکهای مورد تایید و صندوقهای بازار پول نیز میشوند .البته سهم معامله گران اختصاصی در این بازار از آن
جهت که در بازارهای پولی قرضگیرنده خالص هستند کم است و در مقابل سهم صندوقهای بازار پول حدود  8۰درصد گزارش شده است.6

در ادامه بحز به تعامل بین اجزای نهادی در اجرای سیاستهای پولی و تعارضهای بالقوه از منتر اثرگذاری آنها بر ثبات مالی که کاربرد

سیاستهای احتیاطی را ضروری مینماید و مجددا ممکن است سبب اختالالتی در سیاست پولی شود ،اشاره میشود.
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الف -معامله گران اختصاصی

بدیهی است که به دلیل سهم باالی معاملهگران اختصاصی در هر دو بازار اوراق خزانهداری و اوراق بهادار با درآمد ثابت ،نقش آنها در ثبات
مالی برجسته است .تسلط آنها بر بازار اوراق بهادار منتشر شده به پشتوانه دارایی ( )ABSکه در سال  ۲۰۰8متعاقب بروز بحران منجمد شده

بود ،سبب ایجاد تسهیالت وامدهی اوراق بهادار مدتدار )TSLF( ۱و همچنین تسهیالت اعتباری معاملهگران اختصاصی )PDCF( ۲برای
ارایه نقدینگی و جلوگیری از افزایش انجماد بازار اعتبارات شد .هر وند که معاملهگران اختصاصی دینر هسته مرکزی اجرای روزانه عملیات
بازار باز نیستند ولی هنوز برای اجرای سیاست پولی مهم هستند .سایر طرفین در بازار رپوی معکوس تنها به عنوان عرضهکنندگان وجوه در
رپوهای معکوس هستند و سایر معامالت اوراق بهادار که توسط فدرال رزرو شروع میشود باید از طریق سیستم معاملهگران اختصاصی اجرا

شود .بنابراین فدرال رزرو هنوز برای قبض و بسط ترازنامه (فروش و خرید اوراق بهادار) و اجرای سیاست پولی به معاملهگران اختصاصی

وابسته است .برای پرهیز از این وابستگی انحصاری به معامله گران اختصاصی یکی از راهکارها گسترش دامنه فعالیت خرید و فروش اوراق

بهادار فدرال رزرو با طیفی از بانکهای تحت نتارتی است که از سالمت مالی و نسبتهای سرمایهای کافی برخوردار هستند .این راهکار توسط
بانک مرکزی اروپا ( )ECBمورد استفاده قرار گرفته است و هیچنونه سیستم معاملهگران اختصاصی ندارد .این امر باعز میشود که از یک

سو قبل از بروز بحران مالی ( )ex anteمخاطرات اخالقی مربوط به انتخاب یک سری از بانکها به عنوان معاملهگران اختصاصی روی ندهد و
از سوی دینر بعد از بروز بحران مالی ( )ex postنیز مکانیسم انتقال پولی به دلیل ناتوانی معاملهگران اختصاصی مختل نشود.
ب -بازار ریپوی سه طرفه

بازار ریپوی سه طرفه بازاری است که در آن معاملهگران اوراق بهادار پرتفوهای خود را بصورت شبانه و کوتاهمدت با استفاده از یک بانک

تصییییفیهگر به عنوان واسییییطهگر تامین مالی میکنند .با توجه به اینکه فدرال رزور از این بازار برای هدایت عملیات  ON RRPاسییییتفاده

میکند ،این بازار نقش مهمی در اجرای سیاست پولی دارد .با این وجود رییس شعبه نیویورک فدرال رزو در سال  ۲۰۱۳آن را ذاتا بیثبات
معرفی کرده است و سه دلیل عمده را ذکر میکند :نخست آنکه این بازار بر تریلیونها دالر اعتبارهای روزانه توسط دو بانک جیپیمورگان

۳

و ملون بیانوای 4به عنوان زیر ساختهای بازار متکی ا ست .دوم آنکه بازار نتوان سته ری سکهای دو بانک ت صفیهگر را شنا سایی کند و سوم
اینکه ریسکهای موجود به خوبی قیمتگذاری نشده است.

طی دهه گذ شته برخی از ری سکهای این بازار علیالخ صوص حجم باالی اعتبارات روزانه ب صورت و شمنیری کاهش یافته ا ست اما

سییایر جنبههای آن کماکان خودنمایی میکند .در سییال  ۲۰۱6نیز جیپیمورگان اعالم کرد که قصیید دارد از این بازار خارج شییود و بانک

ملون به عنوان تنها ارایه کننده زیرسییییاخت در بازار اوراق بهادار دولتی باقی بماند و متعاقب آن نیز فدرال رزرو اعالم کرد که با توجه به
خروج بانک جیپیمورگان سیییییاسییییت های احتیاطی بر بانک ملون افزایش می یابد .با این حال ،به دلیل ماهیت آن و وجود بانک ها و
موسییسییات عمده مالی ،این بازار دارای درهمتنیدگی کوتاهمدت مهمی بین بازینران آن اسییت .عالوه بر این ،درجه این درهمتنیدگی به دلیل

ماهیت تعامالت کوتاهمدت بین بازینران ،در زمانهای بحران مبهم و بیثبات است.
ج -پرداخت بهره به ذخایر اضافی و رپو معکوس شبانه

زمانی که فدرال رزرو در قالب سیاستهای تسهیل مقداری خرید عمده اوراق بهادار را شروع کرد ،انتتار داشت که با پرداخت نرخ بهره به
ذخایر مازاد ( )IOERمیتواند یک کف را برای وجوه فدارل و سایر نرخهای شبانه تعیین کند .ایده نیز این بود که بانکها تا زمانی که هزینه

کسب وجوه کمتر از نرخهای  IOERاست در عملیات بازار باز و افزایش نرخها فعالیت خواهند کرد .با وجود این تغییر در سیاستهای

تنتیمی بانکها (هم شامل نسبتهای اهرمی سختگیرتر و هم شامل ارزیابی بیمه سپردهها) ،هزینههای مقرراتی بیشتری بر بانکهای درگیر

در آربیتراژ بازار  IOERایجاد کرد و باعز شیییید که نرخهای تعادلی کوتاهمدت کمتر از کف نرخ  IOERباشیییید .در نتیجه ،ادامه افزایش
نرخهای کوتاه مدت عمدتا تو سط بانکهای خارجی انجام می شد که م شمول مقررات سختگیرانه ترازنامهای نبودند و میخوا ستند که نزد
فدرال رزرو وجوهی را نگهداری کنند .این مثال به خوبی نشییان داد که ونونه تغییر در مقررات احتیاطی میتواند با اجرای سیییاسییت پولی

دارای تعارض باشد.
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 ۳.۳رویههای حل و فصل تعارضات

با توجه به تعارضهای موجود در سیاستگذاری و اجرای سیاستهای پولی و احتیاطی ،ساختار حکمرانی این دو سیاست باید به وه شکلی
باشدع زمانی که اهداف متفاوت و بعضا متضاد به یک دستگاه سپرده می شود ،باید یک توازن مناسب بین آنها ایجاد کرد که عمدتا در این

شرایط یک ساختار حل و فصل داخلی مطرح است .اما زمانی که این وظایف به بیش از یک دستگاه سپرده می شود ،نیازمند حل و فصل
بیرونی است که حصول به یک توافق مشترک و هماهنگ برای اکثر مسائل پیرامون اهداف مشترک دستگاهها را ممکن سازد .اما زمانی که

امکان همکاری بین دسییتگاهها وجود نداشییته باشیید و هر یک از نهادها بخواهد سیییاسییتهای مسییتقل خود را پینیری نماید ،ممکن اسییت
کنگره برای حل تعارضها وارد شود (آیزنبیز و هرینگ.)۲۰۱6 ، ۱

صندوق بینالمللی پول ( )۲۰۱۳ا ستدالل میکند که سیا ستهای پولی و احتیاطی کالن باید تحت کنترل یک نهاد با شد و آن نهاد نیز
باید بانک مرکزی باشد .این رویکرد توسط بریتانیا اتخاذ شده است و بانک انگلیس مسئولیت آن را پذیرفته است .اصوال بانکهای مرکزی

ظرفیت عمیق و نیروهای خبرهای برای درک و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به تورم و ثبات قیمتی دارند که در سییایر دسییتگاه دولتی به
ندرت یافت می شود .اما همانگونه که در ابتدا گفته شد ،در عمل ایاالت متحده وظایف متعددی را به دستگاههای مختلفی سپرده است و

همچنین بسییییاری از بنگاههای مالی تحت نتارت مقررات احتیاطی نیسیییتند .در نتیجه فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی از قدرت قانونی

برای اینکه به تنهایی بتواند سیاستهای ثبات مالی را بر روی تمام کسبوکارهای مالی اعمال کند ،برخوردار نیست .برای رفع این والش،
شورای نتارت ثبات مالی )FSOC( ۲به منتور تسهیل هماهنگی بین نهادهای مقرراتی متعدد که مسئول نتارات بر بنگاههای مالی هستند،
ایجاد شد .با این وجود اکثر نهادها ،حوزه عمل خود را مهمترین حوزه میدانند و در نتیجه ثبات مالی کل سی ستم مالی را به عنوان وظیفه

خود نمیدانند .عالوه بر این ،شییییورای نتارت ثبات مالی برای اعمال هزینههای وشییییمگیر بر نهادهایی که با اولویت دادن به اهداف خود
مانع از اقدامات ثبات مالی می شوند ،قدرت محدودی دارد .در نهایت اینکه ا ستدالهای قبل در خ صوص عدم کارایی و یا ضعف دان شی
در خصوص شدت اثرگذاری سیاستهای احتیاطی کالن برای ثبات مالی ،میتواند توسط سایر دستگاهها استفاده شود و در نتیجه اعمال
مقررات محدودکننده ثبات مالی که میتواند سایر اهداف دستگاهها را با مانع مواجه نماید ،با عدم هماهنگی مواجه خواهد شد.

راهکار جاینزین دینر ارایه قواعد احتیاطی از قبل ا ست بنونهای که هر زمان یک سری شرایط صدق کند ،الزامات احتیاطی م شخص و

منا سبی فعال شود .البته م شکل این رویکرد نیز ضعف و یا فقدان اطالع از ارتباطات قابل اطمینان از شاخصهای ثبات مالی و ابزارهای

احتیاطی کالن اسییت .هر وند که این رویکرد میتواند ابتدا به دلیل مقررات سییختگیرانهتر ،سییبب افزایش تابآوری نتام مالی شییود ولی
طی زمان و با کسب تجارب مختلف ،تنتیمگران قادر خواهند بود ابزارهای موجود را در راستای اهداف مد نتر کالیبره کنند .همچنین ،در

شرایطی که ارتباط بین سیاست پولی و ثبات مالی شفافتر و فشارهای سیاسی کمتر باشد ،رویکرد بهتر تمرکز بر ضعفهای ساختاری در
بازارها و نهادهای مالی ا ست که منجر به بیثباتی مالی می شود .بزرگترین ری سکها برای ثبات مالی نه شک ست یک مو س سه و یا ری سک
انفرادی مو س سات مالی ا ست بلکه نا شی از ضعفهای پخش شده بین مو س سات مالی ا ست که در معرض یک ری سک م شترک ه ستند.۳

بنابراین ضروری است که بازارهای مهم شناسایی شوند و هر یک تحت نتارت مقام تنتیمگر مسئول قرار گیرند به نحوی که در هر یک از

آنها منبع ری سک و متاثران نهایی از آن ری سک شنا سایی شود .در نتیجه این ارزیابیها ،روشها و شیوههای سالم و نا سالم که میتواند در
ارتقا یا تضعیف ثبات مالی نقش داشته باشد ،شناسایی خواهد شد.

 ۴هدفگذاری تورم و ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه

تجربه بحران مالی اخیر نشان داده که ثبات قیمتها شرط کافی برای ثبات مالی نیست .تمرکز بر ثبات قیمتها از طریق دمیدن بر انتتارات

خوشبینانه نسبت به وشمانداز اقتصاد ،افزایش تمایالت وامدهنده و وامگیرنده به ریسکپذیری بیشتر و همچنین رشد حبابهای داراییها

و تشدید آسیبپذیریهای مالی در شرایط تورم پایین و پایدار از جمله مواردی است که لزوم توجه سیاست پولی به لحاظ ریسکهای بالقوه
برای ثبات اقتصاد و به عبارتی دینر پیشنیری از شکلگیری عدمتعادلهای مالی به جای تالش برای درمان آن بعد از بروز بحران را برجسته
میکند .همانگونه که گفته شد بعد از بروز بحران مالی اخیر ،دیدگاههای مختلفی در خصوص اثربخشی هدفگذاری تورم (محض یا

انعطافپذیر) شکل گرفته است .گروهی معتقدند که سیاست پولی باید به عدم تعادلهای مالی توجه کند و گروهی دینر نیز همچنان معتقدند
که ثبات قیمتها به تنهایی فواید متعددی برای اقتصاد دارد و ثبات مالی باید به مقامات احتیاطی کالن سپرده شود.

Eisenbeis & Herring

Financial Services Oversight Council
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تبیین رابطٔه سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا
عالوه بر مباحز تئوریک ،سیاست پولی هدفگذاری تورم و ارتباط آن با بحز ثبات مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای

در حال توسعه با مسائل بیشتری مواجه است که در هنگام ارزیابی سیاست پولی و تعامل آن با بخش مالی باید مورد توجه قرار گیرد.
مالحتات عملیاتی و اعتبار سیاستگذار پولی ،سلطه مالی و تنگناهای بودجه ،تفاوتهای نتام مالی و محیط قانونگذاری در این کشورها با
کشورهای توسعهیافته و آسیبپذیری بیشتر آنها نسبت به تکانههای خارجی و جریانهای سرمایهای از مهمترین موارد اثرگذار بر نحوه تعامل
سیاست پولی با مالحتات ثبات مالی است (آ گنور و داسیلوا .)۲۰۱9 ،۱بدین منتور در ادامه با ارایه ویژگیها و پیششرطهای سیاست

پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم به بررسی والشهای اجرای این رویکرد در کشورهای در حال توسعه پرداخته میشود و با توجه به تجارب
جهانی راهکارهایی برای طراحی و اجرای سیاست پولی سازگار با ثبات قیمتها در این کشورها ارایه میشود.

 ۱.۴ویژگیها و پیششرطهای هدفگذاری تورم

وارووب متعارف هدفگذاری تورم سه ویژگی عمده دارد:


نخسیییت :اعالن عمومی یک هدف برای نرخ تورم (بر حسیییب یک نقطه مشیییخص یا محدوده متقارن یا غیرمتقارن) که طی یک افق



دوم :وارووب تصمیمگیری سیاستی آشکار و مشخص برای دستیابی به اهداف اعالم شده

مشخص قابل دستیابی و یا نگهداری است.



سوم :درجه باالی شفافیت و راهبرد ارتباطی موثر برای ارایه و تبیین اقدامات برنامهریزی شده بانک مرکزی

شییایان ذکر اسییت «شییفافیت» هسییته مرکزی وارووب هدفگذاری تورم اسییت؛ ورا که در واقع در نقش لنگر انتتارات و تضییمینکننده

ثبات حداقل تا زمانی که هدف تورمی خیلی باال نیسیییت ،ظاهر میشیییود .سییییاسیییت ارتباطی نیز نقش برجسیییته ای دارد ورا که نااطمینانی

کارگزاران در خصییوص مدت زمانی که قرار اسییت هدف تورمی محقق شییود میتواند باعز بیثباتی و افزایش نوسییانات تورمی شییود .در

ونین شرایطی ،سیاست ارتباطی موثر ضمن کاهش بیثباتی باعز کاهش هزینههای مراوده و بده بستان بین اهداف کالن خواهد شد و در
مجموع یکپارونی سیاست پولی را افزایش میدهد.
با این ویژگیها ،میتوان وهار پیششرط را برای وارووب هدفگذاری تورم ارایه کرد:

نخست :درجه باالی استقالل بانک مرکزی ( نه لزوما در تعیین هد ف تورمی بلکه در انتخاب و نحوه استفاده و تغییر ابزارهای سیاستی)۲
این نکته داللت بر مقاومت بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی برای تحریک اقتصاد در کوتاه مدت و همچنین فقدان سلطه مالی است

که در آن مالحتات و سیاستهای مالی و بودجهای نباید نقش مهمی در تصمیمات سیاست پولی داشته باشد .بدیهی است که این الزامات
علیالخصییوص در کشییورهایی که مالیات تورمی یکی از منابع مهم درآمدی دولت اسییت به سییختی برآورده میشییود .در ونین شییرایطی
فشارهای تورمی ناشی از سیاست مالی میتواند اثربخشی سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد و مثال از طریق فشار به بانک مرکزی برای

نگهداشت نرخ بهره در سطوح پایین برای جلوگیری از ناپایداری بدهی عمومی دولت ،سبب اخالل در اهداف اعالم شده شود.
دوم :عدم تسلط اهداف دینری همانند نرخ ارز اسمی (که به عنوان یک لنگر قبل از هدف تورم مد نتر باشد)

هر وند که بسیییاری از مقامات در کشییورهای در حال توسییعه نتام ارزی را شییناور انعطافپذیر (آزاد مدیریتشییده) اعالم کردهاند ولی در
عمل توجه بسیییار زیادی را برای حفی ارزش پول ملی نشییان دادهاند که حاکی از وجود یک هدف یا مسیییر مشییخص برای نرخ ارز اسییت.
البته حتی در وضعیت استقالل بانک مرکزی ،در صورتی که درجه گذر نرخ ارز ۳زیاد باشد ،بانک مرکزی به نوسانات نرخ ارز توجه ویژهای

خواهد داشت و سعی میکند که با دخالت در بازار ارز نوسانات پول ملی را کاهش دهد .شایان ذکر است در صورتی که این نوسانات زیاد

باشد میتواند با اثرگذاری بر نرخ ارز حقیقی سیننالی به تولیدکنندگان داخلی باشد که تخصیص منابع بین بخشهای تجاری و غیر تجاری
(مبادلهای و غیرمبادلهای) را تغییر دهند .در مرحله بعد این نوسییییانات به خصییییوص در کشییییورهای دالریزه شییییده همانند پرو یا ترکیه با

اثرگذاری بر جریانات پرتفوی عمده بین ارزهای خارجی و داراییهای مبتنی بر ارز ملی ،به بیثباتی در بخش بانکی و بازارهای مالی منتهی
شیییود .در نهایت اینکه در کشیییورهایی که شیییرکتها و بانکها تعهدات بینالمللی وشیییمگیری دارند ،کاهش ارزش پول ملی میتواند اثرات
Agénor, P. R., & da Silva
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 ۲در اینجا تاکید بر اسییتقالل عملیات و ابزار و نه اهداف اسییت .شییایان ذکر اسییت میتوان نشییان داد که در مواردی نتایج حاصییل از اسییتقالل کامل سیییاسییتگذار پولی به
مراتب بدتر از نتایج سلطه مالی خواهد بود و سبب افزایش واریانس تورم و شکاف تولید خواهد شد.

Exchange rate pass-through
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نامطلوب شدیدی بر ترازنامه آنها داشته باشد ،شدت این آثار علی الخصوص در موارد نوسانات شدید نرخهای ارز بعضا به حدی برجسته

است که سیاستگذاران را وادار به ارزیابی آسیبپذیریها و دخالت در بازار ارز برای حفی ثبات مالی داخلی نموده است.
سوم :افزایش شفافیت و مسئولیتپذیری

یکی از راههای افزایش اعتبار بانک مرکزی نزد کارگزاران اقتصیییادی شیییفافیت و مسیییئولیت پذیری آن نسیییبت به اهداف اعالم شیییده و نیز

تصییمیمات سیییاسییتی آن اسییت و با پایبندی به این اهداف ،اعتماد عمومی به مقامات پولی افزایش مییابد .البته باید توجه داشییت که بین
اقدامات سیا ستگذار و آثار آن بر اقت صاد وقفه وجود دارد و با توجه به آنکه تورم تنها معیار ارزیابی م سئولیتپذیری این نهاد ا ست ،وجود

این وقفه باعز می شود که به جای پذیرش م سئولیت خطاهای سیاستی ،بتوان هر گونه اتفاق غیرقابل پیشبینی را مقصر عملکرد ضعیف
و ناکافی بانک مرکزی دانسییت .به همین دلیل ،برای کنترل این ریسییک الزم و ضییروری اسییت که بانک مرکزی هدفگذار تورم تصییمیمات

سیاستی خود را بصورت عمومی از طریق انتشار منتم گزارشهای تورمی (و سایر متغیرهای مهم کالن اقتصادی طی سال جاری و سالهای

پیشرو) توضیح و توجیه نماید و همچنین علت تفاوت بین اهداف تورمی و عملکرد واقعی آن را تبیین نماید.
وهارم :نتام مالی سالم و باثبات
اعمال سیاست پولی مستقل در کشورهایی که دوار نواقص و ضعفهای شدید در نتام مالی هستند ،با والش مواجه است و نیاز خواهد
بود که بانک مرکزی ب صورت مداوم مقادیر زیادی نقدینگی برای حمایت از بانکهای نا سالم تزریق نماید .این ضعفها حتی توانایی بانک
مرکزی در تغییرات نرخ بهره را نیز محدود میکند ورا که افزایش نرخ بهره منجر به افزایش ریسیییک نکول وامها و ایجاد فشیییار بیشیییتر بر

ترازنامه بانکها خواهد شییید .با این حال ،وجود بخش مالی ضیییعیف یا ناسیییالم دلیلی برای رد رویکرد هدفگذاری تورم نیسیییت؛ بلکه این
عارضیییه نیاز به اصیییالحات سیییاختاری و بازسیییازی نتام مالی و تقویت مقررات و نتارت بانکی مقدم بر(یا حداقل همزمان با) پذیرش و
اجرای رویکرد هدفگذاری تورم را ضروری کرده است.

 ۲.۴والشهای رویکرد هدفگذاری تورم

هر وند که اختالف نتر اندکی وجود دارد که مهمترین هدف میان مدت و بلند مدت سیییییاسییییت پولی ،حفی ثبات قیمتهاسییییت اما

پیش شرطهای فوق تا حدودی والشهای اجرای وارووب هدفگذاری تورم در ک شورهای در حال تو سعه را نیز شنا سایی کرده ا ست .از
مهمترین این والشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نخست :دشواری کسب اعتبار و نگهداری آن

اعتبار مقام پولی به آسییانی کسییب نمیشییود و معموال طی دورههای طوالنیتر حاصییل میشییود .مطالعات متعددی نشییان میدهد که فقدان

اعتبار یا میزان کم آن باعز می شود که انتتارات تورمی بطور ن سبتا باالیی گذ شته نگر با شد .۱همچنین در ک شورهایی که ثبات ا شتغال و
تولید از منتر عموم مهم تلقی شییود ،اعتبار هدف تورمی اعالم شییده علی الخصییوص در زمانی که نرخ بیکاری بیش از سییطوح آسییتانهای

با شد ،ب سیار کم اهمیت خواهد بود .شایان ذکر ا ست تو سل به اعالم بازه هدف برای نرخ تورم نیز وندان راهن شا نخواهد بود و در واقع

نااطمینانی نسبت به ترجیحات بانک مرکزی در خصوص اهداف تورم و تولید ،اثرات نامطلوبی بر اعتبار بانک مرکزی خواهد داشت.
دوم :ریسک ناشی از تعهدات و سلطه مالی

اعتقادات عمومی ن سبت به و ضعیت سیا ست مالی و آینده آن برای هدایت و عملکرد سیا ست پولی اهمیت زیادی دارد .اگر دولت بتواند
نااطمینانی نسییبت به اقدمات آتی در خصییوص تعهدات مالی و کنترل بدهی در میان مدت را کاهش دهد ،توانایی بانک مرکزی برای تنتیم

نرخ بهره متناسییب با اهداف تورمی تقویت میشییود .در کشییورهای در حال توسییعه عالوه بر مسییاله بدهیهای دولت و حجم آن نسییبت به

 ،GDPمسییاله پیرشییدن جمعیت و در نتیجه نیاز به تزریق منابع هنگفت به صییندوقهای بازنشییسییتگی و اجرای طرحهای هزینهآور تامین
اجتماعی نیز تهدیدی برای پایداری بدهی دولت و توانایی ایفای دیون و تعهدات محسیییوب میشیییود .عالوه بر این در صیییورتی که حجم

بدهیهای داخلی زیاد باشد و سررسید آن نیز کوتاهمدت باشد ،نگرانی در خصوصی پایداری وضعیت بدهی دولت میتواند حاشیه ریسک
را افزایش دهد و به نوعی معضالت سیاست پولی را افزایش دهد؛ ورا که افزایش نرخ بهره و سیاستهای پولی سختگیرانهتر با افزایش
)Agénor and Bayraktar (2010
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نرخ بهره حقیقی میتواند به افزایش هزینههای تامین مالی دولت و افزایش ریسییک نکول بدهی بخش دولتی منجر شییود .این پویاییها در

وارووب یک اقتصییییاد باز ،از طریق کاهش ارزش پول ملی تحت تاثیر خروج سییییرمایه ،میتواند تورم داخلی را با توجه به درجه گذر نرخ
ارز ۱افزایش دهد و نتیجه نهایی آن شییود که یک سیییاسییت پولی انقباضییی به تورم بیشییتر منجر شییود .به بیان دینر ،با ضییعف مالی دولت و
نااطمینانی سیاستی ،سیاست پولی به تنهایی نمیتواند انتتارات تورمی را تعیین کند.
سوم :آثار نوسانات و تکانه های رابطه مبادله بر سیاست پولی
طی دو دهه گذ شته قیمت جهانی انرژی ،مواد خام و فلزات ا سا سی ب سیار پرنو سان بوده ا ست .هر وند که از منتر سیا ست پولی تکانههای

موقت در قیمت این کاالها (یا بطور کلی رابطه مبادله) نیازمند واکنش سیییاسییتگذار نیسییت ولی در صییورتی که حتی یک تکانه موقت گسییترش

یابد ،میتواند از طریق تغییر انتتارات تورمی بر قیمت کاالهای داخلی اثرگذار باشیید و در نتیجه نحوه مواجهه با آن در کشییورهای هدفگذاری
تورم به عنوان یک والش مطرح باشیید .بعضییا اسییتدالل میشییود که بانکهای مرکزی به جای تورم کلی باید با حذف و یا تعدیل وزن کاالهای
مرتبط با گروه غذایی و انرژی به آن قسییمت از تورم که اصییطالحا تورم هسییته و جزپ پایدارتر تورم اسییت ،توجه نمایند .هر وند که روشییهای
مختلفی برای محاسییبه تورم هسییته ارایه شییده اسییت ،با این وجود تعداد کمی از کشییورهای دارای وارووب هدفگذاری تورم از تورم هسییته

استفاده کردهاند؛ ورا که به نوعی شانهخالی کردن از وظایف سیاست پولی است و باعز خدشهدار شدن اعتبار بانک مرکزی میشود .همچنین
در موارد دینری نیز اسییتفاده از شییاخص بهای تولیدکننده پیشیینهاد شییده اسییت که این نیز دارای مشییکالت عملیاتی دینری از جمله عدم درک

آسان آن توسط عموم جامعه و وقفههای اثرگذاری است که سبب بروز مشکالتی برای سیاست ارتباطی و اعتبار بانک مرکزی خواهد شد.
وهارم :نقش نوسانات نرخ ارز و ترس از شناورسازی

نو سانات نرخ ارز داللتهای مهمی برای مکانی سم انتقال پولی دارد .نرخ ارز به دو شکل م ستقیم و غیرم ستقیم متغیرهای اقت صاد کالن (تورم و
شییکاف تولید) را تحت تاثیر قرار میدهد .کانال مسییتقیم از طریق اثرگذاری بر قیمت نهادههای وارداتی که با یک وقفه بر بهای تمام شییده تولید و

متعاقبا م صرفکننده ن شان داده می شود و کانال غیر م ستقیم نیز با اثرگذاری بر نرخ ارز حقیقی و قیمتهای ن سبی از طریق تغییرعر ضه و تقا ضا

نشان داده میشود .همچنین در کشورهایی که بدهی خارجی باالیی دارند ،نوسانات نرخ ارز به واسطه آثار ثروت و ترازنامهای کارگزاران ،تقاضای
کل را تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین نوسانات نرخ ارز در وارووب هدفگذاری تورم یکی از والشهای اساسی است .در ونین شرایطی ،اگر
حفی ارزش پول ملی نیز یکی از اهداف بیان شده و یا ضمنی بانک مرکزی با شد ،متقاعد کردن عموم افراد در یک فرآیند شفاف و معتبر مبنی بر
اینکه اولویت نخست بانک مرکزی تورم است و نه ویز دینر دشوار خواهد بود .این مورد از آن جهت مهم است که حتی برخی کشورهای در حال

توسییعه که نتام ارزی شییناور را انتخاب کردهاند بص یورت فعال و با حجمهای قابل مالحته در بازار ارز دخالت میکنند که نشییاندهنده وجود یک

مسیییر یا هدف مشییخص برای حمایت از شییرکتها و بنگاههای مقروض بر حسییب داراییهای خارجی اسییت .این داللتها در مجموع باعز
میشود که بعد از انتخاب وارووب هدفگذاری تورم در این کشورها به نوعی ترس از شناورسازی شکل گیرد.
پنجم :یکپارونی مالی و افزایش بدهبستان سیاستها
افزایش اتصاالت و روابط بین موسسات و بازارهای مالی سبب شکلگیری ریسکهای سرایت در سطح بین المللی می شود و همانند سه
گانه غیر ممکن در سیییاسییت پولی به نوعی سییه گانه غیرممکن در بحز بازارهای مالی به وجود میآید .همانگونه که در شییرایط آزادی کامل

حسییاب سییرمایه (جریان کامل نقل و انتقال سییرمایه) دسییتیابی همزمان به ثبات نرخ ارز و سیییاسییت پولی مسییتقل امکان پذیر نیسییت ،در

شرایط یکپارونی مالی با بازارهای جهانی نیز ،دستیابی همزمان به امکان تنتیمگیری و نتارت مالی و ثبات مالی امکانپذیر نیست .به بیان
دینر ،تنها یکی از جفت اهداف زیر قابل دستیابی خواهد بود :ثبات مالی و یکپارونی مالی ،ثبات مالی و استقالل سیاستهای مالی و یا
یکپارونی مالی و سیا ست مالی م ستقل .از آنجا که ک شورهای در حال تو سعه بی شتر در معرض جریانهای سرمایهای بینالمللی ه ستند،

ورود و توقفهای ناگهانی سییرمایه آثار برجسییتهای بر ثبات مالی و اهداف پولی دارد .در این شییرایط بحز کاربرد سیییاسییتهای احتیاطی
کالن مطرح میشود که آن نیز در وارووب هدفگذاری تورم ،بحز بده بستان بین اهداف و نحوه تعامل دو سیاست را مطرح میکند.

 ۱درجه گذر نرخ ارز ( )Exchange rate pass-throughبه میزان انتقال تغییرات نرخ ارز در بهای کاالها و خدمات مصیییرفکننده طی دوره زمانی یکسیییاله درجه گذر
نرخ ارز گفته می شود .بعنوان نمونه مطالعات نشان داده است که درجه گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین  ۳۰تا  ۴۰درصد است؛ این بدان معناست که اثر تغییرات نرخ
ارز بعد از گذ شت  ۲تا  ۳سال بطور کامل در شاخص بهای کاالها و خدمات تخلیه می شود .عوامل متعددی از جمله عوامل بین ک شوری (محیط تورمی ،نتام ارزی،
سیاست های پولی ،درجه باز بودن اقتصاد) ،عوامل بازاری و بخشی (ساختار بازار ،تعرفهها و وسبندگیهای بازار) و عوامل شرکتی (میزان صادراتی بودن محصوالت،
میزان وارداتی بودن نهادهها ،سهم بازار و  )...در درجه گذر نرخ ارز موثر است.
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تبیین رابطٔه سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا
ششم :بده بستان بالقوه بین ثبات قیمتها و ثبات مالی
تمرکز بانک مرکز بر هدفگذاری تورم این ریسک را دارد که اطالعات ناشی از انباشت عدم تعادلهای مالی که سریعا به تورم تبدیل نمیشود
را نادیده بنیرد .در نتیجه ممکن اسیییت نرخ بهره به اندازه کافی برای جلوگیری از بروز ریسیییک سییییسیییتماتیک تغییر نکند .همانگونه که در

بخش قبل نیز گفته شیید ،با توجه به اثرگذاری سیییاسییت پولی و مقررات احتیاطی کالن بر مکانیسییمهای انتقال یکدینر ،در صییورت کاربرد
مقررات احتیاطی کالن  ،مورد بعدی به نحوه ترکیب بهینه آنها بر میگردد .این اثرات میتواند بده بسییییتانهای مهمی را در نحوه کاربرد و

ترکیب این سیییاسییتها در جهت دسییتیابی همزمان به دو هدف ثبات مالی و ثبات اقتصییاد کالن به همراه داشییته باشیید .در واقع آثار اعتباری
سییاسیتهای احتیاطی کالن میتواند پویایی قیمتها و در نتیجه تصیمیمات سییاسیت پولی را تحت تاثیر قرارد دارد و همینطور سییا ست
پولی نیز میتواند بر شکلنیری عدم تعادلهای مالی اثرگذار باشد.

موارد فوق نشییان میدهد که در طراحی و اجرای سیییاسییت پولی و مهار تورم با مالحتات ثبات مالی در کشییورهای در حال توسییعه،

عوامل متعدد دینری نیز وجود دارد که باعز اثرگذاری بر هر دوی ثبات اقتصاد کالن (تورم و تولید) و ثبات مالی می شود و در نتیجه نیاز

خواهد بود که این آثار در تحلیل سیاست پولی وثبات مالی به شکل مناسبی کنترل شود .در این شرایط میتوان نسخه سازگاری برای تحلیل

وارووب سیاست پولی با لحاظ ثبات مالی ارایه کرد.

شییایان ذکر اسییت ،با در نتر گرفتن والشهای فوق و اختالف نترها در خصییوص کارکرد سیییاسییت پولی و بحز ثبات مالی ،طی سییالهای

اخیر این دیدگاه که طی شییرایط مختلفی سیییاسییتهای پولی و مقررات احتیاطی در دسییتیابی به هر دوی ثبات قیمتها و ثبات مالی مکمل یکدینر

هستند ،مدافعان بیشتری را جذب کرده و مطالعات تجربی متعددی نیز آن را تایید کرده است .برونو و همکاران )۲۰۱7( ۱با تمرکز بر اقتصادهای

آسیییایی نشییان میدهد که ترکیب مقررات احتیاطی کالن با سیییاسییتهای پولی در زمان های انقباض پولی نسییبت به سییایر زمانهای دینر نقش
مکملی بیشیتری دارند .گامباکورتا و مارسییا  )۲۰۱7( ۲نیز نشیان میدهد که سییاسیتهای احتیاطی کالنی که به عنوان مکمل سییاسیتهای پولی

ا ستفاده می شود ،اثرات انقبا ضی بزرگتری بر ر شد اعتبار ن سبت به سایر اقدمات دینر دارد .این موارد به خوبی ن شان میدهد که مکانی سمهای
انتقال سیییییاسییییت پولی و احتیاطی کالن خیلی به یکدینر نزدیک اسییییت .به همین جهت رویکردی تحت عنوان هدفگذاری تورمی یکپاروه ۳که
مسییتلزم همکاری نزدیک بین نرخ بهرههای سیییاسییتی و ابزارهای احتیاطی کالن مخالف سیییکلی اسییت شییکل گرفته اسییت .در این رویکرد وظیفه

بانک مرکزی به صورت آشکار شامل هدف ثبات مالی نیز میشود و در آن نرخ بهره سیاستی مستقیما به انبساط مازاد اعتبار واکنش نشان میدهد

و ابزارهای احتیاطی و پولی نیز همزمان کالیبره میؤود .در ادامه به بررسی بیشتر این رویکرد پرداخته میشود.

 ۳.۴طراحی و اجرای رویکرد هدفگذاری تورمی یکپاروه

در این قسییییمت برخی از مهمترین گام های مرتبط با طراحی و اجرای هدفگذاری تورمی یکپاروه شییییامل نیاز به درک بهتر نحوه تغییر

مکانیسییم انتقال پولی توسییط نتامهای مقرراتی ( مسییتقیم و غیر مسییتقیم) ،نحوه تصییمیمگیری و سیییاسییتگذاری و اصییالحات نهادی که

میتواند به تقویت وارووب مدیریت اقتصاد کالن کمک نماید ،بررسی میشود.

الف -درک مکانیسم انتقال پولی و احتیاطی کالن
در عمل تفکیک بین هدف ثبات سازی و هدف کاهش ری سک سی ستماتیک آ سان نی ست .سیا ست احتیاطی کالن که در ارتباط با کاهش
ریسک سیستماتیک است میتواند از طریق کاهش اندازه سیکلهای اعتباری به ثبات اقتصاد کالن کمک نماید و سیاست پولی نیز از طریق
کاهش نوسانات تجاری و لذا کاهش نوسانات بیشازحد در جریانهای سرمایه و کاهش ریسک نتاممند به ثبات مالی کمک نماید .عالوه
بر کانال نرخ ارز ،بانکها نیز در کشییییورهای در حال توسییییعه و منطقه خاورمیانه نقش مهمی در نتام مالی بر عهده دارند که نقص بازار

اعتبارات ویژگی عمده آنهاسییییت .با توجه به آنکه ،شییییدت تعامل نوسییییانات بخش حقیقی و مالی به درجه نقص بازار اعتبارات و محیط

مقررات و نتارت بانکی بسییتگی دارد ،در این زمینه مطالعات آگنور و مانتیل )۲۰۱5( 4و آگنور و داسیییلوا )۲۰۱8( 5بر کاربرد ابزارهایی

همانند ذخایر قانونی ،سپر سرمایه مخالف سیکلی و ذخایر تعدیلشده طی سیکلها و تعامل آن با سیاست پولی تاکید دارد.
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تبیین رابطٔه سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا
ب -قواعد پولی و احتیاطی یکپاروه

بعد از مطرح شییدن ضییرورت همکاری سیییاسییت پولی و احتیاطی ،میزان واکنش سیییاسییت پولی به ثبات مالی و همچنین محدوده عمل
سیاست احتیاطی مهم خواهد بود .در تئوری میزان این واکنش از فرآیندهای حداکثرسازی تابع رفاه اجتماعی و یا حداقل سازی تابع زیان

سیاستی مشروط به یک مدل اقتصاد استخراج میشود .در عمل نیز قواعد تیلور با اضافه شدن یک جمله به عنوان نماگر ثبات مالی همانند
شکاف نسبت اعتبار به تولید و یا انحراف رشد اعتبار از مسیر بلندمدت ،این رویکرد را عملیاتی میکند .با توجه به آنکه دادههای مربوط به

اعتبارات نسییبت به دادههای تولید با سییهولت و دقت بیشییتری جمعآوری میشییود ،اغلب سییعی میشییود از انحراف رشیید اعتبار از مسیییر
بلندمدت به عنوان هدف میانی برای ثبات مالی اسیییتفاده شیییود .البته در این مسییییر نیز عالوه بر والشهای قبلی قواعد تیلور همانند نحوه
محاسبه شکاف تورم و شکاف تولید ،مالحتاتی نیز در خصوص نماگر ثبات مالی وجود دارد.

یکی از موضوعات مهم در خصوص معرفی قواعد جدید واکنشی بانک مرکزی به بازینران ،بحز اعتبار سیاستگذار و اخالل احتمالی

در شکلگیری انتتارات آنها ست .در و ضعیت قبلی بازینران بازار تجارب مفیدی را در شبیه سازی نحوه واکنش سیا ستگذار به نو سانات
اقتصییاد و پیشبینی تورم کسییب کردهاند .اما در این شییرایط ضییروری خواهد بود که کمیته سیییاسییت پولی و ثبات مالی جلسییات دورهای
م شخ صی دا شته با شند که از طریق آن مقام پولی و نتارتی بتوانند با بازینران بازارها ارتباط برقرار کنند و این سیننال را به آنها بدهند که

در تصمیمهای سیاستی عالوه بر شرایط اقتصاد به وضعیت نتام مالی نیز توجه می شود و در نتیجه انتتارات جدید فعاالن بازار بر آن مبنا

شکل گیرد .این کار از طریق انتشار گزارشهای مشترک و یکپاروه که عالوه بر اهداف تورمی و تولید به مساله ثبات مالی نیز توجه میکند،

امکانپذیر خواهد شد.

ج -اصالح ترتیبات نهادی

اعتبار سیییاسییتگذار در این سیییسییتم پیچیده جدید ،زمانی شییکل میگیرد که انتتارات بازارها و واکنش پیشبینیشییده سیییاسییتگذار تا حدود

زیادی به یکدینر همنرا شیییود .بدیهی اسیییت که یک ونین تغییری مسیییتلزم تالش جدی برای ارتفای شیییفافیت و ارتباط بهتر فرآیندهای

تصمیمگیری با عموم جامعه است تا آنها نیز به خوبی بتوانند پیشبینی کنند که سیاستگذار پولی و مقام نتارتی کی و ونونه به پویاییهای
اقت صاد واکنش ن شان خواهد داد .بدین منتور الزم ا ست که عالوه بر ا صالح ترتیبات نهادی در قالب این وارووب ،در سایر سیا ستهای
مدیریت اقتصاد کالن و به ویژه سیاستهای بودجهای و مالی دولت نیز اصالحات سازگاری ایجاد شود.

در مطالعهای که کالوو و همکاران )۲۰۱8( ۱پیرامون ترتیبات نهادی انجام دادهاند ،در  6۰درصیییید نواحی قضییییایی مورد بررسییییی،

بانکهای مرکزی مقام عمده احتیاطی کالن هسیییتند هر وند که سیییایر مقامات نتارتی و حل و فصیییل مالی نیز در جلسیییات و کمیتههای
مرتبط با آن شییییرکت میکنند .به عبارت دینر در ترتیبات نهادی کنونی ،بانک مرکزی توانایی بیشییییتری از منتر حیطه نتارتی و مقررات
احتیاطی و در نتیجه هماهنگی بیشتر با مقامات نتاراتی را دارا است.

عالوه بر این ،مطالعات متعددی ن شان داده ا ست که سیا ست مالی و مدیریت بودجه دولت ،د ستیابی به هدف ثبات اقت صاد کالن در

کشییورهای خاورمیانه را تا حد زیادی مشییکل کرده اسییت؛ ورا که این کشییورها عمدتا صییادرکننده منابع طبیعی هسییتند و سیییاسییتهای
بودجهای آنها با توجه به قیمتهای جهانی مواد خام و مواد اولیه موافق سیییکلی اسییت .این ويژگیها باعز میشییود که سیییاسییتهای مالی و
بودجهای (که با سیاست ثبات نرخ ارز نیز ترکیب می شود) انتقال اثرات شوک قیمت کاالهای صادراتی به اقتصاد داخل را ت شدید نماید.
در این شرایط ،طراحی و اجرای قواعد مالی به همراه ایجاد و پایبندی به صندوقهای ثبات ساز ثروت ملی ،عالوه بر افزایش اعتبار دولت

باعز محدود شدن شدت انتقال آثار تکانههای خارجی و رابطه مبادله به اقت صاد داخلی می شود و در نتیجه با ثبات بی شتر محیط اقت صاد
کالن ،فضای سیاستی پینیری اهداف ثبات پولی و مالی را افزایش میدهد.

 5جمعبندی و توصیههای سیاستی

در این مطالعه به بررسیی نحوه واکنش مقامات پولی به بیثبات مالی پرداخته شید .بطور خاص ،در شیرایطی که نرخ تورم در اقتصیاد ایران

در سییطوح باالی میانگین بلندمدت خود قرار گرفته اسییت ،انتتار میرود که مقام پولی با تکیه بر سیییاسییتهای کنترل تورم ،همانند افزایش
نرخ سیییودهای کلیدی ،واکنش فعالی داشیییته باشییید .اما با توجه به بانک محور بودن بخش مالی اقتصیییاد ایران و همچنین توجه به تجربه

و ضعیت شبکه بانکی در اوا سط دهه  ،۱۳9۰اینگونه به نتر میر سد که تمرکز سیا ست پولی بر مهار تورم به بیثباتی مالی در شبکه بانکی

منجر شود و سلسلهای از التهابات قیمتی در بازارهای دارایی و متعاقب آن بخش حقیقی اقتصاد ایجاد شود .در این شرایط دو سوال اصلی
مطرح ا ست .نخ ست اینکه در فرآیند سیا ستگذاری پولی ،اولویت با ثبات قیمتها ا ست یا ثبات مالیع به عبارت دینر آیا در این فرآیند،
Calvo et al
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تمرکز بر ثبات قیمتها به تحقق ثبات مالی منجر میشییود یا خیرع سییوال بعدی این اسییت که اگر مهار تورم و ثبات قیمتها لزوما به ثبات

مالی منجر نمیشود ،در فرآیند سیاست پولی بحز ثبات مالی ونونه لحاظ میشودع.
بطور کلی از دهه  ۱98۰بانکهای مرکزی با اتخاذ سیا ستهای پولی و به ويژه وارووب هدفگذاری تورم ،سعی کردهاند ثبات قیمتها و

در سطحی فراتر ثبات اقتصاد کالن را به همراه داشته باشند بنونهای که کنترل تورم و ثبات قیمتها به عنوان ممترین هدف سیاست پولی

شییناخته میشیید؛ اما بروز بحران مالی  ،۲۰۰7آن هم در زمانی که با موفقیت سیییاسییتهای پولی در حل نوسییانات اقتصییاد کالن شییناخته

می شد ،ضرورت توجه مقامات پولی به پویاییهای بخش مالی و انبا شت عدم تعادلهای فزاینده در این بخش را برج سته کرد و به همین
جهت راهکارهای مختلفی توسط اقتصادانان پولی و مالی برای ونونگی برخورد با بیثباتی مالی مطرح شده است.
بررسییی مبانی نتری و مطالعات تجربی موید آن اسییت که به دلیل تعامل بخش حقیقی و بخش مالی اقتصییادها ،تحقق ثبات پولی و مهار

تورم بدون توجه به مسیاله ثبات مالی امکانپذیر نیسیت .امروزه بانکهای بزرگ تجاری و سیرمایهگذاری ،به عنوان کانالهای اجرای سییا ست
پولی و به ویژه مدیریت نرخ بهره سیا ستی در عملیات بازار باز ،نقش مهمی در فرآیند سیا ست پولی و ثبات مالی بر عهده دارند .همچنین ،با

توجه به آنکه سیکلهای مالی طی یک دوره بزرگتری نسبت به سیکلهای تجاری رخ میدهد ،تمرکز بانکهای مرکزی بر کنترل تورم طی یک
دوره نسبتا کوتاه دو تا سه ساله ،مانع از واکنش فعال آنها به عدم تعادلهای مالی رو به رشد شده و باعز افزایش آسیبپذیری و شکنندگی در

بخش مالی میشود که این نیز میتواند با بروز بحران مالی و متعاقب آن ضرورت مداخله مقام پولی و بازسازی بخش مالی در راستای تحریک
بخش حقیقی اقتصییاد ،دسییتاوردهای آنها در کنترل تورم را مخدوش نماید .لذا با توجه به آنکه بسیییاری از نهادها و بازارهایی که برای اجرای

سیاست پولی مهم هستند ،برای حفی ثبات مالی نیز مهم است ،و از آن فراتر در صورت تحقق ریسک سیستماتیک و بروز بحرانهای مالی،

د خا لت با نک های مرکزی به عنوان آخرین مل جا در نقش تامینکن نده ن قدینگی و جلوگیری از سییییرا یت خشییییکی اعت بار به بخش حقیقی

اجتنابناپذیر خواهد شد ،پیشنهاد میشود که در اقتصاد ایران نیز وارووب سیاست پولی هدفگذاری تورم با در نتر گرفتن مالحتات مربوط

به ثبات مالی بازنگری شییود .داللت این نتایج ،اصییالح وارووب سیییاسییت پولی و لحاظ ثبات مالی در تصییمیمگیری تعیین مسیییر بهینه تورم
است که از این جهت به دیدگاه سیاست پولی محافتهکارانه نیز معروف است ورا که سیاست پیشنیری را کمهزینهتر از درمان میداند.
با وجود این ،لحاظ هدف ثبات مالی در وارووب سیاست پولی نیز والشها و بده-بستانهایی را بین اهداف ثبات قیمتها و ثبات

مالی به همراه خواهد داشت .زمانی که سرمایهگذاران احساس کنند که احتمال بروز یک رکود عمیق به دلیل هموارسازی آن توسط مقام

پولی که به شدت نسبت به بحران مالی ریسکگریز است ،اندک خواهد بود ،از یک سو استراتژیهای بهینه خود را در انتخاب پروژههای
ریسکیتر و تشدید رفتارهای ریسکپذیری شناسایی خواهند کرد و از سوی دینر ،تمرکز فعالیتها و مراودات مالی نیز به سمت بانکها و
موسسات بسیار بزرگ که از فرض ضمنی نجات حتمی در صورت بروز بحران مالی برخوردار هستند ،متمایل خواهد شد .بنابراین سیاست

پولی مشمول هدف ثبات مالی ،بصورت بالقوه با والشهایی از جنس مخاطرات اخالقی و بعضا ایجاد بیثباتی مالی در آینده همراه خواهد

بود .این موارد میتواند به کاهش اعتبار سیاستگذار و همچنین مساله ناسازگاری زمانی منتهی شود.

شایان ذکر است ،تمرکز مقامات نتارتی و احتیاطی بر مساله ثبات مالی نیز میتواند در کوتاه مدت و بلندمدت در ساحت سیاستگذاری و

اجرا دارای تضادهایی با سیاست پولی باشد که بدین منتور سازوکار و ساختاری برای حل و فصل تعارضات بین سیاست پولی و سیاست

احتیاطی مورد نیاز خواهد بود .از این جهت نیز ،نوسانات بخش مالی و آثار آن بر بخش حقیقی اقتصاد ،درجاتی از همکاری و تعامل مقام
پولی و مقام نتارتی را ضروری کرده است به نحوی که با تشدید اثرات متقابل دو سیاست پولی و احتیاطی ،نقش همکاری دو نهاد در کاهش
زیان اجتماعی (افزایش رفاه عمومی) برجسته خواهد بود .یکی دینر از مواردی که زمینه تعامل بیشتر مقام پولی و احتیاطی را فراهم میکند
فقدان مدلهای مقداری قابل اتکا برای ارتباط اقدامات سیاستی به اهداف قابل اندازهگیری در حوزه ثبات مالی است .در حالی که بانکهای مرکزی

عموما از مدلهای مقداری برای ارتباط دادن اقدامات سیاست پولی به اهداف تورم و تولید برخودار هستند ،در خصوص ارتباط اقدامات سیاست
پولی واحتیاطی به ثبات مالی ونین ویزی وجود ندارد و حتی فراتر از آن مدل مقداری قابل قبولی برای ارتباط اقدامات احتیاطی به تولید و تورم

نیز وجود ندارد .البته ،هر وند که ممکن است تجاربی در خصوص کاربرد سیاستهای احتیاطی خرد وجود داشته باشد ،اما در خصوص
کالیبره کردن این ابزارها برای کنترل بیثباتی مالی ابهامات متعددی وجود دارد نسبت به آثار تغییرات در این ابزارها نااطمینانی وجود دارد که

در مجموع تحت تاثیر دو عامل وقفههای تصمیمگیری و اجرایی خواهد بود .عمده دلیل این بحز نیز پیچیدگی پویاییهای بخش مالی و نشات
گرفتن بیثباتی از کانالهای مختلف است که لحاظ آن را در مدلهای اقتصاد کالن دشوار کرده است .در این خصوص ،تبادل اطالعات و رصد
وضعیت ثبات مالی بین مقام پولی و نتارتی به منتور تسهیل همکاری ،افزایش اثربخشی و کاهش اصطکاکهای سیاستگذاری پولی و احتیاطی

حیاتی است .در مجموع ،با توجه به اثرگذاری سیاست پولی و مقررات احتیاطی کالن بر مکانیسمهای انتقال یکدینر ،نحوه ترکیب بهینه این
دو سیاست مهم خواهد بود ،ورا که میتواند بدهبستانهای مهمی را در نحوه کاربرد و ترکیب این سیاستها در جهت دستیابی همزمان به دو

۱8

تبیین رابطٔه سیاستگذاری پولی و ثبات مالی در مقام اجرا
هدف ثبات مالی و ثبات اقتصاد کالن به همراه داشته شد .در این خصوص ،سازوکار پیشنهادی که در کشورهای دینری نیز تجربه شده است،

رویکردی تحت عنوان هدفگذاری تورمی یکپاروه است که با تاکید بر نقش مکملی سیاستهای پولی و احتیاطی ،مستلزم همکاری نزدیک
بین مقامات در مدیریت نرخهای بهره سیاستی و ابزارهای احتیاطی کالن مخالف سیکلی است .سازوکار عملیاتی و نهادی این رویکرد نیز،

ایجاد کمیته ثبات مالی برای هماهنگی اقدامات سیاستی و نتارتی است تا ابزارها و سیاستهای پولی و احتیاطی با اثربخشی بیشتری در
راستای دستیابی همزمان به کنترل تورم و ثبات مالی تصمیمگیری و اجرایی شود.

بدیهی است که این رویکرد جدید در سیاستگذاری پولی به جهت کاهش وزن نسبی اهمیت تورم در فرآیند سیاستگذاری ممکن است
شهرت و اعتبار بانک مرکزی در راستای مهار تورم و ثبات قیمتها را مخدوش نماید .به همین جهت ضروری است که تصمیمات جلسات

و گزارشات ادواری مربوط به ثبات مالی و مالحتات آن بصورت مرتب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد تا توابع واکنش سیاستی نزد
کارگزاران اقتصادی مشخص شود و به نوعی در جهت سیننال دهی به انتتارات آنها موثر واقع شود .عالوه بر این میتوان به منتور کاهش

مساله ناسازگاری زمانی و افزایش اعتبار سیاستگذار ،با ارایه قواعد احتیاطی کالن مشخص ،نقشه راه اقدامات مقامات نتارتی را از قبل

تبیین کرد بنونهای که هر زمان یکسری از شرایط و معیارهای بروز عدم تعادلهای مالی شناسایی شد ،الزامات و اقدامات احتیاطی مشخص
و مناسب فعال شود .شایان ذکر است در عمل والشهای دینری نیز وجود خواهد داشت که در ادامه با تمرکز بیشتر بجز بر مسائل شبکه
بانکی و بانک مرکزی به آن پرداخته میشود.

در اقت صاد ایران و ضعیت شبکه بانکی دارای ا شکاالت و ضعفهای ا سا سی در شاخصهای مختلف سالمت و ثبات مالی ا ست.

مشییکالت ترازنامه بانکها ،تنها متاثر از جریان سییپردهگیری و وامدهی و مسییائل مترتب بر آن مانند نرخ سییود سییپرده و مطالبات غیرجاری

نیست .به عبارت دینر در بخش نتارتی ،مساله ثبات مالی بانکها نباید صرفا با تمرکز بر بخش جذب منابع (سپرده بانکی و استقراض از

بانک مرکزی) و تخصیص منابع (وامدهی به بخش خصوصی و دولتی) دیده شود .بلکه ضروری است که عوامل شکلدهنده بیثباتی مالی

در طیف وسیعی از داراییهای بانکها شامل حوزههای ارزی ،سرمایهگذاری ،بنگاهداری و امالک و مستغالت دیده شود .اصوال بیثباتی
مالی از منابع مختلف و متعددی شکل میگیرد و به همین جهت است که تعریف مورد اجماع و شاخص واحدی برای اندازهگیری آن وجود
ندارد و در عمل ترکیبی از شییاخصها در حوزههای مختلف برای نشییان دادن ثبات مالی بانکها و موسییسییات اعتباری و یا کلیت شییبکه

بانکی اسییتفاده میشییود .بنابراین در این خصییوص معاونت نتارتی بانک مرکزی باید وضییعیت سییالمت و ثبات مالی (در شییاخصییهای
مختلف) را بصورت مداوم رصد نماید و تحلیل جامعی از کیفیت داراییهای آنها بر مبنای ریسکها وارده داشته باشد و با شناسایی منابع
تشییییکیل عدم تعادلهای مالی در هر مقطع زمانی ،بانک های متاثر از آن را در دسییییته بندی های مختلف قرار دهد و برای حل و فصییییل
معضالت مالی هر یک نیز تورهای ایمنی و اقدامات و سازوکارهای مشخصی داشته باشد.

مالحتات فوق بیانگر این است که در اولین گام باید با مقررات و سازوکارهای احتیاطی مختلف مانند الزامات سرمایهای کافی و نسبتهای

اهرمی م شخص ،ا شتهای ری سک بانکها را مهار و درونی سازی کرد تا با پرهیز از کژمن شی و کاهش مخاطرات اخالقی ،از تامین مالی پروژههای

پرریسک و یا از قراردادن داراییهای پرتفوی در معرض ریسک زیاد جلوگیری شود .این نکته از آن جهت مهم است که ثبات و سالمت بانکها و
بطور کلی موسییسییات پولی و اعتباری درجه خلق پول درونی و قیمت ریسییک در اقتصییاد را تعیین میکند و در نتیجه تا زمانی که مشییکالت بنیادی

بانکها حل و ف صل ن شود ،درگیر شدن بانک مرکزی با م ساله ثبات مالی طی سیکلهای تجاری میتواند سبب تزریق نقدینگی به مراتب بی شتری
نسییبت به شییرایط بعد از بروز بحران شییود و به نوعی به شییدت بر شییهرت و اعتبار بانک مرکزی اثرگذار باشیید .البته در این خصییوص نیز قیود و
محدودیتهای متعددی بر شبکه بانکی مترتب شده ا ست که بع ضا حرکت آنها به سمت بنگاهداری و یا انبا شت داراییهای مازاد را ناگزیر کرده

ا ست .حجم انبوه ت سهیالت تکلیفی و تب صرهای که در اعطای آن ت ضامین و وثایق کافی اخذ نمی شود ،اجبار آنها به خرید ت ضمینی مح صوالت

کشییاورزی ،اجبار به خرید اوراق بدهی دولتی و بعضییا تهاتر مطالبات از دولت با شییرکتهای زیانده و ورشییکسییته ،سییالمت و ثبات مالی آنها را در
خطر قرار داده است؛ بنابراین ضروری است که اصالحات نهادی در وارووب اقتصاد سیاسی و با تعامل با سایر ارکان و ذینفعان از جمله شبکه

بانکی ،دولت و قانونگذاران حل و فصل شود .مطالعات متعدد نیز نشان داده است که اثر کیفیت نهادی در اجرای سیاستهای اقتصادی تعیین

کننده اسییت بنونهای که حتی بهترین سیییاسییتهای پولی در مهار تورم نیز در صییورتی که در شییرایط کیفیت پایین نهادی اعمال شییود ،صییرفنتر از

درجه موفقیت در کنترل تورم ،تهدیدکننده ثبات مالی موسییسییات و نهادهای مالی خواهد بود .عالوه بر این ،هر وند که بروز نوسییانات شییدید در

بازارهای دارایی من جمله ارز ،امالک و مسییتغالت ،سییهام و طال تا حدود زیادی توانسییته اسییت طی ادوار مختلف در تلطیف آثار بیثباتی مالی
شبکه بانکی کمک نماید ولی این مو ضوع نیازمند توجه جدی ا ست؛ ورا که سالمت بانکها به عنوان مجری سیا ستهای پولی و اعتباری بانک

مرکزی نقش تعیین کننده در دستیابی مقام پولی به هدف رشد پایدار غیرتورمی اقتصاد ایران دارد.
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در مرحله بعد با توجه به آنکه یک سییییکل مالی بطور کامل توسیییط سییییاسیییت احتیاطی قابل کنترل نیسیییت ،برای مهار آثار آن بر بخش

حقیقی نیازمند سیییاسییتهای پولی مکمل خواهد بود .این اقدام باعز میشییود که نیاز به سیییاسییتهای احتیاطی شییدید برای مهار بیثباتی
مالی و یا سیاست پولی انقباضی شدید برای مهار تورم نباشد و بخشی از اقدامات مورد نیاز توسط هر سیاست توسط ابزارهای سیاست
دینر تکمیل شود و در واقع فضای بیشتری برای ابزارهای سیاستگذاری در دسترس باشد .به همین منتور پیشنهاد می شود که کمیته ثبات

مالی فوقالذکر مت شکل از مدیران معاونتهای اقت صادی ،نتارت ،اعتبارات ریالی و ارزی بانک مرکزی با شد تا در مواقع تعارض اقدامات

و یا نیاز به اقدامات همزمان ،سیا ستهای پولی ،اعتباری ،ارزی و احتیاطی با اجماع ت صویب و اجرایی شود .البته همانگونه که م شخص
است این کمیته در درون ساختار بانک مرکزی ایجاد و برای پاسخنویی به مالحتات ثبات مالی سیستم بانکی پیشنهاد شده ا ست .عالوه

بر این ،از آنجا که تجارب کشیورها موید آن اسیت که شیوراهای ثبات مالی بصیورت فراگیر و در کلیت بخش مالی و نه صیرفا شیبکه بانکی
تاسیییس شییده اسییت ،پیشیینهاد میشییود که در ادامه ،بانک مرکزی به سییبب برخورداری از دانش کافی در تجزیه و تحلیل تحوالت بازارها و

وجود بدنه کارشناسی متخصص ،در این زمینه پیشقدم شود و با در دست گرفتن ابتکار عمل و ارایه لوایح مربوطه برای تصویب جایناه و
مقررات شورای ثبات مالی ،نقش رهبری آن که متشکل از ارکان و مقامات بازار پول و سرمایه و همچنین مقامات مرتبط با بیمه ،مسکن و
نهادهای سیاستگذاری اقتصادی (سازمان برنامه و خزانه داری) است را بر عهده گیرد.

در پایان الزم به ذکر است ،بررسیها نشان میدهد که در کشورهای در حال توسعه مالحتات مربوط به سیاست پولی و هدفگذاری تورم

عالوه بر ثبات مالی با والشهای دینری نیز روبه است که اساسا همان هدف کنترل تورم را نیز مخدوش نموده است و ضروری است که این

عوامل در تحلیل ارتباط سیاست پولی و ثبات مالی با دقت بیشتری مد نتر باشد .استقالل عملیاتی و اعتبار سیاستگذار پولی ،تفاوت کیفیت
نهادی ،سلطه مالی و تنگناهای بودجه ،نتام مالی و محیط قانونگذاری در این ک شورها با ک شورهای تو سعهیافته و آ سیبپذیری بی شتر آنها در

برابر تکانههای خارجی و جریانهای سرمایه از مهمترین این موارد است .بطور خاص در اقتصاد ایران که سیاستگذاری پولی تحت تاثیر قانون
بانکداری بدون ربا است ،به دلیل عدم تعمیق بازار بدهی و همچنین تعیین دستوری نرخهای سود سپرده و تسهیالت ،مکانیسم انتقال پولی از
کارایی وندانی برخوردار نیسییت .به عنوان نمونه مشییاهده میشییود که با تغییر نرخ سییود بین بانکی ،نرخ سییود سییپردهها و تسییهیالت تغییری

نمیکند و یا اینکه با تغییر نرخ سود سپردهها تو سط شواری پول و اعتبار ،تغییری در نرخ سود ت سهیالت ایجاد نمی شود و به نوعی نرخها از
انعطافپذیری الزم برای اشییاعه مکانیسییم پولی برخوردار نیسییتند .در ونین شییرایطی ،تا زمانی که سییهم تراکنشهای توثیقمحور پایه پولی به

میزان وشمگیری افزایش نیابد ،مدیریت نرخهای سود در قالب عملیات بازار باز نیز وندان اثر بخش نخواهد بود .بنابراین ،با توجه به تجارب
وند دهٔه گذشیییته و شیییکلگیری سیییاختارهای نهادی در روابط مالی متقابل بین هریک از اجزای دولت ،بانکها ،و بانک مرکزی بهدالیل پولی
شدن مستمر کسری خالص پسانداز ناخالص داخلی (سلطٔه مالی) ،رشد مستمر خالص ریالی داراییهای خارجی ،مالیات تسعیر ادواری ،و

همچنین سهم باالی مبادالت برونترازنامهای در رشد پایٔه پولی ،کماکان هدفگذاری بر روی کلهای پولی بهطور عام و پایٔه پولی بهطور خاص
طی دورٔه گذار و تحقق نهایی رویکرد هدفگذاری نرخهای سییود کلیدی در راسییتای تنتیم بردار نرخهای سییود اقتصییاد کالن ضییروری خواهد
بود؛ اما در هر صورت ،طی دورٔه گذار نیز الزم است اقدامات اساسی برای ارتقای کارایی و اثربخشی ابزارهای سیاست پولی در کوتاهمدت و

میانمدت انجام شییییود که در این فرایند ،تقویت اقدامات نتارتی و احتیاطی بر رشیییید اقالم ترازنامٔه بانکها ،توثیقی کردن روابط مالی بخش
دولتی و شبکٔه بانکی با بانک مرکزی ،عمقبخ شی به عملیات بازار باز از طریق راهاندازی سی ستم معاملهگران اخت صا صی برای پذیرهنوی سی و

بازارگردانی اوراق بدهی دولتی ،همنام با توسییعٔه بازار بدهی از طریق اوراق بهادارسییازی دیون انباشییتٔه دولت به نهادهای عمومی و اشییخاص
حقوقی ،اوراق بهادارسیییازی دیون نهادهای عمومی و رتبهبندی آنها ،تنوع ابزارهای بازار پول ازجمله صیییندوقها و حسیییابهای بازار پول از

اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود.

عالوه بر این در کشییورهای منطقه خاورمیانه که عمدتا کشییورهای مبتنی بر صییادرات مواد اولیه و نفتخام هسییتند ،مسییائل مربوط به

سلطه مالی و هزینه تامین مالی دولت ،نتام مالی کم عمق و همچنین مشکالت مربوط به حفی ارزش پول ملی و متعاقب آن نوسانات نرخ

ارز ،بهای جهانی کاالها و مواد خام و رابطه مبادله از جمله این والشییهاسییت .در این شییرایط عالوه بر تالش برای اصییالح سییاختار شییبکه

بانکی و افزایش سییالمت و ثبات مالی آنها ،ترتیبات نهادی باید به گونه ای اصییالح شییود که سیییاسییتهای مالی و بودجهای و ارزی نیز از
سازگاری بی شتری با هدف ثبات قیمتها برخوردار با شد .در این زمینه طراحی قواعد مالی و بودجهای ،ایجاد صندوقهای ثبات ساز ثروت

بین نسییلی و کاهش نااطیمنانی نسییبت به روند بدهیهای دولت بخشییی از اقداماتی اسییت که میتواند بخشییی از آثار بیثباتی مالی بر بخش
حقیقی اقتصاد را کاهش داد.
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