




به نام خدا

اقتصاد ایران با چالش های بسیاری مواجه است. مسائلی مانند رشد 
اقتصادی، تورم، مشکالت بازارهای مالی، پیچ وخم های پیش روی نظام 
تأمین اجتماعی و ... از جمله این چالش ها است. حل این مشکالت و 
مواجهه با چنین چالش هایی بی شک در گرو تدبیر در سیاست گذاری 
ایران  دلسوزان  و  اندیشمندان  از  بسیاری  است.  اجرا  در  دقت  و 
معتقدند که مشکالت و معضالت اقتصادی کشور جز با ایجاد اجماع 
در میان پژوهشگران، فعاالن و سیاست گذاران قابل حل نخواهد بود. 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به عنوان نماینده سرمایه گذاران 
بازارهای مالی که سهم بزرگی از این بازارها را در اختیار دارند، قصد 
دارد تا در مجموعه گزارش های »سرمایه گذاری و سیاست گذاری« 
ارائه  به  ایران،  اقتصاد  گره های  کلیدی ترین  از  برخی  بررسی  ضمن 
فعاالن  و  کارشناسان  با  را  آن ها  و  بپردازد  حوزه ها  این  در  راه حل 
بگذارد.  میان  در  سیاست مداران  و  سیاست گذاران  و  اقتصادی 
امیدواریم که بتوانیم گامی در جهت اعتالی ایران عزیز برداریم و در 

این راه از همراهی همه کارشناسان و محققان سود بجوییم.

سعید اسالمی بیدگلی
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران





: 200 نسخه تعداد  
: بررسی سازوکارهای شورای پول و اعتبار و پیشنهاد برای بهبود آن عنوان گزارش 
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مقدمه:

در ایران اکثر سیاست های پولی در شورایی موسوم به شورای پول و اعتبار تصویب می شود. 
اعضای فعلی این شورا عبارت اند از:  

 رئیس کل بانك مرکزي جمهوري اسالمي ایران )رئیس شورا(
 وزیر امور اقتصادي و دارایي

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی
 وزیر صنعت، معدن و تجارت )محمد شریعتمداری(

 دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران )عباس آخوندی - محمود حجتی(
 رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملي

 دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه هاي اقتصادي، پولي، بانکي با پانزده سال 
سابقه فعالیت علمي و اجرائي در زمینه پولي و بانکي به پیشنهاد رئیس کل بانك مرکزي 

جمهوري اسالمي ایران )محمد نهاوندیان- مسعود نیلی(
 یك نفر مجتهد آشنا به مسائل مالي و پولي با معرفي شوراي عالي حوزه هاي علمیه

 دادستان کل کشور یا معاون وي
 رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران
 نمایندگان کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 

)هرکدام یك نفر( به عنوان ناظر با انتخاب مجلس )الیاس حضرتی - محمدرضا تابش(

سیاست گذاری  در  عمده ای  نقش  دولت   پیداست،  شورا  این  ترکیب  از  که  همان طور 
پولی کشور دارد و به زبان دیگر تمامی سیاست های پولی کشور در راستای تصمیمات 

دولت هاست.
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نظر خبرگان:

حسین عبده تبرزیی

بازار پول استوار است. بانك ها  بر  اساس نظام مالی کشورها، 
مهم ترین نهادهای بازار پول اند؛ بازاری که مأمن بخش مهمی 
ساختار  به دلیل  بانك ها  است.  اقتصادی  نظام  نقدینگی  از 
نهادهایی شکننده اند؛ بخش مهمی  سرمایه ای که دارند، ذاتاً 
از سرمایه ی بانك ها از محل بدهی، و آن هم در غالب سپرده 
تأمین مالی می شود؛ سپرده هایی که نماینده ی بدهی های نظام 
بانکی به آحاد مردم است. بانك ها در مقیاس وسیع به آحاد 
مردم بدهکارند، و به همین دلیل آثار ناشی از واخواست بانك ها 
اقتصادی کشور  نظام  در  فراگیر  به طور  تعهداتشان  ایفای  در 
منعکس می شود. بی اعتمادی به بانك ها سرآغاز عدم اطمینان 

به نظام پولی، نظام مالی و در نهایت نظام اقتصادی است. 
نتیجه رسیده اند که الزم  این  به  قانون گذاران  به همین دلیل 
است از طریق وضع قوانین و مقررات، و نظارت بر اجرای آن ها 
نظام بانکی را پایش کنند. بانك مرکزی، به عنوان مقام ناظر بازار 
پول، مهمترین نهاد در این حوزه است، و شورای پول و اعتبار 
مقام سیاست گذار  باالترین  بانك مرکزی،  ناظر  نهاد  به عنوان 
یك  از  اعتبار  و  پول  شورای  می شود.  محسوب  کشور  پولی 
طرف آیین نامه های مربوط به قوانین پولی کشور را تدوین و 
تصویب می کند، و از طرفی دیگر در مورد سیاست های پولی در 
قالب بسته های سیاستی-نظارتی تصمیم  می گیرد؛ آیین نامه ها 
کشور  بانکی  نظام  عملکرد  بر  مستقیماً  که  سیاست هایی  و 

تأثیرگذار است. 
کشور،  پولی  نظام  راهبری  در  اعتبار  و  پول  شورای  عملکرد 
مستقیما به سازوکارهای سیاست گذاری در این حوزه وابسته 
است. این که چه ترکیبی از اعضا، و با چه سطحی از صالحیت، 
و بر اساس چه سازوکارهایی، چه سیاست هایی را در حوزه ی 
اصلی  دغدغه های  از  یکی  می کنند،  تصویب  و  تدوین  پولی 
قانون گذاران است؛ دغدغه هایی که به آینده ی نظام پولی و در 

نهایت نظام اقتصادی کشورمان مربوط می شود.
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حفظ استقالل در سیاست گذاری پولی نکته ای است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته  
جهان، دیده می شود. اگرچه در ایران هم طبق قانون، بانك مرکزی نهاد مستقلی است ولی 
باوجود ترکیب فعلی اعضای شورای پول و اعتبار و اختیاراتی که به منظور سیاست گذاری 
پولی دارد، در عمل سیاست های پولی در خدمت سیاست های دولت است. سیاست گذاری 
پولی باید توسط افرادی انجام  شود که در این حوزه تخصص و فعالیت دارند. در ادامه 
بررسی شود.  در جهان  پولی  در حوزه سیاست های  تصمیم گیری  روند  می شود  سعی 

بی شك تجربه  سایر کشورها به تحلیل بهتر شرایط ایران کمك می کند.
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نهاد سیاست گذار پولی در آمریکا حول سه رکن کلیدی و 5 مأموریت اصلی تشکیل  شده 
است. مرکز این نهاد در شهر واشنگتن قرار دارد. کمیته  بازار باز فدرال رزرو را می توان بازوی 
سیاست گذاری پولی و تعیین کننده  نرخ بهره در آمریکا دانست. در این کمیته 12 نفر حق 
رأی دارند. این 12 نفر شامل  7 نفر اعضای هیئت مدیره  فدرال رزرو، رئیس بانك فدرال 
نیویورک و رئیس 4 بانك از 11 بانك فدرال دیگر است )شکل های 2 و 3(. البته در این 
کمیته تمامی اعضای بانك های فدرال باید حضور داشته باشند ولی تنها همان تعدادی که 
اشاره شده است، حق رأی دارند. این کمیته با ابزارهایی که در دست دارد نرخ بهره فدرال 
رزرو  را تعیین می کند و از این طریق نرخ بهره در سایر بازارهای پولی متناسب با آن همگرا 
می شود. مشاهده می شود که این کمیته مستقل است و فردی از اعضای دولت در آن نقشی 
ندارد؛ اعضای کمیته نیز در دولت مسئولیتی ندارند. اعضای این کمیته به طور مستقیم در 
مورد سیاست های پولی مسئول هستند و باید نسبت به آن پاسخگو باشند. در این کمیته 

تصمیمات براساس رأی گیری از اعضا اخذ می شود.
به منظور ایجاد شفافیت، خالصه ای از جلسات کمیته با جزئیات باال بعد از سه هفته منتشر 
می شود. ولی محتوای کامل آن بعد از 5 سال انتشار خواهد یافت. رأی افراد در این جلسه 
به صورت عمومی منتشر می شود و این عامل حس مسئولیت اعضا را در قبال تصمیمات شان 

بیشتر می کند.
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بانک مرکزی ارکان کلیدیماموریت های اصلی

اجرا کردن 
سیاست های پولی کشور

هیئت مدیره فدرال رزرو

کمیته  بازار باز فدرال

12 بانك منطقه ای 
)فدرال( 

سیستم فدرال رزرو آمریکا

تقویت ایمنی 
و کارایی پرداخت ها

نظارت 
و تنظیم نهادهای مالی

کمك به حفظ 
ثبات بازارهای مالی

ترویج امنیت مصرف کننده 
و توسعه  جامعه

شکل 1ارکان و مأموریت های فدرال رزرو
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بانک های فدرال آمریکا بر روی نقشه

اعضای دارای حق رأی در کمیته بازار باز

شکل 2

شکل 3

1. بوستون
2. نیویورک
3. فیالدلفیا
4. کلیولند

5. ریچموند
6. آتالنتا

7. شیکاگو
8. سنت لوئیس
9. مینیاپولیس

10. کانزاس سیتی
11. داالس

12. سانفرانسیسکو
13. مکان هیئت مدیره

اعضای دارای حق رأی 
در کمیته بازار باز فدرال رزرو

7 نفر از هیئت مدیره
فدرال رزرو

رئیس 
بانک فدرال نیویورک

4 نفر از 11 رئیس 
بانک های فدرال 

باقی مانده

یکی از اهداف فدرال رزرو کمك به حفظ ثبات در بازارهای مالی است. اهمیت بازارهای 
مالی و وقوع بحران های مالی موجب شده است نهاد دیگری به منظور پایش بازارهای مالی 

شکل بگیرد. که به آن »کارگروه بازار مالی« می گویند.
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این کارگروه در تاریخ 18 مارس 1988 توسط رونالد ریگان، رئیس جمهور ایاالت متحده 
ایجاد شد و سه وظیفه دارد:

 )الف(: شناخت روش های افزایش یکپارچگی، کارایی، نظم و انضباط و رقابت در بازارهای 
مالی کشور و حفظ اعتماد سرمایه گذاران.

نهادهای  پول شویی،  با  مبارزه  واحدهای  مختلف،  بازارهای  نمایندگان  با  مشورت  )ب(: 
خودانتظام و مشارکت کنندگان عمده بازار برای تعیین راهکارهای مناسب تسهیل شرایط 

برای بخش خصوصی

)ج(: ارائه گزارش روند کاری طی 60 روز )و به طور دوره ای پس  از آن( و ارائه نظرات در 
مورد لزوم تغییر قانون اساسی به رئیس جمهور

اعضای کارگروه بازار مالی به شرح زیر هستند:

 وزیر خزانه داری، یا نماینده اش )به عنوان رئیس کارگروه(؛

 رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو یا نماینده او؛

 رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار یا نماینده اش؛ 

 رئیس کمیسیون بازرگانی، آتی کاال یا نماینده اش.
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توسط  اروپا  اتحادیه   مرکزی  بانك  در  پولی  سیاست های  تصمیم گیری  اروپا  اتحادیه  در 
شورای راهبردی انجام می شود. این شورا 25 عضو دارد و متشکل از تمامی اعضا کمیته  
اجرایی بانك مرکزی اروپا )6 نفر(  و رئیس بانك مرکزی 19 کشور عضو اتحادیه  اروپا 
)بلژیك، آلمان، ایرلند، یونان، اسپانیا، استونی، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لوکزامبورگ، جزیره ی 
مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی، فنالند، لتونی و لیتوانی(  است.  البته رئیس 
کمیسیون اروپا به عنوان عضو ناظر می تواند در این جلسات شرکت کند ولی حق رأی ندارد. 
الزم به ذکر است که در این شورا سیاست گذاری پولی و تصمیمات براساس رأی گیری 

تعیین می شود. )شکل 4(

این شورای راهبردی مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:

و  مرکزی  بانك  توسط  تعیین شده  وظایف  انجام   
سیستم پولی اتحادیه  اروپا  

 اتخاذ سیاست پولی متناسب با نرخ بهره، تورم و 
میزان ذخایر موجود در سیستم پولی اتحادیه  اروپا

 اتخاذ تصمیماتی مناسب برای انجام وظایف نظارتی 
مخصوص نظام بانکی

همان طور که از وظایف این شورا نیز مشخص است، در واقع این شورا مسئولیت تصمیمات 
مربوط به نظام پولی را بر عهده دارد و مشخص است که تصمیمات آن به صورت مستقل از 
دولت ها گرفته می شود و هیچ یك از مسئوالن دولتی از کشورهای عضو اتحادیه  اروپا در آن 

حضور ندارند.

به صورت مداوم وضعیت  اروپا  اتحادیه ی  بانك مرکزی  مالی،  بازارهای  ثبات در  در مورد 
که  می شود  موجب  مالی  بازارهای  از  به روز  گزارش های  می کند.  رصد  را  مالی  بازارهای 

چالش ها و مسائل پیش روی این بازارها در سیاست گذاری های پولی در نظر گرفته  شود.
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شکل 4ترکیب شورای راهبردی بانک مرکزی اتحادیه اروپا

شورای راهبردی 
بانک مرکزی اتحادیه اروپا

 رؤسای بانک های مرکزی 
کشورهای عضو 

اتحادیه  اروپا )19 نفر(

اعضای کمیته 
 اجرایی بانک مرکزی 
اتحادیه  اروپا )6 نفر(

در اتحادیه اروپا نیز حداکثر بعد از 4 هفته محتویات جلسه همچون سیاست های پولی، 
مروری بر بازارها، تحوالت اقتصادی و .. به صورت عمومی منتشر می شود ولی رأی اعضا 

مخفی است.
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کمیته   به نام  کمیته ای  خود  زیربخش های  از  یکی  در  جنوبی  کره   مرکزی  بانك 
سیاست گذاری پولی دارد.  این کمیته دارای 7 عضو هست. اعضای این کمیته به شرح 

زیر است: 

رئیس بانک مرکزی کره  جنوبی

یک نفر به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی کره  جنوبی

یک نفر به پیشنهاد وزیر استراتژی و مالی کره  جنوبی

یک نفر به پیشنهاد کمیسیون خدمات مالی  کره  جنوبی

یک نفر به پیشنهاد اتاق بازرگانی کره  جنوبی

معاون ارشد بانک مرکزی

یک نفر به پیشنهاد رئیس فدراسیون بانک های کره  جنوبی

در این شورا تصمیمات اعضا براساس رأی گیری اخذ می شود. در مورد سیاست پولی در 
کره  جنوبی می توان مشاهده کرد که کمیسیون خدمات مالی )معادل سازمان بورس 
و اوراق بهادار در ایران( یکی از 7 رأی را در اختیار دارد و ثبات بازارهای مالی یکی از 
اهداف مهم بانك مرکزی کره  جنوبی است. همچنین تنها یك نماینده از دولت کره 

جنوبی در تصمیمات مربوط به سیاست گذاری پولی این کشور نقش دارد.

در کشور کره  جنوبی خالصه ای از دیدگاه های افراد و تصمیماتی که در جلسه گرفته 
شده است در مدت زمان حداکثر 2 هفته، به صورت عمومی منتشر می شود. الزم به ذکر 

است که در کشور کره جنوبی نیز رأی افراد به صورت عمومی منتشر نمی شود. 
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تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی در ژاپن بر عهده  یك شورای 9 نفره در بانك 
مرکزی ژاپن است. اعضای این شورا به شرح زیر است.

رئیس بانک مرکزی ژاپن؛

دو نفر از معاونین بانک مرکزی ژاپن؛

شش نفر از متخصصین حوزه پولی که از خارج بانک انتخاب 
می شوند و به صورت تمام وقت در این حوزه فعالیت می کنند.

تصمیمات این شورا براساس رأی گیری از اعضا اخذ می شود و الزم به ذکر است که 
اعضای این شورا به صورت تخصصی و تمام وقت بر سیاست های پولی متمرکز هستند.

در کشور ژاپن خالصه ای از تحوالت اقتصادی و دیدگاه افراد در جلسه و گفت وگوها در 
مدت زمان حداکثر 4 هفته منتشر می شود. همچنین در ژاپن رأی افراد در این شورا 

به صورت عمومی منتشر می شود.
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سیاست گذاری پولی در انگلستان نیز توسط یکی از زیرمجموعه های بانك مرکزی و تحت 
کمیته  سیاست گذاری پولی 9 نفره هدایت می شود. اعضای این کمیته به شرح زیر است

تصمیمات این شورا براساس رأی گیری از اعضا اخذ می شود. البته فردی از خزانه داری نیز 
می تواند در این جلسات حضور داشته باشد و پیرامون مسائل بحث کند ولی حق رأی در 
حوزه  سیاست پولی ندارد. همچنین تمامی افراد در این شورا تخصص در حوزه  پولی دارند 
و به صورت مستقل در این شورا فعالیت می کنند. در این شورا نیز اهمیت دانش مالی و 

اقتصادی در ترکیب اعضای تصمیم گیر در حوزه  سیاست گذاری پولی دیده  می شود.

در مدت زمان دو هفته گزارشی از جلسه و بحث ها، رأی افراد و  دالیلی که منجر به این 
نتیجه شده است »بدون نام افراد« به صورت عمومی منتشر می شود.

مسئول  کمیته   در  شوراها  اعضای  ترکیب  به  خالصه  به صورت   )2( و   )1( جدول  در 
سیاست گذاری پولی در کشورهای مورد بررسی در این گزارش و همچنین سازوکار ایجاد 

شفافیت در این حوزه اشاره شده است.

رئیس بانك مرکزی انگلستان؛

معاون ارشد بانك مرکزی در حوزه  سیاست گذاری پولی؛

معاون ارشد بانك مرکزی در حوزه  ثبات مالی؛

معاون ارشد بانك مرکزی در حوزه  بازارها و بانکداری؛

اقتصاددان ارشد و مدیر اجرایی ؛

چهار عضو خارج از بانك مرکزی. 
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ترکیب سیاست گذاران پولی در کشورهای مختلف جهان

شفافیت در نظام تصمیم گیری پولی در کشورهای مختلف جهان

جدول 1

جدول 2

تعداد اعضای نام کشور یا منطقه
ترکیب اعضاسیاست گذار پولی

7 نفر از اعضای هیئت مدیره  فدرال رزرو + رئیس بانک فدرال 12 نفرآمریکا
نیویورک + 4 نفر از رؤسای 11 بانک فدرال دیگر آمریکا

19 نفر از رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 25 نفراتحادیه اروپا
+ اعضای کمیته اجرایی بانک مرکزی اتحادیه اروپا )6 نفر(

رئیس بانک مرکزی + معاون ارشد بانک مرکزی7 نفرکره  جنوبی
 + 5  نفر بیرون از بانک

رئیس بانک مرکزی + 2 نفر از معاونین + 6 نفر خارج از بانک9 نفرژاپن

9 نفرانگلستان
رئیس بانک مرکزی + 3 معاون ارشد بانکی برای سیاست های 

پولی، ثبات مالی و بازار + اقتصاددان ارشد
 + 4 نفر خارج از بانک مرکزی

افشای رأی افرادمدت زمان انتشارنام کشور یا منطقه

بله3 هفتهآمریکا

خیر4 هفتهاتحادیه اروپا

خیر2 هفتهکره  جنوبی

بله4 هفتهژاپن

بله )ولی بدون نام(2 هفتهانگلستان
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نظر خبرگان:
طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران غالباً با نوسانات نامطلوبی 
مواجه بوده است. تورم که امروزه مسأله ای حل شده در اقتصاد 
اندکی همواره دورقمی  به جز سال های  ایران  جهان است، در 
بوده و حجم نقدینگی رشد سرسام آوری داشته است. بازارهای 
برخوردار  کافی  توسعه  از  بین المللی  گزارش های  به گواه  مالی 
نیست و هر از چندگاهی هم بحران هایی جدی گریبان اقتصاد 
ایران را می گیرد. طی سال های اخیر هم کارشناسان نسبت به 
و  بهره  باالی  نرخ های  )از جمله  پولی کشور  مشکالت شبکه 
حجم مطالبات غیرجاری بانك ها و مؤسسات اعتباری( هشدار 
داده اند. اگرچه می توان سیاهه ای از دالیل برای این مشکالت 
پولی  پرایراد در حوزه  بی تردید سیاست گذاری  اما  تهیه کرد، 
است  ایران  اقتصادی  نظام  از مهمترین علل چالش های  یکی 
که خود معلول زیرساخت های قانونی و حقوقی و سازوکارهای 
رسمی و غیررسمی حاکم بر این سیاست گذاری ها است. مروری 
بر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، به عنوان یکی از مهمترین 
ارکان سیاست گذاری پولی در کشور، و شیوه تصمیم گیری در 
آن و همچنین مستندات منتشرشده از جلسات این نهاد مهم 
نشان می دهد که می توان با اصالح برخی از این موارد امیدوار 
بود که تصمیمات بهینه تری در این شورا اخذ شود. واقعیت این 
است که ترکیب شورای پول و اعتبار بسیار به دولت وابسته 
است )که این خود با لزوم استقالل تصمیم گیری این نهاد در 
تناقض جدی است( و همچنین جای اقتصاددانان »مستقل«، 
»تمام وقت«، »مسئول« و »پاسخگو نسبت به نتایج« در این 
شورا خالی است. بازار سرمایه هم که در زمان تشکیل این شورا 
نقش چندانی در اقتصاد ایران نداشته، همچنان نماینده ای در 
این شورا ندارد. در کوتاه مدت، این ها حداقل تغییراتی است که 
باید در نهاد سیاست گذار پولی کشور صورت بگیرد تا اقتصاد 
چالش های  از  آسیب(  کمترین  با  حداقل  )یا  به سالمت  ایران 

فعلی عبور کند و با چالش های آینده دست و پنجه نرم کند.
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چرا شورای پول و اعتبار در 
ایران کارایی الزم را ندارد

مقایسه   و  در کشورهای مختلف جهان  پولی  تصمیم گیری سیاست های  نظام  بررسی  با 
آن با شورای پول و اعتبار در ایران می توان به 5 ویژگی مهم اشاره کرد که علل ناکارایی 

سیاست گذاری پولی در ایران به شمار می رود. در ادامه این 5 ویژگی بررسی می شود.

 وابستگی به دولت:

دولتی بودن این شورا مانع از استقالل سیاست گذاری پولی کشور شده و خروجی آن 
می تواند منجر به ارائه تصمیماتی شود که آثار سیاست زدگی در آن دیده شود. به طور 
شفاف تر اجازه تخصیص پول به دولت ها می تواند منجر به تضاد منافع شود. برای مثال 
وزیر صنعت ، معدن  و  تجارت عالقه مند است عمده  تسهیالت را به زیرمجموعه های خود 
به سمت مسکن  را  تسهیالت  از  بیشتری  وزیر مسکن می خواهد سهم  تخصیص دهد. 
ریاست جمهوری  انتخابات  ایام  در  می خواهد  رئیس جمهور  نهایت  در  و  کند  هدایت 
شیوه   این  دهد.  شکست  را  خود  رقبای  بتواند  تا  دهد  افزایش  را  رفاهی  سیاست های 
تصمیم گیری می تواند هدف اصلی سیاست های پولی یعنی ثبات بازار و هدف گذاری تورم 

را به چالش بکشد.

 عدم تخصص بسیاری از اعضا در حوزه  پولی: 

یکی از ویژگی های مهم برای سیاست  گذاری پولی در بسیاری از کشورها، تخصص اعضایی 
است که در آن شورا تصمیم می گیرند. در مثال هایی که از کشورهای مختلف آورده شده 
مشاهده می شود اکثر کسانی که در حوزه  سیاست گذاری پولی تصمیم می گیرند، در اقتصاد 
و سیاست های پولی تخصص دارند و یا دارای مسئولیتی در این حوزه ها هستند. اما در 
افراد زیادی بدون تخصص کافی در حوزه   ایران  ترکیب کنونی شورای پول و اعتبار در 
اقتصاد و سیاست های پولی، حق رأی دارند. نتیجه  این عدم تخصص می تواند به رفتارهای 

هیجان زده  سیاست گذار یا تصمیمات اشتباه منجر شود. 
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 عدم تمرکز اعضا بر سیاست های پولی:

در کنار تخصص اعضا، تمرکز این افراد در سیاست گذاری پولی نیز اهمیت دارد. عدم تمرکز 
افراد بر حوزه  پولی این امکان را به وجود می آورد که سطح کارشناسی تصمیمات کاهش 

پیدا کند.

در مطالعه  موردی کشورهای مختلف، سیاست گذاری پولی موفق همراه با تمرکز و تخصص 
اعضای آن به نتیجه  مطلوب رسیده  است. حتی در مورد کره جنوبی نیز افراد به پیشنهاد یك 
سازمان خاص به عضویت دائمی و تمام وقت شورا در می آمدند و خود افراد دارای سمت های 

دولتی به صورت مستقیم در سیاست گذاری پولی فعال و تصمیم گیر نبودند.

 عدم شفافیت محتوای جلسات:

پیدا  انتشار  از شفافیت  پایینی  به نسبت  با سطح  اعتبار  و  پول  ایران جلسات شورای  در 
می کند. معموالً رئوس جلسه و تصمیماتی که در آن جلسه اتخاذ شده است در سایت بانك 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر می شود. در این انتشار اطالعات خبری از شیوه  

رأی گیری و نظر اعضا و رأی آن ها دیده نمی شود.

می توان نتایج این رأی گیری ها را چند سال بعد در سایت بانك مرکزی قرار داد تا خطر 
پوپولیسم اعضای این شورا را تهدید نکند و تصمیمات درست اعضا رزومه ای برای آینده  

حرفه ای آن ها تلقی شود.

 عدم ارتباط شورای پول و اعتبار با بازارهای مالی کشور:

 سیاست گذاری پولی در جهان نقش بسیار مهمی بر بازار سرمایه  کشور دارد. با توجه به نظام 
تأمین  مالی بانك محور ایران، شاید این تأثیرگذاری حتی بیشتر هم باشد. تصمیمات شورای 
پول و اعتبار به طور مستقیم موجب تغییرات وسیعی در بازار سرمایه و بازار بدهی کشور 
می شود و سهام داران و سرمایه گذاران را با ریسك های زیادی روبه رو می کند. در ایران نسبت 
به اهمیت بسیار زیادی که این سیاست ها بر بازارهای مالی کشور دارد، ارتباط کمی بین 
سیاست گذاری های پولی و بازارهای مالی برقرار است. از همین رو می توان مشاهده کرد که 
عدم وجود این ارتباط سازنده موجب شوک های ناگهانی در بورس و بازار بدهی کشور شده 
است. تجربیات کشورهای دیگر نیز به ما این درس را می دهد که باید بازارهای مالی را رصد 

کرد و از متخصصین این حوزه نیز در تصمیم گیری ها کمك گرفت.
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علل ناکارآمدی سیاست گذاری 
پولی در ایران

عدم شفافیت 
محتوای 
جلسات

عدم ارتباط 
مناسب با 
بازارهای 

مالی

وابستگی
 به دولت

عدم تخصص 
بسیاری از 
اعضا در 

حوزه  پولی و 
مالی

عدم تمرکز 
اعضا بر 

سیاست های 
پولی

آثار سیاست های پولی بر بازار سرمایه:

ایران  بهادار  اوراق  و  بورس  بازار  در  پولی  سیاست های  اثرات  بررسی  به  ادامه  در 
پرداخته می شود.

 اثر مستقیم )آنی( بر شاخص بورس:

در ادبیات اقتصادی و مالی نرخ بهره رابطه مستقیمی با ارزش  دارایی های مالی دارد. با 
افزایش نرخ بهره، نرخ تنزیل جریان های نقدی حاصل از دارایی ها نیز افزایش می یابد و این 
مسأله منجر به کاهش ارزش دارایی ها خواهد شد. به این ترتیب بازارهای مالی که محل 
دادوستد دارایی های مالی هستند نیز متأثر از سیاست های نرخ بهره در هر کشوری است. 
به عالوه سیاست های انبساطی و انقباضی بانك های مرکزی بر بازارهای دارایی و به تبع آن 
بازارهای مالی کشور اثرگذار است. برای مثال سیاست بانك مرکزی در کاهش یا افزایش 

نرخ سود می تواند منجر به اثرگذاری زیاد در شاخص بورس اوراق بهادار شود.

می توان یادآور شد کاهش نرخ سود در شهریورماه سال 96 موجب رونق شاخص و افزایش 
چند هزار واحدی آن در مدت کوتاهی شد. همچنین تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ 
سود بانکی در بهمن ماه شد نیز موجب کاهش و سکون و ماندگاری آن در کانال 90 هزار 

واحد شد )نمودار 1(.

شکل 5علل ناکارآمدی سیاست گذاری پولی
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 اثر غیرمستقیم )با تأخیر( بر شاخص بورس:

بورس تابلوی اقتصاد هر کشوری است، سیاست های پولی بانك مرکزی می تواند بر رکود و 
رونق اقتصادی کشور اثر زیادی داشته باشد.

نرخ سود بانکی در کشور ما از دیرباز به صورت دستوری و زیر نرخ تورم تعیین می شد. این 
پدیده موجب می شد که گرفتن تسهیالت بانکی همواره به نفع تولیدکنندگان و صاحبان 

کسب وکار باشد و منجر به تشکیل صف های طویل برای گرفتن تسهیالت  شود.

نمودار 1شاخص کل بورس تهران از مهر 96 تا پایان اردیبهشت 97

کاهش نرخ سود 
بانکی به 15 درصد
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 اثرگذاری بر صندوق های بورسی:

فعالیت  حال  در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نظر  زیر  سرمایه گذاری  صندوق های 
از  صندوق ها  این  دارند.  دست  در  را  کشور  نقدینگی  از  بزرگی  بسیار  بخش  هستند 
آن  مالی  اطالعات  که  بانکی  سیستم  برخالف  و  برخوردارند  باالیی  بسیار  شفافیت 
تمامی  اختیار  در  را  خود  اطالعات  شفاف  به صورت  نیست  مشخص  شفاف  به صورت 
به  اعالم می شود.  دوره ای  به صورت  نیز  آن ها  بازده  میزان  و  می دهند  قرار  شهروندان 
همین دلیل تقویت این صندوق ها و هدایت نقدینگی به سمت آن ها می تواند موجب 
اقتصادی کشور  شود. طبق اطالعاتی که در مرکز پردازش  افزایش شفافیت و توسعه  
اطالعات مالی ایران تا تاریخ 31 تیرماه سال 1397 موجود است خالص ارزش دارایی 

صندوق ها بالغ بر 148 هزار میلیارد تومان است.   

بسیاری از این صندوق ها در واقع بازدهی نزدیك به بازده بانك ها را به مشتریان پیشنهاد 
می دهند و ازاین جهت اثرپذیری زیادی بر و از بازار پول کشور دارند. بنابراین به منظور 
سرمایه  بازار  با  کشور  پولی  سیاست های  هماهنگی  صندوق ها،  این  بیشتر  اثربخشی 

ضروری است.

نمودار 2روند رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده در سال های اخیر
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 اثرگذاری بر بازار بدهی:

داده های مربوط به نظام تأمین مالی در کشور نشان می دهد که اقتصاد ایران یك اقتصاد 
از 85  بیش  کشور،  بانکی  نظام  در  موجود  اعتباری  تنگناهای  تمام  با  است.  بانك محور 
درصد از تأمین مالی کشور بر عهده بانك ها است. از دیدگاه مردم تمامی بانك های کشور 
دارای سطح اعتبار تقریباً یکسانی هستند و تنها معیار انتخاب آن ها برای سپرده گذاری در 
سال های اخیر حداکثرسازی میزان سود دریافتی از بانك بوده است، که می توان یکی از 
علت های بازی پانزی بانك ها را نیز همین عامل برشمرد. در واقع از نگاه مردم رتبه اعتباری 
شبکه بانکی به اندازه بانك مرکزی و دولت است. این برخالف روند معمول در جهان است. 
در سایر کشورهای جهان بانك های مرکزی تعیین کننده نرخ سود بدون ریسك هستند و 
بانك های مختلف براساس میزان ریسکی که در برمی گیرند نرخ سود مشخص و باالتر از 
نرخ سود بانك  مرکزی پرداخت می کنند. در واقع نرخ سود اوراق خزانه باید تعیین کننده 

کف نرخ سود در بازار باشد )شکل 6(.
الزم به ذکر است که توسعه   بازار بدهی اولویت بسیار مهمی برای کشور است. تأمین مالی 
پروژه های بزرگ و پرداخت بدهی های دولت از این راه می تواند بخشی از بحران کنونی 
ارتباط گسترده سیاست گذار پولی و  نیازمند  بازار  این  کشور را حل کند. توسعه  بیشتر 
بازار مالی است.  به همین دلیل جای تعجب است که متخصصین و مدیران بازاری که 
اوراق بدهی در آن عرضه می شود نقشی در تعیین سیاست های پولی کشور ندارند و حتی 

نمی توانند در شورای پول و اعتبار از طریق یك عضو نقطه نظرات خود را بیان کنند.

جدول 3خالص ارزش دارایی صندوق های بورسی و میزان دارایی هایی نقد در تاریخ  31 تیر 97

خالص ارزش دارایی صندوق نوع صندوق
)میلیارد ریال(

میانگین دارایی های نقدی
)درصد(

2365025/30در سهام

145370288/62با درآمد ثابت

647048/68مختلط

148382450/67مجموع
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 نهاد سیاست گذاری پولی شامل اشخاصی است که قرار است 
مالی  دارایی   طبقه   بزرگ ترین  و  مهم ترین  قیمت  مورد  در 
تعیین کننده   که  تصمیمی  کنند؛  تصمیم گیری  پول  یعنی 
تعریف کننده   که  هزینه ای  است؛  اقتصاد  در  فرصت  هزینه  
توجیه پذیری اقتصادی طرح های کسب وکار است؛ طرح هایی 
که بر اشتغال اثر می گذارند؛ و اشتغالی که میزان درآمد و در 
نهایت سطح رفاه خانوارها را توضیح می دهد. بنابراین، اعضای 
این نهاد تصمیمی می گیرند که در نهایت آثار غیرقابل انکار بر 
سطح رفاه آحاد مردم برجای می گذارد؛ اعضایی که الزم است 
در فضایی تصمیم گیری نمایند که به اندازه  کافی مستقل از 
اعضایی که  باشد؛  اقتصاد سیاسی دولت ها  جهت گیری های 
نیاز است برای اخذ بزرگ ترین تصمیم مالی، به اندازه  کافی 
واجد صالحیت حرفه ای باشند، و به اندازه ی کافی با بازار پول 

و سرمایه آشنا باشند.

نظر خبرگان:
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شکل 6وضعیت نظام پولی در ایران و جهان

وضعیت نظام پولی در ایران

وضعیت نظام پولی در جهان

رتبه اعتباری 
بانک ها

رتبه اعتباری 
بانک ها

نرخ سود 
بانکی

نرخ سود 
بانکی

نرخ سود 
اوراق دولتی

نرخ سود 
اوراق دولتی

نرخ سود 
اوراق بانک 

مرکزی

نرخ سود 
اوراق بانک 

مرکزی

رتبه اعتباری 
دولت

رتبه اعتباری 
دولت

رتبه اعتباری 
بانک مرکزی

رتبه اعتباری 
بانک مرکزی
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مقدمه
طی ده های گذشته اقتصاد ایران همواره با چالش های افزایش حجم نقدینگی، نرخ 
باالی تورم )نسبت به متوسط جهانی( و عدم تناسب نرخ بهره با نرخ سود بازارهای 
دارایی مواجه بوده است. بی تردید بخشی از این چالش ها به دلیل سیاست های نامناسب 
پولی و ناکارایی سازوکار سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران است. در این گزارش به 
پنج عامل »وابستگی شورای پول و اعتبار به دولت«، »عدم تخصص اعضای شورا در 
سیاست های پولی«، »عدم تمرکز اعضای شورا بر سیاست های پولی«، »عدم شفافیت 
محتوای جلسات شورا« و »عدم ارتباط شورا با بازار سرمایه« به عنوان عوامل ناکارایی 
سیاست های پولی حاصل از جلسات شورای پول  و  اعتبار اشاره شده است. با توجه به 
اهمیت سیاست های پولی و تأثیر آن بر بازار سهام کشور و وضعیت کنونی شورای پول 
و  اعتبار دو راهبرد کوتاه  مدت و بلند مدت برای سیاست گذاری پولی توصیه می شود. 

این توصیه ها در راستای اصالح و بهبود پنج مشخصه ای است که به آن ها اشاره شد.

راهبرد کوتاه مدت:
بازارهای مالی و  در کوتاه مدت به نظر می رسد عضویت یك نفر مسلط به مباحث 
سیاست های پولی به پیشنهاد کانون های بازار سرمایه )نماینده سرمایه گذاران و فعاالن 
بازار سرمایه( و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار )نماینده حاکمیت( در 
شورای پول  و  اعتبار می تواند تا حدی به تصمیم گیری بهتر در حوزه  پولی کشور کمك 
کند. به نظر می رسد با عضویت چنین فردی راه برای تخصصی تر شدن شورا نیز فراهم 
می شود و به استقالل بیشتر سیاست های پولی کشور کمك می کند. از منظر شفافیت 
نیز باید سازوکاری طراحی شود که خالصه ی مذاکرات و آرای اعضا بدون ذکر نام در 

مدت دو تا هشت هفته منتشر شود.

راهبرد بلندمدت:
به  دادن  اهمیت  و  پولی  سیاست گذاری  استقالل  حفظ  کار  بهترین  بلندمدت  در 
هدف های اصلی بانك مرکزی مانند هدف گذاری تورم و نقدینگی و ثبات بازار مالی 
است. تجربه کشورهای مختلف جهان از جمله  ایاالت  متحده آمریکا و اتحادیه اروپا 



شماره 1
خردادماه 1397

ری
ذا

ت گ
س

سیا
 و 

ری
ذا

ه گ
مای

سر
                              

30

نشان می دهد که حفظ استقالل بانك مرکزی، شفافیت در تصمیم گیری و استفاده 
از افراد متخصص و متمرکز بر سیاست های پولی می تواند ضامن رشد و توسعه  پایدار 
کشورها و دوری از فساد سیستماتیك در اقتصاد باشد. تغییر ترکیب شورا با تمرکز بر 
حضور تمام وقت متخصصین حوزه پولی و مالی که در قبال سیاست های پولی پاسخگو 
باشند می تواند به ثبات بیشتر اقتصاد کمك کند. همچنین مشروح گزارش های شورای 
پول و اعتبار نیز باید پس از 3 تا 5 سال به همراه ذکر اسامی منتشر شود و در اختیار 

سیاست گذاران و پژوهشگران قرار گیرد.
بانك های مرکزی در داخل خود  باید مشابه سایر  ایران  بانك مرکزی  این،  در کنار 
کمیته هایی به منظور ثبات در بازار مالی تشکیل دهد و همچنین جلسات مشترکی با 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار کند و گزارشی 
از این جلسات در قالب نیازمندی ها و قوانینی که به منظور ثبات در بازار مالی به آن 
نیاز است، تهیه کند و در اختیار رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی قرار دهد تا 
تصمیمات الزم در این خصوص اخذ شود و دغدغه های سهام داران و سرمایه گذاران 

بازارهای مالی به درستی در سیاست های پولی کشور منعکس شود.
همچنین ممکن است بسته به شرایط اقتصادی ایران به ایده ها و طرح هایی همچون 
نهاد ناظر بازارهای مالی )بازار پول و سرمایه( نیز فکر کنیم. بدیهی است که طراحی 
یك نظام سیاست گذار پولی برای بلندمدت نیاز به پشتوانه فکری و مطالعاتی و اسناد 

و مدارک پشتیبان بسیاری دارد.
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