
 

 
 

 

 

  بسمه تعالی

  "تولید بر آن آثار و  80 دهه اعتباري هاي سیاست" چکیده

  ولی اله سیف                                                                                                                                         

 مقدمه .١

 از تابعی فقط تولید اینکه بدلیل ولی.  است 80 دهه در تولید بر) اعتباري سیاست( پولی سیاست آثار ارزیابی ما هدف .١.١

 این اجمالی بررسی لذا. گذارند می اثر آن بر دولتی مقامات اقدامات و اقتصادي هاي سیاست همه و نیست پولی سیاست

 پولی اقتصاد در پولی، غیر اقتصادي هاي سیاست آثار صورت هر در البته. بود خواهد ناپذیر اجتناب نیز اقدامات و ها سیاست

 .گردند می منعکس

 پولی سیاست اثار نمائیم می سعی سپس و نمود خواهیم بررسی را اقتصادي هاي سیاست کلیه آثار اجبارا ما نتیجه در .١.٢

 مانند. (است نبوده  پولی سیاست تعیین مرجع تنها مرکزي بانک موارد بعضی در حال عین در. نمائیم تفکیک االمکان حتی را

 ).سود نرخ -"کاهش " ابتدا در- نمودن منطقی قانون

 را آن هاي ناکامی و ها موفقیت و نمود خواهیم ترسیم 80 دهه در ایران اقتصاد از تصویري ابتدا ما  ترتیب، این به .١.٣

 .شمرد برخواهیم

 بعدي بخش گیرند می قرار پولی سیاست عنوان تحت عمال که اقداماتی سپس و آن ابزار و پولی سیاست بررسی .۴.١

 .پرداخت خواهیم نیز دیگر هاي سیاست به جا همین. داد خواهند تشکیل را بحث

 تغییر قدري دیدگاه این دهه پایان در. بود همراه هایی برنامه و انتظارات ها، بینی خوش با دهه این شروع:  نتیجه .۵.١

 .نشدند منجر مطلوبی نتایج به ) پولی سیاست جمله از( اقتصادي هاي سیاست گفت میتوان جمع در. است کرده

 

 80 دهه در ایران اقتصاد از تصویري .٢

 .داخلی ناخالص تولید و اعتبارات رشد روند بررسی .٢.١

 .آن به اعتبارات نسبت و) گذاري سرمایه( ناخالص ثابت سرمایه تشکیل رشد روند بررسی .٢.٢

 .آن به مربوط بخش تولید به آن نسبت و تخصصی اعتبارات رشد روند بررسی .٢.٣

 .دولتی بخش و دولت گذاري سرمایه میزان بررسی .۴.٢

 

  پولی سیاست .٣



 

 
 

 بانک  اوال یعنی. است بوده مجاز مالی موسسات و ها بانک به محدود ) آن عدم ا( ی پولی سیاست شمول بهرحال که گفت باید

 موسسات طبعا ثانیا و. است نداشته مرکزي بانک مجوز فاقد اعتباري موسسات عملکرد کیفیت و کمیت از کافی اطالع مرکزي

 اي عمده بخش شامل پولی سیاست ترتیب این به. اند داده می ادامه خود فعالیت به مرکزي بانک مقررات به توجه بدون اخیرالذکر

 .است گردیده نمی اعتباري هاي فعالیت از

  

 

 نقدینگی-اعتبارات حجم بر پولی سیاست اثر .٣.١

 در تغییري زیرا ،است ندانسته مناسب 80 دهه در را ابزار این از استفاده مرکزي بانک رسد می نظر به : قانونی سپرده  .٣.١.١

  .است نکرده ایجاد  اعتبارات حجمدر  تغییري طریق این از نتیجه در و است نداده  ها بانک قانونی سپرده

 ولی باشد، مرکزي بانک مجدد تنزیل سیاست از جزیی باید واقع در که ها بانک به مرکزي بانک وام حجم در تغییر   .٣.١.٢

  .است نگرفته قرار استفاده و توجه مورد امر این غالبا

 حجم نتیجه در و پولی پایه افزایش موارد ترین انگیز بحث از دولت به  مرکزي بانک وام: دولت به مرکزي بانک وام .٣.١.٣

 .است بوده پولی سیاست بر حاکم مالی تسسیا غالبا زمینه این در. است نقدینگی و اعتبارات

 انتشار به اقدام راسا اخیر هاي سال در مرکزي بانک ابزار، این از کالسیک استفاده امکان عدم  با: آزاد بازار عملیات .۴.٣.١

 در اي کننده تعیین عامل رسد می نظر به و است نشده دنبال موثري و مدون سیاست ولی. است نموده مشارکت اوراق

 . است نبوده اعتبارات حجم

 ها پرداخت موازنه خالص .۵.٣.١

 

 )بانکی سود نرخ( پول قیمت بر اثر .٣.٢

 نرخ آن تبع به و مجدد تنزیل نرخ ابزار از استفاده با بایستی قاعدتا مرکزي بانک): ها بانک به وام و(  مجدد تنزیل نرخ .٣.٢.١

 .کند تعیین را بانکی اعتبارات قیمت ،بانکی سود

 ها نرخ مستقیم تعیین .٣.٢.٢

 بانکی هاي سپرده نرخ .٣.٢.٢.١

 بانکی اعتبارات نرخ  .٣.٢.٢.٢

  بانکی سود نرخ که فرض پیش این با ،شد داشته نگاه تورم نرخ زیر دستوري طور به بانکی سود نرخ ، 80 دهه در

 خواهد تورم کاهش آن تبع به و تولید افزایش نتیجه در و گذاري سرمایه ،وام براي تقاضا افزایش به منجر پائین

 با( ولی میکند ایجاد موثر تقاضاي آنی طور به دهی اعتبار.  نیفتاد اتفاق این عمل در شود می مشاهده ولی. شد

 در . دهد می افزایش ماهه 28 حدود وقفه کی با را تولید )برسد هم واقعی گذاري سرمایه مصرف به آنکه فرض

 ایجاد موخر تولید ترتیب این به. میگذارد تکاثري ضریب با را خود تورمی اثر شده ایجاد موثر تقاضاي خالل این



 

 
 

 روست این از .ندارد تورم به زدن دامن جز اثري  فرایند این و باشد شده ایجاد تقاضاي پاسخگوي تواند نمی شده

 پولی سیاست آشیل پاشنه این  .کاهش نه و میدهند افزایش را بانکی سود نرخ تورم، با مقابله براي جا همه در که

  . است بوده

 

 بدون پولی سیاست بررسی ،کنند عمل باهم هماهنگ بایست می مالی و پولی سیاست که آنجائی از :دیگر اقدامات و ها سیاست .۴

 است مالی سیاست از تر  سریع پولی سیاست اثر که دانیم می. است معنا بی آن تاثیر و دوره آن مالی هاي سیاست گرفتن نظر در

. افتی دست بهتري نتایج به توان می سیاست دو این کردن جهت هم با بنابراین. است پایدارتر ولی دیرتر مالی سیاست آثار ولی

 تاثیر و کرده بررسی 80 دهه در را) بودجه کسري و مالیاتی( دولت مالی هاي سیاست بایست می خود، بررسی تکمیل براي بنابراین

 .کنیم مالحظه را دوره آن پولی هاي سیاست کارایی بر آن

 مالی سیاست به دست باال، رقمی دو تورم وجود رغم علی ها سال این خالل در دولت رسد می نظر به :بودجه کسري .١.۴

 که بود 80 دهه پایان در ها ارانهی هدفمندي طرح اجراي آن  نمونه یک. (است زده بودجه کسري افزایش طریق از انبساطی

 .زد دامن موجود تورمی شرایط به بود، نشده تامین دولت درآمد افزایش طریق از آن منابع چون

 سیاست) تورم جانفرساي درد ویژه به( اقتصادي نوسانات گاه دید از ها سال این در دولت رسد می نظر به: مالیات .٢.۴

 .باشد نکرده دنبال را گذاري تاثیر و مشخص مالیاتی

 

 اینکه. است چربیده می آن  مثبت آثار بر اعتباري/ پولی سیاست منفی آثار رفته هم روي که رسد می نظر به :پولی سیاست آثار .۵

 که شود می باعث تورم، نظر از آن منفی آثار بر عالوه شده، داشته نگه تورم نرخ از تر پائین دستوري طور به بانکی سود نرخ

 داشتن نگه پایین( شود داده سوق) نداشتند اقتصادي توجیه واقعی بانکی سود نرخ با که(  استاندارد زیر هاي طرح سمت به اعتبارات

 اقتصادي توجیه داراي بودند، توجیه فاقد واقعی سود نرخ عنیی عادي حالت در که هایی طرح که شود می باعث تسهیالت سود نرخ

 .)شوند

 از که "تولیدي" واحدهاي از بسیاري و است افتهی افزایش) ها بانک جاري غیر مطالبات( معوق هاي بدهی نتیجه در  .١.۵

 ها آن به بودند نموده پیشنهاد بقا براي خودرو صنعت نمایندگان( دارند بیشتر ارانهی به نیاز همیشه اند رسیده تولید به محل این

 ...)بدهند تر ارزان هم باز سود نرخ با وام و مرجع نرخ با ارز

 به هم "تکلیفی اعتبارات". بودند رو به رو منابع کمبود با باشند "تولیدي" توانستند می بالقوه که واحدهایی آنوقت .٢.۵

 دهد، انجام را خود واقعی نقش اعتبارات آنکه بجاي اوصاف این با .گردید علت بر مزید و کرد کمک منابع اقتصادي غیر توزیع

 اي ارانهی به تبدیل موارد اغلب در نماید، هدایت واقعی تولید سمت به را منابع ها طرح نظارت سپس و اقتصادي توجیه و

 .گرفت قرار هدف خودش براي اقتصادي هاي ضابطه از دور آن به دستیابی که گردید

 که دانیم می مان همه. نشود داده وام طرح فنی و اقتصادي توجیه ارایه بدون و باشد گیرنده وام شریک بانک بود قرار .٣.۵

 گردد، "اعمال" اقتصادي ضوابط از خارج نرخ این وقتی. است طرح وجوه جریان تنزیل نرخ توجیه، این در عامل ترین مهم



 

 
 

 بر نظارت. کند نظارت ها وام رسیدن درست مصرف به و ها طرح اجراي بر بانک بود قرار .ندارد معنا آن اقتصادي توجیه انتظار

 دارد؟ معنا چگونه است، شک مورد آن ابتدایی توجیه که طرحی

 اجرا به را پولی انبساطی فوق سیاست ،بانکی سود نرخ داشتن نگه پائین با ها سال این خالل در مرکزي بانک واقع در .۵.۴

 سیاست گونه هیچ اگر گفت توان می حتی. ندارد اقتصادي توجیه هیچ سیاست این موجود، تورمی شرایط با که است درآورده

 .بود اصولی غیر انبساطی سیاست گونه این از کمتر بسیار تورم، بویژه اقتصاد، بر آن سوء آثار شد، نمی اتخاذ پولی


