
:ارزیابی هماهنگی سیاست مالی و پولی
به رشد اقتصادي و تورم تک رقمی  دستیابی 

پایدار

ژاله زارع 



مقدمه  

اهداف اولین از قیمت ها ثبات بستر در پایدار اقتصادي رشد به رسیدن 

 .است اقتصادي کالن سیاست هاي

هماهنگی مالی و پولی سیاست  حوزه هاي تصمیم گیرندگان بین است ضروري  
  .باشد داشته وجود گسترده اي

اقتصاد کل ضعیف عملکرد به منجر مالی و پولی مقامات بین هماهنگی فقدان  

 .شد خواهد

 78  تورمی شرایط در اقتصاد ،1393-1370 زمانی دوره از درصد

     



بررسی میزان هماهنگی مقام هاي پولی و مالی ایران در دوره  •
)با تواتر فصلی(1393 -1370زمانی 

می توان هماهنگی بین سیاست گذار مالی و پولی در  چگونه •
ایران را در راستاي دستیابی به رشد پایدار اقتصادي و ثبات 

؟دادقیمت ها افزایش 
ارزیابی میزان هماهنگی سیاست مالی و پولی

پولی و مالی مقام هاي عملیاتی استقالل :اول گام

   پولی و مالی سیاست هماهنگی میزان ارزیابی :دوم گام



ترتیبات نهادی برای هماهنگ سازی سیاست پول� و مال�

استقالل بانک مرکزي

شوراي مدیریت بدهی 

شوراي هماهنگی سیاست پولی و مالی

تعریف و پیاده سازي قواعد پولی و مالی                    



قواعد سیاست گذاري پولی و مالی 

از که مالی و پولی سیاست گذاري قواعد پیاده سازي و طراحی  

 باشد، برخوردار مناسب نهادي هايظرفیت و حمایتی تمهیدات
 جلوگیري مصلحتی و سیاسی مقطعی تصمیمات اتخاذ از می تواند

  .شود پادچرخه اي سیاست هاي اعمال به منجر و نماید

قیمت ها ثبات به دستیابی براي کلیدي پیش نیاز یک مالی قاعده اتخاذ 
)2004 وودفورد، و برنانک ؛2004 سیمز، ؛1997 دیگران، و ماسون(

رژیم از مستقل طور به نمی تواند پولی سیاست نهادهاي اصالح 
  .)2012 همکاران، و کامبس( شود انتخاب مالی سیاست



نرخ تورم و رشد اقتصادي
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 هدف گذاری تورم همراه با اتخاذ قواعد مال� 

 )به تنهایی(هدف گذاری تورم 

 )به تنهایی(پیاده سازی قواعد مال�  
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پیاده سازی قواعد مال� پس از تبیین  و اجرا 

 هدف گذاری تورم 

پیاده سازی هدف گذاری تورم پس از تبیین و اجرا 

 قواعد مال� 

اندونزي، نروژ، پرو، لهستان و اسلواکی: ITسیس   FRابتدا 
استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، جمهوري چک، فنالند، ایسلند، مجارستان، مکزیک، نیوزلند، :  FRسیس   ITابتدا 

اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان
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پیاده سازی هدف گذاری تورم پس از 

 تبیین قواعد مال� 
پیاده سازی قواعد مال� پس از تبیین 

 هدف گذاری تورم 



استقالل بانک مرکزي 

ابزار استقالل و هدف استقالل بین تمایز  

دولت به اهداف در که است این بهتر مرکزي بانک هاي براي 

)1998 میشکین،(باشند مستقل ابزار در و بوده وابسته

د و مسئولیتمشهود قیمت ها ثبات و تورم کاهش براي مشترك تعه 
  .)1990 فرانکل،( است



بدهی دولت مدیریت 

اجازه دارایی وزارت یا خزانه به دولت بدهی مدیریت براي قانونی چارچوب  
.نماید استقراض بودجه، کسري پوشش براي دولت طرف از می دهد

دولت بدهی هاي مدیریت در خزانه و دولت مشاور

و زالندنو سوئد،(بدهی ملی دفتر یا دارایی اقتصاد وزارت یا خزانه مرکزي، بانک 
)ایرلند

 



سیاست هاي پولی و مالیسازي هماهنگشوراهاي 
ارزي و مالی پولی، سیاست هاي هماهنگی :اساسی پایه 

درصورت و بررسی را سیاست ها فصل هر قیمت ها ثبات و اقتصادي رشد پایداري از اطمینان براي  

  .می گردند بازنگري اهداف و محدودیت ها بحران وقوع شرایط در نیاز

دولت نقدي تراز و دولت بدهی میزان دولت، مخارج میزان بینی پیش و بررسی :وظایف مهم ترین  

استراتژي هاي همچنین و مالی بازارهاي توسعه نقدینگی، بر نظارت راستاي در آن اطالعات از  

.می شود استفاده پولی و بدهی مدیریت اهداف با مرتبط

شوراي پولی، سیاست کمیته جمهوري، ریاست اقتصادي مدیریت تیم معمول طور به کمیته این در  
  .دارند حضور خزانه و بدهی مدیریت

  هدف گذاري و مالی قواعد پیاده سازي تسهیل با می تواند شورا این تقویت
  و نموده فراهم مرکزي بانک استقالل براي را ترتیباتی تورم، منعطف

  .نماید محدود مستقیم صورت به را دولت به مرکزي بانک تسهیالت دهی



ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در ایران  

عملیاتی استقالل:  

دولت مخارج و نقدینگی فزاینده ضریب بین گرنجر علیت آزمون  

. رابطه علیت دوطرفه بین دو متغیر وجود ندارد

ضریب بین بلندمدت رابطه وجود عدم :گرنجر-انگل آزمون 
  دولت مخارج و نقدینگی فزاینده



،  )2010(اربی و همکارانش  -مالیارزیابی هماهنگی سیاست پولی و 

)2013(همکارانشتاراوالی و 

 
تورم

تورم باالتر از حد آستانه تورم پایین تر از حد آستانه

رشد اقتصادي شکاف تولید مثبت  P,P P,N

شکاف تولید منفی N,P N,N

سیاست پولی

سیاست مالی )C,C(انقباضی، انقباضی  )C,E(انبساطی، انقباضی 

)E,C(انقباضی، انبساطی  )E,E(انبساطی ، انبساطی

ماتریس واکنش سیاست گذار مالی و پولی 

ماتریس وضعیت اقتصادي





ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در ایران

درصد 14شکاف تولید مثبت، تورم پایین تر درصد 14شکاف تولید مثبت، تورم باالتر 

درصد 14شکاف تولید منفی، تورم پایین تر درصد 14شکاف تولید منفی، تورم باالتر 

ایران -ماتریس وضعیت اقتصادي 

  پولی سیاست نماینده حقیقی نقدینگی-مالی سیاست شاخص :دولت حقیقی مخارج
 λ=677 با پرسکات-هودریک فیلتر فصلی، تواتر با 1393-1370 زمانی دوره



1
 40به طور متوسط در 

درصد از فصولی که 
شکاف تولید مثبت و 

درصد  14تورم باالتر از 
بوده است،  ) فصل 38(

سیاستگذار مالی و پولی 
به طور همزمان سیاست 

پادچرخه اي

2

 50به طور متوسط در 
درصد از فصولی که 
شکاف تولید مثبت و 

 14تورم پایین تر از 
بوده ) فصل 8(درصد 

است، سیاستگذار مالی 
و پولی به طور همزمان 

سیاست پادچرخه اي

3

 35به طور متوسط در 
درصد از فصولی که 
شکاف تولید منفی و 

 14تورم باالتر از 
بوده  ) فصل 35(درصد 

است، سیاستگذار مالی 
و پولی به طور همزمان 

سیاست پادچرخه اي

4

 15به طور متوسط در 
درصد از فصولی که 
شکاف تولید منفی و 

 14تورم پایین تر از 
بوده  ) فصل 13(درصد 

است، سیاستگذار مالی 
و پولی به طور همزمان 

سیاست پادچرخه اي 

دولت و بانک مرکزي در شرایطی که شکاف تولید مثبت بوده است، همکاري بیشتري داشته اند

درصد از  36و  32درصد از دوره هاي رونق درآمد نفتی سیاست مالی و پولی انبساطی و  در  67در 

دوره هاي رکود درآمد نفتی به ترتیب سیاست مالی و پولی انبساطی

مقام هاي مالی و پولی در ایران همواره بر اساس درآمدهاي نفتی قابل تصرف سیاست گذاري نموده است



هماهنگ سازي سیاست پولی و مالی در ایران  
طراحی و پیاده سازي قواعد مالی  •

از ترکیبی استفاده:

ساختاري بودجه تراز و مخارج قواعد•

 نفت قیمت بر متکی قاعده •

ملی توسعه صندوق از برداشت قواعد و پس انداز قواعد–

)1393جاللی نائینی و نادریان،(پولیطراحی و پیاده سازي قواعد •

 هدف گذاري چارچوب گذار، دوره یک در( تورمی منعطف هدف گذاري–
 هدف گذاري« ،»سبک تورم هدف گذاري« مرحله سه در را تورم منعطف
  »تورم منعطف هدف گذاري« و »دو گانه

توالی پیاده سازي قواعد مالی و هدف گذاري تورمی می بایست رعایت گردد  نرخ رشد پایه پولی: ابزار–



تشکیل شوراي مدیریت بدهی 
کرد موافقت1393 سال در بدهی مدیریت شوراي تشکیل با دولت هیات  

نمی گردد دولت بدهی هاي و تعهدات شناسایی به منجر گزارشگري نقدي روش در.

.می نماید فراهم را دولت بدهی هاي دقیق ثبت و شناسایی امکان تعهدي حسابداري.  

قواعد در شده تعریف مشترك اهداف راستاي در می بایست تشکیل صورت در واحدي چنین  
  تعامل مالی و پولی سیاست گذاران با بتواند و نموده حرکت پولی منعطف هدف گذاري و مالی
.باشد داشته را کامل

 میزان و مالی هاي دارایی مجموعه ،سرمایه سهام به مربوط اطالعات :دولت اطالعات شفافیت 
 عموم اطالع به را )بهره نرخ و سررسید مبلغ، شامل( آن ها ترکیب و خارجی و داخلی بد هی هاي

.برساند

می گردد، محسوب ضروریات از پایدار و متمرکز اطالعاتی و ارتباطی ساخت هاي زیر وجود  

 نمی باشد، ممکن آن طبقه بندي و دولت بدهی هاي مانده از مدت کوتاه گزارش هاي ارائه  

باشد گمراه کننده است ممکن سالیانه و فصلی گزارش هاي ارائه.  



 ابزار در استقالل•

)اخیر سال دو تجربه (گردد تعیین دولت توسط اهداف•

  1340 دهه سال هاي نخستین در : اقتصاد شوراي•

  .است کاربرد کم نهادي اقتصاد، شوراي•

  قرار بازنگري و بازبینی مورد شورا این به محوله وظایف می گردد پیشنهاد لذا•
.گیرد

تشکیل شوراي هماهنگی سیاست هاي پولی و مالی 

استقالل بانک مرکزي



نظارت مالی، و پولی سیاست  هماهنگ سازي شورا، این وظایف تبیین 
 قوانین در تورمی منعطف هدف گذاري مالی، قواعد پیاده سازي بر

 .است مناسب تر ،باالدستی

،سوئیس و اسپانیا آلمان، لهستان، فرانسه

ًهايدوره در آنان هايدیدگاه و مجلس دولت، تغییر با اوال 
 این اجراي بر ناظر شوراهاي وظایف و مذکور قواعد مختلف،

 نیابد تغییر )مالی و پولی سیاست هماهنگی شوراي( قواعد

 ًدیگر سوي از و قوانین این در شده تعریف قواعد سو یک از دوما 

 طور به توانندمی مالی، و پولی سیاست هماهنگی شوراي نظارت
 هايتوصیه با مغایر که آتی سال بودجه تصویب یا ارائه از مؤثر

  .نمایند جلوگیري باشد، قواعد




