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دهی و هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر سامان
 اسالمی

 1کامران ندری
 2حسین میثمی

 چکیده
ستی سیا سط اکثر بانک ،3نرخ بهره  ست که تو ستمهترین ابزار یا متغیری ا سیا ستفاده واقع می گذاریهای مرکزی جهت  این  .شودپولی مورد ا

ست سیا ستفاده از آن جهت  سیار مهمی دارد که ا سایر نرخگذاری پولی، عالمتنرخ کاربردهای ب های بهره و کمک به کشف منحنی بازده بازار دهی به 
 است. پول، برخی از آنها 
الگو  گذاری پولی، اینشناسی نظریه و تجربه الگوی متعارف هدایت نرخ بهره سیاستی جهت سیاستکند تا ضمن موضوعتالش می 4این تحقیق

سالمی تحلیل کند. یافته شان میتوصیفی بدست آمده -که به روش تحلیلی پژوهشهای را در چهارچوب ا ه گذاری، اینکدر سطح هدف اوال، دهد کهن
ای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصللللل حرمت ربا در تعارس نیسللللتم الرته متغیرهای  که به انک مرکزی مجموعهب

هدف  یکتواند به عنوان مدت نمیشللوند باید از فرآیندهای منطرق با شللریعت اسللتدراب شللده باشللند. از این رو، نرخ بهره کوتاهعنوان هدف تعیین می
شود، مدت نامیده میمشروع در نظر گرفته شود. اما نرخی که از بازار پول اسالمی )بازار بین بانکی اسالمی( استدراب شده و اصطالحا نرخ سود کوتاه

شودمی ستفاده واقع  سطح ابزارها  . ثانیا،تواند به عنوان جایگزین مورد ا شیوهدر  ستفادهو  ستفاده عمهر چند ، های عملیاتی مورد ا ده ابزارهای مورد ا
ای، ابزارهای جایگزین اسالمی را طراحی توان با استفاده از ظرفیت عقود مرادلهمی، اما توسط بانک مرکزی در الگوی متعارف با چالش ربا مواجه است

کامال متفاوت اسللت. تعیین دسللتوری های سللود هدایت نرخ سللود در بازار پول به صللورت غیرمسللتقیم، با مسللنله تعیین دسللتوری نرخدر نهایت، کرد. 
    .های سود با مرانی اسالمی تعارس دارد و تنها در صورتی مجاز است که شرایط طریعی بازار مدتل شده باشد )مانند وجود احتکار یا ترانی(نرخ

 
 ای.بانکداری اسالمی، عقود مبادله ربا، بانک مرکزی، واژگان کلیدی: نرخ سود سیاستی،
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