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آسيبشناسي نظام بانكي
 .2بررسي ساختار سياستگذار پولي و اعتباری در ایران

چكيده
یكي از ملزومات اساسي ثبات بخش مالي (بانكي) ،مهار تورم و حفظ ارزش پول هر کشور ،اقتددار نهداد
بانک مرکزی است .اقتدار و استقالل بانک مرکزی بدین معناست که این بانک در تنظيم سياسدتهدای
پولي و اعتباری و استفاده از ابزارهای مربوطه تصميمگيرنده اصلي است .اما در قدوانين کشدور ایراداتدي
دیده ميشود که تحقق این هدف را با دشواری همراه ميکند.
مبنای حقوقي مقام پولي در ایران عمدتاً قانون پولي و بانكي کشور ،مصوب  1321اسدت .البتده در
قوانين برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه پس از انقالب ،تغييراتي در این قانون اعمال شدد ،امدا اسداس
آن تغيير عمدهای نكرده است .زیرا ترکيب مجمع عمومي و شورای پدول و اعتبدار و نيدز نحدوه تعيدين
رئيس بانک مرکزی در قانون پولي و بانكي کشور گویای این حقيقت است که دولدت تسدلط بدا یي بدر
ارکان بانک مرکزی در ایران دارد .از طرفي در سالهای اخير عدم استقالل بانک مرکزی از شبكه بانكي
نيز بر مشكالت قبلي اضافه شده است.
«ثبات قيمتها» منطقيترین هدفي است که ميتوان از یک بانک مرکزی مقتدر انتظار داشت و
در قوانين مربوط به اکثر بانکها ی مرکزی دنيا طي دهه گذشته مورد تأکيد بوده است .بررسي قانون
پولي و بانكي کشور و نيز قانون بانكداری بدون ربا نشان ميدهد که اهداف بانک مرکزی در راستای
ثبات قيمتها بهصورت شفاف و روشن تعریف و اولویتبندی نشده است .در کنار ثبات قيمتها و
همعرض با آن« ،حفظ ثبات نظام بانكي» نيز هدفي است که بانک مرکزی باید در دستور کار خود
داشته باشد .تعریف چند هدف در قانون و عدم سازگاری و فقدان اولویتبندی مشخص بين اهداف،
قطعاً بانک مرکزی را از اقتدار و اعتبار دور خواهد کرد و درجه پاسخگویي آن را نيز کاهش خواهد داد.
یكي از مشكالت دیگر سياستگذاری پولي در ایران فقدان ابزارهای سياستي متداول در دنياست.
بانک مرکزی حداقل دو ابزار سياستي متداول در دنيا را بهطور نسبي در اختيار ندارد:
 .1عمليات بازار

باز1،

 . 2نرخ بهره سياستي ،شبيه به آنچه در بانک مرکزی کشورهای صنعتي متداول است و براساس
آن بانک مرکزی با آن نرخ به بانکها وام ميدهد.
در حال حاضر ،جای یک قانون مدون و جامع بانكداری مرکزی در کشور خالي است ،زیرا قوانين
Open market operation mechanism

1.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
برنامههای پنجساله یا قوانين بودجه سنواتي محل مناسبي برای سياستگذاری پولي نيست.
در کنار اصالح ساختاری در نظام پولي و بانكي ،باید اصالحات اساسي در ایجاد و توسعه بازارهای
مالي نيز مد نظر قرار گيرد .بدون داشتن بازارهای مالي کارآ و عميق ،بانک مرکزی حتي اگر مستقل هم
باشد ،نميتواند اثربخشي و اقتدار زم را داشته باشد.
مقدمه
یكي از ملزومات اساسي مهار تورم و حفظ ارزش پول هر کشور ،قدرت یافتن نهاد بانک مرکزی است.
اهميت این امر از آنجا نمایان مي شود که در صورت ضعيف بودن اقتدار بانک مرکزی و اعتبار پایين
سياستهای اعالم شده ازسوی این بانک ،نظام مقرراتگذاری و تنظيمگری بازار پول توسط بانک
مرکزی با شكست مواجه ميشود؛ لذا در این شرایط امكان ثبات قيمتها بهعنوان اولویت اول بانک
مرکزی که اولين اصل در بانكداری مرکزی در دنياست ،خدشهدار خواهد شد .عالوه بر آن ،بعد از
بحران مالي اقتصاد جهاني در سالها ی گذشته ،موضوع ثبات مالي نيز حتي همعرض ثبات قيمتها در
زمينه سياستگذاری پولي و بهعنوان یكي از اهداف اصلي بانک مرکزی مطرح شده است .درواقع،
دستيابي به اهداف ثبات قيمتها و ثبات مالي بستگي به ميزان استقالل و اقتدار بانک مرکزی از
یکسو و همچنين پاسخگویي آن از سوی دیگر دارد .بدون یک بانک مرکزی مستقل و در عين حال
پاسخگو تحقق اهداف مذکور ممكن نيست .استقالل بانک مرکزی هم از جنبه قانوني و حقوقي آن قابل
بحث است و هم از جنبه عملي آن .لذا قبل از هرگونه آسيب شناسي در نظام بانكي ،ابتدا باید نسبت به
موضوع استقالل بانک مرکزی در وضعيت موجود و آسيبهای آن در این حوزه پرداخت .لذا بخش اول
این گزارش به مفهوم استقالل بانک مرکزی و وضعيت ایران براساس شاخصهای مرسوم در این زمينه
ميپردازد.
گفتني است تعداد زیادی از کشورهای جهان در جهت تحقق این امر قدم برداشتهاند و تغييراتي
را در قوانين خود اعمال کردهاند .در نتيجه این تغييرات ميانگين نرخ تورم در بين کشورهای جهان از
 27/8درصد در سال  1992به  3/9درصد در سال  2212کاهش یافته است 1.درواقع ارقام مربوط به
تورم نتيجه ساختار سياستگذاری پولي و اعتباری در کشورها بوده است.
از بعد ساختاری ،بانکهای مرکزی دارای وظایفي در حيطه سياست پولي ،سياست ارزی ،ایفای
نقش بهعنوان وام دهنده آخر ،نظارت و نظام تسویه و پرداخت هستند .در این گزارش تمرکز مباحث
عمدتاً بر سياست پولي است ،با وجود این سایر موضوعات نيز دارای اهميت هستند که زم است در
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مطالعات دیگری بهطور مستقل به آنها پرداخته شود.
هدف از این گزارش بررسي و آسيبشناسي ساختار سياستگذاری پولي در کشور با هدف ایجاد
زمينه برای اصالح نقاط ضعف این ساختار است .در این گزارش تالش شده است تا با بررسي قانون
پولي و بانكي کشور ،بررسي ارکان بانک مرکزی ،اعتبار سياستگذاری پولي و ارتباط دولت با آن ،به
نوعي آسيب شناسي از ساختار موجود انجام شود تا در آینده بتوان برمبنای آن اصالحات زم در
قوانين و مقررات را انجام داد.
گزارش مشتمل بر  11بخش است .در ابتدا به تعریف مفهوم استقالل بانک مرکزی و الزامات آن
پرداخته شده است .در بخش دوم مهمترین شاخصهای استقالل بانک مرکزی معرفي شده و سپس
استقالل بانک مرکزی در ایران براساس این شاخصها و مبتنيبر مطالعات پيشين سنجيده شده است.
در بخش سوم ارکان بانک مرکزی در قانون پولي و بانكي کشور بررسي شده و از منظر مفهوم استقالل
بانک مرکزی تحليل شده است .در بخش چهارم اهداف بانک مرکزی در ایران مورد بررسي قرار گرفته
و در بخش پنجم مصوبه جدید مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه عزلونصب رئيس بانک
مرکزی مورد بررسي قرار گرفته است .در بخش بعدی مرجع تصميمگيری درباره سياستهای پولي در
ایران که شورای پول و اعتبار است مورد بررسي قرار گرفته و سپس به موضوع اعتبار سياستگذاری
پولي و کانالهای ارتباطي آن با عموم پرداخته ميشود .در بخش نهم به ارتباط بين دولت و بانک
مرکزی و موضوع تسلط بخش مالي بر بخش پولي پرداخته شده و در بخش دهم به دیگر چالشهای
سياستگذاری پولي در ایران اشاره ميشود .در بخش آخر جمعبندی گزارش ارائه ميشود.
 .8مفهوم استقالل بانک مركزی
پرداختن به مفهوم استقالل بانک مرکزی از آن جهت اولویت دارد که زمينهساز یک بانک مرکزی
مقتدر و موفق در سياستگذاری خواهد بود« .استقالل بانک مرکزی به معنای آزادی سياستگذاران پولي
از نفوذ مستقيم سياسي یا دولتي در اجرای سياست پولي است» 1.درواقع استقالل بانک مرکزی به
معنای جدایي مطلق بانک مرکزی از جنبه ارتباطي با دولت نيست ،بلكه به این معناست که این نهاد
بتواند سياستهای پولي و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سياسي و براساس مصالح اقتصادی تنظيم و
اجرا نماید و نسبت به نتایج آن پاسخگو باشد 2.برای نمونه بانک مرکزی اروپا استقالل بانک مرکزی را
یكي از الزامات حفظ ثبات قيمتها ميداند 3.بهطور کلي با مطالعه در منابع مختلف ميتوان دریافت
استقالل بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی در تنظيم سياستهای پولي ،ارزی و اعتباری و
“Central bank independence” Prepared for the New Palgrave Dictionary, December 2005.

1.

www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.en.html
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استفاده از ابزارهای مربوطه تصميمگيرنده اصلي

باشد1.

دولتها عموماً به جهت کسب اعتبار عمومي و جلب آرا ،در تصميماتشان به آینده نزدیک متمرکز
ميشوند تا اهداف بلندمدت .به همين دليل اکثر دولتها به زیاد خرج کردن تمایل دارند .درآمد
دولتها غالباً از طریق نظام مالياتي تأمين مي شود .هرچه نظام مالياتي کارآمدتر باشد ،کسری بودجه
دولتها نيز کمتر خواهد بود .در این راستا یكي از راههای گریز از معضل کسری بودجه ،استقراض از
بانک مرکزی است ،اما استقراض از بانک مرکزی تورم را بهدنبال دارد .درواقع تورم نوعي ماليات است
که به مردم تحميل ميش ود ،از همين رو استقراض از بانک مرکزی را ماليات تورمي نيز مينامند .لذا به
هر ميزان که درجه استقالل و اقتدار بانک مرکزی بيشتر باشد ،ميزان ماليات تورمي نيز کمتر خواهد
بود .هرچه بانک مرکزی در تنظيم سياستهای پولي و اعتباری ،مستقلتر باشد ،کمتر تحت تأثير فشار
دولتها خواهد بود .این مسئله در اقتصادهای وابسته به نفت نظير ایران پررنگتر ميشود،
چرا كه در چنين اقتصادهایي برخورداری دولت از درآمد نفتي ،انگيزه وضع ماليات را كاهش
داده و بانک مركزی ازسوی دولت تحت فشار بيشتری قرار ميگيرد .به این معنا که بهدليل
عدم تنوع صادراتي و سهم با ی نفت در این اقتصادها ،بازار ارز رقابتي نبوده و تحت تسلط دولت است.
لذا هميشه این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در سياست ارزی (که تبعات پولي نيز خواهد
داشت) تحت تأثير نوسانات درآمدهای نفتي قرار گرفته و درواقع در عمل نتواند بهطور مؤثر و کارآ
عمل کند.
از اصليترین عواملي که استقالل و اقتدار بانک مرکزی را تحقق ميبخشد ،غالباً وضع قانون است
(البته در برخي کشورها براساس یک توافق است و در برخي کشورها در متن قانون اساسي ميآید).
برای مثال شيلي )1982( 2و فيليپين ) 1987( 3استقالل بانک مرکزی خود را در قانون اساسي
آوردهاند .درجه استقالل مربوطه را نيز قانون مشخص ميکند .در برخي کشورها درجه استقالل پایين و
در برخي دیگر با است .بنابراین استقالل یک امری نسبي است؛ در ادبيات اقتصادی عموماً سه بُعد
برای استقالل بانک مرکزی در نظر گرفته شده است :بُعد ساختاری ،بُعد كاركردی و بُعد حرفهای.
دو بُعد ساختاری و کارکردی به الزامات قانوني نياز دارند و بعد حرفهای نيز به استقالل عملياتي
مربوط ميشود .الزامات قانوني درواقع مربوط به آزادیهایي است که قانون به بانک مرکزی داده است.
استقالل عملياتي نيز ناظر بر عملكرد بانک مرکزی است ،یعني اینكه بانک مرکزی در عمل چگونه از
ظرفيتهای قانوني خود استفاده ميکند .استقالل عملياتي توسط مواردی نظير ویژگيهای شخصيتي

 .1در زمینه استقالل بانک مرکزی میتوان به )Cukierman (1992
مراجعه کرد.
 .2قانون بانک مرکزی شیلی،
 .9قانون بانک مرکزی فیلیپین،

برای بررسی اجمالی تعاریف و مفاهیم در این زمینه

–http://www.bcentral.cl(Law of the Central Bank of Chile, 1989.
-http://www.bsp.gov.ph(Law of the Central Bank of Philippines, 1993.

رئيس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایي ،شرایط سياسي و اقتصادی ،تجارب مشابه در
کشور ،اولویتهای ملي ،عمق و کيفيت تحليل پولي ،ميزان جابجایي رؤسای بانک مرکزی و اقدامات
واقعي بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایي تعيين

ميشود1.

مبحث مهمي که در تعریف استقالل بانک مرکزی به چشم ميخورد مسئله پاسخگویي 2است.
پاسخگویي یعني بانک مرکزی در کنار استقالل عملي که دارد باید نسبت به نتایج عملكرد خود نيز
پاسخگو باشد .این پاسخگویي الزمه كنترل بانک مركزی است كه بهواسطه قانون آزادیهایي
را در اعمال سياستهای پولي در اختيار دارد .این پاسخگویي ميتواند در برابر سران سه قوه و
چهبسا در برابر بازار باشد .مطلع شدن افكار عمومي از اختيارات و وظایف بانک مرکزی در کنار
استقالل این بانک ،نوعي سازوکار کنترلي در جهت افزایش مسئوليتپذیری و پاسخگویي بهوجود
ميآورد3.

موارد متعددی وجود دارد که باید در الزامات سياستگذاری مناسب بانک مرکزی لحاظ شوند ،از
قبيل:
د نحوه انتصاب ارکان بانک مرکزی،
د دوره ریاست اعضا  -نحوه برکناری این اعضا،
د استقالل حرفهای و شایستگي بانكداران مرکزی،
د موارد ممنوعه برای مسئولين بانک مرکزی در زمان تصدی،
د محدودیتهای مسئولين بانک مرکزی بعد از تحویل مسئوليت و برکناری،
د ارتباط با خزانهداری و وزارت دارایي،
د محدودیتها در زمينه اعطای وام،
د اجرای سياست پولي -قدرت تعدیل و تنظيم (به قدرت قانونگذاری بانک مرکزی اشاره دارد)،
د استقالل مالي (استفاده بانک مرکزی از منابع مالي در اختيار خود)،
د استقالل در تصميمگيری -پاسخگویي -نظارت بر

بانکها4.

اما یكي از مهمترین مواردی که باید در متن قانون به آن توجه شود ،مسئله تعریف هدف
اولویتدار برای بانک مرکزی است .تعریف چند هدف در قانون بهویژه اگر اهداف سازگاری کافي
نداشته و نيز اولویتبندی یا ارتباط بين آنها نيز مشخص نشده باشد ،قطعاً بانک مرکزی را از کارآیي
زم دور و درجه پاسخگویي آن را نيز کاهش خواهد داد .تعریف یک هدف واحد (هدف ثبات قيمتها)
و یا اولویتبندی اهداف برای سياست پولي باعث عملكرد مؤثرتر بانک مرکزی خواهد شد .تمرکز بانک
 .1السترا :1331 ،ص .9

Accountability
 .9فیشر :1331 ،ص .9
 .4نگاه کنید به گزارش (پیشنهادهای قانونی درخصوص استقالل بانک مرکزی (ویرایش دوم)) ـ صمد عزیزنژاد ،ص.11
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مرکزی بر یک هدف بهجای چند هدف نيز باعث عملكرد مؤثرتر این نهاد خواهد شد و تبعاً انتظار
پاسخگویي را نيز با خواهد برد.
وقتي بانک مرکزی بر چند هدف بدون اولویتبندی بين اهداف (که بعضاً متناقض هم هستند)
متمرکز ميشود ،زمينه برای کاهش مسئوليتپذیری و عدم پاسخگویي زم فراهم ميشود .تعریف
چندین هدف بدون اولویتبندی برای بانک مرکزی توانایي این نهاد در پاسخگویي به دامنه وسيعي از
تعهدات را کاهش ميدهد چرا که عملكرد مؤثر بانک مرکزی تقليل ميیابد .قطعاً تمرکز بر یک هدف
نتيجه مؤثرتری را به دنبال خواهد داشت .البته زم به ذکر است که در اینجا منظور هدف سياست
پولي است ،چرا که بانکهای مرکزی معمو ً نقش های دیگری نيز دارند که در مقدمه به آن اشاره شد،
مانند نقش آخرین وامدهنده 1،نقش نظارت بر شبكه بانكي و نقش بانک مرکزی در تسهيل مباد ت و
نظام پرداختها؛ اما هریک از این نقشها معطوف به اهداف خاص خود هستند .آنچه در اینجا بر آن
تأکيد ميشود نقش بانک مرکزی بهعنوان مقام پولي است که باید بر سياست پولي تمرکز کند .آنچه
اهميت دارد این است که او ً به روشني مشخص شود که اولویت با کدام هدف است و ثانياً سازگاری
کافي بين این اهداف وجود داشته باشد.
ثبات قيمتها منطقيترین هدفي است که ميتوان از یک بانک مرکزی در اجرای سياست پولي
انتظار داشت .درواقع اگر بانک مرکزی به دنبال ثبات قيمتها باشد ،اعتماد به پول ملي (که در نهایت
اعتبار بانک مرکزی را به دنبال دارد) حفظ شده است .همانطور که در قسمت قبل بيان شد ،بانک
مرکزی اروپا حفظ ثبات قيمتها را بهعنوان هدف خود در نظر گرفته است و استقالل خود را آزادی
عمل برای دستيابي به این هدف (بهعنوان استقالل در هدف) تعریف

ميکند2.

ثبات قيمتها اولين هدف در قوانين مربوط به اکثر بانکهای مرکزی دنيا طي دهه گذشته بوده
است .گرایش به ثبات قيمتها ناشي از تفاهمي اجتماعي و فكری است مبنيبر اینكه زیربنای رشد
مداوم و باثبات ،ثبات قيمتها است ،به همين دليل است که بهعنوان یک هدف معقول برای بانکهای
مرکزی اکثر کشورهای دنيا انتخاب شده است .البته بعد از بحران مالي سال  2228ميالدی هدف ثبات
مالي نيز در کنار هدف ثبات قيمتها توسط بانکهای مرکزی پيشرفته دنبال ميشود 3 .این بدان دليل
است که بدون تحقق ثبات مالي ،ثبات قيمتها نيز به خطر ميافتد و به همين دليل است که حتي
باید ثبات مالي و ثبات قيمتها را دو هدف همعرض و با اهميت یكسان در نظر گرفت.
در مجموع ميتوان گفت كه سه پيششرط اساسي برای سياستگذاری پوولي موفود در

1.
2.
3.

Lender of Last Resort.
www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.en.html
Bank for International Settlements, “Issues in the Governance of Central Banks”, A report from
the Central Bank Governance Group, May 2009.

بانک مركزی وجود دارد:
شرط اول ،وجود اهداف بلندمدت و اولویتدار برای بانک مركزی است كه مهمترین آنها
عبارتند از :حفظ ثبات قيمتها و ثبات مالي بهعنوان اهداف همعرض،
شرط دوم ،اختيار كافي (چه بهصورت قانوني و چه بهصورت عملي) و نيز ابزار الزم برای
اجرای سياستهای پولي توسط بانک مركزی است،
شرط سوم ،شفافيت عمليات بانک مركزی و پاسخگویي وی درخصوص عملكورد خوود
است.
 .2بررسي تركيب و نحوه عزلونصب اركان بانک مركزی و تحليل آن از منظر استقالل بانک
در این بخش ساختار بانک مرکزی از جنبه استقالل این بانک مورد بحث و آسيبشناسي قرار ميگيرد.
 .2-8شاخصهای استقالل بانک مركزی
استقالل بانک مرکزی از جنبههای گوناگوني ميتواند مورد بررسي قرار گيرد :استقالل عملياتي،
استقالل قانوني ،استقالل واقعي ،استقالل اداری و سياسي ،استقالل اقتصادی و ....
استقالل سياسي بدین معناست که بانک مرکزی تا چه حد در پيشبرد هدف اصلياش از فشارهای
سياسي و اداری مصون است.
استقالل اقتصادی نيز به عواملي از قبيل کنترل اعتبارات بانک مرکزی توسط دولت ،مقدار آزادی
بانک مرکزی در تعيين سهم و نسبت سود سپردهها و تسهيالت و مقدار توانایي این بانک در کنترل
سياستهای پولي بستگي

دارد1.

همچنين استقالل بانک مرکزی در دو مؤلفه قانوني و واقعي نيز بررسي ميشود .استقالل بانک
مرکزی از منظر قانوني به آزادی ،انعطافپذیری و اختيار عملي اطالق ميشود که قانون برای بانک
مرکزی قائل شده است .شاخص واقعي نيز بهجای قانون ،مبتنيبر عملكرد بانک مرکزی

است2.

شاخصهای متفاوتي جهت محاسبه درجه استقالل بانک مرکزی وجود دارد که از آنها ميتوان به
دو شاخص معرفي شده توسط گریلي ،ماسكياندارو و تابليني ( )1991و کوکرمن ،وب و نياپتي ()1992
بهعنوان جامعترین شاخصها اشاره کرد.
شاخص گریلي ،ماسكياندارو و تابليني ) (GMTاستقالل بانک مرکزی را به دو جزء استقالل
سياسي و اقتصادی تقسيم مي کند .استقالل سياسي توسط عواملي از قبيل نحوه نصب رئيس و اعضای
 .1عزیزنژاد :1933 ،ص .23
 .2همتی :1932 ،ص .9
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هيئت مدیره بانک مرکزی ،دوره تصدی منصوبان و ميزان مسئوليت بانک مرکزی برای دستيابي به
هدف ثبات قيمت تعيين ميشود .استقالل اقتصادی به ميزان توانایي بانک مرکزی در تعيين و استفاده
از ابزارهای سياستگذاری پولي بدون دخالت دولت وابسته

است1.

شاخص استقالل کوکرمن ،وب و نياپتي ) (CWNاستقالل بانک مرکزی را در دو مؤلفه قانوني و
واقعي بررسي ميکند .این دو مؤلفه در با توضيح داده شد .مؤلفه قانوني به چهار جزء اصلي تقسيم
ميشود:
 .1عزلونصب و دوره تصدی رئيس بانک مرکزی،
 .2تدوین سياستهای پولي،
 .3اهداف بانک مرکزی،
 .4محدودیتهای اعطای وام به دولت.
 .2-2بررسي استقالل بانک مركزی در ایران براساس شاخصهای استقالل
مطالعات مختلفي درخصوص استقالل بانک مرکزی در ایران صورت گرفته است .آرنون و همكاران
( 2)2227استقالل بانکها ی مرکزی در جهان را با استفاده از شاخصهای استقالل بانک مرکزی
مقایسه کرده اند .در این بررسي ایران در زیرمجموعه کشورهای خاورميانه و شمال آفریقا قرار گرفته
است که متوسط شاخص مزبور برای آنها  2/47بوده است ،اما در همان زمان شاخص استقالل سياسي
و اقتصادی بانک مرکزی ایران به ترتيب  2/22و  2/13بهدست آمده است که فاصله زیادی از متوسط
منطقه دارد .یادآور ميشود که عدد  1برای شاخص بيانگر استقالل کامل ميباشد.
مطالعه دیگر در این زمينه جبل عاملي ( )2229است که به بررسي استقالل باندک مرکدزی در 9
کشور نفتي پرداخته است .در مطالعه وی ميدانگين شداخص اسدتقالل گریلدي ،ماسدكياندارو و تدابليني
) (GMTدر کشورهای نفتي  2/41بهدست آمدده اسدت و ایدران بدا  2/13در رده پدایينتدرین ميدزان
استقالل بانک مرکزی در کشورهای نفتي (البته بعد از عربستان که عدد شاخص  2/27را کسدب کدرده
است) ،قرار گرفته است.
مطالعه مهم دیگری که ميتوان در این زمينه به آن اشاره کرد ،عزیزنژاد ( )1389است که
استقالل بانک مرکزی در ایران را در دهههای مختلف با یكدیگر مقایسه کرده است .بر این اساس
ميانگين شاخص استقالل بانک مرکزی در ایران در دهههای  72و  82شمسي  2/313ميباشد.
در مجموع ميتوان گفت که براساس مطالعات مختلف ،بانک مرکزی در ایران از استقالل کافي

 .1همان ،ص .2

Arnone, Laurens, Segalotto, and Sommer (2007).
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برخوردار نيست و این موضوع هم از جنبه قانوني قابل بررسي است و هم از جنبه عملي .اما كافي
نبودن استقالل و پایين بودن اقتدار بانک مركزی آسيبهای زیادی را بهصورت بالقوه در پي
دارد كه بروز تورم و عدم توان كافي بانک مركزی برای كاهش نرخ تورم و كنترل آن بهطور
مستقل مهمترین این آسيبهاست.
 .2-9بررسي اركان بانک مركزی براساس مفهوم استقالل
مبنای حقوقي مقام پولي در ایران عمدتاً قانون پولي و بانكي کشور مصوب  1321است .البته در قوانين
برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه تغييراتي در این قانون اعمال شد ،اما اساس آن تغيير عمدهای نكرده
است .در اینجا باید به لزوم اصالح ساختار قانوني فعلي تأکيد کرد .توجه به این نكته ضروری است که
قوانين برنامههای پنجساله یا قوانين بودجه سنواتي (و یا حتي بستههای سياستي) محل سياستگذاری
پولي نيست .در حال حاضر ،جای یک قانون مدون و جامع بانكداری مرکزی در کشور خالي است که
البته با قانون بانكداری تفاوت اساسي دارد.
بررسي این قانون نشان ميدهد که در این چارچوب حقوقي ،سياستگذار پولي و بانک مرکزی از
اقتدار و قدرت قانوني کافي برخوردار نيست .مثالً براساس بند «الدف» مداده ( )12ایدن قدانون« ،باندک
مرکزی جمهوری اسالمي ایران مسئول تنظيم و اجرای سياست پولي و اعتباری ،براساس سياست کلدي
اقتصادی کشور ميباشد» .عبدارت «براساس سياست كلي اقتصادی كشور» نشان مويدهود كوه
بانک مركزی در مواقعي كه با سایر مقامات اقتصادی دولت درخصوص یک سياست اقتصادی
اختالفنظر داشته باشد ،اولویت با سياستهای دولت خواهد بود .مصداق ایدن امدر را مديتدوان
اختالف بين بانک مرکزی و دولت در زمينه تعيين نرخ سود بانكي و تعيين آن در سالهای پایاني دهده
 1382مالحظه کرد .بند «ب» ماده ( )12همين قانون بيان ميکند که «هدف بانک مرکدزی جمهدوری
اسالمي ایران حفظ ارزش پول و موازنده پرداخدتهدا و تسدهيل مبداد ت بازرگداني و کمدک بده رشدد
اقتصادی کشور است» .همانطور که مالحظه ميشود ،در این قانون چندین هدف برای باندک مرکدزی
تعيين شده است که در نتيجه آن بهدليل عدم وجود اولویت در بين اهداف تعيين شده ،بهجوای
اینكه بانک مركزی عمدتاً مسئول حفظ ثبات قيمتها و كنترل تورم باشد ،باید چندین هدف
را دنبال كند .مهمتر اینكه در این بند بانک مرکزی باید به رشد اقتصادی کشور کمدک کندد .در ایدن
صورت دولت مي تواند بانک مرکزی را برای مواردی مانند اعطدای وام یدا خدط اعتبداری بده صدنایع یدا
شرکتهای خاصي که مورد هدف دولت برای حمایت هستند مجاب کند تا رشد اقتصدادی (هرچندد در
کوتاهمدت) محقق شود ،درحالي که نتيجه این امر رشد پایه پولي و در نهایت تورم خواهد بود.
باید توجه کرد که رشد اقتصادی در بلندمدت در بستر ثبات قيمدتهدا رخ مديدهدد .بندابراین
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ممكن است در کوتاهمدت رشد اقتصادی و ثبات قيمتها (که اولي بيشتر مطلوب دولت و دومي بيشدتر
مطلوب مقام پولي است) با یكدیگر سازگار نباشند ،اما در ميانمدت و بلندمدت تداوم رشدد اقتصدادی
نيازمند حفظ ثبات قيمتها است .لذا دولتها در افق زماني بلندمدت با مقام پدولي هدمراسدتا خواهندد
بود ،چرا که عدم ثبات قيمتها نيز همانند عدم تحقق رشد اقتصادی در نهایت جزء عملكدرد نامناسدب
دولتها تفسير خواهد شدد .مسئله اساسي این است كه در كوتاهمدت دولتها انگيزه دارند كوه
ثبات قيمتها را فدای رشد اقتصادی كنند ،به همين دليل تعيين هدف صریح ثبات قيمتها
برای بانک مركزی و اعطای استقالل كافي برای آن ضروری است .در مجموع مالحظه ميشود
كه در قانون پولي و بانكي كشور در تعيين هدف بانک مركزی اولویت بندی سازگاری كافي با
مفهوم استقالل آن وجود ندارد.
موارد دیگری نيز از سازگاری ناکافي با استقالل بانک مرکزی در قانون پولي و بانكي کشور وجود
دارد ،مثالً در ماده ( )12این قانون بانک مرکزی بهعنوان «بانكدار دولت» موظف به انجام برخي از
وظایف شده است از جمله فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه
دولتي .همچنين در ماده ( )13با نک مرکزی دارای اختياراتي است ازجمله دادن وام و اعتبار به
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و دادن وام و اعتبار به شرکتهای دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و
شهرداریها .درواقع در متن قانون در برخي از موارد بهعنوان وظایف و در برخي از موارد
بهعنوان اختيارات بانک مركزی ،حتي شركتهای دولتي و شهرداریها نيز ميتوانند از بانک
مركزی وام دریافت كنند .اگرچه برخي از این موارد جزء اختيارات بانک مركزی ذكر شده
است ،اما نگاهي به اركان تصميمگيری بانک مركزی و ارتباط آنها با دولت نشان ميدهد كه
در موارد اختالف با دولت ،بانک مركزی بهندرت ميتواند در برابر دولت درخصوص این موارد
مقاومت كند.
مهمترین بخش از این قانون ،مربوط به موادی ميشود که در آن ارکان بانک مرکزی مشخص
شده است .در ماده ( ) 11قانون پولي و بانكي ارکان بانک مرکزی از مجمع عمومي ،شورای پول و
اعتبار ،هيئت عامل ،هيئت نظارت اندوخته اسكناس و هيئت نظار تعيين شده است .بررسي مهمترین
بخش از این اركان ،یعني مجمع عمومي و شورای پول و اعتبار و نيز نحوه تعيين رئيس بانک
مركزی گویای این حقيقت است كه دولت تسلط باالیي بر اركان بانک مركزی در ایران دارد.
 . 2- 9- 8مجمع عمومي بانک مركزی
براساس ماده ( )17این قانون ،مجمع عمومي بانک مرکزی مرکب از رئيسجمهور بهعنوان رئيس

مجمع ،وزیر امور اقتصادی و دارایي ،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور1و دو نفر از وزرا
به انتخاب هيئت وزیران ميباشد .همانطور که مشخص است ،ترکيب این مجمع تماماً دولتي است.
اهميت این مجمع نقش آن در تعيين رئيس بانک مرکزی است .براساس تبصره « »1بند «هد» ماده
( )12قانون برنامه چهارم توسعه ،رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران به پيشنهاد
رئيسجمهور و بعد از تأیيد مجمع عمومي و با حكم رئيسجمهور منصوب ميشود 2.البته در مصوبه
جدید مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب  1393/8/24رئيس بانک مرکزی به پيشنهاد وزیر امور
اقتصادی و دارایي و بعد از تصویب هيئت دولت ،با تأیيد و حكم رئيسجمهور نصب ميگردد (در ادامه
گزارش به این مصوبه اشاره شده است) .همچنين قائم مقام بانک مرکزی نيز طبق تبصره « »1ماده
( )88قانون برنامه پنجم توسعه کشور به پيشنهاد رئيس کل بانک و پس از تأیيد مجمع عمومي و با
حكم رئيسجمهور منصوب ميشود .بنابراین مشخص مي شود كه باالترین مقامات اجرایي بانک
توسط مجمع عمومي تعيين ميشوند كه تماماً دولتي هستند و هيچ فرد مستقل از دولت در
آن حضور ندارد .لذا در مواردی كه اختالف بين دولت و بانک مركزی در مورد سياستهای
پولي وجود دارد ،توان مقاومت بانک مركزی با آن بسيار كم خواهد بود .صرف دولتي بودن
اعضای مجمع عمومي بانک مرکزی مشكلي محسوب نميشود ،چرا که دولت بهعنوان صاحب سهم این
بانک مجمع عمومي را در اختيار دارد ،منتها باید این موضوع بهگونهای باشد که استقالل ،اقتدار و
اعتبار بانک مرکزی خدشهدار نشود .مثالً مي توان حالتي را در نظر گرفت كه برخي از اعضای
اركان دیگر بانک مركزی نيز در جلسات مجمع بدون حد رأی اما با حد اظهارنظر شركت
كنند .در مجموع قاعده کلي که باید رعایت شود این است که مكانيسم ارتباط بين مجمع و بانک
مرکزی باید بهگونهای باشد که مجمع بانک مرکزی نتواند در سياستگذاری پولي یا اجرای آن دخالت
نماید.
باید توجه کرد که قانون درباره مدت ریاست ،نحوه و فرآیندد عدزل رئديس باندک مرکدزی سدكوت
اختيار کرده است و تنها به نحوه نصب آن پرداخته است .بنابراین از این نظر در قانون خأل وجدود دارد.
اخيراً در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکدزی جمهدوری اسدالمي
ایران (مصوب  )1393/8/24عالوه بر فرآیند نصب ،دوره زماني تصدی ،ضدوابط عدزل و فرآیندد عدزل و
نحوه پذیرش استعفای رئيس کل بانک مرکزی مشخص شده است کده در بخدش چهدار گدزارش بددان
 .1اصالح شده توسط ماده ( )33قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب  .1933قبل از آن رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در این مجمع شرکت میکرد که با انحالل این سازمان و تغییرات مرتبط با آن در سال  ،1931معاون نظارت
راهبردی ریاستجمهور این نقش را برعهده دارد .با تشکیل مجدد سازمان مذکور در سال  1939مجدداً رئیس این سازمان
در این جایگاه حضور دارد.
 .2در آخرین نسخه قانون پولی و بانکی کشور که از طریق سایت رسمی این بانک ،به آدرس  cbi.irبخش قوانین و مقررات
قابل دسترس است ،ذکر شده است که این تبصره جایگزین ردیف  1از بند «ب» ماده ( )13قانون پولی و بانکی کشور شده
است که در آن ذکر شده بود که رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانکها و تصویب
هیئت دولت تعیین شده و حکم وی را وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابالغ میکند.
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پرداخته شده است.
مهمترین آسيبي كه در ساختار فعلي مجمع عمومي بانک مركزی حاصل ميشود ،امكان
بالقوه بيثباتي و تأثير دولت بر ریاست بانک مركزی است كه سایر تصوميمات ایون سوازمان
مهم اقتصادی را اداره مي كند ،چيزی كه در سالهای گذشته در عمل مشاهده شوده اسوت.
بهویژه در شرایطي كه رویكردهای دولت و بانوک مركوزی درخصووص اداره بانوک مركوزی
هماهنگ نباشد ،در آن صورت احتمال عزل رئيس بانوک مركوزی و جوایگزیني آن بوا فورد
هماهنگ با دولت بسيار بيشتر ميشود .این شرایط شاید در عمل بهنددرت رخ دهدد ،امدا احتمدال
وقوع آن سبب ميشود تا رؤسای بانک مرکزی وزن بيشتری برای تصميمات دولت قائل شوند تا کنترل
متغيرهای پولي که در نهایت تورم را در پي خواهد داشت.
 . 2- 9- 2شورای پول و اعتبار
براساس بند «الف» ماده ( )18قانون پولي و بانكي کشور ،این شورا بهمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم
درباره سياستهای کلي بانک مرکزی و نظارت بر امور پولي و بانكي کشور تشكيل شده است و وظایف
مهمي مانند اظهارنظر درخصوص مسائل بانكي و پولي ،دادن مشورت درخصوص مسائل بانكي به دولت
و اظهارنظر درخصوص سياستهای اعتباری کشور و هر موضوعي که از طرف رئيس بانک مرکزی به
این شورا عرضه ميشود را برعهده دارد .درواقع شورای پول و اعتبار ركن سياستگذاری مقام
پولي كشور است و از این نظر اهميتي فوقالعاده دارد .در سالهای گذشته تعيين نرخ سود بانكي
بهعنوان یكي از مهمترین سياستهای پولي و بانكي کشور بهدليل اختالفنظر بين بانک مرکزی و
دولت در این شورا با چالش روبرو شد و در نهایت تصميمات اتخاذ شده بيشتر در جهت نظر دولت بود
تا بانک مرکزی .درواقع بررسي تركيب اعضای شورا مشخص ميكند كه مقامات دولتي بيش از
مقامات پولي كشور نقش و تسلط (از حيث قانوني و حقوقي) دارند و لذا در موارد اختالفنظر
با دولت ،طبيعتاً وزن دولت در تعيين تصميمات بيشتر خواهد بود.
براساس بند «ب» از ماده ( ) 18قانون پولي و بانكي کشور ،اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
وزیر امور اقتصادی و دارایي یا معاون وی ،رئيس کل بانک مرکزی ،معاون برنامهریزی و نظارت
راهبردی ریاستجمهور (که بعد از تشكيل مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی ،مجدداً رئيس این
سازمان در این شورا حضور خواهد داشت) یا معاون وی ،دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزیران ،وزیر
بازرگاني (که بعد از تشكيل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر این وزارت جایگزین شده است) ،دو
نفر کارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی و تأیيد رئيسجمهور،
دادستان کل کشور یا معاون وی ،رئيس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ،رئيس اتاق تعاون و نمایندگان

کميسيون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي بهعنوان ناظر .در تبصره
« »1بند «ب» ماده ( )18قانون پولي و بانكي کشور که براساس تبصره « »1ماده ( )89قانون برنامه
پنجساله پنجم کشور اصالح شده است ،ریاست این شورا برعهده رئيس كل بانک مركزی است.
همان طور که مشخص است ،عمده اعضای این شورا بجز رئيس بانک مرکزی و دو تن خبره پولي
(که باید به تأیيد ریاستجمهور برسند) دولتي هستند .لذا مشخص است كه بانک مركزی در این
ركن نيز كه مهمترین ركن سياستگذاری مقام پولي كشور است ،نقش و اختيار كافي برای
تنظيم ،تصویب و اجرای سياست پولي ندارد و در موارد اختالفنظر با دولت درخصوص
مسائل پولي و بانكي (مانند مواردی كه دولت برای تأمين مالي برخي از طرحها به منابع بانک
مركزی نظر دارد ،مانند خطوط اعتباری كه برای تأمين مالي طرح مسكن مهر افتتاح شد)،
بانک مركزی توان مقاومت كافي نخواهد داشت .درواقع در وضعيت موجود در صورتي که یک یا
چند نماینده دولت تمایل به استفاده از منابع بانک مرکزی برای بهبود حوزه تحت مدیریت خود داشته
باشند (مثالً اعطای وامهایي از منابع تورمزای بانک مرکزی برای رفع رکود از صنایع یا تأمين مالي
طرحهای اقتصادی) ،با توجه به وزن بيشتر دولت در نظام تصميمسازی فعلي حداقل بهطور بالقوه
ميتوانند با همراه کردن دولت ،تصميم خود را به تصویب برسانند.
 . 2- 9- 9هيئت عامل
براساس ماده ( )19قانون پولي و بانكي کشور ،هيئت عامل بانک مرکزی مرکب از رئيس کل ،قائم مقام،
دبيرکل بانک و سه نفر معاون ميباشد .اگرچه این هيئت متشكل از اجزای بانک مرکزی است ،اما
همانطور که در قسمتهای قبل بيان شد ،رئيس بانک مرکزی و قائم مقام وی بهعنوان اعضای این
هيئت باید توسط مجمع عمومي کامالً دولتي انتخاب شده و به تأیيد برسند .همچنين براساس بند
«د» همين ماده ،دبير کل این بانک نيز به پيشنهاد رئيس بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومي بانک
مرکزی منصوب ميشود .قاعده کلي این است که مجمع بانک مرکزی در سياستگذاری دخالت نكند و
هيئت عامل مجری نهاد سياستگذار ی ،یعني شورای پول و اعتبار باشد .اما با توجه به تسلط دولت در
شورای پول و اعتبار ،عمالً سياستگذاری نيز به طور بالقوه تحت تسلط دولت است که این باعث ميشود
تفكيک بين نهاد سياستگذار ،نهاد مجری و نهاد ناظر مخدوش شود.
از طرفي در تاریخ  24آبانماه سال  ،1393مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره
بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران مصوبه ای گذرانده است که در آن عالوه بر تغيير نحوه نصب
رئيس بانک مرکزی نسبت به آخرین تغييرات قانون پولي و بانكي کشور ،درخصوص نحوه انتصاب
رئيس بانک مرکزی (تبصره « »1بند «هد» ماده ( )12قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  )1383و
بهطور مشخص به دوره زماني تصدی ،ضوابط عزل ،فرآیند عزل و پذیرش استعفای رئيس کل توسط
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رئيسجمهور تعيين تكليف شده است.
بند « »1مصوبه به ویژگيها و صالحيتهای نصب رئيس کل پرداخته است که بهطور اجمالي
داشتن دکترا در رشتهها ی مرتبط ،کفایت تجربي ،داشتن حسن شهرت و توانایي ،نداشتن سابقه
محكوميت مؤثر کيفری و نداشتن تخلفات مالي گسترده ازجمله این ویژگيهاست .در اینجا این موضوع
مطرح ميشود که منظور از «تخلفات مالي گسترده» چيست و بهعنوان مثال اگر شخصي در گذشته
تخلفات مالي داشته است ،تشخيص اینكه آیا این تخلف مالي «گسترده» محسوب ميشود یا نه و اینكه
آیا این شخص مي تواند جایگاه حساس و بااهميت ریاست بانک مرکزی را برعهده بگيرد یا خير برعهده
کيست؟ به نظر ميرسد که روشن نبودن این موضوعات یكي از اشكا ت این مصوبه است.
در بند « »2مصوبه فرآین د نصب رئيس کل بانک مرکزی مشخص شده است که براساس آن
رئيس بانک مرکزی به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایي و بعد از تصویب هيئت دولت و با تأیيد و
حكم رئيسجمهور نصب ميشود .این بند نسبت به تبصره « »1بند «هد» ماده ( )12قانون برنامه
چهارم توسعه که در آن رئيس کل مستقيماً به پيشنهاد رئيسجمهور و تصویب مجمع عمومي تعيين
مي شود ،تغييراتي اعمال کرده است که عالوه بر نقش وزیر امور اقتصادی و دارایي ،رأی هيئت دولت را
جایگزین مجمع عمومي بانک مرکزی کرده است .در هر حال در این زمينه كماكان در نصب رئيس
بانک مركزی دولت نقش اساسي دارد كه آسيبهای برشمرده قبلي همچنان پابرجاست،
رابطه بين بانک مركزی و دولت در سياستگذاری پولي و اجرای آن شفاف و مرزبندی شده
نيست.
در بند « »3مصوبه دوره زماني تصدی رئيس کل بانک مرکزی  2سال و با امكدان انتخداب مجددد
تعيين شده است .در تبصره این بند به رئيسجمهوری جدید این امكان داده شدده اسدت کده چنانچده
بيش از یک سال از دوره رئيس کل بانک مرکدزی بداقي ماندده باشدد ،طبدق روال ایدن مصدوبه رئديس
جدیدی را نصب نماید .تعيين دوره ریاست در این بند خود یک گام مثبت به شمار ميآید چدرا کده در
قانون پولي و بانكي در این خصوص صراحت وجود نداشته است.
در بند « »4این مصوبه به طور مشخص ضوابط عزل رئيس کل بانک مرکزی تعيين شده است که
براساس آن از دست دادن ویژگيها و صالحيتهای نصب یا قصور در انجام وظایف قانوني و یا عدم
توانایي یا کوتاهي در تحقق «اهداف بانک مرکزی جمهوری اسالمي» موجب عزل رئيس کل خواهد
شد  .تأكيد بر تحقد اهداف بانک مركزی در این بند ،اهميت تعيين اهداف مشخص و معقول
برای بانک مركزی و مشخص كردن اولویت اهداف را گوشزد مينماید .مصوبه مذکور به موضوع
اهداف بانک مرکزی نپرداخته است ،اما به نظر ميرسد که این موضوع باید در دستور کار قرار گيرد.
عالوه بر آن ،باید دقت کرد که برای مواردی مانند «عدم توانایي» یا «کوتاهي در انجام وظایف قانوني»

مصادیق مشخصي وجود داشته باشد تا این موارد به ابزارهایي بالقوه برای اعمال نفوذ دولت بر نهاد
بانک مرکزی تبدیل نشوند.
در بند « »2مصوبه مذکور فرآیند عزل رئيس کل مشخص شده است .براساس این بند ،رئيس کل
بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هيئت دولت با حكم
رئيسجمهور عزل ميشود .این موضوع یكي از حساسترین مواردی است که باید به آن پرداخته شود.
ميتوان نصب رئيس بانک مرکزی توسط فرآیند موجود را بهدليل نياز به هماهنگي بين تفكرات وزیر
امور اقتصادی و دارایي و رئيس بانک مرکزی و بهطور کلي دولتهای حاکم در زمان تصدی مسئوليت
دانست ،اما بدیهي است که با توجه به ترکيب ارکان بانک مرکزی و تسلط دولت بر ارکان آن ،فرآیند
عزل یا حتي پذیرش استعفای رئيس بانک مرکزی نباید بهسادگي امكانپذیر باشد (مگر در مواردی که
صالحيتهای موضوع بند « »1مصوبه مجمع نقض شده باشد) .در این صورت عمالً تغيير زیادی با
وضعيت موجود صورت نگرفته است و عمالً بانک مركزی اقتدار استقالل كافي برای اعمال
سياست پولي مستقل نخواهد داشت .بای د توجه داشت که این موضوعي حقوقي است ،چرا که
ممكن است دولتي مسئوليت اداره اقتصاد را برعهده داشته باشد که اولویت بيشتر خود را به ثبات
قيمت ها بدهد و از این نظر با بانک مرکزی همراستا باشد ،اما در مواردی که این فرض محقق نشود،
قانون و مقررات فعلي به بانک مرکزی امكان زیادی برای سياست مستقلتر نداده است.
به نظر مي رسد كه نقش مسلط دولت در تعيين ،نصب و عزل رئيس كول بانوک مركوزی
موضوعي است كه هنوز حل نشده و باید بر روی آن تعمد بيشتری صورت گيرد و لذا مصوبه
مجمع برای اصالح ساختار فعلي كافي نيست.
 .2-9-4هيئت نظارت اندوخته اسكناس
این هيئت براساس ماده ( ) 21قانون پولي و بانكي مرکب از دو نماینده مجلس شورای اسالمي ،رئيس
کل بانک مرکزی ،دادستان کل کشور و معاون وی ،خزانهدار کل کشور ،رئيس کل دیوان محاسبات و
رئيس هيئت نظار است .وظيفه این هيئت مانند شورای پول و اعتبار سياستگذاری و یا مانند هيئت
عامل اجرا نيست ،بلكه این هيئت اهميت بسيار زیادی در نظارت بر اندوخته اسكناس بانک مرکزی
دارد که در نهایت پایه پولي را شكل ميدهد.
 . 2- 9- 5هيئت نظار
براساس ماده ( )22قانون پولي و بانكي کشور ،هيئت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات
بانک مرکزی است و موارد مهمي مانند رسيدگي به ترازنامه بانک مرکزی و تهيه گزارش برای مجمع
عمومي برعهده هيئت مزبور است .این هيئت مرکب از یک رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان
خبره است که اعضای آن به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایي و برای مدت دو سال انتخاب
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ميشوند .در بند «د» این ماده ذکر شده است که رئيس این هيئت باید گزارشات زم از فعاليت بانک
را به وزیر امور اقتصادی و دارایي تسليم نماید .هيئت نظار در اجرا یا سياستگذاری پولي نقشي ندارند و
وزیر امور اقتصادی و دارایي نقش اصلي در تعيين اعضا و نظارت بر این هيئت را دارد .درواقع از یكسو
وزیر امور اقتصادی و دارایي در انتخاب اعضای این هيئت نقش اساسي دارد و ازسوی دیگر،
براساس بند «الف» ماده ( )29قانون پ ولي و بانكي كشور ،حقوق و مزایای اعضای این هيئت
ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایي تعيين و از بودجه آن وزارت پرداخت ميشود .نقش این
هيئت در تنظيم و رسيدگي به ترازنامه بانک مرکزی است که درواقع مهمترین اقالم پولي و بانكي
کشور در آن ثبت ميشود و تحت نظارت یک مقام کامالً دولتي است.
در مجموع بررسي ارکان بانک مرکزی از جنبه استقالل این بانک ،با وجود مصوبه مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،بيانگر واقعيتهای ذیل است:
 .1ارکان مختلف بانک مرکزی عمدتاً تحت حاکميت دولت و بدنه دولت هستند .این امر امكان
مدیریت و تنظيم سياستهای مستقل را از بانک مرکزی ميگيرد.
 .2ارکان مختلف بانک مرکزی از یكدیگر استقالل کافي نداشته و جایگاه مجری و ناظر در آن
مشخص نيست؛ برای نمونه وزیر امور اقتصادی و دارایي هم عضو شورای پول و اعتبار بهعنوان
سياستگذار است ،هم عضو مجمع عمومي بهعنوان ناظر است و هم تعيينکننده اعضای هيئت نظار
بهعنوان ناظر بر عملكرد بانک مرزی است .این امر موجب فرار از پاسخگویي مسئولين ذیربط و
خصوصاً رئيس کل بانک مرکزی شده است.
 .3وظایف و مسئوليت ارکان مختلف شفاف نيست.
 .9اهداف و وظایف بانک مركزی در قوانين پولي و بانكي كشور
یكي از مهمترین مواردی که باید در متن قانون به آن توجه شود ،مسئله تعریف هدف برای بانک
مرکزی است .تعریف چند هدف در قانون بدون اولویتبندی ،قطعاً توان و اعتبار بانک مرکزی را
کاهش داده و این بانک را از استقالل دور خواهد کرد و درجه پاسخگویي آن را نيز کاهش خواهد داد.
تعریف اهداف سازگار و اولویتدار (اهداف ثبات قيمتها در کنار ثبات نظام بانكي) باعث عملكرد
مؤثر تر و بهتر بانک مرکزی خواهد شد .تمرکز بانک مرکزی بر اهداف همعرض و سازگار بهجای چند
هدف و اولویتبندی مشخص باعث عملكرد موفقيتآميز این نهاد خواهد شد و انتظار پاسخگویي از
بانک را نيز با خواهد برد .زمانيكه بانک مركزی بر چند هدف (كه بعضاً متناقض هم هستند)
متمركز ميشود ،زمينه برای كاهش مسئوليتپذیری و عدم پاسخگویي الزم ازسوی بانک

مركزی فراهم ميشود.
بهطور کلي بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد ،برای اداره صحيح نياز به وجود سه پيششرط اساسي
دارد که عبارتند از:
 .8وجود اهداف روشن كه بهصورت شفاف تعریف و اولویتبندی شده باشند.
 .2قدرت و منابع كافي برای دسترسي به اهداف تصریح شده داشته باشد.
 .9همسویي بين اهداف و انگيزههای اركان برقرار باشد.
بنابراین ،یكي از پيشنيازها برای اینكه بانک مرکزی بتواند بهعنوان یک نهاد ،عملكرد موفقي
داشته باشد ،تعریف اهداف مشخص و شفاف برای آن است که با یكدیگر سازگار بوده و به روشني
اولویتبندی شده باشند.
بانکهای مرکزی نهادهایي عمومي هستند که اهداف اصلي آنها حفظ ثبات پولي و ارتقای ثبات
نظام مالي کشورهاست .آنها همچنين نقشي اساسي در نظام پرداختها دارند .مدیریت گردش اسكناس
و مسكوک و همچنين نظام تسویه بين بانكي ازجمله مهمترین وظایفي است که بانکهای مرکزی دنيا
معمو ً برعهده دارند .بانکهای مرکزی همچنين نظام ارزی و ذخایر طالی کشورها را نيز نظارت و
کنترل ميکنند .آنها معمو ً خدمات بانكي و مدیریت دارایيها و بدهيهای دولتها را نيز انجام
ميدهند و بهمثابه بانكدار برای دولت مرکزی عمل ميکنند .عالوه بر اینها ،انتشار برخي از مهمترین
آمارهای مربوط به متغيرهای کالن و پولي کشورها نيز برعهده بانک مرکزی است .ضمن اینكه بهدليل
توانایي با ی تخصصي که معمو ً در این بانکها وجود دارد ،به دولتها نيز مشاوره ميدهند .با وجود
این طيف گستردهای از وظایف که بانکهای مرکزی برعهده دارند ،تعيين یک هدف اصلي و محوری
بهعنوان هدفي که بانک مرکزی باید سایر اقدامات خود را حول آن تنظيم کند ،اهميتي اساسي دارد.
در غير این صورت ،چگونه مي توان از بانک مرکزی انتظار داشت در مقابل چيزی که برای آن بهعنوان
هدف مشخص تعيين نشده است ،پاسخگو باشد.
هدف روشن و تعریف شده ميتواند بانک مركزی را از فشارهای سياسي دولتهوا بورای
دستيابي به اهداف كوتاهمدت رهایي بخشد و ازسوی دیگر تمركز بانک مركزی را بر روی آن
هدف حفظ كند و پاسخگویي برای آن هدف را فراهم كند .در مقابل ،اگدر اهدداف باندک مرکدزی
بهخوبي تعریف نشده باشد ،و یا اینكه اهداف متناقضدي بدرای باندک مرکدزی تعریدف شدده باشدد ،او ً
دستيابي به این اهداف ممكن نخواهد بود و ثانياً بانک مرکدزی نيدز در مقابدل آنهدا پاسدخگویي کدافي
نخواهد داشت.
ثبات قيمتها و اخيراً ثبات مالي ،اولين اهداف در قوانين مربوط به اکثر باندکهدای مرکدزی دنيدا
طي دهه گذشته بوده است .گرایش به ثبات قيمتها و ناشي از تفاهمي اجتماعي و فكری اسدت مبندي
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بر اینكه زیربنای رشد مداوم و باثبات ،ثبات قيمتهاست ،به همين دليل است که بهعندوان یدک هددف
معقول برای بانکهای مرکزی اکثر کشورهای دنيا انتخاب شده است 1.البته باید تأکيد کدرد کده ثبدات
قيمتها خود نيازمند «ثبات مالي» 2است و ازاینرو ثبات مالي و ثبات قيمتها را باید اهدافي همعرض
و سازگار با یكدیگر در نظر گرفت.
بررسي قانون پولي و بانكي کشور و نيز قانون بانكداری بدون ربا نشان ميدهد که در این
چارچوب حقوقي اهداف بانک مرکزی در راستای ثبات قيمتها بهصورت شفاف و روشن تعریف نشده
است .مثالً براساس بند «الف» ماده ( )12قانون پولي و بانكي کشور« ،بانک مرکزی جمهوری اسالمي
ایران مسئول تنظيم و اجرای سياست پولي و اعتباری ،براساس سياست کلي اقتصادی کشور ميباشد».
عبارت «براساس سياست کلي اقتصادی کشور» ميتواند در مواردی که ترجيحات بانک مرکزی با سایر
مقامات اقتصادی دولت درخصوص یک سياست اقتصادی همسویي نداشته باشد( ،مثالً بانک مرکزی
معتقد به تورم پایين تر و دولت معتقد به رشد با تر به هزینه تورمي با تر باشد) توازن را به سود دولت
تغيير دهد .البته باید بين سياستها ی بانک مرکزی و سياست کلي اقتصادی کشور باید هماهنگي
کافي وجود داشته باشد ،اما در عين حال استقالل بانک مرکزی به معنای مستقل عمل کردن در
دستيابي به اهداف تعریف شده آن است که باید حتماً رعایت شده و در متن قانون به آن اشاره شود.
بهعنوان مثال وقتي در بودجه کشور افزایش نرخ ارز (کاهش پول ملي) تصميمگيری ميشود؛ بانک
مركزی بهعنوان تسعيركننده نرخ ارز حاصل از فروش نفت باید براساس سياست كلي تدوین
شده بازار ارز را مدیریت كند .اما وقتي دولت با كسری مواجه ميشود ،دولت نباید توان اخذ
كسری از بانک م ركزی را به انحای مختلف داشته باشد كه تحقد این امر از مصادید استقالل
بانک مركزی است.
همچنين بند «ب» ماده ( )12همين قانون بيان ميکند که «هدف بانک مرکزی جمهوری
اسالمي ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مباد ت بازرگاني و کمک به رشد
اقتصادی کشور است» .همانطور كه مالحظه ميشود ،در این قانون چندین هدف همعرض و
بدون تعيين اولویت بين اهداف برای بانک مركزی تعيين شده است كه در نتيجه آن بهجای
اینكه بانک مركزی عمدتاً مسئول حفظ «ثبات قيمتها» و ثبات مالي باشد ،باید چندین
هدف را دنبال كند .مهمتر اینكه در این بند بانک مرکزی باید به رشد اقتصادی کشور کمک کند .در
این صورت دولت مي تواند بانک مرکزی را برای مواردی مانند اعطای وام یا خط اعتباری به صنایع یا
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شرکتهای خاصي که مورد هدف دولت برای حمایت هستند مجاب کند تا رشد اقتصادی (هرچند در
کوتاه مدت) محقق شود ،درحالي که نتيجه این امر رشد پایه پولي و در نهایت تورم خواهد بود .باید
توجه کرد که رشد اقتصادی در بلندمدت در بستر ثبات قيمتها رخ خواهد داد .بنابراین ممكن است
در کوتاهمدت رشد اقتصادی و ثبات قيمتها (که اولي بيشتر مطلوب دولت و دومي بيشتر مطلوب مقام
پولي است) با یكدیگر سازگار نباشند ،اما در ميانمدت و بلندمدت تداوم رشد اقتصادی نيازمند حفظ
ثبات قيمتها است .لذا دولتها در افق زماني بلندمدت با مقام پولي همراستا خواهند بود ،چرا که عدم
ثبات قيمتها نيز همانند عدم تحقق رشد اقتصادی در نهایت جزء عملكرد نامناسب دولتها تفسير
خواهد شد .مسئله اساسي این است که در کوتاهمدت دولتها انگيزه دارند که ثبات قيمتها را فدای
رشد اقتصادی کنند ،به همين دليل تعيين هدف صریح و اولویتدار ثبات قيمتها در کنار تحقق
ثبات مالي به معنای سالمت نظام بانكي و بازارهای مالي برای بانک مرکزی و اعطای استقالل و اقتدار
کافي برای آن ضروری است .باید تأکيد شود که بانک مرکزی مستقل به این معنا نيست که بانک
مرکزی اصالً به رشد اقتصادی کمكي نكند .تجربه بحران مالي  2228و کمک فدرال رزرو به اقتصاد
آمریكا برای حفظ رشد اقتصادی مصداق بارز این واقعيت است .با این حال ،اولویتبندی مشخصي بين
کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات قيمت ها و ثبات مالي باید وجود داشته باشد .به این معنا که باید
مشخص شود که کمک به رشد اقتصادی اولویت دوم بعد از ثبات قيمتها است و تنها در صورتي بانک
مرکزی باید به این هدف کمک کند که ثبات مالي و ثبات قيمتها در اقتصاد به خطر نيفتد.
همچنين در ماده ( ) 1قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) نيز اهداف مختلفي برای نظام

بانكي1

برشمرده شده است که از آن جمله ميتوان به «فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و
برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسالمي ایران با ابزارهای پولي و اعتباری» (بند « »2ماده ( ))1و
«حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مباد ت بازرگاني» (بند « »4ماده ())1
اشاره کرد .در این خصوص ميتوان به چند مورد اشاره کرد .در این قانون نيز هدفي بهعنوان ثبات
قيمتها یا كاهش و كنترل تورم برای بانک مركزی تعریف نشده است .شاید بتوان بند «»4
ماده ( )1را که در آن به حفظ ارزش پول اشاره شده است به نوعي به این هدف نزدیک دانست ،اما در
اینجا نيز مشخص نيست که آیا منظور حفظ نرخ برابری ریال در برابر سایر پولها (نرخ ارز) است یا
حفظ قدرت خرید ریال (از طریق کاهش تورم و حفظ ثبات قيمتها) .عالوه بر این ،بند « »2ماده ()1
که در آن هدف نظام بانكي (بدون مشخص شدن تفكيک روشن از اینكه آیا منظور از نظام بانكي بانک
مرکزی است یا بانکها ی تجاری هم مدنظر هستند) فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و

 .1در این ماده به روشنی مشخص نشده است که آیا منظور از نظام بانکی تنها بانک مرکزی است یا بانکهای تجاری را نیز
در بر میگیرد .بهصورت عمومي و در عرف رايج به نظر ميرسد كه منظور از نظام بانكي عبارت است از بانك مركزي بهعالوه
بانكها ،اما به هر حال به نظر ميرسد كه بايد اين موضوع در قانون تصريح ميشد.
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برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسالمي ایران با ابزارهای پولي و اعتباری برشمرده شده است که
این نيز مي تواند به معنای این باشد که بانک مرکزی برمبنای قانون باید سياستهای دولت را دنبال
کند بدون ذکر اولویتبندی یا تعيين قيد مشخص ،مثالً «با مالحظه حفظ ثبات قيمتها».
شاید تنها مواردی که بتوان در قوانين کشور هدف تصریح شده برای ثبات قيمتهدا در آن یافدت،
جداول کمّي قانون برنامه های اول تا چهارم توسعه است که در آنها اهددافي بدرای ندرخ تدورم (و سدایر
متغيرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی یا صادرات غيرنفتي) تعيين شدده اسدت .در ایدن قدوانين
همچنين اهدافي نيز برای رشد نقدینگي تعيين شده است .اگرچه در اکثر اوقات این اهداف بدا عملكدرد
نرخ تورم و رشد نقدینگي در ایران تفاوت داشته است 1،اما به هر حال آن را ميتوان بدهعندوان اهددافي
برای مقام پولي تفسير کرد .متأسفانه این اهداف در قانون برنامه پنجم توسعه ترسيم نشده اسدت .اموا
باید اشاره كرد كه تعيين نرخ تورم هدف در قوانين برنامه به هيچوجه نمويتوانود جوایگزین
تصریح آن بهعنوان هدف بانک مركزی در قوانين اصلي مرتبط با عملكرد آن باشد ،چورا كوه
قوانين برنامه عمر پنج ساله دارند و ازسوی دیگر باید سایر اهداف تصوریح شوده در قوانون
پولي و بانكي و قانون بانكداری بدون ربا نيز با این هدف بهعنوان اصوليتورین هودف بانوک
مركزی (كه متأ سفانه در قوانين فعلي به روشني تعریف نشده است) ،سازگار باشند.
 .4مرجع تعيين سياستهای پولي در ایران
طبق تبصره ماده ( )14قانون پولي و بانكي مصوب سال  1321مجلس شورای ملي ،دخالت و نظارت
بانک مرکزی در امور پولي و بانكي باید قبالً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و لذا این شورا مرجع
اصلي تعيين سياستهای پولي در کشور است .براساس بند «الف» ماده ( )18قانون فوقالذکر نيز ،این
شورا بهمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياستهای کلي بانک مرکزی و نظارت بر امور پولي و
بانكي کشور تشكيل شده است و وظایف مهمي مانند اظهارنظر درخصوص مسائل بانكي و پولي ،دادن
مشورت درخصوص مسائل بانكي به دولت و اظهارنظر درخصوص سياستهای اعتباری کشور و هر
موضوعي که از طرف رئيس بانک مرکزی به این شورا عرضه ميشود را برعهده دارد .درواقع شورای
پول و اعتبار رکن سياستگذاری مقام پولي کشور است و از این نظر اهميتي فوقالعاده دارد.
 . 4- 8بررسي تركيب اعضای شورا
براساس بند «ب» از ماده ( ) 18قانون پولي و بانكي کشور ،اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از :وزیر
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امور اقتصادی و دارایي یا معاون وی ،رئيس کل بانک مرکزی ،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی
ریاستجمهور (که بعد از تشكيل مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی ،مجدداً رئيس این سازمان در
این شورا حضور خواهد داشت) یا معاون وی ،دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزیران ،وزیر بازرگاني (که
بعد از تشكيل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر این وزارت جایگزین شده است) ،دو نفر کارشناس و
متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی و تأیيد رئيسجمهور ،دادستان کل کشور یا
معاون وی ،رئيس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ،رئيس اتاق تعاون و نمایندگان کميسيونهای
اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمي بهعنوان ناظر .در تبصره « »1بند «ب»
ماده ( )18قانون پولي و بانكي کشور که براساس تبصره « »1ماده ( )89قانون برنامه پنجساله پنجم
کشور اصالح شده است ،ریاست این شورا برعهده رئيس کل بانک مرکزی است.
همان طور که مشخص است ،عمده اعضای این شورا بجز رئيس بانک مرکزی و دو تن خبره پدولي
که باید به تأیيد ریاستجمهور برسدند؛ لذا به نظر ميرسد كه بانوک مركوزی در ایون ركون كوه
مهمترین ركن سياستگذار ی مقام پولي كشور است ،نقش و اختيار كافي برای اجرای مستقل
سياست پولي ندارد و در موارد اختالف نظر با دولت درخصوص مسائل پولي و بوانكي (ماننود
مواردی كه دولت برای تأمين مالي برخي از طرحها به منابع بانک مركوزی نظور دارد ،ماننود
خطوط اعتباری كه برای تأمين مالي طرح مسكن مهور افتتواح شود) ،بانوک مركوزی تووان
مقاومت كافي نخواهد داشت.
 . 4- 2وظایف شورای پول و اعتبار
براساس بند «الف» ماده ( )18قانون پولي و بانكي کشور ،وظایف شورای پول و اعتبار عبارتند از:
 .1رسيدگي و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آیيننامههای داخلي بانک مرکزی،
 .2رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومي،
 .3رسيدگي و تصویب آیيننامههای مذکور در این قانون،
 .4اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباری کشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط
به وام یا تضمين اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود،
 .2دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباری کشور که به نظر شورا
در وضع اقتصادی و بهخصوص در سياست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود،
 .1اظهارنظر درباره هر موضوعي که از طرف رئيس کل بانک مرکزی در حدود قانون به این شورا
عرضه ميگردد.
این وظایف حول مسائل پولي و بانكي و اعتباری کشور متمرکز شده است و درواقع سياست
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پولي كشور ،سياستها ی مربوط به بخش بانكي و اعتباری توسط این شورا تعيين ميشوند.
از این نظر این شورا اهميت بسيار زیادی دارد.
 . 4- 9مهمترین مصوبات شورای پول و اعتبار
با توجه به جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار در زمينه سياستگذاری پولي و بانكي کشور ،شاید
مهمترین و تأثيرگذارترین مصوبات این شورا در سالهای اخير تصميمات کلي است که در زمينه
نرخها ی سود بانكي و نيز نحوه اعطای تسهيالت بانكي گرفته شده است .این مصوبات در سالهای
گذشته تحت عناویني چون «سياستهای پولي و اعتباری» و از سال  1387به بعد تحت عنوان
«بستههای سياستي -نظارتي» بانک مرکزی مشهور شده است .درواقع در این بستههای سياستي
جهتگيری بانک مرکزی بر روی مهمترین اجزای سياست پولي و بانكي مشخص ميشود .شاید
مهمترین بخش از این بستهها ،مربوط به تعيين نرخهای سود سپردههای بانكي و تسهيالت بوده است.
نرخ سود بانكي متغيری است که تأثيرات آن فراگير بوده و فقط به بخش بانكي محدود نميشود .در
بخش عرضه منابع ،عدم تناسب بين نرخ سود بانكي با شرایط اقتصادی و تعيين دستوری آن
توسط مراجع مختلف ،سبب كاهش انگيزه سپرده گذاران شده و منابع به سمت سایر بازار
مانند مسكن ،ارز ،طال و خروج از كشور مي شود .ازسوی دیگر در بخش تقاضای منابع نيز باال
بودن نرخهای سود بانكي سبب افزایش هزینه تأمين مالي بنگاهها ميشود .کاهش نرخ سود
بدون توجه به شرایط اقتصادی سبب ميشود از یکسو عرضه منابع بانكي ازسوی سپردهگذاران کم
شده و در نتيجه منابع قابل وامدهي کمتر شود و ازسوی دیگر تقاضای منابع بانكي ازسوی متقاضيان
تسهيالت بيشتر شده و در نهایت دسترسي به منابع بانكي بسيار مشكل شود .لذا تعيين نرخهای سود
بانكي با توجه به شرایط اقتصادی و غيردستوری اهميتي حياتي دارد .نگاهي به عملكرد شورای پول و
اعتبار در تعيين نرخهای سود بانكي نشان ميدهد که در برخي از سالها این نرخها بدون توجه کافي
به شرایط اقتصادی و بهصورت دستوری تعيين شدهاند.
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همانطور که مالحظه ميشود ،نرخهای سود بانكي از سال  1381به بعد از نرخ تورم کمتر
بودهاند و عمالً سپردهگذاران بازدهي منفي دریافت ميکردند .در سالهای  1388و  1389بين نرخ
تورم و نرخ سود بانكي تناسب وجود داشته است ،اما در سال  8942با توجه به انتظاراتي كه از
اواخر سال  8914مبنيبر افزایش نرخ ارز ،افزایش تورم و بهویژه در بخش مسكن وجود
داشت ،انتظار بر این بود كه این شورا نرخهای سود بانكي را كاهش ندهد ،اما در ابتدای سال
بسته سياستي نظارتي ابالغ شده نرخهای سود سپردههای یکساله را  82/5درصد و
نرخهای سود  5ساله را  85درصد تعيين كرده بود .كاهش نرخ سود سپردهها ،ممنوعيت
بازخرید اوراق مشاركت قبل از سررسيد توسط بانکهای عامل و پایين بودن نرخ سود این
اوراق (حداكثر یک درصد باالتر از نرخ سود تعيين شده برای سپردهها) از مهمترین
ویژگي های این بسته پولي بود كه زمينه ایجاد نوسان در بازارهای جانشين سپردههای بانكي
را فراهم آورد .این تغييرات ،به دليل جذب سود بيشتر و ایجاد حاشيه امن برای این نوع

 .1مأخذ :بانک مرکزی.
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دارایيها ،موجب شد تقاضا در بازار ارز و سكه بهطور فزآینده افزایش یابد 1.با تالطم در
بازارهای طال ،ارز و مسكن در زمستان آن سال مجدداً شورای پول و اعتبار بسته سياستي نظارتي را
اصالح کرد و نرخهای سود سپردههای یکساله را به  17درصد و  2ساله را به  22درصد افزایش داد،
اما با توجه به وضعيت خاص اقتصادی در آن زمان و عبور تورم از مرز  22درصد این اقدام عمالً تأثير
مثبتي بر بازارها نداشت .در سالهای  1391و  1392نيز وضعيت مشابهي حاکم بود .شاید بتوان این
وضعيت را به تركيب مسلط اعضای دولت در شورای پول و اعتبار و ترجيح و تأكيد دولت در
آن زمان به كاهش نرخهای سود بانكي و تکرقمي كردن آن حتي بهصورت دستوری نسبت
داد .به هر حال این وضعيت نشان مي دهد كه شورای پول و اعتبار در آن زمان سياست
مناسبي در زمينه نرخهای سود بانكي اتخاذ نكرده است.
نمودار زیر نرخ سود واقعي (تفاوت نرخ سود سپرده یکساله با نرخ تورم) نظام بانكي در سالهدای
اخير را به تصویر ميکشد .چنانچه مالحظه مي شود نرخ سود واقعي در دوره مورد بررسي اغلدب منفدي
بوده و متوسط نرخ سود واقعي معادل  -3درصد است .این خود معياری از عددم کدارآیي سياسدتهدای
پولي در زمينه نرخ سود بانكي است که در شورای پول و اعتبدار تعيدين شدده و بدرای اجدرا بده باندک
مرکزی ابالغ ميشوند.
نمودار نرخ سود واقعي (تفاوت نرخ سود سپرده یکساله با نرخ تورم)
نظام بانكي در دوره 8949-8919

(درصد)

مأخذ :محاسبات براساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران ،سالهای مختلف.

 .1معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،گزارش عملکرد سال اول برنامه پنجم توسعه در حوزه ارزی.

از دیگر نقاط ضعف و آسيبهای بستههای پولي در زمينه نرخهای سود بانكي این است که ایدن
نرخها برای یک دوره یکساله تعيين ميشوند .حداقل درخصوص نرخهای سود کوتداهمددت و کمتدر از
یكسال مي توان انتظار داشت که شورا به پيشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغيير در شرایط اقتصدادی
بتواند در نرخهای اعالمي تجدیدنظر کند ،چيزی که در سدال  1392عمدالً رخ داد .رعایدت ایدن اصدل
ميتواند انعطاف زم را به سياستهای پولي مصوب شورا ببخشد.
عالوه بر آن ،شورا از سال  8949به بعد درخصوص نرخهای سوود سوپردههوای بوانكي
بلندمدت عمالً سياست خاصي را دنبال نكرده است ،چيزی كه بر هدایت منابع بلندمدت بوه
بانکها تأثير مستقيم دارد.
مسئله دیگری كه درخصوص مصوبات شورای پول و اعتبار قابل ذكور اسوت ،نيواز بوه
تقویت نظارت بر عملكرد مصوبات و پيگيری آنها ميباشد .این نظارت بایود در زمينوههوایي
مانند سياستهای مربوط به نرخهای سود ،مؤسسات مالي غيرمجواز و قواعود احتيواطي بوا
تأكيد بيشتری دنبال گردد.
 . 4- 4ابزارهای سياست پولي و فقدان ابزارهای متداول در سایر كشورها
یكي از مشكالت سياستگذاری پولي در ایران عالوه بر فقدان اسدتقالل کدافي ارکدان باندک مرکدزی در
زمينه سياستگذاری پولي ،فقدان ابزارهای سياستي متداول در دنيا است .در حال حاضر باندک مرکدزی
دو دسته ابزارهای سياستي مستقيم و غيرمستقيم در اختيار دارد .ابزارهای سياستي مستقيم در اختيدار
بانک مرکزی عبارتند از :کنترل و تعيين نرخهای سود بانكي و نيز سقفهای اعتبداری تسدهيالت 1.ایدن
ابزارها در اقتصادهای صنعتي با توجه به تأکيد آنها بر آزادی مؤسسات مالي در تعيين نرخهدای بهدره و
اعطای تسهيالت (مگر در زمينه سياستهای احتياطي) متداول نيست .ابزارهدای غيرمسدتقيم سياسدت
پولي که در حال حاضر بانک مرکزی در اختيار دارد عبارتند از :تعيين نسبتهای سپرده قانوني ،انتشدار
اوراق مشارکت 2و سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی که بانک مرکزی برای کنترل تدورم و نقددینگي
ميتواند براساس آن به این سپردهها سود نيز پرداخت نماید.
با این حال بانک مركزی بهطور كلي دو ابزار سياستي متداول در دنيا را بهطور نسبي در
اختيار ندارد .این دو ابزار سياستي عبارتنود از :امكوان انجوام سياسوت پوولي انبسواطي و

 .1به نقل از وبسايت رسمي بانك مركزي ،بخش سیاستهاي پولي ،به آدرس:

http://www.cbi.ir/page/1512.aspx
 .2الزم به توضیح است كه درخصوص انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي در گزارش دوم از اين مجموعه بهصورت مفصل و
جداگانه توضیحات الزم بیان خواهد شد ،لكن در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه اين ابزار عمالً كارآيي كافي نداشته و
نمي تواند جايگزين مناسبي براي عملیات بازار باز در اقتصادهاي صنعتي شود ،چرا كه مشكالت زيادي دارد كه در جاي خود
بحث خواهد شد.
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انقباضي از طرید عمليات بازار باز 1و نرخ بهره سياستي شبيه بوه آنچوه در بانوک مركوزی
كشورهای صنعتي متداول است و براساس آن بانک مركزی با آن نرخ به بانکها وام ميدهد.
عمليات بازار باز بانک مرکزی بهویژه برای اجرای سياست کنترل ندرخ ارز و خنثديسدازی 2یدا در
سایر موارد که بانک مرکزی قصد کاهش یا افزایش پایه پولي را دارد به کار ميآیدد .بده ایدن معندا کده
بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه اسالمي دولت که قبالً در بازار منتشر شدده اسدت یدا
سایر اوراق مالي که در بازارهای بورس یا سایر بازارها معامله ميشوند ،ميتواند حجم پایه پدولي را کدم
یا زیاد کند .در حال حاضر بهدليل عمد كافي نداشتن بازار این ابزارهای مالي در كشوور ،ایون
امكان وجود ندارد و بانک مركزی تنها ميتواند از طرید فروش یا خرید دارایيهوای خاصوي
مانند طال و یا ارز (در شرایط افزایش درآمدهای ارزی و برای جلووگيری از كواهش نورخ ارز)
این سياست را بهصورت محدود اجرا كند.
درخصوص نرخ بهره سياستي باید اشاره کرد که بانک مرکزی در سالهدای قبدل بده باندکهدا بدا
نرخهای سود خاصي تسهيالت اعطا کرده است .مثالً در بند « »12ماده ( )12بسدته سياسدتي نظدارتي
سال  ،1389شورای پول و اعتبار وجه التزام  34درصدی را برای اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
تعيين کرده است ،به این معنا که جریمه عدم بازپرداخت منابعي که بانکها در شرایط خاصي از باندک
مرکزی استقراض کردهاند  34درصد تعيين شده است تدا باندکهدا مایدل بده بازپرداخدت آن بده باندک
مرکزی باشند .این ابزار محدود شاید تنها ابزاری است که تا حدود بسيار ناچيزی شبيه به نرخهای بهره
سياستي عمل ميکند .اما با توجه به انباشت بدهي بانکها به بانک مرکدزی در سدالهدای گذشدته بده
د یل مختلف و نيز نياز جدی به کنترل رشد نقدینگي در کشور شاید این ابزار تنها در جهت سلبي آن
یعني تشویق بانکها به بازپرداخت بدهي خود به بانک مرکزی کارکرد دارد و از جهات بسياری با آنچده
در کشورهای صنعتي متداول است ،تفاوت دارد.
در مجموع باید اشاره كرد كه فقدان ابزارهای سياستي كافي و مشابه با آنچوه بوهطوور
معمول در اختيار سایر بانکهای مركزی در دنيا قرار دارد سبب ميشود توا در مواقوع لوزوم
بانک مركزی بهراحتي نتواند بر رشد متغيرهای پولي كنترل الزم را داشته باشد كوه درواقوع
این یک آسيب جدی محسوب ميشود.

Open market Operation Mechanism
Sterilization

1.
2.

 .5اعتبار سياستگذار پولي در كشور
در این بخش ابتدا مفهوم اعتبار سياستگذار پولي از جنبه نظری و سپس مفهوم و عملكرد آن در ایران
بررسي ميشود.
 . 5- 8مفهوم اعتبار سياستگذار پولي از منظر نظریات اقتصادی
اعتبار سياستگذار پولي 1بهعنوان تعهد به دنبال کردن قواعد و اهداف سياستي شفاف تعریف

ميشود2.

بهطور دقيقتر ،اعتبار سياستگذار پولي به این معنا است که کارگزاران اقتصادی باور داشته باشند که
تغيير در یک سياست ،زماني که اعالم ميشود ،در آینده واقعاً رخ ميدهد 3.بهطور کلي ،اعتبار یک
سياستگذار بستگي به تاریخچه سياستگذاری و رفتار سياستگذاران دارد 4.درخصوص بانک مرکزی،
سياستهایي که در خصوص تورم اعمال شده است و توانایي آن در کنترل تورم مورد نظر و توجه مردم
قرار دارد .بنابراین همواره بين اهداف تورمي (که لزومي ندارد حتماً بهصورت عمومي اعالن شده باشد)
و تورمهای محقق شده مقایسه صورت ميگيرد و انحراف بين اینها بهعنوان عدم اعتبار یا اعتبار پایين
برای بانک مرکزی تفسير ميشوند .بنابراین عملكرد سياستگذار پولي در گذشته که شهرت 2وی
ميباشد ،اعتبار آن را در آینده نزد افكار عمومي تعيين ميکند.
اعتبار و همچنين شهرت سياستگذار پولي به رابطه بين دولت و بانک مرکزی ،عوامل سياسي و
همچنين شهرت افرادی که قرار است سياست پولي را اعمال کنند بستگي دارد .هر چه در طول زمان
عملكرد بانک مرکزی ارتقا یابد ،بدین معنا که قادر به کنترل تورم و کاهش آن باشد و به اهداف
اعالمي دست پيدا کند ،شهرت و اعتبار آن نيز افزایش ميیابد .اما بروز بحران مالي و بحران ارزی (به
معنای عدم توانایي بانک مرکزی در حفظ نرخ ارز در نرخهای قبلي) ،عدم اعتماد به کارگزاران
سياستگذار پولي و بروز چالش و اختالفنظر شدید بين دولت و بانک مرکزی سبب کاهش اعتبار
سياستگذار پولي ميشود 1.درواقع شهرت و اعتبار با هم تفاوت ظریفي دارند .شهرت یعني اینكه بانک
مرکزی به چه چيز اشتهار دارد .یک بانک مرکزی و مسئولين آن فارغ از اینكه اعتبار داشته باشند یا
نه ،ممكن است به طرفداری از تورم یا عدم طرفداری از تورم شهرت داشته باشند .اما اعتبار یعني
اینكه تا چه اندازه برنامهای که ازسوی بانک مرکزی اعالم ميشود مورد باور و پذیرش عموم قرار
ميگيرد و عاملين اقتصادی روی آن حساب باز ميکنند .ممكن است یک مقام مسئول در بانک مرکزی
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به ضد تورم بودن اشتهار داشته باشد ،اما اعتبار زم را نداشته باشد؛ به این معنا که عاملين اقتصاد به
توانایي او در اجرای سياستهای اعالم شده باور نداشته باشند.
از منظر سياستگذاران پولي بسيار مهم است که اعالنهای معتبری 1داشته باشند ،به این معنا که
کارگزاران اقتصادی در بخش خصوصي (اعم از بنگاهها و مصرفکنندگان) به این باور برسند که بانک
مرکزی اراده و نيز توانایي زم برای اجرای سياستي که آن را به اطالع عموم رسانده دارد .مثالً
درخصوص کاهش تورم ،اگر بانک مرکزی اعتبار کافي داشته باشد ،با اعالن اینكه قصد دارد تا نرخ تورم
را کاهش دهد باعث شكل گيری انتظارات تورمي در جهت کاهش نرخ تورم در بين کارگزاران خصوصي
شده و در رفتار خود براساس آن عمل خواهند کرد .مثالً کارگران دستمزد خود را کمتر افزایش
ميدهند و بنگاهها نيز قيمت محصو ت خود را کمتر افزایش ميدهند .در نهایت تورم با هزینه کمتری
برای سياستگذار پولي کاهش ميیابد.
 . 5- 2اعتبار سياستگذار پولي در ایران
همانطور که بيان شد ،اعتبار سياستگذار پولي به عوامل و اجزای مختلفي بستگي دارد که مهمترین
آنها تعهد و توانایي دستيابي به هدفي است که بهخوبي تعریف شده است .همانطور که در بخشهای
قبلي گزارش بيان شد ،هدف بانک مرکزی در ایران بهخوبي تعریف نشده است .او ً ثبات قيمتها
بهعنوان مهمترین هدف بانکها ی مرکزی مدرن برای بانک مرکزی ایران در قانون به روشني تعریف
نشده است ،ثانياً سایر اهداف مشخص شده برای بانک مرکزی لزوماً با هدف ثبات قيمتها تناسب
ندارد.
شاید تنها مواردی که بتوان در قوانين کشور هدف تصریح شده برای ثبات قيمتها در آن یافت،
جداول کمي قانون برنامههای اول تا چهارم توسعه است که در آنها اهدافي برای نرخ تورم (و سایر
متغيرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی یا صادرات غيرنفتي) تعيين شده است .در این قوانين
همچنين اهدافي نيز برای رشد نقدینگي تعيين شده است .اگرچه در اکثر اوقات این اهداف با عملكرد
نرخ تورم و رشد نقدینگي در ایران تفاوت داشته است 2،اما به هر حال آن را ميتوان بهعنوان اهدافي
برای ثبات قيمتها تفسير کرد .متأ سفانه این اهداف در قانون برنامه پنجم توسعه ترسيم نشده است.
بررسيها نشان ميدهد كه بجز سالهای  8931تا  ،8912نرخهای تورم همواره باالتر از
نرخهای هدف تعيين شده در قوانين برنامه بوده است 9.به هر حال روند مورد بررسي بيانگر
این واقعيت است كه طي سالهای گذشته در اكثر اوقات بين اهداف تعيين شده و عملكرد
Credible Announcements
 .2مریم همتی ،ارزیابی عملکرد سیاست پولی در ایران ،فصلنامه تازههای اقتصاد ،تابستان  ،1931شماره .191
 .9همان.

1.

بانک مركزی در ایران انحراف وجود داشته است كه بر اعتبار بانک مركزی تأثير منفي
گذاشته و خواهد گذاشت .دو رقمي بودن نرخ تورم در ایران و نيز قرار داشتن اقتصاد ایران جزء
با ترین نرخهای تورم در جهان طي سالهای گذشته سبب ميشود که حتي اگر بانک مرکزی قصد و
ابزار زم برای کاهش نرخ تورم به اعداد تکرقمي را داشته باشد و این هدف را بهصورت شفاف نيز
بيان کند ،انتظارات عامالن اقتصادی که براساس عملكرد گذشته تورم در ایران شكل گرفته تنها زماني
تعدیل شود که نرخ تورم روند نزولي و باثباتي را طي کند .به بيان دیگر ،حداقل با یک وقفه پس از
اینكه نرخ تورم محقق شده در جهت هدف اعالمي بانک مرکزی باشد .این موضوع سبب ميشود كه
هزینه كاهش نرخ تورم در ایران بيشتر از شرایطي باشد كه انتظارات عامالن اقتصادی همسو
با اهداف بانک مركزی شكل ميگيرد.
واقعيت این است که تورم مزمن در اقتصاد ایران بخشي از انتظارات عامالن اقتصادی شده است
که رفتار خود را با آن تطبيق دادهاند .تعدیل بسياری از قيمتها در ابتدای هر سال و نيز
ارجحيت دارایي های فيزیكي (مانند مسكن ،اتومبيل و طال) به دارایيهای مالي بهعنوان
ذخيره پس انداز بلندمدت خانوارها ناشي از یک تجربه تاریخي است كه در آن سياستگذاران
پولي قادر به كاهش نرخ تورم به اعداد تکرقمي و حفظ آن برای یک دوره قابل مالحظه
نبودهاند.
 .5- 9نظارت بر عملكرد بانک مركزی
نظارت بر عملكرد بانک مرکزی در ایران از دو جنبه قابل بررسي است .از جنبه اول ،نظارت حقوقي
است .از این نظر و طبق ارکان بان ک مرکزی که در قانون پولي و بانكي کشور تصریح شده است ،مجمع
عمومي بانک مرکزی مرکب از رئيسجمهور بهعنوان رئيس مجمع ،وزیر امور اقتصادی و دارایي ،معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور (رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی) 1و دو نفر از وزرا به
انتخاب هيئت وزیران ناظر عملكرد بانک مرکزی ميباشد .اما باید توجه کرد که این ناظر خود در
اجرا و سياستگذاری بانک مركزی نيز نقش دارد .همانطور که بيان شد ،بخش مهم و تأثيرگذار
شورای پول و اعتبار بهعنوان مرجع اصلي تعيينكننده سياست پولي در ایران شامل
نمایندگان دولت است كه در مجمع عمومي بانک مركزی نيز شركت دارند.
هيئت نظار نيز یكي دیگر از نهادهای ناظر بر بانک مرکزی است .براساس ماده ( )22قانون پولي و
 .1اصالح شده توسط ماده ( )33قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب  .1933قبل از آن رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در این مجمع شرکت میکرد که با انحالل این سازمان و تغییرات مرتبط با آن در سال  ،1931معاون نظارت
راهبردی ریاست جمهور این نقش را برعهده دارد .با تشکیل مجدد سازمان مذکور در سال  1939مجدداً رئیس این سازمان
در این جایگاه حضور خواهد داشت.
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بانكي کشور ،هيئت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانک مرکزی است و موارد مهمي
مانند رسيدگي به ترازنامه بانک مرکزی و تهيه گزارش برای مجمع عمومي برعهده آن است .این هيئت
مرکب از یک رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره است که به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی
و دارایي و برای مدت دو سال انتخاب ميشود .در بند «د» این ماده ذکر شده است که رئيس این
هيئت باید گزارشات زم از فعاليت بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارایي تسليم نماید .وزیر امور
اقتصادی و دارایي نقش اصلي در تعيين اعضا و نظارت بر این هيئت دارد و از این طرید باید ضمن
ارائه گزارش به مجمع عمومي با تخلفات و ناكارآیيهای موجود برخورد شود كه بهدليل
فوقالذكر آسيب نظارت نادرست بر عملكرد بانک مركزی پا برجا است.
البته باید به نمایندگان مجلس كه بهعنوان اعضای شورای پول و اعتبار در آن حضور
دارند نيز اشاره كرد كه به نوعي مي توانند نقش نظارت بر بانک مركزی و شورای پول و اعتبار
را ایفا كنند.
جنبه دوم نظارت بر بانک مرکزی نظارت افكار عمومي است .این نظارت رابطه مستقيمي با اعتبار
و شهرت بانک مرکزی دارد و ازاینرو عملكرد بانک مرکزی و موفقيت آن در دستيابي به هدف ثبات
قيمتها این شهرت و اعتبار را تعيين ميکند .با این حال بهدليل نبود چارچوبهای مشخص
مانند كشورهایي كه از نظام هدفگذاری تورمي پيروی ميكنند سبب شده است تا به روشني
نتوان در مورد موفقيت بانک مركزی در دستيابي به اهداف تورمي اظهارنظر كرد .درواقع در
چارچوب هدفگذاری تورمي ،بانکهای مرکزی یک هدف تورمي ،دامنه نوسان نرخ تورم و مدت زمان
زم برای دستيابي به آن را اعالن مي کنند و در صورتي که هدف مورد نظر محقق نشد ،د یل عدم
موفقيت و نيز مكانيسمهایي مشخص برای تصميمگيری درباره اینكه آیا بانک مرکزی در این زمينه
تالش زم را انجام داده یا خير مشخص شده است .در این صورت نظارت افكار عمومي نيز بسيار
قاعدهمند و معقو نه خواهد بود .اما درخصوص بانک مركزی در ایران اوالً بهدليل عدم وجود
چارچوب فوق ،عدم تصریح مشخص هدف مرتبط با قيمتها در قانون و نيز عدم وجود
ابزارهای سياستي كافي و نيز نقش دولت در اركان بانک مركزی ،اظهارنظر درخصوص
عملكرد بانک مركزی در این زمينه بهدرستي امكانپذیر نيست.
در کشورهای دیگر عمدتاً نظارت بر بانک مرکزی از طریق ایجاد استقالل در ارکان و پاسخگو
کردن این بانک صورت ميگيرد .جدول  2بخشي از این فرآیند را به تصویر ميکشد:

جدول  .2ميزان پاسخگویي بانک مركزی به مقام قانونگذار
كشور

ارائه گزارش بانک

تعداد نشستها و مالقاتها

مركزی به

استراليا

دولت

برزیل

قوه مقننه

کانادا

دولت

شيلي

تصميمات ،مشورتها و خالصه مذاكرات
با تأخير زماني

دستری عموم به

 11مرتبه در سال

تصميمات و شرح و تفسير

 1روزه

 2روز متوالي در هر ماه

خالصه مذاکرات شامل تصميمات و اختالفنظرها بدون جزئيات

 8روزه

اعالم قبلي برنامه تغييدر ندرخ بهدره 8 ،مرتبده در شددامل تصددميمات و شددرح و تفسددير آن از طریددق درج مطالددب در
*
مطبوعات
سال

بدون وقفه

دولت و قوه مقننه

ماهيانه

تصميمات و شرح و تفسير آن از طریق درج مطالب در مطبوعات

بدون وقفه

جمهوری
چک

قوه مقننه

ماهيانه

خالصه مذاکرات شامل تصميمات ،مذاکرات شفاهي ،دیدگاهها یا شرح
و تفسير آن

 8روزه

مجارستان

قوه مقننه

دو هفته یكبار

تصميمات

بدون وقفه

بدون قاعده مشخص و بدون اعالم قبلي

تصميمات و اختالف نظرها درخصوص نرخ بهدره در جرایدد .مدذاکرات
شفاهي منتشر نميشود

بدون وقفه

نشست ماهيانه

تصميمات سياستي و شرح و تفسدير آن از طریدق جرایدد و برگدزاری
بدون وقفه و پس از نشست
کنفرانس توسط رئيس کل و مباحث تفصيلي در بولتن ماهيانه منتشر
بولتن با  3ماه وقفه
ميشود
تصميمات سياسدتي و شدرح و تفسدير آن از طریدق درج در جرایدد و
مطبوعات

بعد از نشست دوم در هر ماه

شددامل تصددميمات و شددرح و تفسددير آن از طریددق درج در جرایددد و
مطبوعات

-

ایسلند

دولت

جمهوری
کره

قوه مقننه

مكزیک

قوه مقننه و دولت

دو مرتبه در ماه براساس برنامه قبلي

ز ندنو

دولت و قوه مقننه

 8مرتبه در سال براساس برنامه قبلي

نروژ

دولت و قوه مقننه

کنفرانس مطبوعاتي و بدون وقفه رئيس
نشست سياسدت پدولي هدر  1هفتده یدک مرتبده تصميمات و اختالف نظرها راجع به تصميمات مربوط بده ندرخ بهدره از
کل بانک مرکزی بعد از نشست هيئدت
طریق مطالب جامع مطبوعاتي .مذاکرات شفاهي منتشر نميشود
اگرچه سه هفته یكبار مالقات وجود دارد
مدیره
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كشور

ارائه گزارش بانک

تعداد نشستها و مالقاتها

مركزی به

فيليپين

قوه مقننه و
رئيسجمهور

لهستان

قوه مقننه

آفریقای
جنوبي

دولت و قوه مقننه

تصميمات ،مشورتها و خالصه مذاكرات
دستری عموم به

هر چهار هفته یكبار براساس برنامه قبلي ،نشست
کميته مشورتي  2روز قبل از نشست هيئت مدیره تحليل مطبوعاتي
جهت اعمال اصالحات
نشست ماهيانه
نشست فصلي طي  2روز

با تأخير زماني
تحليددل مطبوعدداتي بالفاص دله بعددد از 1
هفته منتشر ميشود

جایگاه اعضای مجمع در طول انتخابات در روزنامه حقدوق و بازرگداني نتيجه انتخابات بعد از  1هفته امدا قبدل
از  3ماه
منتشر ميشود
-

تصميمات و شرح و تفسير آن

نشست سياست پولي  8مرتبده در سدال براسداس
اعالم برنامه قبلي

"

تصميمات  1روزه ،مذاکرات شفاهي با 2
هفته تأخير

"

در همدددان روز در وبسدددایت منتشدددر
ميشود

"

تصميمات بالفاصدله از طریدق خددمات
مخابراتي و مطبوعات اعالم ميشود.
مذاکرات شفاهي با  2هفته تأخير

سوئد

قوه مقننه

تایلند

دولت

هر  1هفته یكبار

بریتانيا

دولت

ماهيانه

Source: Tuladhar (2005), p. 23.
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 .6سياست ارتباطي بانک مركزی و كانالهای ارتباطي آن
در این بخش سياست ارتباطي بانک مرکزی و کانالهای ارتباطي این بانک بررسي و تحليل ميشود.
 . 6- 8سياست ارتباطي بانک مركزی
سياست ارتباطي بانک مرکزی عبارت است از :ارائه اطالعات ازسوی بانک مرکزی به عموم در رابطه با
اهداف و خطمشي سياستهای پولي ،چشمانداز اقتصاد کالن و سياستهای آینده 1.مكمل اقدامات
بانک مرکزی در زمينه سياستگذاری پولي ،اطالعرساني شفاف آن به عموم است ،زیرا شفافيت
سياستها ی بانک مرکزی به عملكرد بهتر منتج مي شود .چنانچه عموم از اهداف و ابزارهای سياست
پولي آگاه باشند ،کارآیي سياست پولي افزایش ميیابد و ازاینرو سياست ارتباطي بانک مرکزی
ميتواند با ایجاد دانش عمومي و هدایت انتظارات عموم ،کارآیي سياستگذاری پولي را افزایش دهد.
درواقع با توجه به اینكه یكي از مهمترین عوامل در شكل دادن به انتظارات بازار ،تلقي کارگزاران
اقتصادی از سياستها و اقدامات جاری و آتي بانک مرکزی است ،لذا سياست پولي در صورتي دارای
بيشترین تأثير است که بتواند انتظارات مردم را مدیریت کند 2.یكي از عناصر مهم مدیریت انتظارات
توسط سياستگذار پولي ،معتبر بودن سياستها و اعالنهای سياستي بانک مرکزی است .هر چه
سياستهای پولي قاعدهمندتر و قابل پيشبينيتر باشد ،مؤثرتر نيز خواهد بود ،چرا که به ميزان
بيشتری در شكلدهي انتظارات عمومي موفق خواهد بود.
بانک مرکزی ميتواند در زمينه اهداف سياست پولي (مثالً نرخ تورم یا نرخ ارز هدف) ،تصميمات
سياستي (مانند جهتگيری بانک در زمينه تغيير در شرایط اقتصادی .بهعنوان مثال در ایران
تصميم گيری درباره اینكه آیا همچنان نظام ارزی چندنرخي جاری خواهد بود و یا اینكه بانک مرکزی
در یک بازه زماني مشخص به سمت نظام تکنرخي حرکت خواهد کرد) چشمانداز اقتصادی آتي (مانند
پيشبينيها و چشم انداز بانک مرکزی از نرخ تورم ،رشد اقتصادی ،نرخ ارز) و مسير آتي سياست پولي
(مثالً اینكه نرخ رشد متغيرهای پولي یا نرخ ارز در آینده چه مسيری را در پيش خواهد گرفت)
اطالعرساني نماید.
 .6-2كانالهای ارتباطي بانکهای مركزی و مزایای آنها
بانکهای مرکزی ميتوانند از طریق کنفرانس های خبری ،انتشار صورتجلسات و آرای مربوط به هر یک
از اعضای شوراهای تصميمگيری بهصورت منظم ،انتشار منظم پيشبيني بانک از متغيرهای کليدی
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اقتصادی ،گزارشهای آماری و نيز گزارشهای تحليلي به اطالعرساني به عموم مردم

بپردازد1.

در صورتي که بانک مرکزی چارچوب ارتباطي مؤثر و شفافي با عموم داشته باشد ،در دستيابي به
اهداف سياست پولي نيز موفق خواهد بود .این تأثيرگذاری د یل مختلفي دارد .با وجود این چارچوب
مؤثر و شفاف ،بانک مرکزی ميتواند بر بازارهای مالي تأثيرگذارتر باشد ،چرا که قيمت دارایيهای مالي
بهطور معناداری به سخنراني مقامات اقتصادی و بهویژه مقامات پولي واکنش نشان ميدهد .در این
صورت بانک مرکزی ميتواند از طریق یک چارچوب ارتباطي کارآمد ،انتظارات بازار مالي را هدایت
کرده و از تالطم آن بكاهد.
وجود چارچوب ارتباطي مؤثر و شفاف ،اعتماد عمومي را نسبت به بانک مرکزی در رسيدن به
اهداف سياستي جلب ميکند .درواقع بهشرطي که اعالنهای بانک مرکزی از اعتبار کافي برخوردار
باشد ،بانک مرکزی با وجود یک مكانيسم اطالعرساني کارآمد ميتواند اعتماد عمومي را بهویژه نسبت
به سياست کنترل تورم جلب کرده و از این طریق انتظارات تورمي را کاهش دهد .پيشبينيپذیری
تصميمات سياستي بانک مرکزی نيز با وجود یک مكانيسم شفاف و کارآمد اطالعرساني و ارتباطي
افزایش ميیابد و در نتيجه نااطميناني نسبت به سياستهای بانک مرکزی کاهش ميیابد.
 .6- 9مكانيسم ارتباطي بانک مركزی در ایران و چالش ها ی آن
مكانيسم ارتباطي بانک مركزی در ایران عمدتاً از طرید سخنرانيها و اخبار منتشر شده
ازسوی این نهاد و نيز وبسایت رسمي بانک مزبور صورت ميگيرد .همچنين این بانک بهصورت
دورهای آمارها و اطالعات اقتصادی مهمي را که در مجموع توصيفکننده وضعيت اقتصاد ایران هستند
را از طریق نشریات ادواری و نيز وبسایت منتشر ميکند .با این حال مشكالت و چالشهای زیادی
درخصوص مكانيسم اطالعرساني بانک مرکزی وجود دارد که ميتوان به آنها اشاره کرد.
کمتر دیده شده است که بانک مرکزی در ایران پيشبينيهای خود از برخي از متغيرهای کليدی
اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم و نرخ ارز را منتشر کند .همچنين شاخصهای مهمي
كه در سایر كشورها بهعنوان شاخصهای پيشرو از وضعيت اقتصادی شناخته ميشوند،
مانند شاخص اعتماد مصرف كنندگان در آمریكا در ایران محاسبه و منتشر نميشوند .شاید
بتوان نفتي بودن اقتصاد ایران و مشكلتر بودن انجام پيشبيني درباره متغيرهای اقتصاد ایران را یكي
از د یل این امر دانست ،ولي به هر حال این مسئله ميتواند در آینده مدنظر قرار گرفته و به بهبود
مكانيسم ارتباطي بانک مرکزی با عموم کمک کند.
درخصوص آمار و ارقامي كه بانک مركزی منتشر ميكند نيز ضعفها و كاستيهایي
 .1همتی.1939 ،

وجود دارد .مثالً در یک دوره چندساله دوره بين سالهای  8942-8914بسياری از اطالعات
آماری مهم مانند ارقام رشد اقتصادی منتشر نشد كه این امر نااطميناني را برای عموم مردم
افزایش ميدهد .همينطور در سالهای  8942و  8948بانک مركزی درخصوص ارقام نرخ ارز
بازار غيررسمي كه متغيری بسيار مهم و تأثيرگذار است ،اطالعرساني شفاف و الزم را انجام
نداد .در حال حاضر نيز بانک مرکزی بجز در نشریات ادواری خود که متوسط این نرخ را بهصورت
ماهيانه و فصلي گزارش ميکند ،گزارشي از نرخ بازار ارز غيررسمي بهصورت روزانه منتشر نميکند و
فعا ن اقتصادی این اطالعات را از طریق منابع اطالعاتي غيررسمي دریافت ميکنند .نشریاتي مانند
«نماگرهای اقتصادی» که بهصورت فصلي منتشر ميشوند و انتشار منظم و با فاصله زماني کم آنها
ميتواند به بهبود کانالها ی ارتباطي بانک مرکزی کمک کند .البته در این زمينه نيز ضعفهایي وجود
دارد .برای نمونه تا سال  8916بانک مركزی آمارهای مربوط به شاخص قيمت كاالهای
وارداتي را منتشر ميكرد ،اما از آن زمان به بعد اطالعات جدیدی در این خصوص منتشر
نشده است و این متغير از فهرست مربوطه در نماگرهای اقتصادی حذف شده

است1.

در سالهای  1392تا  1392که بازارهای ارز و طال به د یل مختلف دچار تالطم شده بودند،
مكانيسم ارتباطي بانک مرکزی با عموم عملكرد مناسبي نداشت .مثالً همانطور که در با اشاره شد،
هيچ ارقامي درباره نرخ ارز بازار غيررسمي منتشر نشد ،درحالي که در بازار غيررسمي این نرخ عمالً
وجود داشت و کارگزاران اقتصادی براساس آن عمل ميکردند.
البته باید اشاره کرد که ضعف این مكانيسم د یل مختلفي دارد که ازجمله مهمترین آنها ميتوان
به پایين بودن سواد عمومي نسبت به دانش اقتصاد ،شكاف ميان نرخ تورمي که بانک مرکزی اعالم
ميکند و آنچه مردم احساس ميکنند ،بهویژه دهکهای پایين درآمدی که سهم اقالم اساسي مانند
خوراک و مسكن در سبد مصرفي آنها با ست ،تحليل رفتن اعتبار بانک مرکزی بهدليل وجود تورم
مزمن در اقتصاد ایران و نيز بروز بحرانهای ارزی در سالها ی گذشته و استقالل ناکافي بانک مرکزی
اشاره کرد .این عوامل همگي کارآمدی مكانيسم ارتباطي بانک مرکزی را کاهش

ميدهد2.

 .1در این خصوص میتوانید به وبسایت بانک مرکزی به آدرس ،www.cbi.ir :بخش مربوط به شاخصهای قیمت ،بخش
شاخص قیمت کاالهای وارداتی مراجعه نمایید .در آنجا شاخص قیمت و گزارش مربوط به آن بعد از سال  1931موجود
نیست.
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 . 3ارتباط بين دولت و سياستگذار پولي ،تسلط سياست مالي بر سياست پوولي و
نقش درآمدهای نفتي
یكي از چالشهای اساسي که ساختار سياستگذاری پولي در ایران را تحت تأثير قرار داده است ،تسلط
بخش دولتي بر بخش پولي است .برخي از مطالعات نشان ميدهند که تسلط سياستهای مالي 1بر
اقتصاد ایران در حدود  77درصد است 2که نشدان از اقتدار و اسدتقالل پدایين بانک مرکزی و کارآیي
پایين سياستگذاری پولي برای دستيابي به اهدداف تدورمي و کنتدرل نقدینگي دارد .این تسلط از جنبه
حقوقي و اقتصادی قابل بررسي است .از جنبه حقوقي همانطور كه قبالً بيان شد ،دولت نقش
مسلط را در مجمع عمومي بانک مركزی ،تعيين رئيس كل بانک مركزی و نيز شورای پول و
اعتبار دارد و بنابراین در سياستگذاری پولي در ایران نقشي مسلط و اساسي دارد .تسلط
حقوقي دولت از سه مسير اعمال ميشود .مسير اول از طریق سياستهای دولت و نقش مسلط آن در
شورای پول و اعتبار در تعيين نرخها ی سود بانكي و تسهيالت ،در نظر گرفتن تسهيالت تكليفي برای
بانکها و سایر سياستها ی مشابه که ممكن است در برخي از موارد با نظرات خبرگان پولي و نيز بانک
مرکزی یكسان نباشد اعمال ميشود.
مسير دوم ،از طریق ترازنامه بانک مرکزی و مشخصاً بدهي بخش دولتي به بانک مذکور است .این
بخش از ترازنامه در همه کشورها یكي از منابع رشد پایه پولي است ،اما اگر این رشد پایه پولي
متناسب با سياستهای پولي بانک مرکزی باشد ،اشكال چنداني ایجاد نميکند .اما در مواقعي که
ميزان این رشد بيش از نياز اقتصاد به پول جدید باشد ،ماحصل آن تورم خواهد شد .بهعنوان مثال،
بين سالهای  1389تا  1393بهدليل مشكالتي که دولت با آن روبرو شد (اعم از تأمين مالي یارانههای
نقدی و مشكالت ناشي از تحریمهای اقتصادی) بدهي دولت به بانک مرکزی بهطور متوسط ساليانه
بيش از  23درصد رشد کرده است 3.درواقع افزایش نرخ تورم و مشكل بودن كاهش آن به
نرخهای تکرقمي مهمترین آسيبي است كه از این مسير به اقتصاد ایران وارد شده است.
مسير سوم نيز که از طریق ترازنامه بانک مرکزی است ،مربوط به بدهي بانکها به بانک مرکزی
است .اگرچه این بخش بهطور مستقيم به عملكرد و مباد ت بين بانکها و بانک مرکزی مربوط است،
اما دولت معمو ً از این طریق نيز ميتواند بر سياستهای پولي اثرگذار باشد .بهعنوان نمونه ،بدهي
 .1منظور از تسلط سیاستهاي مالي بر سیاستهاي پولي اين است كه بخش دولتي بهدلیل عدم استقالل كافي در
بخش پولي و نیز ساير مشكالت ساختاري اقتصاد سیاستهاي مالي انبساطي اعمال ميكند و حداقل بخشي از منابع آن
را از طريق پولي كردن تأمین مالي ميكند .اين پولي كردن مي تواند از طريق استقراض مستقیم از بانك مركزي باشد ،يا از
طريق افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي از كانال درآمدهاي نفتي و يا از طريق افزايش بدهي بانكهاي دولتي به بانك
مركزي .در هر صورت در اين شرايط مقام پولي كنترل كافي بر متغیرهاي پولي نخواهد داشت كه پیامد آن افزايش تورم
خواهد بود.
 .2مشیري و همكاران.1931 ،
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بانکهای تخصصي به بانک مرکزی بين سالهای  1389تا  1393بهطور متوسط ساليانه حدود 21
درصد رشد کرده است 1.همچنين بدهي بانکهای تجاری به بانک مرکزی در سال  1389بيش از 34
درصد رشد داشت که البته در سالهای بعد و تا سال  1392بهطور متوسط ساليانه  7/2درصد کاهش
یافته است .اما به یكباره در سال  1393رشد وحشتناک بيش از  122درصدی را تجربه کرده است.
در مجموع دولت ميتواند از طرید تأثيرگذاری در شوراهای تصميمگيری بانک مركزی و
نيز از طرید بانکهای دولتي در این بخش از ترازنامه بانک مركزی تأثيرگذار باشد .معمو ً
دولتها نيز به هزینههای این تصميمات واقف هستند و بهویژه مسئو ن اقتصادی در هيئت دولت
سعي ميکنند از تورمزا شدن تصميمات پرهيز نمایند ،اما در اینجا بحث اساسي ساختار سياستگذاری
پولي است که زمينه برای تصميمات تورمزا در آن وجود دارد ،بهگونهای که هر زمان دولتها به این
نتيجه برسند كه منافع سياستي كه به دنبال آن هستند بيش از هزینه تورمي است كه ایجاد
ميكنند« ،ميتوانند» از طرید ساختار موجود این تصميمات را اتخاذ كرده و تورم منتج از
آن را ایجاد كنند كه این درواقع مهمترین آسيب در ساختار موجود است.
جدول  .9رشد ارقام تشكيلدهنده پایه پولي طي سالهای  8914تا 8949
(درصد)
بدهي دولت به بانک

بدهي بانکهای تجاری به

بدهي بانکهای تخصصي به

پایه

مركزی

بانک مركزی

بانک مركزی

پولي

1389

87/1

34/1

122/1

13/7
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-42/8

-21
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11/4

1391
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27/1
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22/3
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17/8

1393

13/2

122/2

2/1

12/1

متوسط

23/1

18

21
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شرح

مأخذ :بانک مرکزی ،نماگرهای اقتصادی.

به غير از تسلط حقوقي ،از جنبه اقتصادی نيز دولت و سياستهای آن بر بانک مرکزی و کارکرد
سياستها ی پولي اثراتي معنادار دارد .مسير اصلي این تسلط از ناحيه نفت و درآمدهای نفتي است.
حتي اگر استقراض دولت از بانک مركزی به صفر برسد ،بهدليل وابستگي اقتصاد ایران و
بهویژه بودجه دولت به نفت ،بهطور مستقيم و غيرمستقيم ترازنامه بانک مركزی تحت تأثير
قرار ميگيرد .این موضوع بر ترازنامه بانک مركزی از مسير سياست ارزی و بخش خالص
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دارایيهای خارجي بانک مركزی تأثيرگذار است .بهویژه در سالهایي كه درآمدهای نفتي در
وضعيت روند قرار ميگيرند ،معموالً نرخهای ارز بدون دخالت بانک مركزی كاهش ميیابند،
چرا كه دولتها براساس تجربيات گذشته در اقتصاد ایران سعي در هزینه كردن این درآمدها
در قالب بودجههای ساليانه مي كنند .در اینجا باید به تكليف قانوني بانک مركزی در تبدیل
دالرهای نفتي به ریال كه پایه پولي را از محل خالص دارایيهای خارجي منبسط ميكند نيز
اشاره كرد .اصليترین منشأ این تكاليف ،قوانين بودجه سنواتي

است1.

این وضعيت به معنای افزایش پایه پولي و تأثيرگذاری سياست مالي دولت (به شكل افزایش
هزینه های دولتي از محل درآمدهای ارزی) است .حتي اگر دولت مستقيماً درآمدهای ارزی خود را به
ریال تبدیل نكند ،با این حال به طور غيرمستقيم تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد بيش از ظرفيت آن
بانک مرکزی را مجبور به دخالت در بازار برای حفظ نرخهای ارز مطلوب خود ميکند .براساس
آمارهای بانک مرکزی ،بين سالهای  1384تا ( 1389یعني در زمان رونق نفتي و پيش از تحریمهای
نفتي و کاهش درآمدهای ارزی) خالص دارایيهای خارجي بانک مرکزی بهطور متوسط ساليانه بيش از
 18درصد رشد کرده است 2.بنابراین در مجموع دولت ميتواند حتي بهطور غيرمستقيم بر سياست
پولي در ایران و حجم پول تأثير گذار باشد و این آسيبي است که برای کنترل تورم توسط بانک مرکزی
حتي اگر استقالل حقوقي با نيز داشته باشد ،باقي خواهد ماند.
البته باید نقش قانونگذار نيز در بهوجود آمدن سلطه مالي به اندازه نقش دولت (قوه مجریه) مورد
توجه باشد .بخش عمده سلطه مالي ناشي از تكاليف قانوني است که قانونگذار در قوانين بودجه
ميگنجاند .مثل تكليف بانکها به ارائه تسهيالت برای خرید کا های ضروری یا حمایت از توليد یا
عامليت همراه با ضمانت فروش اوراق مشارکت و یا استمهال مطالبات معوق که نهایتاً به استفاده از
منابع بانک مرکزی منجر ميشود.

 .1بهعنوان مثال ميتوان به جزء «هـ» بند « »8ماده واحده قانون بودجه سال  1933و يا جزء «د» بند « »4ماده واحده قانون
بودجه سال  1933اشاره كرد.
 .2منبع محاسبات براساس آمارهاي بانك مركزي قابل دسترس در بانك اطالعات سريهاي زماني اقتصادي اين بانك به
آدرس:
http://tsd.cbi.ir/
البته بايد گفت كه بانك مركزي ميتواند آثار تغییر ذخاير خارجي را با انتشار اوراق مشاركت و از طريق عملیات بازار باز خنثي
كند ،اما از يكسو بهدلیل عدم عمق كافي در بازار مالي و توسعهنیافتگي آن به میزان كافي و ازسوي ديگر حجم باالي
دالرهاي نفتي در سالهاي رونق نفتي عمالً خنثي كردن آثار تغییر در ذخاير خارجي ممكن نخواهد بود .ضمن اينكه
خنثيسازي آثار تغییر در ذخاير خارجي بانك مركزي نیز سیاستي است كوتاهمدت و در بلندمدت بايد سیاست ارزي
متناسب با میزان ذخاير ورودي به اقتصاد تعديل شود.

 .1دیگر چالشهای سياستگذاری پولي در ایران
به غير از چالشهایي که تا این بخش از گزارش بيان شد ،چالشهای دیگری نيز در ساختار فعلي وجود
دارد که در این بخش بهصورت اجمالي به برخي از آنها اشاره ميشود.
 در کنار استقالل بانک مرکزی از دولت و به بيان دیگر رفع سلطه مالي 1،استقالل از نظام بانكيیا به بيان دیگر رفع سلطه بانكي نيز از اهميت ویژهای برخوردار است .به نظر ميرسد در حال حاضر
گرچه سلطه مالي دولت تا حدودی و بهدليل کاهش درآمدهای نفتي کم شده ،اما سلطه بانكي افزایش
یافته است و استقالل بانک مرکزی تحت تأثير بانکها و مؤسسات مالي و اعتباری است که در رشد
بدهي بانکها به بانک مرکزی کامالً مشهود است .به نظر ميرسد که بانک مرکزی هنوز چارچوب
مشخص و مدوني برای ساماندهي به نحوه استقراض بانکها از بانک مرکزی ندارد و لذا این موضوع در
سالهای اخير در کنار سایر عوامل اثرگذار باعث افزایش تسلط بانکها بر بانک مرکزی شده است.
 یكي از ارکان مهمي که در بانک مرکزی نقش محوری در سياستگذاری پولي دارد« ،کميسيوناعتباری بانک مرکزی» است که بخشي از وظایف آن اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات مالي و
اعتباری است .تصميمگيریها در كميسيون اعتباری روزانه است و بهطور بالقوه نقش مهمي در
بسط پایه پولي دارد.
 در کنار اصالح ساختاری در نظام پولي و بانكي ،باید اصالحات اساسي در ایجاد و توسعهبازارهای مالي نيز مد نظر قرار گيرد .بدون داشتن بازارهای مالي کارآ و عميق ،بانک مرکزی حتي اگر
مستقل باشد ،نميتواند اثربخشي زم را داشته باشد.
 توجه به این نكته ضروری است که قوانين برنامههای پنجساله یا قوانين بودجه سنواتي (و یاحتي بستههای سياستي) محل سياستگذاری پولي نيست .در حال حاضر ،جای یک قانون مدون و
جامع بانكداری مركزی در كشور خالي است كه البته با قانون بانكداری تفاوت اساسي دارد.
 نظارت بر نظام بانكي و حفظ ثبات مالي یكي از اصليترین اهداف بانک مركزی و حتيهمعرض حفظ ثبات قيمت هاست .با توجه به وضعيتي كه نظام بانكي در حال حاضر با آن
روبرو است و تأثير ات آن بر بانک مركزی ،متغيرهای پولي و سایر متغيرهای اساسي بانک
مركزی ،به نظر ميرسد كه اقدامات جدی در این زمينه باید صورت بگيرد .باید ترتيبي اتخاذ
شود كه بخش نظارت بانک مركزی بيش از پيش تقویت شود .بهعنوان مثال ،باید جایگاه
اداره نظارت بانک مركزی در اركان این بانک بهطور مشخص تعریف شده و نقش آن پررنگتر
شود تا موضوع نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بيش از پيش تقویت شود.
Fiscal Dominance
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جمع بندی و نتيجه گيری
یكي از ملزومات اساسي مهار تورم و حفظ ارزش پول هر کشور ،اقتدار یافتن نهاد بانک مرکزی است.
بهطور کلي با مطالعه در منابع مختلف ميتوان دریافت اقتدار بانک مرکزی بدین معناست که بانک
مرکزی است که در تنظيم سياستهای پولي و اعتباری و استفاده از ابزارهای مربوطه تصميمگيرنده
اصلي است .در قوانين کشور ایراداتي دیده ميشود که تحقق این هدف (استقالل بانک مرکزی) را با
دشواری همراه ميکند .در ادبيات اقتصادی عموماً سه بُعد برای استقالل بانک مرکزی در نظر گرفته
شده است :بُعد ساختاری ،بُعد کارکردی و بُعد حرفهای .دو بُعد ساختاری و کارکردی به الزامات قانوني
نياز دارند و بُعد حرفهای نيز به استقالل عملي مربوط ميشود .الزامات قانوني درواقع مربوط به
آزادی هایي است که قانون به بانک مرکزی داده است .استقالل عملي نيز ناظر بر عملكرد بانک مرکزی
است ،اینكه بانک مرکزی در عمل چگونه از ظرفيتهای قانوني خود استفاده ميکند.
از طرفي براساس مطالعات مختلف ،بانک مرکزی در ایران از استقالل کافي برخوردار نيست و این
عدم استقالل هم از جنبه قانوني قابل بررسي است و هم از جنبه عملي .در این گزارش تأکيد بر بُعد
قانوني و مشخصاً ارکان بانک مرکزی بوده است .مبنای حقوقي مقام پولي در ایران عمدتاً قانون پولي و
بانكي کشور مصوب  1321است .البته در قوانين برنامه سوم و چهارم و پنجم تغييراتي در این قانون
اعمال شد ،اما اساس آن تغيير عمدهای نكرده است .توجه به این نكته ضروری است که قوانين
برنامههای پنجساله یا قوانين بودجه سنواتي (و یا حتي بستههای سياستي) محل سياستگذاری پولي
نيست .در حال حاضر ،جای یک قانون مدون و جامع بانكداری مرکزی در کشور خالي است که البته با
قانون بانكداری تفاوت اساسي دارد.
بررسي قانون پولي و بانكي نشان ميدهد در این قانون چندین هدف برای بانک مرکزی تعيين
شده است که در نتيجه آن بهجای اینكه بانک مرکزی عمدتاً مسئول حفظ ثبات قيمتها و کنترل
تورم در کنار حفظ ثبات مالي باشد ،باید چندین هدف موازی و بدون اولویت را دنبال کند .در متن
قانون در برخي از موارد بهعنوان وظایف و در برخي از موارد بهعنوان اختيارات بانک مرکزی ،حتي
شرکتهای دولتي و شهرداریها نيز ميتوانند از بانک مرکزی وام دریافت کنند .اگرچه برخي از این
موارد جزء اختيارات بانک مرکزی ذکر شده است ،اما نگاهي به ارکان تصميمگيری بانک مرکزی و
ارتباط آنها با دولت نشان ميدهد که در موارد اختالف با دولت ،بانک مرکزی بهندرت ميتواند در برابر
دولت درخصوص این موارد مقاومت کند.
بررسي مهمترین بخش از این اركان ،یعني مجمع عمومي و شورای پول و اعتبار و نيز
نحوه تعيين رئيس بانک مركزی گویای این حقيقت است كه دولت تسلط باالیي بر اركان

بانک مركزی در ایران دارد .مجمع عمومي بانک مركزی تماماً متشكل از نمایندگان دولتي
است و فرد مستقل از دولت در آن حضور ندارد .اهميت این مجمع این است كه رئيس و قائم
مقام بانک مركزی توسط آن تعيين ميشوند .بنابراین با ترین مقامات اجرایي بانک توسط مجمع
عمومي تعيين ميشوند که تماماً دولتي هستند و هيچ فرد مستقل از دولت در آن حضور ندارد .لذا در
مواردی که اختالف بين دولت و بانک مرکزی در مورد سياستهای پولي وجود دارد ،توان مقاومت
بانک مرکزی با آن بسيار کم خواهد بود.
شورای پول و اعتبار نيز طبق قانون مرجع اصلي تعيين سياستهای پولي در کشور است .عمده
اعضای این شورا ب جز رئيس بانک مركزی و دو تن خبره پولي كه آن هم باید به تأیيد
ریاستجمهور برسند دولتي هستند و ریاست شورا نيز برعهده رئيسجمهور خواهد بود .لذا
بانک مركزی در این ركن كه مهمترین ركن سياستگذاری مقام پولي كشور است ،نقش و
اختيار كافي برای اجرای مستقل سياست پولي ندارد و در موارد اختالفنظر با دولت
درخصوص مسائل پولي و بانكي بانک مركزی توان مقاومت نخواهد داشت .نگاهي به عملكرد
شورای پول و اعتبار در تعيين نرخهای سود بانكي نشان ميدهد که در برخي از سالها این نرخها
بدون توجه کافي به شرایط اقتصادی و بهویژه نرخ تورم تعيين شدهاند.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع عزل و مدت ریاست کل بانک مرکزی پرداخته
است ،اما به نظر ميرسد که هنوز مسئله اساسي در این زمينه باقي است .با توجه به ترکيب ارکان
بانک مرکزی و تسلط دولت بر ارکان آن ،فرآیند عزل یا حتي پذیرش استعفای رئيس بانک مرکزی
نباید بهسادگي امكانپذیر باشد (مگر در مواردی که صالحيتهای رئيس کل نقض شده باشد) .باید
توجه داشت که این موضوعي حقوقي است ،چرا که ممكن است دولتي مسئوليت اداره اقتصاد را
برعهده داشته باشد که اولویت بيشتر خود را به ثبات قيمتها بدهد و از این نظر با بانک مرکزی
همراستا باشد ،اما در مواردی که این فرض محقق نشود ،قانون و مقررات فعلي به بانک مرکزی امكان
زیادی برای سياست مستقلتر نداده است.
یكي از مهمترین مواردی که باید در متن قانون به آن توجه شود ،مسئله تعریف هدف برای بانک
مرکزی است .تعریف چند هدف موازی در قانون و عدم سازگاری و فقدان اولویتبندی
مشخص بين اهداف ،قطعاً بانک مركزی را از استقالل دور خواهد كرد و درجه پاسخگویي آن
را نيز كاهش خواهد داد« .ثبات قيمتها» منطقيترین هدفي است که ميتوان از یک بانک مرکزی
مستقل انتظار داشت و در قوانين مربوط به اکثر بانکهای مرکزی دنيا طي دهه گذشته بوده است.
بررسي قانون پولي و با نكي كشور و نيز قانون بانكداری بدون ربا نشان ميدهد كه در این
چارچوب حقوقي اهداف بانک مركزی در راستای ثبات قيمتها بهصورت شفاف و روشن
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تعریف نشده است و بحث نظام بانكي نيز در قانون كالً وجود ندارد .در قانون پولي و بانكي
کشور چندین هدف برای بانک مرکزی تعيين شده است که در نتيجه آن بهجای اینكه بانک مرکزی
عمدتاً مسئول حفظ «ثبات قيمتها» و کنترل تورم باشد ،باید چندین هدف را دنبال کند .مهمتر
اینكه در این قانون معين شده است که بانک مرکزی باید به «رشد اقتصادی» کشور کمک کند .مسئله
اساسي این است که در کوتاهمدت دولتها انگيزه دارند که ثبات قيمتها را فدای رشد اقتصادی کنند،
به همين دليل تعيين هدف صریح ثبات قيمتها برای بانک مرکزی و اعطای استقالل کافي برای آن
ضروری است.
تعيين هدف صریح و اولویتدار ثبات قيمتها در کنار تحقق ثبات مالي به معنای سالمت نظام
بانكي و بازارهای مالي برای بانک مرکزی و اعطای استقالل و اقتدار کافي برای آن ضروری است .باید
تأکيد شود که بانک مرکزی مستقل به این معنا نيست که بانک مرکزی اصالً به رشد اقتصادی کمكي
نكند .تجربه بحران مالي  2228و کمک فدرال رزرو به اقتصاد آمریكا برای حفظ رشد اقتصادی مصداق
بارز این واقعيت است .با این حال ،اولویتبندی مشخصي بين کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات
قيمت ها و ثبات مالي باید وجود داشته باشد .به این معنا که باید مشخص شود که کمک به رشد
اقتصادی اولویت دوم بعد از ثبات قيمت ها است و تنها در صورتي بانک مرکزی باید به این هدف کمک
کند که ثبات مالي و ثبات قيمتها در اقتصاد به خطر نيفتد.
شاید تنها مواردی که بتوان در قوانين کشور هدف تصریح شده برای ثبات قيمتها در آن یافت،
جداول کمي قانون برنامه های اول تا چهارم توسعه است که در آنها اهدافي برای نرخ تورم تعيين شده
است .در این قوانين همچنين اهدافي نيز برای رشد نقدینگي تعيين شده است .اگرچه در اکثر اوقات
این اهداف با عملكرد نرخ تورم و رشد نقدینگي در ایران تفاوت داشته است ،اما به هر حال آن را
ميتوان بهعنوان اهدافي برای ثبات قيمتها تفسير کرد .متأسفانه این اهداف در قانون برنامه پنجم
توسعه ترسيم نشده است ،اما باید اشاره کرد که تعيين نرخ تورم هدف در قوانين برنامه به
هيچوجه نميتواند جایگزین تصریح ثبات قيمتها بهعنوان هدف بانک مركزی در قوانين
اصلي مرتبط با عملكرد بانک مركزی باشد ،چرا كه قوانين برنامه عمر  5ساله دارند و ازسوی
دیگر باید سایر اهداف تصریح شده در قانون پولي و بانكي و قانون بانكداری بدون ربا نيز با
این هدف بهعنوان اصليترین هدف بانک مركزی (كه متأسفانه در قوانين فعلي به روشني
تعریف نشده است) ،سازگار باشند.
یكي از مشكالت سياستگذاری پولي در ایران عالوهبر فقدان استقالل کافي برای بانک مرکزی در
زمينه سياستگذاری پولي ،فقدان ابزارهای سياستي متداول در دنيا است .بانک مركزی حداقل دو

ابزار سياستي متداول در دنيا را به طور نسبي در اختيار ندارد .این دو ابزار سياستي عبارتند
از :امكان انجام سياست پولي انبساطي و انقباضي از طرید عمليات بازار باز 8و نرخ بهره
سياستي شبيه به آنچه در بانک مركزی كشورهای صنعتي متداول است و براساس آن بانک
مرکزی با آن نرخ به بانکها وام ميدهد .عمليات بازار باز بانک مرکزی بهویژه برای اجرای سياست
کنترل نرخ ارز و خنثيسازی 2یا در سایر موارد که بانک مرکزی قصد کاهش یا افزایش پایه پولي را
دارد به کار ميآید.
اعتبار سياستگذار پولي به عوامل و اجزای مختلفي بستگي دارد که مهمترین آنها تعهد و توانایي
دستيابي به هدفي است که بهخوبي تعریف شده است .هدف بانک مرکزی در ایران بهخوبي تعریف
نشده است .ازسوی دیگر دو رقمي بودن نرخ تورم در ایران و نيز قرار داشتن اقتصاد ایران جزء
باالترین نرخهای تورم در جهان طي سالهای گذشته سبب ميشود كه حتي اگر بانک
مركزی قصد و ابزار الزم برای كاهش نرخ تورم به اعداد تکرقمي را داشته باشد و این هدف
را به صورت شفاف نيز بيان كند ،انتظارات عامالن اقتصادی كه براساس عملكرد گذشته تورم
در ایران شكل گرفته تنها زماني تعدیل شود كه نرخ تورم روند نزولي و باثباتي را طي كند.
مكانيسم ارتباطي بانک مرکزی در ایران عمدتاً از طریق سخنرانيها و اخبار منتشر شده ازسوی
این نهاد و نيز وبسایت رسمي این بانک صورت ميگيرد .همچنين این بانک بهصورت دورهای آمارها و
اطالعات اقتصادی مهمي را که در مجموع توصيفکننده وضعيت گذشته اقتصادی در ایران هستند را
از طریق نشریات ادواری و نيز وبسایت منتشر ميکند .با این حال كمتر دیده شده است كه بانک
مركزی در ایران پيشبيني های خود از برخي از متغيرهای كليدی اقتصادی مانند نرخ رشد
اقتصادی ،نرخ تورم و نرخ ارز را منتشر كند .همچنين شاخصهای مهمي كه در سایر
كشورها بهعنوان شاخصهای پيشرو از وضعيت اقتصادی شناخته ميشوند ،مانند شاخص
اعتماد مصرفكنندگان در آمریكا در ایران محاسبه و منتشر نميشوند .درخصوص انتشار آمار
و ارقامي که بانک مرکزی منتشر ميکند نيز ضعفها و کاستيهایي وجود دارد .مثالً طي سالهای
گذشته بسياری از اطالعات آماری مهم مانند ارقام رشد اقتصادی برای یک دوره چندساله منتشر نشد
که این امر نااطميناني را برای عموم مردم افزایش ميدهد .همينطور شاهد بودیم در سالهای 1392
و  1391بانک مرکزی درخصوص ارقام نرخ ارز بازار غيررسمي که متغيری بسيار مهم و تأثيرگذار است،
اطالعرساني شفاف و زم را انجام نداد .در حال حاضر نيز بانک مركزی گزارشي از نرخ بازار ارز
«بازار غيررسمي» بهصورت روزانه منتشر نميكند و فعاالن اقتصادی این اطالعات را از طرید
Open market Operation Mechanism
Sterilization

1.
2.
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منابع اطالعاتي غيررسمي دریافت ميكنند .البته باید اشاره کرد که ضعف این مكانيسم د یل
مختلفي دارد که ازجمله مهمترین آنها ميتوان به پایين بودن سواد عمومي نسبت به دانش اقتصاد،
شكاف ميان نرخ تورمي که بانک مرکزی اعالم ميکند و آنچه مردم احساس ميکنند ،بهویژه دهکهای
پایين درآمدی که سهم اقالم اساسي مانند خوراک و مسكن در سبد مصرفي آنها با ست ،تحليل رفتن
اعتبار بانک مرکزی بهدليل وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران و نيز بروز بحرانهای ارزی در سالهای
گذشته و استقالل ناکافي بانک مرکزی اشاره کرد .این عوامل همگي کارآمدی مكانيسم ارتباطي بانک
مرکزی را کاهش ميدهند.
یكي از چالشهای اساسي كه ساختار سياستگذاری پولي در ایران را تحت تأثير قرار
داده است ،تسلط بخش دولتي بر بخش پولي است .این تسلط از دو جنبه حقوقي و نيز اقتصادی
دارد .از جنبه حقوقي دولت در مجمع بانک مرکزی ،تعيين رئيس بانک مرکزی و نيز شورای پول و
اعتبار دارد نقشي مسلط و اساسي دارد .از جنبه اقتصادی نيز دولت و سياستهای آن بر بانک مرکزی
و کارکرد سياستهای پولي آثاری معنادار دارد .مسير اصلي این تسلط از ناحيه نفت و درآمدهای نفتي
و بهطور مشخص خالص دارایيهای خارجي بانک مرکزی است .دولت ميتواند حتي بهطور غيرمستقيم
بر سياست پولي در ایران و حجم پول تأثيرگذار باشد و این چالشي است که برای کنترل تورم توسط
بانک مرکزی حتي اگر استقالل حقوقي با نيز داشته باشد ،باقي خواهد ماند.
در مجموع سداختار فعلدي سياسدتگذاری پدولي و ارکدان باندک مرکدزی ،آسديبهدای جددی بدر
سياستگذاری پولي و توانایي بانک مرکزی در کنترل تورم در پي داشته است .با توجه به ساختار فعلدي،
مهمترین آسيب هایي که از این منظر بدر اقتصداد ایدران و نيدز تدوان سياسدتگذار پدولي در کنتدرل بدر
متغيرهای مهم پولي و به تبع آن تورم بهصورت بالقوه و بالفعل ایجاد شده است به این شرح قابدل ذکدر
هستند:
 ناتواني در کنترل کافي بر رشد متغيرهای پولي بهدليل تسلط دولت بر بازار ارز از مسيردرآمدهای نفتي،
 امكان ایجاد تورش تورمي در هر زمان که از نظر دولت منافع ایجاد تورم (بهصورت رشداقتصادی) بيش از هزینههای آن ( اقل در کوتاهمدت) باشد از طریق تسلط بر ساختار تصميمگيری
ارکان نظام پولي کشور،
 عدم کنترل کافي بانک مرکزی بر بدهي دولت به این نهاد که خود ناشي از ساختار کنوني نظامپولي کشور است،
 عدم کنترل کافي بانکها و بانک مرکزی بر تسهيالت پرداختي که عمدتاً بهصورت تكليفيازسوی دولتها اعمال ميشود و در نهایت انباشت مطالبات معوق،

 افزایش هزینههای سياستهای کاهش تورم و افزایش نااطميناني در بازار ناشي از عدم وجود مكانيسمارتباطي تكامل یافته بانک مرکزی با عموم و نيز ضعف دانش عمومي نسبت به مكانيسمهای اقتصادی،
 عدم کنترل کافي بانک مرکزی بر متغيرهای پولي بهدليل عدم وجود ابزارهای سياست پوليمشابه با سایر بانکهای مرکزی دنيا،
 عدم تصریح هدف «ثبات قيمتها» و «ثبات نظام بانكي» نيز عدم امكان پاسخگویي بانکمرکزی بهدليل وجود چندین هدف متعدد در قانون برای این نهاد،
 امكان بالقوه بيثباتي در تصميمات بانک مرکزی بهدليل تأثير زیاد دولت بر ارکان آن.منابع و مآخذ
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