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 شهر در توسعه خدمات شهری های پولی بانکی بانکنقش سیاست

 

 ، دکتری مدیریت مالی، مدیرعامل بانک شهرحسین محمد پور زرندی

 شهرسید مرتضی صالحی، دکتری مدیریت، مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک 

 محمد شفیع خانی، رئیس اداره تحقیق و توسعه بانک شهر

 ، دانشجو دکتری مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی1سید خلیل اهلل سجادی

 مهدی معمارپور، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

 حمید رضا پورمیرزا، دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لوال سوئد

 

 چکیده:

امروزه بخش عمده تجهیز و تخصیص منابع مالی هرکشور توسط شبکه بانکی صورت می پذیرد، لذا سالمت و صحت شبکه 

باشد. ها از سیاستهای ابالغی نهادهای نظارتی امری اجتناب ناپذیر میمذکور برای منافع جامعه امری مهم و تبعیت بانک

طریق اعطای تسهیالت می توانند به ایجاد )خلق( پول بپردازند، تنظیم کننده عمده نظام که از ها درهر جامعه عالوه بر آنبانک

های مربوط به تجهیز و تخصیص منابع پولی جامعه برعهده آنها اجرای سیاستزیرا که  روندهای جامعه نیز به شمار میپرداخت

مهم  یفاز وظا ها یکیمقررات ابالغ شده به بانک یترعا یو مسئله نظارت بر چگونگ یپول هاییاستس ینتدو شود.گذارده می

و ابالغ  ینتدو یتاهم یگرد یز سوا با خطر مواجه شود. یگردد تا منافع ملیمقررات سبب م یناز ا یاست و تخط یبانک مرکز

 یمنابع مال ییپس اندازکنندگان ومصرف کنندگان نها یانم واسطه ها و مؤسسات مالی،مذکور از آنجاست که بانک یاستهایس

های های بخشها از طریق شعب خود نه تنها دارنده اصلی سپردهبانک باشند یمنابع پس انداز در جامعه م یبطور کل یا

ها در اقتصاد هستند بلکه قدرت ایجادپول از طریق اعطای تسهیالت را نیز دارا مختلف و کانال اولیه اعتبار و سرمایه گذاری

ها به بخشهای دیگر جامعه از دیگر مواردی است که سرایت اثرات زیانبار مشکالت و نارسائیهای بانکباشند. جلوگیری از می

سازد واین امر نهایتاً به سالمت مالی هر بانک تر میها را روشنهای پولی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آناهمیت سیاست

های شود. درمقاله حاضر سیاستها( منجر میوگیری از بحرانها و جلوحفظ یک شبکه بانکی سالم )از طریق امنیت سپرده

های نوین که به بهبود صنعت بانکداری کشور و نهایتاً گسترش اقتصاد مطلوب تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از روش

 شهری منجرشود، بررسی و ارائه خواهد شد.

 

 منابع ، تجهیز و تخصیصها، نقش بانکهای پولیسیاست: واژگان کلیدی
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 مقدمه: -1

 مقامات آن، طریق از که دهدمی تشکیل را کشور اقتصادى هاىسیاست از بخشى پولى، سیاست توان گفتکلى می طور به

 نحاوى  باه  را پاول  تقاضااى  و هاى اقتصادى، عرضهسایر سیاست با هماهنگ چارچوبى در که نمایندتالش می کشور پولى

 کنترل طریق از در اقتصاد پولى ثبات ایجاد اهداف این مهمترین و باشد کشور اهداف اقتصادى با متناسب که کنند کنترل

 متغیرهااى اقتصاادى   افازایش  جهات  در اسات  ممکن پول، تقاضاى و کنترل عرضه باشد.می آن رساندن حداقل به و تورم

 این که در شود گیرىجهت نهاآ کاهش منظور به یا و گیردخود می رابه انبساطى سیاست حالت که شود ریزىبرنامه کشور

داشاتن   نگاه  ثابات  هادف  باا  پاولى  سیاسات  کاه  دارد احتماال  شرایطى نیز آید. درمی حساب به انقباضى سیاست صورت

 قطعاى  و آساان  زمانى پولى سیاست اعمال بنابراین نوسانى گویند. ضد سیاست آن به که شود، اعمال اقتصادى متغیرهاى

 باا  پاولى  سیاسات  ابازار  وابساتگى  چگاونگى  اقتصاادى و  سااختار  مورد در کافى اطالعات اقتصادى سیاستگذارانکه  است

 بانک پولی های( سیاست1932باشند.)جوزدانی،  داشته اختیار در شوندمی محسوب آن نهایى که هدف اقتصادى متغیرهاى

ایان تغییارات    آورد.ماالی بوجاود مای    بازارهای در تغییراتی راو  داده قرار تأثیر تحت را مالی تمامی بازارهای مرکزی ساالنه

 را هاا باناک  جملاه  از مالی مؤسسات باشد که رفتار اقتصادی کشور هایسیاست سایر و پولی هایسیاست از ناشی تواندمی

 مؤسساات  رفتار و عملیات بر پولی سیاست اثرات کمی بررسی در اقتصاد، هابانک نقش به توجه با بنابراین، سازد.می متأثر

 هاا، های در اجرای بهینه این سیاستنقش بانک به راجع بحث از قبل است. اما اهمیت ها، بسیار حائزخصوص بانک به مالی،

 بررسای  ماورد  پولی سیاست ابزارهای و مفهوم نیز و پولی عنوان سیاستگذار به مرکزی بانک فعالیت موضوع که است الزم

 نظاام  و رباا  بادون  بانکاداری  نظاام  دو در پاولی  سیاستگذاری و ابزارهای پولی سیاست توانبه آنکه میگیرد. با توجه  قرار

ها در اجارای بهیناه   توان به بررسی نقش بانک)کالسیک(  مورد بحث و بررسی قرار داد، فارغ از این موضوع می ربوی بانکداری

 های پولی بانک مرکزی پرداخت. سیاست

تسریع رشد اقتصادی، ایجااد اشاتغال کامال، تتبیات ساط       های پولی، اقتصادی و سیاست های کالنتمهمترین اهداف سیاس

هاا و  باناک  اهاداف ایان  دستیابی باه  برای است. های خارجی ها، ثبات نرخ بهره و ایجاد تعادل در موازنه پرداختعمومی قیمت

ضامن تاامین نقادینگی ماورد نیااز      نمایاد تاا   ول، تالش با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل پبایست موسسات مالی می

های توسعه جلاوگیری  نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه گذاری، از انبساط پولیهای تولیدی و سرمایهبخش

تجهیاز و تخصایص    هها خصوصاً در حوزها و نقش آنان در اجرای این سیاستآورند. عالوه بر این با تعیین جایگاه بانک به عمل

توان تدبیری را بمنظور کنترل و تنظیم حجم پولی درگردش کشور برای رسیدن به آن اهاداف اتخاان نماود. در ایان     منابع می

های پاولی باناک   ها را در اجرای بهینه سیاستتوان وظایف و نقش کلیه بانکپژوهش با توجه به مدل پیشنهادی ارائه شده می

ارهای موجود برای پیاده سازی و نظارت این سیاست ها در دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع مورد تجزیه مرکزی با توجه به ابز

هاای ماالی   و تحلیل قرار داد.در بخش اول این پژوهش با مروری بر حوزه ادبیات موضوع و و مطالعه گسترده در بیشاتر زمیناه  

هاا ماوثر باشاند، بیاان گردیاد و ساپس در مادل        این سیاسات  ها برای جاری سازیتوانند در اجرای نقش بانکعواملی که می

ها به ارائه راهکارهای اجرایی در اجارای بهیناه سیاسات    پیشنهادی با کنار هم قرار دادن سایر جنبه های مرتبط با این سیاست

 .پردازدمیهای مذکور 
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 ادبیات موضوع: -2

 فعالیتهاای  منظاورکنترل  باه  پاولی(  مرکزی)مقام های کبان که است اقداماتی در بیشتر کشورها مجموعه پولی سیاستهای

 اهاداف  از بسایاری  طریق این از و گذارند می اثر بهره نرخ و پول عرضه بر پولی، برند. سیاستهای می کار به جامعه اقتصادی

 افازایش  باه  منجار  اگر پولی سیاستهای. سازند می متأثر را...  و رکود حل مشکل قیمتها، ثبات اشتغال، افزایش مانند اقتصادی،

( در ایران باناک  1931)تقوی و لطفی،  .بود خواهند انقباضی اینصورت، غیر در داشت خواهند انبساطی شوند، حالت پول عرضه

مرکزی مجری سیاست های پولی با استفاده از ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد و عملیات باازار  

ن کار به منظور تنظیم نرخ سود )نرخ بهره( و یا حجم اعتبارات و با هدف دساتیابی باه رشاد اقتصاادی، پایاداری و      باز است. ای

شاود. سیاسات هاای ماالی باا ایجااد تغییارات در ساط  و ترکیاب          ثبات نسبی قیمت ها کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می

های مالی از یاک ساو   دهد. سیاستدر اقتصاد را تحت تاثیر قرار میپارامترهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد 

برنامه ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی  آثار بسیار مهمی باه هماراه دارد را ماورد توجاه     

ختلف و نحاوه اجارای سیاسات    های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت های مدهد و از سوی دیگر عهده دار تنظیم نرخقرار می

های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیشبینی شده در برنامه های اقتصادی بلند مدت است. حمایات از تولیاد و صانایع،    

تنظیم میزان مصرف انرژی حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم هر یک از متغیرهایی که دولت تمایال دارد  

توان گفت که هدف از اجرای سیاسات پاولی و   گیرد. در مجموع میذارد، در سیاست مالی مورد توجه قرار میروی آنها تاثیر بگ

مالی بانک مرکزی تغییر در متغیرهای اقتصادی است. هدف نهایی هر دوی آنها کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با حاداقل  

( باناک  1932نک مرکزی و متولی سیاست مالی، دولت است.)سیف، باشد. الزم به نکر است که متولی سیاست پولی، باتورم می

بخاوبی   را هاا ، نقاش باناک  "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور "با ارائه بسته های مختلف مرکزی طی سال

 از ماالی،  و پاولی  سیاساتهای  مطالعاه  در روشها قبولترین مورد از یکی عنوان به سیاستی، قواعد از است. استفاده نمودهتبیین 

 شامار  باه ( بعاد  باه  1331 دهاه  از خصاوص  به) اخیر دهه چند در سیاستگزاری حوزه به مربوط تحقیقات ویژگیهای بارزترین

 وضاعیت  در تغییارات  باه  بایاد  چگوناه  سیاساتی  ابزارهای که کندمی بیان سیاستی قاعده یک(.  1933 عراقی، خلیلی)رودمی

 سااده  قواعاد  مطلاوب  ویژگای  یاک  هماواره  ماالی  و پاولی  هایسیاست دوی هر در پذیریانعطاف. دهند نشان واکنش اقتصاد

 داده نشاان  پولی سیاست هدایت جهت بهره نرخ ساده قواعد تحلیل به زیادی مندیعالقه نیز کالن اقتصاد. است بوده سیاستی

 شده داده نشان کشورها بین در واقعی پولی سیاست محتمل توصیفات آوردن فراهم جهت قواعدی تجربی، سط  یک در. است

 اقتصاادکالن  سیاسات  ماالی  باازوی  ویاژه  تاثیرگاذاری  باه  توجه بدون بهینه سیاستهای تحلیل بیشر اما(.  1333 تیلور،) است

. باشاد  اهمیات  حاائز  تواناد می هستند برخوردار کمتری استقالل از مرکزی بانک که کشورهایی در موضوع این. است پیشرفته

 در هاا کنناده  تتبیات  ایان  نقاش  بررسای  اماا  دارند تجاری سیکلهای اثرات هموارسازی در مهمی نقش مالی هایکننده تتبیت

 ،2اینچهام)است شده گرفته قرار توجه مورد کمتر آن تئوریک مباحث به نسبت کاربردی بصورت تجاری هایسیکل هموارسازی

 بایساتی  هساتند،  مناسابی  ابزارهای نیازمند یک هر و اندمتفاوت مالی ثبات سیاست و پولی سیاست اهداف که آنجا از(. 1331

 سیاسات  شاک  بادون  و کندنمی داللت آنها میان تعامل وجود عدم بر سیاست، دو این میان تمایز اما. شد قایل تمایز آنها میان

 بار  بهاره،  هاای نارخ  طریاق  از پولی سیاست. است مالی و پولی سیاست قواعد دوی هر با درگیر همزمان بطور اقتصادی تتبیت

 و خارد  ساط   در مساتقیما  ماالی  سیاست همچنین. شود قیمتی هایحباب ایجاد باعث تواندمی و گذاردمی اثر داراییها قیمت

. گرفات  خواهاد  قارار  تااثیر  تحت پولی سیاست انتقال سازوکار آن، موجب به که دهدمی قرار تاثیر تحت را مالی شرایط کالن،

 . ابزارهاای (1933 ناایئنی،  جاللای ) هساتند  مسائول  ماالی  ثباات  و پاولی  سیاست هردو قبال در مرکزی بانکهای اخیرا بیشتر

 کماک  خاود  اهاداف  باه  یابیدست در مرکزی بانک به نقدینگی تقاضای و عرضه میزان دادن قرار هدف از پولی گذاریسیاست

 پولیگرایاان "نظریاه  در. دارد وجاود  متفاوتی هایدیدگاه مالی و پولی هایسیاست موثربودن و کارایی خصوص در کنند.می

 پاولی  سیاستهای که دادند نشان تطبیقی، مفهوم انتظارات و فیلیپس نظریه ترکیب با فریدمن 1میلتون رهبری به 9"سنتی

                                                 
2 Eichenbaum 
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 بارای  را الزم شارایط  بهاره،  نرخ کاهش کانال از است قادر درکوتاه مدت، پول حجم رشد پایین نرخ گذاریهدف شکل به

 کاه  دادناد  نشاان  (1311) 5لرنار  و ( پترسون1931نژاد و همکاران، نماید.) قربان تولید فراهم افزایش و بیکاری نرخ کاهش

 رشاد  باه  را اقتصاد ممکن زمان کوتاهترین در پول، حجم رشد کنترل بهینه و پولی قاعده طریق از تواندمی مرکزی بانک

 تااثیر بی عقالیی، روش به انتظارات تشکیل فرض با متعدد، مقاالت ارائه با 3و واالس 1سارجنت ، 6لوکاس برساند. اما باثبات

 (.1939 طهرانچیان صمیمی، اند)جعفریکرده بررسی درکوتاه مدت را حتی شده پیشبینی سیاستهای بودن

 تاورمی  انتظاارات  و باازار  انتظاارات  بار  تأثیرگاذاری  طریق از توان به نقش اعتبار بانک مرکزی اشاره نمود کهعالوه بر این می 

 معماول  ابازار  از کارساازتر  تواناد مای  اعتباار  این نیاز، هنگام به و داده افزایش را اجتماعی رفاه تابع و کاهش را تورم هایهزینه

 نماوده  استفاده خود کنندگیتنظیم قدرت از مستقیماً تواندمی مرکزی بانک پولی، سیاست اجرای در .نماید عمل پولی سیاست

 در مساکو   و اساکناس ) پرقادرت  پاول  دهناده  انتشار عنوان به پول بازار شرایط روی بر اثرگذاری از غیرمستقیم طور به یا و

 کاه  باشاد مای  تفکیاک  قابال  پاولی  سیاست ابزار نوع دو اساس همین بر. نماید استفاده( مرکزی بانک نزد هایسپرده و جریان

کاه شاره هار     .شوندمی نامیده پولی سیاست( بازار شرایط بر مبتنی) غیرمستقیم و( بازار شرایط بر اتکا عدم) مستقیم ابزارهای

 (1931کدام در زیر بیان شده است.)جوزدانی، 

 
 مستقیم ابزارهای -2-1
 بانکی سود هاینرخ کنترل -2-1-1

 نارخ  یاا  و ساود  تعیاین  ضاوابط  مشارکتی، و ثابت بازدهی با عقود معرفی و ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرای با ما کشور در

 ناماه آیاین ( 2) مااده  طباق  بر انتظار مورد بازده یا و سود حداکتر و حداقل و بانکها اعطایی تسهیالت از ناشی انتظار مورد بازده

 فصال  ناماه آیاین ( 9) مااده  طباق  بار  همچنین. باشدمی اعتبار و پول شورای عهده بر ربا بدون بانکی عملیات قانون سوم فصل

 یاا  و گذاریسرمایه طرحهای انتخاب برای احتمالی( بازده)سود نرخ حداقل تعیین در تواندمی مرکزی بانک مذکور قانون چهارم

 تساهیالت  اناواع  ساایر  بارای  احتماالی  بازده نرخ یا و انتظار مورد سود نرخ حداکتر عنداللزوم یا و حداقل تعیین نیز و مشارکت

 .نماید دخالت بانکی اعطایی
 اعتباری سقف -2-1-2 

 اعطاای  امار  در اولویت کردن منظور همراه به مستقیم اعتبارات اعطای و اعتباری محدودیتهای ایجاد با پولی ابزارهای نوع این

. نمایاد مای  نظار  مورد هایبخش سمت به اعتبارات دهیجهت به اقدام عمالً اقتصادی خاص هایبخش مورد در بانکی اعتبارات

 از که باشد داشته نظارتهایی و دخالت بانکی و پولی امور در تواند می مرکزی بانک کشور، بانکی و پولی قانون 11 ماده براساس

 هاای رشته در اعتبارات و وامها مجموع حداکتر تعیین و هاسپرده وجوه مصرف نحوه تعیین بانکها، کردن محدود آن مفاد جمله

 .است مختلف

 
 غیرمستقیم ابزارهای -2-2

 قانونی سپرده نسبت -2-2-1

 ایجااد  بادهیهای   از نسابتی  همواره موظفند بانکها. باشدمی مرکزی بانک پولی سیاست ابزارهای جمله از قانونی سپرده نسبت

 سپرده نسبت افزایش طریق از مرکزی بانک. کنند نگهداری مرکزی بانک در را خود نزد اشخاص هایسپرده اخص بطور و شده

( 11) مااده  طباق  بر. نمایدمی منبسط را بانکها اعتبارات آن، کاهش طریق از و منقبض را بانکها اعطایی تسهیالت حجم قانونی

 اسات  ممکان  مرکازی  باناک  و باود  نخواهاد  بیشتر درصد 91 از و کمتر درصد 11 از قانونی سپرده نسبت بانکی و پولی قانون

 .نماید تعیین آن برای متفاوتی نسبتهای بانکها فعالیت نوع و ترکیب برحسب

 

                                                 
5 David Peterson & Lerner 
6 Robert Lucas   
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 مرکزی بانک مشارکت اوراق  -2-2-2

 بانکهاا  باه  کاه  گیردمی صورت باز بازار عملیات محوری و اصلی ابزار توسط مرکزی، بانک توسط پولی سیاستهای بهینه اجرای

 اجارای  و باز بازار عملیات بسط و توسعه منظور به. نمایندمی اعطاء پولی بازار در مداخله و نقدینگی مدیریت در را الزم انعطاف

 مقادس  شارع  موازین قالب در مناسب بدیلهای یافتن سرمایه، و پول بازار بر تاثیر و نقدینگی مدیریت حیث از پولی سیاستهای

 بهاره،  بر بودن مبتنی جهت به قرضه اوراق. گردید برخوردار ایویژه جایگاه از ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرای از بعد اسالم

 پرداخات  و اقتصاادی  فعالیتهاای  در گاذاران سارمایه  نمودن سهیم و مشارکت اوراق لیکن. نیست شده پذیرفته اسالم در اصوالً

 ساوم  برناماه  قانون 31 ماده براساس بار، اولین برای. باشدمی نیز تشویق مورد بلکه نیست مواجه مانع با تنهانه واقعی سودهای

 نکار  شاایان . نمایاد  اساتفاده  مرکزی بانک مشارکت اوراق از اعتبار، و پول شورای تصویب با که شد داده اجازه مرکزی بانک به

 .باود  خواهاد  مجاز اسالمی شورای مجلس تصویب با مرکزی بانک مشارکت اوراق انتشار توسعه، چهارم برنامه براساس که است

 با که بطوری باشد،می باز بازار عملیات اجرای و انقباضی سیاست ابزارهای جمله از مرکزی بانک مشارکت اوراق عرضه و انتشار

 نیاز  پاولی  پایاه  بخاش  در. گاردد مای  مسدود مرکزی بانک نزد اوراق این وجوه و شدهکاسته نقدینگی حجم از اوراق این عرضه

 اوراق انتشاار  مجماوع  در لاذا . شاد  خواهاد  پاولی  پایاه  کااهش  و مرکزی بانک هایبدهی جزء افزایش موجب اوراق این انتشار

 کنتارل  طریاق  از لازوم  مواقع در تا نمایدمی قادر را پولی سیاستگذار واقع در. سازدمی فراهم را نقدینگی رشد کاهش موجبات

 اصاوالً  مرکازی  توسط باناک  مشارکت اوراق انتشار در برخی مقاالت آمده .سازد میسر را پایین تورم نرخ به دستیابی نقدینگی،

 کارده  دولات منتشار   کاه  را اوراقی باید مرکزی بانک بلکه نماید انتشار اوراق مشارکت خود نباید بانک و باشد نمی درستی کار

کاردن   خنتاى  عناوان  وباه  باشاد  داشاته  مشاارکت  اوراق خودش در پرتفوی باید مرکزی بانک یعنی. نماید وفروش خرید است

 مشاکل  دو داراى نیاز  موضوع این که نماید اعمال مشارکت، کنترل اوراق فروش و خرید طریق از بتواند انبساطی های سیاست

 خیلای  ماانور  قدرت بنابراین است، کم بسیار حجم نقدنیگی با مقایسه در مشارکت اوراق حجم ایران، اقتصاد در است. اول آنکه

 از ساازى  خنتاى  ناام  به چیزی و نمود کنترل اعمال مشارکت، اوراق از بخشی وفروش خرید طریق از توان و نمى است محدود

 .است کشور در مشارکت اوراق بازار وجود عدم بزرگتر مشکل است. دوم، معنی بی نظر این

 باشاد،  می ریسک بدون دارایی نوع یک فقط و دارند ثابتیسود  نرخ شود تعیین بازار در آنها قیمت اینکه بدون مشارکت، اوراق

 عامال  یاک  عناوان  باه  ناه  و اناداز  پاس  یک نوع عنوان به پس. اند کرده تضمین را آن و هستند آن پشتوانه مقامات مالی زیرا

 (1931،)نیلی .شود مى محسوب سیاستگذاری

 

 مرکزی بانک نزد هابانک ويژه سپرده -2-2-3
 بادون  باانکی  عملیات قانون چارچوب در پولی غیرمستقیم ابزارهای از مطلوب استفاده جهت در که اقداماتی مهمترین از یکی 

 پول شورای تصویب به 1911 سال اواخر در که است مرکزی بانک نزد بانکها ویژه سپرده حساب افتتاه اجازه گرفت، صورت ربا

 جاذب  طریاق  از نقادینگی  مهاار  و کنترل جهت مناسب پولی سیاستهای اعمال طره، این اجرای از اصلی هدف. رسید اعتبار و

 ساود  خاصای  ضاوابط  براسااس  خاود  نزد بانکها ویژه سپرده به مرکزی بانک که است نکر به الزم. است بوده بانکها مازاد منابع

 .کندمی پرداخت

تار   های کلای سیاست از جزئی پولی سیاست و  است کشور اقتصادی سیاست از جزئی پولی توان گفت سیاستبنابراین می

 باا  همسااز  و هماهناگ  کاه  شاود  تبیاین  و تعیاین  چنان باید کشور پولی سیاست اهداف که است بدیهی است. همچنین

ها با عمل باه  باشد که می بایست بانکها بسیار پررنگ میها نقش بانکدیگر باشند. پس برای اجرای این سیاست هایسیاست

هاای ماذکور را باه بهتارین شاکل در      ها و استفاده از ابزارهای مالی، سیاستنک مرکزی و با عمل به نقشقوانین و دستورات با

 سازی نمایند.که بدین منظور مدلی به شره زیر تنظیم گردیده است.کشور پیاده

 

 روش تحقیق: -3
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باا مطالعاه   باشاد.  پیمایشای مای   -بر اساس هدف این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطالعات از ناوع توصایفی  

توان مدل مفهومی زیر را باه عناوان یاک مجارای عملیااتی جهات       ها میگسترده درحوزه ادبیات موضوع و توجه به نقش بانک

. در این راستا بانک شهر با ارائه خدمت به مشتریان خود ضمن تاکید بار  های پولی بانک مرکزی بر شمرداجرای بهینه سیاست

های بسایار مهمای در ایان زمیناه باردارد. در      ها و مطابق قوانین و مقرارت بانک مرکزی توانسته گاماجرای بهینه این سیاست

 شکل زیر شمای کلی مدل آورده شده است.  

 
ها تشکیل شده است. که توضحیات مربوط گذاری و نقش بانکابزارهای سیاستهای کالن، این مدل از سه بخش کلی، سیاست

باشاد  های اول و دوم در مرور ادبیات موضوع بیان گردید. اما در خصوص بخش سوم که هادف اصالی ایان مقالاه مای     به بخش

 های پولی بانک مرکزی اشاره نمود.  ها در اجرای بهینه سیاستتوان به وظایف بانکمی

 تعديل نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیالت مطابق با نظر بانک مرکزی -3-1

ها، منابع مالی و مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده  39در راستای اجرای سیاست های دولت و بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 

زریق نقدینگی برای ها با کاهش شدید مواجه شده است. هدف و سیاست بانک مرکزی از اجرای این طره ، تنقدینگی بانک

ماه اخیر بوده است. این امر با هدف ترغیب سرمایه  6بورس به منظور رونق اقتصادی در این بخش با توجه به رکود آن در دوره 

گذاری در بخش تولید بوده که در اثر این اتفاق و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار واقعی می توان شاهد گذاران به سرمایه

عیت رکودی و افزایش سودآوری و در نتیجه ورود سرمایه جدید به بازارهای مالی بود. با این روش می توان شاهد خروج از وض

های اعتباری بانک مرکزی در شرایط کنونی گذاران بود. در راستای اجرای سیاستکنترل تورم و رشد بازدهی واقعی سرمایه

 توان موارد زیر را در نظر گرفت:می

تواند موثر باشد. ها میگذاران نزد بانکهای سرمایه گذاری متنوع جهت جلوگیری از خروج منابع سپردهجبکارگیری پکی -1

در شرایط حاضر ، پس از ابالغ نرخ سود سپرده های جدید توسط بانک مرکزی، بانک ها با کاهش نقدینگی از محل منابع 

ه شده اند. به منظور هدفمند کردن سپرده های خارج سپرده های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت مواج

شده از شبکه کل بانکی و عدم انتقال آن ها به بازار های غیر تولیدی از قبیل ارز، زمین و طال و به تبع آن، جلوگیری از 

جلوگیری  افزایش تورم و رکود درقسمت تولید، بانک ها با استفاده از پکیج های مختلف محصولی، می توانند در راستای

 از خروج منابع گام بردارند. 
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ها( با نرخ سود پایین تر از شرایط فعلی به سپرده فراهم نمودن امکان اعطای تسهیالت ویژه)با هدف حفظ منابع بانک -2

 باشند. گذارانی که دارای میانگین حساب در سپرده های کوتاه مدت می

 اعطای تسهیالت به صنايع کوچک -3-2

روج از رکود تورمی، توجه به تولید و رونق بنگاه های تولیدی است. با توجه به این که رونق تولید یکی از راه های خ

های اخیر عمالً در مستلزم افزایش نقدینگی و استفاده از منابع می باشد و منابع تخصیص یافته و نقدینگی باال در سال

سازی تولید ناب در های تولیدی و ارتقا و بهینهبنگاه ی اقتصاد تولیدی صرف نشده است. لذا به منظور کمک بهگردونه

 توان موارد زیر را در نظر گرفت:های مختلف تولیدی با تمرکز بر روی صنایع ملی میبخش

اجرای بهینه طره اعطای تسهیالت ریالی سندیکایی ما بین بانک های دولتی و خصوصی و صندوق توسعه ملی به  -1

های تولیدی با نرخ بهره پایین تر از دیگر بخش های اقتصادی از ائه تسهیالت به واحدمنظور تامین منابع مالی و ار

 باشد. تاثیر بسزایی برخوردار می

با توجه به این که در راستای هدفمندی یارانه ها مقرر گردیده است که بخشی از درآمد اجرای این طره به بخش  -2

د تفاهم نامه با سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان های مرتبط تولید اختصاص یابد، بانک ها می توانند با انعقا

دولتی و بانک مرکزی، در راستای سیاست های اعتباری بانک مرکزی، سقف اعتبارات واحد های تولیدی را افزایش 

 داده و منابع تخصیص یافته را از محل تفاهم نامه های منعقده تأمین نمایند. 

الی تولید در چند ساله اخیر که باعث افزایش بهای تمام شده محصول نهایی گشته است، با توجه به هزینه های با   -9

بانک ها در راستای اعطای تسهیالت به واحد های تولیدی ملی از قبیل خودرو سازی و صنایع وابسته، پتروشیمی و 

شتر از روند بهینه مصرف ... اقدام به کنترل، نظارت و مدیریت فرایند های داخلی شرکت های مذکور و اطالع بی

 تسهیالت پرداختی از طریق خرید سهام و ایجاد ارتباط با شرکت های تخصصی بانک ها نمایند. 

های معوق بانکی است و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی از صنایع و به مهمترین مشکل واحدهای صنعتی بدهی -1

مهلت دادن و یا قطعا از یک سو ، در کشور است ویژه بخش خصوصی یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی

بازپرداخت سود تسهیالت در مدت زمان معین، راهکاری جهت باز شدن قفل معوقات  امکان استفاده از دوره تنفس

ها و تسهیالت مختلف را دریافت کرده و بانکی بوده و این اقدام برای بسیاری از صنایع و تولید کنندگان فعالی که وام

اند، ها و همچنین به علت بازپرداخت دیون تسهیالت دچار مشکل شدهدالیل و عوامل مختلفی از جمله تحریم بنا به

توانند مطالبات و منابع مورد نیاز خود را از دولت و از محل سهم ها نیز میبسیار مفید است با اجرای این طره بانک

 . ده است، دریافت کنندها که تاکنون نیز پرداخت نشمندی یارانهصنایع از هدف

اعطای تسهیالت ویژه فعاالن اقتصادی با تمرکز بر روی مشاغل خدماتی و تامین تجهیزات تولیدی و صنعتی که  -5

 گردد. باعث رونق چرخه اقتصاد و ایجا کارآفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی می

 سرمايه گذاری در حوزه سهام   -3-3

های بانکی طبق اعالم بانک مرکزی ج.ا.ا به جهت ورود منابع به بازار سهام و بورس اوراق با توجه به کاهش نرخ سود سپرده

بهادار و متعاقب آن احتمال فراوان خروج منابع از بانکها این دغدغه در بین اقتصاددانان و دولتمردان وجود دارد کاه مناابع   

منجر به افزایش قیمتها در سه بازار اشاره شده گردد. لاذا   خارج شده از سیستم بانکی وارد بازار طال، ارز و مسکن گردیده و

گردد کاه  به منظور کاهش این احتمال و جلوگیری از ورود منابع بانکی به سمت بازارهای کانب و غیر تولیدی پیشنهاد می

راهم گاردد و بادین   ها زمینه ورود منابع باه باازار باورس فا    گذاری بانکها و شرکتهای سرمایهاز طریق ارتباط با کارگزاری

طریق از افزایش نقدینگی در سط  جامعه جلوگیری به عمل آید و با اختصاص این منابع به بخشهای تولیدی به طاور غیار   

مستقیم  از  میزان رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور کاسته و چرخه تولید که مولد اقتصاد هر جامعه است فعال و احیاا  

 گردد.  

 های عمرانی کالنشهرهادر پروژه سرمايه گذاری  -3-4
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های عمرانی کالنشهرها، یکی از راههای کاهش رکود تورمی در اقتصاد کشور و در با عنایت به اینکه سرمایه گذاری در پروژه    

نه شهری گذاری در این حوزه عالوه بر اینکه دارای پشتواراستای سیاستهای پولی بانکی ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و سرمایه

ها با توجه به اینکه طی سالیان اخیر، شرکتهای مهندسی و پیمانکاری کشور تجربه گذاری در این پروژهبوده و ریسک سرمایه

ها مقرون به صرفه و گذاری در این پروژهکافی را کسب کرده و کمترین تاثیر را از جنبه شرایط اقتصادی پذیرا هستند. سرمایه

 باشد.سود آور می

های خصوصی کشور که با دنبال کردن هدف کمک به عمران هایی که توسط بانک شهر به عنوان یکی از بانکز جمله پروژها   

های بزرگراه طبقاتی صدر،تونل نیایش به توان به پروژهو توسعه خدمات شهری گام به عرصه بازار بانکی گذاشته است می

پروژه سه قلوی ملل شهر آفتاب، پروژه احداث زیرگذر و تونل امیرکبیر و توسعه  بزرگراه صدر، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب،

 ها اشاره نمود.های متروی تهران و موارد بیشماری از این پروژهفضاهای فرهنگی شهرها و تجهیز واگن

 و هایهرداریتوان به راه اندازی سامانه پرداخت کلیه عوارض خدمات شها میاز دیگر موارد مربوط به این سیاست -

 کالنشهرها اشاره کرد.

های های شهروندی در راستای استفاده از فناوریهای نوین در زمینه اقتصاد شهری به عنوان یکی پروژهارائه کارت -

گذاری شهرها در راستای کاهش منابع نقد نزد مردم و جلوگیری از اتالف پول خرد در سط  شهر مربوط به سرمایه

 اشاره نمود.

به اینکه کمک به توسعه و عمران شهرها به عنوان یکی از از ابزارهای سیاستگذاری در خصوص سیاستهای  با توجه -

گردد، لذا تخصیص بودجه دولتی از منابع ویژه در اختیار سازمان محیط زیست، مدیریت میکالن پولی مطره 

هوای کالنشهرها و متعاقب آن اعطای ها به منظور کاهش آلودگی بحران، سازمان حمل و نقل ترافیک شهری به بانک

توان گام مهمی در های ویژه میتسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تعویض خودروهای فرسوده با نرخ

 ها باشد.  های زیست محیطی بانکزمینه فعالیت

 

 گسترش بانکداری الکترونیک -3-5

کنناد از اهمیات   هاا باه مشاتریان عرضاه مای     خدماتی که شرکتبا تشدید رقابت و تنوع محصوالت عرضه شده در بازارها،     

روند بلکه به عناوان قلاب ارزش آفرینای در    شمار نمیبیشتری برخوردار شده  است و خدمات دیگر بخش کوچکی از اقتصاد به

دمات باه سارعت   ها، توقعات آنها از ارائه دهندگان محصوالت و خاقتصاد مطره است. با گسترش آشنایی مشتریان از تکنولوژی

در حال افزایش است و این امر خود دال بر اهمیت مقوله ارزیابی کیفیت خدمات خرید الکترونیکی ارائاه شاده باه مشاتریان و     

ایجاد سامانه ثبت درخواست تسهیالت مشتریان در وبسایت باناک بادون   باشد. در این راستا بانک شهر با رفع نیازهای آنان می

 ه منظور بررسی اولیه تسهیالت درخواستی اقدام به این امر خواهد نمود. ها بحضور در شعب بانک

 اعتبارسنجی دقیق مشتريان  -3-6

 باشد.عات به روز و قابل اتکا میها عدم اعتبارسنجی دقیق مشتریان و نبود اطالبا توجه به اینکه یکی از علل مطالبات بانک    

اعتبارسنجی موجود  تامین کننده بانک اطالعاتی سامانه تالش نمایند تا هایه بانکشود که قوای نرم افزاری کللذا پیشنهاد می

تواند در این امر بسیار تاثیرگذار میبه روز نمودن و ساماندهی سامانه استعالم بانک مرکزی  زیرا دنباشدر بانک مرکزی ج.ا.ا 

 باشد.
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