
 

 

                       

سیاست انقباضی و انبساطی چیست؟ ابزارهای دولت 
 و بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول

اکنون در وضعیتی هستیم که خواه ناخواه به دلیل شرایط اقتصادی هر روز اخبار این حوزه 

ای باشیم تا اصطالحاتی مثل کنیم. الزم نیست حتما یک اقتصاددان حرفهرا دنبال می

مان خورده باشد. کافی است چند سیاست پولی و مالی یا انقباضی و انبساطی به گوش

های اجتماعی را بررسی کنیم. اما اصال سیاست گوش کنیم یا شبکهدقیقه به اخبار اقتصادی 

هایی با هم دارند؟ ها چه تفاوتهای انقباضی و انبساطی و پولی و مالی چیست؟ این

دهد؟ تاثیر سیاست های بانک مرکزی چه کارهایی را برای کنترل تورم یا نقدینگی انجام می

با توجه  اخبار بورس ها سواالتی هستند کهانبساطی و انقباضی بر نرخ بهره چیست؟ این

ی مطلب به پاسخ این سواالت کند. پس از مطالعهبه آن توضیحاتی را در ادامه بیان می

 .دست پیدا خواهید کرد
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 انواع سیاست های پولی و مالی
بندی پیش از آنکه توضیح دهیم سیاست انقباضی و انبساطی چیست، بهتر است نگاهی به دسته

ها جای دارند؛ یعنی سیاست های پولی و مالی. در تری بیندازیم که این مفاهیم در دل آنبزرگ
هایی هستند که  سیاست )Policy Fiscal (توان گفت که سیاست های مالییک تعریف ساده می

سعی در بهبود … کند. یعنی با تکیه بر مواردی نظیر افزایش دستمزد و ها را تنظیم میدولت آن
اوضاع اقتصادی جامعه دارد. این قبیل سیاست ها نخست فقط با ضرب سکه جدید و تصمیم 

در ادامه ابزارهای  برای چاپ پول کاغذی و خلق اعتبار همراه بودند. اما بعدها تغییر کردند که
 .موردنیاز برای اجرای این سیاست ها را مرور خواهیم کرد

ها را وضع مواجهیم که بانک مرکزی آن )Policy Monetary (در سمت دیگر با سیاست های پولی
زایی، ثبات نرخ ، اشتغالاقتصادی رونق و رشد ،تورم کند. این سیاست ها اهدافی نظیر کنترلمی

 .کنندرا دنبال می… بهره و 
دجه اثر شود گفت سیاست هایی که با اقدامات مالیاتی همراه است و روی بودر تعریفی دیگر می

نامند. ها را مالی میشود که این سیاستزایی میگذارد، منجر به افزایش درآمد و اشتغالمی
های پولی هم که با عرضه پول در گردش ارتباط دارند و چون بانک مرکزی چاپ پول را در سیاست

 .کندها را نیز مدیریت میاختیار دارد این سیاست

 سیاست انقباضی چیست؟
هم  )Policy Contractionary (ی جمع شدن، کوچک شدن و کاهش. سیاست انقباضیانقباض یعن

ها را انجام مجموعه اقداماتی است که دولت یا بانک مرکزی با هدف کاهش عرضه در جامعه آن
آوری خواهند حجم پولی که در اختیار مردم است کم شود. پس شروع به جمعدهند. یعنی میمی

 انقباضی های سیاست شان راهکارهای خودشان را دارند. پسه هر کدامکنند کاین نقدینگی می
در  .است عرضه از بیشتر تقاضا و باالست اقتصادی رشد که شوندمی گرفته پیش در زمانی
 .ها و تورم خواهیم بودی این امر شاهد افزایش قیمتنتیجه

 
 
 
 

 وظایف دولت و بانک مرکزی در این شرایط چیست؟اما 

 دهد، افزایش یکی از اقداماتی که دولت در زمینه سیاست های انقباضی انجام می :دولت
شود. کم شدن تقاضا کند، تقاضا هم کم میها افزایش پیدا میمالیات است. وقتی مالیات

 سیاست ینا است. خورده گره اعتبار و بهره نرخ  نظیر عواملی با پولی سیاست
 بر در را پولی پایه طریق از بانکی ذخایر و مدتکوتاه بهره های نرخ  نظیر ابزارهایی

 .گیردمی
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ها، دولت همان و کشیده شدن افسار افزایش قیمت هم همان. پس با کنترل افزایش قیمت
های دوران رکودش را با تکیه بر این کند و هم بدهیمع میهم نقدینگی را از دست مردم ج

کند. این یک نمونه از سیاست های مالی انقباضی است که توسط دولت پیاده امر، تسویه می
 .شودمی

 نشیند و برای کاهش حجم نقدینگی در اختیار مردم بانک مرکزی هم بیکار نمی :مرکزی بانک
انک مرکزی برای اینکه مردم را تشویق کند که نقدینگی گیرد. براهکارهایی را در پیش می

کند. وقتی نرخ بهره انداز کنند، اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی میها پسمازادشان را در بانک
روند و دیگر تمایل چندانی به خرج کردن گذاری میبیشتر شود، مردم هم به سراغ سپرده

 .ی از جانب بانک مرکزیشود سیاست انقباضی پولندارند. این می

 سیاست انبساطی چیست؟
را داریم. دقیقا شرایطی برعکس قبل.  )Policy Expansionary (در سمت مقابل سیاست انبساطی

یعنی رشد اقتصادی پایین است و دیگر خبری از تورم نیست. پس این سیاست ها به افزایش 
رآمد مردم پایین است. پس طبیعی انجامد. در این شرایط سطح دعرضه پول و حجم نقدینگی می

 .کندشود و این مسئله در ابعاد مختلف ظهور پیدا میاست که تقاضا هم کم می
 
 
 
 

وضعیت در پیش حاال ببینیم که دولت و بانک مرکزی هر کدام چه سیاست هایی را در این 
 .گیرندمی

 کند. در چنین شرایطی دولت در یکی از اقدامات مفیدش، شروع به کاهش مالیات می :دولت
توانند نقدینگی بیشتری به دست بیاورند. نقدینگی بیشتر هم مساوی است طور مردم میاین

ن حالت کند. پس در ایبا افزایش تقاضا که این امر خود به افزایش تولید و رشد کمک می
 .سیاست انبساطی در دسته سیاست های مالی قرار دارد

 کند. اولین بانک مرکزی هم در این شرایط، سیاست پولی انبساطی را پیاده می :مرکزی بانک
کند که مردم کمتر تمایل داشته باشند قدم بانک مرکزی، کاهش نرخ بهره است. یعنی کاری می

ها و تسهیالت را هم ند. از طرف دیگر بانک مرکزی وامگذاری کنشان را در بانک سپردهکه پول
های اقتصادی، دهد تا بتواند چرخه تولید را تکان بدهد. افزایش مجدد فعالیتافزایش می

شود. این رشد و رونق جامعه را به همراه دارد و موجب افزایش اشتغال و گردش پول می
 .یرندگاقدامات در قالب سیاست های پولی انبساطی جای می

 قیمت یا پول عرضه در تغییر با که است مرکزی بانک اقدامات پولی های سیاست
 .است همراه پول عرضه
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 بندی سیاست های مالی و پولی انقباضی و انبساطیدسته
توانند پولی باال متوجه شدیم که سیاست های انقباضی و انبساطی هم می ببا توجه به مطال

باشند و هم از نوع مالی. اگر بانک مرکزی با تکیه بر ابزاری مانند نرخ بهره، دست به اعمال 
گاه این سیاست ها از نوع پولی است. اما اگر پای د، آنزنسیاست های انقباضی و انبساطی می

ی سیاست های آن در میان باشد، دیگر این سیاست ها پولی نیستند و در دستهدولت و برنامه
کند این مفاهیم را بهتر به خاطر بندی زیر به شما کمک میگیرند. دستههای مالی جای می

 .بسپارید

 

 سیاست انقباضی یا انبساطی؛ کدام بهتر است؟
ها کرد و گفت که ی قاطعانه اقدام به اجرای این سیاستشود با یک برنامهکدام! نمیهر دو و هیچ

فقط باید مطابق همین برنامه پیش رفت. چرا که همه چیز به شرایط اقتصادی و سایر عوامل 
مرتبط با آن بستگی دارد. هم سیاست انقباضی و هم سیاست انبساطی در دوران رونق و رکود 

تواند پیاده شوند. این وظیفه دولت و بانک مرکزی است که تشخیص بدهند چه اقدامی می باید
 .وضعیت جامعه را بهبود بخشد

ای تامین را گیری و پس از آن جنگ اوکراین بتواند چنین زنجیرهکرد همهچه کسی فکرش را می
ها چنین شرایطی، دولتها را رقم بزند. طبیعی است که در تحت تاثیر قرار دهد و افزایش قیمت

 .روندکنند و مطابق اوضاع پیش میروز میشان را بههم اقدامات
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تواند مانع از رکود شود. اما کند و تورم زیاد، میها جلوگیری میمعموال رکود باال از افزایش قیمت
یا  کدام جامعه را سراغ دارید که از خوابیدن چرخ تولید و کاهش رونق اقتصادی خوشحال باشد؟

کشد اقتصاد سالمی دارد؟ اما ای که تورم در آن سر به فلک میتوانید ادعا کنید جامعهآیا می
شرایطی بدتر از این هم وجود دارد و آن رکود تورمی است. یعنی جایی که اگر دولت و بانک 

به افزایش شان برای مهار رکود زنند و اقداماتمرکزی بخواهند تورم را کنترل کنند به رکود دامن می
 .شودتورم منجر می

ای که در اینجا مطرح است رعایت اعتدال است. فرض کنیم بانک مرکزی قصد ترین مسئلهمهم
های انقباضی را در پیش بگیرد تا تورم را کنترل کند. پس شروع به افزایش نرخ بهره دارد سیاست

کنند. شان را به بانک تزریق میگیگذاری، نقدینشود که مردم به جای سرمایهکند. نتیجه این میمی
شود که این گذاری میی تولید و کاهش سرمایهطوالنی شدن این اتفاق باعث کند شدن چرخه

آید. ای است که معموال به وجود میتواند به افزایش بیکاری دامن بزند. این همان مسئلهمی
 .دیگری را رقم بزند گذار برای حل یک مشکل، ممکن است مشکلجایی که اقدامات سیاست

 اهداف سیاست پولی و مالی
شوند، اهداف سیاست های انقباضی و انبساطی که توسط دولت یا بانک مرکزی اعمال می

ترین اهداف این سیاست ها مواردی توان گفت که مهمکنند. به طور کلی میمشترکی را دنبال می
 :هااست نظیر این

 دولتهای جاری و عمرانی تغییر در هزینه 
 کنترل عرضه پول در اقتصاد 
 تغییر در مالیات مستقیم و غیرمستقیم 
 و حجم پول پولی پایه تغییر در 
 ثبات نرخ بهره 
 ها و تثبیت آنجلوگیری از نوسان شدید قیمت 
 ثبات در بازارهای مالی 
 د اقتصادیتسریع رش 
 هادهی به بانکتغییر در شرایط وام 
 زاییاشتغال 
 مقابله با سفته بازی 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/what-is-monetary-base/


 

 
 

 پول عرضه کنترل یبرا مرکزی بانک و دولت ابزارهای چیست؟ انبساطی و انقباضی سیاست 5

 
 
 
 
 
 

 طی در آمریکا و اروپاسیاست انقباضی و انبسا
مان تداعی آید، دو نام در ذهناسم سیاست های انقباضی و انبساطی در آمریکا و اروپا که می

ها شود. یکی فدرال رزرو آمریکا و دیگری بانک مرکزی اروپا. زمانی که روسای این سازمانمی
زنند، و اروپا حرف می های مرکزی آمریکاهای بانککنند و در جلسات خود از سیاستسخنرانی می

دهند. سیاست های انقباضی ها واکنش نشان میخورند و به این صحبتبازارهای مالی تکان می
شود، برای دستیابی به اشتغال حداکثری و ثبات در ها انجام میو یا انبساطی که از جانب آن

در نظر بگیریم بهتر  ها راهای اتخاذشده از جانب آنهاست. قبل از آنکه بخواهیم سیاستقیمت
 .است با یک اصطالح مهم آشنا شویم

 جدال شاهین ها و کبوترها
های پولی همیشه برقرار بوده و هنوز هم نبرد میان شاهین )هاوک( و کبوتر )داو( در سیاست

 ادامه دارد. اما اصال شاهین و کبوتر چه معنایی دارند؟

کند که طرفداران آن به دنبال افزایش وار دیدگاهی را منعکس میرویکرد هاوکیش یا همان شاهین
آورند. ها برای کاهش تورم به آن روی مینرخ بهره هستند. این رویکردی است که شاهین

خورد. حتی چنین کاهش تراز مالی نیز اقدام دیگری است که در رویکرد هاوکیش به چشم میهم
ها که در ارتفاع پرواز رویه باعث کاهش رشد اقتصادی و اشتغال شود. پس شاهین اگر این

 .کنند، دوست دارند نرخ بهره را هم همیشه در ارتفاع ببینندمی

های بهره در سمت مقابل با رویکرد داویش یا کبوتروار سروکار داریم. این دسته به دنبال نرخ 
ها به دنبال آرام کردن اوضاع کنند. آنگیرانه پرهیز میپایین هستند و از اقدامات تهاجمی و سخت

 :هستند. پس

 

 که زمانی یعنی شود.می انجام هادولت جانب از رکود زمان در انبساطی مالی سیاست
 هم انقباضی مالی سیاست شود.می بیشتر اشمالیاتی درآمدهای از دولت هایهزینه

 اشمالیاتی درآمدهای با مقایسه در دولت هایهزینه که افتدمی اتفاق شرایطی در
 .است کمتر

 

 هایسیاست از هاداویش و هستند انقباضی های سیاست طرفداران هاهاوکیش
 .کنندمی حمایت و استقبال انبساطی
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 فدرال رزرو و سیاست پولی انبساطی
درال رزرو در نظر دارد فرص کنیم که اقتصاد دچار ضعف شده و اشتغال از حداکثر هدفی که ف

فاصله گرفته است. در همین شرایط نرخ تورم هم به زیر تورم هدف کاهش پیدا کرده است. کمیته 
ممکن است در پی آن باشد که از سیاست پولی انبساطی استفاده کند که  )FOMC (بازار باز فدرال

 را برای نرخ وجوه فدرال ی هدفشتواند محدودهبتواند اقتصاد را تحریک کند. در این شرایط می
) FFR( نرخ سود موجودی  –های تعیین شده کاهش بدهد. با انجام این کار، فدرال رزرو نرخ

 .دهدشبه و نرخ تنزیل را کاهش مینامه بازخرید معکوس یکذخیره، نرخ پیشنهادی توافق
 
 
 
 

کنندگان تشویق شود. در این شرایط مصرفتر باعث کاهش هزینه وام گرفتن مینرخ بهره پایین
وکارها هم بیشتر به شوند تا مبالغ بیشتری را برای کاالها و خدمات پرداخت کنند و کسبمی

 .کنندگذاری در تجهیزات تمایل پیدا میسمت سرمایه

وکارها تقاضای کل گذاری توسط کسبهای سرمایهکنندگان و هزینهها توسط مصرففزایش هزینها
وکارها احتماال گام با افزایش تولید، کسبدهد. همرا برای کاالها و خدمات در اقتصاد افزایش می

کنند. به می کنند و مبالغ بیشتری را برای منابع دیگر هزینهکارمندان بیشتری را وارد بازار کار می
کند. همین ترتیب با در پیش گرفتن چنین سیاستی، اشتغال به سمت حداکثر شدن سوق پیدا می

تواند در شرایطی که اقتصاد ضعیف شده است اش میپس فدرال رزرو با ابزارهای سیاست پولی
 .اثرگذار باشد

 ابزارهای سیاست های پولی انبساطی فدرال رزرو برای افزایش عرضه پول

 معروف است: وقتی فدرال رزرو اوراق بهادار  باز بازار عملیات خرید اوراق بهادار در بازار آزاد که به
راق، کاهش شود. افزایش قیمت اوکند، موجب افزایش قیمت آن میرا از بازار آزاد خریداری می
 .نرخ بهره را به دنبال دارد

  کاهش نرخ تنزیل فدرال: نرخ تنزیل فدرال هم نرخ بهره است. پس کاهش آن برابر است با
 .کاهش نرخ بهره

 ها شود بانککاهش ذخایر موردنیاز: کاهش ذخایر موردنیاز در جانب فدرال رزرو هم باعث می
 گذاریداشته باشند. به این ترتیب قیمت سرمایه گذاری در اختیارمبلغ بیشتری را برای سرمایه

 .شودکند و نرخ بهره آن کم میروی اوراق قرضه افزایش پیدا می

 استقراض و گرفتن وام برای مالی موسسات که است ایبهره نرخ  فدرال، وجوه نرخ 
 .کنندمی دریافت هم از ذخایرشان شبهیک
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کند، گذارد. فارغ از این که فدرال از چه ابزاری استفاده میاین اقدامات مستقیما بر نرخ بهره اثر می
یش قیمت اوراق قرضه هدفش گسترش عرضه پول است که منجر به کاهش نرخ بهره و افزا

 .دهد؟ بیایید مثالی را بررسی کنیمشود. اما این کار را چطور انجام میمی

وراق شان را در ازای اگذاران اوراقکند، سرمایهآمریکا افزایش پیدا می قرضه اوراق وقتی قیمت .1
 .فروشنددیگری مانند اوراق قرضه کانادایی می

شود. نتیجه آنکه عرضه دالر آمریکا در بازار ارز زیاد پس دالر آمریکا با دالر کانادا مبادله می .2
 .شودشود و عرضه دالر کانادا کم میمی

 .اشدشود که دالر آمریکا در برابر دالر کانادا ارزش کمتری داشته باین اتفاق خود باعث می .3
شوند. برعکس تر بیاید، کاالهایی تولید آمریکا در کانادا ارزان میوقتی نرخ ارز آمریکا پایین .4

شود و واردات شوند. پس طبیعتا صادرات بیشتر میکاالهای تولیدی کانادا در آمریکا گران می
 .کمتر

 .این امر افزایش تراز تجاری کشور را به دنبال خواهد داشت .5

شود. ای کمتر میهای سرمایهی که نرخ بهره کم باشد، هزینه تامین مالی پروژهبه طور کلی، زمان
 .گذاری را به دنبال خواهد داشتتر، نرخ باالی سرمایهچیز برابر باشد، نرخ بهره پایینپس اگر همه

 خالصه سیاست پولی انبساطی

 سیاست پولی انبساطی افزایش قیمت اوراق و کاهش نرخ بهره را به دنبال دارد. 
 افتدگذاری در سطوح باالتری اتفاق میتر باشد، سرمایهنرخ بهره که پایین. 
 چنین باعث کاهش تقاضای اوراق داخلی و افزایش تقاضای اوراق قرضه نرخ بهره پایین هم

 .شودخارجی می
 کند. این امر باعث خلی کاهش و تقاضای ارز خارجی افزایش پیدا میسپس تقاضا برای ارز دا

 .شود ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی کمتر شودمی
 ی این اتفاق، در نتیجه شاهد افزایش صادرات و کاهش واردات خواهیم بود که در نتیجه

 .دهدافزایش تراز تجاری رخ می

 فدرال رزرو و سیاست پولی انقباضی
گذاری شده رفته  باید شرایط معکوسی را در نظر بگیریم که در آن تورم فراتر از میزان هدفحاال

دهد که انتظارات تورمی باال رفته و همگان منتظر رشد تورم است. فدرال رزرو چنین تشخیص می
به  گذارد تا تورم راهای انقباضی میدر آینده هستند. پس کمیته بازار باز فدرال دست روی سیاست

محدوده  FOMC ها کمک کند. برای انجام این کارتورم هدف نزدیک کند و به ثبات بیشتر قیمت
های دهد. به همین ترتیب فدرال رزرو نرخ برای نرخ وجوه فدرال رزرو افزایش می  هدفش را
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شبه و نامه بازخرید معکوس یکنرخ سود موجودی ذخیره، نرخ پیشنهادی توافق –تعیین شده 
 .دهدزیل را افزایش مینرخ تن

 و کاالها تقاضای نرخ  کاهش دنبال به انقباضی پولی سیاست باید به این مسئله توجه داشت که
ی استقراض پول هم نرخ بهره که باال برود، هزینه .ندارد را آن کردن متوقف قصد و است خدمات

رداخت هزینه برای برخی کنندگان از خرید و پشود مصرفکند. این امر باعث میافزایش پیدا می
گذاری کسب و کارها را در تجهیزات جدید کاالها و خدمات منصرف شوند. همین اتفاق سرمایه

 .دهدکاهش می
گذاران هم کمتر هزینه کنند و در عین حال سرمایهشان را کم میکنندگان وقتی مخارج مصرف

شود. وقتی کاهش تولید م میشود. با کاهش تقاضای کل، تولید ککنند، تقاضای کل کم میمی
ها در وکارها هم کمتر میل به استخدام کارکنان بیشتر دارند. کاهش هزینهافتد، کسباتفاق می

کند. اما باز کند و نرخ تورم را به نرخ هدف فدرال رزرو نزدیک مینتیجه فشارهای تورمی را کم می
تواند در بلندمدت به هایی مییاستهم باید این مسئله را یادآوری کنیم که افراط در چنین س

 .مشکالت اشتغال ختم شود

 ابزارهای سیاست های پولی انقباضی فدرال رزرو برای کاهش عرضه پول

سازی سیاست های پولی انقباضی انجام تواند این کارها را برای پیادهکمیته بازار آزاد فدرال می
 :بدهد

 شودا نام عملیات بازار باز یاد میفروش اوراق بهادار در بازار آزاد که از آن ب. 
 کندنرخ تنزیل فدرال افزایش پیدا می 
 کندالزامات ذخیره افزایش پیدا می. 

 :کنیماین موارد کامال برعکس شرایط قبل هستند. پس فقط به طور خالصه مروری بر آن می

 سیاست پولی انقباضی کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره را به دنبال دارد. 
 زندگذاری را رقم میتر سرمایهنرخ بهره باالتر سطوح پایین. 
 کند و تقاضا برای اوراق داخلی افزایش نرخ بهره باالتر جذابیت اوراق قرضه داخلی را بیشتر می

 .شودکند و تقاضا برای اوراق قرضه خارجی کم میپیدا می
 شود. این کاهش تقاضا مواجه میشود و ارز خارجی با در ادامه تقاضا برای ارز داخلی زیاد می

 .شود ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی باالتر برودکار باعث می
 تر خواهد بود. اتفاقی که صرفهدر چنین شرایطی، کاهش صادرات را خواهیم داشت و واردات به

 .افتد کاهش تراز تجاری را به دنبال داردمی

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 پول عرضه کنترل یبرا مرکزی بانک و دولت ابزارهای چیست؟ انبساطی و انقباضی سیاست 9

 سیاست انقباضی و انبساطی در ایران
سیاست های انقباضی و انبساطی پولی بانک مرکزی چیست؟ بانک مرکزی چه ابزارهایی را  اما

به شکل صریح قید شده بود که  ۱۴۰۰برای اجرای این هدف مهم در اختیار دارد؟ در بودجه سال 
های پولی انقباضی. یعنی دولت باید به فکر های مالی باید انبساطی باشند و سیاستسیاست

و بسط پول باشد. ولی بانک مرکزی باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، به دنبال افزایش عرضه 
قبض پول و در واقع کاهش عرضه باشد. این اقدامات برای جلوگیری از افزایش تورم انجام 

 و انقباضی سیاست همزمان سازیپیاده ناکارآمدی شوند. هرچند برخی از کارشناسان ازمی
هایی زنند. خالصه آنکه ممکن است هر سال با توجه به شرایط، سیاستحرف می انبساطی

 .متناسب با همان وضعیت در نظر گرفته شود
باید بودجه  ها را به عهده دارد و دولتتوان گفت بانک مرکزی وظیفه تثبیت قیمتبه طور کلی می

دهد. در کشورهای در حال توسعه را تنظیم کند که این کار را از طریق سیاست های مالی انجام می
های دولتی و عرضه کل پیاده های پولی و مالی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدسیاست

تورم و ها، مبارزه با شوند. در حالیکه در کشورهای پیشرفته، هدف از اجرای این سیاستمی
ها باید به ارتباط سیاست و اقتصاد چنین در تعیین این سیاسترسیدن به اشتغال کامل است. هم

 .هم توجه کرد

 ابزارهای سیاست پولی در ایران
بانک مرکزی این قدرت را دارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی بازار پول اثر بگذارد. این 

 :اند ازو نوع از ابزار در دسترسش استفاده کند که عبارتتواند در این مسیر از دسازمان می

 ابزارهای مستقیم 
 ابزارهای غیرمستقیم 

شوند که بد نیست نگاهی هم به های دیگری تقسیم میهر یک از این ابزارها خود به زیرمجموعه
 .ها داشته باشیمآن

 ابزارهای مستقیم

ها را بدون در نظر گرفتن شرایط پیاده و این ابزارها کاری به شرایط بازار ندارند و بانک مرکزی آن
اش متوسل کنندگیکند. بانک مرکزی برای انجام این کار مستقیما به قدرت تنظیماعمال می

 :شود. انواع این ابزار شامل موارد زیر هستندمی
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 تواند در تعیین حداقل نرخ بهره برای بانک مرکزی در ایران می :بانکی سود نرخ  کنترل و تنظیم
 .گذاری و یا مشارکت در آن دخالت داشته باشدهای سرمایهطرح 

 های دهد. یعنی محدودیتدر این خصوص هم بانک مرکزی اقداماتی انجام می :اعتباری سقف
خص کردن میزان ها و مشگیرد و در تعیین نحوه مصرف وجوه سپردهاعتباری در نظر می
 .دهدها و اعتبارات اقداماتی را انجام میحداکثر مجموع وام

 ابزارهای غیرمستقیم

تواند به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان چنین میبانک مرکزی هم
 :ناشر پول پرقدرت استفاده کند. این ابزارها در ایران شامل این موارد هستند

 ها باید نسبتی از نسبت سپرده قانونی به این مسئله اشاره دارد که بانک :قانونی سپرده نسبت
های اشخاص حقیقی و حقوقی خودشان را در بانک مرکزی نگهداری کنند. وقتی که بانک سپرده

ها باید مبالغ بیشتری را در دهد به آن معنی است که بانکمرکزی این نسبت را افزایش می
چنین بانک دهد. هممرکزی قرار دهند که این مسئله عرضه پول را کاهش میاختیار بانک 

 .کندها نیز میمرکزی اقدام به کاهش تسهیالت اعطایی بانک
 این هم یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی است که بانک  :ها بانک ویژه سپرده

کنند ها واریز میخود را به این سپرده ها مازاد نقدینگیکند. بانکمرکزی اقدام به انجام آن می
 .کندها سود پرداخت میو بانک مرکزی هم به این سپرده

 یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی مربوط  :مرکزی بانک مشارکت اوراق
شود. بانک مرکزی با انتشار است. این کار از طریق عملیات بازار باز انجام می مشارکت اوراق به

کند. مبالغی آوری میها دریافت و جمعاوراق مشارکت و عرضه آن میان مردم، نقدینگی را از آن
 شود، در بانک مرکزی مسدود خواهد شد. البته این موردکه برای خرید این اوراق پرداخت می

های بانک مرکزی کند و جزء بدهیرا هم بدانید که با انجام این کار، پایه پولی کاهش پیدا می
 .افزایش پیدا خواهد کرد

 جمع بندی
توانند در دو گروه سیاست های پولی و مالی جای بگیرند. سیاست های انبساطی و انقباضی می

کند ها را پیاده میست که دولت آنهای مربوط به مالیات اسیاست های مالی به طور کلی سیاست
تا در تقاضای کل تغییراتی ایجاد کند. بسته به شرایط ممکن است تقاضا را کم یا زیاد کند. اما 

دهد تا حجم پول موجود در سیاست های پولی را بانک مرکزی با تکیه بر نرخ بهره انجام می
ست های انقباضی و انبساطی است. بندی دیگر مربوط به سیاجامعه را تحت کنترل بگیرد. دسته

سیاست انبساطی سیاستی است که با هدف افزایش عرضه پول و رونق اقتصادی و تولید بیشتر 
شود تا بر این اساس شود. اما سیاست انقباضی با هدف کاهش عرضه پول انجام میانجام می

 .تورم کنترل شود
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست مالی و پولی سیاست

سیاست مالی سیاست های مربوط به دولت است که با مخارج دولت و مالیات سروکار دارد تا از 
این طریق تورم و رکود را کنترل کند. اما سیاست پولی سیاستی است که با تکیه بر ابزاری مثل نرخ 

 .کنندمرکزی پیاده می هایبهره، سعی در کنترل نقدینگی دارد. سیاست های پولی را بانک

 ؟چیست انبساطی سیاست از منظور

شود تا رونق را ایجاد کند قداماتی که با هدف گسترش نقدینگی و عرضه پول در جامعه انجام می
 .و از رکود احتمالی جلوگیری کند

 ؟چیست انقباضی سیاست

گی مازاد و کاهش شود و در پی جذب نقدیناقداماتی که برای جلوگیری و مهار تورم انجام می
 .عرضه پول در سطح جامعه است

 ؟چیست انبساطی و انقباضی پولی سیاست ابزار

 .نرخ بهره، اوراق مشارکت، عملیات بازار باز، نسبت سپرده قانونی، سقف اعتباری

 ؟چیست مالی سیاست ابزار

 .شوداین ابزار در اختیار دولت است و شامل مالیات و مخارج دولت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/

