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 در کنترل نقدینگیآن عملیات بازار باز و نقش در خصوص  حقایقی

  1مهدی بختیار

 چکیده
بهره  یاهنرخ پول و سطح حجممانند  یبر عوامل مال یرگذاریبا تأث و یبه اهداف کالن اقتصاد یابیبا هدف کمک به دست یپول استیس

ثبات نرخ ارز را  ایها و تعادل تراز پرداخت یرشد اقتصاد مت،یاقتصاد کالن مانند ثبات ق تیتثب یاهداف کل یپول استیس .شودیانجام م
وده ب یمرکز یهامدنظر بانک اخیر یمال هایپس از بحران ویژهبه یدر کنار هدف ثبات پول یهدف ثبات مال ن،ی. عالوه بر اکنددنبال می

بدتر  ای و هامتیق شیمنجر به افزا تواندیکاالها و خدمات م یمازاد برا یدر مقابل تقاضا ینگیعرضه مازاد نقد ،یاقتصاد پول کی. در است
 نیا یپول استیس فهیوظ نیشود. بنابرا یمانع رشد و توسعه اقتصاد تواندمیپول  یعرضه ناکاف گر،ید یها شود. از سوشدن تراز پرداخت

ن ابزارهای ترییکی از مهم حفظ کند. یو خارج یو حفظ ثبات داخل یکاف یرشد اقتصاد نیتضم یبرا یرا با نرخ مناسب پولاست که عرضه 
رای بانک مرکزی ب یتمأموردر انجام مطلوب  ییبسزاباشد که موفقیت آن نقش پولی، انجام عملیات بازار باز می گذاریسیاستدر  مؤثر

پیگیری  1۳۹۹ف مورد نظر در اقتصاد دارد. استفاده از این ابزار توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از اواسط سال دستیابی به اهدا
پس از ارائه . در این مقاله سعی شده است باشدمیشروع آن برخوردار زمان نسبت به  یشتریاز عمق ب اتیعملو در حال حاضر این شد 

حقایقی در خصوص بازار بین بانکی، به مطالبی در خصوص عملیات بازار باز فراتر از آنچه در کتب درسی پرداخته شده است، از جمله 
ر نهایت با توجه دچگونگی تاثیرگذاری آن بر عرضه پول، معرفی اثر نقدینگی و چارچوب تحلیلی استخراج آن و کنترل نقدینگی پرداخته شود. 

ه اهداف و دستیابی ب تیموفق یشرط الزم برا بازابزار بازار اگرچه که  توان نتیجه گرفتهای صورت پذیرفته در این مطالعه میه بررسیب
 یاز همه ابزارها متشکل یبی، ترکاقتصادی همانند اقتصاد ایران یبراو  ستین یاست، اما شرط کاف از جمله کنترل نقدینگی سیاست پولی

 .باشد حلراه نیت بهترممکن اس یپول
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 مقدمه 1
باال و  یبه نرخ رشد اقتصاد یابیشامل دست یپول استیس گریاست، اما اهداف د هامتیثبات ق یپول استیس یتمرکز اصل

 نهیهز نرخ بهره، ارزش و ای پول و یبر سطح موجود یپول استیقابل دوام است. س یو بخش خارج یکاریب نییپانرخ  دار،یپا
 کیه است که شناخته شد یاتیابزار ح کیبه عنوان سیاست پولی . گذاردمی تأثیر یاقتصاد تیاعتبار متناسب با سطح فعال

 داریپا یبه رشد اقتصاد یابیدست یبرا یاتیشرط ح کیو نرخ ارز به عنوان  یداخل هایمتیحفظ ثبات ق یتواند برایکشور م
 استفاده کند. یخارجبخش  کنترلو 

 شیمنجر به افزا تواندیکاالها و خدمات م یمازاد برا یدر مقابل تقاضا ینگیعرضه مازاد نقد ،یاقتصاد پول کیدر 
شود.  یتواند مانع رشد و توسعه اقتصادیپول م یعرضه ناکاف گر،ید یها شود. از سوبدتر شدن تراز پرداخت ای و هامتیق

فظ ثبات و ح یکاف یرشد اقتصاد نیتضم یبرا یرا با نرخ مناسب پولاست که عرضه  نیا یپول استیس فهیوظ نیبنابرا
 حفظ کند. یو خارج یداخل

تحت کنترل آن  ماًیکه مستق ییرهایمتغ قیبتواند از طر دیبا ابد،یدست  یپول استیبه اهداف س یبانک مرکز نکهیا یبرا
ابزار  قیاز طر دیبا یپول استیاقدامات س ن،ی. بنابراستندیقابل کنترل ن ماًیاهداف مستق رایهستند به نام ابزار عمل کند، ز

 أثیرتت، اس یپول استیس ییکه هدف نها یریابزار ممکن است بر متغ کیدر  رییکه تغ ییاز آنجا ن،یبر ا عالوه انجام شود.
 یبه عنوان کانال یانیاهداف م نی. اشوندیم ییشناسا شوند،یشناخته م یانیکه به عنوان اهداف م یانیم یرهاینگذارد، متغ

 یانیم یرهای. متغکنندمیبه اهداف مورد نظر عمل  یابیدست یبرا تصادآن بر اق قیاز طر یپول یکه ابزارها کنندمیعمل 
در  باشد. بینیپیشقابل  یبه طور منطق دیبا ییکنترل شوند و اثرات آنها بر هدف نها مرکزیبانک توسط  ینسب طوربه دیبا

نجره بازار باز، پ اتیشامل عمل یپول استیس یابزارها انیم نیاست. در ا یپول استیس یانیعرضه پول هدف م ،ایرانمورد 
 است. رهیو غ قانونی ریمجدد، ذخا لیتنز

 ای اعتبار و نهیو هز یبر موجود یرگذاریتأث یبرا یاز ابزارها توسط بانک مرکز یبیبه عنوان استفاده از ترک یپول استیس
 به عنوان توانمیرا  یپول استیس نیهمچن .شودیم فیبه تعادل اقتصاد کالن تعر یابیبا هدف دست یپول در اقتصاد داخل

 یاقتصاد تیپول در اقتصاد در کنار سطح مورد انتظار فعال نهیارزش، عرضه و هز میتنظ یشده برا یاز اقدامات طراح یبیترک
 .کرد فیتعر

استفاده  ایراندر  یپول یهااستیس یو اجرا تیهدا یبرا یپول استیمختلف س یها، از ابزارها، در طول سالبانک مرکزی
دارد.  اریدر اخت یپول استیس یاجرا ایانجام  یبرا یهستند که بانک مرکز ییابزارها یپول استیس یکرده است. ابزارها

شد،  یمعرف (OMOبازار باز ) اتیکه عمل 1۳۹۸باشند. تا سال  میرمستقیغ ای میمستق دتواننیم یپول استیس یابزارها
 صیابزارها سقف اعتبار، تخص نیبود. ا یمتک یکنترل پول مختلف یاز ابزارها یمختلف یهابیبر ترک بانک مرکزی

 و کنترل نرخ ارز بود. کنترل نرخ ذخایر، کنترل نرخ سود ،یاعتباربخش
 دیخر ایمستلزم فروش  OMO .کندیم مبادله بهاداررا با اوراق  پول ی، بانک مرکزOMO ای بازبازار  اتیعمل کیدر 

 هیطح پا، سهابانک ریذخا یبر موجود یرگذاریبه منظور تأث یتوسط بانک مرکز بین بانکیدر بازار  طیاوراق بهادار واجد شرا
در هر  یاهبه طور گسترد مهم یاستیابزار س کیبه عنوان موضوع  نی. ااست یو مال یپول طیشرا یسطح کل جهیو در نت یپول

 کیرو، به عنوان  نیو از ا وجود دارددر این زمینه  یکم یرسم هایلیشود، اما تحلیم بحث یاقتصاد پول یکتاب درس
 اثرات آن به طور کامل درک نشده است. ،کیموضوع تئور
از آنجا که بازار بین بانکی زیرساخت انجام  2بخش در شود: یم یدهسازمان ریبه شرح ز گزارش هیمقدمه، بق نیپس از ا

 ۳. بخش شودعملیات بازار باز است، به حقایقی در خصوص بازار بین بانکی در برخی کشورهای منتخب و ایران پرداخته می
اثر ضمن معرفی  ۴در بخش شود. است پرداخته می پولی گذاریسیاستبرای  یرمستقیمغبه ٰعملیات بازار باز که ابزاری 

پرداخته است و  ینگیکنترل نقدبه  ۵بخش شود. ارائه میاثر این ی استخراج لیچارچوب تحل بازار باز اتیعمل یبرا ینگیقدن
گیری پرداخته بندی و نتیجهبه جمع ۷عملیات بازار باز بر نقدینگی آمده است. در انتها بخش  تأثیرحقایق آماری  ۶در بخش 

 است.



 

۳ 

 برای انجام عملیات بازار باز بازار بین بانکی، زیرساختی ۲
 تاعتباری نسبت به معامالت با یکدیگر جه مؤسساتو سایر  هابانکزای بازار پول است که در آن بازار بین بانکی یکی از اج

که اولین و  کنندمیوین ایفا مالی ن هاینظامورزند. این بازار حداقل دو نقش حیاتی در مبادرت می مدتکوتاهمالی  تأمین
دومین  .های سود استی سیاست پولی از طریق راهبری نرخبانک مرکزی در اجرا مؤثرترین نقش آنها مداخله فعاالنه و ممه

 ؤسساتممالی دارای مازاد وجوه به  مؤسساتنقش این است که بازارهای بین بانکی کارآمد، نقدینگی را به شکل مطلوبی از 
انگیزه باالیی برای ایجاد یک بازار بین بانکی کارآمد و قوی  گذارانسیاست، بنابراین .دهنددارای کسری وجوه انتقال می

ادله مالی نیز بتوانند به شکل کارایی به مب مؤسساتدارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود مطلوب نظر خود دست یابد و 
 .نقدینگی در میان خود بپردازند

شده بر اساس  نییتع یداخل یهاتیبا محدود هابانکاست که در آن  یررسمیبازار غ کی یبانک نیبازار ببه عبارت دیگر 
 یمهم ارینقش بس یبانک نیسو، بازار ب کیدهند. از یوام م گریکدیو به  رندیگیوام م گریکدیموسسه، از  کی پذیریریسک

را  یاستیبهره س یهاتا نرخ کنندیبازار مداخله م نیدر ا یمرکز یهااواًل، بانک رایز کند،یم فایا یداخل یمال یهاستمیدر س
بازار  کی قیاز طر به ذخایر ازمندیو ن ذخایر مازاددارای  یهابانک نیب تواندیکارآمد م ینگیانتقال نقد اً،یکنند و ثان تیهدا

دهد که یم اننش یرمطالعات نظ ن،ی(. عالوه بر ا2012و همکاران،  ای؛ آچار2001 ن،یفورف)شود. خوب انجام  یبانک نیب
-200۷ یجهان یپس از بحران مال (.1۹۸۷ ل،یو گ ای)باتاچار کنندمیرا فراهم  سکیر تسهیمامکان  یبانک نیب یبازارها
 لیها به دلبحران ممکن است در طول یبانک نیبازار ب قیکارآمد از طر سکیر تسهیمکه  دهدی، مطالعات نشان م200۹

 رخ ندهد. یدهو اصطکاک بازار در بازار وام یاخالق مخاطرات
 شروع قطهن بازار این پولی دارد و به عبارت دیگر هایسیاستبازار پول بین بانکی نقشی اساسی در اجرای از سوی دیگر، 

در این  (overnight) یک شبه هایسپرده نرخ صنعتی کشورهای در و است پولی هایسیاست هایتکانه انتقال مکانیزم
ی دارای نرخ بازار بین بانک کنندهتعیینبازار، هدف عملیاتی بانک مرکزی است. بنابراین اطالع از عملکرد این بازار و عوامل 

 .اهمیت باالیی است
با شوک هابانکهای نقدینگی است. در هر دوره جهت مقابله با شوک هابانکای بازار بین بانکی، کمک به یکی از کارکرده

سازد. در همین راستا، می متأثرگردند که حساب پرداخت در هر روز و عملیات تجاری روزانه آنها را قدینگی مواجه میهای ن
ها و کاهش اثرات آن، در یک بازار غیر ساختار یافته و به صورت مذاکرات با هدف مدیریت و هموار کردن این شوک هابانک

نمایند. نکته قابل توجه در این بازار، غیربورسی و می هابانکگیری با دیگر دهی و وامبه وام اقدامOTC) ) یررسمیغ
دهی ر انتخاب طرف قرارداد، شرایط واموه بالر با اختیار بیشتری عگردد بازیگران بازاغیررسمی بودن آن است که سبب می

ای نقدینگی که با آن مواجه هستند و هشوک یهموارسازهای تجاری جهت مدیریت و بانک .گیری را نیز معین نمایندو وام
توانند در قالب وه بر استفاده از ظرفیت بازار بین بانکی میالری نقدینگی مازاد روزانه خود، عگذاهمچنین به منظور سرمایه

 و یا نزد آن بانک )پنجره تنزیل)ت دریافت کرده المستقیماً از بانک مرکزی تسهی های بانک مرکزی،ها و چارچوبسیاست
 در نظر بگیریم، همواره r̅ ت راالتسهیو نرخ دریافت  r گذاری در بانک مرکزی رانرخ سپرده کهیدرصورتگذاری نمایند. سپرده
r̅ > r نرخ پنجره تنزیل شوند که بتوانند با نرخ کمتر از بانکی میوارد بازار بین یدر صورت هابانکدر این شرایط  .خواهد بود
وام بین  (های مربوطهبا در نظر گرفتن صرف ریسک(گذاری تر از نرخ سپردهالو همچنین با نرخ باریافت نموده ت دالتسهی

 (.1۳۹۹)راعی و همکاران،  نمایندبانکی پرداخت 
ی، آنها از بانک مرکز ، کاهش اضافه برداشتهابانکباری، بهبود مدیریت نقدینگی های پولی و اعتسیاست مؤثرتراجرای 

در جهت  هابانکیالت از این طریق توان مالی و امکان کاهش نرخ سود تسه هابانکهیز منابع برای های تجکاهش هزینه
 .کندیماز نتایج مطلوبی است که توسعه و تعمیق بازار بین بانکی ریالی فراهم  گذارییهسرمامالی واحدهای تولیدی و  تأمین

اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور 
ن اساس نماید. بر ایبانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می

در واقع نرخ بازار بین  .رودپولی به شمار می گذاریسیاستهای چالش ینترمهمبرآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از 



   
 

۴ 

پولی برای هدایت  گذاریاستسگیرد و در بازار شکل می هابانکتی المعام سازوکار بر اساسبانکی در بازه کریدور نرخ سود و 
 انرخ سود بازار بین بانکی باید برآوردی از نرخ سود بازار داشته باشد تا با اجرای عملیات بازار باز نرخ سود بازار بین بانکی ر

 .به سمت نرخ سود سیاستی هدایت کند
نوز هو ارتباطات متقابل انجام شده است،  یبانک نیبازار ب سکیدر مورد ر راًیکه اخ یاریوجود مطالعات بس رغمیعل

اجازه  هابانکبه  یبانک نیکه بازار ب میدانی. موجود دارد، کندیچگونه کار م یبانک نیبازار ب اطالعات کمی در مورد اینکه
را  انیمشتر وکارکسباز  یبهره و نرخ ارز ناش یهاسکیر نیکنند و همچن لیتعدها را یها و بدهییدهد تا حجم دارایم

رد. عالوه هر کشور وجود دا یدر بخش بانک یبانک نیدر استفاده از بازار ب هابانک نیب یادیرو، تفاوت ز نیکنند. از ا تیریمد
باشد کامالً ثابت  یافق طوالن کیدر  یبانک یهاتیبه کل موقع یبانک نیب یهاتیبت فعالنس نیانگیرسد میبه نظر م ن،یبر ا

(BIS ،1۹۸۳با .) سهم وام و استقراض  نیانگیم 1شکل  است.تفاوت مکشورها  نیدر ب یبانک نیبازار ب تیحال، موقع نیا
دهد. در طول یرا نشان م ایتانیآلمان و بر ، ژاپن، فرانسه،متحدهیاالتا یتجار یهابانک یهاییاز کل دارا یبانک نیب

در فرانسه  شود،یم یریگاندازه هاییاز کل دارا یبانک نیکه با سهم وام ب یبانک نیب یده، اندازه وام201۴-2000 یهاسال
که با سهم سپرده یبانک نیب یهابود. به طور مشابه، اندازه سپرده متحدهیاالتااز ژاپن و  شتریب یتوجهآلمان به طور قابل و

 متحدهیاالتااز ژاپن و  شتریب یدر فرانسه و آلمان به طور قابل توجه زیشود نیم یریگاندازهها یاز کل بده یبانک نیب یها
 .ه استبود

 ب-1و  الف-1 یهادهد. شکلیکشورها ارائه م نیرا در ب یبانک نیبازار ب یهاتیاز فعال یکل ینما کیبخش  نیا
از سال  ایتانی، ژاپن، فرانسه، آلمان و برمتحدهیاالتادهد: یپنج کشور نشان م یبانک را برا یهایها و بدهییساختار دارا

 2.۴مدت  نیدر ا متحدهایاالتبرای  بانک یهاییبه کل دارا یبانک نیب یها. به طور متوسط، نسبت وام1200۹تا  2000
 نیو آلمان نسبت وام ب فرانسه درصد قرار دارند. 1۳.2با نسبت  ایتانیدرصد و بر ۴.۹درصد است، پس از آن ژاپن با نسبت 

 متحدهایاالت یهاها، بانکیخصوص بده در .است درصد 22.۵درصد و  2۸.۷ بیترت بهکه  دارند یباالتر اریبس یبانک
درصد  ۹با نسبت  سینگلدرصد و ا ۴.۴درصد دارند و پس از آن ژاپن با نسبت  2را با  یبانک نیب یهانسبت سپرده نیکمتر

 دارند. درصد 2۶.۶و  درصد ۳1.2 بیبه ترت یباالتر اریبس یبانک نیقرار دارند. باز هم، فرانسه و آلمان نسبت سپرده ب

 
 انجمن بانکداران ژاپنو  OECDآمارهای منبع: . یساله بانک 10 یهاییدارا نیانگیم کیتفک الف.1شکل 

                                                                                                                                                                         
 موجود است. 200۹در این خصوص تا سال  OECDآمار ارائه شده در  1



 

۵ 

 
 انجمن بانکداران ژاپنو  OECDآمارهای منبع: . یبانک ساله 10 هایبدهی نیانگیم کیکتف. ب1شکل 

اروپا را در  هیعضو اتحاد یدر سراسر کشورها یداخل یهابانک یهاییبه کل دارا یبانک نیب یهاو سپرده هاوام 2شکل 
دهد. در یکشورها نشان م کیبه تفک یبانک نیرا در مشارکت بازار ب یقابل توجه یهادهد که تفاوتینشان م 201۶سال 

 یبانک نیب یهاها و سپردهوام نیانگیدارد که در آن م ینسبتاً بزرگ یبانک نیب راروپا، آلمان بازا هیعضو اتحاد یکشورها انیم
 0.۷در فنالند  یبانک نیب یهابل، وامرسد. در مقایم 201۶ها در سال ییدرصد از کل دارا 1۳.۵درصد و  11.۴به  بیبه ترت

است.  201۶در سال  یها در استونییکل دارا زدرصد ا 0.02 یبانک نیب یهاکه سپرده یها است، در حالییصد از کل دارادر
ها ییاز کل دارا ٪۵.۷اروپا به شدت متعادل است و به  هیاتحاد یهاهمه بانک یبرا یبانک نیب یهاها و سپردهمتوسط وام

 رسد.یم

 
 نیب یهاها و سپردهشکل، وام نیا. 201۶اروپا در سال  هیاتحاد یدر کشورها یداخل یهابانک یبانک نیب یهاا و سپردههوام .۲ شکل
 یهادهد. دادهینشان م 201۶مستقل در سال  یهاو بانک یداخل یبانک یهاهمه گروه یهاییکل دارا ی ازرا به عنوان درصد یبانک

 منبع: بانک مرکزی اروپا است. 201۵مربوط به انگلستان مربوط به سال 

 یخارج یهابانک تیفعال لیاروپا ممکن است به دل هیعضو اتحاد یاز کشورها یدر برخ هابانکساختار نامتعادل ترازنامه 
در هر کشور  یخارج تیو سهم مالک یو خارج یتابعه و شعب داخل یهاشرکت یبانک نیب یهاییها و داراامو ۳شکل باشد. 

 نیدر دو طرف ترازنامه در ب یبانک نیب مواجهه، یخارج یهابانک یبانک نیب یاهتیپس از احتساب فعالدهد. یرا نشان م
 تیهستند و مالک یحال، لوکزامبورگ و مالت استثنا هستند. هر دو کشور مراکز مال نیتر است. با اعضو متعادل یکشورها
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 بورگلوکزام م،یکنیرا محاسبه م یو خارج یداخل یهابانک یبانک نیب یهاتیفعال کهیهنگامدارند.  ییباال نسبتاً یخارج
در  یبانک نیب یهاها و سپرده، وام201۶اروپا دارد. در سال  هیعضو اتحاد یکشورها نیرا در ب یبانک نیبازار ب نیبزرگتر

 ها هستند.ییدرصد از کل دارا 2۶.۶درصد و  ۳0.۶ بیلوکزامبورگ به ترت

 
ها و سپردهشکل، واماین . 201۶اروپا در سال  هیاتحاد یدر کشورها یو خارج یداخل یهابانک یبانک نیب یهاسپرده ها ووام .3شکل 

 هی)اتحاد یتابعه خارج یهامستقل، شرکت یهاو بانک یداخل یبانک یهاگروه یهاییاز کل دارا یرا به عنوان درصد یبانک نیب یها
سمت  اسیدهد. مقینشان م 201۶اروپا( در سال  هیاتحاد ریاروپا و غ هی)اتحاد یاروپا( و شعب تحت کنترل خارج هیاتحاد ریاروپا و غ

 یهادهد. دادهیسمت راست( نشان م اسیها )مقییاز کل دارا یرا به عنوان درصد یخارج یهابانک تیسهم مالک هانقطه(. چپ
 مرکزی اروپامنبع: بانک  است. 201۵انگلستان مربوط به سال 

 یاروپا برا هیدر اتحاد یداخل یهابانک یهاییرا از کل دارا یاعتبار مؤسساتبه  یکل مبلغ بده سهم ۴شکل  ت،ینهادر 
ر همه د باًی. تقرستندین داریپا یبانک نیب یهاها و سپردهکه وام کنندیم دییتأ ها. دادهدهدینشان م 201۶تا  200۷ یهاسال

و  200۸سال  یبه بحران مالتوان میاست که آن را  افتهیدر طول دوره کاهش  یمتعلق به مؤسسات اعتبار غکشورها، مبال
از  هاییبر کل دارا یداخل یاروپا، مبالغ متعلق به تمام مؤسسات اعتبار هیاتحاد در .دادنسبت  200۹در سال  ورویبحران 

فنالند و قبرس در سال  ،یدوره، تنها رومان نی. در اافتیکاهش  201۶درصد در سال  ۵.۳به  200۷درصد در سال  1۵.۵
 .اندمبالغ استقراضی بیشتری داشته 200۷نسبت به سال  201۶



 

۷ 

 
شکل نسبت  نی. ا201۶و  200۷ یهااروپا در سال هیاتحاد یدر کشورها یداخل یهابانک یبرا یبانک نیب یوابستگ نسبت .4 شکل

 هایگروههمه  یها برایینسبت به کل دارا یاعتبار مؤسسات یدهد که به عنوان کل مبلغ بدهیرا نشان م یبانک نیبازار ب یوابستگ
 رلند،یا ،یمربوط به قبرس، دانمارک، استون یهاشده است. داده فیتعر 201۶و  200۷ یهامستقل در سال یهاو بانک یداخل یبانک

 است. 200۸سال  یبرا ایتانیهلند و بر ،یلوکزامبورگ، لتون ،آلمان

 ینسبتاً همگن، مانند کشورها یکشورها انیدر م یحت ،یبانک نیب یهاتیرا در فعال یادیز راتییها تغداده ،یطورکلبه
 هابانکدر هر دو طرف ترازنامه  یبانک نیعضو، مواجهه ب یحال، در سراسر کشورها نیدهد. با ایاروپا نشان م هیعضو اتحاد

 .شودیم دایدر طول زمان پ یبانک نیب یهاتیدر فعال یادیتنوع نسبتاً ز ن،یا رعالوه بماند. یم یباق زمانهمبه طور 

 در ایران بازار بین بانکی ۲.1
 و همچنین کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در جلسه ۸۳مهر  1۸شورای پول و اعتبار در جلسه هزار و سی و یک در تاریخ 

ریالی و دستورالعمل اجرایی مربوطه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون  ، مقررات حاکم بر بازار بین بانکی۸۳دی  2۷
رسماً  ۸۷تیر  1۸های متقاضی فعالیت در بازار مذکور، نهایتاً از ربا به تصویب رساندند. این بازار پس از پذیرش عضویت بانک

 .شروع به کار کرد
، مدتاهکوتدر  هابانکمالی منابع مورد نیاز  تأمینهیل و تس هابانکهدف از تشکیل بازار تقویت مدیریت نقدینگی 

 .پولی کشور است هایسیاستبرقراری انضباط پولی و اجرای مؤثرتر 
ات، ، هماهنگی، تدوین مقرریدهسازمان، یزیربرنامهبازار، کلیه امور مربوط به  کنندهیمتنظبانک مرکزی نیز به عنوان 

 .کندمیپولی در بازار شرکت  هایسیاستنظارت، کنترل و تسویه معامالت را بر عهده داشته و جهت اعمال 
. ردازندپیمحضور دارند و به فعالیت های کشور در آن وجود دارد که همه بانکدر کشور یک بازار بین بانکی در حال حاضر 

هایی ه بانکک صورتکنند؛ به این می برطرفدر این بازار، نیازهای نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر  هابانک
ورت صبا نرخ سود بین بانکی  وانتقالنقلگذارند و این دارند می کسریهایی که که مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانک

 نابع مواجهبا مازاد مو اگر  یابدمیافزایش  سود بین بانکی باشد، نرخ مواجهمنابع با کمبود کی اگر بازار بین بان پذیرد.می
 شود.باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می

 عهدهر بکند و مدیریت این نرخ را بینی میو مازادها را پیش هاکسریمنابع بازار بین بانکی، رصد بانک مرکزی از طریق 
ار که در اختیار دارد نرخ سود باز یبانک مرکزی با دو ابزار .گذاردهای اقتصاد اثر میگیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخمی

در روش  .بازخرید به شکل توافقاین اوراق  یدوفروشخر، و یاوراق دولت قطعی یدوفروشخرکند؛ می مدیریتبین بانکی را 
ول خرد و پمی هابانکرا از  هابانکابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی من کسری، اگر بازار با اول
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ر در روش دوم، بانک مرکزی د .کندو یا تثبیت می کنترلدهد و به این شکل، با تزریق منابع نرخ را در اختیار آنها قرار می
در د و کنمی یآورجمعمنابع اضافی را فروخته و  هابانکشد، اوراق را به صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه با

 .گرداندیبرمرا  هابانکو منابع  کنداوراق را از آنها خریداری می ،سررسید، برعکس
از  دهد نرخمند است. برای کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزی اجازه نمیقاعده گیریاعتباربانک مرکزی  دیگرابزار 

ف به وضع نرخ ک. که همان کریدور نرخ سود یا داالن نرخ سود است کندتر رود و کف و سقفی وضع میحدی باالتر یا پایین
کرده و بانک مرکزی  یگذارسپردهد بانک مرکزی تر از نرخ سود بازار خواست نزپایین با نرخ عناست که اگر بانکی منابعیاین م

بگیرند،  نتوانستند از یکدیگر قرض هابانکتعیین نرخ سقف نیز به این معناست که اگر  د.دهمی به آن منابعرا نرخ سود کف 
داالن  کدر واقع، نرخ سود بین بانکی در ی. توانند با نرخ سقف تسهیالت بگیرندبا گذاشتن وثیقه نزد بانک مرکزی، می

. درصد تعیین شده است 22درصد رسیده است و نرخ سقف نیز  14به  10کند که در حال حاضر، نرخ کف از حرکت می
گیری نیز وجود دارد. وثیقه به نام بانک مرکزی بلوکه درصد یک حالت وثیقه 22که وجود دارد این است که در نرخ  یانکته

است. اما اگر بانک در طول  مدتکوتاهشود و باید توجه شود که این بازار اعطا می هابانکدرصد به  22شده و منابع با نرخ 
مدت  .تواند اقدام به توافق بازخرید کندروز به مشکلی بر بخورد یا به عبارتی به منابع اضطراری نیاز داشته باشد، می

 .ید کنندگیری را تمدایتاً تا دو هفته، مدت قرضتوانند نهمی هابانکیک شب است اما  معموالًگیری در بازار بین بانکی قرض
کند چراکه عمالً دو اختیار وجود دارد؛ یک اختیار توافق باز خرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری می

نترل هدف ک .شودخرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می
یات عمل .نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند

 .شوددر روزهای چهارشنبه انجام می معموالًبازار باز در بازار بین بانکی 

 
 مرکزی( م کریدوری )منبع: بانکبا وجود سیست 1۳۹۹عملکرد بازار بین بانکی در سال  .۵ شکل

به غیر از نرخ سود بازار بین بانکی  ،1۳۹۹مشخص است با اعمال کریدور نرخ سود در سال  ۵که از شکل  طورهمان
آبان(، در کریدور حرکت کرده و انحرافی از آن نداشته است. بنابراین وضع سیستم  2۴مهر تا  22) ماههیک حدوداًای دوره

 ثرمؤتواند در حرکت به سمت نرخ سود سیاستی مد نظر بانک مرکزی ند میماجرای دقیق و ضابطهکریدوری در صورت 
 باشد.



 

۹ 

 در ایران بانکیروند تاریخی عملکرد بازار بین ۲.۲
آورده شده است. متوسط حجم روزانه معامالت،  1۳۹۹عملکرد بازار بین بانکی ایران از سال شروع فعالیت تا سال  1در جدول 

رشد حجم معامالت نسبت به سال قبل و میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در این جدول مشخص شده است. 
 ،باالیی در حجم روزانه معامالت داشته است نسبتاًکی رشد که مشخص است با گذشت زمان بازار بین بان طورهمان

 به نظردرصد پایه پولی در همان سال رسیده است که  1۷حجم معامالت این بازار به حدود  1۳۹۹در پایان سال  کهیطوربه
 حجم قابل قبولی است.

 1جدول 
 مختلف فعالیت یهاسالعملکرد بازار در 

 میانگین موزون نرخ )درصد( رشد حجم معامالت نسبت به سال قبل )درصد( لیارد ریال(متوسط حجم روزانه )هزار می سال
1۳۸۸ 0.۴ - 1۵.۵ 
1۳۸۹ 1.۵ 2۷۵ 1۴.۴ 
1۳۹0 ۴.۶ 20۶.۶۷ 1۸.۴ 
1۳۹1 ۴ 1۳.0۴- 21.۶ 
1۳۹2 10.۴ 1۶0 2۳.2 
1۳۹۳ ۳۸.1 2۶۶.۳۵ 2۷.1 
1۳۹۴ ۷۴ ۹۴.2۳ 2۴.۵ 
1۳۹۵ 10۶.۴ ۴۳.۷۸ 1۸.۶ 
1۳۹۶ 220.1 10۶.۸۶ 1۸.۷ 
1۳۹۷ ۳۶۹.۵ ۶۷.۸۸ 1۹.۷ 
1۳۹۸ ۶۶۸.۴ ۸0.۸۹ 1۸.۹ 
1۳۹۹ ۷۷۵.۳ 1۵.۹۹ 1۷.۵ 

 

 )منبع: بانک مرکزی( . میانگین موزون نرخ معامالت بازار۷ شکل   )منبع: بانک مرکزی(    ت بازار. متوسط حجم روزانه معامال۶ شکل

 پولی گذاریسیاست یرمستقیمغعملیات بازار باز، ابزار  ۳
و با این منظور بانک مرکزی به اجرای سیاست  ستا هایکی از اهداف اصلی هر بانک مرکزی بحث کنترل تورم و ثبات قیمت

برای اجرای سیاست پولی های مرکزی از ابزارهای مختلفی از بانک هرکدامهای گذشته در دههپردازد. پولی در اقتصاد می
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با گذشت چند دهه و با  .مانند حجم نقدینگی یا پایه پولی بود 1های پولیکنترل کلترین آن نیز کردند که مهماستفاده می
برای های مرکزی به این نتیجه رسیدند که ابزار نرخ سود تکامل یافتن سیاست پولی و مباحث مربوط به اقتصاد کالن، بانک

، نرخ مد نظر باشدها به عنوان هدف نهایی یمتتواند کاراتر باشد. در واقع اگر کنترل تورم و ثبات قمیاجرای سیاست پولی 
اد اقتصشرایط موجود به با توجه بنابراین . مورد توجه باشد به عنوان هدف میانیتواند میسود سیاستی در بازار بین بانکی 

 مدتیانمدر که آن نرخ سود بتواند  شودمی، یک نرخ سودی تعیین وجود داردکه برای اقتصاد کالن از هر نظر  یاندازچشمو 
همان نرخ سود بازار بین بانکیِ مطلوب و مد نظر بانک مرکزی نرخ سود سیاستی  .به نرخ تورم هدف برساندبانک مرکزی را 

ضای هر زمان با توجه به فدر  قابل دستیابی است.با استفاده از عملیات بازار باز  وتعیین شده  است که توسط این بانک
 ،مطلوب در بانک مرکزی تصویب نرخ سود بازار بین بانکی با شود وتعیین میرخ سود سیاستی اقتصادی یا نرخ تورم هدف، ن

، نرخ سود بازار بین بانکی به نرخ سود شودبا استفاده از خرید و فروشی که در عملیات بازار باز در بازار بین بانکی انجام می
 شود.رسانده می مد نظرسیاستی 

کند. در صورت وجود از ثبات این نرخ حمایت می ، بانک مرکزیدر بازار به دست آمد مرکزیبانک زمانی که نرخ هدف 
آید که بانک مرکزی وارد بانکی پدید میدر بازار بین بین بانکیگرایش به کاهش در نرخ منابع  ،هابانکمازاد خالص در ذخایر 

اد را جذب کند. در حالت کمبود ذخایر نیز بانک کند این ذخایر مازسعی می بدهیعمل شده و با سیاست فروش اوراق 
گیری نرخ کند. بانک مرکزی به این علت اقدام به هدفمبادرت به خرید اوراق و عرضه ذخایر می سودمرکزی برای حفظ نرخ 

دهد. قرار می الشعاعتحتدر اقتصاد را  سودهای تمامی نرخ یماًمستقکند که این نرخ در بازار بین بانکی می بین بانکیمنابع 
، به ذخایر است هابانکهای شبانه بین بانکی که تابع فراهم بودن ذخایر بانکی و دسترسی در وام بین بانکینرخ منابع 

شود. بنابراین بانک مرکزی هدف خود در تأثیرگذاری بر نرخ نمودی از وضعیت دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد محسوب می
بر نرخ  تأثیراز طریق  صرفاًهای مختلف، بلکه در تمامی انواع بازارها با نرخ سودبر نرخ  تأثیریق در اقتصاد را نه از طر سود

موجود در اقتصاد را ایفا  سودهای کند با علم به اینکه این نرخ نقش خط دهنده به تمامی نرخپیگیری می بین بانکیمنابع 
از طریق مزایده و مناقصه پس از تعیین یک قیمت پایه بایست میت بانک مرکزی در عملیات بازار باز الکند. کلیه معاممی

کند که بانک مرکزی در انتخاب طرف معامله در خرید یا فروش اوراق بر اساس ای ایجاب میانجام شود. در واقع اصول حرفه
پذیرد. علت رقابت قیمتی صورت  بر اساسباز و  کامالًار میل مجریان خود تصمیم نگیرد بلکه این انتخاب از دل یک باز

 .این سیاست به عملیات بازار باز نیز همین مطلب است یگذارنام
تصمیم گرفت از ابزار عملیات بازار باز برای کنترل و مدیریت نرخ سود بازار  1۳۹۸ایران نیز در دی ماه سال بانک مرکزی 

ان یک ها )کنترل تورم(، از عملیات بازار باز به عنوبه منظور دستیابی به ثبات قیمت بانک مرکزی بین بانکی استفاده کند.
بانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی سود یک شبه بازار بین پولی جهت هدایت نرخ گذاریسیاستابزار غیرمستقیم 

ز تنها به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف تردید بانک مرکزی از عملیات بازار باکند. بیدر این بازار استفاده می
پولی استفاده خواهد کرد، لیکن اجرای این عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعددی از جمله افزایش  گذاریسیاست

 .است همانند اوراق بدهی دولتی های مالینقدشوندگی دارایی

 ؟شودیداده م حیابزارها ترج ریبر سا بازبازار  اتیچرا عمل ۳.1
 یعددبه عوامل مت نیدوره مع کی یهدف برا کیبه  یابیدست یبرا یپول استیاقدام س کی یدر اجرا استیانتخاب ابزار س

 دارد که عبارتند از: یبستگ
قدرت و  ( وریخ ایوجود دارد  یقو یبازار اوراق بهادار دولت ایآ نکهیا یعنی) یمال ستمیتوسعه و ساختار س تی( وضعالف

 ؛مستقل یهااندازه بانک
 و است؛یو وسعت اقدام س تی( ماهب

                                                                                                                                                                         
1 Monetary Aggregates 
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 یپول هایآن بر کل تأثیر زانیو م یی( سرعت پاسخگوج
 تر است، زیرا:عملیات بازار باز نسبت به سایر ابزارهای سیاست پولی مناسب رسد کهیبه نظر م

 ابزارها دارد. رینسبت به سا یمشخص تیمز یاقتصاد دهیچیپ یایدر دن نآ یریپذانعطاف لیبه دل بازبازار  اتی)الف( عمل
 مستیتحوالت نوظهور در سو  طیکامل شرا یافشا یبرا یدارند و در مواقع دادهایبه عقب ماندن از رو لیها تما)ب( داده

 شوند،ینجام ما گامبهگام ای یجیصورت تدرمعموالً به هااستیدر س راتییتغ ایها انطباق ل،یدل نی. به همستندین یکاف یمال
 یبه آسان گذار،استیس یبرا یتحوالت واقعو  طیکه الزم باشد، با مشخص شدن شرا انها را هر زمآن توانیم کهیطوربه

 توان از آنیم رایاست ز یپول استیس گامبهگامانطباق  یابزار مناسب برا نیبازار باز بهتر اتیعمل معکوس کرد. ایاصالح 
تر استفاده کرد. آنها نسبتاً کوتاه یزمان یهادورهدر  ریبزرگ در ذخا راتییانجام تغ ایک کوچ یاستیشروع اقدامات س یبرا

زار با اتیعمل ن،یدر معرض اصالح و معکوس شدن هستند. بنابرا وبه سرعت انجام شوند  توانندیمستمر دارند، م تیماه
، عمل تکاراب تیو تقو لیتکم یابزارها فقط برا ریدر سا راتییبا تغ ،یعموم یپول یهااستیس یرا در اجرا یرهبر تواندیباز م

 .(1۹۹0خوزه، )سن ردیبه عهده بگ
 تأثیرداد.  رییبازار آزاد تغ اتیتوان آن را به اندازه عملینم رایباشد ز یرناپذانعطافتواند یابزار م کیبه عنوان  قانونی ریذخا

اشد که در ب یاگونهبه یمال ستمیکه ساختار س یزمان ژهیوممکن است نامطلوب باشد، به رهیمکرر در نسبت ذخ راتییتغ
ست ممکن ا قانونی ریمکرر ذخا شیوجود داشته باشد. به عنوان مثال، افزا یادیز تفاوت هابانک نیب ینگیسطوح نقد

شکل م راتییتغ نیبا ا یسازگار یممکن است برا هابانک نیا رایسوق دهد، ز یرا تا مرز فروپاش فیکوچک و ضع یهابانک
بدون بازده  ایکم  یهاییرا به سمت دارا انکاز وجوه ب یباال، بخش قابل توجه ازیمورد ن ریذخا ن،یکنند. عالوه بر ا دایپ

اگر احساس  نی. بنابراشودیم یبانک ستمیکه باعث ممانعت از توسعه س دهدیم شیرا افزا یگرواسطه نهیو هز کندیمنحرف م
 ارابز نیتوان از ایوجود خواهد داشت، م یمدت طوالن یبرا ایمدت است  یطوالن ریجذب ذخا ای تأمینبه  ازیشود که ن

 استفاده کرد.
مجدد،  لینباشد. پس از اعالم نرخ تنز یرپذانعطافبازار آزاد  اتیممکن است به اندازه عمل زیمجدد ن لیبه طور مشابه، تنز

 یهالیتعد غمریعل راینباشد، ز یو فور قیممکن است نادق یهدف پول یرو تأثیرآن را حفظ کرد.  یمدت دیبا یدنظرتجدقبل از 
 نکهیها وجود داشته باشد، مگر امجدد وام لیتنز یبرا یتوجهقابل یتقاضا تواندیرو به باال در نرخ، همچنان م

 د.شون نییتع ییهاهیسهم ای یکم یهاتیمحدود
گرفت که  جهیتوان نتیدهد، نمیابزارها نشان م ریبازار باز را در مقابل سا اتیعمل ینسب یهاتیکه موارد فوق مز یدر حال

، مهم است یپول استیهر اقدام س یاست. آنچه در اجرا یکاف یپول استیبه اهداف و اهداف س یابیدست یبرا خودیخودبه
 است. یمختلف در دسترس بانک مرکز یدر استفاده از ابزارها یثبات و هماهنگ

 گذارد؟یم تأثیربازار باز چگونه بر عرضه پول  اتیعمل ۳.۲
یکنترل عرضه پول انجام م یاوراق بهادار برا ریو سا بهادار دولتیفروش اوراق  ای دیرا با خر بازبازار  اتیعمل بانک مرکزی

کاهش دهد و بسته به اهداف  ایرا گسترش  یبانک ستمیمقدار پول در س تواندیم بانک مرکزیها، تراکنش نیدهد. با ا
بانک است که  یدیکل هایاز ابزار یکیبازار باز  اتیعملباالتر ببرد.  ای ترنییرا پا مدتوتاهک سود یهاخود، نرخ یپول استیس

و  هابانک رهیذخ مانده رییبازار باز تغ اتیکند. هدف از عملیخود از آن استفاده م یاستیبه اهداف س یابیدست یبرا مرکزی
دهد.  شیاوراق بهادار، عرضه پول را افزا دیتواند با خریم بانک مرکزی است. جیرا سود یهادر نرخ یواکنش راتییتغ جادیا

اکنون پول  اندهندگوام رایز ،اعمال کند یبازار فشار نزول سود یهابر نرختواند یمبانک مرکزی ، افزایش عرضه پولبا 
با  بانک مرکزی، عرضه پول را کاهش دهد. فروش اوراق بهادارتواند با یمبانک مرکزی  نیهمچندارند.  عیتوز یبرا یشتریب

را که  یوجوه زانیو مکاسته  هابانکدر دسترس  پولی ریذخاحجم تواند از یترازنامه خود، م موجود درفروش اوراق بهادار 
 در دسترس دارند کاهش دهد. اعتبارارائه  یراب هابانک
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ال در ح بانک مرکزیکه  ی. زماننماید تیجهت اقتصاد را هدا داردبازار باز تالش  اتیعملگذار پولی با انجام سیاست
اًل معموعمل  نیکند. ا کیرا تحر یدر تالش است تا رشد اقتصاد این بانکعرضه پول است،  شیاوراق بهادار و افزا دیخر

 دارد. یرا در پ شتریب یرونق اقتصاد یطورکلبهو  شتریاشتغال ب التر،با یرشد اقتصاد ،یفشار تورم شیاثر افزا کی
دار با فروش اوراق بها بانک مرکزی ،منقبض شود دیاز حد باال رفته و اقتصاد با شیب یکه فشار تورم یزمان نیهمچن

که  یاقتصاد یهارا کاهش و تورم را مهار کند. متأسفانه، دوره ی، رشد اقتصادشیرا افزا ی بهرههاکند تا نرخیتالش م
فعاالن  یاعتبار را برا افتیدر نیشود. همچنیم یکاریب شیباعث افزا یبه طور سنتشود اعمال می یانقباضسیاست پولی 

 کند.یم ترپرهزینه تر واقتصادی سخت
 یرشد اقتصادتقویت  یگسترش عرضه پول برا 1-۳-۲

ازار بین بعرضه پول در اقتصاد با هدف کاهش نرخ وجوه  شیبه دنبال افزا بانک مرکزی ،یرکود اقتصاد ایرکود  کیطول  در
اداره عملیات بازار باز بانک کار،  نیانجام ا یبرا دهند.یوام م گریکدیشبه به  کیبا آن  هابانککه  ینرخ -است  بانکی

 زیوار دارانیکند و پرداخت را به حساب خریم یداریخر هی یا اسناد خزانهبداوراق  یمال مؤسسات ریو سا هابانکاز مرکزی 
وجوه  نیتوانند از ایم هابانکدهد و یم شیدارند افزا اریدر اخت یو مؤسسات مال هابانکرا که  یپول زانیامر م نیکند. ایم

 استفاده کنند. تسهیالت ارائه یبرا
 بیرغت دریافت تسهیالتبه  وکارهاکسبصاحبان کنندگان و مصرف، نرخ بهره و متعاقب آن کاهش پولافزایش عرضه با 

 یدهایو خر یابدمی شیافزا هاگذارییهسرماکنند، یمصرف م شتریب کنندگانمصرف به لحاظ نظری ،در نتیجه. شوندمی
 شیعه، افزاتوس یبرا شتریب یهافرصت یبه پول به معنا شتریب یرسها، دستشرکت ی. براپذیردصورت می یشتریعمده ب

 موجود است. یهایپرداخت بده ایتعداد کارمندان 
 هامتیق تیتثب یعرضه پول برا محدود کردن ۲-۳-۲

محدود  ندیفرآ بانک مرکزیرسد، یخود م شیشود و تورم به مرز منطقه آسایم دچار رونقاز حد  شیکه اقتصاد ب یهنگام
خارج  یمال ستمیفروشد، پول را از سیم هابانکرا به  بهاداراوراق  بانک مرکزی یرا انجام خواهد داد. وقت کردن عرضه پول

یشود و افراد و مشاغل را از استقراض منصرف مینرخ بهره م شیامر باعث افزا نیا دهد.یکند و عرضه پول را کاهش میم
 یگذارهیسرما کمتر و رندیگیوام مکمتر کنند، یمصرف مکمتر کنند، یخرج مکمتر  کنندگانمصرف ،به لحاظ نظریکند. 

اگرچه خطر  ،است یرشد اقتصادکاهش کاهش تورم و  این کار تأثیرتر خواهد شد. ها گرانتوسعه شرکت نیکنند. همچنیم
 .نیز وجود دارد یکاریب شیافزا

 بازار باز اتیعمل یبرا ینگیاثر نقد ۴
مورد بحث  شهیاست که هم یموضوع ر،یخ ای کندیم رییعرضه پول تغ رییمدت در پاسخ به تغبهره کوتاه یهانرخ ایآ نکهیا

 استیس یاجرا یبرا بانک مرکزی ییدرک توانا یبرا ،آن ییشناسا است که «1ینگیاثر نقد»معروف به  ده،یپد نیاست. ا
ت است: متفاو یبلندمدت و روزانه را مورد بحث قرار داده است. شواهد اول ینگیدو نوع اثر نقد اتیادب است. بسیار مهم یپول

یدر عرضه پول پاسخ م رییبه تغ مدتکوتاهبهره  یهاکه نرخ انددادهاز محققان نشان  یماهانه و ساالنه، برخ یهادر افق
 هاتفاوت (.1۹۹2، ۳و گوردون پرید )لکننینم دایرا پ یریتأث نیچن گرانیکه د ی(، در حال1۹۹۸ ،2هوفیدهند )برنانکه و م

یکه نشان م شود،یم یمختلف عرضه پول ناش یارهاینمونه و مع یهااز مشخصات، دوره برآورد شده ینگیدر اثرات نقد
ر واقع، د. ستین داریدر طول زمان پا ای یقو یبلندمدت وجود داشته باشد، لزوماً از نظر اقتصادسنج ینگیاگر اثر نقد دهد

ه از عرض یترمرتبط اریبه دفعات ماهانه با استفاده از مع ینگیبر اثر نقد یمبن ی( شواهد200۸) رالپیکارپنتر و دم راً،یاخ
ه از عرض ترمرتبط فیتعر نی. مطابق با انمودندارائه  ینیتمر نیچن یبرا -شده در فدرال رزرو  ینگهدار یهامانده -پول 

                                                                                                                                                                         
1 Liquidity Effect 
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3 Leeper and Gordon 
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ار بین بازوجوه  مؤثرروزانه، نرخ  تناوبشده است: در  افتی یروزانه به طور مکرر و قو ینگینقد ثربر ا یمبن یپول، شواهد
(، تورنتون 1۹۹۸) لتونی(، هم1۹۹۷) لتونیهم قاتیرود. تحقیتر منییدر عرضه پا رمنتظرهیغ شیدر واکنش به افزا بانکی

و  کندیم رییتغ یروزانه بسته به روز دوره نگهدار ینگیاثر نقد نیا که دهدینشان م (200۶a) رالپی(، و کارپنتر و دم2001)
 کنند. تأمینخود را  ازیمورد ن ریتوانند ذخایم هابانککه  یروز نی. آخرشودیمشخص م هیدر چهارشنبه تسو ژهیوبه
 .(2010ی، کلو  جادسون)

که  یمتیشبه وجوه فدرال است. نرخ وجوه بازار بین بانکی، ق کیعرضه وجوه فدرال و نرخ  نیب یرابطه منف ینگیاثر نقد
به عنوان ابزار  شود،یمذاکره م بانک مرکزی یهاحساب نیشبه ب کی یهاوام ی( براهابانک) یگذارمؤسسات سپرده نیب

. در است به اقتصاد استیانتقال س ندیدر فرآ ریناپذییجدا یوندیپ ن،یو بنابرا کندیعمل م یپول استیس یاجرا یبرا یاصل
به اشاره دارد. ش کی یدهوامعرضه وجوه بازار بین بانکی و نرخ  نیبه رابطه خاص ب ینگیوجوه بین بانکی، اثر نقد ازارب نهیزم

 .(2011، کوپچاک) شودمیباعث کاهش نرخ وجوه بازار بین بانکی  ذخایر ماندهعرضه  شیافزا
شده توسط  ینگهدار هایماندهکرد تا عرضه یبازار باز اجرا م اتیا انجام عملرا ب یپول استیفدرال رزرو س ،یبه طور سنت

 نییهماهنگ کند تا وجوه فدرال حول نرخ هدف تع هاماندهآن  یرزرو را با تقاضا برا یاهدر بانک گذاریسپرده مؤسسات
 یدگیرس یبرا یعرضه را تا حد اعتباریکمیسیون که  ییمعامله شود. از آنجا (FOMC) فدرالبازار آزاد  تهیشده توسط کم

دارد. به  وجود کیکالس زمانهممشکل  کیتقاضا،  یمنحن بیش نی، هنگام تخمکندمی میروزانه تقاضا تنظ راتییبه تغ
 ی ذخایرهامانده یعرضه و تقاضا برا یاصل یاجزا یبخش به بررس نیا ،یبعد وتحلیلیهتجز یبرا نهیزم شیمنظور ارائه پ

 .پردازدمی
 جادیاو  هیتسو یازهایپوشش ن ره،یبه برآوردن الزامات ذخ ازین لیبه دل پذیرسپرده  مؤسساتتوسط  هامانده یتقاضا برا

 رهیبرآورده کردن الزامات ذخ یکه برا ییهامانده شود.یم جادیا هیتسو یازهاین ای رمنتظرهیغ رهیدر برابر مانده ذخ 1بالشتک
 یهاشوند. ماندهیم دهینام قانونی رهیذخ یهامانده ستند،یوجوه نقد صندوق ن ینگهدارشوند که تحت پوشش یم ینگهدار

که در درجه  کنندیموافقت م پذیرسپرده مؤسسات هستند که ییهامانده ،«یقرارداد هیتسو هایمانده» ایمربوط به خدمات 
 مربوط به خدمات پرداخت، نگه دارند. یازهایپوشش ن یاول برا

از  بازار، طیمتفاوت باشد. با در نظر گرفتن شرا دیگر به روز یاز روز یتواند به طور قابل توجهیم هامانده یتقاضا برا
مورد  یاتقاض توانمیو کارگزاران،  هابانکو بحث با  یاهفته 2 یپرداخت مورد انتظار، روز دوره نگهدار یهاانیجمله جر
 رآورد کرد.ب روزی هر استیرا در هدف س هامانده یانتظار برا

 ریو سا تنزیل، استقراض پنجره بانک مرکزی دیبازخر یاوراق بهادار و قراردادها پرتفوی عمدتاً توسط ریذخا ماندهعرضه 
 شود.یم نیی، تعمعروف هستند« عوامل مستقل»، که به عنوان بانک مرکزیاقالم موجود در ترازنامه 

 یتقاضا )معکوس( برا ی. منحنکندمیخالصه  هامانده یرا برا عرضه و تقاضاشده  فیچارچوب تلط کیالف -۸شکل 
. ابدییم شیبا کاهش نرخ وجوه فدرال افزا هامانده یاست که تقاضا برا نیفرض بر ا رایز ،شیب نزولی دارد رهیذخ هایمانده

 بازبازار  اتیصرفاً توسط سطح عوامل مستقل و عمل رهیمانده ذخ یاعرضه بر یاست. منحن ینگیاثر نقد یمنحن نیا بیش
 بانک رایز ابدییگسترش م هیبا نرخ اعتبار اول یشود. سپس به صورت افقیم نییتع هیکمتر از نرخ اعتبار اول یهابا نرخ
بازار  یهاماندهو عرضه کل  کندمیرا با آن نرخ تقاضا  یادیز یهاماندهبازار تنگ است،  طیکه شرا زانیبه همان م مرکزی

 دهد.یم شیرا افزا بین بانکی
دف با نرخ ه یگهگاه به طور قابل توجه بازار بین بانکینرخ مؤثر روزانه وجوه  ،کمیسیون اعتباری یهاتالش رغمیعل

ماندهعوامل مستقل منجر به عرضه  ینیبشیبزرگ در پ یکه خطاها دهدیرخ م یاغلب زمان یانحرافات نی. چناستمتفاوت 
« گمشدهعوامل » نیدارد. ا یاتفاوت عمده زادبازار آ اتیعمل یبرا ییعنوان مبنابه شدهینیبشیکه با سطح پ شودیم ها

اده ب نشان د- ۸ و در شکل شودیاستفاده م لیدر تحل ینگیاثر نقد ییشناسا یاست که برا هامانده نشدهینیبشیمقدار پ
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1۴ 

اشتباه  کی. ابدییم شیافزا یلکند و نرخ وجوه تعادیم رییعرضه تغ یاست، منحننشان داده شده که  طورهمانشده است. 
 نیکه ا یی. از آنجاابدییرود و نرخ وجوه کاهش میعرضه به سمت خارج م ی: منحنکندمیصورت عمل  نیبه هم زیاضافه ن

 یاز آنها به عنوان ابزار میتوانینشده است، ما م بینیپیشو هم توسط فعاالن بازار  کمیسیون اعتباریاشتباهات هم توسط 
 .میتقاضا استفاده کن یمنحن بیش یابیرد یبرا

 
 بینی نشده ذخایربا وجود مقادیر پیش بازار ذخایر .ب۸شکل                          ذخایرعرضه و تقاضا برای  چارچوب .الف۸شکل 

 استخراج اثر نقدینگی یلیچارچوب تحل ۴.1
 ریذخا یتقاضا کیاز مدل کالس چارچوب تحلیلی نیدهد. ایم اثر نقدینگی ارائه استخراجبرای  یلیبخش چارچوب تحل نیا
همکاران و  ینیتوسط بارتول یبعد یهاو بر اساس توسعه شد ی( معرف1۹۶۸بار توسط پول ) نیاول یکه برا کندمی یرویپ
به طور خاص،  .ساخته شده است (1۹۹۷(، با در نظر گرفتن مشاهدات کلوز و المندورف )200۸) ستریو ک سی( و ان2002)

نسبت  هابانک یاحتمال یزاریب نیو همچن هیتسو یازهایو ن رهیرا با در نظر گرفتن الزامات ذخ بانک ریذخا تیریمشکل مد
 .شده استبه اضافه برداشت، مدل 

 ره،یذخ یهاپرداخت از حساب یهاانیو پوشش جر رهیبرآورده کردن الزامات ذخ یاساساً برا هابانکمدل، این در 
 یشود، برخالف ساختار دوره نگهداریروز در نظر گرفته م کی یدوره نگهدار ،یسادگ یبرا .کنندیم یرا نگهدار یریذخا
وجوه در مقابل  ینگهدار نهیدن هزبا متعادل کر هابانکنمونه مشمول آن بودند.  نیدر ا یطورکلبه هابانکروزه که  1۴
 یمقدار وجوه نگهدار ینگهدار نهیکه هز شودمی. فرض کنندمیخود، سود را حداکثر  ازیمورد ن ریذخا تأمینعدم  نهیهز

 أمینتعدم  یبرا مهیکه جر یبود(، در حال بازار بین بانکینرخ وجوه  ایفرصت  نهیاست )در طول دوره نمونه، هز یشده خط
 محدب است. ،در مقدار کمبود قانونی ریذخا

 یهاانیجر قیمدل از طر نیدر ا نااطمینانیحال،  نیآسان است. با ا رهیذخ تیریحل مشکل مد ت،یبا قطع ییایدر دن
 ایداخل  رمنتظرهیغ انیممکن است نتوانند به طور کامل جر هابانککه  یدر اواخر روز، زمان ژهیوبه شود،یم جادیپرداخت ا

 را جبران کنند. رهیحساب ذخ خارج از
 (200۸) ستریو ک سیو ان (2002همکاران )و  ینیبارتولکار کننده منعکس شتریب یسازمدل کیتکن این که یدر حال

که در اصل،  دهندیم صی( است. کلوز و المندورف تشخ1۹۹۷کلوز و المندورف ) میکامالً مشابه مفاه یفیک می، مفاهاست
 یاضادهنده تقنشان یکی -تقاضا روبرو هستند  یدو منحن داکثربا ح ریذخا تیریدر مورد مد یریگمیهنگام تصم هابانک

پرپرداخت، امکان اضافه  یکه در روزها ییها. از آنجامربوط به پرداخت یدهنده تقاضانشان یگریو د رهیمربوط به ذخ
عدم  شیافزا یروزها نیدر ا، رهیذخ هایمانده یتقاضا برا یاحتمال وجود دارد که منحن نیرسد، ایبرداشت به حداکثر م

 باشد. ینترکششیپرداخت، ب انیجر نانیاطم



 

1۵ 

را منوط به  رهیذخ تیموقع کی هابانکدر آن که  (2002کند )می یرویو همکاران پ ینیاز بارتول یطورکلبه مدلاین 
به  یرا برا R رهیذخ ماندهسطح  هابانک. کنندمیمربوط به اضافه برداشت انتخاب  یهامهیو جر ریذخا ینگهدار یهانهیهز

 یبرابر با نرخ تعادل شودمیاست که فرض  rفرصت  نهیهز یدارا رهیذخ یهامانده .کنندمیانتخاب  π رساندن سودحداکثر 
 rهر بانک  که شودمیفرض  نیو بنابرا هستند نگرجزء رندهیگ متیق هابانکهمه  ن،یاست. عالوه بر ا بازار بین بانکیوجوه 

 .گیردمیداده شده  وانرا به عن
 انیدهنده جرنشانو  مثبت باشد تواندیکه م شوندیمواجه م Pشوک پرداخت گسسته  کیبا  هابانککه  شودمیفرض 

وجود دارد که  HPخروج  یبرا یامقدار آستانهیک که  شودفرض می .یورود انیدهنده جرنشان باشد و یمنف ای ،یخروج
با  جهیخود بخرد و در نت K ازیمورد ن رهیذخ تأمینپوشش شوک و  یبرا یتواند وجوه کافینم بانک زمانی است که یبرا
پرداخت باال  انیروز جر کیآستانه در  نیکه احتمال خروج از ا شودمیفرض  ن،یعالوه بر ا شود.یمواجه م pr یمهیجر

 اضافه برداشت محدب است. مقداراز نظر  مهیجر ،همچنیناست.  یروز عاد کیاز  شتریب
 کنند،یحداکثر سود را انتخاب م هابانکمفروضات،  نیبا ا

π = −𝑟𝑅 − Pr(𝑃 = 𝑃𝐻) 𝑟𝑝(𝑃𝐻 − (𝑅 − 𝐾))2 (1)  

 ،کنندیرا برآورده م ریخود، شرط مرتبه اول ز R رهیذخ تیهنگام انتخاب موقع هابانک
𝜕𝜋

𝜕𝑅
= −𝑟𝑃𝐻 + 2𝑃𝑟(𝑃 = 𝑃𝐻)𝑟𝑝(𝑃𝐻 − (𝑅 − 𝐾)) = 0 (2)  

 بازنویسی مجدد داریم،با 

𝑟 = 2𝑃𝑟(𝑃 = 𝑃𝐻)𝑟𝑝(𝑃𝐻 − (𝑅 − 𝐾)) (۳)  

با توجه به  اما است شیدر حال افزا رهیذخ یهاباال به مانده یهااحتمال شوک در یکه نرخ بهره تعادل داشتتوجه باید 
 :ابدییکاهش م ریمقدار ذخا

𝜕𝑟

𝜕𝑅
= −2𝑃𝑟(𝑃 = 𝑃𝐻)𝑟𝑝  (۴)  

 شیبا افزا ن،ی. عالوه بر اهای ذخایرمانده رییدر نرخ بهره با توجه به تغ رییتغ -است  ینگیمشتق اثر نقد نیا
𝑃𝑟(𝑃 = 𝑃𝐻)معنا که نیبه ا ،پرپرداخت است یدر روزها شتریب ینگینقد اثراز  یشود، که حاکیتر میعبارت منف نی، ا: 

𝜕𝑟

𝜕𝑅𝜕𝑃
= −2𝑟𝑝  (۵)  

 است. رتیپرپرداخت قو یدر روزها ینگیاثر نقد جه،یدر نت
 ازیرد نبازار آزاد مو اتیدر مورد اندازه عمل گیریتصمیم ر،یبر عرضه ذخا مؤثرعوامل  بینیپیشسطح تقاضا و  یابیبا ارز

 هیرضف کیما به عنوان  ن،یبنابرا باشد،، نرخ وجوه برابر با نرخ هدف ایدر نمونهاگر شود. به طور متوسط یروز گرفته م یبرا
تقاضا شده با نرخ هدف  رهیذخ ماندهعرضه شده با مقدار  رهیذخ ماندهدر طول زمان مقدار که  گیریممیحفظ شده در نظر 

که  یفرض کند،یتابع تقاضا را استنباط م یبه درست کمیسیون اعتباریکه  میکنیفرض م نیما همچن ن،یبرابر است. بنابرا
 .میکن شیآن را آزما میتوانیم ریدر ز

 بازبازار  اتیو عمل tf ر،ی، ثابت و برابر با مجموع عوامل مؤثر بر عرضه ذخاtS ن،یروز مع کیدر  رهیذخ ماندهعرضه 
 :است tomoروزانه، 



   
 

1۶ 

𝑆𝑡 = 𝑓𝑡 + 𝑜𝑚𝑜𝑡 (۶)  

/γ∂ ای یمنف بیتقاضا با ش یمنحن کیاساساً  ینگیتوابع ساده عرضه و تقاضا، اثر نقد نیاز نظر ا ∂𝑓𝑓𝑡 < به ست. ا 0
 .دیریتقاضا و عرضه را در نظر بگ یهایاز منحن ینسخه ساده و خط کیاثر،  نیا نیتخم یتالش برا جهت

𝑑𝑡 =∝ 𝑋𝑡 + 𝛽𝑓𝑓𝑡 + 𝜀𝑡  (۷)  
𝑆𝑡 = 𝑓𝑡 + 𝑜𝑚𝑜𝑡      جایی که    𝑓𝑡 = 𝐸𝑡−1𝑓𝑡 +𝑚𝑖𝑠𝑠𝑡  (۸)  

 tدر روز  بینیپیش یخطا tssmiاست، و   t- 1عملگر انتظارات مشروط به مجموعه اطالعات از زمان  tE-1که در آن 
 یابیارز *tffشود که برابر با مقدار مورد انتظار باشد که با نرخ هدف، یم میتنظ یاشده به گونهمشخص ضه است. مقدار عر

 :کندمیتابع تقاضا را برآورد  یفقط پارامترها بانک مرکزی ینکهاشود، مشروط به یم

𝐸𝑡−1𝑓𝑡 + 𝑜𝑚𝑜𝑡 =∝̂ 𝑋𝑡 + �̂�𝑓𝑓𝑡
∗  (۹)  

مجموع  یی( و جابجا۵معادله ) در tfکردن  نیگزیکند. جا یبرابر رهیذخ مانده یبا تقاضا دیعرضه بادر حالت تعادل، 
 به سمت راست: missعوامل 

∝̂ 𝑋𝑡 + �̂�𝑓𝑓𝑡
∗ +𝑚𝑖𝑠𝑠𝑡 =∝ 𝑋𝑡 + 𝛽𝑓𝑓𝑡 + 𝜀𝑡  (10)  

 :میآوریم به دسترا  ری( معادله ز10مجدد معادله ) میبا تنظ

(𝑓𝑓𝑡 − 𝑓𝑓𝑡
∗) = (

�̂�−𝛽

𝛽
) 𝑓𝑓𝑡

∗ + (
∝̂−∝

𝛽
)𝑋𝑡 + (

1

𝛽
)𝑚𝑖𝑠𝑠𝑡 − (

1

𝛽
) 𝜀𝑡  (11)  

اثر  دهدیروزانه به ما امکان م ینیبشیعدم پ بیاول و مهمتر از همه، ضر را دارد. حیچند توض یستگیمعادله شا نیا
ز نظر ا ها با توجه به نرخ وجوه است.مانده یتقاضا برا یمتقابل مشتق جزئ رایز م،یکن شیروزانه را آزما نوسان ینگینقد

در مورد عوامل مؤثر بر عرضه  بانک مرکزیتوسط کارکنان  هاینیبشیپ رایآزمون معتبر باشد ز کی دیبا نیا ،یاقتصادسنج
با عبارت  دیآنها با ن،ی. بنابراشودیمربوط نم رهیذخ مانده یبرا هابانک یتقاضا یو به نوسانات تصادف شودیانجام م ریذخا

را  رهیذخ یموجود یدهد که تقاضایرا نشان م ییرهایمجموعه متغ tX یرهای. مجموعه متغنداشته باشند یخطا همبستگ
برابر  بیبرآورد کند، ضرا قینوسانات روزانه تقاضا را به طور دق نیا کمیسیون اعتباریدهند. اگر یم رییبه صورت روزانه تغ

 کندیم شنهادیمعادله پ خواهند کرد. جذباختالالت روزانه را  نیا دامی یرهایصورت متغ نیا ریبا صفر خواهند بود، در غ
متوسط  به طور ایآ نکهیدر مورد ا یشیآزما ،بیضر نیا .دیرا در مشخصات لحاظ کن بازار بین بانکیکه سطح هدف نرخ وجوه 

 یمارآ بیضر کی ن،ی. عالوه بر ادهدمیارائه  ریخ ای کندمی جادیدر انحرافات از هدف ا کیستماتیس اریب کیسطح هدف 
. زندیم نیتخم ییربنایرا در تابع ز بیاز حد( ش شیکمتر )ب کمیسیون اعتباریکه  دهدینشان م داری)مثبت( معن یمنف

برابر  tf1 -tE شهیتا هم کندمیهر روز مداخله  کمیسیون اعتباریکه  کندمی ( فرض۸معادله )که الزم به ذکر است  ت،یدر نها
تا  کندمیمداخله ن کمیسیون اعتباریکند. در عمل، اگر انحراف نرخ مورد انتظار از هدف نسبتاً کم باشد،  نییبا هدف تع

 (200۶)کارپنتر و دمیرالپ،  حداقل برساند.را به  بازبازار  اتیعمل یمربوط به اجرا هایهزینه

 ینگیکنترل نقد ۵
شود یم ینگهدار (C) یربانکیغافراد که توسط عموم  یپول ایدر گردش  پول، عرضه پول به عنوان گزارش نیاهداف ا یبرا

و  (sdانداز )، پس(dd) دیداری یهاشود که شامل سپردهیم فیتعر (D) یتجار یهاسپرده بانک یهایبه اضافه بده
 .(dsسپرده ) یهانیگزی، و جا(tdدار )مدت یهاسپرده
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M2 = C+D (12)  
D = dd+sd+td+ds (1۳) جایی که  

حساب و پول بههای دیداری جزد، سپردهشوپول میکه شامل هم پول و هم شبهدر تعریف عرضه پول با روش نقدینگی 
 آیند.می

 ای رهیذخ ماندهو  هابانک صندوقامل وجه نقد موجود در است که ش (R) هابانک ریو ذخا Cشامل  (RM) رهیپول ذخ
 طیواجد شرا یاز اوراق بهادار دولت یبرخ هابانک یهاییحال، دارا نیا شود. بایمبانک مرکزی نزد  هابانک یهاسپرده

(REGS) یپول هیپا ن،ی. بنابراشودیدر نظر گرفته م ریابه عنوان ذخ (BM) از  ریممکن است با معادله زRM شود: زیمتما 

RM = C + R (1۴)  
BM = C + R + REGS (1۵)  
BM = RM + REGS (1۶)  

 (1۳( و )12از معادله ) ن،یشود. بنابرایم فیتعر RMو  M2 نیبه عنوان نسبت ب (kپول ) فزاینده بیضر

𝐾 = −
𝐶+𝐷

𝐶+𝑅
  (1۷)  

 کرد. انیب RMپول و فزاینده  بیضر ضربحاصلتوان به صورت یرا م ینگیعرضه نقد

M2 = Krm (1۸)  

 راتییپول است. تغفزاینده  بیو ضر RM یموجود راتییتغ تأثیرتحت  ینگیدهد که عرضه نقدینشان م (1۸)معادله  
 ،قانونی ریبازار باز، ذخا اتیمانند عمل یپول استیس یاستفاده از ابزارها قیپول به نوبه خود از طر ندهیفزا بیو ضر RMدر 
 تأثیر M2 تیو در نها kو  RMبر  یپول یکه توسط آن ابزارها یندیدرک واضح فرآ یبرا شود.یانجام م رهیمجدد و غ لیتنز

 .ردیقرار گ یمورد بررس تواندیم RMو  k بیترک گذارند،یم
شود  میتقس (D) هاسپردهممکن است بر کل  kنشان داده شده است، هر جزء  (1۷)که در رابطه  طورهمان kدر مورد 

 :بیترت نیبد ها متناسب هستند.اجزا با کل سپرده نیفرض که ا نیبا ا

𝐾 = −
𝐶

𝐷
+
𝐷

𝐷
𝐶

𝐷
+
𝑅

𝐷

 (1۹)  

 

𝐾 = −
𝑐+1

𝑐+𝑟
 (20)  

 به سپرده پولنسبت   cکه در آن
r هادر مقابل سپرده قانونی ریذخا 

 نیدهد. با ایرا نشان م بانک مرکزی یهایشده است، بده فیتعر (1۴)که در معادله  طورهمان RMحال،  نیدر هم
 RMشود، یمشاهده م ییاز سمت دارا ی. وقتکندمی وارسیخود  یهاییخود را با کنترل دارا یهایبده بانک مرکزیحال، 

شود. از  فیتعر (NDA) یداخل یهاییو خالص دارا (NFAخالص ) یخارج یهاییممکن است به عنوان مجموع دارا
به  ی، خالص اعتبارات داخل( PubNDC) یبه بخش دولت یاز خالص اعتبارات داخل یداخل یهاییخالص دارا گر،ید یسو

 ب؛یترت نیبد .شده است لیتشک (NOI) اقالم ریخالص ساو  ( PriNDC) یبخش خصوص
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RM = NFA + NDA (21)  
RM = NFA + NDCpub + NDCpri + NOI )22( 

 یدآی( به دست م1۸( در رابطه )2( و )20معادالت ) ینیگزیجااز 

𝑀2 = −
𝑐+1

𝑐+𝑟
(𝑁𝐹𝐴 + 𝑁𝐷𝐶𝑝𝑢𝑏 + 𝑁𝐷𝐶𝑝𝑟𝑖 +𝑁𝑂𝐼) (2۳)  

که  rکه کاهش  افتیتوان دریمعادله م نیدهد. از ایرا نشان م نقدینگی یهاکنندهتعیین (2۳)سمت راست معادله 
شود. یم نقدینگیعرضه  شیافزا تیو در نها یدهوام یبرا هابانک ریعرضه ذخا شی، منجر به افزاشودمی k شیباعث افزا

 یقرار دهند. به عنوان مثال، زمان تأثیرتحت  RMدر  راتییتغ قیرا از طر نقدینگیتوانند یم نیهمچن یپول استیس یابزارها
 شیبا افزا که ابدییم شیافزا بانک مرکزی NDC(، توافق بازخریددهد )مثالً به صورت یوام م هابانکبه  بانک مرکزیکه 

داده  شیافزاها را وامسازد تا یرا قادر م هابانکبه نوبه خود  هابانک رهیذخ مانده شیهمراه است. افزا هابانک رهیذخ مانده
 کنند. ایجاد ریذخا هیاول شیبرابر افزا K مساویرا  گذارانسپرده ینگینقد جهیو در نت

استفاده از  قیاز طر بانک مرکزیاقدامات  تأثیرتواند تحت یم نقدینگیدهد که عرضه ی( نشان م2۳که معادله ) یدر حال
 ییدارا یزا. تا آنجا که به اجستندین بانک مرکزیدر کنترل  قاً یاست که دق یعوامل تأثیرتحت  نیباشد، همچن یپول یابزارها

 BOPکه  ییاز آنجا کشور مرتبط است. (BOPها )تراز پرداخت تیبا وضع ماً یمستق NFAشود، یمربوط م بانک مرکزی
واردات و صادرات و  یهامتیق ،ینرخ تورم خارج ،عمده یتجار یدر شرکا یمانند رشد اقتصاد یعوامل خارج تأثیرتحت 

از اهداف  یکی BOP ،مواردیحال، در  نی. با استیقابل کنترل ن ماًیمستق NFAممکن است گفته شود  رد،یگیقرار م رهیغ
که  بانک مرکزی  NFAحالت، سطح مورد نظر نیشود. در ایم لیتبد بانک مرکزی NFA یهدف برا کیاست که به  یاصل

 .شودیم لیهدف تبد ریو به متغ شودیم نییمطابقت دارد، تع BOPبا هدف 
اعمال  ییهاسقف نکهیممکن است دشوار باشد، مگر ا زین یبه بخش دولت بانک مرکزیحال، کنترل اعتبار  نیدر هم

 هادولت برخی موارد. در شودیم میدولت تنظ یابودجه ازیمتناسب با ن ریمتغ نی، اافتهیکمتر توسعه یشود. در اکثر کشورها
 شیزاو اف یانضباط مال کنترل یبرارا  دولتیبه بخش  بانک مرکزی دهی، سقف اعتبارپول یالمللنیصندوق بهماهنگی با 

مقدار  یبرا یقانون تیمحدود، بانک مرکزیمنشور در برخی کشورها  ن،ی. عالوه بر انمایندتعیین می یبه اهداف پول یابیدست
ی ددرص معادل معموالًنماید که معین می راکند  افتیدر نیهر سال مع یبرا زیبانک مرکتواند از یم یکه دولت مل یاستقراض

به بخش  بانک مرکزی دهیاعتبار یرو، تا حد نی. از اباشداخیر می سالچند  طیدر  یدرآمد( دولت مل ای) عایدی نیانگیم از
نشان  (2۳)که در رابطه  طورهمان نقدینگی یاصل کنندهتعیین است. بینیپیشدر صورت عدم کنترل، قابل حتی  دولتی،

ست که ( اهابانک ای) یاعتبارات آن به بخش خصوص ،کنترل شود بانک مرکزیتوسط  ماًیتواند مستقیداده شده است که م
 .رندیگیقرار م تأثیرمختلف تحت  یدر ابزارها راتییتغ قیبه نوبه خود از طر

که  یحال در شود.یم نییسپرده تع ایوجه نقد  ینگهدار یعموم مردم برا اتحیبا ترج (cپول )، نسبت k یهامؤلفهاز 
به عنوان مثال، ) ردیقرار گ سود یهانرخ قیاز طر تصمیمات بانک مرکزی تأثیرممکن است تحت  یتا حد میتصم نیا

از  یشتریب ریرا به حداقل برسانند و مقاد ینقد یهاییرا وادار کند که دارا مردم باالتر ممکن است عموم سود یهانرخ
 پولنسبت  ،برخی کشورها. در ردیگیقرار م یگرید نترلک رقابلیعوامل غ تأثیرتحت  نی، همچن(ها را حفظ کنندسپرده

 ن،یاست. بنابرا دیگر عواملو صلح و  یاسیس طیدر مورد شرا نانیمانند عدم اطم یراقتصادیعوامل غ تأثیرعمدتاً تحت 
 آن را دارد. رییتغ اریو اخت کندمی نییرا تع رهیاست که نسبت ذخ بانک مرکزی نیا رایاست ز k ،rمؤلفه قابل کنترل 

 تأثیرترل که کن رقابلیدر عوامل غ راتییتغ لیبه دل رایباشد ز و مبهم قیممکن است نادق یکنترل پول ،یاتیاز نظر عمل
که مناسب و  یدر سطح قاًیرا دق نقدینگیدشوار است که  بانک مرکزی یبرا ست،ین بینیپیشکامالً قابل  نقدینگیآن بر 

تواند نه تنها یچگونه م کهدارد  نیبه ا یبستگ نقدینگیبر  بانک مرکزیدقت کنترل  میزانداند، حفظ کند. یمطلوب م
ند. اگر عوامل ک بینیپیش ییبر اهداف نها جهیو در نت یپول هایکل یآنها را بر رو تأثیرکنترل، بلکه  رقابلیحرکات عوامل غ
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شود تا یانجام م یاستیس یابزارها قیاز طر ییهالیتعد ای راتییرود رفتار نکنند، تغیکه انتظار م طورآنکنترل  رقابلیغ
 جبران شود. ییو اهداف نها نقدینگی یانیعوامل بر هدف م نیا تأثیر

 1حقایق آماری، عملیات بازار باز بر نقدینگی تأثیر ۶
ممکن  M2و  RMبه سطوح هدف  یابیدست یابزار برا نی، استفاده از ابازبازار  یفوق در مورد ابزارها حاتیبر اساس توض

دهد. از  شیرا افزا RMبخواهد سطح  بانک مرکزیشوند که یاستفاده م یزمان )ریپو( هاتوافق بازخریداست استنباط شود. 
و  معکوس توافق بازخرید )ریپو معکوس(وجود داشته باشد، ممکن است  RMبه کاهش سطح  ازیکه ن یزمان گر،ید یسو

نرخ  استیبا س دیابزارها با نیاستفاده از ا ،مؤثر بودن یانجام شود. قابل ذکر است که برا بانک مرکزیانتشار اوراق بهادار 
به گونه دیها باریپو معکوسشود، یدرخواست م یانقباض یپول استیکه س ییهاشود. به عنوان مثال، در دوره یهمراه سود

 ،بازبازار  یاستفاده از ابزارها قیرو، از طر نیوام دهند. از ا بانک مرکزیوادار شوند به  هابانکشوند که  گذارییمتق یا
 بگذارد. تأثیر زین سودبلکه بر نرخ  ینگیممکن است نه تنها بر سطح نقد بانک مرکزی
بزرگ و در فواصل  ایتوان به صورت کوچک یماین عملیات را ابزار است.  نیا یایبازار باز از مزا اتیعمل یریپذانعطاف

ازار باز به ب اتیعمل ت،یکرد. در نها میتنظ وستهیرا به صورت عمالً پ یبانک ستمیس ریمکرر انجام داد تا بتوان ذخا یزمان
 کند. نییمعامالت را تع قیدهد تا حجم دقیبه آن اجازه م جهیدهد و در نتیرخ م بانک مرکزیابتکار 

 یهستند، به طور یکوتاه اریبس دیسررس یداراریپو و ریپو معکوس دارد. به عنوان مثال،  ییهاتیاما محدود ابزار نیا
 یاعتبار تیاز محدود یاتوجه به برنامه با شود.یمعکوس م دیمعامالت به طور خودکار پس از سررس نیکه اثرات مطلوب ا

باشد  نهیپرهز بانک مرکزی یممکن است برا یکردیرو نیچن شود.یمداوم ابزارها متوسل م ییبه جابجا بانک مرکزی دار،یپا
از اوراق  یبانک ستمیو س یبانک مرکز ییاندازه دارا کند. قیبازار باز تزر اتیرا از نظر تحقق اهداف عمل نانیو عنصر عدم اطم

 بازبازار  اتیاستفاده از عمل یرا برا یمعامالت یهاتیهستند، محدود طیواجد شرا ریپو معکوسو  ریپو یکه برا یبهادار
نسبتاً  یمال مستیس کیمستلزم  ینگیو کنترل نقد تیریمد یبازار باز برا اتیرو، استفاده مؤثر از عمل نی. از اکندمی جادیا

 یقو اوراق نیبازار وجود داشته باشد و بازار ا عرضه در قابل یاست که در آن عرضه گسترده اوراق بهادار دولت افتهیتوسعه 
 باشد.

که مشخص  طورهماندهد. نشان می 1۴00تا  1۳۸0بر عرضه را از سال  مؤثرنقدینگی ایران برحسب عوامل  ۹شکل 
 است

                                                                                                                                                                         
به  صرفاًمیسر نبوده است،  عمالًماه گذشته است و انجام مطالعات کمی معتبر  1۶از آنجا که از شروع عملیات بازار باز تا زمان ارائه این مقاله حدود  1

 ارائه حقایقی آماری در خصوص عملیات بازار باز بسنده شده است.
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 )هزار میلیارد ریال( بر عرضه آن مؤثرنقدینگی برحسب عوامل  .۹شکل 

ای از نقدینگی را به خود اختصاص داده است. این بخش از نقدینگی کی قسمت عمدهبه سیستم بان یردولتیغبدهی بخش 
 به بعد با شیب تندتری در حال رشد است. 1۳۹۸از سال 

های که مشخص است خالص دارایی گونههماندهد. نشان می 1۴00تا  1۳۸0پایه پولی برحسب منابع را از سال  10شکل 
بخش اعظم پایه پولی را به خود اختصاص داده است. نکته با اهمیت تغییر روند اجزای پایه پولی از سال خارجی بانک مرکزی 

به بانک مرکزی جایگزین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی  هابانکرسد از این سال بدهی می به نظربه بعد است.  1۳۹۸
روی آورده است که به  هابانکمرکزی، به استقراض از  شده است. در این حالت دولت به جای استقراض مستقیم از بانک

 انک مرکزی است.باز  یرمستقیمغنوعی استقراض 
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نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن  خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی 

خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی  بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی 

خالص سایر اقالم 
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 )هزار میلیارد ریال( پایه پولی برحسب منابع .1۰شکل 

ت یارا از ابتدای انجام این عملکه ابزار سیاست انبساطی پولی است عملیات بازار باز از نوع توافق بازخرید )ریپو(  11شکل 
ماه از آغاز عملیات بازار باز، حجم این عملیات از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده  1۵طی دهد. نشان می 1۴00تا بهمن 

 1۴00هزار میلیارد ریال در بهمن  ۸11میلیارد ریال در ابتدای شروع این عملیات به حدود  ۹۸00از حدود  کهیطوربهاست، 
 دهد.باشد و موفقیت بانک مرکزی در انجام این عملیات را نشان مییبسیار قابل توجهی م رسیده است که رشد

دهد. چنانکه نسبت عملیات بازار باز از نوع توافق بازخرید انجام شده توسط بانک مرکزی به پایه پولی را نشان می 12شکل 
ماه  1۵درصد پس از گذشت  1۴مشخص است، این نسبت از کمتر از یک درصد در ابتدای شروع عملیات بازار باز به حدود 

در  گذاریسیاستدهد که بانک مرکزی در حال حاضر ابزار . این رخداد نشان میای استرسیده است که رشد قابل مالحظه
بانک مرکزی در فراهم ساختن گر این مطلب است که و نشان درصد پایه پولی دارد 1۴اختیار دارد که قابلیت مانوری در حدود 

 از ابزار غیرمستقیم بسیار موفق عمل نموده است. استفادهپولی با  گذاریسیاستزیرساخت 
معکوس توافق بازخرید )ریپو معکوس( انجام شده توسط بانک مرکزی به پایه نسبت عملیات بازار باز از نوع  1۳شکل 

 آغاز عملیات بازار باز تا پایان دهد. ریپو معکوس ابزار سیاست انقباضی پولی است. در مجموع از ابتدایپولی را نشان می
فراتر نبوده  درصد از پایه پولی 1.۳ از ، سیزده مرتبه ریپو معکوس انجام شده است که حجم هیچکدام از آنها1۴00سال 
 است.
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 پایه پولی )درصد( به بازخریدتوافق  معکوسنسبت  .13شکل 

 اندازی کرد. درمند راهمند و اعتبارگیری قاعدهگذاری قاعده، بانک مرکزی داالن نرخ سود را با معرفی سپرده1۳۹۹در سال 
گذاری توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپردهاعتباری غیربانکی می مؤسساتو  هابانکمند گذاری قاعدهسپرده

 دهداعتباری غیربانکی امکان می مؤسساتو  هابانکبه نیز مند اعتبارگیری قاعده .نندو نرخ سود کف داالن را دریافت ک
در این عملیات، بانک  .کنند تأمینمدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف داالن از بانک مرکزی های کوتاهکسری

های رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانکروز( را در فرآیند  1۴دار )یک هفته تا مدت وثیقهمرکزی اعتبار کوتاه
 .دهدمتقاضی قرار می

 
 میلیارد ریال-منداعتبارگیری قاعده-لیات بازار بازعم .14شکل 
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دهد. حجم این میمند با نوع ابزار توافق بازخرید را نشان عملیات بازار باز انجام شده از نوع اعتبارگیری قاعده 1۴شکل 
 ماهه فعالیت، همواره نوسانی بوده است. 1۵عملیات در این دوره حدود 

درصد پایه پولی در  ۵تا دهد. این نسبت از نزدیک صفر مند به پایه پولی را نشان مینسبت اعتبارگیری قاعده 1۵شکل 
تقاضای  بخشی ازدهد. به عبارت دیگر بینی تقاضا برای مانده ذخایر را نشان میکه بخش غیرقابل پیش نوسان بوده است

تفع مند از بانک مرکزی این نیاز مرنشده است که الجرم با اعتبارگیری قاعده تأمینبرای ذخایر در بازار بین بانکی  هابانک
درصد پایه پولی تقاضا برای ذخایر در بازار  ۵تا  0ای که کریدور نرخ سود تعریف شده است، در بازه نی طی دورهشده است. یع

ی را بینی بانک مرکزکه خطای پیش بین بانکی وجود داشته است که با منابع موجود در این بازار پاسخ داده نشده است
 دهد.نشان می

 
 پایه پولی )درصد( بهمند نسبت اعتبارگیری قاعده .1۵شکل 

 گیریبندی و نتیجهجمع ۷
کند. یم خود از آن استفاده یاستیبه اهداف س یابیدست یبرا بانک مرکزیاست که  یدیکل هایاز ابزار یکیبازار باز  اتیعمل

یح دارد. پولی ترج گذاریسیاستعملیات بازار باز به دالیل متعددی که بخشی از آن در این مقاله ارائه شد بر سایر ابزارهای 
وبرو ر ا پیشرفت خوبیاز ابتدای شروع این عملیات تاکنون بانجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

درصد پایه پولی رسید رقم بسیار قابل توجهی  1۴حجم توافق بازخرید به حدود  1۴00در پایان سال  که یطوربوده است، به 
بانک مرکزی از قدرت کافی برای تحقق اهداف مدنظر این بانک برخوردار باشد، موضوع  گذاریسیاستاست. اینکه ابزار 

بعدی این  تریتبااهماست. موضوع  ماه بانک مرکزی به آن دست یافته 1۵بسیار قابل توجه و با اهمیتی است که طی حدود 
تر از های پولی و مهماست که آیا بانک مرکزی با استفاده از این ابزار توانسته است اهداف مدنظر خود در حوزه مدیریت کل

دهد هرچند بانک مرکزی در این دوره کوتاه های آماری نشان میرا تحقق بخشد؟ بررسیآن اهداف کالن اقتصادی 
تری بیشو این بازار در حال حاضر از عمق نموده ایجاد باز  بازار عملیات ی برایپولی نوین حجم قابل توجه گذاریسیاست

های پولی هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله و کلدر مدیریت بازار پول ، اما نسبت به شروع آن برخوردار شده است
های فراوانی که بانک مرکزی با آن مواجه است، ران و محدودیتتوان با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایدارد. هرچند نمی

 گذار پولی داشت.از سیاست ی فراتر از توان،انتظار



 

2۵ 

 باو  نمودهسازی جلوگیری بودجه دولت از طریق پولی کسری تأمیناز تواند بازار باز می عملیات مرکزی به پشتوانه بانک
 بهبود وضعیت تواندانجام عملیات بازار باز می. یشتری بر پایه پولی داشته باشدکنترل ب یبانک مرکزبه مراجعه دولت کاهش 

ی و ، کنترل نرخ سود در بازار بین بانکبیشتربازدهی نقدشوندگی و های با دارایی جایگزین کردناز طریق  هابانکترازنامه 
 .را در پی داشته باشدکاهش نوسانات این نرخ 

 یاست، اما شرط کاف و دستیابی به اهداف سیاست پولی تیموفق یشرط الزم برا بازبازار  ابزارواضح است که  هرچند
و  است هیسرماورود و خروج  یناگهان یهاانیو جر ینگینقد شیکه مستعد افزا اقتصادی همانند اقتصاد ایران یبرا. ستین

نابراین ب. باشد حلراه نیممکن است بهتر یپول یاز همه ابزارها متشکل یبیبازارها در مراحل مختلف توسعه هستند، ترک
 .بماندز با یمنیا چهیدر کیبه عنوان این ابزار  تنزیل، همچنانبه پنجره  یدسترسرغم ایجاد محدودیت در بایست علیمی

 رسد.می ربه نظهمچنین لزوم توجه به ذخایر قانونی و اضافی و انجام تعدیالت و تنظیمات تکمیلی در این خصوص، ضروری 
 ازببازار  اتیبه وضوح بر استفاده از عمل هاو مانده سپرده یبده تیریدولت در مورد مد ماتیتصماز آنجا که عالوه به
چرا که  نمایند. همکاری به صورت مشترکموضوعات  نیا یرو یو بانک مرکز کل یدارخزانهشود پیشنهاد می دارد تأثیر
کنترل داشته باشد.  یبانک ستمیس 1پایه ذخیرهبر عوامل مؤثر بر  یمؤثرتر خواهد بود که بانک مرکز زمانی بازبازار  اتیعمل
رفع  یصادر شده دولت برا یمطلوب است که بده اریبس ،یو مال یپول یهااستیس نیواضح ب ییکمک به حفظ جدا یبرا

 استیس یهاازیو ن یبده تیریمد نیبه بازار فروخته شود و از هرگونه تضاد بالقوه ب یدارتوسط خزانه ماًیمستق یمال یازهاین
ر بانک از فشار ب یبازار رقابت ستمیس کیتوسعه  تا عالوه برباشد  حراجبه صورت  دیبا ییهافروش نیچن شود. یریجلوگ یپول

 .نماید یریشده جلوگ نییتع شیبا نرخ از پ هیمسائل بازار اول لیتسه یبرا یمرکز
 اتیو عمل یبده تیریمد نیب یروشن میمؤثرتر عمل خواهد کرد که دولت از تقس یبازار باز زمان اتیعمل ،یطورکلبه

 یارواگذ ای یدارخزانهوجوه  هایمانده یکردن اثر پول یخنث یبرا یشامل توافق نیعمل، ا در کند. یرویپ یپول استیس
 .ورت پذیردص یمستمر بانک مرکز نظارتبا  یبده تیریمد ماتیتصم الزم استبنابراین است.  یبه بانک مرکزها کنترل آن
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