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 1پولی گذاریسیاستای بر عملیات بازار، معبری برای اجرای راهبرد مقدمه

 2محمود نادری

های مرکزی قادر به انجام آن هستند، شکاف عظیمی میان درک اقتصاددانان و بانکداران مرکزی بانک آنچهدر خصوص »
ولی را تواند پایه پانتزاعی بر این باورند که بانک مرکزی می صورتبهها استمرار یافته است. اقتصاددانان دهه وجود دارد که

سانی این در حالی است که تقریباً اکثر ک ...ی پولی را کنترل نمایدهابینی ضریب فزاینده، کلکنترل کرده و از مسیر پیش
  (Goodhart, 1994, p. 1424) « ...داننداشتباه می های مرکزی مشغول به کار هستند، این عقیده را کاملا که در بانک

 چکیده
دانش نظری مربوط به  ازکمتر  مراتببه در خصوص عملیات بازار ان تردید داشت که مستندات مرتبط با سابقه اجراییتوکمتر می
ولی پ گذاریسیاستاجرایی حوزه  یاتجزئپولی است. نظر به گذشت حدود دو سال از اجرای عملیات بازار، ارائه بخشی از  گذاریسیاست

های اجرایی بانک مرکزی کمک نماید. افزون بر این، بررسی رابطه های کارشناسان اقتصاد پولی به دیدگاهتر کردن دیدگاهتواند در نزدیکمی
لی در وتواند تصویری اولیه از اولین مرحله مکانیزم اشاعه پبازار بدهی می مدتکوتاههای میان نرخ سود موزون بازار بین بانکی با بازدهی

یگر، گیری و اجرایی از یکددو بخش تصمیم هایگوییپاسخاقتصاد را فراهم آورد. در این مقاله تلش بر این است که ضمن تفکیک حیطه 
تی اهای آماده از ابزارهای عملیرابطه میان عملیات بازار با بازار بین بانکی و بازار پول تبیین شده و بسترهای عملیات بازار باز و مساعدت

ازار های عملیات بپولی، به مزیت گذاریسیاستمنحنی بازده برای  هایداللت( تمییز داده شود. در ادامه ضمن مرور اجمالی بر )نظیر ریپو
نسبت به سایر اجرای راست پایه پولی در فرایند خلق پول بانک مرکزی اشاره شده و در نهایت به نقش مهم مکانیزم حراج در این فرایند 

. در پایان نیز منحنی بازده اسناد خزانه اسلمی از روش نلسون، سیگل، اسونسون برازش شده و رابطه میان نرخ سود شودمیته پرداخ
 . وجود همبستگی مثبت ولیشودمی وتحلیلیهتجزهای بازدهی موزون بازار بین بانکی با قسمت انتهایی سمت چپ ساختار زمانی نرخ

 ماهه برازش شده در بازار بدهی از نتایج این مطالعه بوده است.و یک هفته یکهای بازدهی ر بین بانکی و نرخهای سود بازاضعیف میان نرخ

 مند، سپرده قانونی، منحنی بازده، بازار بدهیعملیات بازار باز، تسهیلت قاعده: های کلیدیواژه
 JEL: E43 ،E51 ،E52 ، G21بندی طبقه
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 مقدمه 1
پولی،  اریگذسیاستهای در ادبیات مرتبط با سیاست پولی در ایران )و حتی در دنیا(، معموالٌ از موضوعاتی نظیر استراتژی

پولی )نهایی، میانی، عملیاتی(، مکانیزم اشاعه پولی و موضوعاتی از این دست سخن  گذاریسیاستسلسله مراتب اهداف 
بین  های مرکزی در بازارپولی نظیر نحوه عملکرد روزانه، هفتگی و یا ماهانه بانک گذاریسیاستبه میان آمده و ابعاد اجرایی 

های موجود پول، کاستی المللیبینبر اساس گزارش صندوق  کهیدرحال. این 1بانکی غالباً نادیده انگاشته شده است
یکی از موانع اصلی پیش روی این  عنوانبهاجرایی و مدیریت ضعیف نقدینگی در کشورهای با درآمد پایین  هایچارچوب

های مختلف اجرا رو، شناخت جنبه(. از اینMæhle، 2020، p2بوده است ) مؤثرهای پولی کشورها در اجرای سیاست
های مرکزی مشغول به فعالیت هستند، از جمله ضروریات محسوب در بانک 2برای کارشناسانی که در حوزه عملیات بازار

رسد که در خصوص این نادیده انگاری، چند ملحظه مندی این افراد قرار دارد. به نظر میهطه علقآن در حی تبعبهشده و 
جدی وجود دارد. اولین مورد )که عمدتاً مختص شرایط ایران است( این است که فقدان یک چارچوب معین و مورد اجماع 

اجرای آن استراتژی مشخص، موجب شده است که آن عدم  تبعبههای گذشته در ایران و پولی در دهه گذاریسیاستاز 
 گاهیچهگران اقتصاد پولی در کشور، قاعدتاً تمرکز خود را در سطح غیراجرایی متمرکز کنند؛ به نحوی که مطالعات آنها تحلیل

ی، لپولی تغذیه نشده است. دومین نکته این است که در نگاه اقتصاددانان پو گذاریسیاستاز سوی تحوالت بخش واقعی 
ون و بد یراحتبهگذاران در سطح اجرا های اجرایی امری بدیهی فرض شده و این تصور وجود دارد که دستورات سیاسترویه

های و رویه گذار استکه آنچه اثربخش است دستورات سیاست شودمیتصور  گونهاینپیچیدگی قابل انجام است. سوم اینکه 
که -های مرکزی نخواهد داشت. چهارمین نکته نتیجه کل آن اقدام در بانکبر  تأثیریعملیاتی و نحوه اجرای آنها 

این است که درک نادقیق اقتصاددانان پولی از ابعاد گوناگون سطح اجرا، موجب بروز نوعی  -باشدترین آنها نیز میبااهمیت
تی آ هایزمانهای مرکزی در انکهای بای بر اثربخشی سیاستتواند آثار منفی قابل ملحظهکه می شودمیهای کج فهمی

ق کنترل پایه تواند از طریدر پی داشته باشد. برای مثال، تصور علت بودن پایه پولی برای نقدینگی و اینکه بانک مرکزی می
یر گیمسال اثرش را بر ذهن افراد تصم هایسالهای پولی و مآالً بر کل اقتصاد اثر بگذارد، نگرش نادقیقی است که پولی بر کل

( و همواره بر توان ارائه یک راهکار تاکنونو در سطح ایران  1980های مرکزی گذاشته )در سطح دنیا عمدتاً تا دهه در بانک
دقیق جهت کنترل تورم اثر منفی گذاشته است. یا اینکه به تأسی از پذیرش مفهوم ضریب فزاینده نقدینگی توسط اقتصاددانان 

سبت توان از طریق تغییر نمکانیکی می صورتبهو  یراحتبههای پولی، دانشگاهی و همچنین اعتقاد به اثرگذاری آن بر کل
گران اقتصادی دیگر این است (. عقیده برخی از تحلیلBorio، 1997ها را کنترل کرد )سپرده قانونی، قدرت خلق پول بانک

کند و ( را جمع میM2های عملیات بازار باز، معموالً نقدینگی )که بانک مرکزی با انجام مواضع انبساطی در قالب حراج
گیرد. این موضوع در خصوص نحوه تودیع مطلقاً چنین اتفاقی صورت نمی . این در حالی است که در مقام عمل،برعکس

سپرده قانونی نیز صادق است. البته باید عنوان داشت که بخشی از مشکل ضعیف بودن تفاهم میان بخش اجرایی و 
 دانشگاهی در کشور، ناشی از کیفیت انتشار اطلعات و همچنین ضعف ارتباطات بانک مرکزی است.

، 1980گذاری تورمی از اواخر دهه ها به سمت هدفگذاری بر ماندهپولی از هدف گذاریسیاستکه تغییر راهبرد  از زمانی
آثار مثبت خودش را بر کاهش قابل ملحظه نرخ تورم و همچنین ثبات باالی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از 

موضوع  یجتدربه، محافل دانشگاهی در ایران نیز از 3اشتپولی گذ گذاریسیاستاین راهبرد  اجراکنندهکشورهای 

                                                                                                                                                                         
 در غرب اندکی تخفیف یافته است. 2008بعد از بحران  یهاسالهر چند که این معضل در  1
رعکس آن ب کهیدرحالعملیات بازار رابطه عموم و خصوص مطلق با عملیات بازار باز دارد؛ بدین معنی که عملیات بازار باز جزئی از عملیات بازار است  2

 لزوماً برقرار نیست. 
 یهاسالو وجود سطح پایین و پایداری از نرخ تورم( در  GDPبودن نوسانات بخشی به اقتصاد )پایینباتموفقیت اکثر اقتصادهای پیشرفته دنیا در ث 3

گذاری شده است. ( نامGreat Moderationبوده است که این دوره به دوره ثبات بزرگ ) یااندازهبه 2008تا آغاز بحران مالی  1980نخستین دهه 
 است. این واژه منتسب به برنانکه
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، لیکن این موضوع در مقام 1پولی معرفی کردند گذاریسیاستیک راهبرد مناسب در زمینه  عنوانبهگذاری تورمی را هدف
ی در سپهر به نظر رسید که دوران جدید گونهاینمسکوت بود تا اینکه با معرفی عملیات بازار باز،  1398اجرا تا سال 

 پولی، بانک مرکزی ابتدا نگران گذاریسیاستپولی ایران آغاز شده است. در این برهه مهم از تغییر راهبرد  گذاریسیاست
های آماده( و ابزارهای منطبق با شریعت )ریپو و ریپوی معکوس( بود؛ بسترها )عملیات بازار باز و مساعدت یسازفراهم
های مقدماتی در گذاری تورمی چندان فراهم نبود. با انجام تسترها، امکان اجرای هدفبدون این بسترها و ابزا چراکه

(، تصویب دستورالعمل عملیات 1398خصوص ابزارهای مزبور و اطمینان از فرایندهای اجرایی این ابزارها )نیمه دوم سال 
می رس اندازیراهمل بانک مرکزی و همچنین بازار باز و همچنین ابزارهای ریپو و ریپوی معکوس در شورای فقهی و هیئت عا

گذاری ، چارچوب هدف13992های عملیات بازار باز در بانک مرکزی در چند مرحله، بانک مرکزی در ششم خرداد حراج
( تعیین کرد. با اعلم این هدف، داالن نرخ سود نیز ±2درصد )با دامنه تغییرات  22تورمی خود را با محوریت هدف تورمی 

علم علنی ا صورتبهدرصد تعیین شد؛ با این توضیح که نرخ سیاستی  22الی  10در دامنه  3ریخ دهم خرداد همان سالدر تا
مرتب و بدون وقفه ادامه داشته است که بخشی از آنها در  صورتبههای عملیات بازار باز به بعد، حراج آن زماننگردید. از 

، خنثی بوده ها در حراجلب مواضع انقباضی و اندکی نیز به دلیل عدم شرکت بانکقالب مواضع انبساطی، برخی دیگر نیز در قا
 است.

های کلن به سمت اجرا حرکت کند و با بیان مقدماتی در خصوص هدف اصلی نوشته حاضر این است که اندکی از نگرش
گران بخش پولی اقتصاد ایران پولی، موضوعات بخش اجرایی را در اختیار تحلیل گذاریسیاستمختلف اجرای  هایمؤلفه

دو طرف دانشگاهی و اجرایی در خصوص سیاست پولی در حد توان به یکدیگر نزدیک شود. در  هاییدگاهدقرار دهد تا شاید 
 اد ایران را تا حد توان روشن کرده وکند ابتدا عملیات بازار واقعی شکل گرفته در اقتصهمین راستا، این مطالعه تلش می

پولی را مطرح نماید. از سوی دیگر، از آنجایی که کیفیت  گذاریسیاستمهم اجرایی در چارچوب جدید  هایمؤلفهسپس 
ا جهت هبر انگیزه بانک دارییمعنپولی، اثر  گذاریسیاستهای عملیاتی بانک مرکزی در حوزه رویه سازییادهپطراحی و 
تواند (. بنابراین گسترش مباحث اجرایی در سطح کارشناسی میWorld Bank، 2001، p63کند )خایر ایفا میمدیریت ذ

پولی در اقتصاد بنماید. چیدمان مطالعه حاضر بدین ترتیب است که در بخش  گذاریسیاستکمک شایانی به اثربخشی 
یات گیری و اجرایی از یکدیگر، رابطه میان عملمیمدو بخش تص هایگوییپاسخها و ابتدایی، ضمن تفکیک حیطه مسئولیت

ظیر های آماده از ابزارهای عملیاتی )نبازار با بازار بین بانکی و بازار پول تبیین شده و بسترهای عملیات بازار باز و مساعدت
 گذاریسیاسترای منحنی بازده ب هایداللتقطعی( تمییز داده شود. در ادامه ضمن مرور اجمالی بر  یدوفروشخرریپو و 

های عملیات بازار نسبت به سایر اجزای سمت راست پایه پولی )اصطلح بدون تدقیق آن منابع پایه پولی پولی، به مزیت
. شودمیاست( در فرایند خلق پول بانک مرکزی اشاره شده و در نهایت به نقش مهم مکانیزم حراج در این فرایند پرداخته 

اسناد خزانه اسلمی از روش نلسون، سیگل، اسونسون برازش شده و رابطه میان نرخ سود موزون  در پایان نیز منحنی بازده
 .شودمی وتحلیلتجزیههای بازدهی بازار بین بانکی با قسمت انتهایی سمت چپ ساختار زمانی نرخ

 مسئلهبیان  ۲
ه پولی، نگرش مورد اجماعی در خصوص نحوه های مکانیزم اشاععرضه قابل توجهی از ادبیات نظری مربوط به کانال رغمعلی

اثرگذاری متغیر سیاست پولی بر متغیرهای بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد ایران وجود ندارد. در ادبیات مربوطه مکانیزم 
بر  -ودشمیهای مرکزی ناشی که عمدتاً از تغییر موضع سیاستی بانک-یک شوک سیاست پولی  تأثیرانتقال، معموالً 

                                                                                                                                                                         
، لیکن با توجه به طول کشیدن گسترش گرددیمشمسی( در نیوزلند بر  1368) 1989گذاری تورمی در دنیا به دسامبر سال هر چند که آغاز هدف 1

ن . برخی از این اولیگرددیبرمبه ایران  1380کشورهای دیگر، ادبیات این موضوع بر اساس یافته محقق از ابتدای دهه  استفاده از این راهبرد در
 مشاهده کرد.  1381و موسوی.  1382، علوی. 1381مطالعاتی نظیر درگاهی.  در توانیمتحقیقات در این زمینه را 

2 https://cbi.ir/showitem/20163.aspx 
3 https://cbi.ir/showitem/20181.aspx 
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، لیکن از آنجا که در اقتصاد ایران، هدف عملیاتی صریحی شودمیهای بهره در بازار پولی و سایر بازارهای مالی استفاده رخن
گران معموالً از متغیرهای جایگزینی نظیر پولی وجود ندارد )عدم اعلن نرخ سیاستی(، تحلیل گذاریسیاستدر خصوص 

. از آنجا که بانک مرکزی از طریق (1389 یری)مشاند متغیر سیاستی استفاده کرده عنوانبهپایه پولی، نقدینگی یا تسهیلت 
ول و بلندمدت اقتصاد در ط مدتیانمهای گذاری نرخ سود یک شبه بازار بین بانکی به دنبال اثرگذاری بر کلیه نرخهدف

اصلی این است که آیا بین نرخ سود بازار بین بانکی و  سؤالهای بازدهی است، بنابراین در این مطالعه، ساختار زمانی نرخ
 باشد:، فرضیه اصلی این مطالعه به شرح ذیل میسؤالداری وجود دارد؟ بر اساس این بازار بدهی رابطه معنی

 های انتهایی سمت چپ منحنی بازده همبستگی مثبت وجود دارد.بانکی و قسمتار بینبین نرخ سود موزون باز

 گذاریسیاستتفکیک بخش اجرا از  ۳
 کلپولی( در بانک مرکزی ش گذاریسیاستمربوط به بخش اجرایی  هایمؤلفهدر دو سال اخیر که عملیات بازار )شامل کلیه 

به این  ترین نقد واردهگران اقتصاد پولی بوده است. مهمگرفته است، میزان اثربخشی این عملیات همواره مورد بحث تحلیل
عملیات، عدم دستیابی بانک مرکزی به هدف تورمی بوده است. در مقام یک پاسخ غیرمفصل و مجمل به این انتقاد باید 

هایی باید به آن توجه کرد، تفکیک بین حوزه گذاریسیاستیل چارچوب گفت که یک از موضوعات بسیار مهمی که در تحل
خت به لحاظ سازمانی اهمیت دارد؛ بلکه شنا تنهانهگیرند. این تفکیک است که در هرم مربوط به وظایف بانک مرکزی قرار می

یک تبیین صحیح این تفک پولی، از مسیر گذاریسیاستاجزای مختلف چارچوب  هایگوییپاسخها و اختیارات، مسئولیت
 گذاریسیاستدر حوزه  مؤثر مؤلفهکنیم. اولین ( استفاده می1پذیر است. برای تبیین این موضوع از شکل شماره )امکان

های تبیین و شفاف کنند که نقش سیاست یدرستبهپولی این است که همه نهادهای حاکمیتی کشور، باید این مسئله را 
ها و اقدامات مجموعه حکمرانی اقتصادی کشوری که وظیفه ها، سیاستمسلماً نتایج استراتژی ت؟پولی در کل اقتصاد چیس

ار متفاوت آورد، بسیگرا سخن به میان میپولی کشور را کمک به تولید معرفی کرده و از بانک مرکزی توسعه گذاریسیاست
 (.I)مرحله  کندگذار پولی قلمداد میظیفه سیاستترین واصلی عنوانبهها را از آن کشوری است که حفظ ثبات قیمت

گذار دهد، قوانین باالدستی هدف نهایی سیاستپولی برای یک کشور رخ می گذاریسیاستاز آنچه که در حکمرانی  متأثر
لیکن  ،گیردها در اولویت قرار می. هر چند که معموالً در این مرحله، حفظ ثبات قیمتشودمیپولی نیز متعاقب آن تعیین 

ثبات  داشت. اول اینکه برخی از کشورها علوه بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و اخیراً  مدنظرباید دو نکته را در این زمینه 
 deافتد )های اقتصادی، آنچه که در عمل اتفاق میاینکه همانند همه حوزه اند و ثانیاً مالی را نیز به هدف مزبور اضافه کرده

facto ،)ترمهم ( از آن چیزی است که در قوانین مکتوب شده استde jure مرحله( )II.) 
ی به چه پول گذاریسیاستفرایند  گیر درساز و تصمیمدر گام بعدی، سخن اصلی بر سر این است که جایگاه تصمیم

ادی زه اقتصپولی بر عهده حو گذاریسیاستگیری سازی و تصمیمهای مرکزی بخش تصمیمنحوی است. معموالً در بانک
و در قسمت ستاد سازمانی قرار داشته و بخش اجرایی آن نیز بر عهده اداراتی است که در حوزه صف سازمانی قرار داشته و 

کنند. این گزاره صحیح است که در صورت باالتر بودن دانش و " فعالیت می1ای تحت عنوان "عملیات بازارعموماً در اداره
تری ای مطلوبپولی نتیجه گذاریسیاستت )با ثابت بودن سایر شرایط(، احتماالً چارچوب از این دو قسم هرکدامآگاهی 

بر این عقیده است  (Bindseil 2014،12-P11) حاصل خواهد شد، لیکن اهمیت این تفکیک به حدی است که بیندزایل
دارند و گذرند، نگیری نیازی به دانستن آنچه که در بخش اجرا میسازی و تصمیمکه متخصصین اقتصادی در حوزه تصمیم

                                                                                                                                                                         
ات بازار باز صرفاً یکی از بسترهایی است که آن حوزه با آن دارند و عملی بر عهدهتری از وظایف را گذاری پولی، طیف گستردهحوزه اجرایی سیاست 1

به  پذیریهای آماده، اعتبار در طول روز و چیدمان بهینه استفاده از سپرده قانونی جهت انعطافعملیات بازار باز، بستر مساعدت جزبهسروکار دارد. 
 گذاری این حوزه، بخش قابل توجهیدارد. به همین دلیل، نام سروکاروزه با آن ها از جمله موضوعات مهمی هستند که این حرفع نیازهای نقدینگی بانک

 کنند. " استفاده میMarket Operationاز کشورها از عبارت "عملیات بازار" یا "
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های ژیکارشناسانی که در حوزه اجرا مشغول به فعالیت هستند، نیازی به دانستن موضوعاتی نظیر استرات برعکس
  .1پولی، ارتباط اهداف نهایی، میانی و عملیاتی با نرخ سیاستی و همچنین مکانیزم اشاعه پولی ندارند گذاریسیاست

 Separation( یا اصل تفکیک )Dichotomyهایی نظیر دورستگی )نویسنده مزبور این تفکیک را در قالب عبارت
Principleو نهایتًا  پولی گذاریسیاستکار مناسب در حوزه خص است؛ تقسیمکند. نتیجه این تفکیک مشگذاری می( نام

های متغیرهای وری باالتر در هر حوزه. البته این نویسنده بر این عقیده است که این تفکیک در دوره دکترین کنترل ماندهبهره
این حال، او بر این عقیده است که رنگ گردیده بود. با تا حد قابل توجهی کم 2در آمریکا( 1980الی  1920پولی در آمریکا )

به روشنی گویای  1شد. شکل شماره پولی رعایت می گذاریسیاستکامل در حوزه  طوربهدر دوره ثبات بزرگ، این دوگانگی 
شکل،  دهد. در حقیقت اینپولی را نشان می گذاریسیاستهمین این تفکیک بوده و سلسله مراتب قانونی، فنی و اجرایی 

های ن نیست که مکانیزم اشاعه پولی را تبیین نماید، بلکه به دنبال این است که تفکیک نهادی موجود در حوزهبه دنبال آ
 أثیرتاز آنها چگونه از فرایندهای باالتر  هرکدامپولی را نشان داده و بیان نماید که  گذاریسیاستمختلف درگیر در چارچوب 

 پذیرند.می
پولی  گذاریسیاستآنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است، این است که بدانیم، تعیین هدف عملیاتی یا موضع 

پولی متفاوت است. از دید اقتصاد کلن، مکانیزم اشاعه پولی از نرخ بهره  گذاریسیاستکامل با فرایندهای اجرایی  طوربه
ت هدف عملیاتی(؛ ولی این بدان معنا نیس عنوانبهری تورمی مبتنی بر نرخ بهره گذا)البته در هدف شودمیبین بانکی آغاز 

پرهیز از تطویل بحث و بیان اهمیت  منظوربه. 3گذار کلن از اهمیت برخوردار استکه نحوه رسیدن به آن نرخ برای سیاست
 :شودمینهایی این موضوع، به دو نکته زیر اشاره 

. در شودمیتعیین  4گیرساز، هدف عملیاتی توسط بخش تصمیمارشناسی بخش تصمیمبر اساس پیشنهاد یا مطالعه ک (1
 ییاهمؤلفهترین این بخش، رشد بالقوه تولید، نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد هدف تولید و هدف تورمی از جمله مهم

خص بر این ک نرخ سود مشگیر با تعیین یکند. بنابراین بخش تصمیمگیر از آنها استفاده میهستند که بخش تصمیم
عقیده است که اگر بخش اجرایی به نرخ سیاستی تعیین شده دست یابد، احتماالً نرخ تورم هدف و نرخ رشد اقتصادی 

گیر دست یافته و در مقابل هدف با اندکی تورش حاصل خواهد شد. حال اگر بخش اجرایی به نرخ مورد نظر تصمیم
وص گویی در خصسازی در حوزه رشد است(، حاصل نشود، آنگاه پاسخمنظور ثبات اهداف تورمی یا رشد اقتصادی )البته

بایست توضیحات الزم در زمینه دالیل انحراف از اهداف تعیین شده گیر بوده و این نهاد میاین انحراف بر عهده تصمیم
 را برای آحاد اقتصادی تبیین نماید.

ی اجرایی ابلغ شده و بخش اجرایی ناتوان از حصول به نرخ سیاست گیر تعیین و به بخشاگر نرخ سیاستی توسط تصمیم (2
 بانکی از نرخ سیاستی بر عهده بخشگویی در خصوص انحراف نرخ بازار بینگیر باشد، آنگاه پاسخمورد نظر تصمیم

 ماید.گیر بیان نبایست توضیحات الزم در زمینه این انحراف را برای نهاد تصمیماجرایی بوده و این حوزه می

                                                                                                                                                                         
گیری در نبوده و تصمیم یرشپذقابلقطعی  طوربه، کندیم بیان ( Bindseil،2014) بیندزایلگذاری به شکلی که بحث تفکیک بین اجرا و سیاست 1

که معموالً اقتصاددانان پولی دیدگاه دقیقی  دهدیمگذاری پولی نشان خصوص آن بسیار سخت است. برای مثال، تجربه ایران در حوزه اجرایی سیاست
ای ن وافی به مقصود نخواهد بود. برآن راهکارهای ارائه شده توسط آنان نیز چندا واسطهبهدر خصوص نحوه رابطه متغیرهای پولی با یکدیگر نداشته و 

ر اوراق اری نظیمثال عدم تمییز میان نهاد بانک و سایر نهادهای مالی ممکن است این ابهام را نزد برخی از اقتصاددانان ایجاد کند که برای مثال با ابز
 ها را مرتفع کرد. معضل اضافه برداشت بانک توانیمگواهی سپرده 

 گرفت.ضریب فزاینده انجام می بینیهای پولی از طریق پیشکل کنترلپولی از طریق عملیات بازار باز و که در آن کنترل پایه  2
آوریم و این در حالی است که در نظام مبتنی بر بانکداری بدون ربا، نحوه در اینجا، ما از ادبیات سیاست پولی در نظام بانکی متعارف سخن به میان می 3

 ن استفاده از ابزارهای مبتنی بر شرع از اهمیت برخوردار است.رسیدن به نرخ و همچنی
 گیر نهایی در حوزه نرخ سود، شورای پول و اعتبار است. هر چند که بانک مرکزی نیز در تعیین نرخ سود تا حدی نقش دارد، لیکن تصمیم 4
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 پولی گذاریسیاستسلسله مراتب قانونی و اجرایی یک چارچوب سازگار از  .1شکل 

 بانکی و بازار پولعملیات بازار و رابطه آن با بازار بین ۴
ه در آن کند خلق پول است ینگرش خاص به فرا یکه یبر پا ، عمدتاًشودمیارائه  یتب متعارف اقتصادکدر  تاکنونه کآنچه 

بگذارد. در  رتأثی یا عرضه پول، بر بخش واقعیش یق افزایتواند از طریمنفعل نبوده و م یپول یهالکنترل کدر  یزکمر کبان
 تأثیراقتصاد  ینگیزان نقدیبر م ینگینده نقدیب فزایر ضریتواند از مسیم یه پولیر پاییبا تغ یزکمر کدگاه مسلط بانین دیا

 یهاردهسپ یگر مالواسطه یک عنوانبهها کشده و بان یتلق یدهمنبع وام عنوانبهها دگاه، سپردهین دیبگذارد. بر اساس ا
ن پول ایم ین اساس، تفاوت چندانیدهند. بر ایص میلت، تخصیان تسهیرده و آن را به متقاضکع یگذاران را تجمسپرده

ها که بانکب ین ترتیگرند. به ایدیکل به یتبد قابل هاپولن یو پول موجود در بازار پول نبوده و ا کین بانیموجود در بازار ب
ه ب یزکمر کع شده را نزد بانیتجم یهااز سپرده یرا وام داده و درصد یزکمر کخود نزد بان یدارید یهاتوانند سپردهیم
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استخراج  ینگیدو نق یه پولیاز برابر قرار دادن پا ینگینده نقدیب فزایدگاه، ضرین دیه شود. بر اساس اکامانت بگذارند تا بلو
 یک سری. منبعث از انتشار شودمیل یتبد ینگیبه چند واحد نقد یزکمر کواحد پول بان یکه چگونه کدهد یم شده و نشان

 & McLeay et la. 2014a، McLeay et la. 2014bانگلستان انجام شده است ) یزکمر که توسط بانکمطالعاتی 
Rule 2015ها شیرده و در هماکد مطرح یجد یافتیپول را با ره زاییدرونشور، موضوع کدر  یارشناسکاز محافل  ی(، برخ

از  هاییشبخه حداقل کاند. از آنجا رد مسلط وارد ساختهیکرا نسبت به رو یز انتقادات قابل توجهیمختلف ن یهانفرانسکو 
 ین ضروریران متفاوت باشد، بنابرایدر ا یپول گذاریسیاستگذشته  یهادر دهه یزکمر کتواند با نگرش بانین انتقادات میا

قرار داده و در صورت لزوم، نگرش  یجد وتحلیلتجزیهنه را مورد ین زمیشور انتقادات مطرح شده در اک یه مقام پولکاست 
ه دنبال بد. هر چند که این مطالعه یبه انتقادات وارد شده، ارائه نما یپاسخ مناسب یا به طرز منطقیخود را اصلح و  یقبل

پول در اقتصاد ایران نیست، لیکن از آنجا که درک صحیح  زاییدرونیا  زاییبرونگویی و یا حتی بحث در خصوص پاسخ
 ، بنابراین ضروری است که اندکی به آن پرداخته شود.شودمی متأثر مسئلهعملیات بازار از این 

. شودیمدر اقتصاد قلمداد  پر ابهام یها(، موضوعنکو با ی)شامل بانک مرکز یخلق پول توسط نظام بانک طورکلیبه
دو نقل قول ؟ دیآیکتاب خود تحت عنوان "پول از کجا م یدر ابتدا (Collins et al. 2012-Ryan)ان و همکاران یجاش را
 بودن نحوه خلق پولز یآمبه ابهام یو نحوه خلق پول و در دوم زاییدرونبه بحث  یدهند که در اولینز ارائه میکنا و کاز مک

من از  "کند کهیاظهار م گونهاین( 1863-1943مدار آزاد )استیو س ییایتانی(، بانکدار بر1928کنا ). مکشودمید یتأک
( 1930) نزیانگلستان آگاه شوند، هراس دارم." ک یا بانک مرکزیها از قدرت خلق و محو پول بانک ینکه شهروندان معمولیا
رغم یکند که علیان میز بودن پول صحبت کرده و بیبرانگنه پول" در خصوص ابهامیک رساله در زمیبر  یاز در "مقدمهین

ک اقتصاد مدرن یان در یدر خصوص پول در جر یومانعجامعرساله  آن زمانمختلف، تا  یهاس اقتصاد در دانشگاهیتدر
ه ز مطرح بودیگذشته ن یهاپول در دهه زاییدرونبحث توان استنباط کرد که ین منظر میمشاهده نکرده است. از ا یامروز

 کد، رابطه بانیه در نگرش جدکن است ید ایجد هایسالگذشته با  یهاپول در دهه زاییدرونن تفاوت بحث یکاست؛ ل
 مداقٔه دمور یگرفتن از فن حسابدار کمکو بازار پول با  کین بانین رابطه پول موجود در بازار بیها و همچنکبا بان یزکمر

ن یساس ا. بر اشودمیان یق بیل دقکها به شکو بان یزکمر کن دو نوع پول بانیموجود ب یهارد و تفاوتیگیشتر قرار میب
، یکن بانیو پول موجود در بازار پول. در بازار ب کین بانیدگاه، دو نوع پول در اقتصاد وجود دارد؛ پول موجود در بازار بید

 یزکمر کبان یهاین بازار، بدهین در ایبنابرا. 1است ریپذسپرده یمال مؤسساتو دارنده آن،  یزکمر کپول، بان منتشرکننده
 جزبه) یه پولیگر، مانده پایاز نگاه د. 2است یه پولیقت همان پایر برابر بوده و در حقیپذسپرده یمال مؤسساتر یبا ذخا

ر بوده و یپذسپرده یمال مؤسسات)یا ذخایر(  ینگینقد یدهندهنشانقت یدر دست اشخاص(، در حق کوکناس و مسکاس
این  توانندهای تجاری میر خواهد بود. بانکیپذانکن نوع از پول امیق ایمزبور صرفاً از طر مؤسساتان ینقل و انتقاالت م

توانند این ذخایر را به و نمی یرندکارگبهها، بانک مرکزی و دولت ذخایر را برای تسویه مبادالت و روابط خود با سایر بانک
(. Keister and McDndrews، 2009حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل کنند که در بانک مرکزی حساب ندارند )

ر یپذسپرده یمال مؤسساتپول،  منتشرکنندهه در آن، ک( قرار دارد Money Market، بازار پول )کین بانیدر مقابل بازار ب
ن نوع یه اک" است. پرواضح است یردولتیبخش غ یهاآن "سپرده یه سنجه اصلکهستند  یلتردویو دارنده آنها، اشخاص غ

د ین بایابرا. بنشودمی یبندطبقه یردولتیاشخاص غ ینگیر و البته نقدیپذسپرده یمال مؤسسات یهایاز پول، در زمره بده
ص شود. مشخ یخوببهفوق  یان بازارهایم یهاتفاوت کن گردد تا درییتب یخوببهدر دو بازار  ینگیان مفهوم نقدیتفاوت م

 ینگینقد یست؛ ولا ینگیقاً به مثابه نقدیها دقکر بانیا ذخای یه پولی، پاکین بانیتوان گفت که در بازار بخلصه می صورتبه
 ینگینقد یاست؛ ول ینگینقد یقاً به معنیدق یردولتیبخش غ یها. در مقابل و در بازار پول، سپردهیها نه بخش خصوصکبان

                                                                                                                                                                         
( Issuer) یورقه بده یکگذاری میان ناشر تفاوت (،MFSسوم به المللی پول )موتوسط صندوق بین منتشرشده یو مال یپول یدر دستورالعمل آمارها 1

 ند.کیفا میا یو مال یپول یرا در پردازش و تحلیل آمارها یار مهم بوده و نقش مهمی( بسHolderبا دارنده آن )
 نشده است.ن بحث وارد یاست؛ در ا یزکمر کبان یهایه جزء بدهکان" یدر جر کوکناس و مسکبحث، "اس یبه منظور سادگ 2
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از  متأثر ار برد؛ چونکا دوم بیبازار اول  یرا فقط برا ینگیتوان واژه نقدین نمیها. بنابراکبان ینگینه نقد یبخش خصوص
 نندگان و دارندگان هر دو نوع پول، واژه مزبور در هر دو بازار معنادار و قابل کاربرد خواهد بود.کتفاوت منتشر

در  رفاًصدر دو بازار مختلف مشخص شد، باید به این نکته مهم اشاره کرد که عملیات بازار، حال که تفاوت نقدینگی 
ای با بازار پول ندارد. بنابراین، عملیات بازار به کلیه روابط مالی مستقیم، رابطه صورتبهحوزه بازار بین بانکی فعال بوده و 

نابراین، ، بشودمیها نزد بانک مرکزی مبادله در این روابط ذخایر بانک. از آنجا که شودمیها اطلق میان بانک مرکزی با بانک
 ندارد. M2ها سروکار داشته و ارتباطی مستقیم با با ذخایر یا نقدینگی بانک صرفاًعملیات بازار 

 
 بندی انواع پول و بازارهای متناظر با آنطبقه .2شکل 

 مروری بر مفهوم کلی عملیات بازار ۵
فت که توان گگیری و اجرا تقسیم کنیم، آنگاه میپولی را به دو بخش تصمیم گذاریسیاستاگر کل چارچوب  طورکلیبه

المللی . بر اساس گزارش بانک تسویه بینشودمیپولی را شامل  گذاریسیاستمربوط به اجرای  هایمؤلفهعملیات بازار کلیه 
(BIS، 2019اقدامات و تصمیمات بانک ،) معموالً بخش اجرایی گیرد. ل میاجرایی شک هایچارچوبهای مرکزی از مسیر

 Marketعملیات بازار" )دپارتمان " عناوینی نظیرهای مرکزی تحت پولی در قالب یک دپارتمانی در بانک گذاریسیاست
Operations- دپارتمان  ، دپارتمان بازار )ترکیه(، دپارتمان مدیریت پولی )پاکستان(،(نظیر بانک مرکزی اروپا و روسیه

 Deskآمریکا( یا عملیات غیرستادی ) -Tradign Deskگذاری )مالزی(، میز مباالتی )عملیات سرمایه بازار مالی و
Operation) نظیر  شودمیگیرد. از آنجا که در این حوزه، اقداماتی متعدد و فراتر از "عملیات بازار باز" انجام انجام می(

نسبت سپرده قانونی، اعتبار در طول روز و ...(،  مؤثررای ش صحیح اجنهای آماده، کارگزاری اوراق دولتی، چیمساعدت
بنابراین بهتر است از عبارت "عملیات بازار" به جای "عملیات بازار باز" استفاده شود. در این مطالعه نیز، هر زمان از عبارت 

ر زمان از عبارت عملیات بازاپولی است و هر  گذاریسیاست، ناظر بر کل فرایندهای اجرایی شودمی"عملیات بازار" استفاده 
محدوده داالن نرخ  های مشخص و درقالب حراج است که در ت متعارفی، منظور آن قسمتی از مبادالشودمیباز استفاده 
 گیرد.می ه بانک مرکزی شکلدسود و با ارا

یاتی تی یا ابزارهای عملقبل از بیان تعریف مشخصی از عملیات بازار باز، ضروری است که اندکی در مورد ابزارهای سیاس
ز اپولی بحث شود. در تعریف واژه ابزار، ضروری است که ضمن داشتن تدقیق الزم در خصوص این واژه،  گذاریسیاستدر 

است که  ایاالمکان پرهیز شود. ابزار، وسیلها برای فرایندی که خاصیت ابزار در آن نهفته نیست، حتیبکار بردن این مسمّ
 های آماده،م خاصی را صورت داد و تغییری را در یک متغیر خاص ایجاد کرد. عملیات بازار باز یا مساعدتبتوان با آن اقدا

های آماده عرضه ذخایر را کاهش یا افزایش توان گفت عملیات بازار باز یا مساعدتنمی چراکهنفسه خاصیت ابزار ندارند؛ فی

عملیات بازار )عملیات بازار باز، مساعدت 

گذاری و ...( اعتبارگیری، مساعدت سپرده

ر د هابانکانکی که ذخایر بصرفا در بازار بین

 شود، کاربرد دارد، نه بازار پولآن مبادله می
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 بانکییک ابزار( دقیقاً به معنی افزایش عرضه ذخایر در بازار بین عنوانبهدهد. این در حالی است که خرید قطعی اوراق )می
ولی پ گذاریسیاستتوان واژه ابزار را برای آن بکار برد. با این حال، در ادبیات پولی مصطلح است که ابزارهای است و می

. نظر محقق بر این است که هستندنونی قا الزاماتهای آماده و بوده و شامل عملیات بازار باز، مساعدت معموالً سه دسته
المللی برای عملیات بازار باز، ترجمه "بستر" برای دو عبارت توسط بسیاری از منابع بین Toolsرغم بکار بردن واژه علی

، اگر از حالاییعلتری است. ای مناسبهای آماده"، عبارت به مراتب بهتر و دارای مسمّ"عملیات بازار باز" و "مساعدت
درک شود و ثانیًا اگر ضرورتًا  یخوببهمفهوم آن  ، بهتر است که اوالً شودمیهای مزبور استفاده پیشوند ابزار برای عبارت
پولی" استفاده شود تا با  گذاریسیاست، بهتر است که از عبارت "ابزار شودمیبکار گرفته  Toolترجمه ابزار برای کلمه 
 عنوان ابزارهای عملیاتی هستند، اشتباه گرفته نشود. تر که تحتابزارهای در سطح پایین

توان هر یک از بسترهای نظر به توضیحات فوق و همچنین با استفاده از ادبیات پولی موجود در این خصوص، می
ای هاجمالی تشریح کرد. "عملیات بازار باز" یا "مساعدت صورتبهپولی را  گذاریسیاستپولی و یا ابزارهای  گذاریسیاست

، توافق بازخرید، 1قطعی یدوفروشخر. شودمی بهره گرفتهروند که در آن از چند ابزار عملیاتی آماده" بسترهایی به شمار می
حجم  تواناز جمله ابزارهای عملیاتی هستند که از طریق آنها، می توافق بازخرید معکوس، وام با وثیقه و یا الزامات قانونی

م دانیذخایر را کاهش یا افزایش داد. البته در این قسمت تمرکز ما عمدتاً بر روی ابزارهای بازارمحور خواهد بود و البته می
و ابزارهای غیرمستقیم  بندی کلی به ابزارهای مستقیم )دستوری یا اداری(در یک طبقه گذاریسیاستکه ابزارهای 

ای پذیرفته شده که در بلندمدت ابزارهایی در گسترده طوربهشوند. در اقتصادهای بازار، این امر )بازارمحور( تقسیم می
اشند. مکمل سیستم بازار ب وباشد که بتوانند در راستای کارکرد بازار عمل کرده می کاراپولی  گذاریسیاستفضای اجرایی 
وقتی رغم کارکرد معلی چراکههای مستقیم یا اداری مرجح است، دلیلی است که ابزارهای بازار محور به کنترل شاید به همین

دن یا ش بد استفادههای مستقیم عملکرد بازار را با اخلل مواجهه کرده و بسیار مستعد مدت آن، استفاده از کنترلو کوتاه
 سوءاستفاده در سطح اجراست.

 های آمادهبازار باز و مساعدتبسترهای عملیات  ۶
های آماده"، باید گفت که ابزارهای عملیاتی بکار گرفته ها یا امکانپیش از تعریف دو بستر "عملیات بازار باز" و "مساعدت

توان از ابزارهای عملیاتی از آنها یکسان هستند؛ بدین معنی که در بخش اعظمی از هر دو بستر مزبور، می هرکدامشده در 
هایی بود تا از نظیر "توافق بازخرید" )برای مثال در زمان تزریق منابع( استفاده کرد. بنابراین باید به دنبال دالیل یا تفاوت

 های مفهومی وهای آماده تفکیک کرد. بنابراین آنچه که مهم است، تفاوتعدتمسیر آن بتوان عملیات بازار باز را از مسا
ه خلصه ب صورتبهاز آنها. در ادامه  هرکدامکارکردی هرکدام از بسترهای مزبور است، نه ابزارهای عملیاتی استفاده شده در 

گفته این است که عملیات بازار باز با اراده شدو بستر پی تفاوت تریناولین و مهم. شودمیدو بستر مزبور اشاره  یهاتفاوت
تر، (. به عبارت سادهGray and Toalbot، 2006، p 4گیرد )ها شکل میهای آماده با ارائه بانکبانک مرکزی و مساعدت

این  هایداللتباشند. در خصوص کننده میها اقدامهای آماده، بانکدر بستر عملیات بازار باز، بانک مرکزی و در مساعدت
تفاوت باید گفت که در عملیات بازار باز و از دیدگاه مقام پولی، عملیات بازار باز در حقیقت اعتباردهی )در مواضع انبساطی( 

های بینیها( مطرح است که این امر نیز بر اساس پیشیا اعتبارگیری )در مواضع انقباضی( از سوی بانک مرکزی )و نه بانک
های آماده موضوع گیرد. این در حالی است که در مساعدتمی نشئتتقاضای ذخایر در بازار بانک مرکزی از عرضه و 

 دومین. کندها )و نه بانک مرکزی( موضوعیت پیدا میگذاری در نرخ کف از سوی بانکاعتبارگیری در نرخ سقف و یا سپرده
جام تزریق یا جذب ذخایر از مسیر مکانیزم حراج ان هرگونهگفته این است که در بستر عملیات بازار باز، تفاوت دو بستر پیش

است که شاید بتوان گفت مکانیزم حراج )به دلیل قابلیت در کشف قیمت مستخرجه  یااندازهبهگیرد. اهمیت این مسیر می
د ی( تا حگیرترین ویژگی است که وجود سازوکار اشاعه پولی را در سطح اجرا )و نه در سطح تصمیماز نیروهای بازار( مهم

                                                                                                                                                                         
1 Outright. 
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گذاری(، اقدامی است از سوی گیری یا سپردههای آماده )در هر دو سمت اعتبارکند. در مقابل، مساعدتزیادی تضمین می
ومین سپذیرد. ها که نه بر اساس مکانیزم حراج که صرفاً بر اساس مراجعه آنها به بانک مرکزی در پایان روز صورت میبانک

ادواری و در یک سررسیدهای مشخص نظیر  صورتبهه عملیات بازار باز، غالباً )نه همیشه( تفاوت این دو بستر این است ک
ها های آماده، اعتبارگیری بانکگیرد؛ این در حالی است که در بستر مساعدتماهه انجام میروز، سه هفته و یا یک 14روز،  7

ها به بانک مرکزی، مراجعه بانک محضبهوجود داشته و  هرروزها در نرخ کف همواره و در گذاری بانکدر نرخ سقف و سپرده
افتد: تزریق ذخایر یا اجرایی خواهد شد. افزون بر موارد باال باید گفت که در هر دو بستر مزبور، دو رخداد مهم اتفاق می

ی( شکل ا انقباضجذب ذخایر. در عملیات بازار باز، تزریق یا جذب ذخایر بر اساس موضع سیاستی بانک مرکزی )انبساطی ی
 طورکلیبه. شودمیها در پایان روز های بانکهای آماده، تزریق یا جذب ذخایر بر اساس، محدودیتو در مساعدت گیردمی

گذار پولی جهت رسیدن به هدف عملیاتی خود از آنها های آماده، بسترهایی هستند که سیاستعملیات بازار باز یا مساعدت
(. در این میان، عملیات بازار باز، مبادله ذخایر بانک مرکزی با یک دارایی پایه بر Bindseil، 2014، p 9کند )استفاده می

تواند اساس یک مکانیزم مشخصی از حراج است. هر چند که دارایی پایه، غالباً اوراق بهادار دولتی است؛ لیکن شکل آن می
اوراق بهادار غیردولتی و یا هر دارایی معتبر دیگری نظیر طل تواند شامل ارز، متفاوت بوده و در برخی از شرایط خاص می

اعتباری )ریپو یا ریپوی معکوس(. در برخی از  صورتبهخرید یا فروش قطعی است و گاه  صورتبهباشد. گاه این مبادله 
ست و دار اوام وثیقه ای رخ ندهد، بلکه صرفاً رخداد وام برایش متصور است؛ با این توضیح که اینتواند مبادلهشرایط می

اش همان دارایی پایه است. توضیح اینکه در مورد اخیر، تبدیل مالکیت دارایی پایه از نهاد نیازمند نقدینگی به نهاد وثیقه
 پیوندد.گر نقدینگی به وقوع نمیتدارک

 پولی گذاریسیاستابزارهای عملیاتی بخش اجرای  ۷
، ابزارهای عملیاتی، ابزارهایی هستند که با استفاده از آنها حجم و نرخ روابط که در باال نیز بدان اشاره شد گونههمان

 باشند:ها با یکدیگر( قابل تغییر است. این ابزارها شامل چند ابزار محدود زیر میها )و یا بانکمابین بانک مرکزی و بانکفی
قطعی بین دو نهاد مالی  صورتبهی پایه که از نام این ابزار مشخص است، یک دارای گونههمان قطعی: یدوفروشخر (1

ک مابین بان. واضح است که پس از انجام این مبادله رابطه فیشودمی یدوفروشخرها( )در اینجا بانک مرکزی و بانک
مرکزی و بانک قطع شده و تمامی منافع یا ضررهای ناشی از نگهداری آن دارایی پایه تا زمان سررسید متعلق به خریدار 

د؛ مستتر باش یدوفروشخرکه قصدی بلندمدت و دائمی در  شودمیقطعی زمانی استفاده  یدوفروشخرموالً است. مع
از  2008های مرکزی دنیا در قالب خرید اوراق دولتی و غیردولتی جهت خروج از بحران مالی نظیر آنچه که اکثر بانک
 یدوفروشخر( از جمله دو نهادی هستند که از  Inoue،1999) و بانک مرکزی ژاپن 1رزرو آمریکاخود بروز دادند. فدرال

های مرکزی کنند. از سوی دیگر هنگامی که بانک" استفاده می2قطعی تحت عنوان "عملیات بازار باز دائمی یا قطعی
کند از طریق خرید قطعی دارایی را مد نظر داشته باشد، آنگاه تلش می 3گذاری منحنی بازده"سیاست "کنترل یا هدف

اعتباری غیربانکی، سهم اوراق مزبور از سمت راست ترازنامه خود  مؤسساتها و اوراق بهادار دولتی( از بانک غالباً پایه )
 هایبخشای را به ده، وظیفههای مرکزی معموالً با هدف هموارسازی منحنی بازرا افزایش دهند. از سوی دیگر، بانک

وظیفه،  . بر اساس اینشودمیسپارند که بر اساس آن پورتفوی بانک مرکزی بهینه پولی خود می گذاریسیاستاجرایی 
کند که بخش سازمانی پورتفوگردانی بانک مرکزی، با تغییر دادن ترکیب اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف تلش می

                                                                                                                                                                         
1 Https://Www.Newyorkfed.Org/Medialibrary/Media/Markets/Omo/Omo2020-Pdf.Pdf 
2 Permanent or Outright OMOs. 

آن جهت اثرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد، دیدگاه خود را از  یاثربخش( و عدم ZLBبودن نرخ بهره ) های مرکزی در شرایط پایینهنگامی که بانک 3
( قطعی اوراق دولتی )و حتی غیردولتی یدوفروشخرکنند از طریق برند، آنگاه تلش میهای بلندمدت میمدت به سمت اثرگذاری بر نرخهای کوتاهنرخ

یا  Yield Curve Control-YCCی اقتصاد را تغییر دهد. عبارت واقع یهابخشهای بلندمدت اقتصاد اثر بگذارد و از این مسیر روند بر نرخ
Targeting Yield Curve گذاری شده است.برای این شرایط نام 
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های مرکزی از خرید یا فروش قطعی را برای اقتصاد فراهم آورد. در این شرایط نیز معموالً بانکمنحنی بازده هموارتری 
 کنند.استفاده می

ه دلیل توان گفت که بو تقریباً می شودمیبازار ریپو یکی از عناصر مهم بازارهای پول و سرمایه محسوب  توافق بازخرید: (2
پو، در حال حاضر اکثر نهادهای مالی در بازارهای پول و سرمایه از آن استفاده کاربردی بودن و سادگی استفاده از ابزار ری

یری از جلوگ"توان به قطعی متعدد است و از جمله آنها می یدوفروشخرکنند. مزایای ابزار توافق بازخرید نسبت به می
گردانی"، ها با هدف سبدنکانباشت اوراق بدهی در ترازنامه بانک مرکزی و تضمین نگهداری اوراق مزبور توسط با

های اوراق بدهی در پذیری قابل توجه در عملیات روزانه بانک مرکزی"، "عدم ایجاد اختلل در قیمت"وجود انعطاف
بانکی" ها"، "کاهش هزینه تأمین مالی در بازار بینبازار سرمایه"، "رفع نیاز نقدینگی بدون ایجاد اختلل در پرتفوی بانک

 به بازار" اشاره کرد.دهی و "علمت
 ابزار عملیات بازار عنوانبهگردد که از آن فدرال رزرو آمریکا بر می تأسیسآغازین  هایسالاولین معاملت ریپو به 

اند که بزرگ شدن بازارهای با درآمد ثابت )عمدتاً بازارهای بدهی(، گران بر این عقیدهباز استفاده گردید. برخی از تحلیل
(. بر Choudhry، 2011، p2ابزار ریپو حاصل شده است ) کارگیریبهدگی باالیی است که از مسیر مدیون نقدشون

)غالباً یک شبه و سپس سه روزه، یک هفته، یک  مدتکوتاهتوان یک وام اساس شکل متعارف آن در جهان، ریپو را می
جه نقد بانک مرکزی بین دو طرف مبادله دار تلقی کرد که در آن یک دارایی پایه با و( وثیقهسال یکحداکثر  -ماه
؛ با این توافق که طرفین در یک زمان مشخصی در آینده )سررسید ریپو(، همان مبادله را با یک قیمت باالتر شودمی
ای از . چارچوب خلصه شده(Cecchetti and Schoenholtz 2017، p 304معکوس انجام خواهند داد ) صورتبه

 در اختیار داشته )الف( اوراق نهاد مالینشان داد. بر اساس این شکل مفهومی،  3توان در شکل شماره ابزار ریپو را می
. گذاری آن استو نیازمند سرمایه در اختیار داشتهنهاد مالی )ب( وجه نقد ؛ این در حالی است که و به وجه نقد نیاز دارد

 با قیمت باالتر در لِگ دوم )یک آن را لِگ اول ریپو به نهاد مالی )ب( فروخته و در خود رانهاد مالی )الف( اوراق  بنابراین
 کند.خریداری میروز مشخص شده در قرارداد یا سررسید قرارداد( 

 
 نحوه عملکرد ابزار توافق بازخرید )ریپو( در شکل متعارف آن .3شکل 

المللی است که به دلیل ابهامات شرعی قابلیت اجرا در بین آنچه که در باال بدان اشاره شد، شکل متعارف ریپو در سطح
نظور بانک مرکزی با بررسی ابعاد مختلف موضوع و اخذ مشورت از برخی اعضای محترم وقت شورای ایران را نداشت. بدین م

اجرایی توافق بازخرید منطبق با شریعت را تدوین کرد که شورای فقهی بانک مرکزی نیز آن را به  فقهی بانک مرکزی، بسته

روز سررسید -پایه یا ل   دو 

ن اد مالی ال  ن اد مالی  

پرداخ  و ه ن د از سوی ال  به  

 -عموما  اورا  دولتی-فرو  یک دارایی پایه 
Bبه  یم    وس    به ال 

پایه یا ل   اول

ن اد مالی ال  ن اد مالی  
 -عموما  اورا  دولتی-فرو  یک دارایی پایه 

Aبه  یم    وس  ال  به  

پرداخ  و ه ن د از سوی   به ال 

می باشد Aب رگتر از  یم   B یم    
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( بر های اول و دومق بازخرید منطبق با شریعت )پایهتصویب رساند. بر اساس این مصوبه، کلیه قراردادهای موجود در تواف
بین  روشیدوفخربا عقد بیع، دو اختیار  زمانهممبنای عقد بیع انجام گرفته و شرط بازخرید وجود ندارد. با این توضیح که 

م گردد. در پایه دوم یا سررسید قرار داد نیز مبادله با لحاظ عقد بیع انجاکننده نقدینگی مبادله میمتقاضی نقدینگی و تأمین
 رسد.گرفته )در صورت اعمال اختیار( و قرارداد دوم نیز به پایان می

 
 بازارسازوکار قرارداد توافق بازخرید منطبق با شریعت در عملیات  .4شکل 

 سپرده قانونی ۸
ابزارهای  ینرتمهمیکی از  عنوانبهقرن بیستم، نسبت سپرده قانونی  هایسالتوان گفت که تقریباً در اکثر می طورکلیبه

(. در این میان از بین سه وظیفه تفویض شده به Bustamante and Hamann 2015پولی مطرح بوده است ) سیاست
(، دو وظیفه نخست OECD، 2018ها( )ی خرد، کنترل پولی و مدیریت نقدینگی بانکنسبت ذخیره قانونی )مقررات احتیاط

تر شده است. استفاده حداقلی از نسبت سپرده قانونی جهت اجرای ها پررنگرنگ شده و وظیفه مدیریت نقدینگی بانککم
ه و رت )نظیر نسبت کفایت سرمایها به استفاده ترکیبی از مقررات و نظاهای احتیاطی، عمدتاً مدیون حرکت بانکسیاست

های آماده بوده است. کاهش استفاده مقامات پولی از نسبت سپرده قانونی مساعدت ها وسپردهالزامات نقدینگی(، بیمه 
انک غیرمستقیم، هزینه دستیابی به ذخایر ب صورتبههای پولی نیز بر این موضوع استوار بوده که این نسبت برای کنترل

شد. از آنجا که گذاری بر نرخ بهره قلمداد میالشعاع قرار داده و از این منظر یک ابزار غیرمستقیم از هدفمرکزی را تحت
استفاده از این ابزار نیز محدود گردید  گذاری شد، قاعدتاً مستقیم هدف صورتبهگذاری تورمی، نرخ بهره پس از هدف

(Gray، 2011.) ها اد که نسبت سپرده قانونی صرفاً نرخ تسهیلت و نه نرخ سپردهتجربه کشورهای آمریکای التین نشان د
 Brei andکرد و از این منظر یک ابزار مناسب جهت کنترل جریان ورود و خروج سرمایه به کشور بود )را دچار تغییر می
Moreno 2019ییر در نرخ ند همانند تغتوا(. لیکن این واقعیت نیز در آن نهفته بود که استفاده از نسبت سپرده قانونی نمی

ابزار  ،مدتگذاری مستقیم بر نرخ بهره کوتاههای بازار پول را دچار تغییر نماید و از این منظر هم هدفسیاستی کلیه نرخ
مراتب  . همچنین تواتر تغییر سیاستی نسبت سپرده قانونی بهیسپرده قانونپولی است تا نسبت  گذاریسیاستبهتری برای 
. افزون شودمی یتلق یپول استیس یاجرا یبرا قینسبتاً نادق یابزارر نرخ بهره سیاستی بوده و از این منظر نیز کمتر از تغیی

انونی ها دارد، افزایش نسبت سپرده قگری مالی بانکمالیاتی بر واسطه تأثیربر این، از آنجا که نسبت سپرده قانونی نوعی 
هایی دارد که کمتر تحت مقررات بانک مرکزی قرار دارند. ها در حرکت به سمت فعالیتمعموالً با نوعی مخاطره اخلقی بانک

شتر شده ها در طول زمان بیانکگفته، استفاده از سپرده قانونی برای کمک به مدیریت نقدینگی ببرعکس دو وظیفه پیش
ام گیری ذخایر قانونی در یک دوره معین انجاست. این امر نه از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی، بلکه از طریق میانگین

گیری ذخایر قانونی بدان معناست که متوسط مانده حساب سپرده قانونی یک بانک در طول دوره نگهداری . میانگینشودمی
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ی اسپرده هاییبدهبایست متناسب با روز( باید معادل همان نسبتی باشد که آنها می 14یک هفته یا  مثلانی )سپرده قانو
تواند در طول روز و یا روزهای دوره نگهداری باالتر و یا بیشتر لیکن مانده آنها میدارند،مشمول خود نزد بانک مرکزی نگه

بر عرضه و تقاضای ذخایر این بانک در بازار  مؤثرانک مرکزی از عوامل بینی باز حد مشخص شده باشد. زمانی که پیش
 مؤثرسیار گیری سپرده قانونی یک ابزار باست(، آنگاه میانگین گونهاینبانکی با تنگناهای روبرو باشد )که معمواًل نیز بین

واند آثار تها محسوب شده و میانکهای وارده بر نقدینگی بپذیری در کنترل شوکجهت ایجاد یک سپر نقدینگی و انعطاف
کند، ک میها کمبه مدیریت نقدینگی بانک تنهانهها را کاهش دهد. از این منظر، این ابزار بینیمنفی ناشی از ضعف در پیش

تر شیک ابزار مکمل نرخ بهره سیاستی، نوسانات این نرخ را کاهش داده و از معبر ایجاد اطمینان بی عنوانبهتواند بلکه می
دینگی البته در حوزه مدیریت نق .و گسترش این بازار کمک نماید ییکارابانکی و پرهیز از تنش در این بازار، به در بازار بین

باید به این نکته اشاره کرده که استفاده از نسبت سپرده قانونی برای جذب و کنترل ارزان )و حتی رایگان نسبت به ریپوهای 
، بسیار اغواکننده بوده 2008های مرکزی معتبر به بحران از واکنش سیاستی بسیاری از بانک معکوس( ذخایر مازاد ناشی

از  ها و حرکت به سمت نوعیاست؛ لیکن باید این نگرانی را نیز مدنظر قرار داد که این امر به معنی کاهش اثربخشی بانک
 (.Gray، 2011، p 12)گیرند است که کمتر تحت مقررات الزامات قانونی قرار می هایییبده

ت؛ پولی در ایران به دنبال نفی نسبت سپرده قانونی نبوده اس گذاریسیاستالمللی، چارچوب جدید از تجربیات بین متأثر
 مؤسساتها و تر شده و تلش شده از این ابزار برای مدیریت نقدینگی بانکبا این توضیح که نحوه اخذ سپرده قانونی منعطف

ن یان به اریدر ا یسازوکار اخذ سپرده قانونپولی،  گذاریسیاستفاده شود. تا پیش از اجرای چارچوب جدید اعتباری نیز است
نمودند. قانونی را محاسبه می شنبه سپردهها در پایان روز پنجها هر هفته بر اساس مانده سپردهصورت بوده که بانک

ها بر اساس مانده آن روز سپرده قانونی را محاسبه نموده ک روز بود و بانکیتنها  یدوره محاسبه سپرده قانون یگردعبارتبه
 کردند.ع مییتود یزان سپرده محاسبه شده را نزد بانک مرکزیدر روز چهارشنبه بعد، م یعنیک هفته پس از آن یو 

 
 پولی گذاریسیاستچرخه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی تا قبل از اجرای چارچوب جدید  .5شکل 

نگهداری  یک حسابی مجزا نزد بانک مرکزیک هفته در یمیزان سپرده قانونی پرداخت شده توسط بانک به بانک مرکزی 
ونی تواند میزان سپرده قاندوره نگهداری سپرده قانونی تنها یک هفته است و در این دوره بانک نمی یگردعبارتبه. شودمی

ر بر اساس یمواجه است. محاسبه ذخا یراداتیران، با ایا یتوسط بانک مرکز مورد استفاده یرا تغییر دهد. روش کنون
رد. یگیده میتواند با آن مواجه باشد را نادین سپرده در دیگر روزهای هفته میزان ایکه م یشنبه، نوساناتهای روز پنجمانده

مجبور است از طریق  شوک نقدینگی بانکل عدم امکان بانک در استفاده از سپرده قانونی، در صورت بروز ین به دلیهمچن
کل ن بازار خواهد شد. در شیش نوسانات در این امر سبب افزایبانکی کسری را پوشش دهد که بالطبع امراجعه به بازار بین

 تا قبل از اجرای چارچوب جدید نشان داده شده است. یسپرده قانون یچرخه محاسبه و نگهدار 5شماره 
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 یکمحاسبه از  پولی در بانک مرکزی اجرا گردید، دوره گذاریسیاستبر اساس آنچه که پس از اجرای چارچوب جدید 
های ها حجم سپردهبه دو هفته و دوره نگهداری نیز از یک هفته به دو هفته گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب که بانک روز

کنند. در روز متوالی محاسبه کرده و آن را به بانک مرکزی ارسال می 14روزانه و در  صورتبهمشمول سپرده قانونی خود را 
 این روش چند موضوع برجسته است:

 کند.دوره محاسبه از شنبه هر هفته شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه پیدا می (1
 د.کننه بانک مرکزی ارسال میهای مشمول سپرده قانونی را حداکثر تا روز دوشنبه هفته بعد بها آمار سپردهبانک (2
شنبه محاسبات الزم را در این خصوص انجام داده و مبالغ سپرده بانک مرکزی نیز در انتهای روز دوشنبه و صبح روز سه (3

 نماید.ها اعمال میشنبه بر روی حساب جاری بانکقانونی جدید را از روز سه
شنبه آغاز و تا پایان روز کاری روزه بوده و از سه 14قانونی نیز  ( دوره نگهداری سپرده3بنا به اطلعات موجود در بند ) (4

 کند.بعد ادامه پیدا می دو هفتهدوشنبه 
 نمایش داده شده است. 6فرایندهای ذکر شده در بندهای فوق در شکل شماره 

 
 شکل جدید محاسبه و نگهداری سپرده قانونی در دوره پس از اجرای چارچوب جدید .6شکل 

 بازده و سیاست پولیمنحنی  ۹
مرکزی است. بدین ترتیب که  شوک در اقتصاد، ترازنامه بانک هرگونهترین نهاد مهارکننده توان گفت که مهممی طورکلیبه

شوک مثبت یا منفی در اقتصاد را از طریق تغییر  هرگونهتوانند از طریق تغییر اندازه ترازنامه خود بروز های مرکزی میبانک
. این امر معموالً از 1امه خود مدیریت کنند و این قابلیت در ترازنامه هیچ نهاد مالی دیگری در اقتصاد نیستاجزای ترازن

 هایییداراالمللی )جزء خالص ارزهای بین یدوفروشخرتوان به ترین آنها میکه از مهم شودمیمسیرهای مختلفی انجام 
اوراق بهادار )عمدتاً اوراق  یدوفروشخرها به بانک مرکزی( و بدهی بانکهای تجاری )خارجی پایه پولی(، اعطای وام به بانک

های مرکزی ترازنامه خود را ( اشاره کرد. نکته مهم این است که هر زمان بانکیپول یاستسعملیات اجرایی  -بهادار دولتی
در  های موجودها، قیمتخانوارها و بنگاهگذاری همه سرمایه-اندازتواند علوه بر تغییر رفتار پسدهند، آثار آن میتغییر می

ه یا معبرهایی ک هاروشکلیه بازارهای مالی نظیر بازار ارز، بازار بدهی و بازار سهام را دستخوش تغییر نماید. در این میان، 
 شودمیی تعریف ولکند، در قالب مکانیزم اشاعه پرفتار بانک مرکزی به رفتار کلیه آحاد اقتصادی و کلیه بازارها تسری پیدا می

(Cecchetti and Schoenholtz 2017، p 655معموالً و در سیاست .)ترین هدف عملیاتی های پولی متعارف، مهم
بانکی و یا یک متغیر مقداری نظیر حجم پایه پولی است. بدیهی است که های مرکزی، نرخ بهره اسمی شبانه بازار بینبانک

                                                                                                                                                                         
 .( مراجعه کنیدBindseil،2014دوم از کتاب بیندزایل )  برای تفصیل و جزئیات بیشتر به فصل 1
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گیری، افق زمانی آنها برای تصمیم چراکهها ندارد؛ در رفتار خانوارها یا بنگاه تأثیری، خودیخودبهمدت شبانه نرخ بهره کوتاه
ود انتخاب گیری خمعیاری برای تصمیم عنوانبهیک شبه نیست. نکته دیگر این است که آحاد اقتصادی، نرخ بهره واقعی را 

ت توجه شود. اولین نکته این است که با لنگر شدن انتظارا کنند نه نرخ بهره اسمی. بنابراین ضروری است که به دو نکتهمی
هد الشعاع قرار دتواند نرخ بهره واقعی را تحتافزایش یا کاهش نرخ بهره اسمی می هرگونههای مرکزی، تورمی توسط بانک

های تواند به تغییر در نرخیهای بهره" مساختار زمانی نرخ"یا  "منحنی بازده"مدت از مسیر نرخ بهره کوتاه ییرتغو دوم اینکه، 
های های مرکزی ضروری است که اوالً از طریق عملیات بازار باز و مساعدتبلندمدت اقتصاد منجر شود. بنابراین برای بانک

مکانیزم اشاعه پولی را تسهیل  1بانکی را تنظیم کنند و ثانیاً از طریق "عملیات دهان باز"مدت بازار بینبهره کوتاه آماده، نرخ
مدت تاهدهد که کنترل و هدایت نرخ بهره کوالمللی نشان میبگذارند. تجربیات بین تأثیرهای بلندمدت اقتصاد کرده و بر نرخ

کلیه فعالین  های مرکزی انتظاراتبانکی برای موفقیت و اثربخشی سیاست پولی کافی نبوده و ضروری است که بانکبازار بین
(. در واقع توانایی Brand، Buncic et al. 2010های بهره و نرخ تورم آینده را مدیریت و هدایت نمایند )قتصادی از نرخا

دت آتی توسط مهای بهره کوتاهاز معبر مدیریت انتظارات از نرخ صرفاًبر تقاضای کل اقتصاد،  یرگذاریتأثسیاست پولی برای 
ی هاپذیر است، نیازمند توجه به فرضیهاین موضوع چگونه امکان کهینا(. Geiger، 2011، P1) شودمیبانک مرکزی میسر 

های بهره در سررسیدهای مختلف با یکدیگر های بهره است. بر اساس منحنی بازده، نرخپشتیبان در ساختار زمانی نرخ
د. گیرنتر قرار میا سررسیدهای کوتاهتر در سطحی باالتر از اوراق بهای با سررسید بلندمدتجهت بوده و معمواًل نرخهم

 Cecchetti andکنند )نوسانات بیشتری را نیز تجربه می تر معموالً مدتهای بازدهی کوتاهمضافاً اینکه نرخ
Schoenholtz، 2017، p 173 مدعی در این  فرضیه هرگونهمختلف، اشکال گوناگونی دارد و  هایزمان(. منحنی بازده در
مدت کوتاه هایبودن نرخها، احتمال باالی مثبت بودن شیب منحنی هنگام پاییناند به چرایی همگرایی نرخخصوص باید بتو

 دهندهیحتوضرغم مباحث فراوان اقتصاددانان حول عوامل دهد. علی و چرایی شیب مثبت منحنی بازده در اکثر اوقات پاسخ
ازار، فرضیه بندی بدر کتب دانشگاهی ارائه شده است؛ فرضیه بخشبرجسته  صورتبهمنحنی بازده، سه فرضیه در این زمینه 

کاملا  صورتبه، بازارهای مالی در سررسیدهای مختلف 2بندی بازار، فرضیه رجحان نقدینگی. در فرضیه بخشانتظارات
اق با مجزا دیده شده و قیمت یک اوراق با سررسید مشخص توسط نیروهای عرضه و تقاضای همان اوراق )و نه اور

بندی شده این است که اوراق با سررسیدهای . فرض اصلی تئوری بازارهای بخششودمیسررسیدهای متفاوت( تعیین 
متفاوت جایگزین یکدیگر نبوده و بازدهی مورد انتظار از نگهداری یک اوراق با یک سررسید بر تقاضای اوراق در سررسیدهای 

بندی بازار در تئوری انتظارات که فرض اساسی آن در تضاد با فرضیه بخش (.Mishkin 2019، p 176ندارد ) تأثیریدیگر 
های کاملی برای یکدیگر هستند. اگر عبارت که اوراق با سررسیدهای مختلف جایگزین شودمیفرض  گونهایناست، 

کرده  ون ریسک تمرکزبدون ریسک" و "حاشیه ریسک" بدانیم، فرضیه انتظارات بر نرخ بهره بد نرخ بهره"بازدهی" را جمع "
های ناشی از تواند فارغ از نگرانیمی ،3و بر این عقیده است از آنجا که نرخ بهره اوراق با سررسیدهای آتی بدون ریسک است

یک ورقه با "گذار بین نگهداری گیری شود. بدین ترتیب که با فرض عدم وجود نااطمینانی، یک سرمایه"نااطمینانی"، اندازه
تفاوت یب "در سال بعد سالهیکیک ورقه با سررسید "و مجدداً خرید  "سال فعلییک ورقه یک"با نگهداری  "سالسررسید دو 

گوید که نرخ بهره یک ورقه که ده سال تا سررسید فرضیه انتظارات می طورکلیبهاست و این عصاره فرضیه انتظارات است. 
گوید آتی در ده سال آینده برابر است. در مجموع این فرضیه به ما می هسالیکهای بهره آن باقی مانده است، با متوسط نرخ

مدت، گوید که چرا اوراق مالی با سررسید کوتاهجهت هستند و به ما میهم که چرا اوراق با سررسیدهای مختلف معموالً 
نی بازده ایی صعودی بودن منحگویی به چرنوسان بیشتری نسبت به اوراق با سررسید بلندمدت دارد، لیکن ناتوان از پاسخ

در اکثر اوقات است. برای اینکه این موضوع را نیز بتوانیم تشریح کنیم نیازمند وارد کردن ریسک به بحث هستیم. این فرایند 
                                                                                                                                                                         

 پولی اشاره دارد. ت بانک مرکزی در سیاستارتباطا یرتأثاست که به  Open Mouth Operationترجمه عبارت  1
2 Segmented Markets Theory. 

 شود، معموالً منظور اوراق بدهی دولتی است.هنگامی که از یک ابزار بدهی بدون ریسک صحبت می 3
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فرضیه انتظارات، در فرضیه رجحان  برخلفقابل توضیح است.  1از طریق معرفی فرضیه تئوری رجحان )صرف( نقدینگی
یک دارایی بدون ریسک  2ینانی نسبت به آینده وجود دارد و بنابراین "اوراق بهادار بدون ریسک نکول"نقدینگی، نااطم

ی ا. توجه به این ریسک برای درک شیب صعودی منحنی بازده ضروری است. اوراق بهادار با سررسیدهشودینممحسوب 
هستند،  ترمدتکوتاه یدسررساقعی( از اوراق مالی با تر )به لحاظ تورم و مآالً نرخ بهره وبلندمدت به دلیل اینکه پرریسک

بنابراین شیب صعودی منحنی بازده طبیعی است. به دلیل اینکه دارندگان اوراق به بازدهی واقعی )و نه اسمی( اوراق در 
تر رفته و تر شدن سررسیدها، ریسک تورم در آینده باالکنند، در این خصوص باید گفت که با طوالنیمالکیت خود نگاه می

کند رود و همین امر موجبات کاهش قیمت اوراق یا افزایش بازدهی آن را فراهم میبنابراین ریسک نرخ بهره واقعی باالتر می
(Cecchetti and Schoenholtz 2017، p 174-178.) 

قام ناظر د سیاست پولی مدهد که نقش انتظارات جامعه از رونبه لحاظ تجربی باید گفت که تجربه آمریکا و اروپا نشان می
 Bomfim 2003، Brand، Buncic etدارد )های زمانی مستتر در منحنی بازده قابل توجهی بر تمامی طیف یراتتأثپولی 

al. 2010های خود و در بیان اهمیت مدیریت انتظارات در (. وودفورد جمله معروفی در فصل دوم کتاب نرخ بهره و قیمت
پولی مهم است، بلکه با لحاظ شرایط حاضر  نقش انتظارات در سیاست تنهانهت این عنوان که "بانکداری مرکزی دارد تح

بنابراین، درک رابطه میان متغیر  (.Woodford 2003، p 15[ سایر عوامل هستند که چندان مهم نیستند" )2003]سال 
های مرکزی ترین منحنی بازده اقتصاد به نحوی که از درون آن افسار مدیریت انتظارات در دستان بانکسیاست پولی و پایین

اره های مکانیزم اشاعه پولی اشباشد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مقصود اصلی در اینجا این نیست که به کانال
اجرایی، نحوه اثرگذاری تغییرات یک متغیر سیاستی )در اینجا نرخ سود شبانه  نظرازنقطه، بلکه مقصود این است که شود

بانکی و آخرین نقطه سمت چپ منحنی )فاصله میان نرخ شبانه بازار بین بانکی( در اولین گام از مکانیزم اشاعه پولیبازار بین
لصه خ صورتبهای بیان این مهم آن است که ابتدا نقش منحنی بازده در اقتصاد بازده( بیان شود. روش مناسب متصور بر

 تبیین شود و سپس آثار تغییرات متغیر سیاستی بر آن منحنی مورد بررسی قرار گیرد.
نگی گر یا نیازمند نقدیتوان گفت که تمام آحاد اقتصادی که به هر نحوی در بازار پول و بازارهای بدهی تدارکتقریباً می

گیری دارند، نیازمند معیاری هستند که بر اساس آن در دهی یا قرضهستند، متناسب با دوره زمانی که تمایل به قرض
کند، باید علوه بر ریسک ساله را اعطا میبگیرند. برای مثال بانکی که وامی ده ( تصمیمIOUخصوص نرخ یک سند بدهی )

ساله ترین نهاد نیازمند وجوه در اقتصاد، با چه نرخی قادر است که یک قرض دهگیرنده، بداند که معتبرمستتر در یک وام
دریافت کند. یا برای مثال، یک شخص حقوقی که تمایل به خرید یک اوراق بدهی شرکت الف را با سررسید دو ساله دارد، 

ی به جذب منابع است. بنابراین تمامباید بداند که معتبرترین نهاد درون مرزهای جغرافیایی یک اقتصاد، با چه نرخی قادر 
، به یک منحنی بازده قابل اعتماد یدهشکلرو، آحاد اقتصادی نیازمند معتبرترین منحنی بازده در اقتصاد هستند و از این

ترین اقدامات یک حکمرانی اقتصادی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع در اقتصاد است. واضح است که یکی از مهم
رو نقش منحنی بازده اوراق دولتی در اقتصاد بسیار برجسته است؛ گیرنده در اقتصاد، دولت است. از اینوام معتبرترین نهاد

 ت. شکل منحنی بازده در حالشودمیمحسوب  های بازده در اقتصادمعیاری برای سایر منحنی عنوانبهچرا که این منحنی، 
امل ک طوربهتواند یا تخت و در شرایط وجود انتظارات رکودی میهای زمانی بسیار بلندمدت، افقی عادی صعودی، در افق

 کنیممشاهده می 7یا جزئی دارای شیب منفی باشد. اگر با هدف سادگی از منحنی بازده عادی شروع کنیم، در شکل شماره 
ری از آن ر سطح باالتترین سطح و منحنی بازده اوراق دیگر به تناسب ریسک کمتر دپایین که منحنی بازده اوراق دولتی در

 گیرند.قرار می

                                                                                                                                                                         
1 The Liquidity Premium Theory. 
2 default-free bonds. 
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 اشکال متصور برای منحنی بازده و نقش منحنی اوراق دولتی در کل اقتصاد .7شکل 

 ؤالس. برای پاسخ دادن به این شودمیاساسی این است که انتهای سمت چپ منحنی بازده چگونه تعیین  سؤالحال 
ظر گرفته هدف عملیاتی در ن عنوانبهاگر فرض کنیم که نرخ بهره باید گذار پولی شروع کنیم. باید از هدف عملیاتی سیاست

 آید:های مرکزی قرار گیرد، پیش میدر این زمینه که کدام نرخ بهره باید ملک عمل بانک سؤالشود، سه 
 دهد؟میها وام ای که بانک مرکزی به بانکبانکی ملک عمل قرار گیرد یا نرخ بهرهآیا باید نرخ بهره بازار بین (1
بانکی انتخاب شود، آنگاه کدام نرخ باید ملک عمل قرار گیرد، نرخ باوثیقه )استخراج شده از اگر نرخ بهره بازار بین (2

 ریپو( یا نرخ بدون وثیقه؟
 ماهه(، چقدر باید باشد؟هفته، یکشبه، یکقرار داده شده )یک سررسید نرخ بهره هدف (3

بودن بانکی و همچنین پایینبه دلیل وجود اطلعات قابل توجهی از نیروهای عرضه و تقاضای بازار در نرخ بهره بازار بین
ول و دوم وجود ا سؤالدر خصوص  یزیمناقشه برانگبانکی باوثیقه و بدون وثیقه، چندان بحث فاصله میان نرخ بهره بازار بین

سوم باید گفت که اکثر  سؤالسوم است. در خصوص  سؤالگویی به مهم است، پاسخ برای ما ینجااندارد. لیکن آنچه در 
ون بر کنند، چگذاری میهدف -شبه استکه نرخ یک –ترین سررسید را صریح یا ضمنی، کوتاه صورتبههای مرکزی بانک

دهد. برای شبانه را افزایش می های بهرهاین عقیده هستند که لنگر کردن یک نرخ با سررسید باالتر به شدت نوسانات نرخ
کنیم. فرض کنید که بانک مرکزی در جلسه سیاست پولی فردای خود، به جای تبیین این مسئله از یک مثال شروع می

شبه به دنبال هدف قرار دادن نرخ بهره سه روزه باشد. این بدان معنی است که بانک مرکزی در تاریخ گذاری نرخ یکهدف
t+1 مندی بانک مرکزی و شفافیت در این مسیر درصد کاهش دهد. با فرض قاعده 3درصد به  4تی خود را از نرخ بهره سیاس

بود.  مدت سه روز آتی چه خواهدهای بهره کوتاهبینی کامل این تغییرات توسط فعالین اقتصادی، مسیر نرخو همچنین پیش
𝐸و  tروزه در زمان  τنرخ بهره   𝑖،τtفرض کنید که {𝑖

1،𝑡+𝑘|𝐼𝑡}  انتظارات در زمانt روزه در زمان از نرخ بهره یکt+k 
 های بهره داریم:ای از ساختار زمانی نرخباشد. در شکل بسیار سادهمی
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یک نرخ مشخص شده در روز جاری  ضربحاصلبرابر است با  tاین بدان معنی است که نرخ بهره شبانه سه روزه در زمان 

. t+2و نرخ بهره شبانه در روز  t+1بهره شبانه در روز  که انتظاری نیست( در دو نرخ انتظاری از نرخ t)نرخ شبانه در زمان 
 تر داریم:ساده صورتبه

  
برابر است با میانگین موزون یک نرخ شبانه مشخص شده و دو نرخ شبانه  tروزه در زمان  3بنابراین نرخ بهره شبانه 

درصد کاهش دهد، بنابراین  3درصد به  4روزه را از م که بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره سهچون در مثال باال گفتی انتظاری.
𝑖 دانیم کهما می

3،𝑡 = 𝑖و %4
3،𝑡+1 = های خنر  مجدد نرخ سیاستی تا سه روز دیگر، ییرتغعدمباشد. با فرض می  %3

 انتظاری و آتی با یکدیگر برابر خواهد بود؛ به شکل زیر: شبانٔه

  𝐸 {𝑖
1،𝑡+1|𝐼𝑡} = 𝐸 {𝑖

1،𝑡+2|𝐼𝑡} = %3  

𝐸دانیم که و البته می {𝑖
1،𝑡+3|𝐼𝑡}  رو واضح است که:باشد. از اینمی 3%هم برابر با 

  
های گذاری کند، نرخهای باالتر را هدفبا سررسید که اگر بانک مرکزی نرخ بهره شودمیبنابراین با این مثال ساده روشن 

 (.Bindseil 2014، p 42بهره شبانه بسیار نوسان خواهند داشت )
ترین مدتهای مرکزی از طریق لنگر کردن کوتاهآید. در حقیقت، بانکپولی به میان می گذاریسیاستاینجاست که نقش 

کنند تا انتهای منحنی بازده را لنگر کرده و عیین قیمت پول در اقتصاد و ایجاد ثبات در آن تلش میزمان ممکن برای ت
های بسیار مهم منحنی بازده این است که های بهره ایجاد نمایند. یکی از مزیتگیری ساختار زمانی نرخای را برای شکلپایه

ی هادهد و ثانیاً بازدهی حاصل شده از آن در سررسیدرد بررسی قرار میترین ریسک موجود در اقتصاد را مواوالً اوراق با کم
 Nymand-Andersenکند )دهی در کل اقتصاد فراهم میگیری و قرضمختلف، یک معیار نرخ کف برای کل فرایند قرض

2018، p 4.) توانند از ی خود میهای مرکزی از طریق تغییر موضع سیاستآید، بانکبر می 8که از شکل شماره  گونههمان
اد مدت و بلندمدت اقتصهای میانترین بازدهی موجود در انتهای سمت چپ منحنی بازده، کلیه نرخمدتطریق تغییر کوتاه

 ثباتی خارج نموده و حول محور روند بلندمدت اقتصاد برگردانند.های بیآن، اقتصاد را از دوره تبعبهرا تغییر داده و 
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 ال آثار تغییر موضع سیاستی بر منحنی بازدهنحوه انتق .8شکل 

مقایسه مکانیزم اشاعه پولی در شرایط مطلوب و شرایط سرکوب مالی نیز خالی از فایده نخواهد بود. همه آنچه که در باال 
ترین نرخ ایپایه عنوانبهبدان اشاره شد، زمانی توانایی کنترل و مهار انتظارات تورمی را خواهد داشت که نرخ سود سیاستی 

 انتظارات تورمی( در سطحی باالتر از نرخ تورم انتظاری یژهوبهتأمین مالی در اقتصاد، با در نظر گرفتن شکاف تورم و تولید )
به هر دلیل انتظارات تورمی معیار اصلی برای تعیین نرخ سود قرار نگیرد، آنگاه  کهیدرصورت .(9تعیین گردد )شکل شماره 

(. البته این 10نرخ تورم نیز کنترل نخواهد شد )شکل شماره  گذار پولی شکل نگرفته مآالًمکانیزم اشاعه مطلوب سیاست
نه از  ها، این مشکلدر حوزه ترازنامه بانکهایی اشاره داشته و در صورت وجود نابسامانی یپول یاستسگفته صرفاً به ابزار 

که از طریق اجرای مقررات متعارف احتیاطی خرد و کلن و همچنین اجرای پدیده گزیر در خصوص  یپول یاستسمسیر 
 پذیر خواهد بود.مایه امکانهای کمبانک
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 ضع مطلوب(پولی بدون سرکوب مالی )و گذاریسیاستمکانیزم اشاعه پولی در یک چارچوب  .9شکل 

 
 (موجودسرکوب مالی )وضع  باپولی  گذاریسیاستمکانیزم اشاعه پولی در یک چارچوب  .10شکل 

 مزیت عملیات بازار به سایر اجزاء سمت راست پایه پولی در مکانیزم اشاعه پولی 1۰
صحیح  رتصوبهگران متغیرهای پولی این است که نحوه کارکرد پایه پولی و نقدینگی را ترین اقدامات تحلیلیکی از مهم

ها ممکن است همچنان با این رویکرد سازگار باشند که پایه پولی، پول پرقدرتی است که وارد ارزیابی کنند. برخی از تحلیل
ه شکل نقدینگی(؛ )ب شودمیها به چند برابر خود تبدیل ینگی شده و توسط بانکیک سیستمی تحت عنوان ضریب فزاینده نقد

. در حقیقت و در اکثر موارد نقدینگی بخش خصوصی رهبر و نقدینگی را ندارداست که این نگرش تدقیق الزم  یدر حالاین 
رد، . اگر این دیدگاه مورد پذیرش قرار گیزاستدرونپول غالباً  یگردعبارتبهکند. ها )پایه پولی( نقش پیرو را بازی میبانک
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های کنند و در پایان روز از طریق بازار بین بانکی و یا دریچهها ابتدا نقدینگی را در بازار پول خلق میبدین معنی است که بانک
ول روز و در پایان روز نیازمند نمایند. بنابراین در اکثر موارد آنها در طهای خود را تسویه میموجود در بانک مرکزی تراکنش

تواند از دو مسیر مرتفع شود. مسیر اول عوامل مستقل در طرف ها میپول بانک مرکزی هستند. حال این نیازمندی بانک
دهد، ( ارائه میBindseil 2014، p 25مقابل پایه پولی است )تلویحاً سمت منابع پایه پولی(. بر اساس تعریفی که بیندزایل )

 گذارییاستسمستقل عواملی هستند که در قالب عملیات بانک مرکزی انجام نشده و در کنترل مستقیم بخش اجرایی عوامل 
یابد، خارجی یا خالص بدهی بخش دولتی و یا خالص سایر اقلم افزایش می هایییداراپولی قرار ندارند. هنگامی که خالص 

ابند، یگیرد و هنگامی که متغیرهای مزبور کاهش میهای عامل قرار میانکدر مرحله اول ذخایر با نرخ صفر درصد در اختیار ب
ها از نیازهای نقدینگی بانک ینتأم. بنابراین، شودمیهای عامل خارج های صفر درصد از حساب جاری بانکذخایر با نرخ

هم آن از رشد پایه پولی باالتر ترین عاملی است که از کنترل بانک مرکزی خارج بوده و هر چه سطریق عوامل مستقل، مهم
 تخریب قیمتی در بازار بین بانکی است. دهندهنشانبرود، به همان میزان 

 1جدول 
 بندی پایه پولی به عوامل مستقل و تحت کنترل بانک مرکزیتقسیم

 پایه پولی طرف مقابل پایه پولی
 مستقل اسکناس و مسکوک در جریان مستقل خارجی هایییداراخالص 

 مستقل نزد مردم مستقل خالص بدهی بخش دولتی
 مستقل هانزد بانک تا حدی تحت کنترل ها از بانک مرکزیخطوط اعتباری بانک

   ها نزد بانک مرکزیذخایر بانک مستقل یادیحد زتا  ها از بانک مرکزیاضافه برداشت بانک
 عملیات اجرایی سیاست پولی

 
   ذخایر دیداری

   ذخایر قانونی تا حد بسیار زیادی تحت کنترل عملیات بازار باز
 مستقل ذخایر ویژه )کف داالن( مستقل مند )سقف داالن(اعتبارگیری قاعده
     مستقل خالص سایر اقلم

 

مله عوامل از ج یشوبکماضافه برداشت نیز  یژهوبهمند و علوه بر دو جزء پیش گفته، خطوط اعتباری، اعتبارگیری قاعده
پولی  یگذارسیاستشوند که افزایش سهم آنها در پایه پولی چندان مطلوب مستقل در طرف مقابل پایه پولی محسوب می

که هر چه سهم عملیات بازار باز در  شودمینخواهد بود. با توجه به توضیحات پیش گفته و همچنین جدول زیر نشان داده 
سبی بیشتر ن یریپذکنترلفزایش یابد، مشروط به عدم وجود سلطه مالی، این امر به معنی به تحوالت پایه پولی ا یدهشکل

دهد پایه پولی توسط بانک مرکزی و عدم تخریب قیمتی در بازار بین بانکی است؛ چرا که در عملیات بازار باز دو پدیده رخ می
 که در سایر عوامل غایب است:

 هاانکگیرد نه بجذب شده )ریپوی معکوس( تماماً با اراده بانک مرکزی شکل می حجم و نرخ ذخایر تزریق شده )ریپو( یا (1
، توزیع ذخایر شودمیهای انجام شده از محل عملیات بازار باز از مسیر حراج انجام از آنجا که کلیه جذب و تزریق (2

 .شودینمهای نسبی در بازار بین بانکی تخریب ها انجام شده و قیمتمتناسب با نیاز بانک

 پولی گذاریسیاستنقش مهم حراج در چارچوب اجرایی  11
د گفت ، بایشودمیها و بانک مرکزی در نظام بانکی خلق بر اساس آنچه که در واقعیت )و نه در کتب دانشگاهی( پول بانک

ها هنگام خلق پول و بر اساس یک رویکرد حسابداری به خلق پول، محدودیتی نسبت به خلق پول ندارند. با این که بانک
حال در شرایط وجود چند بانک در یک نظام بانکی، یک بانک خاص در نهایت نیازمند تسویه مبادالت خود با نهادهایی 

نزد بانک مرکزی حساب دارند. این نهادها شامل سه دسته هستند: بانک  صرفاً ده و است که حساب آنها نزد شبکه بانکی نبو
ها با بانک مرکزی شامل مواردی نظیر تودیع ها. رابطه بانکها( و سایر بانکمرکزی، بخش دولتی )شامل دولت و شرکت
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کزی، (، خرید یا فروش ارز به بانک مرسپرده قانونی، تأمین نیازهای نقدینه خواهی مردم )تبدیل ذخایر به اسکناس و مسکوک
ده، های آماهای اعتباری و غیراعتباری با بانک مرکزی )نظیر خطوط اعتباری بلندمدت، عملیات بازار باز، مساعدتدریچه

 ها و بانک مرکزی متصور بود. رابطتوان بین بانکهای ویژه در نرخ کف( و سایر روابطی است که میسود اعتبارات و سپرده
ختلفی های متواند در قالبمربوط به مخارج و درآمدهای دولتی است که می هایمؤلفهها با بخش دولتی نیز شامل کلیه انکب

ها ها، دریافت عوارض و ... شکل گرفته شده باشد. رابطه بانکها، دریافت مالیاتنظیر سامانه قبوض، پرداخت حقوق و یارانه
ک و های پرداخت در نظام بانکی )شتاب، پایا، چکاوین بانکی است که در قالب انواع درگاهبا یکدیگر نیز شامل کلیه روابط ب

 گیرد.( و همچنین بازار بین بانکی شکل میشودمیساتنا که در نهایت در ساتنا تسویه 
ها به انکب گویی به نیازاصلی در این بخش این است که مکانیزم بهینه پاسخ سؤالبر اساس آنچه که به آن اشاره شد، 

به گردید )ها از مسیر ذخایر استقراض نشده تأمین میای از نیاز بانکهای گذشته، بخش عمدهذخایر چیست؟ در طول دهه
نکه شد. تا ایعوامل بروز تخریب قیمتی در بازار پول محسوب می ینتربزرگدلیل کسری بودجه دولت( و این امر یکی از 

 در این زمینه را از طریق مکانیزم حراج مرتفع نمودند. بخش قابل توجهی از تجارت کاالها،های مرکزی نیز مشکل اصلی بانک
ه ک شودمیبا موضوع حراج در ارتباط است. این ارتباط زمانی بیشتر  یکشور ینبدر سطح کشوری و  هاییداراخدمات و 

یای متعددی نظیر رصد معاملت و رفتار المللی باشد. حراج واجد مزایک طرف معامله یک دولت و یا یک سازمان بین
 Feldmanهای عادلی دوطرفه قابل حصول نیست )مساوی و منصفانه با متقاضیان است که معموالً در شرایط معامله

and Reinhart 1996های مرکزی گذاری ذخایر بانک(. نگاهی به تجربه عملیاتی کشورهای مختلف در خصوص قیمت
های آماده با ابزارهایی نظیر ریپو و ریپوی معکوس عملیات بازار باز یا مساعدت معموالًدهد که (، نشان می2)جدول شماره 

ها عجین است. با این حال، برخی اوقات ای با انواع مختلفی از حراجقابل ملحظه طوربهمرتبط بوده و این ابزارها نیز 
. 3اندجهت جذب یا تزریق ذخایر نیز استفاده کرده 2های سریع"یا "حراج 1های مرکزی از ابزار "عملیات توافق دوطرفه"بانک

تواند از طریق مخفی نگه داشتن عملیات خود از دید های عملیاتی پیچیده نبوده و بانک مرکزی میاین عملیات نیازمند رویه
 رغملیعین حال باید گفت که سایرین، با یک یا چند نهاد مالی، عملیات سیاست پولی خود را با سادگی به اجرا درآورد. با ا

مقام پولی در تغییر مستمر نهادهای متقابل و یا توزیع منابع بین نهادهای مختلف در روش عملیات دو طرفه،  یهاتلش
رویکرد عملیاتی )تخصیص بهینه ذخایر(، انتظار منطقی به شمار بوده و انتظار نتایج حراج از این این عملیات صلحدیدی 

یک روش استاندارد در  عنوانبه، روش حراج 1970خلصه باید گفت که از اواخر دهه  صورتبهحاظ عملیاتی و رود. به لنمی
 (.Bindseil 2014، p 89-90پولی )با محوریت عملیات بازار باز( تبدیل شده است ) گذاریسیاستفرایند اجرایی 

ل توان به دو شکرا می هاحراجبندی کلی، توان انواع مختلفی از حراج را متصور بود، لیکن در یک طبقههر چند که می
 ایشدهیینتعبا نرخ ثابت، بانک مرکزی معموالً یک نرخ از پیش  یهاحراجبندی کرد. در عمده نرخ ثابت و نرخ متغیر تقسیم

ت نیز ج با نرخ ثابتوانند در نرخ مزبور از ذخایر بانک مرکزی استفاده نمایند. در حراا میهکند و بانکها اعلم میرا به بانک
با اعلم نرخ، میزان مشخصی از حجم ذخایری را  زمانهمپذیر است. حالت اول زمانی است که بانک مرکزی دو حالت امکان

کند. در این شرایط، اگر حجم پیش از حراج اعلم نمی که تمایل به عرضه یا جذب دارد مدنظر دارد که غالباً آن را در دوره
ها بیشتر از مبلغی است که بانک مرکزی در نظر دارد به بازار عرضه کرده و یا از بازار جذب نماید، آنگاه پیشنهادات بانک

و  1980های ههدر د غالباًگیرد. این روش تقسیم ذخایر بانک مرکزی بر اساس وزن هر بانک از کل پیشنهادات انجام می
کل قرن بیستم توسط بانک مرکزی انگلستان و در یک مدت زمان کوتاه از ژانویه  یباًتقرتوسط بوندس بانک آلمان،  1990

                                                                                                                                                                         
1 Bilateral Operations. 
2 Quick Tenders. 

 Standingی آماده )هایا امکان  هامساعدت( و Tuning Operations-Fineبرای مثال، بانک مرکزی اروپا در عملیات تنظیم دقیق نقدینگی ) 3
Facilities )59ص  -1از عملیات توافق دوطرفه استفاده نماید. به جدول شماره  تواندیم ( مطالعه روس و همکارانRoss et al،2019 ) مراجعه

 شود:
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گرفت. حالت دوم از حراج با نرخ ثابت زمانی است که توسط بانک مرکزی اروپا مورد استفاده قرار می 2000تا جون  1999
تعهد دارد؛ به نحوی که نسبت تخصیص به پیشنهادات همواره برابر یک  1خصیص کامل"در آن بانک مرکزی نسبت به "ت

( و بانک مرکزی اروپا 1999(، بانک مرکزی فنلند )در اوایل دهه 1950گسترده در دهه  صورتبهاست. بانک مرکزی آلمان )
های مرکزی هستند که از روش نرخ بانک ( از جملهتاکنونو استمرار آن در برخی از برهه  2008)به شکل گسترده از پاییز 

ترین معضل نهفته در روش اخیرالذکر، واگذاری کامل قدرت بانک مرکزی با اند. مهمتخصیص کامل استفاده کرده -ثابت
 بانک مرکزی از عرضه و تقاضای ذخایر در بازار بین هایبینییشپها و عدم لحاظ هدف پاسخگویی به کلیه پیشنهادات بانک

را  ها مقدار ذخایر الزماست. در مقابل حراج با نرخ ثابت، حراج با نرخ متغیر است. بر اساس حراج نرخ متغیر، بانک بانکی
نهادات کلیه پیش یآورجمعکنند. بانک مرکزی پس از با نرخی که متمایل به پرداخت آن هستند، به بانک مرکزی اعلم می

معمواًل  -معموالً ریپو( یا صعودی )در مواضع انقباضی -در مواضع انبساطیهای نزولی )در حراج، آنها را بر اساس نرخ
کند. در این شرایط بانک مرکزی با یک منحنی تقاضای با شیب نزولی همراه است. در مقابل، ریپوی معکوس( مرتب می

ز خود را اعلم کنند و هم نرخ ها هم باید مقدار نقدینگی مورد نیا، بانکگیردیمهنگامی که نرخ متغیر مورد استفاده قرار 
 Bindseil andای بر بانکداری مرکزی" )(. بیندزایل در کتاب "مقدمهVälimäki 2003،p 15-16دلخواه مربوطه را )

Fotia 2021،p 59نسبت به حراج با نرخ متغیر بیان  2هایی را به شرح ذیل برای حراج با نرخ ثابت و تخصیص کامل( مزیت
 کند:می
  حراج با نرخ ثابت، قابلیت اجرای خودکار دارد. این ویژگی به معنی سادگی و شفافیت بیشتر این ابزار در مقام اجرای

 اجراست.
  ها در دستیابی به مقدار مشخصی از نقدینگی، اجرای حراج با نرخ ثابت، نااطمینانی بانک یهابحرانبه هنگام بروز

 دهد.دینگی را کاهش مینقدینگی را کاهش داده و از این معبر ریسک نق
 ه ها دید، از سوی بانکشودمیبا نرخ متغیر دیده  یهاحراجهای با نرخ ثابت، پیشنهادات خارج از عرفی که در در حراج

 .شودمیهای بازار کاسته در نرخ یثباتیبنشده و از این معبر، از 
  ای که نرخ بازار را به نرخ سیاستی نزدیک مقدار عرضه ینیبشیپدر حراج با نرخ ثابت، بانک مرکزی هیچ نیازی به

استی به معنی برابر قرار دادن نرخ سی حاًیتلوکند، ندارد؛ چرا که برگزاری حراج با نرخ ثابت )و البته تخصیص کامل( می
 با نرخ سقف کریدور است.

                                                                                                                                                                         
1 - Full Allotment. 
2 - Fixed Rate Full Allotment’ (FRFA). 
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 2جدول 
 1لیهای پوگذاری ذخایر مقامتجربه عملیاتی کشورهای مختلف در خصوص قیمت

 گذاری ذخایر یا شکل حراجرو   یم   

 حراج )بدون ذکر جزئیات( برزیل

 حراج تک قیمتی کانادا

 حراج با نرخ ثابت یا توافق دو طرفه سوئیس

 ریپو و ریپوی معکوس: قبالً حراج با نرخ متغیر بوده است که در حال حاضر معلق شده است. انگلستان

 با قیمت یکسان یهاحراج: دارمدتهای آماده بندی شده و مساعدتریپوهای بلندمدت شاخص

 حراج )بدون ذکر جزئیات( اندونزی

 حراج )بدون ذکر جزئیات( هند

 حراج )بدون ذکر جزئیات( ژاپن

 ریپوی معکوس: حراج با نرخ ثابت -1 کره جنوبی

 دقیق نقدینگی: حراج با بهترین نرخ گریمتنظریپو یا ریپوی معکوس  -2

 حراج:  مکزیک

 : نرخ سیاستییریسپرده گ نرخ سیاستی -ریپو

 حراج )بدون ذکر جزئیات( مالزی

 حراج آمریکایی روسیه

 حراج )بدون ذکر جزئیات( سنگاپور

 مقدار ثابت و یرمتغحراج با نرخ  ترکیه

 حراج با مقدار ثابت و قیمت چندگانه -1 آمریکا

 حراج قیمت ثابت )در صورت پایین بودن مقدار پیشنهادات از مقادیر مدنظر فدرال رزرو( یا مقدار ثابت -2

 ریپوی معکوس قیمت ثابت یا مقدار ثابت -ریپو: مقدار ثابت و قیمت چندگانه  -3

 ریپو یا اعتبار وثیقه دار: حراج نرخ ثابت -1 سیستم پولی اروپا

 اج سریعی وجود ندارد.متغیر. در حال حاضر هیچ حر -2

 

 :2ذیل دارد هایی نیز به شرحاین مسئله، بیندزایل، معتقد است که حراج با نرخ متغیر نسبت به نرخ ثابت مزیت رغمعلی
چرا که وقتی همه  ،گذاری کردتوان با مسمای حراج نامفرایندهای اعطای اعتبار با نرخ ثابت و تخصیص کامل را نمی

معناست. در همین رابطه اولین مزیت حراج با نرخ بی تقریباً بردن واژه حراج برای آن چیز از قبل معلوم است، بنابراین بکار
در حراج )عمدتاً پیشنهاد نرخ( نشانگر ترجیحات  کنندهشرکتهای متغیر این است که در این نوع از حراج، پیشنهادات بانک

ای هت به ذخایر بانک مرکزی است. به نحوی که این نوع از حراج، واجد کارایی است که معموالً در "حراجنسبی آنها نسب
خالص یا رقابتی هستند که در بردارنده  یهاحراج. باید خاطر نشان کرد که این شودمیهای رقابتی مشاهده یا حراج 3خالص"

مکانیزمی برای تخصیص  عنوانبهباشند و اگر حراج را ازار میدر ب کنندگانشرکتهای اطلعات کافی در خصوص انگیزه
ه معنی ب بریم، باید به این مسئله واقف باشیم که مشخص بودن مختصات حراج در زمان قبل از اجرا، تلویحاًبهینه بکار می

 خواهد داشت.ن مناسبی ییکاراها یا مقادیر بوده و در تخصیص بهینه ذخایر بانک مرکزی نیز دستوری بودن قیمت
ب وهای با نرخ ثابت این است که بنا به وضعیت نرخ تعبیه شده در حراج، دو پدیده نامطلترین معضلت حراجیکی از مهم

حراج را در یافتن بهترین  ییکاراتواند معناداری می طوربهآید که می به وجود 4پیشنهادی"پیشنهادی یا بیشتحت عنوان "کم
ها ها در این نوع از حراجر همین رابطه مزیت حراج با نرخ متغیر این است که این پدیدهروش تخصیص کاهش دهد. د

                                                                                                                                                                         
1 Https://Www.Bis.Org/Mc/Comparison.Htm?M=3_332_710_94 

 .نکات دیگری نیز به مطالب افزوده شده است ،علوه بر نقطه نظرات بیندزایل 2
3 Genuine Auctions. 
4 Overbidding and Underbidding. 
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پیشنهادی وجود دارد، لیکن پولی در ایران نیز معموالً بیش گذاریسیاستشوند. در تجربه چارچوب جدید مشاهده نمی
ا تبعیض قیمت است(، بلکه وجود قطعی دلیل آن طراحی نامناسب حراج نیست )چرا که شکل حراج در ایران حراج مخفی ب

 سرکوب مالی در نظام بانکی است.
 گیری های اعتباری بلندمدتی که سررسید آن بیشتر از جلسه بعدی کمیته تصمیمنکته دیگر این است که در دریچه

که این  های اعتباری بلندمدت هستندهای مرکزی مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ در حراجسیاست پولی است، بانک
تحول در جلسات کمیته  هرگونهبا نرخ متغیر است؛ بدین نحو که بروز  یهاحراجهای مهم امر نیز یکی از مزیت

 ها منعکس شود.های پیشنهادی بانکتواند در نرخگیری میتصمیم

 برازش منحنی بازده در اقتصاد ایران 1۲
بیان گردید، اولین مرحله از مکانیزم اشاعه پولی از انتقال آثار سیاستی  یپول یاستسکه در بخش منحنی بازده و  گونههمان

، منحنی بازده در اقتصاد ایران از روش شودمی. در این بخش تلش شودمیبانکی به بازار بدهی آغاز نرخ سود در بازار بین
این  ن تحلیل شود. در بخش بعدی رابطهسیگل، اسونسون برازش شده و با توجه به واقعیت اقتصاد ایران، تا حد امکانلسون

 منحنی بازده با نرخ سود موزون بین بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
های بهره )منحنی بازده( با زمان تا سررسید اوراق مد نظر برآورد مناسب و نمایش دقیق رابطه میان ساختار زمانی نرخ

گذاران برخوردار است گذاران و سیاستمیت بسیار باالیی برای سرمایهدر آن ساختار )معموالً اوراق بدهی دولتی(، از اه
(Quadrini 2014برای مثال سرمایه .) ی هاای مهم از نرخ تورم و فعالیتیک سنجه عنوانبهگذاران، اغلب از منحنی بازده

اده های بهره استفانی نرخگسترده جهت تقریب ساختار زم صورتبهکه  ییهاروشکنند. یکی از آتی اقتصاد استفاده می
های ناپارامتری و در بخش روش بوت استرپ از گروه روشگیری( است. استرپینگ )نوعی بازنمونه، روش بوتشودمی

گیرد. هدف از اجرای بوت استرپ، پیدا کردن خطای )واریانس( برآوردگر با استفاده از گیری قرار میهای باز نمونهتکنیک
ر ها، برآوردگر مورد نظگیری از دادهنمونهیری و برآوردیابی است. در هر بار تکرار براساس یک عمل بازگتکرار مراحل نمونه

. میانگین شودمیمقدار مختلف برای برآوردگر  100بار، منجر به تولید  100به تعداد  مثلا. تکرار این مراحل شودمیمحاسبه 
رای پیدا تواند باریبی برآوردگر و واریانس یا انحراف معیار این مقدارها نیز میآوردن امید ریاضی یا  به دستاین مقادیر، برای 

های استرپ کردن نرخ(. فعالین بازار از اطلعات کل بازار جهت بوت1376پناه، ایراند )کردن خطای برآوردگر به کار رو
کنند که یک منحنی پیوسته و ش مییابی مختلف، تلمتدهای درون کارگیریبهنقدی استفاده کرده و سپس از طریق 

(. به دنبال انتقادهای وارد شده به Lakhany، Pintar et al. 2021آورند ) به دستهای بازار را همواری از مجموعه نرخ
( 1987اقتصادی، نلسون و سیگل ) هاییژگیوبه لحاظ  هامدلداری نبودن این استرپینگ در خصوص معنیبوت یهامدل

 شودیمدیگری را پیشنهاد دادند که بر مبنای آن کل منحنی از طریق یک مجموعه یکسانی از پارامترها تعیین روش پارامتری 
(Nelson & Siegel 1987مدل پیشنهادی آنان، یک مدل کمینه .)جویانه )پارسیمونی( بود و پارامترهای یابی صرفه

ب منحنی بازده و انحنای این منحنی بودند. چند سال دهنده سطح )نرخ بهره بلندمدت(، شییکسان مدنظر در آن، نشان
( با هدف افزودن یک عامل انحنای دیگر به مدل، مدل پیشنهادی نلسون سیگل را Svensson 1994بعد، اسونسون )

 Diebold andآید. دیبولد و رودِباش ) به دستتری از ساختار زمانی نرخ بهره توسعه داد تا از طریق آن طیف گسترده
Rudebusch 2012سیگل-کنند که مدل نلسون( ادعا می-( اسونسونNSS ًاحتماال ،) شدهبهترین مدل شناخته 

ای . آنها برای ادعشودمیتحقیقاتی محسوب  هایبخشهای مرکزی، فعالین بازار و کننده منحنی بازده در نزد بانکبرازش
 آورند:خود سه دلیل می

 یابی است.ها بدون نیاز به درونمتناظر با تمامی سررسیدهای قادر به ساختن نرخ NSSمدل  (1
 دارای تفسیر اقتصادی است. NSمدل پارامترها یا عوامل درگیر شده در  (2
ار های بازار به خوبی سازگهای بهره کالیبره شده با نرخاستفاده از این مدل نشان داد که در مقام عمل و تجربه نیز، نرخ (3

 است.
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نماینده  1βنماینده سطح منحنی بازده،  0βبه شرح ذیل است که در آن  1987نهاد شده در سال مدل نلسون و سیگل پیش
نمایانگر زمانی از طول دوره مورد بررسی است که انحنا در آن رخ  λنماینده انحنای منحنی بازده و  2βشیب منحنی بازده، 

دهد، لیکن اگر دوره زمانی طوالنی مدت بوده و میدهد. این مدل به خوبی، منحنی بازده دارای یک انحنا را توضیح می
های بلندمدت وجود داشته باشد، مدل نلسون و سیگل قادر به برازش آن نخواهد بود. به همین انحنای مازادی در افق

دلیل، اسونسون پارامتر دیگری مرتبط با یک انحنای دیگر را به مدل نلسون سیگل اضافه کرد. مدل اسونسون )البته کل 
 ( به شرح ذیل است:NSSمدل 

  
( به مدل اضافه شده است. 3βیک عامل انحنای دیگر ) صرفاً این مدل همان مدل نلسون سیگل است؛ با این تفاوت که 

ای های سود برپرواضح است که برای هر روز کاری، یک منحنی بازده قابل استخراج است. در این مطالعه ساختار زمانی نرخ
ده است. برای نمونه، منحنی برازشدو سال گذشته، از طریق مدل نلسون، سیگل و اسونسون برازش ش روزهای کاری کلیه

 نشان داده شده است. 1( در نمودار شماره 28/12/1400) 1400برای روز پایانی سال  NSSشده از روش 
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 28/12/1400منحنی بازده برازش شده برای اسناد خزانه اسلمی در روز  .1نمودار 

، نرخ بازدهی اخزاهای نزدیک به سررسید کمتر از نرخ بازدهی اوراقی است شودمیکه از نمودار فوق مشاهده  گونههمان
 صورتبهافقی است و  های نخست سال تقریباًتر است. این نمودار معموالً در روزها و ماهکه دوره سررسید آنها طوالنی

 .گیردبه خود می نده(عادی )شیب مثبت کاه شکلتدریجی روند آن 
های پیشین اشاره شد، اطلعات قابل توجهی در منحنی بازده اوراق بدهی دولتی و یا منحنی هایبخشکه در  گونههمان

های های بهره از ساختار ریسک نرختوان به جای ساختار زمانی نرخهای مختلف مستتر است. با این حال میبازده با ریسک
رکود احتمالی در آینده استفاده کرد. برای مثال تفاضل نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با اوراق بدهی  بینییشپبرای  1بهره

شاخصی از رکود اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد  عنوانبهتواند شرکت با ریسک باال )در یک سررسید خاص( می
(Cecchetti and Schoenholtz 2017، p 180البته این به شرطی است .)  که بازار بدهی اوراق شرکتی در طیفی از

های مختلف وجود داشته باشد تا بتوان نرخ بهره آن در یک سررسید خاص را با نرخ بهره اوراق دولتی در همان ریسک
توان گفت که های بهره )نه ساختار ریسک( مییک تحلیل کلی از ساختار زمانی نرخ عنوانبه سررسید مقایسه کرد. صرفاً 

                                                                                                                                                                         
1 Risk Structure of Interest Rates. 
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معیاری برای شرایط عادی  عنوانبهتوان را می مدتکوتاهمیان نرخ بازدهی اوراق با سررسید بلندمدت تا سررسید  تفاوت
، "شیب 2تحت عنوان "حاشیه زمان" معموالً. از این تفاضل 1داد قراراقتصاد و همچنین درک انتظارات بازار مورد استفاده 

 .شودمیده منحنی بازده" یا "حاشیه منحنی بازده" نام بر

 
ماهه تفاضل بازدهی برازش شده اوراق با زمان تا سررسید سه ساله از بازدهی برازش شده اوراق با زمان تا سررسید شش .2نمودار 

 ( در دو سال اخیرTerm Spread -)حاشیه زمان

ی سررسید سه سال با اسناد خزانهی با زمان تا های بازدهی برازش برای اسناد خزانهتفاضل میان نرخ 2در نمودار شماره 
 ماهه نشان داده شده است. دو یافته مهم از این نمودار قابل استخراج است:با زمان تا سررسید شش

ل توجه ثباتی قابمدت وجود دارد که این امر نمایانگر بینوسانات بسیار زیادی میان دو طبقه از اوراق بلندمدت و کوتاه (1
عمق بودن بازار بدهی دولتی جستجو کرد. این نوسانات در توان در کمی از دلیل آن را میدر بازار بدهی است که بخش

 آمریکا بسیار کمتر است. یدارخزانهخصوص اوراق 
یابد. این امر نشان قابل توجهی افزاش می طوربهبعدی  یهاماهتفاضل میان دو طبقه از اوراق در اوایل سال کاهش و در  (2

و  مقامات پولی هایگیرییمتصمدهد که در اوایل سال معمواًل سکون انتظارات وجود داشته و فعالین بازار منتظر می
، فعالین بازار میان هاسالکه در برخی از طوریهباشند؛ بمالی کشور و همچنین شروع کامل اجرای قانون بودجه می

 ماه و سه سال تفاوتی قائل نیستند. 6با زمان تا سررسید  اوراق
ته کافی بلندمدت وجود داش اندازهبهآن حاشیه زمان برای یک دوره  تبعبهاطلعات مربوط به منحنی بازده و  کهیدرصورت

، ررسی کرد. برای نمونههای رونق و رکود را بتوان با مقایسه آن با رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباط آن با دورهباشد، می
، ماههسهساله از  10با زمان تا سررسید  یدارخزانههای بازدهی اوراق دهد که تفاضل نرختجربه بازار مالی آمریکا نشان می

 .3های رکود در اقتصاد آمریکا را نشان داده استبه خوبی ظرفیت شناخت دوره

                                                                                                                                                                         
 ( مراجعه شود:Estrella & Mishkin, 1996و میشکین ) استرالبرای اطلعات بیشتر به مطالعه  1

2 Term Spread. 
3 https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M 
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 نتایج 1۳
تشبیه  ییکموزاتوان به یک مالی سپرده پذیر و غیرسپرده پذیر( را می سساتمؤدرگیر در نظام مالی )شامل  هایمؤلفهکل 

رسد که هیچ رابطه بین آنها وجود ندارد، ولی جدا در نظر گرفته شوند، به نظر می صورتبهاز آنها  هرکدامکرد. هنگامی که 
م را گاه تشکیل یک سیستم سازگار و عظیبا یکدیگر ترکیب شده و با هم مد نظر قرار گیرند، آن هامؤلفههنگامی که تمامی 

(. Simpson 2014، p xvii) شودمی متأثرگذار پولی ای از تصمیمات سیاستبسیار گسترده طوربهدهند. این سیستم می
، مراحل مختلفی دارد که اولین مرحله آن انتقال آثار شودمیاز آن تحت عنوان مکانیزم اشاعه پولی یاد  غالباًکه  تأثیراین 

پولی، تغییر موضع سیاستی است که غالباً در قابل نرخ  گذاریسیاستسیاست پولی به بازار بدهی است. شاخص اصلی 
ون ز، لیکن به دلیل عدم اعلن عمومی این نرخ به اقتصاد، طبیعتاٌ اثر سیاستی خود را در نرخ موشودمیسیاستی عنوان 

 گیرد. بنابراین برای آزمون رابطه میان متغیربازار بین بانکی نشان داده و طبیعتاَ نرخ سود موزون مزبور ملک عمل قرار می
 پولی با بازار بدهی دو متغیر زیر در دسترس بوده است: گذاریسیاست

 1401الی ابتدای اردیبهشت  1399نرخ سود موزون بازار بین بانکی برای دوره ابتدای  (1
الی ابتدای  1399روش نلسون، سیگل و اسونسون برای دوره ابتدای سال  یقاز طرهای بازده برازش شده منحنی (2

 1401اردیبهشت 
در خصوص بررسی ضریب همبستگی میان دو متغیر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و نرخ بازدهی برازش شده برای 

است. اولین بعد، ضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با سری اسناد خزانه اسلمی نیز دو بعد مد نظر بوده 
ها بوده است. بدین ترتیب که تلش شده ضریب همبستگی های بازدهی برازش در هر یک از زمان تا سررسیدزمانی نرخ

یرد. ورد بررسی قرار گمتغیر سیاست پولی با سری زمانی بازدهی برازش شده در زمان تا سررسیدهای یک هفته و یک ماهه م
دهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت ولی ضعیف بوده است )نمودار شماره در این زمینه نشان می آمدهدستبهنتایج 

3.) 

 
های بازدهی برازش شده برای اسناد خزانه اسلمی در زمان تا ضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با نرخ .3نمودار 
 ماهدهای یک هفته و یکسررسی

ا هفت زمانی )یک روزه ت یرتأخدومین بعد در بررسی ضریب همبستگی، بررسی اثر نرخ سود موزون بازار بین بانکی با 
نشان داده  2است که نتایج آن در جدول شماره  ماه یکو  روزه( بر بازدهی بازار سرمایه در زمان تا سررسیدهای یک هفته

 شده است.
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 2جدول 
های بازدهی برازش شده برای اسناد خزانه اسالمی در زمان تا ضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با نرخ

 زمانی اثرگذاری )درصد( یرتأخسررسیدهای مختلف و با در نظرگرفتن 
  t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 متوسط ساده 

 0.253 0.264 0.263 0.259 0.251 0.251 0.249 0.245 0.239 یک هفته

 0.177 0.182 0.183 0.179 0.175 0.174 0.174 0.173 0.172 یک ماه

 

 بندیجمع 1۴
از اجزای آن وظایف و اختیارات مشخصی را  هرکداماست که  یستماکوسپولی، نوعی  گذاریسیاستچارچوب کلی 

و تفکیک وظایف و اختیارات هر جزء از دیگر اجزا برای موفقیت و اثربخشی سیاست پولی از اهمیت باالیی  گرفتهبرعهده
به اجزای اکوسیستم مزبور، هر چه  یدهشکلنقش برجسته نگرش تخصصی بانک مرکزی در  رغمعلیبرخوردار است. 

طح باالتری از نهاد متولی سیاست پولی تعیین گذاری تورمی( در سگذاری نهایی )ثبات قیمتی( و میانی )نظیر هدفهدف
گذاری در سطح اقتصادی کشور بیشتر خواهد بود. آنچه که مقصود شود، به همان میزان، امکان توجه به الزامات آن هدف

پولی است؛ موضوعاتی که معموالً در تحقیقات  گذاریسیاستمربوط به بخش اجرایی  هایمؤلفهاین مطالعه است، عمدتاً 
بندی کلی این مطالعه در چند نکته به شرح ذیل بیان . جمعشودمیپولی نادیده انگاشته  گذاریسیاستتبط با این مر
 :شودمی

دف ابلغ کند. اگر هصرفاً مسئول دستیابی به هدفی است که بخش تصمیم گیر ابلغ می گذاریسیاستبخش اجرایی  (1
گیر مسئول بخش تصمیم شده به بخش اجرایی حاصل شود؛ لیکن هدف میانی )معموالٌ نرخ تورم هدف( محقق نشود،

به  پولی ملزم گذاریسیاستگویی است و اگر هدف عملیاتی توسط بخش اجرایی محقق نشود، بخش اجرایی پاسخ
 گویی خواهد بود.پاسخ

. عملیات بازار شامل کلیه اجزای شودمیپولی، عمدتاً در قالب "عملیات بازار" تصویر  گذاریسیاستبخش اجرایی  (2
های آماده"، ابزارهای عملیاتی )نظیر پولی شامل بسترهای "عملیات بازار باز" و "مساعدت گذاریسیاستبخش اجرایی 

 قطعی(، ابزار مستقیم نسبت سپرده قانونی، اعتبار در طول روز و ... است. یدوفروشخرعکوس یا ریپو و ریپوی م
پولی اهمیت دارد. پول بانک مرکزی  گذاریسیاستها( در درک تفکیک دو نوع پول )پول بانک مرکزی و پول بانک (3

ظارتی های اقتصادی و نست که در تحلیلهاها و بدهی بانک مرکزی است. بنابراین پایه پولی دارایی بانکدارایی بانک
ش های بخها، تلویحاً و با اندکی اغماض، همان نقدینگی بخش غیردولتی )سپردهنیز حائز اهمیت است. پول بانک

پولی بانک  هایها؛ مگر اینکه سیاستغیردولتی( است. عملیات بازار غالباً با پول بانک مرکزی سروکار دارد نه پول بانک
 قیمًا به بخش غیردولتی مرتبط شود؛ نظیر فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به مردم.مرکزی مست

اده استف "بستر"های آماده، پیش واژه های عملیات بازار باز و مساعدتکه برای عبارت شودمیدر این مطالعه پیشنهاد  (4
، روش قطعی، وام با وثیقه و سپرده قانونی. در مقابل واژه ابزار برای ریپو، ریپوی معکوس، خرید قطعی، ف"ابزار"شود نه 

هفتگی و بر اساس مکانیزم  صورتبهبهتری است. عملیات بازار باز با اراده بانک مرکزی، معمواًل به مراتب ای مسمّ
 .شودمیها و بدون شرکت در حراج انجام های آماده با اراده بانک؛ این در حالی است که مساعدتشودمیحراج انجام 

 قطعی و عملیات بازار باز موقتی یدوفروشخرعملیات بازار باز دائمی غالباً از طریق ابزار المللی، در سطح بین معموالً (5
. کارکردهای احتیاطی و سیاست پولی سپرده قانونی در سطح شودمیعمدتاً از طریق ریپو یا ریپوی معکوس انجام 

ها در طول روز و دهی به نقدینگی بانکدر مدیریت و انعطافری این ابزار گتضعیف و به جای آن کارکرد تنظیم جهانی
گیری سپرده قانونی انجام دوره نگهداری به طول قابل توجهی تقویت شده است. این امر عمدتاً از مسیر میانگین

 .شودمی
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ز ا بانک مرکزیاثر موضع سیاستی های مرکزی دارد؛ چرا که مهمی برای بانک هایداللتهای بهره ساختار زمانی نرخ (6
ی بخش لنگرساز یتیابد. بانک مرکزی مسئولو بلندمدت اقتصاد انتقال می مدتیانمهای مسیر منحنی بازده به نرخ

 مدتدر مقاطع بسیار کوتاه انتهایی سمت چپ منحنی بازده را بر عهده دارد که همان نرخ سود موزون بازار بین بانکی
های رخساختار زمانی ن یرپذیریتأثبایست نحوه ار پولی بسیار مهم بوده و میگذاست. درک منحنی بازده برای سیاست

 سود توسط بانک مرکزی مورد مطالعه قرار گیرد.
معموالً )و نه همواره( پولی درونی بر پول بیرونی غلبه دارد. شاخص اصلی این امر فشار رو به باالی نرخ سود بازار بین  (7

 گاه احتماالً پولآن هنگامی که نرخ سود بازار بین بانکی فشار رو به پایین داشته باشد،بانکی در اکثر مقاطع زمانی است. 
بندی کلی، سمت راست پایه پولی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل توسط مسلط است. در یک طبقه زابرون

ه تی و خالص سایر اقلم و اضافخارجی، خالص بدهی بخش دول هایییدارابانک مرکزی قابل تقسیم است. غالباً خالص 
رل آن( قسمت قابل کنت هایمؤلفههای غیرقابل کنترل توسط بانک مرکزی و عملیات بازار )شامل همه برداشت، قسمت

گویی به توسط بانک مرکزی است. بنابراین منبعث از ناگزیری بانک مرکزی به تولید پول بانک مرکزی جهت پاسخ
 ملیات بازار بر سایر اجزای سمت راست پایه پولی مرجح است.ها، عنیازهای نقدینگی بانک

ال، به است. با این ح تریفیتباکهر چه نقش بانک مرکزی در دخالت در بازار بین بانکی کمتر باشد، نرخ حاصل شده  (8
از کیفیت  هدلیل ناگزیری تزریق پول بانک مرکزی به بازار بین بانکی )که ناشی از سیستم بانکداری جزئی است(، آنچه ک

کند، وجود مکانیزم حراج است که از مسیر آن، اطلعات نیروهای عرضه و تقاضای نرخ بازار بین بانکی مراقبت می
ولی از پ گذاریسیاستها در فرایند اجرایی . بنابراین نقش حراجشودمیذخایر در نرخ سود بازار بین بانکی متبلور 

 اهمیت باالیی برخوردار است.
های مرکزی در سطح دنیا از روش نلسون، سیگل، اسونسون جهت برازش منحنی بازده استفاده بانکاز  بسیاری (9

کون ها، سکم عمق بودن بازار بدهی، نوسانات باالی نرخ دهندهنشانکنند. برازش این منحنی برای اقتصاد ایران می
 است. هرسالبعدی  یهاماهگیری تدریجی آن در نخست سال و شکل یهاماهانتظارات در 

ررسید هفته و یک ماهه تا سضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با نرخ برازش شده برای اوراق با زمان یک (10
و  ولتید اوراق نقدشوندگی پایینعمق بودن شدید بازار بدهی و مثبت ولی ضعیف ارزیابی شده است. با توجه به کم

در طی روزهای کاری بازار سرمایه، این نتایج چندان هم خارج از انتظار نبوده  همچنین نوسانات بسیار زیاد اوراق بدهی
 است.
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