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چکیده

سیاست پولی با هدف کمک به دستیابی به اهداف کالن اقتصادی و با تأثیرگذاری بر عوامل مالی مانند حجم پول و سطح نرخهای بهره
انجام میشود .سیاست پولی اهداف کلی تثبیت اقتصاد کالن مانند ثبات قیمت ،رشد اقتصادی و تعادل تراز پرداختها یا ثبات نرخ ارز را
دنبال میکند .عالوه بر این ،هدف ثبات مالی در کنار هدف ثبات پولی بهویژه پس از بحرانهای مالی اخیر مدنظر بانکهای مرکزی بوده
است .در یک اقتصاد پولی ،عرضه مازاد نقدینگی در مقابل تقاضای مازاد برای کاالها و خدمات میتواند منجر به افزایش قیمتها و یا بدتر
شدن تراز پرداختها شود .از سوی دیگر ،عرضه ناکافی پول میتواند مانع رشد و توسعه اقتصادی شود .بنابراین وظیفه سیاست پولی این
است که عرضه پول را با نرخ مناسبی برای تضمین رشد اقتصادی کافی و حفظ ثبات داخلی و خارجی حفظ کند .یکی از مهمترین ابزارهای
مؤثر در سیاستگذاری پولی ،انجام عملیات بازار باز میباشد که موفقیت آن نقش بسزایی در انجام مطلوب مأموریت بانک مرکزی برای
دستیابی به اهداف مورد نظر در اقتصاد دارد .استفاده از این ابزار توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از اواسط سال  1۳۹۹پیگیری
شد و در حال حاضر این عملیات از عمق بیشتری نسبت به زمان شروع آن برخوردار میباشد .در این مقاله سعی شده است پس از ارائه
حقایقی در خصوص بازار بین بانکی ،به مطالبی در خصوص عملیات بازار باز فراتر از آنچه در کتب درسی پرداخته شده است ،از جمله
چگونگی تاثیرگذاری آن بر عرضه پول ،معرفی اثر نقدینگی و چارچوب تحلیلی استخراج آن و کنترل نقدینگی پرداخته شود .در نهایت با توجه
به بررسیهای صورت پذیرفته در این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که اگرچه ابزار بازار باز شرط الزم برای موفقیت و دستیابی به اهداف
سیاست پولی از جمله کنترل نقدینگی است ،اما شرط کافی نیست و برای اقتصادی همانند اقتصاد ایران ،ترکیبی متشکل از همه ابزارهای
پولی ممکن است بهترین راهحل باشد.
واژههای کلیدی :بازار بین بانکی ،توافق بازخرید ،اثر نقدینگی ،سیاستگذاری پولی
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 1مقدمه
تمرکز اصلی سیاست پولی ثبات قیمتها است ،اما اهداف دیگر سیاست پولی شامل دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال و
پایدار ،نرخ پایین بیکاری و بخش خارجی قابل دوام است .سیاست پولی بر سطح موجودی پول و یا نرخ بهره ،ارزش و هزینه
اعتبار متناسب با سطح فعالیت اقتصادی تأثیر میگذارد .سیاست پولی به عنوان یک ابزار حیاتی شناخته شده است که یک
کشور میتواند برای حفظ ثبات قیمتهای داخلی و نرخ ارز به عنوان یک شرط حیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
و کنترل بخش خارجی استفاده کند.
در یک اقتصاد پولی ،عرضه مازاد نقدینگی در مقابل تقاضای مازاد برای کاالها و خدمات میتواند منجر به افزایش
قیمتها و یا بدتر شدن تراز پرداختها شود .از سوی دیگر ،عرضه ناکافی پول میتواند مانع رشد و توسعه اقتصادی شود.
بنابراین وظیفه سیاست پولی این است که عرضه پول را با نرخ مناسبی برای تضمین رشد اقتصادی کافی و حفظ ثبات
داخلی و خارجی حفظ کند.
برای اینکه بانک مرکزی به اهداف سیاست پولی دست یابد ،باید بتواند از طریق متغیرهایی که مستقیماً تحت کنترل آن
هستند به نام ابزار عمل کند ،زیرا اهداف مستقیماً قابل کنترل نیستند .بنابراین ،اقدامات سیاست پولی باید از طریق ابزار
انجام شود .عالوه بر این ،از آنجایی که تغییر در یک ابزار ممکن است بر متغیری که هدف نهایی سیاست پولی است ،تأثیر
نگذارد ،متغیرهای میانی که به عنوان اهداف میانی شناخته میشوند ،شناسایی میشوند .این اهداف میانی به عنوان کانالی
عمل میکنند که ابزارهای پولی از طریق آن بر اقتصاد برای دستیابی به اهداف مورد نظر عمل میکنند .متغیرهای میانی
باید بهطور نسبی توسط بانک مرکزی کنترل شوند و اثرات آنها بر هدف نهایی باید به طور منطقی قابل پیشبینی باشد .در
مورد ایران ،عرضه پول هدف میانی سیاست پولی است .در این میان ابزارهای سیاست پولی شامل عملیات بازار باز ،پنجره
تنزیل مجدد ،ذخایر قانونی و غیره است.
سیاست پولی به عنوان استفاده از ترکیبی از ابزارها توسط بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر موجودی و هزینه اعتبار و یا
پول در اقتصاد داخلی با هدف دستیابی به تعادل اقتصاد کالن تعریف میشود .همچنین سیاست پولی را میتوان به عنوان
ترکیبی از اقدامات طراحی شده برای تنظیم ارزش ،عرضه و هزینه پول در اقتصاد در کنار سطح مورد انتظار فعالیت اقتصادی
تعریف کرد.
بانک مرکزی ،در طول سالها ،از ابزارهای مختلف سیاست پولی برای هدایت و اجرای سیاستهای پولی در ایران استفاده
کرده است .ابزارهای سیاست پولی ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای انجام یا اجرای سیاست پولی در اختیار دارد.
ابزارهای سیاست پولی میتوانند مستقیم یا غیرمستقیم باشند .تا سال  1۳۹۸که عملیات بازار باز ( )OMOمعرفی شد،
بانک مرکزی بر ترکیبهای مختلفی از ابزارهای مختلف کنترل پولی متکی بود .این ابزارها سقف اعتبار ،تخصیص
اعتباربخشی ،کنترل نرخ سود ،کنترل نرخ ذخایر و کنترل نرخ ارز بود.
در یک عملیات بازار باز یا  ،OMOبانک مرکزی پول را با اوراق بهادار مبادله میکند OMO .مستلزم فروش یا خرید
اوراق بهادار واجد شرایط در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی به منظور تأثیرگذاری بر موجودی ذخایر بانکها ،سطح پایه
پولی و در نتیجه سطح کلی شرایط پولی و مالی است .این موضوع به عنوان یک ابزار سیاستی مهم به طور گستردهای در هر
کتاب درسی اقتصاد پولی بحث میشود ،اما تحلیلهای رسمی کمی در این زمینه وجود دارد و از این رو ،به عنوان یک
موضوع تئوریک ،اثرات آن به طور کامل درک نشده است.
پس از این مقدمه ،بقیه گزارش به شرح زیر سازماندهی میشود :در بخش  2از آنجا که بازار بین بانکی زیرساخت انجام
عملیات بازار باز است ،به حقایقی در خصوص بازار بین بانکی در برخی کشورهای منتخب و ایران پرداخته میشود .بخش ۳
به ٰعملیات بازار باز که ابزاری غیرمستقیم برای سیاستگذاری پولی است پرداخته میشود .در بخش  ۴ضمن معرفی اثر
نقدینگی برای عملیات بازار باز چارچوب تحلیلی استخراج این اثر ارائه میشود .بخش  ۵به کنترل نقدینگی پرداخته است و
در بخش  ۶حقایق آماری تأثیر عملیات بازار باز بر نقدینگی آمده است .در انتها بخش  ۷به جمعبندی و نتیجهگیری پرداخته
است.
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 ۲بازار بین بانکی ،زیرساختی برای انجام عملیات بازار باز
بازار بین بانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن بانکها و سایر مؤسسات اعتباری نسبت به معامالت با یکدیگر جهت
تأمین مالی کوتاهمدت مبادرت میورزند .این بازار حداقل دو نقش حیاتی در نظامهای مالی نوین ایفا میکنند که اولین و
مهمترین نقش آنها مداخله فعاالنه و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخهای سود است .دومین
نقش این است که بازارهای بین بانکی کارآمد ،نقدینگی را به شکل مطلوبی از مؤسسات مالی دارای مازاد وجوه به مؤسسات
دارای کسری وجوه انتقال میدهند .بنابراین ،سیاستگذاران انگیزه باالیی برای ایجاد یک بازار بین بانکی کارآمد و قوی
دارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود مطلوب نظر خود دست یابد و مؤسسات مالی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادله
نقدینگی در میان خود بپردازند.
به عبارت دیگر بازار بین بانکی یک بازار غیررسمی است که در آن بانکها با محدودیتهای داخلی تعیین شده بر اساس
ریسکپذیری یک موسسه ،از یکدیگر وام میگیرند و به یکدیگر وام میدهند .از یک سو ،بازار بین بانکی نقش بسیار مهمی
در سیستمهای مالی داخلی ایفا میکند ،زیرا اوالً ،بانکهای مرکزی در این بازار مداخله میکنند تا نرخهای بهره سیاستی را
هدایت کنند و ثانیاً ،انتقال نقدینگی کارآمد میتواند بین بانکهای دارای مازاد ذخایر و نیازمند به ذخایر از طریق یک بازار
بین بانکی خوب انجام شود( .فورفین2001 ،؛ آچاریا و همکاران .)2012 ،عالوه بر این ،مطالعات نظری نشان میدهد که
بازارهای بین بانکی امکان تسهیم ریسک را فراهم میکنند (باتاچاریا و گیل .)1۹۸۷ ،پس از بحران مالی جهانی -200۷
 ،200۹مطالعات نشان میدهد که تسهیم ریسک کارآمد از طریق بازار بین بانکی ممکن است در طول بحرانها به دلیل
مخاطرات اخالقی و اصطکاک بازار در بازار وامدهی رخ ندهد.
از سوی دیگر ،بازار پول بین بانکی نقشی اساسی در اجرای سیاستهای پولی دارد و به عبارت دیگر این بازار نقطه شروع
مکانیزم انتقال تکانههای سیاستهای پولی است و در کشورهای صنعتی نرخ سپردههای یک شبه ) (overnightدر این
بازار ،هدف عملیاتی بانک مرکزی است .بنابراین اطالع از عملکرد این بازار و عوامل تعیینکننده نرخ بازار بین بانکی دارای
اهمیت باالیی است.
یکی از کارکردهای بازار بین بانکی ،کمک به بانکها جهت مقابله با شوکهای نقدینگی است .در هر دوره بانکها با شوک
های نقدینگی مواجه میگردند که حساب پرداخت در هر روز و عملیات تجاری روزانه آنها را متأثر میسازد .در همین راستا،
بانکها با هدف مدیریت و هموار کردن این شوکها و کاهش اثرات آن ،در یک بازار غیر ساختار یافته و به صورت مذاکرات
غیررسمی ( (OTCاقدام به وامدهی و وامگیری با دیگر بانکها مینمایند .نکته قابل توجه در این بازار ،غیربورسی و
غیررسمی بودن آن است که سبب میگردد بازیگران بازار با اختیار بیشتری عالوه بر انتخاب طرف قرارداد ،شرایط وامدهی
و وامگیری را نیز معین نمایند .بانکهای تجاری جهت مدیریت و هموارسازی شوکهای نقدینگی که با آن مواجه هستند و
همچنین به منظور سرمایهگذاری نقدینگی مازاد روزانه خود ،عالوه بر استفاده از ظرفیت بازار بین بانکی میتوانند در قالب
سیاستها و چارچوبهای بانک مرکزی ،مستقیماً از بانک مرکزی تسهیالت دریافت کرده (پنجره تنزیل( و یا نزد آن بانک
سپردهگذاری نمایند .درصورتیکه نرخ سپردهگذاری در بانک مرکزی را  rو نرخ دریافت تسهیالت را  ̅rدر نظر بگیریم ،همواره
r̅ > rخواهد بود .در این شرایط بانکها در صورتی وارد بازار بینبانکی میشوند که بتوانند با نرخ کمتر از نرخ پنجره تنزیل
تسهیالت دریافت نموده و همچنین با نرخ باالتر از نرخ سپردهگذاری )با در نظر گرفتن صرف ریسکهای مربوطه) وام بین
بانکی پرداخت نمایند (راعی و همکاران.)1۳۹۹ ،
اجرای مؤثرتر سیاستهای پولی و اعتباری ،بهبود مدیریت نقدینگی بانکها ،کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی،
کاهش هزینههای تجهیز منابع برای بانکها و امکان کاهش نرخ سود تسهیالت از این طریق توان مالی بانکها در جهت
تأمین مالی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری از نتایج مطلوبی است که توسعه و تعمیق بازار بین بانکی ریالی فراهم میکند.
در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود ،بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی ،کریدور نرخ سود را در بازار بین
بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت مینماید .بر این اساس
برآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری پولی به شمار میرود .در واقع نرخ بازار بین
۳

بانکی در بازه کریدور نرخ سود و بر اساس سازوکار معامالتی بانکها در بازار شکل میگیرد و سیاستگذار پولی برای هدایت
نرخ سود بازار بین بانکی باید برآوردی از نرخ سود بازار داشته باشد تا با اجرای عملیات بازار باز نرخ سود بازار بین بانکی را
به سمت نرخ سود سیاستی هدایت کند.
علیرغم وجود مطالعات بسیاری که اخیراً در مورد ریسک بازار بین بانکی و ارتباطات متقابل انجام شده است ،هنوز
اطالعات کمی در مورد اینکه بازار بین بانکی چگونه کار میکند ،وجود دارد .میدانیم که بازار بین بانکی به بانکها اجازه
میدهد تا حجم داراییها و بدهیها را تعدیل کنند و همچنین ریسکهای بهره و نرخ ارز ناشی از کسبوکار مشتریان را
مدیریت کنند .از این رو ،تفاوت زیادی بین بانکها در استفاده از بازار بین بانکی در بخش بانکی هر کشور وجود دارد .عالوه
بر این ،به نظر میرسد میانگین نسبت فعالیتهای بین بانکی به کل موقعیتهای بانکی در یک افق طوالنی کامالً ثابت باشد
( .)1۹۸۳ ،BISبا این حال ،موقعیت بازار بین بانکی در بین کشورها متفاوت است .شکل  1میانگین سهم وام و استقراض
بین بانکی از کل داراییهای بانکهای تجاری ایاالتمتحده ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان و بریتانیا را نشان میدهد .در طول
سالهای  ،201۴-2000اندازه وامدهی بین بانکی که با سهم وام بین بانکی از کل داراییها اندازهگیری میشود ،در فرانسه
و آلمان به طور قابلتوجهی بیشتر از ژاپن و ایاالتمتحده بود .به طور مشابه ،اندازه سپردههای بین بانکی که با سهم سپرده
های بین بانکی از کل بدهیها اندازهگیری میشود نیز در فرانسه و آلمان به طور قابل توجهی بیشتر از ژاپن و ایاالتمتحده
بوده است.
این بخش یک نمای کلی از فعالیتهای بازار بین بانکی را در بین کشورها ارائه میدهد .شکلهای -1الف و -1ب
ساختار داراییها و بدهیهای بانک را برای پنج کشور نشان میدهد :ایاالتمتحده ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان و بریتانیا از سال
 2000تا  .200۹1به طور متوسط ،نسبت وامهای بین بانکی به کل داراییهای بانک برای ایاالتمتحده در این مدت 2.۴
درصد است ،پس از آن ژاپن با نسبت  ۴.۹درصد و بریتانیا با نسبت  1۳.2درصد قرار دارند .فرانسه و آلمان نسبت وام بین
بانکی بسیار باالتری دارند که به ترتیب  2۸.۷درصد و  22.۵درصد است .در خصوص بدهیها ،بانکهای ایاالتمتحده
کمترین نسبت سپردههای بین بانکی را با  2درصد دارند و پس از آن ژاپن با نسبت  ۴.۴درصد و انگلیس با نسبت  ۹درصد
قرار دارند .باز هم ،فرانسه و آلمان نسبت سپرده بین بانکی بسیار باالتری به ترتیب  ۳1.2درصد و  2۶.۶درصد دارند.

شکل 1الف .تفکیک میانگین داراییهای  10ساله بانکی .منبع :آمارهای  OECDو انجمن بانکداران ژاپن

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

۴

شکل 1ب .تفکیک میانگین بدهیهای  10ساله بانکی .منبع :آمارهای  OECDو انجمن بانکداران ژاپن

شکل  2وامها و سپردههای بین بانکی به کل داراییهای بانکهای داخلی در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در
سال  201۶نشان میدهد که تفاوتهای قابل توجهی را در مشارکت بازار بین بانکی به تفکیک کشورها نشان میدهد .در
میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،آلمان بازار بین بانکی نسبتاً بزرگی دارد که در آن میانگین وامها و سپردههای بین بانکی
به ترتیب به  11.۴درصد و  1۳.۵درصد از کل داراییها در سال  201۶میرسد .در مقابل ،وامهای بین بانکی در فنالند 0.۷
درصد از کل داراییها است ،در حالی که سپردههای بین بانکی  0.02درصد از کل داراییها در استونی در سال  201۶است.
متوسط وامها و سپردههای بین بانکی برای همه بانکهای اتحادیه اروپا به شدت متعادل است و به  ٪۵.۷از کل داراییها
میرسد.

شکل  .۲وامها و سپردههای بین بانکی بانکهای داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا در سال  .201۶این شکل ،وامها و سپردههای بین
بانکی را به عنوان درصدی از کل داراییهای همه گروههای بانکی داخلی و بانکهای مستقل در سال  201۶نشان میدهد .دادههای
مربوط به انگلستان مربوط به سال  201۵است .منبع :بانک مرکزی اروپا

ساختار نامتعادل ترازنامه بانکها در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است به دلیل فعالیت بانکهای خارجی
باشد .شکل  ۳وامها و داراییهای بین بانکی شرکتهای تابعه و شعب داخلی و خارجی و سهم مالکیت خارجی در هر کشور
را نشان میدهد .پس از احتساب فعالیتهای بین بانکی بانکهای خارجی ،مواجهه بین بانکی در دو طرف ترازنامه در بین
کشورهای عضو متعادلتر است .با این حال ،لوکزامبورگ و مالت استثنا هستند .هر دو کشور مراکز مالی هستند و مالکیت
۵

خارجی نسبتاً باالیی دارند .هنگامیکه فعالیتهای بین بانکی بانکهای داخلی و خارجی را محاسبه میکنیم ،لوکزامبورگ
بزرگترین بازار بین بانکی را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد .در سال  ،201۶وامها و سپردههای بین بانکی در
لوکزامبورگ به ترتیب  ۳0.۶درصد و  2۶.۶درصد از کل داراییها هستند.

شکل  .3وامها و سپردههای بین بانکی بانکهای داخلی و خارجی در کشورهای اتحادیه اروپا در سال  .201۶این شکل ،وامها و سپرده
های بین بانکی را به عنوان درصدی از کل داراییهای گروههای بانکی داخلی و بانکهای مستقل ،شرکتهای تابعه خارجی (اتحادیه
اروپا و غیر اتحادیه اروپا) و شعب تحت کنترل خارجی (اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا) در سال  201۶نشان میدهد .مقیاس سمت
چپ) .نقطهها سهم مالکیت بانکهای خارجی را به عنوان درصدی از کل داراییها (مقیاس سمت راست) نشان میدهد .دادههای
انگلستان مربوط به سال  201۵است .منبع :بانک مرکزی اروپا

در نهایت ،شکل  ۴سهم کل مبلغ بدهی به مؤسسات اعتباری را از کل داراییهای بانکهای داخلی در اتحادیه اروپا برای
سالهای  200۷تا  201۶نشان میدهد .دادهها تأیید میکنند که وامها و سپردههای بین بانکی پایدار نیستند .تقریباً در همه
کشورها ،مبالغ متعلق به مؤسسات اعتباری در طول دوره کاهش یافته است که آن را میتوان به بحران مالی سال  200۸و
بحران یورو در سال  200۹نسبت داد .در اتحادیه اروپا ،مبالغ متعلق به تمام مؤسسات اعتباری داخلی بر کل داراییها از
 1۵.۵درصد در سال  200۷به  ۵.۳درصد در سال  201۶کاهش یافت .در این دوره ،تنها رومانی ،فنالند و قبرس در سال
 201۶نسبت به سال  200۷مبالغ استقراضی بیشتری داشتهاند.

۶

شکل  .4نسبت وابستگی بین بانکی برای بانکهای داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای  200۷و  .201۶این شکل نسبت
وابستگی بازار بین بانکی را نشان میدهد که به عنوان کل مبلغ بدهی مؤسسات اعتباری نسبت به کل داراییها برای همه گروههای
بانکی داخلی و بانکهای مستقل در سالهای  200۷و  201۶تعریف شده است .دادههای مربوط به قبرس ،دانمارک ،استونی ،ایرلند،
آلمان ،لوکزامبورگ ،لتونی ،هلند و بریتانیا برای سال  200۸است.

بهطورکلی ،دادهها تغییرات زیادی را در فعالیتهای بین بانکی ،حتی در میان کشورهای نسبتاً همگن ،مانند کشورهای
عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد .با این حال ،در سراسر کشورهای عضو ،مواجهه بین بانکی در هر دو طرف ترازنامه بانکها
به طور همزمان باقی میماند .عالوه بر این ،تنوع نسبتاً زیادی در فعالیتهای بین بانکی در طول زمان پیدا میشود.

 1.۲بازار بین بانکی در ایران
شورای پول و اعتبار در جلسه هزار و سی و یک در تاریخ  1۸مهر  ۸۳و همچنین کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در جلسه
 2۷دی  ،۸۳مقررات حاکم بر بازار بین بانکی ریالی و دستورالعمل اجرایی مربوطه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون
ربا به تصویب رساندند .این بازار پس از پذیرش عضویت بانکهای متقاضی فعالیت در بازار مذکور ،نهایتاً از  1۸تیر  ۸۷رسماً
شروع به کار کرد.
هدف از تشکیل بازار تقویت مدیریت نقدینگی بانکها و تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاهمدت،
برقراری انضباط پولی و اجرای مؤثرتر سیاستهای پولی کشور است.
بانک مرکزی نیز به عنوان تنظیمکننده بازار ،کلیه امور مربوط به برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،تدوین مقررات،
نظارت ،کنترل و تسویه معامالت را بر عهده داشته و جهت اعمال سیاستهای پولی در بازار شرکت میکند.
در حال حاضر یک بازار بین بانکی در کشور وجود دارد که همه بانکهای کشور در آن حضور دارند و به فعالیت میپردازند.
بانکها در این بازار ،نیازهای نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر برطرف میکنند؛ به این صورت که بانکهایی
که مازاد دارند ،منابع خود را در اختیار بانکهایی که کسری دارند میگذارند و این نقلوانتقال با نرخ سود بین بانکی صورت
میپذیرد .اگر بازار بین بانکی با کمبود منابع مواجه باشد ،نرخ سود بین بانکی افزایش مییابد و اگر با مازاد منابع مواجه
باشد ،منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی میشود.
بانک مرکزی از طریق رصد منابع بازار بین بانکی ،کسریها و مازادها را پیشبینی میکند و مدیریت این نرخ را بر عهده
میگیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخهای اقتصاد اثر میگذارد .بانک مرکزی با دو ابزاری که در اختیار دارد نرخ سود بازار
بین بانکی را مدیریت میکند؛ خریدوفروش قطعی اوراق دولتی ،و خریدوفروش این اوراق به شکل توافق بازخرید .در روش
اول ،اگر بازار با کسری منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانکها را از بانکها میخرد و پول
۷

در اختیار آنها قرار میدهد و به این شکل ،با تزریق منابع نرخ را کنترل و یا تثبیت میکند .در روش دوم ،بانک مرکزی در
صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه باشد ،اوراق را به بانکها فروخته و منابع اضافی را جمعآوری میکند و در
سررسید ،برعکس ،اوراق را از آنها خریداری میکند و منابع بانکها را برمیگرداند.
ابزار دیگر بانک مرکزی اعتبارگیری قاعدهمند است .برای کنترل دامنه نرخ سود ،بانک مرکزی اجازه نمیدهد نرخ از
حدی باالتر یا پایینتر رود و کف و سقفی وضع میکند که همان کریدور نرخ سود یا داالن نرخ سود است .وضع نرخ کف به
این معناست که اگر بانکی منابعی با نرخ پایینتر از نرخ سود بازار خواست نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کرده و بانک مرکزی
نرخ سود کف را به آن منابع میدهد .تعیین نرخ سقف نیز به این معناست که اگر بانکها نتوانستند از یکدیگر قرض بگیرند،
با گذاشتن وثیقه نزد بانک مرکزی ،میتوانند با نرخ سقف تسهیالت بگیرند .در واقع ،نرخ سود بین بانکی در یک داالن
حرکت میکند که در حال حاضر ،نرخ کف از  10به  14درصد رسیده است و نرخ سقف نیز  22درصد تعیین شده است.
نکتهای که وجود دارد این است که در نرخ  22درصد یک حالت وثیقهگیری نیز وجود دارد .وثیقه به نام بانک مرکزی بلوکه
شده و منابع با نرخ  22درصد به بانکها اعطا میشود و باید توجه شود که این بازار کوتاهمدت است .اما اگر بانک در طول
روز به مشکلی بر بخورد یا به عبارتی به منابع اضطراری نیاز داشته باشد ،میتواند اقدام به توافق بازخرید کند .مدت
قرضگیری در بازار بین بانکی معموالً یک شب است اما بانکها میتوانند نهایتاً تا دو هفته ،مدت قرضگیری را تمدید کنند.
توافق باز خرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری میکند چراکه عمالً دو اختیار وجود دارد؛ یک اختیار
خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس میشود .هدف کنترل
نرخ سود است و مقدار و حجم پول ،متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند .عملیات
بازار باز در بازار بین بانکی معموالً در روزهای چهارشنبه انجام میشود.

شکل  .۵عملکرد بازار بین بانکی در سال  1۳۹۹با وجود سیستم کریدوری (منبع :بانک مرکزی)

همانطور که از شکل  ۵مشخص است با اعمال کریدور نرخ سود در سال  ،1۳۹۹نرخ سود بازار بین بانکی به غیر از
دورهای حدوداً یکماهه ( 22مهر تا  2۴آبان) ،در کریدور حرکت کرده و انحرافی از آن نداشته است .بنابراین وضع سیستم
کریدوری در صورت اجرای دقیق و ضابطهمند میتواند در حرکت به سمت نرخ سود سیاستی مد نظر بانک مرکزی مؤثر
باشد.
۸

 ۲.۲روند تاریخی عملکرد بازار بینبانکی در ایران
در جدول  1عملکرد بازار بین بانکی ایران از سال شروع فعالیت تا سال  1۳۹۹آورده شده است .متوسط حجم روزانه معامالت،
رشد حجم معامالت نسبت به سال قبل و میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در این جدول مشخص شده است.
همانطور که مشخص است با گذشت زمان بازار بین بانکی رشد نسبتاً باالیی در حجم روزانه معامالت داشته است،
بهطوریکه در پایان سال  1۳۹۹حجم معامالت این بازار به حدود  1۷درصد پایه پولی در همان سال رسیده است که به نظر
حجم قابل قبولی است.
جدول 1
عملکرد بازار در سالهای مختلف فعالیت
سال

متوسط حجم روزانه (هزار میلیارد ریال)

رشد حجم معامالت نسبت به سال قبل (درصد)

میانگین موزون نرخ (درصد)

1۳۸۸
1۳۸۹
1۳۹0
1۳۹1
1۳۹2
1۳۹۳
1۳۹۴
1۳۹۵
1۳۹۶
1۳۹۷
1۳۹۸
1۳۹۹

0.۴
1.۵
۴.۶
۴
10.۴
۳۸.1
۷۴
10۶.۴
220.1
۳۶۹.۵
۶۶۸.۴
۷۷۵.۳

2۷۵
20۶.۶۷
-1۳.0۴
1۶0
2۶۶.۳۵
۹۴.2۳
۴۳.۷۸
10۶.۸۶
۶۷.۸۸
۸0.۸۹
1۵.۹۹

1۵.۵
1۴.۴
1۸.۴
21.۶
2۳.2
2۷.1
2۴.۵
1۸.۶
1۸.۷
1۹.۷
1۸.۹
1۷.۵

شکل  .۶متوسط حجم روزانه معامالت بازار (منبع :بانک مرکزی)

شکل  .۷میانگین موزون نرخ معامالت بازار (منبع :بانک مرکزی)

 ۳عملیات بازار باز ،ابزار غیرمستقیم سیاستگذاری پولی
یکی از اهداف اصلی هر بانک مرکزی بحث کنترل تورم و ثبات قیمتها است و با این منظور بانک مرکزی به اجرای سیاست
پولی در اقتصاد میپردازد .در دهههای گذشته هرکدام از بانکهای مرکزی از ابزارهای مختلفی برای اجرای سیاست پولی

۹

استفاده میکردند که مهمترین آن نیز کنترل کلهای پولی 1مانند حجم نقدینگی یا پایه پولی بود .با گذشت چند دهه و با
تکامل یافتن سیاست پولی و مباحث مربوط به اقتصاد کالن ،بانکهای مرکزی به این نتیجه رسیدند که ابزار نرخ سود برای
اجرای سیاست پولی میتواند کاراتر باشد .در واقع اگر کنترل تورم و ثبات قیمتها به عنوان هدف نهایی مد نظر باشد ،نرخ
سود سیاستی در بازار بین بانکی میتواند به عنوان هدف میانی مورد توجه باشد .بنابراین با توجه به شرایط موجود اقتصاد
و چشماندازی که برای اقتصاد کالن از هر نظر وجود دارد ،یک نرخ سودی تعیین میشود که آن نرخ سود بتواند در میانمدت
بانک مرکزی را به نرخ تورم هدف برساند .نرخ سود سیاستی همان نرخ سود بازار بین بانکیِ مطلوب و مد نظر بانک مرکزی
است که توسط این بانک تعیین شده و با استفاده از عملیات بازار باز قابل دستیابی است .در هر زمان با توجه به فضای
اقتصادی یا نرخ تورم هدف ،نرخ سود سیاستی تعیین میشود و با تصویب نرخ سود بازار بین بانکی مطلوب در بانک مرکزی،
با استفاده از خرید و فروشی که در عملیات بازار باز در بازار بین بانکی انجام میشود ،نرخ سود بازار بین بانکی به نرخ سود
سیاستی مد نظر رسانده میشود.
زمانی که نرخ هدف بانک مرکزی در بازار به دست آمد ،بانک مرکزی از ثبات این نرخ حمایت میکند .در صورت وجود
مازاد خالص در ذخایر بانکها ،گرایش به کاهش در نرخ منابع بین بانکی در بازار بینبانکی پدید میآید که بانک مرکزی وارد
عمل شده و با سیاست فروش اوراق بدهی سعی میکند این ذخایر مازاد را جذب کند .در حالت کمبود ذخایر نیز بانک
مرکزی برای حفظ نرخ سود مبادرت به خرید اوراق و عرضه ذخایر میکند .بانک مرکزی به این علت اقدام به هدفگیری نرخ
منابع بین بانکی در بازار بین بانکی میکند که این نرخ مستقیماً تمامی نرخهای سود در اقتصاد را تحتالشعاع قرار میدهد.
نرخ منابع بین بانکی در وامهای شبانه بین بانکی که تابع فراهم بودن ذخایر بانکی و دسترسی بانکها به ذخایر است،
نمودی از وضعیت دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد محسوب میشود .بنابراین بانک مرکزی هدف خود در تأثیرگذاری بر نرخ
سود در اقتصاد را نه از طریق تأثیر بر نرخ سود در تمامی انواع بازارها با نرخهای مختلف ،بلکه صرفاً از طریق تأثیر بر نرخ
منابع بین بانکی پیگیری میکند با علم به اینکه این نرخ نقش خط دهنده به تمامی نرخهای سود موجود در اقتصاد را ایفا
میکند .کلیه معامالت بانک مرکزی در عملیات بازار باز میبایست از طریق مزایده و مناقصه پس از تعیین یک قیمت پایه
انجام شود .در واقع اصول حرفهای ایجاب میکند که بانک مرکزی در انتخاب طرف معامله در خرید یا فروش اوراق بر اساس
میل مجریان خود تصمیم نگیرد بلکه این انتخاب از دل یک بازار کامالً باز و بر اساس رقابت قیمتی صورت پذیرد .علت
نامگذاری این سیاست به عملیات بازار باز نیز همین مطلب است.
بانک مرکزی ایران نیز در دی ماه سال  1۳۹۸تصمیم گرفت از ابزار عملیات بازار باز برای کنترل و مدیریت نرخ سود بازار
بین بانکی استفاده کند .بانک مرکزی به منظور دستیابی به ثبات قیمتها (کنترل تورم) ،از عملیات بازار باز به عنوان یک
ابزار غیرمستقیم سیاستگذاری پولی جهت هدایت نرخ سود یک شبه بازار بینبانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی
در این بازار استفاده میکند .بیتردید بانک مرکزی از عملیات بازار باز تنها به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف
سیاستگذاری پولی استفاده خواهد کرد ،لیکن اجرای این عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعددی از جمله افزایش
نقدشوندگی داراییهای مالی همانند اوراق بدهی دولتی است.

 1.۳چرا عملیات بازار باز بر سایر ابزارها ترجیح داده میشود؟
انتخاب ابزار سیاست در اجرای یک اقدام سیاست پولی برای دستیابی به یک هدف برای یک دوره معین به عوامل متعددی
بستگی دارد که عبارتند از:
الف) وضعیت توسعه و ساختار سیستم مالی (یعنی اینکه آیا بازار اوراق بهادار دولتی قوی وجود دارد یا خیر) و قدرت و
اندازه بانکهای مستقل؛
ب) ماهیت و وسعت اقدام سیاست؛ و
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ج) سرعت پاسخگویی و میزان تأثیر آن بر کلهای پولی
به نظر میرسد که عملیات بازار باز نسبت به سایر ابزارهای سیاست پولی مناسبتر است ،زیرا:
(الف) عملیات بازار باز به دلیل انعطافپذیری آن در دنیای پیچیده اقتصادی مزیت مشخصی نسبت به سایر ابزارها دارد.
(ب) دادهها تمایل به عقب ماندن از رویدادها دارند و در مواقعی برای افشای کامل شرایط و تحوالت نوظهور در سیستم
مالی کافی نیستند .به همین دلیل ،انطباقها یا تغییرات در سیاستها معموالً بهصورت تدریجی یا گامبهگام انجام میشوند،
بهطوریکه میتوان آنها را هر زمان که الزم باشد ،با مشخص شدن شرایط و تحوالت واقعی برای سیاستگذار ،به آسانی
اصالح یا معکوس کرد .عملیات بازار باز بهترین ابزار مناسب برای انطباق گامبهگام سیاست پولی است زیرا میتوان از آن
برای شروع اقدامات سیاستی کوچک یا انجام تغییرات بزرگ در ذخایر در دورههای زمانی نسبتاً کوتاهتر استفاده کرد .آنها
ماهیت مستمر دارند ،میتوانند به سرعت انجام شوند و در معرض اصالح و معکوس شدن هستند .بنابراین ،عملیات بازار
باز میتواند رهبری را در اجرای سیاستهای پولی عمومی ،با تغییرات در سایر ابزارها فقط برای تکمیل و تقویت ابتکار عمل،
به عهده بگیرد (سنخوزه.)1۹۹0 ،
ذخایر قانونی به عنوان یک ابزار میتواند انعطافناپذیر باشد زیرا نمیتوان آن را به اندازه عملیات بازار آزاد تغییر داد .تأثیر
تغییرات مکرر در نسبت ذخیره ممکن است نامطلوب باشد ،بهویژه زمانی که ساختار سیستم مالی بهگونهای باشد که در
سطوح نقدینگی بین بانکها تفاوت زیادی وجود داشته باشد .به عنوان مثال ،افزایش مکرر ذخایر قانونی ممکن است
بانکهای کوچک و ضعیف را تا مرز فروپاشی سوق دهد ،زیرا این بانکها ممکن است برای سازگاری با این تغییرات مشکل
پیدا کنند .عالوه بر این ،ذخایر مورد نیاز باال ،بخش قابل توجهی از وجوه بانک را به سمت داراییهای کم یا بدون بازده
منحرف میکند و هزینه واسطهگری را افزایش میدهد که باعث ممانعت از توسعه سیستم بانکی میشود .بنابراین اگر احساس
شود که نیاز به تأمین یا جذب ذخایر طوالنی مدت است یا برای مدت طوالنی وجود خواهد داشت ،میتوان از این ابزار
استفاده کرد.
به طور مشابه ،تنزیل مجدد نیز ممکن است به اندازه عملیات بازار آزاد انعطافپذیر نباشد .پس از اعالم نرخ تنزیل مجدد،
قبل از تجدیدنظر باید مدتی آن را حفظ کرد .تأثیر روی هدف پولی ممکن است نادقیق و فوری نباشد ،زیرا علیرغم تعدیلهای
رو به باال در نرخ ،همچنان میتواند تقاضای قابلتوجهی برای تنزیل مجدد وامها وجود داشته باشد ،مگر اینکه
محدودیتهای کمی یا سهمیههایی تعیین شوند.
در حالی که موارد فوق مزیتهای نسبی عملیات بازار باز را در مقابل سایر ابزارها نشان میدهد ،نمیتوان نتیجه گرفت که
بهخودیخود برای دستیابی به اهداف و اهداف سیاست پولی کافی است .آنچه در اجرای هر اقدام سیاست پولی مهم است،
ثبات و هماهنگی در استفاده از ابزارهای مختلف در دسترس بانک مرکزی است.

 ۲.۳عملیات بازار باز چگونه بر عرضه پول تأثیر میگذارد؟
بانک مرکزی عملیات بازار باز را با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی و سایر اوراق بهادار برای کنترل عرضه پول انجام می
دهد .با این تراکنشها ،بانک مرکزی میتواند مقدار پول در سیستم بانکی را گسترش یا کاهش دهد و بسته به اهداف
سیاست پولی خود ،نرخهای سود کوتاهمدت را پایینتر یا باالتر ببرد .عملیات بازار باز یکی از ابزارهای کلیدی است که بانک
مرکزی برای دستیابی به اهداف سیاستی خود از آن استفاده میکند .هدف از عملیات بازار باز تغییر مانده ذخیره بانکها و
ایجاد تغییرات واکنشی در نرخهای سود رایج است .بانک مرکزی میتواند با خرید اوراق بهادار ،عرضه پول را افزایش دهد.
با افزایش عرضه پول ،بانک مرکزی میتواند بر نرخهای سود بازار فشار نزولی اعمال کند ،زیرا وامدهندگان اکنون پول
بیشتری برای توزیع دارند .همچنین بانک مرکزی میتواند با فروش اوراق بهادار ،عرضه پول را کاهش دهد .بانک مرکزی با
فروش اوراق بهادار موجود در ترازنامه خود ،میتواند از حجم ذخایر پولی در دسترس بانکها کاسته و میزان وجوهی را که
بانکها برای ارائه اعتبار در دسترس دارند کاهش دهد.
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سیاستگذار پولی با انجام عملیات بازار باز تالش دارد جهت اقتصاد را هدایت نماید .زمانی که بانک مرکزی در حال
ال
خرید اوراق بهادار و افزایش عرضه پول است ،این بانک در تالش است تا رشد اقتصادی را تحریک کند .این عمل معمو ً
یک اثر افزایش فشار تورمی ،رشد اقتصادی باالتر ،اشتغال بیشتر و بهطورکلی رونق اقتصادی بیشتر را در پی دارد.
همچنین زمانی که فشار تورمی بیش از حد باال رفته و اقتصاد باید منقبض شود ،بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار
تالش میکند تا نرخهای بهره را افزایش ،رشد اقتصادی را کاهش و تورم را مهار کند .متأسفانه ،دورههای اقتصادی که
سیاست پولی انقباضی اعمال میشود به طور سنتی باعث افزایش بیکاری میشود .همچنین دریافت اعتبار را برای فعاالن
اقتصادی سختتر و پرهزینهتر میکند.
 ۲-۳-1گسترش عرضه پول برای تقویت رشد اقتصادی
در طول یک رکود یا رکود اقتصادی ،بانک مرکزی به دنبال افزایش عرضه پول در اقتصاد با هدف کاهش نرخ وجوه بازار بین
بانکی است  -نرخی که بانکها با آن یک شبه به یکدیگر وام میدهند .برای انجام این کار ،اداره عملیات بازار باز بانک
مرکزی از بانکها و سایر مؤسسات مالی اوراق بدهی یا اسناد خزانه خریداری میکند و پرداخت را به حساب خریداران واریز
میکند .این امر میزان پولی را که بانکها و مؤسسات مالی در اختیار دارند افزایش میدهد و بانکها میتوانند از این وجوه
برای ارائه تسهیالت استفاده کنند.
با افزایش عرضه پول و متعاقب آن کاهش نرخ بهره ،مصرفکنندگان و صاحبان کسبوکارها به دریافت تسهیالت ترغیب
میشوند .در نتیجه ،به لحاظ نظری مصرفکنندگان بیشتر مصرف میکنند ،سرمایهگذاریها افزایش مییابد و خریدهای
عمده بیشتری صورت میپذیرد .برای شرکتها ،دسترسی بیشتر به پول به معنای فرصتهای بیشتر برای توسعه ،افزایش
تعداد کارمندان یا پرداخت بدهیهای موجود است.
 ۲-۳-۲محدود کردن عرضه پول برای تثبیت قیمتها
هنگامی که اقتصاد بیش از حد دچار رونق میشود و تورم به مرز منطقه آسایش خود میرسد ،بانک مرکزی فرآیند محدود
کردن عرضه پول را انجام خواهد داد .وقتی بانک مرکزی اوراق بهادار را به بانکها میفروشد ،پول را از سیستم مالی خارج
میکند و عرضه پول را کاهش میدهد .این امر باعث افزایش نرخ بهره میشود و افراد و مشاغل را از استقراض منصرف می
کند .به لحاظ نظری ،مصرفکنندگان کمتر خرج میکنند ،کمتر مصرف میکنند ،کمتر وام میگیرند و کمتر سرمایهگذاری
میکنند .همچنین توسعه شرکتها گرانتر خواهد شد .تأثیر این کار کاهش تورم و کاهش رشد اقتصادی است ،اگرچه خطر
افزایش بیکاری نیز وجود دارد.

 ۴اثر نقدینگی برای عملیات بازار باز
اینکه آیا نرخهای بهره کوتاهمدت در پاسخ به تغییر عرضه پول تغییر میکند یا خیر ،موضوعی است که همیشه مورد بحث
است .این پدیده ،معروف به «اثر نقدینگی »1است که شناسایی آن ،برای درک توانایی بانک مرکزی برای اجرای سیاست
پولی بسیار مهم است .ادبیات دو نوع اثر نقدینگی بلندمدت و روزانه را مورد بحث قرار داده است .شواهد اولی متفاوت است:
در افقهای ماهانه و ساالنه ،برخی از محققان نشان دادهاند که نرخهای بهره کوتاهمدت به تغییر در عرضه پول پاسخ می
دهند (برنانکه و میهوف ،)1۹۹۸ ،2در حالی که دیگران چنین تأثیری را پیدا نمیکنند (لیپر و گوردون .)1۹۹2 ،۳تفاوتها
در اثرات نقدینگی برآورد شده از مشخصات ،دورههای نمونه و معیارهای مختلف عرضه پول ناشی میشود ،که نشان می
دهد اگر اثر نقدینگی بلندمدت وجود داشته باشد ،لزوماً از نظر اقتصادسنجی قوی یا در طول زمان پایدار نیست .در واقع،
اخیراً ،کارپنتر و دمیرالپ ( )200۸شواهدی مبنی بر اثر نقدینگی به دفعات ماهانه با استفاده از معیار مرتبطتری از عرضه
پول  -ماندههای نگهداری شده در فدرال رزرو  -برای چنین تمرینی ارائه نمودند .مطابق با این تعریف مرتبطتر از عرضه
Liquidity Effect
Bernanke and Mihov
3 Leeper and Gordon
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پول ،شواهدی مبنی بر اثر نقدینگی روزانه به طور مکرر و قوی یافت شده است :در تناوب روزانه ،نرخ مؤثر وجوه بازار بین
بانکی در واکنش به افزایش غیرمنتظره در عرضه پایینتر میرود .تحقیقات همیلتون ( ،)1۹۹۷همیلتون ( ،)1۹۹۸تورنتون
( ،)2001و کارپنتر و دمیرالپ ( )a200۶نشان میدهد که این اثر نقدینگی روزانه بسته به روز دوره نگهداری تغییر میکند و
بهویژه در چهارشنبه تسویه مشخص میشود .آخرین روزی که بانکها میتوانند ذخایر مورد نیاز خود را تأمین کنند.
(جادسون و کلی.)2010 ،
اثر نقدینگی رابطه منفی بین عرضه وجوه فدرال و نرخ یک شبه وجوه فدرال است .نرخ وجوه بازار بین بانکی ،قیمتی که
بین مؤسسات سپردهگذاری (بانکها) برای وامهای یک شبه بین حسابهای بانک مرکزی مذاکره میشود ،به عنوان ابزار
اصلی برای اجرای سیاست پولی عمل میکند و بنابراین ،پیوندی جداییناپذیر در فرآیند انتقال سیاست به اقتصاد است .در
زمینه بازار وجوه بین بانکی ،اثر نقدینگی به رابطه خاص بین عرضه وجوه بازار بین بانکی و نرخ وامدهی یک شبه اشاره دارد.
افزایش عرضه مانده ذخایر باعث کاهش نرخ وجوه بازار بین بانکی میشود (کوپچاک.)2011 ،
به طور سنتی ،فدرال رزرو سیاست پولی را با انجام عملیات بازار باز اجرا میکرد تا عرضه ماندههای نگهداری شده توسط
مؤسسات سپردهگذاری در بانکهای رزرو را با تقاضا برای آن ماندهها هماهنگ کند تا وجوه فدرال حول نرخ هدف تعیین
شده توسط کمیته بازار آزاد فدرال ( )FOMCمعامله شود .از آنجایی که کمیسیون اعتباری عرضه را تا حدی برای رسیدگی
به تغییرات روزانه تقاضا تنظیم میکند ،هنگام تخمین شیب منحنی تقاضا ،یک مشکل همزمان کالسیک وجود دارد .به
منظور ارائه پیش زمینه برای تجزیهوتحلیل بعدی ،این بخش به بررسی اجزای اصلی عرضه و تقاضا برای ماندههای ذخایر
میپردازد.
تقاضا برای ماندهها توسط مؤسسات سپرده پذیر به دلیل نیاز به برآوردن الزامات ذخیره ،پوشش نیازهای تسویه و ایجاد
بالشتک 1در برابر مانده ذخیره غیرمنتظره یا نیازهای تسویه ایجاد میشود .ماندههایی که برای برآورده کردن الزامات ذخیره
نگهداری میشوند که تحت پوشش نگهداری وجوه نقد صندوق نیستند ،ماندههای ذخیره قانونی نامیده میشوند .ماندههای
مربوط به خدمات یا «ماندههای تسویه قراردادی» ،ماندههایی هستند که مؤسسات سپردهپذیر موافقت میکنند که در درجه
اول برای پوشش نیازهای مربوط به خدمات پرداخت ،نگه دارند.
تقاضا برای ماندهها میتواند به طور قابل توجهی از روزی به روز دیگر متفاوت باشد .با در نظر گرفتن شرایط بازار ،از
جمله جریانهای پرداخت مورد انتظار ،روز دوره نگهداری  2هفتهای و بحث با بانکها و کارگزاران ،میتوان تقاضای مورد
انتظار برای ماندهها را در هدف سیاستی هر روز برآورد کرد.
عرضه مانده ذخایر عمدتاً توسط پرتفوی اوراق بهادار و قراردادهای بازخرید بانک مرکزی ،استقراض پنجره تنزیل و سایر
اقالم موجود در ترازنامه بانک مرکزی ،که به عنوان «عوامل مستقل» معروف هستند ،تعیین میشود.
شکل -۸الف یک چارچوب تلطیف شده عرضه و تقاضا را برای ماندهها خالصه میکند .منحنی تقاضا (معکوس) برای
ماندههای ذخیره شیب نزولی دارد ،زیرا فرض بر این است که تقاضا برای ماندهها با کاهش نرخ وجوه فدرال افزایش مییابد.
شیب این منحنی اثر نقدینگی است .منحنی عرضه برای مانده ذخیره صرفاً توسط سطح عوامل مستقل و عملیات بازار باز
با نرخهای کمتر از نرخ اعتبار اولیه تعیین میشود .سپس به صورت افقی با نرخ اعتبار اولیه گسترش مییابد زیرا بانک
مرکزی به همان میزان که شرایط بازار تنگ است ،ماندههای زیادی را با آن نرخ تقاضا میکند و عرضه کل ماندههای بازار
بین بانکی را افزایش میدهد.
علیرغم تالشهای کمیسیون اعتباری ،نرخ مؤثر روزانه وجوه بازار بین بانکی گهگاه به طور قابل توجهی با نرخ هدف
متفاوت است .چنین انحرافاتی اغلب زمانی رخ میدهد که خطاهای بزرگ در پیشبینی عوامل مستقل منجر به عرضه مانده
ها میشود که با سطح پیشبینیشده بهعنوان مبنایی برای عملیات بازار آزاد تفاوت عمدهای دارد .این «عوامل گمشده»
مقدار پیشبینینشده ماندهها است که برای شناسایی اثر نقدینگی در تحلیل استفاده میشود و در شکل - ۸ب نشان داده
cushion

1۳

1

شده است .همانطور که نشان داده شده است ،منحنی عرضه تغییر میکند و نرخ وجوه تعادلی افزایش مییابد .یک اشتباه
اضافه نیز به همین صورت عمل میکند :منحنی عرضه به سمت خارج میرود و نرخ وجوه کاهش مییابد .از آنجایی که این
اشتباهات هم توسط کمیسیون اعتباری و هم توسط فعاالن بازار پیشبینی نشده است ،ما میتوانیم از آنها به عنوان ابزاری
برای ردیابی شیب منحنی تقاضا استفاده کنیم.

شکل ۸الف .چارچوب عرضه و تقاضا برای ذخایر

شکل ۸ب .بازار ذخایر با وجود مقادیر پیشبینی نشده ذخایر

 1.۴چارچوب تحلیلی استخراج اثر نقدینگی
این بخش چارچوب تحلیلی برای استخراج اثر نقدینگی ارائه میدهد .این چارچوب تحلیلی از مدل کالسیک تقاضای ذخایر
پیروی میکند که برای اولین بار توسط پول ( )1۹۶۸معرفی شد و بر اساس توسعههای بعدی توسط بارتولینی و همکاران
( )2002و انیس و کیستر ( ،)200۸با در نظر گرفتن مشاهدات کلوز و المندورف ( )1۹۹۷ساخته شده است .به طور خاص،
مشکل مدیریت ذخایر بانک را با در نظر گرفتن الزامات ذخیره و نیازهای تسویه و همچنین بیزاری احتمالی بانکها نسبت
به اضافه برداشت ،مدل شده است.
در این مدل ،بانکها اساساً برای برآورده کردن الزامات ذخیره و پوشش جریانهای پرداخت از حسابهای ذخیره،
ذخایری را نگهداری میکنند .برای سادگی ،دوره نگهداری یک روز در نظر گرفته میشود ،برخالف ساختار دوره نگهداری
 1۴روزه که بانکها بهطورکلی در این نمونه مشمول آن بودند .بانکها با متعادل کردن هزینه نگهداری وجوه در مقابل
هزینه عدم تأمین ذخایر مورد نیاز خود ،سود را حداکثر میکنند .فرض میشود که هزینه نگهداری مقدار وجوه نگهداری
شده خطی است (در طول دوره نمونه ،هزینه فرصت یا نرخ وجوه بازار بین بانکی بود) ،در حالی که جریمه برای عدم تأمین
ذخایر قانونی در مقدار کمبود ،محدب است.
در دنیایی با قطعیت ،حل مشکل مدیریت ذخیره آسان است .با این حال ،نااطمینانی در این مدل از طریق جریانهای
پرداخت ایجاد میشود ،بهویژه در اواخر روز ،زمانی که بانکها ممکن است نتوانند به طور کامل جریان غیرمنتظره داخل یا
خارج از حساب ذخیره را جبران کنند.
در حالی که این تکنیک مدلسازی بیشتر منعکسکننده کار بارتولینی و همکاران ( )2002و انیس و کیستر ()200۸
است ،مفاهیم کیفی کامالً مشابه مفاهیم کلوز و المندورف ( )1۹۹۷است .کلوز و المندورف تشخیص میدهند که در اصل،
بانکها هنگام تصمیمگیری در مورد مدیریت ذخایر با حداکثر دو منحنی تقاضا روبرو هستند  -یکی نشاندهنده تقاضای
مربوط به ذخیره و دیگری نشاندهنده تقاضای مربوط به پرداختها .از آنجایی که در روزهای پرپرداخت ،امکان اضافه
برداشت به حداکثر میرسد ،این احتمال وجود دارد که منحنی تقاضا برای ماندههای ذخیره ،در این روزهای افزایش عدم
اطمینان جریان پرداخت ،بیکششترین باشد.
1۴

این مدل بهطورکلی از بارتولینی و همکاران پیروی میکند ( )2002که در آن بانکها یک موقعیت ذخیره را منوط به
هزینههای نگهداری ذخایر و جریمههای مربوط به اضافه برداشت انتخاب میکنند .بانکها سطح مانده ذخیره  Rرا برای به
حداکثر رساندن سود  πانتخاب میکنند .ماندههای ذخیره دارای هزینه فرصت  rاست که فرض میشود برابر با نرخ تعادلی
وجوه بازار بین بانکی است .عالوه بر این ،همه بانکها قیمت گیرنده جزءنگر هستند و بنابراین فرض میشود که هر بانک r
را به عنوان داده شده میگیرد.
فرض میشود که بانکها با یک شوک پرداخت گسسته  Pمواجه میشوند که میتواند مثبت باشد و نشاندهنده جریان
خروجی ،یا منفی باشد و نشاندهنده جریان ورودی .فرض میشود که یک مقدار آستانهای برای خروج  PHوجود دارد که
برای زمانی است که بانک نمیتواند وجوه کافی برای پوشش شوک و تأمین ذخیره مورد نیاز  Kخود بخرد و در نتیجه با
جریمهی  rpمواجه میشود .عالوه بر این ،فرض میشود که احتمال خروج از این آستانه در یک روز جریان پرداخت باال
بیشتر از یک روز عادی است .همچنین ،جریمه از نظر مقدار اضافه برداشت محدب است.
با این مفروضات ،بانکها حداکثر سود را انتخاب میکنند،
()1

π = −𝑟𝑅 − Pr(𝑃 = 𝑃𝐻 ) 𝑟𝑝 (𝑃𝐻 − (𝑅 − 𝐾))2
بانکها هنگام انتخاب موقعیت ذخیره  Rخود ،شرط مرتبه اول زیر را برآورده میکنند،

()2

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

𝜋𝜕
𝑅𝜕

با بازنویسی مجدد داریم،
()۳

))𝐾 𝑟 = 2𝑃𝑟(𝑃 = 𝑃𝐻 )𝑟𝑝 (𝑃𝐻 − (𝑅 −

باید توجه داشت که نرخ بهره تعادلی در احتمال شوکهای باال به ماندههای ذخیره در حال افزایش است اما با توجه به
مقدار ذخایر کاهش مییابد:
()۴

𝑝𝑟) 𝐻𝑃 = 𝑃(𝑟𝑃= −2

𝑟𝜕
𝑅𝜕

این مشتق اثر نقدینگی است  -تغییر در نرخ بهره با توجه به تغییر ماندههای ذخایر .عالوه بر این ،با افزایش
) 𝐻𝑃 = 𝑃(𝑟𝑃 ،این عبارت منفیتر میشود ،که حاکی از اثر نقدینگی بیشتر در روزهای پرپرداخت است ،به این معنا که:
()۵

𝑝𝑟= −2

𝑟𝜕
𝑃𝜕𝑅𝜕

در نتیجه ،اثر نقدینگی در روزهای پرپرداخت قویتر است.
با ارزیابی سطح تقاضا و پیشبینی عوامل مؤثر بر عرضه ذخایر ،تصمیمگیری در مورد اندازه عملیات بازار آزاد مورد نیاز
برای روز گرفته میشود .به طور متوسط اگر در نمونهای ،نرخ وجوه برابر با نرخ هدف باشد ،بنابراین ،ما به عنوان یک فرضیه
حفظ شده در نظر میگیریم که در طول زمان مقدار مانده ذخیره عرضه شده با مقدار مانده ذخیره تقاضا شده با نرخ هدف
برابر است .بنابراین ،ما همچنین فرض میکنیم که کمیسیون اعتباری به درستی تابع تقاضا را استنباط میکند ،فرضی که
در زیر میتوانیم آن را آزمایش کنیم.
عرضه مانده ذخیره در یک روز معین ،St ،ثابت و برابر با مجموع عوامل مؤثر بر عرضه ذخایر ft ،و عملیات بازار باز
روزانه omot ،است:

1۵

()۶

𝑡𝑜𝑚𝑜 𝑆𝑡 = 𝑓𝑡 +
از نظر این توابع ساده عرضه و تقاضا ،اثر نقدینگی اساساً یک منحنی تقاضا با شیب منفی یا  ∂γ/ ∂𝑓𝑓𝑡 < 0است .به
جهت تالش برای تخمین این اثر ،یک نسخه ساده و خطی از منحنیهای تقاضا و عرضه را در نظر بگیرید.

()۷
()۸

𝑡𝜀 𝑑𝑡 =∝ 𝑋𝑡 + 𝛽𝑓𝑓𝑡 +
𝑡𝑜𝑚𝑜 𝑆𝑡 = 𝑓𝑡 +
𝑡𝑠𝑠𝑖𝑚  𝑓𝑡 = 𝐸𝑡−1 𝑓𝑡 +جایی که

که در آن  Et-1عملگر انتظارات مشروط به مجموعه اطالعات از زمان  t - 1است ،و  misstخطای پیشبینی در روز t
است .مقدار عرضه مشخص شده به گونهای تنظیم میشود که برابر با مقدار مورد انتظار باشد که با نرخ هدف ff*t ،ارزیابی
میشود ،مشروط به اینکه بانک مرکزی فقط پارامترهای تابع تقاضا را برآورد میکند:
∗𝑡𝑓𝑓 ̂𝛽 ̂ 𝑋𝑡 +
∝= 𝑡𝑜𝑚𝑜 𝐸𝑡−1 𝑓𝑡 +

()۹

در حالت تعادل ،عرضه باید با تقاضای مانده ذخیره برابری کند .جایگزین کردن  ftدر معادله ( )۵و جابجایی مجموع
عوامل  missبه سمت راست:
𝑡𝜀 ̂ 𝑋𝑡 + 𝛽̂ 𝑓𝑓𝑡∗ + 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑡 =∝ 𝑋𝑡 + 𝛽𝑓𝑓𝑡 +
∝

()10
با تنظیم مجدد معادله ( )10معادله زیر را به دست میآوریم:
()11

1

1

𝛽

𝛽

𝑡𝜀 ) ( ) 𝑋𝑡 + ( ) 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑡 −

∝̂ −
∝
𝛽

( ) 𝑓𝑓𝑡∗ +

𝛽̂ −
𝛽
𝛽

( = ) ∗𝑡𝑓𝑓 (𝑓𝑓𝑡 −

این معادله شایستگی چند توضیح را دارد .اول و مهمتر از همه ،ضریب عدم پیشبینی روزانه به ما امکان میدهد اثر
نقدینگی نوسان روزانه را آزمایش کنیم ،زیرا متقابل مشتق جزئی تقاضا برای ماندهها با توجه به نرخ وجوه است .از نظر
اقتصادسنجی ،این باید یک آزمون معتبر باشد زیرا پیشبینیها توسط کارکنان بانک مرکزی در مورد عوامل مؤثر بر عرضه
ذخایر انجام میشود و به نوسانات تصادفی تقاضای بانکها برای مانده ذخیره مربوط نمیشود .بنابراین ،آنها باید با عبارت
خطا همبستگی نداشته باشند .مجموعه متغیرهای  Xtمجموعه متغیرهایی را نشان میدهد که تقاضای موجودی ذخیره را
به صورت روزانه تغییر میدهند .اگر کمیسیون اعتباری این نوسانات روزانه تقاضا را به طور دقیق برآورد کند ،ضرایب برابر
با صفر خواهند بود ،در غیر این صورت متغیرهای دامی این اختالالت روزانه را جذب خواهند کرد .معادله پیشنهاد میکند
که سطح هدف نرخ وجوه بازار بین بانکی را در مشخصات لحاظ کنید .این ضریب ،آزمایشی در مورد اینکه آیا به طور متوسط
سطح هدف یک اریب سیستماتیک در انحرافات از هدف ایجاد میکند یا خیر ارائه میدهد .عالوه بر این ،یک ضریب آماری
منفی (مثبت) معنیدار نشان میدهد که کمیسیون اعتباری کمتر (بیش از حد) شیب را در تابع زیربنایی تخمین میزند.
در نهایت ،الزم به ذکر است که معادله ( )۸فرض میکند که کمیسیون اعتباری هر روز مداخله میکند تا همیشه  Et-1 ftبرابر
با هدف تعیین کند .در عمل ،اگر انحراف نرخ مورد انتظار از هدف نسبتاً کم باشد ،کمیسیون اعتباری مداخله نمیکند تا
هزینههای مربوط به اجرای عملیات بازار باز را به حداقل برساند( .کارپنتر و دمیرالپ)200۶ ،

 ۵کنترل نقدینگی
برای اهداف این گزارش ،عرضه پول به عنوان پول در گردش یا پولی که توسط عموم افراد غیربانکی ( )Cنگهداری میشود
به اضافه بدهیهای سپرده بانکهای تجاری ( )Dتعریف میشود که شامل سپردههای دیداری ( ،)ddپسانداز ( )sdو
سپردههای مدتدار ( ،)tdو جایگزینهای سپرده (.)ds

1۶

M2 = C+D
 D = dd+sd+td+dsجایی که

()12
()1۳

در تعریف عرضه پول با روش نقدینگی که شامل هم پول و هم شبهپول میشود ،سپردههای دیداری جزو پول بهحساب
میآیند.
پول ذخیره ( )RMشامل  Cو ذخایر بانکها ( )Rاست که شامل وجه نقد موجود در صندوق بانکها و مانده ذخیره یا
سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی میشود .با این حال ،داراییهای بانکها برخی از اوراق بهادار دولتی واجد شرایط
( )REGSبه عنوان ذخایر در نظر گرفته میشود .بنابراین ،پایه پولی ( )BMممکن است با معادله زیر از  RMمتمایز شود:
RM = C + R
BM = C + R + REGS
BM = RM + REGS

()1۴
()1۵
()1۶

ضریب فزاینده پول ( )kبه عنوان نسبت بین  M2و  RMتعریف میشود .بنابراین ،از معادله ( )12و ()1۳
𝐷𝐶+

()1۷

𝑅𝐶+

𝐾=−

عرضه نقدینگی را میتوان به صورت حاصلضرب ضریب فزاینده پول و  RMبیان کرد.
M2 = Krm

()1۸

معادله ( )1۸نشان میدهد که عرضه نقدینگی تحت تأثیر تغییرات موجودی  RMو ضریب فزاینده پول است .تغییرات
در  RMو ضریب فزاینده پول به نوبه خود از طریق استفاده از ابزارهای سیاست پولی مانند عملیات بازار باز ،ذخایر قانونی،
تنزیل مجدد و غیره انجام میشود .برای درک واضح فرآیندی که توسط آن ابزارهای پولی بر  RMو  kو در نهایت  M2تأثیر
میگذارند ،ترکیب  kو  RMمیتواند مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد  kهمانطور که در رابطه ( )1۷نشان داده شده است ،هر جزء  kممکن است بر کل سپردهها ( )Dتقسیم شود
با این فرض که این اجزا با کل سپردهها متناسب هستند .بدین ترتیب:
𝐷 𝐶
+
𝐷
𝑅
+
𝐷 𝐷

()1۹

𝐶𝐷 𝐾 = −

𝑐+1

()20

𝑟𝑐+

𝐾=−

که در آن  cنسبت پول به سپرده
 rذخایر قانونی در مقابل سپردهها
در همین حال RM ،همانطور که در معادله ( )1۴تعریف شده است ،بدهیهای بانک مرکزی را نشان میدهد .با این
حال ،بانک مرکزی بدهیهای خود را با کنترل داراییهای خود وارسی میکند .وقتی از سمت دارایی مشاهده میشودRM ،
ممکن است به عنوان مجموع داراییهای خارجی خالص ( )NFAو خالص داراییهای داخلی ( )NDAتعریف شود .از
سوی دیگر ،خالص داراییهای داخلی از خالص اعتبارات داخلی به بخش دولتی ( ،)NDC Pubخالص اعتبارات داخلی به
بخش خصوصی ( )NDC Priو خالص سایر اقالم ( )NOIتشکیل شده است .بدین ترتیب؛

1۷

RM = NFA + NDA
RM = NFA + NDCpub + NDCpri + NOI

()21
()22
از جایگزینی معادالت ( )20و ( )2در رابطه ( )1۸به دست میآید
()2۳

)𝐼𝑂𝑁 (𝑁𝐹𝐴 + 𝑁𝐷𝐶𝑝𝑢𝑏 + 𝑁𝐷𝐶𝑝𝑟𝑖 +

𝑐+1
𝑟𝑐+

𝑀2 = −

سمت راست معادله ( )2۳تعیینکنندههای نقدینگی را نشان میدهد .از این معادله میتوان دریافت که کاهش  rکه
باعث افزایش  kمیشود ،منجر به افزایش عرضه ذخایر بانکها برای وامدهی و در نهایت افزایش عرضه نقدینگی میشود.
ابزارهای سیاست پولی همچنین میتوانند نقدینگی را از طریق تغییرات در  RMتحت تأثیر قرار دهند .به عنوان مثال ،زمانی
که بانک مرکزی به بانکها وام میدهد (مثالً به صورت توافق بازخرید) NDC ،بانک مرکزی افزایش مییابد که با افزایش
مانده ذخیره بانکها همراه است .افزایش مانده ذخیره بانکها به نوبه خود بانکها را قادر میسازد تا وامها را افزایش داده
و در نتیجه نقدینگی سپردهگذاران را مساوی  Kبرابر افزایش اولیه ذخایر ایجاد کنند.
در حالی که معادله ( )2۳نشان میدهد که عرضه نقدینگی میتواند تحت تأثیر اقدامات بانک مرکزی از طریق استفاده از
ابزارهای پولی باشد ،همچنین تحت تأثیر عواملی است که دقیق ًا در کنترل بانک مرکزی نیستند .تا آنجا که به اجزای دارایی
بانک مرکزی مربوط میشود NFA ،مستقیم ًا با وضعیت تراز پرداختها ( )BOPکشور مرتبط است .از آنجایی که BOP
تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رشد اقتصادی در شرکای تجاری عمده ،نرخ تورم خارجی ،قیمتهای واردات و صادرات و
غیره قرار میگیرد ،ممکن است گفته شود  NFAمستقیماً قابل کنترل نیست .با این حال ،در مواردی BOP ،یکی از اهداف
اصلی است که به یک هدف برای  NFAبانک مرکزی تبدیل میشود .در این حالت ،سطح مورد نظر  NFAبانک مرکزی که
با هدف  BOPمطابقت دارد ،تعیین میشود و به متغیر هدف تبدیل میشود.
در همین حال ،کنترل اعتبار بانک مرکزی به بخش دولتی نیز ممکن است دشوار باشد ،مگر اینکه سقفهایی اعمال
شود .در اکثر کشورهای کمتر توسعهیافته ،این متغیر متناسب با نیاز بودجهای دولت تنظیم میشود .در برخی موارد دولتها
با هماهنگی صندوق بینالمللی پول ،سقف اعتباردهی بانک مرکزی به بخش دولتی را برای کنترل انضباط مالی و افزایش
دستیابی به اهداف پولی تعیین مینمایند .عالوه بر این ،در برخی کشورها منشور بانک مرکزی ،محدودیت قانونی برای مقدار
استقراضی که دولت ملی میتواند از بانک مرکزی برای هر سال معین دریافت کند را معین مینماید که معموالً معادل درصدی
از میانگین عایدی (یا درآمد) دولت ملی در طی چند سال اخیر میباشد .از این رو ،تا حدی اعتباردهی بانک مرکزی به بخش
دولتی ،حتی در صورت عدم کنترل ،قابل پیشبینی است .تعیینکننده اصلی نقدینگی همانطور که در رابطه ( )2۳نشان
داده شده است که میتواند مستقیماً توسط بانک مرکزی کنترل شود ،اعتبارات آن به بخش خصوصی (یا بانکها) است که
به نوبه خود از طریق تغییرات در ابزارهای مختلف تحت تأثیر قرار میگیرند.
از مؤلفههای  ،kنسبت پول ( )cبا ترجیحات عموم مردم برای نگهداری وجه نقد یا سپرده تعیین میشود .در حالی که
این تصمیم تا حدی ممکن است تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی از طریق نرخهای سود قرار گیرد (به عنوان مثال،
نرخهای سود باالتر ممکن است عموم مردم را وادار کند که داراییهای نقدی را به حداقل برسانند و مقادیر بیشتری از
سپردهها را حفظ کنند) ،همچنین تحت تأثیر عوامل غیرقابل کنترل دیگری قرار میگیرد .در برخی کشورها ،نسبت پول
عمدتاً تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی مانند عدم اطمینان در مورد شرایط سیاسی و صلح و دیگر عوامل است .بنابراین،
مؤلفه قابل کنترل  r ،kاست زیرا این بانک مرکزی است که نسبت ذخیره را تعیین میکند و اختیار تغییر آن را دارد.
از نظر عملیاتی ،کنترل پولی ممکن است نادقیق و مبهم باشد زیرا به دلیل تغییرات در عوامل غیرقابل کنترل که تأثیر
آن بر نقدینگی کامالً قابل پیشبینی نیست ،برای بانک مرکزی دشوار است که نقدینگی را دقیقاً در سطحی که مناسب و
مطلوب میداند ،حفظ کند .میزان دقت کنترل بانک مرکزی بر نقدینگی بستگی به این دارد که چگونه میتواند نه تنها
حرکات عوامل غیرقابل کنترل ،بلکه تأثیر آنها را بر روی کلهای پولی و در نتیجه بر اهداف نهایی پیشبینی کند .اگر عوامل
1۸

غیرقابل کنترل آنطور که انتظار میرود رفتار نکنند ،تغییرات یا تعدیلهایی از طریق ابزارهای سیاستی انجام میشود تا
تأثیر این عوامل بر هدف میانی نقدینگی و اهداف نهایی جبران شود.

 ۶تأثیر عملیات بازار باز بر نقدینگی ،حقایق آماری
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بر اساس توضیحات فوق در مورد ابزارهای بازار باز ،استفاده از این ابزار برای دستیابی به سطوح هدف  RMو  M2ممکن
است استنباط شود .توافق بازخریدها (ریپو) زمانی استفاده میشوند که بانک مرکزی بخواهد سطح  RMرا افزایش دهد .از
سوی دیگر ،زمانی که نیاز به کاهش سطح  RMوجود داشته باشد ،ممکن است معکوس توافق بازخرید (ریپو معکوس) و
انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی انجام شود .قابل ذکر است که برای مؤثر بودن ،استفاده از این ابزارها باید با سیاست نرخ
سود همراهی شود .به عنوان مثال ،در دورههایی که سیاست پولی انقباضی درخواست میشود ،ریپو معکوسها باید به گونه
ای قیمتگذاری شوند که بانکها وادار شوند به بانک مرکزی وام دهند .از این رو ،از طریق استفاده از ابزارهای بازار باز،
بانک مرکزی ممکن است نه تنها بر سطح نقدینگی بلکه بر نرخ سود نیز تأثیر بگذارد.
انعطافپذیری عملیات بازار باز از مزایای این ابزار است .این عملیات را میتوان به صورت کوچک یا بزرگ و در فواصل
زمانی مکرر انجام داد تا بتوان ذخایر سیستم بانکی را به صورت عمالً پیوسته تنظیم کرد .در نهایت ،عملیات بازار باز به
ابتکار بانک مرکزی رخ میدهد و در نتیجه به آن اجازه میدهد تا حجم دقیق معامالت را تعیین کند.
این ابزار اما محدودیتهایی دارد .به عنوان مثال ،ریپو و ریپو معکوس دارای سررسید بسیار کوتاهی هستند ،به طوری
که اثرات مطلوب این معامالت به طور خودکار پس از سررسید معکوس میشود .با توجه به برنامهای از محدودیت اعتباری
پایدار ،بانک مرکزی به جابجایی مداوم ابزارها متوسل میشود .چنین رویکردی ممکن است برای بانک مرکزی پرهزینه باشد
و عنصر عدم اطمینان را از نظر تحقق اهداف عملیات بازار باز تزریق کند .اندازه دارایی بانک مرکزی و سیستم بانکی از اوراق
بهاداری که برای ریپو و ریپو معکوس واجد شرایط هستند ،محدودیتهای معامالتی را برای استفاده از عملیات بازار باز
ایجاد میکند .از این رو ،استفاده مؤثر از عملیات بازار باز برای مدیریت و کنترل نقدینگی مستلزم یک سیستم مالی نسبتاً
توسعه یافته است که در آن عرضه گسترده اوراق بهادار دولتی قابل عرضه در بازار وجود داشته باشد و بازار این اوراق قوی
باشد.
شکل  ۹نقدینگی ایران برحسب عوامل مؤثر بر عرضه را از سال  1۳۸0تا  1۴00نشان میدهد .همانطور که مشخص
است

 1از آنجا که از شروع عملیات بازار باز تا زمان ارائه این مقاله حدود  1۶ماه گذشته است و انجام مطالعات کمی معتبر عمالً میسر نبوده است ،صرفاً به
ارائه حقایقی آماری در خصوص عملیات بازار باز بسنده شده است.
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شکل  .۹نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه آن (هزار میلیارد ریال)

بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی قسمت عمدهای از نقدینگی را به خود اختصاص داده است .این بخش از نقدینگی
از سال  1۳۹۸به بعد با شیب تندتری در حال رشد است.
شکل  10پایه پولی برحسب منابع را از سال  1۳۸0تا  1۴00نشان میدهد .همانگونه که مشخص است خالص داراییهای
خارجی بانک مرکزی بخش اعظم پایه پولی را به خود اختصاص داده است .نکته با اهمیت تغییر روند اجزای پایه پولی از سال
 1۳۹۸به بعد است .به نظر میرسد از این سال بدهی بانکها به بانک مرکزی جایگزین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
شده است .در این حالت دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی ،به استقراض از بانکها روی آورده است که به
نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.
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شکل  .1۰پایه پولی برحسب منابع (هزار میلیارد ریال)

شکل  11عملیات بازار باز از نوع توافق بازخرید (ریپو) که ابزار سیاست انبساطی پولی است را از ابتدای انجام این عملیات
تا بهمن  1۴00نشان میدهد .طی  1۵ماه از آغاز عملیات بازار باز ،حجم این عملیات از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده
است ،بهطوریکه از حدود  ۹۸00میلیارد ریال در ابتدای شروع این عملیات به حدود  ۸11هزار میلیارد ریال در بهمن 1۴00
رسیده است که رشد بسیار قابل توجهی میباشد و موفقیت بانک مرکزی در انجام این عملیات را نشان میدهد.
شکل  12نسبت عملیات بازار باز از نوع توافق بازخرید انجام شده توسط بانک مرکزی به پایه پولی را نشان میدهد .چنانکه
مشخص است ،این نسبت از کمتر از یک درصد در ابتدای شروع عملیات بازار باز به حدود  1۴درصد پس از گذشت  1۵ماه
رسیده است که رشد قابل مالحظهای است .این رخداد نشان میدهد که بانک مرکزی در حال حاضر ابزار سیاستگذاری در
اختیار دارد که قابلیت مانوری در حدود  1۴درصد پایه پولی دارد و نشانگر این مطلب است که بانک مرکزی در فراهم ساختن
زیرساخت سیاستگذاری پولی با استفاده از ابزار غیرمستقیم بسیار موفق عمل نموده است.
شکل  1۳نسبت عملیات بازار باز از نوع معکوس توافق بازخرید (ریپو معکوس) انجام شده توسط بانک مرکزی به پایه
پولی را نشان میدهد .ریپو معکوس ابزار سیاست انقباضی پولی است .در مجموع از ابتدای آغاز عملیات بازار باز تا پایان
سال  ،1۴00سیزده مرتبه ریپو معکوس انجام شده است که حجم هیچکدام از آنها از  1.۳درصد از پایه پولی فراتر نبوده
است.
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شکل  .11عملیات بازار باز-توافق بازخرید (ریپو)-میلیارد ریال .منبع :دادههای اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی

شکل  .1۲نسبت توافق بازخرید به پایه پولی (درصد)
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شکل  .13نسبت معکوس توافق بازخرید به پایه پولی (درصد)

در سال  ،1۳۹۹بانک مرکزی داالن نرخ سود را با معرفی سپردهگذاری قاعدهمند و اعتبارگیری قاعدهمند راهاندازی کرد .در
سپردهگذاری قاعدهمند بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپردهگذاری
و نرخ سود کف داالن را دریافت کنند .اعتبارگیری قاعدهمند نیز به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان میدهد
کسریهای کوتاهمدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف داالن از بانک مرکزی تأمین کنند .در این عملیات ،بانک
مرکزی اعتبار کوتاهمدت وثیقهدار (یک هفته تا  1۴روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانکهای
متقاضی قرار میدهد.

شکل  .14عملیات بازار باز-اعتبارگیری قاعدهمند-میلیارد ریال
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شکل  1۴عملیات بازار باز انجام شده از نوع اعتبارگیری قاعدهمند با نوع ابزار توافق بازخرید را نشان میدهد .حجم این
عملیات در این دوره حدود  1۵ماهه فعالیت ،همواره نوسانی بوده است.
شکل  1۵نسبت اعتبارگیری قاعدهمند به پایه پولی را نشان میدهد .این نسبت از نزدیک صفر تا  ۵درصد پایه پولی در
نوسان بوده است که بخش غیرقابل پیشبینی تقاضا برای مانده ذخایر را نشان میدهد .به عبارت دیگر بخشی از تقاضای
بانکها برای ذخایر در بازار بین بانکی تأمین نشده است که الجرم با اعتبارگیری قاعدهمند از بانک مرکزی این نیاز مرتفع
شده است .یعنی طی دورهای که کریدور نرخ سود تعریف شده است ،در بازه  0تا  ۵درصد پایه پولی تقاضا برای ذخایر در بازار
بین بانکی وجود داشته است که با منابع موجود در این بازار پاسخ داده نشده است که خطای پیشبینی بانک مرکزی را
نشان میدهد.

شکل  .1۵نسبت اعتبارگیری قاعدهمند به پایه پولی (درصد)

 ۷جمعبندی و نتیجهگیری
عملیات بازار باز یکی از ابزارهای کلیدی است که بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف سیاستی خود از آن استفاده میکند.
عملیات بازار باز به دالیل متعددی که بخشی از آن در این مقاله ارائه شد بر سایر ابزارهای سیاستگذاری پولی ترجیح دارد.
انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی از ابتدای شروع این عملیات تاکنون با پیشرفت خوبی روبرو
بوده است ،به طوری که در پایان سال  1۴00حجم توافق بازخرید به حدود  1۴درصد پایه پولی رسید رقم بسیار قابل توجهی
است .اینکه ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی از قدرت کافی برای تحقق اهداف مدنظر این بانک برخوردار باشد ،موضوع
بسیار قابل توجه و با اهمیتی است که طی حدود  1۵ماه بانک مرکزی به آن دست یافته است .موضوع بااهمیتتر بعدی این
است که آیا بانک مرکزی با استفاده از این ابزار توانسته است اهداف مدنظر خود در حوزه مدیریت کلهای پولی و مهمتر از
آن اهداف کالن اقتصادی را تحقق بخشد؟ بررسیهای آماری نشان میدهد هرچند بانک مرکزی در این دوره کوتاه
سیاستگذاری پولی نوین حجم قابل توجهی برای عملیات بازار باز ایجاد نموده و این بازار در حال حاضر از عمق بیشتری
نسبت به شروع آن برخوردار شده است ،اما در مدیریت بازار پول و کلهای پولی هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله
دارد .هرچند نمیتوان با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و محدودیتهای فراوانی که بانک مرکزی با آن مواجه است،
انتظاری فراتر از توان ،از سیاستگذار پولی داشت.
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بانک مرکزی به پشتوانه عملیات بازار باز میتواند از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولیسازی جلوگیری نموده و با
کاهش مراجعه دولت به بانک مرکزی کنترل بیشتری بر پایه پولی داشته باشد .انجام عملیات بازار باز میتواند بهبود وضعیت
ترازنامه بانکها از طریق جایگزین کردن داراییهای با نقدشوندگی و بازدهی بیشتر ،کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی و
کاهش نوسانات این نرخ را در پی داشته باشد.
هرچند واضح است که ابزار بازار باز شرط الزم برای موفقیت و دستیابی به اهداف سیاست پولی است ،اما شرط کافی
نیست .برای اقتصادی همانند اقتصاد ایران که مستعد افزایش نقدینگی و جریانهای ناگهانی ورود و خروج سرمایه است و
بازارها در مراحل مختلف توسعه هستند ،ترکیبی متشکل از همه ابزارهای پولی ممکن است بهترین راهحل باشد .بنابراین
میبایست علیرغم ایجاد محدودیت در دسترسی به پنجره تنزیل ،همچنان این ابزار به عنوان یک دریچه ایمنی باز بماند.
همچنین لزوم توجه به ذخایر قانونی و اضافی و انجام تعدیالت و تنظیمات تکمیلی در این خصوص ،ضروری به نظر میرسد.
بهعالوه از آنجا که تصمیمات دولت در مورد مدیریت بدهی و مانده سپردهها به وضوح بر استفاده از عملیات بازار باز
تأثیر دارد پیشنهاد میشود خزانهداری کل و بانک مرکزی روی این موضوعات به صورت مشترک همکاری نمایند .چرا که
عملیات بازار باز زمانی مؤثرتر خواهد بود که بانک مرکزی بر عوامل مؤثر بر پایه ذخیره 1سیستم بانکی کنترل داشته باشد.
برای کمک به حفظ جدایی واضح بین سیاستهای پولی و مالی ،بسیار مطلوب است که بدهی صادر شده دولت برای رفع
نیازهای مالی مستقیماً توسط خزانهداری به بازار فروخته شود و از هرگونه تضاد بالقوه بین مدیریت بدهی و نیازهای سیاست
پولی جلوگیری شود .چنین فروشهایی باید به صورت حراج باشد تا عالوه بر توسعه یک سیستم بازار رقابتی از فشار بر بانک
مرکزی برای تسهیل مسائل بازار اولیه با نرخ از پیش تعیین شده جلوگیری نماید.
بهطورکلی ،عملیات بازار باز زمانی مؤثرتر عمل خواهد کرد که دولت از تقسیم روشنی بین مدیریت بدهی و عملیات
سیاست پولی پیروی کند .در عمل ،این شامل توافقی برای خنثی کردن اثر پولی ماندههای وجوه خزانهداری یا واگذاری
کنترل آنها به بانک مرکزی است .بنابراین الزم است تصمیمات مدیریت بدهی با نظارت مستمر بانک مرکزی صورت پذیرد.
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