مقدمهای بر عملیات بازار ،معبری برای اجرای راهبرد سیاستگذاری پولی
محمود نادری
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«در خصوص آنچه بانکهای مرکزی قادر به انجام آن هستند ،شکاف عظیمی میان درک اقتصاددانان و بانکداران مرکزی
وجود دارد که دههها استمرار یافته است .اقتصاددانان بهصورت انتزاعی بر این باورند که بانک مرکزی میتواند پایه پولی را
کنترل کرده و از مسیر پیشبینی ضریب فزاینده ،کلهای پولی را کنترل نماید ...این در حالی است که تقریباً اکثر کسانی
که در بانکهای مرکزی مشغول به کار هستند ،این عقیده را کاملا اشتباه میدانند(Goodhart, 1994, p. 1424) »...

چکیده
کمتر میتوان تردید داشت که مستندات مرتبط با سابقه اجرایی در خصوص عملیات بازار بهمراتب کمتر از دانش نظری مربوط به
سیاستگذاری پولی است .نظر به گذشت حدود دو سال از اجرای عملیات بازار ،ارائه بخشی از جزئیات اجرایی حوزه سیاستگذاری پولی
میتواند در نزدیکتر کردن دیدگاههای کارشناسان اقتصاد پولی به دیدگاههای اجرایی بانک مرکزی کمک نماید .افزون بر این ،بررسی رابطه
میان نرخ سود موزون بازار بین بانکی با بازدهیهای کوتاهمدت بازار بدهی میتواند تصویری اولیه از اولین مرحله مکانیزم اشاعه پولی در
اقتصاد را فراهم آورد .در این مقاله تلش بر این است که ضمن تفکیک حیطه پاسخگوییهای دو بخش تصمیمگیری و اجرایی از یکدیگر،
رابطه میان عملیات بازار با بازار بین بانکی و بازار پول تبیین شده و بسترهای عملیات بازار باز و مساعدتهای آماده از ابزارهای عملیاتی
(نظیر ریپو) تمییز داده شود .در ادامه ضمن مرور اجمالی بر داللتهای منحنی بازده برای سیاستگذاری پولی ،به مزیتهای عملیات بازار
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
پرداخته میشود  .در پایان نیز منحنی بازده اسناد خزانه اسلمی از روش نلسون ،سیگل ،اسونسون برازش شده و رابطه میان نرخ سود
موزون بازار بین بانکی با قسمت انتهایی سمت چپ ساختار زمانی نرخهای بازدهی تجزیهوتحلیل میشود .وجود همبستگی مثبت ولی
ضعیف میان نرخهای سود بازار بین بانکی و نرخهای بازدهی یک هفته و یکماهه برازش شده در بازار بدهی از نتایج این مطالعه بوده است.
واژههای کلیدی :عملیات بازار باز ،تسهیلت قاعدهمند ،سپرده قانونی ،منحنی بازده ،بازار بدهی
طبقهبندی G21 ،E52 ،E51 ،E43 :JEL

 1در این مطالعه و در بخش آماری از جناب آقای دکتر هومن کرمی خرمآبادی کمک گرفته شده که بدینوسیله از ایشان تشکر و قدردانی میشود.
 2مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ج.ا.اm.naderi@cbi.ir ،.
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 1مقدمه
در ادبیات مرتبط با سیاست پولی در ایران (و حتی در دنیا) ،معموالٌ از موضوعاتی نظیر استراتژیهای سیاستگذاری پولی،
سلسله مراتب اهداف سیاستگذاری پولی (نهایی ،میانی ،عملیاتی) ،مکانیزم اشاعه پولی و موضوعاتی از این دست سخن
به میان آمده و ابعاد اجرایی سیاستگذاری پولی نظیر نحوه عملکرد روزانه ،هفتگی و یا ماهانه بانکهای مرکزی در بازار بین
بانکی غالباً نادیده انگاشته شده است .1این درحالیکه بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،کاستیهای موجود
چارچوبهای اجرایی و مدیریت ضعیف نقدینگی در کشورهای با درآمد پایین بهعنوان یکی از موانع اصلی پیش روی این
کشورها در اجرای سیاستهای پولی مؤثر بوده است ( .)p2 ،2020 ،Mæhleاز اینرو ،شناخت جنبههای مختلف اجرا
برای کارشناسانی که در حوزه عملیات بازار 2در بانکهای مرکزی مشغول به فعالیت هستند ،از جمله ضروریات محسوب
شده و بهتبع آن در حیطه علقهمندی این افراد قرار دارد .به نظر میرسد که در خصوص این نادیده انگاری ،چند ملحظه
جدی وجود دارد .اولین مورد (که عمدتاً مختص شرایط ایران است) این است که فقدان یک چارچوب معین و مورد اجماع
از سیاستگذاری پولی در دهههای گذشته در ایران و بهتبع آن عدم اجرای آن استراتژی مشخص ،موجب شده است که
تحلیلگران اقتصاد پولی در کشور ،قاعدتاً تمرکز خود را در سطح غیراجرایی متمرکز کنند؛ به نحوی که مطالعات آنها هیچگاه
از سوی تحوالت بخش واقعی سیاستگذاری پولی تغذیه نشده است .دومین نکته این است که در نگاه اقتصاددانان پولی،
رویههای اجرایی امری بدیهی فرض شده و این تصور وجود دارد که دستورات سیاستگذاران در سطح اجرا بهراحتی و بدون
پیچیدگی قابل انجام است .سوم اینکه اینگونه تصور میشود که آنچه اثربخش است دستورات سیاستگذار است و رویههای
عملیاتی و نحوه اجرای آنها تأثیری بر نتیجه کل آن اقدام در بانکهای مرکزی نخواهد داشت .چهارمین نکته -که
بااهمیتترین آنها نیز میباشد -این است که درک نادقیق اقتصاددانان پولی از ابعاد گوناگون سطح اجرا ،موجب بروز نوعی
کج فهمیهای میشود که میتواند آثار منفی قابل ملحظهای بر اثربخشی سیاستهای بانکهای مرکزی در زمانهای آتی
در پی داشته باشد .برای مثال ،تصور علت بودن پایه پولی برای نقدینگی و اینکه بانک مرکزی میتواند از طریق کنترل پایه
پولی بر کلهای پولی و مآالً بر کل اقتصاد اثر بگذارد ،نگرش نادقیقی است که سالهای سال اثرش را بر ذهن افراد تصمیمگیر
در بانکهای مرکزی گذاشته (در سطح دنیا عمدتاً تا دهه  1980و در سطح ایران تاکنون) و همواره بر توان ارائه یک راهکار
دقیق جهت کنترل تورم اثر منفی گذاشته است .یا اینکه به تأسی از پذیرش مفهوم ضریب فزاینده نقدینگی توسط اقتصاددانان
دانشگاهی و همچنین اعتقاد به اثرگذاری آن بر کلهای پولی ،بهراحتی و بهصورت مکانیکی میتوان از طریق تغییر نسبت
سپرده قانونی ،قدرت خلق پول بانکها را کنترل کرد ( .) 1997،Borioعقیده برخی از تحلیلگران اقتصادی دیگر این است
که بانک مرکزی با انجام مواضع انبساطی در قالب حراجهای عملیات بازار باز ،معموالً نقدینگی ( )M2را جمع میکند و
برعکس .این در حالی است که در مقام عمل ،مطلقاً چنین اتفاقی صورت نمیگیرد .این موضوع در خصوص نحوه تودیع
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.
از زمانی که تغییر راهبرد سیاستگذاری پولی از هدفگذاری بر ماندهها به سمت هدفگذاری تورمی از اواخر دهه ،1980
آثار مثبت خودش را بر کاهش قابل ملحظه نرخ تورم و همچنین ثبات باالی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از
کشورهای اجراکننده این راهبرد سیاستگذاری پولی گذاشت ،3محافل دانشگاهی در ایران نیز از بهتدریج موضوع
 1هر چند که این معضل در سالهای بعد از بحران  2008در غرب اندکی تخفیف یافته است.
 2عملیات بازار رابطه عموم و خصوص مطلق با عملیات بازار باز دارد؛ بدین معنی که عملیات بازار باز جزئی از عملیات بازار است درحالیکه برعکس آن
لزوماً برقرار نیست.
 3موفقیت اکثر اقتصادهای پیشرفته دنیا در ثباتبخشی به اقتصاد (پایینبودن نوسانات  GDPو وجود سطح پایین و پایداری از نرخ تورم) در سالهای
نخستین دهه  1980تا آغاز بحران مالی  2008بهاندازهای بوده است که این دوره به دوره ثبات بزرگ ( )Great Moderationنامگذاری شده است.
این واژه منتسب به برنانکه است.
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هدفگذاری تورمی را بهعنوان یک راهبرد مناسب در زمینه سیاستگذاری پولی معرفی کردند ،1لیکن این موضوع در مقام
اجرا تا سال  1398مسکوت بود تا اینکه با معرفی عملیات بازار باز ،اینگونه به نظر رسید که دوران جدیدی در سپهر
سیاستگذاری پولی ایران آغاز شده است .در این برهه مهم از تغییر راهبرد سیاستگذاری پولی ،بانک مرکزی ابتدا نگران
فراهمسازی بسترها (عملیات بازار باز و مساعدتهای آماده) و ابزارهای منطبق با شریعت (ریپو و ریپوی معکوس) بود؛
چراکه بدون این بسترها و ابزارها ،امکان اجرای هدفگذاری تورمی چندان فراهم نبود .با انجام تستهای مقدماتی در
خصوص ابزارهای مزبور و اطمینان از فرایندهای اجرایی این ابزارها (نیمه دوم سال  ،)1398تصویب دستورالعمل عملیات
بازار باز و همچنین ابزارهای ریپو و ریپوی معکوس در شورای فقهی و هیئت عامل بانک مرکزی و همچنین راهاندازی رسمی
حراجهای عملیات بازار باز در بانک مرکزی در چند مرحله ،بانک مرکزی در ششم خرداد  ،21399چارچوب هدفگذاری
تورمی خود را با محوریت هدف تورمی  22درصد (با دامنه تغییرات  )±2تعیین کرد .با اعلم این هدف ،داالن نرخ سود نیز
در تاریخ دهم خرداد همان سال 3در دامنه  10الی  22درصد تعیین شد؛ با این توضیح که نرخ سیاستی بهصورت علنی اعلم
نگردید .از آن زمان به بعد ،حراجهای عملیات بازار باز بهصورت مرتب و بدون وقفه ادامه داشته است که بخشی از آنها در
قالب مواضع انبساطی ،برخی دیگر نیز در قالب مواضع انقباضی و اندکی نیز به دلیل عدم شرکت بانکها در حراج ،خنثی بوده
است.
هدف اصلی نوشته حاضر این است که اندکی از نگرشهای کلن به سمت اجرا حرکت کند و با بیان مقدماتی در خصوص
مؤلفههای مختلف اجرای سیاستگذاری پولی ،موضوعات بخش اجرایی را در اختیار تحلیلگران بخش پولی اقتصاد ایران
قرار دهد تا شاید دیدگاههای دو طرف دانشگاهی و اجرایی در خصوص سیاست پولی در حد توان به یکدیگر نزدیک شود .در
همین راستا ،این مطالعه تلش میکند ابتدا عملیات بازار واقعی شکل گرفته در اقتصاد ایران را تا حد توان روشن کرده و
سپس مؤلفههای مهم اجرایی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی را مطرح نماید .از سوی دیگر ،از آنجایی که کیفیت
طراحی و پیادهسازی رویههای عملیاتی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی ،اثر معنیداری بر انگیزه بانکها جهت
مدیریت ذخایر ایفا میکند ( .) p63، 2001،World Bankبنابراین گسترش مباحث اجرایی در سطح کارشناسی میتواند
کمک شایانی به اثربخشی سیاستگذاری پولی در اقتصاد بنماید .چیدمان مطالعه حاضر بدین ترتیب است که در بخش
ابتدایی ،ضمن تفکیک حیطه مسئولیتها و پاسخگوییهای دو بخش تصمیمگیری و اجرایی از یکدیگر ،رابطه میان عملیات
بازار با بازار بین بانکی و بازار پول تبیین شده و بسترهای عملیات بازار باز و مساعدتهای آماده از ابزارهای عملیاتی (نظیر
ریپو و خریدوفروش قطعی) تمییز داده شود .در ادامه ضمن مرور اجمالی بر داللتهای منحنی بازده برای سیاستگذاری
پولی ،به مزیت های عملیات بازار نسبت به سایر اجزای سمت راست پایه پولی (اصطلح بدون تدقیق آن منابع پایه پولی
است) در فرایند خلق پول بانک مرکزی اشاره شده و در نهایت به نقش مهم مکانیزم حراج در این فرایند پرداخته میشود.
در پایان نیز منحنی بازده اسناد خزانه اسلمی از روش نلسون ،سیگل ،اسونسون برازش شده و رابطه میان نرخ سود موزون
بازار بین بانکی با قسمت انتهایی سمت چپ ساختار زمانی نرخهای بازدهی تجزیهوتحلیل میشود.

 ۲بیان مسئله
علیرغم عرضه قابل توجهی از ادبیات نظری مربوط به کانالهای مکانیزم اشاعه پولی ،نگرش مورد اجماعی در خصوص نحوه
اثرگذاری متغیر سیاست پولی بر متغیرهای بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد ایران وجود ندارد .در ادبیات مربوطه مکانیزم
انتقال ،معموالً تأثیر یک شوک سیاست پولی -که عمدتاً از تغییر موضع سیاستی بانکهای مرکزی ناشی میشود -بر
 1هر چند که آغاز هدفگذاری تورمی در دنیا به دسامبر سال  1368( 1989شمسی) در نیوزلند بر میگردد ،لیکن با توجه به طول کشیدن گسترش
استفاده از این راهبرد در کشورهای دیگر ،ادبیات این موضوع بر اساس یافته محقق از ابتدای دهه  1380به ایران برمیگردد .برخی از این اولین
تحقیقات در این زمینه را میتوان در مطالعاتی نظیر درگاهی ،1381 .علوی 1382 .و موسوی 1381 .مشاهده کرد.
2 https://cbi.ir/showitem/20163.aspx
3 https://cbi.ir/showitem/20181.aspx
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نرخهای بهره در بازار پولی و سایر بازارهای مالی استفاده میشود ،لیکن از آنجا که در اقتصاد ایران ،هدف عملیاتی صریحی
در خصوص سیاستگذاری پولی وجود ندارد (عدم اعلن نرخ سیاستی) ،تحلیلگران معموالً از متغیرهای جایگزینی نظیر
پایه پولی ،نقدینگی یا تسهیلت بهعنوان متغیر سیاستی استفاده کردهاند (مشیری  .)1389از آنجا که بانک مرکزی از طریق
هدفگذاری نرخ سود یک شبه بازار بین بانکی به دنبال اثرگذاری بر کلیه نرخهای میانمدت و بلندمدت اقتصاد در طول
ساختار زمانی نرخهای بازدهی است ،بنابراین در این مطالعه ،سؤال اصلی این است که آیا بین نرخ سود بازار بین بانکی و
بازار بدهی رابطه معنیداری وجود دارد؟ بر اساس این سؤال ،فرضیه اصلی این مطالعه به شرح ذیل میباشد:
بین نرخ سود موزون بازار بینبانکی و قسمتهای انتهایی سمت چپ منحنی بازده همبستگی مثبت وجود دارد.

 ۳تفکیک بخش اجرا از سیاستگذاری
در دو سال اخیر که عملیات بازار (شامل کلیه مؤلفههای مربوط به بخش اجرایی سیاستگذاری پولی) در بانک مرکزی شکل
گرفته است ،میزان اثربخشی این عملیات همواره مورد بحث تحلیلگران اقتصاد پولی بوده است .مهمترین نقد وارده به این
عملیات ،عدم دستیابی بانک مرکزی به هدف تورمی بوده است .در مقام یک پاسخ غیرمفصل و مجمل به این انتقاد باید
گفت که یک از موضوعات بسیار مهمی که در تحلیل چارچوب سیاستگذاری باید به آن توجه کرد ،تفکیک بین حوزههایی
است که در هرم مربوط به وظایف بانک مرکزی قرار میگیرند .این تفکیک نهتنها به لحاظ سازمانی اهمیت دارد؛ بلکه شناخت
اختیارات ،مسئولیتها و پاسخگوییهای اجزای مختلف چارچوب سیاستگذاری پولی ،از مسیر تبیین صحیح این تفکیک
امکانپذیر است .برای تبیین این موضوع از شکل شماره ( )1استفاده میکنیم .اولین مؤلفه مؤثر در حوزه سیاستگذاری
پولی این است که همه نهادهای حاکمیتی کشور ،باید این مسئله را بهدرستی تبیین و شفاف کنند که نقش سیاستهای
پولی در کل اقتصاد چیست؟ مسلماً نتایج استراتژیها ،سیاستها و اقدامات مجموعه حکمرانی اقتصادی کشوری که وظیفه
سیاستگذاری پولی کشور را کمک به تولید معرفی کرده و از بانک مرکزی توسعهگرا سخن به میان میآورد ،بسیار متفاوت
از آن کشوری است که حفظ ثبات قیمتها را بهعنوان اصلیترین وظیفه سیاستگذار پولی قلمداد میکند (مرحله .)I
متأثر از آنچه که در حکمرانی سیاستگذاری پولی برای یک کشور رخ میدهد ،قوانین باالدستی هدف نهایی سیاستگذار
پولی نیز متعاقب آن تعیین میشود .هر چند که معموالً در این مرحله ،حفظ ثبات قیمتها در اولویت قرار میگیرد ،لیکن
باید دو نکته را در این زمینه مدنظر داشت .اول اینکه برخی از کشورها علوه بر تورم ،رشد اقتصادی ،اشتغال و اخیر ًا ثبات
مالی را نیز به هدف مزبور اضافه کردهاند و ثانی ًا اینکه همانند همه حوزههای اقتصادی ،آنچه که در عمل اتفاق میافتد ( de
 ،)factoمهمتر از آن چیزی است که در قوانین مکتوب شده است (( )de jureمرحله .)II
در گام بعدی ،سخن اصلی بر سر این است که جایگاه تصمیمساز و تصمیمگیر در فرایند سیاستگذاری پولی به چه
نحوی است .معموالً در بانکهای مرکزی بخش تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاستگذاری پولی بر عهده حوزه اقتصادی
و در قسمت ستاد سازمانی قرار داشته و بخش اجرایی آن نیز بر عهده اداراتی است که در حوزه صف سازمانی قرار داشته و
عموماً در ادارهای تحت عنوان "عملیات بازار "1فعالیت میکنند .این گزاره صحیح است که در صورت باالتر بودن دانش و
آگاهی هرکدام از این دو قسمت (با ثابت بودن سایر شرایط) ،احتماالً چارچوب سیاستگذاری پولی نتیجهای مطلوبتری
حاصل خواهد شد ،لیکن اهمیت این تفکیک به حدی است که بیندزایل ( )P11-12،Bindseil 2014بر این عقیده است
که متخصصین اقتصادی در حوزه تصمیمسازی و تصمیمگیری نیازی به دانستن آنچه که در بخش اجرا میگذرند ،ندارند و

 1حوزه اجرایی سیاستگذاری پولی ،طیف گستردهتری از وظایف را بر عهده دارند و عملیات بازار باز صرفاً یکی از بسترهایی است که آن حوزه با آن
سروکار دارد .بهجز عملیات بازار باز ،بستر مساعدتهای آماده ،اعتبار در طول روز و چیدمان بهینه استفاده از سپرده قانونی جهت انعطافپذیری به
رفع نیازهای نقدینگی بانکها از جمله موضوعات مهمی هستند که این حوزه با آن سروکار دارد .به همین دلیل ،نامگذاری این حوزه ،بخش قابل توجهی
از کشورها از عبارت "عملیات بازار" یا " "Market Operationاستفاده میکنند.
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برعکس کارشناسانی که در حوزه اجرا مشغول به فعالیت هستند ،نیازی به دانستن موضوعاتی نظیر استراتژیهای
سیاستگذاری پولی ،ارتباط اهداف نهایی ،میانی و عملیاتی با نرخ سیاستی و همچنین مکانیزم اشاعه پولی ندارند.1
نویسنده مزبور این تفکیک را در قالب عبارتهایی نظیر دورستگی ( )Dichotomyیا اصل تفکیک ( Separation
 )Principleنامگذاری میکند .نتیجه این تفکیک مشخص است؛ تقسیمکار مناسب در حوزه سیاستگذاری پولی و نهایت ًا
بهرهوری باالتر در هر حوزه .البته این نویسنده بر این عقیده است که این تفکیک در دوره دکترین کنترل ماندههای متغیرهای
پولی در آمریکا ( 1920الی  1980در آمریکا) 2تا حد قابل توجهی کمرنگ گردیده بود .با این حال ،او بر این عقیده است که
در دوره ثبات بزرگ ،این دوگانگی بهطور کامل در حوزه سیاستگذاری پولی رعایت میشد .شکل شماره  1به روشنی گویای
همین این تفکیک بوده و سلسله مراتب قانونی ،فنی و اجرایی سیاستگذاری پولی را نشان میدهد .در حقیقت این شکل،
به دنبال آ ن نیست که مکانیزم اشاعه پولی را تبیین نماید ،بلکه به دنبال این است که تفکیک نهادی موجود در حوزههای
مختلف درگیر در چارچوب سیاستگذاری پولی را نشان داده و بیان نماید که هرکدام از آنها چگونه از فرایندهای باالتر تأثیر
میپذیرند.
آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است ،این است که بدانیم ،تعیین هدف عملیاتی یا موضع سیاستگذاری پولی
بهطور کامل با فرایندهای اجرایی سیاستگذاری پولی متفاوت است .از دید اقتصاد کلن ،مکانیزم اشاعه پولی از نرخ بهره
بین بانکی آغاز میشود (البته در هدفگذاری تورمی مبتنی بر نرخ بهره بهعنوان هدف عملیاتی)؛ ولی این بدان معنا نیست
که نحوه رسیدن به آن نرخ برای سیاستگذار کلن از اهمیت برخوردار است .3بهمنظور پرهیز از تطویل بحث و بیان اهمیت
نهایی این موضوع ،به دو نکته زیر اشاره میشود:
4
 )1بر اساس پیشنهاد یا مطالعه کارشناسی بخش تصمیمساز ،هدف عملیاتی توسط بخش تصمیمگیر تعیین میشود .در
این بخش ،رشد بالقوه تولید ،نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد هدف تولید و هدف تورمی از جمله مهمترین مؤلفههایی
هستند که بخش تصمیمگیر از آنها استفاده میکند .بنابراین بخش تصمیمگیر با تعیین یک نرخ سود مشخص بر این
عقیده است که اگر بخش اجرایی به نرخ سیاستی تعیین شده دست یابد ،احتماالً نرخ تورم هدف و نرخ رشد اقتصادی
هدف با اندکی تورش حاصل خواهد شد .حال اگر بخش اجرایی به نرخ مورد نظر تصمیمگیر دست یافته و در مقابل
اهداف تورمی یا رشد اقتصادی (البته منظور ثباتسازی در حوزه رشد است) ،حاصل نشود ،آنگاه پاسخگویی در خصوص
این انحراف بر عهده تصمیمگیر بوده و این نهاد میبایست توضیحات الزم در زمینه دالیل انحراف از اهداف تعیین شده
را برای آحاد اقتصادی تبیین نماید.
 )2اگر نرخ سیاستی توسط تصمیمگیر تعیین و به بخش اجرایی ابلغ شده و بخش اجرایی ناتوان از حصول به نرخ سیاستی
مورد نظر تصمیمگیر باشد ،آنگاه پاسخگویی در خصوص انحراف نرخ بازار بینبانکی از نرخ سیاستی بر عهده بخش
اجرایی بوده و این حوزه میبایست توضیحات الزم در زمینه این انحراف را برای نهاد تصمیمگیر بیان نماید.

 1بحث تفکیک بین اجرا و سیاستگذاری به شکلی که بیندزایل ( ) 2014،Bindseilبیان میکند ،بهطور قطعی قابلپذیرش نبوده و تصمیمگیری در
خصوص آن بسیار سخت است .برای مثال ،تجربه ایران در حوزه اجرایی سیاستگذاری پولی نشان میدهد که معموالً اقتصاددانان پولی دیدگاه دقیقی
در خصوص نحوه رابطه متغیرهای پولی با یکدیگر نداشته و بهواسطه آن راهکارهای ارائه شده توسط آنان نیز چندان وافی به مقصود نخواهد بود .برای
مثال عدم تمییز میان نهاد بانک و سایر نهادهای مالی ممکن است این ابهام را نزد برخی از اقتصاددانان ایجاد کند که برای مثال با ابزاری نظیر اوراق
گواهی سپرده میتوان معضل اضافه برداشت بانکها را مرتفع کرد.
 2که در آن کنترل پایه پولی از طریق عملیات بازار باز و کنترل کلهای پولی از طریق پیشبینی ضریب فزاینده انجام میگرفت.
 3در اینجا ،ما از ادبیات سیاست پولی در نظام بانکی متعارف سخن به میان میآوریم و این در حالی است که در نظام مبتنی بر بانکداری بدون ربا ،نحوه
رسیدن به نرخ و همچنین استفاده از ابزارهای مبتنی بر شرع از اهمیت برخوردار است.
 4هر چند که بانک مرکزی نیز در تعیین نرخ سود تا حدی نقش دارد ،لیکن تصمیمگیر نهایی در حوزه نرخ سود ،شورای پول و اعتبار است.
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شکل  .1سلسله مراتب قانونی و اجرایی یک چارچوب سازگار از سیاستگذاری پولی

 ۴عملیات بازار و رابطه آن با بازار بینبانکی و بازار پول
آنچه که تاکنون در کتب متعارف اقتصادی ارائه میشود ،عمدتاً بر پایه یک نگرش خاص به فرایند خلق پول است که در آن
بانک مرکزی در کنترل کلهای پولی منفعل نبوده و میتواند از طریق افزایش یا عرضه پول ،بر بخش واقعی تأثیر بگذارد .در
این دیدگاه مسلط بانک مرکزی با تغییر پایه پولی میتواند از مسیر ضریب فزاینده نقدینگی بر میزان نقدینگی اقتصاد تأثیر
بگذارد .بر اساس این دیدگاه ،سپردهها بهعنوان منبع وامدهی تلقی شده و بانکها بهعنوان یک واسطهگر مالی سپردههای
سپردهگذاران را تجمیع کرده و آن را به متقاضیان تسهیلت ،تخصیص میدهند .بر این اساس ،تفاوت چندانی میان پول
موجود در بازار بین بانکی و پول موجود در بازار پول نبوده و این پولها قابل تبدیل به یکدیگرند .به این ترتیب که بانکها
میتوانند سپردههای دیداری خود نزد بانک مرکزی را وام داده و درصدی از سپردههای تجمیع شده را نزد بانک مرکزی به
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امانت بگذارند تا بلوکه شود .بر اساس این دیدگاه ،ضریب فزاینده نقدینگی از برابر قرار دادن پایه پولی و نقدینگی استخراج
شده و نشان میدهد که چگونه یک واحد پول بانک مرکزی به چند واحد نقدینگی تبدیل میشود .منبعث از انتشار یک سری
مطالعاتی که توسط بانک مرکزی انگلستان انجام شده است (McLeay et la. 2014b & ،McLeay et la. 2014a
 ،)Rule 2015برخی از محافل کارشناسی در کشور ،موضوع درونزایی پول را با رهیافتی جدید مطرح کرده و در همایشها
و کنفرانسهای مختلف نیز انتقادات قابل توجهی را نسبت به رویکرد مسلط وارد ساختهاند .از آنجا که حداقل بخشهایی از
این انتقادات میتواند با نگرش بانک مرکزی در دهههای گذشته سیاستگذاری پولی در ایران متفاوت باشد ،بنابراین ضروری
است که مقام پولی کشور انتقادات مطرح شده در این زمینه را مورد تجزیهوتحلیل جدی قرار داده و در صورت لزوم ،نگرش
قبلی خود را اصلح و یا به طرز منطقی پاسخ مناسبی به انتقادات وارد شده ،ارائه نماید .هر چند که این مطالعه به دنبال
پاسخگویی و یا حتی بحث در خصوص برونزایی یا درونزایی پول در اقتصاد ایران نیست ،لیکن از آنجا که درک صحیح
عملیات بازار از این مسئله متأثر میشود ،بنابراین ضروری است که اندکی به آن پرداخته شود.
بهطورکلی خلق پول توسط نظام بانکی (شامل بانک مرکزی و بانکها) ،موضوعی پر ابهام در اقتصاد قلمداد میشود.
جاش رایان و همکاران ( )Ryan-Collins et al. 2012در ابتدای کتاب خود تحت عنوان "پول از کجا میآید؟ دو نقل قول
از مککنا و کینز ارائه میدهند که در اولی به بحث درونزایی و نحوه خلق پول و در دومی به ابهامآمیز بودن نحوه خلق پول
تأکید میشود .مککنا ( ،)1928بانکدار بریتانیایی و سیاستمدار آزاد ( )1863-1943اینگونه اظهار میکند که" من از
اینکه شهروندان معمولی از قدرت خلق و محو پول بانکها یا بانک مرکزی انگلستان آگاه شوند ،هراس دارم ".کینز ()1930
نیز در "مقدمهای بر یک رساله در زمینه پول" در خصوص ابهامبرانگیز بودن پول صحبت کرده و بیان میکند که علیرغم
تدریس اقتصاد در دانشگاههای مختلف ،تا آن زمان رساله جامعومانعی در خصوص پول در جریان در یک اقتصاد مدرن
امروزی مشاهده نکرده است .از این منظر میتوان استنباط کرد که بحث درونزایی پول در دهههای گذشته نیز مطرح بوده
است؛ لیکن تفاوت بحث درونزایی پول در دهههای گذشته با سالهای جدید این است که در نگرش جدید ،رابطه بانک
مرکزی با بانکها و همچنین رابطه پول موجود در بازار بین بانکی و بازار پول با کمک گرفتن از فن حسابداری مورد مداقٔه
بیشتر قرار میگیرد و تفاوتهای موجود بین دو نوع پول بانک مرکزی و بانکها به شکل دقیق بیان میشود .بر اساس این
دیدگاه ،دو نوع پول در اقتصاد وجود دارد؛ پول موجود در بازار بین بانکی و پول موجود در بازار پول .در بازار بین بانکی،
منتشرکننده پول ،بانک مرکزی و دارنده آن ،مؤسسات مالی سپردهپذیر است .1بنابراین در این بازار ،بدهیهای بانک مرکزی
با ذخایر مؤسسات مالی سپردهپذیر برابر بوده و در حقیقت همان پایه پولی است .2از نگاه دیگر ،مانده پایه پولی (بهجز
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص) ،در حقیقت نشاندهندهی نقدینگی (یا ذخایر) مؤسسات مالی سپردهپذیر بوده و
نقل و انتقاالت میان مؤسسات مزبور صرفاً از طریق این نوع از پول امکانپذیر خواهد بود .بانکهای تجاری میتوانند این
ذخایر را برای تسویه مبادالت و روابط خود با سایر بانکها ،بانک مرکزی و دولت بهکارگیرند و نمیتوانند این ذخایر را به
حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل کنند که در بانک مرکزی حساب ندارند (.) 2009،Keister and McDndrews
در مقابل بازار بین بانکی ،بازار پول ( )Money Marketقرار دارد که در آن ،منتشرکننده پول ،مؤسسات مالی سپردهپذیر
و دارنده آنها ،اشخاص غیردولتی هستند که سنجه اصلی آن "سپردههای بخش غیردولتی" است .پرواضح است که این نوع
از پول ،در زمره بدهیهای مؤسسات مالی سپردهپذیر و البته نقدینگی اشخاص غیردولتی طبقهبندی میشود .بنابراین باید
تفاوت میان مفهوم نقدینگی در دو بازار بهخوبی تبیین گردد تا درک تفاوتهای میان بازارهای فوق بهخوبی مشخص شود.
بهصورت خلصه میتوان گفت که در بازار بین بانکی ،پایه پولی یا ذخایر بانکها دقیقاً به مثابه نقدینگی است؛ ولی نقدینگی
بانکها نه بخش خصوصی .در مقابل و در بازار پول ،سپردههای بخش غیردولتی دقیقاً به معنی نقدینگی است؛ ولی نقدینگی

 1در دستورالعمل آمارهای پولی و مالی منتشرشده توسط صندوق بینالمللی پول (موسوم به  ،)MFSتفاوتگذاری میان ناشر یک ورقه بدهی ()Issuer
با دارنده آن ( )Holderبسیار مهم بوده و نقش مهمی را در پردازش و تحلیل آمارهای پولی و مالی ایفا میکند.
 2به منظور سادگی بحث" ،اسکناس و مسکوک در جریان" که جزء بدهیهای بانک مرکزی است؛ در این بحث وارد نشده است.
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بخش خصوصی نه نقدینگی بانکها .بنابراین نمیتوان واژه نقدینگی را فقط برای بازار اول یا دوم بکار برد؛ چون متأثر از
تفاوت منتشرکنندگان و دارندگان هر دو نوع پول ،واژه مزبور در هر دو بازار معنادار و قابل کاربرد خواهد بود.
حال که تفاوت نقدینگی در دو بازار مختلف مشخص شد ،باید به این نکته مهم اشاره کرد که عملیات بازار ،صرفاً در
حوزه بازار بین بانکی فعال بوده و بهصورت مستقیم ،رابطهای با بازار پول ندارد .بنابراین ،عملیات بازار به کلیه روابط مالی
میان بانک مرکزی با بانکها اطلق میشود .از آنجا که در این روابط ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی مبادله میشود ،بنابراین،
عملیات بازار صرفاً با ذخایر یا نقدینگی بانکها سروکار داشته و ارتباطی مستقیم با  M2ندارد.
عملیات بازار (عملیات بازار باز ،مساعدت
اعتبارگیری ،مساعدت سپردهگذاری و )...
صرفا در بازار بینبانکی که ذخایر بانکها در
آن مبادله میشود ،کاربرد دارد ،نه بازار پول

شکل  .2طبقهبندی انواع پول و بازارهای متناظر با آن

 ۵مروری بر مفهوم کلی عملیات بازار
بهطورکلی اگر کل چارچوب سیاستگذاری پولی را به دو بخش تصمیمگیری و اجرا تقسیم کنیم ،آنگاه میتوان گفت که
عملیات بازار کلیه مؤلفههای مربوط به اجرای سیاستگذاری پولی را شامل میشود .بر اساس گزارش بانک تسویه بینالمللی
( ،) 2019،BISاقدامات و تصمیمات بانکهای مرکزی از مسیر چارچوبهای اجرایی شکل میگیرد .معموالً بخش اجرایی
سیاستگذاری پولی در قالب یک دپارتمانی در بانکهای مرکزی تحت عناوینی نظیر "دپارتمان عملیات بازار" ( Market
 -Operationsنظیر بانک مرکزی اروپا و روسیه) ،دپارتمان بازار (ترکیه) ،دپارتمان مدیریت پولی (پاکستان) ،دپارتمان
بازار مالی و عملیات سرمایهگذاری (مالزی) ،میز مباالتی ( -Tradign Deskآمریکا) یا عملیات غیرستادی ( Desk
 )Operationانجام می گیرد .از آنجا که در این حوزه ،اقداماتی متعدد و فراتر از "عملیات بازار باز" انجام میشود (نظیر
مساعدتهای آماده ،کارگزاری اوراق دولتی ،چینش صحیح اجرای مؤثر نسبت سپرده قانونی ،اعتبار در طول روز و ،)...
بنابراین بهتر است از عبارت "عملیات بازار" به جای "عملیات بازار باز" استفاده شود .در این مطالعه نیز ،هر زمان از عبارت
"عملیات بازار" استفاده میشود ،ناظر بر کل فرایندهای اجرایی سیاستگذاری پولی است و هر زمان از عبارت عملیات بازار
باز استفاده میشود ،منظور آن قسمتی از مبادالت متعارفی است که در قالب حراجهای مشخص و در محدوده داالن نرخ
سود و با اراده بانک مرکزی شکل میگیرد.
قبل از بیان تعریف مشخصی از عملیات بازار باز ،ضروری است که اندکی در مورد ابزارهای سیاستی یا ابزارهای عملیاتی
در سیاستگذاری پولی بحث شود .در تعریف واژه ابزار ،ضروری است که ضمن داشتن تدقیق الزم در خصوص این واژه ،از
بکار بردن این مسمّا برای فرایندی که خاصیت ابزار در آن نهفته نیست ،حتیاالمکان پرهیز شود .ابزار ،وسیلهای است که
بتوان با آن اقدام خاصی را صورت داد و تغییری را در یک متغیر خاص ایجاد کرد .عملیات بازار باز یا مساعدتهای آماده،
فینفسه خاصیت ابزار ندارند؛ چراکه نمیتوان گفت عملیات بازار باز یا مساعدتهای آماده عرضه ذخایر را کاهش یا افزایش
8

میدهد .این در حالی است که خرید قطعی اوراق (بهعنوان یک ابزار) دقیقاً به معنی افزایش عرضه ذخایر در بازار بینبانکی
است و میتوان واژه ابزار را برای آن بکار برد .با این حال ،در ادبیات پولی مصطلح است که ابزارهای سیاستگذاری پولی
معموالً سه دسته بوده و شامل عملیات بازار باز ،مساعدتهای آماده و الزامات قانونی هستند .نظر محقق بر این است که
علیرغم بکار بردن واژه  Toolsتوسط بسیاری از منابع بینالمللی برای عملیات بازار باز ،ترجمه "بستر" برای دو عبارت
"عملیات بازار باز" و "مساعدتهای آماده" ،عبارت به مراتب بهتر و دارای مسمّای مناسبتری است .علیایحال ،اگر از
ال مفهوم آن بهخوبی درک شود و ثانی ًا اگر ضرورت ًا
پیشوند ابزار برای عبارتهای مزبور استفاده میشود ،بهتر است که او ً
ترجمه ابزار برای کلمه  Toolبکار گرفته میشود ،بهتر است که از عبارت "ابزار سیاستگذاری پولی" استفاده شود تا با
ابزارهای در سطح پایینتر که تحت عنوان ابزارهای عملیاتی هستند ،اشتباه گرفته نشود.
نظر به توضیحات فوق و همچنین با استفاده از ادبیات پولی موجود در این خصوص ،میتوان هر یک از بسترهای
سیاستگذاری پولی و یا ابزارهای سیاستگذاری پولی را بهصورت اجمالی تشریح کرد" .عملیات بازار باز" یا "مساعدتهای
آماده" بسترهایی به شمار میروند که در آن از چند ابزار عملیاتی بهره گرفته میشود .خریدوفروش قطعی ،1توافق بازخرید،
توافق بازخرید معکوس ،وام با وثیقه و یا الزامات قانونی از جمله ابزارهای عملیاتی هستند که از طریق آنها ،میتوان حجم
ذخایر را کاهش یا افزایش داد .البته در این قسمت تمرکز ما عمدتاً بر روی ابزارهای بازارمحور خواهد بود و البته میدانیم
که ابزارهای سیاستگذاری در یک طبقهبندی کلی به ابزارهای مستقیم (دستوری یا اداری) و ابزارهای غیرمستقیم
(بازارمحور) تقسیم میشوند .در اقتصادهای بازار ،این امر بهطور گستردهای پذیرفته شده که در بلندمدت ابزارهایی در
فضای اجرایی سیاستگذاری پولی کارا میباشد که بتوانند در راستای کارکرد بازار عمل کرده و مکمل سیستم بازار باشند.
شاید به همین دلیلی است که ابزارهای بازار محور به کنترلهای مستقیم یا اداری مرجح است ،چراکه علیرغم کارکرد موقتی
و کوتاهمدت آن ،استفاده از کنترلهای مستقیم عملکرد بازار را با اخلل مواجهه کرده و بسیار مستعد بد استفاده شدن یا
سوءاستفاده در سطح اجراست.

 ۶بسترهای عملیات بازار باز و مساعدتهای آماده
پیش از تعریف دو بستر "عملیات بازار باز" و "مساعدتها یا امکانهای آماده" ،باید گفت که ابزارهای عملیاتی بکار گرفته
شده در هرکدام از آنها یکسان هستند؛ بدین معنی که در بخش اعظمی از هر دو بستر مزبور ،میتوان از ابزارهای عملیاتی
نظیر "توافق بازخرید" (برای مثال در زمان تزریق منابع) استفاده کرد .بنابراین باید به دنبال دالیل یا تفاوتهایی بود تا از
مسیر آن بتوان عملیات بازار باز را از مساعدتهای آماده تفکیک کرد .بنابراین آنچه که مهم است ،تفاوتهای مفهومی و
کارکردی هرکدام از بسترهای مزبور است ،نه ابزارهای عملیاتی استفاده شده در هرکدام از آنها .در ادامه بهصورت خلصه به
تفاوتهای دو بستر مزبور اشاره میشود .اولین و مهمترین تفاوت دو بستر پیشگفته این است که عملیات بازار باز با اراده
بانک مرکزی و مساعدتهای آماده با ارائه بانکها شکل میگیرد ( .) p 4، 2006،Gray and Toalbotبه عبارت سادهتر،
در بستر عملیات بازار باز ،بانک مرکزی و در مساعدتهای آماده ،بانکها اقدامکننده میباشند .در خصوص داللتهای این
تفاوت باید گفت که در عملیات بازار باز و از دیدگاه مقام پولی ،عملیات بازار باز در حقیقت اعتباردهی (در مواضع انبساطی)
یا اعتبارگیری (در مواضع انقباضی) از سوی بانک مرکزی (و نه بانکها) مطرح است که این امر نیز بر اساس پیشبینیهای
بانک مرکزی از عرضه و تقاضای ذخایر در بازار نشئت میگیرد .این در حالی است که در مساعدتهای آماده موضوع
اعتبارگیری در نرخ سقف و یا سپردهگذاری در نرخ کف از سوی بانکها (و نه بانک مرکزی) موضوعیت پیدا میکند .دومین
تفاوت دو بستر پیشگفته این است که در بستر عملیات بازار باز ،هرگونه تزریق یا جذب ذخایر از مسیر مکانیزم حراج انجام
میگیرد .اهمیت این مسیر بهاندازهای است که شاید بتوان گفت مکانیزم حراج (به دلیل قابلیت در کشف قیمت مستخرجه
از نیروهای بازار) مهم ترین ویژگی است که وجود سازوکار اشاعه پولی را در سطح اجرا (و نه در سطح تصمیمگیری) تا حد

Outright.
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زیادی تضمین میکند .در مقابل ،مساعدتهای آماده (در هر دو سمت اعتبارگیری یا سپردهگذاری) ،اقدامی است از سوی
بانکها که نه بر اساس مکانیزم حراج که صرفاً بر اساس مراجعه آنها به بانک مرکزی در پایان روز صورت میپذیرد .سومین
تفاوت این دو بستر این است که عملیات بازار باز ،غالباً (نه همیشه) بهصورت ادواری و در یک سررسیدهای مشخص نظیر
 7روز 14 ،روز ،سه هفته و یا یکماهه انجام میگیرد؛ این در حالی است که در بستر مساعدتهای آماده ،اعتبارگیری بانکها
در نرخ سقف و سپردهگذاری بانکها در نرخ کف همواره و در هرروز وجود داشته و بهمحض مراجعه بانکها به بانک مرکزی،
اجرایی خواهد شد .افزون بر موارد باال باید گفت که در هر دو بستر مزبور ،دو رخداد مهم اتفاق میافتد :تزریق ذخایر یا
جذب ذخایر .در عملیات بازار باز ،تزریق یا جذب ذخایر بر اساس موضع سیاستی بانک مرکزی (انبساطی یا انقباضی) شکل
میگیرد و در مساعدتهای آماده ،تزریق یا جذب ذخایر بر اساس ،محدودیتهای بانکها در پایان روز میشود .بهطورکلی
عملیات بازار باز یا مساعدتهای آماده ،بسترهایی هستند که سیاستگذار پولی جهت رسیدن به هدف عملیاتی خود از آنها
استفاده میکند ( .) p 9، 2014،Bindseilدر این میان ،عملیات بازار باز ،مبادله ذخایر بانک مرکزی با یک دارایی پایه بر
اساس یک مکانیزم مشخصی از حراج است .هر چند که دارایی پایه ،غالباً اوراق بهادار دولتی است؛ لیکن شکل آن میتواند
متفاوت بوده و در برخی از شرایط خاص میتواند شامل ارز ،اوراق بهادار غیردولتی و یا هر دارایی معتبر دیگری نظیر طل
باشد .گاه این مبادله بهصورت خرید یا فروش قطعی است و گاه بهصورت اعتباری (ریپو یا ریپوی معکوس) .در برخی از
شرایط میتواند مبادلهای رخ ندهد ،بلکه صرفاً رخداد وام برایش متصور است؛ با این توضیح که این وام وثیقهدار است و
وثیقهاش همان دارایی پایه است .توضیح اینکه در مورد اخیر ،تبدیل مالکیت دارایی پایه از نهاد نیازمند نقدینگی به نهاد
تدارکگر نقدینگی به وقوع نمیپیوندد.

 ۷ابزارهای عملیاتی بخش اجرای سیاستگذاری پولی
همانگونه که در باال نیز بدان اشاره شد ،ابزارهای عملیاتی ،ابزارهایی هستند که با استفاده از آنها حجم و نرخ روابط
فیمابین بانک مرکزی و بانکها (و یا بانکها با یکدیگر) قابل تغییر است .این ابزارها شامل چند ابزار محدود زیر میباشند:
 )1خریدوفروش قطعی :همانگونه که از نام این ابزار مشخص است ،یک دارایی پایه بهصورت قطعی بین دو نهاد مالی
(در اینجا بانک مرکزی و بانکها) خریدوفروش میشود .واضح است که پس از انجام این مبادله رابطه فیمابین بانک
مرکزی و بانک قطع شده و تمامی منافع یا ضررهای ناشی از نگهداری آن دارایی پایه تا زمان سررسید متعلق به خریدار
است .معموالً خریدوفروش قطعی زمانی استفاده میشود که قصدی بلندمدت و دائمی در خریدوفروش مستتر باشد؛
نظیر آنچه که اکثر بانکهای مرکزی دنیا در قالب خرید اوراق دولتی و غیردولتی جهت خروج از بحران مالی  2008از
خود بروز دادند .فدرالرزرو آمریکا 1و بانک مرکزی ژاپن ( ) 1999،Inoueاز جمله دو نهادی هستند که از خریدوفروش
قطعی تحت عنوان "عملیات بازار باز دائمی یا قطعی "2استفاده میکنند .از سوی دیگر هنگامی که بانکهای مرکزی
سیاست "کنترل یا هدفگذاری منحنی بازده" 3را مد نظر داشته باشد ،آنگاه تلش میکند از طریق خرید قطعی دارایی
پایه (غالباً اوراق بهادار دولتی) از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ،سهم اوراق مزبور از سمت راست ترازنامه خود
را افزایش دهند .از سوی دیگر ،بانکهای مرکزی معموالً با هدف هموارسازی منحنی بازده ،وظیفهای را به بخشهای
اجرایی سیاستگذاری پولی خود میسپارند که بر اساس آن پورتفوی بانک مرکزی بهینه میشود .بر اساس این وظیفه،
بخش سازمانی پورتفوگردانی بانک مرکزی ،با تغییر دادن ترکیب اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف تلش میکند که
Https://Www.Newyorkfed.Org/Medialibrary/Media/Markets/Omo/Omo2020-Pdf.Pdf
Permanent or Outright OMOs.
 3هنگامی که بانکهای مرکزی در شرایط پایین بودن نرخ بهره ( )ZLBو عدم اثربخشی آن جهت اثرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد ،دیدگاه خود را از
نرخهای کوتاهمدت به سمت اثرگذاری بر نرخهای بلندمدت میبرند ،آنگاه تلش میکنند از طریق خریدوفروش قطعی اوراق دولتی (و حتی غیردولتی)
بر نرخهای بلندمدت اقتصاد اثر بگذارد و از این مسیر روند بخشهای واقعی اقتصاد را تغییر دهد .عبارت  Yield Curve Control-YCCیا
 Targeting Yield Curveبرای این شرایط نامگذاری شده است.
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منحنی بازده هموارتری را برای اقتصاد فراهم آورد .در این شرایط نیز معموالً بانکهای مرکزی از خرید یا فروش قطعی
استفاده میکنند.
 )2توافق بازخرید :بازار ریپو یکی از عناصر مهم بازارهای پول و سرمایه محسوب میشود و تقریباً میتوان گفت که به دلیل
کاربردی بودن و سادگی استفاده از ابزار ریپو ،در حال حاضر اکثر نهادهای مالی در بازارهای پول و سرمایه از آن استفاده
میکنند .مزایای ابزار توافق بازخرید نسبت به خریدوفروش قطعی متعدد است و از جمله آنها میتوان به "جلوگیری از
انباشت اوراق بدهی در ترازنامه بانک مرکزی و تضمین نگهداری اوراق مزبور توسط بانکها با هدف سبدگردانی"،
"وجود انعطافپذیری قابل توجه در عملیات روزانه بانک مرکزی"" ،عدم ایجاد اختلل در قیمتهای اوراق بدهی در
بازار سرمایه"" ،رفع نیاز نقدینگی بدون ایجاد اختلل در پرتفوی بانکها"" ،کاهش هزینه تأمین مالی در بازار بینبانکی"
و "علمتدهی به بازار" اشاره کرد.
اولین معاملت ریپو به سالهای آغازین تأسیس فدرال رزرو آمریکا بر میگردد که از آن بهعنوان ابزار عملیات بازار
باز استفاده گردید .برخی از تحلیلگران بر این عقیدهاند که بزرگ شدن بازارهای با درآمد ثابت (عمدتاً بازارهای بدهی)،
مدیون نقدشوندگی باالیی است که از مسیر بهکارگیری ابزار ریپو حاصل شده است ( .) p2، 2011،Choudhryبر
اساس شکل متعارف آن در جهان ،ریپو را میتوان یک وام کوتاهمدت (غالباً یک شبه و سپس سه روزه ،یک هفته ،یک
ماه -حداکثر یک سال) وثیقهدار تلقی کرد که در آن یک دارایی پایه با وجه نقد بانک مرکزی بین دو طرف مبادله
میشود ؛ با این توافق که طرفین در یک زمان مشخصی در آینده (سررسید ریپو) ،همان مبادله را با یک قیمت باالتر
بهصورت معکوس انجام خواهند داد ( .) p 304،Cecchetti and Schoenholtz 2017چارچوب خلصه شدهای از
ابزار ریپو را میتوان در شکل شماره  3نشان داد .بر اساس این شکل مفهومی ،نهاد مالی (الف) اوراق در اختیار داشته
و به وجه نقد نیاز دارد؛ این در حالی است که نهاد مالی (ب) وجه نقد در اختیار داشته و نیازمند سرمایهگذاری آن است.
بنابراین نهاد مالی (الف) اوراق خود را در لِگ اول ریپو به نهاد مالی (ب) فروخته و آن را با قیمت باالتر در لِگ دوم (یک
روز مشخص شده در قرارداد یا سررسید قرارداد) خریداری میکند.
اول

پایه یا ل

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

ن اد مالی
پرداخ و ه ن د از سوی

به ال
پایه یا ل

ن اد مالی

ن اد مالی ال

دو  -روز سررسید

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

ن اد مالی ال
پرداخ و ه ن د از سوی ال به

یم  Bب رگتر از یم  Aمی باشد

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

آنچه که در باال بدان اشاره شد ،شکل متعارف ریپو در سطح بینالمللی است که به دلیل ابهامات شرعی قابلیت اجرا در
ایران را نداشت .بدین منظور بانک مرکزی با بررسی ابعاد مختلف موضوع و اخذ مشورت از برخی اعضای محترم وقت شورای
فقهی بانک مرکزی ،بسته اجرایی توافق بازخرید منطبق با شریعت را تدوین کرد که شورای فقهی بانک مرکزی نیز آن را به
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تصویب رساند .بر اساس این مصوبه ،کلیه قراردادهای موجود در توافق بازخرید منطبق با شریعت (پایههای اول و دوم) بر
مبنای عقد بیع انجام گرفته و شرط بازخرید وجود ندارد .با این توضیح که همزمان با عقد بیع ،دو اختیار خریدوفروش بین
متقاضی نقدینگی و تأمینکننده نقدینگی مبادله میگردد .در پایه دوم یا سررسید قرار داد نیز مبادله با لحاظ عقد بیع انجام
گرفته (در صورت اعمال اختیار) و قرارداد دوم نیز به پایان میرسد.

شکل  .4سازوکار قرارداد توافق بازخرید منطبق با شریعت در عملیات بازار

 ۸سپرده قانونی
بهطورکلی میتوان گفت که تقریباً در اکثر سالهای قرن بیستم ،نسبت سپرده قانونی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای
سیاست پولی مطرح بوده است ( .)Bustamante and Hamann 2015در این میان از بین سه وظیفه تفویض شده به
نسبت ذخیره قانونی (مقررات احتیاطی خرد ،کنترل پولی و مدیریت نقدینگی بانکها) ( ،) 2018،OECDدو وظیفه نخست
کمرنگ شده و وظیفه مدیریت نقدینگی بانکها پررنگتر شده است .استفاده حداقلی از نسبت سپرده قانونی جهت اجرای
سیاستهای احتیاطی ،عمدتاً مدیون حرکت بانکها به استفاده ترکیبی از مقررات و نظارت (نظیر نسبت کفایت سرمایه و
الزامات نقدینگی) ،بیمه سپردهها و مساعدت های آماده بوده است .کاهش استفاده مقامات پولی از نسبت سپرده قانونی
برای کنترلهای پولی نیز بر این موضوع استوار بوده که این نسبت بهصورت غیرمستقیم ،هزینه دستیابی به ذخایر بانک
مرکزی را تحتالشعاع قرار داده و از این منظر یک ابزار غیرمستقیم از هدفگذاری بر نرخ بهره قلمداد میشد .از آنجا که
پس از هدفگذاری تورمی ،نرخ بهره بهصورت مستقیم هدفگذاری شد ،قاعدت ًا استفاده از این ابزار نیز محدود گردید
( .) 2011،Grayتجربه کشورهای آمریکای التین نشان داد که نسبت سپرده قانونی صرفاً نرخ تسهیلت و نه نرخ سپردهها
را دچار تغییر می کرد و از این منظر یک ابزار مناسب جهت کنترل جریان ورود و خروج سرمایه به کشور بود ( Brei and
 .)Moreno 2019لیکن این واقعیت نیز در آن نهفته بود که استفاده از نسبت سپرده قانونی نمیتواند همانند تغییر در نرخ
سیاستی کلیه نرخهای بازار پول را دچار تغییر نماید و از این منظر هم هدفگذاری مستقیم بر نرخ بهره کوتاهمدت ،ابزار
بهتری برای سیاستگذاری پولی است تا نسبت سپرده قانونی .همچنین تواتر تغییر سیاستی نسبت سپرده قانونی به مراتب
کمتر از تغییر نرخ بهره سیاستی بوده و از این منظر نیز ابزاری نسبتاً نادقیق برای اجرای سیاست پولی تلقی میشود .افزون
بر این ،از آنجا که نسبت سپرده قانونی نوعی تأثیر مالیاتی بر واسطهگری مالی بانکها دارد ،افزایش نسبت سپرده قانونی
معموالً با نوعی مخاطره اخلقی بانکها در حرکت به سمت فعالیتهایی دارد که کمتر تحت مقررات بانک مرکزی قرار دارند.
برعکس دو وظیفه پیشگفته ،استفاده از سپرده قانونی برای کمک به مدیریت نقدینگی بانکها در طول زمان بیشتر شده
است .این امر نه از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی ،بلکه از طریق میانگینگیری ذخایر قانونی در یک دوره معین انجام
میشود .میانگینگیری ذخایر قانونی بدان معناست که متوسط مانده حساب سپرده قانونی یک بانک در طول دوره نگهداری
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سپرده قانونی (مثلا یک هفته یا  14روز) باید معادل همان نسبتی باشد که آنها میبایست متناسب با بدهیهای سپردهای
مشمول خود نزد بانک مرکزی نگهدارند،لیکن مانده آنها میتواند در طول روز و یا روزهای دوره نگهداری باالتر و یا بیشتر
از حد مشخص شده باشد .زمانی که پیشبینی بانک مرکزی از عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ذخایر این بانک در بازار
ال نیز اینگونه است) ،آنگاه میانگینگیری سپرده قانونی یک ابزار بسیار مؤثر
بینبانکی با تنگناهای روبرو باشد (که معمو ً
جهت ایجاد یک سپر نقدینگی و انعطافپذیری در کنترل شوکهای وارده بر نقدینگی بانکها محسوب شده و میتواند آثار
منفی ناشی از ضعف در پیشبینیها را کاهش دهد .از این منظر ،این ابزار نهتنها به مدیریت نقدینگی بانکها کمک میکند،
بلکه میتواند بهعنوان یک ابزار مکمل نرخ بهره سیاستی ،نوسانات این نرخ را کاهش داده و از معبر ایجاد اطمینان بیشتر
در بازار بینبانکی و پرهیز از تنش در این بازار ،به کارایی و گسترش این بازار کمک نماید .البته در حوزه مدیریت نقدینگی
باید به این نکته اشاره کرده که استفاده از نسبت سپرده قانونی برای جذب و کنترل ارزان (و حتی رایگان نسبت به ریپوهای
معکوس) ذخایر مازاد ناشی از واکنش سیاستی بسیاری از بانکهای مرکزی معتبر به بحران  ،2008بسیار اغواکننده بوده
است؛ لیکن باید این نگرانی را نیز مدنظر قرار داد که این امر به معنی کاهش اثربخشی بانکها و حرکت به سمت نوعی از
بدهیهایی است که کمتر تحت مقررات الزامات قانونی قرار میگیرند (.) p 12، 2011،Gray
متأثر از تجربیات بینالمللی ،چارچوب جدید سیاستگذاری پولی در ایران به دنبال نفی نسبت سپرده قانونی نبوده است؛
با این توضیح که نحوه اخذ سپرده قانونی منعطفتر شده و تلش شده از این ابزار برای مدیریت نقدینگی بانکها و مؤسسات
اعتباری نیز استفاده شود .تا پیش از اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی ،سازوکار اخذ سپرده قانونی در ایران به این
صورت بوده که بانکها هر هفته بر اساس مانده سپردهها در پایان روز پنجشنبه سپرده قانونی را محاسبه مینمودند.
بهعبارتدیگر دوره محاسبه سپرده قانونی تنها یک روز بود و بانکها بر اساس مانده آن روز سپرده قانونی را محاسبه نموده
و یک هفته پس از آن یعنی در روز چهارشنبه بعد ،میزان سپرده محاسبه شده را نزد بانک مرکزی تودیع میکردند.

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

میزان سپرده قانونی پرداخت شده توسط بانک به بانک مرکزی یک هفته در یک حسابی مجزا نزد بانک مرکزی نگهداری
میشود .بهعبارتدیگر دوره نگهداری سپرده قانونی تنها یک هفته است و در این دوره بانک نمیتواند میزان سپرده قانونی
را تغییر دهد .روش کنونی مورد استفاده توسط بانک مرکزی ایران ،با ایراداتی مواجه است .محاسبه ذخایر بر اساس
ماندههای روز پنجشنبه ،نوساناتی که میزان این سپرده در دیگر روزهای هفته میتواند با آن مواجه باشد را نادیده میگیرد.
همچنین به دلیل عدم امکان بانک در استفاده از سپرده قانونی ،در صورت بروز شوک نقدینگی بانک مجبور است از طریق
مراجعه به بازار بینبانکی کسری را پوشش دهد که بالطبع این امر سبب افزایش نوسانات در این بازار خواهد شد .در شکل
شماره  5چرخه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی تا قبل از اجرای چارچوب جدید نشان داده شده است.
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بر اساس آنچه که پس از اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی اجرا گردید ،دوره محاسبه از یک
روز به دو هفته و دوره نگهداری نیز از یک هفته به دو هفته گسترش پیدا کرد .بدین ترتیب که بانکها حجم سپردههای
مشمول سپرده قانونی خود را بهصورت روزانه و در  14روز متوالی محاسبه کرده و آن را به بانک مرکزی ارسال میکنند .در
این روش چند موضوع برجسته است:
 )1دوره محاسبه از شنبه هر هفته شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه پیدا میکند.
 )2بانکها آمار سپردههای مشمول سپرده قانونی را حداکثر تا روز دوشنبه هفته بعد به بانک مرکزی ارسال میکنند.
 )3بانک مرکزی نیز در انتهای روز دوشنبه و صبح روز سهشنبه محاسبات الزم را در این خصوص انجام داده و مبالغ سپرده
قانونی جدید را از روز سهشنبه بر روی حساب جاری بانکها اعمال مینماید.
 )4بنا به اطلعات موجود در بند ( )3دوره نگهداری سپرده قانونی نیز  14روزه بوده و از سهشنبه آغاز و تا پایان روز کاری
دوشنبه دو هفته بعد ادامه پیدا میکند.
فرایندهای ذکر شده در بندهای فوق در شکل شماره  6نمایش داده شده است.

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

 ۹منحنی بازده و سیاست پولی
بهطورکلی میتوان گفت که مهمترین نهاد مهارکننده هرگونه شوک در اقتصاد ،ترازنامه بانک مرکزی است .بدین ترتیب که
بانکهای مرکزی میتوانند از طریق تغییر اندازه ترازنامه خود بروز هرگونه شوک مثبت یا منفی در اقتصاد را از طریق تغییر
اجزای ترازنامه خود مدیریت کنند و این قابلیت در ترازنامه هیچ نهاد مالی دیگری در اقتصاد نیست .1این امر معموالً از
مسیرهای مختلفی انجام میشود که از مهمترین آنها میتوان به خریدوفروش ارزهای بینالمللی (جزء خالص داراییهای
خارجی پایه پولی) ،اعطای وام به بانکهای تجاری (بدهی بانکها به بانک مرکزی) و خریدوفروش اوراق بهادار (عمدتاً اوراق
بهادار دولتی -عملیات اجرایی سیاست پولی) اشاره کرد .نکته مهم این است که هر زمان بانکهای مرکزی ترازنامه خود را
تغییر میدهند ،آثار آن میتواند علوه بر تغییر رفتار پسانداز-سرمایهگذاری همه خانوارها و بنگاهها ،قیمتهای موجود در
کلیه بازارهای مالی نظیر بازار ارز ،بازار بدهی و بازار سهام را دستخوش تغییر نماید .در این میان ،روشها یا معبرهایی که
رفتار بانک مرکزی به رفتار کلیه آحاد اقتصادی و کلیه بازارها تسری پیدا میکند ،در قالب مکانیزم اشاعه پولی تعریف میشود
( .) p 655،Cecchetti and Schoenholtz 2017معموالً و در سیاستهای پولی متعارف ،مهمترین هدف عملیاتی
بانکهای مرکزی ،نرخ بهره اسمی شبانه بازار بینبانکی و یا یک متغیر مقداری نظیر حجم پایه پولی است .بدیهی است که
 1برای تفصیل و جزئیات بیشتر به فصل دوم از کتاب بیندزایل ( )2014،Bindseilمراجعه کنید.
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نرخ بهره کوتاهمدت شبانه بهخودیخود ،تأثیری در رفتار خانوارها یا بنگاهها ندارد؛ چراکه افق زمانی آنها برای تصمیمگیری،
یک شبه نیست .نکته دیگر این است که آحاد اقتصادی ،نرخ بهره واقعی را بهعنوان معیاری برای تصمیمگیری خود انتخاب
میکنند نه نرخ بهره اسمی .بنابراین ضروری است که به دو نکته توجه شود .اولین نکته این است که با لنگر شدن انتظارات
تورمی توسط بانکهای مرکزی ،هرگونه افزایش یا کاهش نرخ بهره اسمی میتواند نرخ بهره واقعی را تحتالشعاع قرار دهد
و دوم اینکه ،تغییر نرخ بهره کوتاهمدت از مسیر "منحنی بازده" یا "ساختار زمانی نرخهای بهره" میتواند به تغییر در نرخهای
بلندمدت اقتصاد منجر شود .بنابراین برای بانکهای مرکزی ضروری است که اوالً از طریق عملیات بازار باز و مساعدتهای
آماده ،نرخ بهره کوتاهمدت بازار بینبانکی را تنظیم کنند و ثانیاً از طریق "عملیات دهان باز" 1مکانیزم اشاعه پولی را تسهیل
کرده و بر نرخهای بلندمدت اقتصاد تأثیر بگذارند .تجربیات بینالمللی نشان میدهد که کنترل و هدایت نرخ بهره کوتاهمدت
بازار بینبانکی برای موفقیت و اثربخشی سیاست پولی کافی نبوده و ضروری است که بانکهای مرکزی انتظارات کلیه فعالین
اقتصادی از نرخهای بهره و نرخ تورم آینده را مدیریت و هدایت نمایند ( .) Buncic et al. 2010،Brandدر واقع توانایی
سیاست پولی برای تأثیرگذاری بر تقاضای کل اقتصاد ،صرفاً از معبر مدیریت انتظارات از نرخهای بهره کوتاهمدت آتی توسط
بانک مرکزی میسر میشود ( .) P1، 2011،Geigerاینکه این موضوع چگونه امکانپذیر است ،نیازمند توجه به فرضیههای
پشتیبان در ساختار زمانی نرخهای بهره است .بر اساس منحنی بازده ،نرخهای بهره در سررسیدهای مختلف با یکدیگر
ال نرخهای با سررسید بلندمدتتر در سطحی باالتر از اوراق با سررسیدهای کوتاهتر قرار میگیرند.
همجهت بوده و معمو ً
ال نوسانات بیشتری را نیز تجربه میکنند ( Cecchetti and
مضافاً اینکه نرخهای بازدهی کوتاهمدتتر معمو ً
 .) p 173، 2017،Schoenholtzمنحنی بازده در زمانهای مختلف ،اشکال گوناگونی دارد و هرگونه فرضیه مدعی در این
خصوص باید بتواند به چرایی همگرایی نرخها ،احتمال باالی مثبت بودن شیب منحنی هنگام پایینبودن نرخهای کوتاهمدت
و چرایی شیب مثبت منحنی بازده در اکثر اوقات پاسخ دهد .علیرغم مباحث فراوان اقتصاددانان حول عوامل توضیحدهنده
منحنی بازده ،سه فرضیه در این زمینه بهصورت برجسته در کتب دانشگاهی ارائه شده است؛ فرضیه بخشبندی بازار ،فرضیه
ل
انتظارات ،فرضیه رجحان نقدینگی .در فرضیه بخشبندی بازار ،2بازارهای مالی در سررسیدهای مختلف بهصورت کام ا
مجزا دیده شده و قیمت یک اوراق با سررسید مشخص توسط نیروهای عرضه و تقاضای همان اوراق (و نه اوراق با
سررسیدهای متفاوت) تعیین میشود .فرض اصلی تئوری بازارهای بخشبندی شده این است که اوراق با سررسیدهای
متفاوت جایگزین یکدیگر نبوده و بازدهی مورد انتظار از نگهداری یک اوراق با یک سررسید بر تقاضای اوراق در سررسیدهای
دیگر تأثیری ندارد ( .) p 176،Mishkin 2019در تئوری انتظارات که فرض اساسی آن در تضاد با فرضیه بخشبندی بازار
است ،اینگونه فرض میشود که اوراق با سررسیدهای مختلف جایگزینهای کاملی برای یکدیگر هستند .اگر عبارت
"بازدهی" را جمع "نرخ بهره بدون ریسک" و "حاشیه ریسک" بدانیم ،فرضیه انتظارات بر نرخ بهره بدون ریسک تمرکز کرده
و بر این عقیده است از آنجا که نرخ بهره اوراق با سررسیدهای آتی بدون ریسک است ،3میتواند فارغ از نگرانیهای ناشی از
"نااطمینانی" ،اندازهگیری شود .بدین ترتیب که با فرض عدم وجود نااطمینانی ،یک سرمایهگذار بین نگهداری "یک ورقه با
سررسید دو سال" با نگهداری "یک ورقه یکسال فعلی" و مجدداً خرید "یک ورقه با سررسید یکساله در سال بعد" بیتفاوت
است و این عصاره فرضیه انتظارات است .بهطورکلی فرضیه انتظارات میگوید که نرخ بهره یک ورقه که ده سال تا سررسید
آن باقی مانده است ،با متوسط نرخهای بهره یکساله آتی در ده سال آینده برابر است .در مجموع این فرضیه به ما میگوید
ال همجهت هستند و به ما میگوید که چرا اوراق مالی با سررسید کوتاهمدت،
که چرا اوراق با سررسیدهای مختلف معمو ً
نوسان بیشتری نسبت به اوراق با سررسید بلندمدت دارد ،لیکن ناتوان از پاسخگویی به چرایی صعودی بودن منحنی بازده
در اکثر اوقات است .برای اینکه این موضوع را نیز بتوانیم تشریح کنیم نیازمند وارد کردن ریسک به بحث هستیم .این فرایند
 1ترجمه عبارت  Open Mouth Operationاست که به تأثیر ارتباطات بانک مرکزی در سیاست پولی اشاره دارد.
Segmented Markets Theory.
 3هنگامی که از یک ابزار بدهی بدون ریسک صحبت میشود ،معموالً منظور اوراق بدهی دولتی است.
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از طریق معرفی فرضیه تئوری رجحان (صرف) نقدینگی 1قابل توضیح است .برخلف فرضیه انتظارات ،در فرضیه رجحان
نقدینگی ،نااطمینانی نسبت به آینده وجود دارد و بنابراین "اوراق بهادار بدون ریسک نکول" 2یک دارایی بدون ریسک
محسوب نمیشود .توجه به این ریسک برای درک شیب صعودی منحنی بازده ضروری است .اوراق بهادار با سررسیدهای
بلندمدت به دلیل اینکه پرریسکتر (به لحاظ تورم و مآالً نرخ بهره واقعی) از اوراق مالی با سررسید کوتاهمدتتر هستند،
بنابراین شیب صعودی منحنی بازده طبیعی است .به دلیل اینکه دارندگان اوراق به بازدهی واقعی (و نه اسمی) اوراق در
مالکیت خود نگاه میکنند ،در این خصوص باید گفت که با طوالنیتر شدن سررسیدها ،ریسک تورم در آینده باالتر رفته و
بنابراین ریسک نرخ بهره واقعی باالتر میرود و همین امر موجبات کاهش قیمت اوراق یا افزایش بازدهی آن را فراهم میکند
(.) p 174-178،Cecchetti and Schoenholtz 2017
به لحاظ تجربی باید گفت که تجربه آمریکا و اروپا نشان میدهد که نقش انتظارات جامعه از روند سیاست پولی مقام ناظر
پولی تأثیرات قابل توجهی بر تمامی طیفهای زمانی مستتر در منحنی بازده دارد (Buncic et ، Brand،Bomfim 2003
 .)al. 2010وودفورد جمله معروفی در فصل دوم کتاب نرخ بهره و قیمتهای خود و در بیان اهمیت مدیریت انتظارات در
بانکداری مرکزی دارد تحت این عنوان که "نهتنها نقش انتظارات در سیاست پولی مهم است ،بلکه با لحاظ شرایط حاضر
[سال  ]2003سایر عوامل هستند که چندان مهم نیستند" ( .) p 15،Woodford 2003بنابراین ،درک رابطه میان متغیر
سیاست پولی و پایینترین منحنی بازده اقتصاد به نحوی که از درون آن افسار مدیریت انتظارات در دستان بانکهای مرکزی
باشد ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .مقصود اصلی در اینجا این نیست که به کانالهای مکانیزم اشاعه پولی اشاره
شود ،بلکه مقصود این است که ازنقطهنظر اجرایی ،نحوه اثرگذاری تغییرات یک متغیر سیاستی (در اینجا نرخ سود شبانه
بازار بینبانکی) در اولین گام از مکانیزم اشاعه پولی (فاصله میان نرخ شبانه بازار بینبانکی و آخرین نقطه سمت چپ منحنی
بازده) بیان شود .روش مناسب متصور برای بیان این مهم آن است که ابتدا نقش منحنی بازده در اقتصاد بهصورت خلصه
تبیین شود و سپس آثار تغییرات متغیر سیاستی بر آن منحنی مورد بررسی قرار گیرد.
تقریباً میتوان گفت که تمام آحاد اقتصادی که به هر نحوی در بازار پول و بازارهای بدهی تدارکگر یا نیازمند نقدینگی
هستند ،متناسب با دوره زمانی که تمایل به قرضدهی یا قرضگیری دارند ،نیازمند معیاری هستند که بر اساس آن در
خصوص نرخ یک سند بدهی ( )IOUتصمیم بگیرند .برای مثال بانکی که وامی دهساله را اعطا میکند ،باید علوه بر ریسک
مستتر در یک وامگیرنده ،بداند که معتبرترین نهاد نیازمند وجوه در اقتصاد ،با چه نرخی قادر است که یک قرض دهساله
دریافت کند .یا برای مثال ،یک شخص حقوقی که تمایل به خرید یک اوراق بدهی شرکت الف را با سررسید دو ساله دارد،
باید بداند که معتبرترین نهاد درون مرزهای جغرافیایی یک اقتصاد ،با چه نرخی قادر به جذب منابع است .بنابراین تمامی
آحاد اقتصادی نیازمند معتبرترین منحنی بازده در اقتصاد هستند و از اینرو ،شکلدهی به یک منحنی بازده قابل اعتماد،
یکی از مهم ترین اقدامات یک حکمرانی اقتصادی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع در اقتصاد است .واضح است که
معتبرترین نهاد وامگیرنده در اقتصاد ،دولت است .از اینرو نقش منحنی بازده اوراق دولتی در اقتصاد بسیار برجسته است؛
چرا که این منحنی ،بهعنوان معیاری برای سایر منحنیهای بازده در اقتصاد محسوب میشود .شکل منحنی بازده در حالت
عادی صعودی ،در افقهای زمانی بسیار بلندمدت ،افقی یا تخت و در شرایط وجود انتظارات رکودی میتواند بهطور کامل
یا جزئی دارای شیب منفی باشد .اگر با هدف سادگی از منحنی بازده عادی شروع کنیم ،در شکل شماره  7مشاهده میکنیم
که منحنی بازده اوراق دولتی در پایینترین سطح و منحنی بازده اوراق دیگر به تناسب ریسک کمتر در سطح باالتری از آن
قرار میگیرند.

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

حال سؤال اساسی این است که انتهای سمت چپ منحنی بازده چگونه تعیین میشود .برای پاسخ دادن به این سؤال
باید از هدف عملیاتی سیاستگذار پولی شروع کنیم .اگر فرض کنیم که نرخ بهره باید بهعنوان هدف عملیاتی در نظر گرفته
شود ،سه سؤال در این زمینه که کدام نرخ بهره باید ملک عمل بانکهای مرکزی قرار گیرد ،پیش میآید:
 )1آیا باید نرخ بهره بازار بینبانکی ملک عمل قرار گیرد یا نرخ بهرهای که بانک مرکزی به بانکها وام میدهد؟
 )2اگر نرخ بهره بازار بین بانکی انتخاب شود ،آنگاه کدام نرخ باید ملک عمل قرار گیرد ،نرخ باوثیقه (استخراج شده از
ریپو) یا نرخ بدون وثیقه؟
 )3سررسید نرخ بهره هدف قرار داده شده (یکشبه ،یکهفته ،یکماهه) ،چقدر باید باشد؟
به دلیل وجود اطلعات قابل توجهی از نیروهای عرضه و تقاضای بازار در نرخ بهره بازار بینبانکی و همچنین پایینبودن
فاصله میان نرخ بهره بازار بینبانکی باوثیقه و بدون وثیقه ،چندان بحث مناقشه برانگیزی در خصوص سؤال اول و دوم وجود
ندارد .لیکن آنچه در اینجا برای ما مهم است ،پاسخگویی به سؤال سوم است .در خصوص سؤال سوم باید گفت که اکثر
بانکهای مرکزی بهصورت صریح یا ضمنی ،کوتاهترین سررسید را – که نرخ یکشبه است -هدفگذاری میکنند ،چون بر
این عقیده هستند که لنگر کردن یک نرخ با سررسید باالتر به شدت نوسانات نرخهای بهره شبانه را افزایش میدهد .برای
تبیین این مسئله از یک مثال شروع می کنیم .فرض کنید که بانک مرکزی در جلسه سیاست پولی فردای خود ،به جای
هدفگذاری نرخ یکشبه به دنبال هدف قرار دادن نرخ بهره سه روزه باشد .این بدان معنی است که بانک مرکزی در تاریخ
 t+1نرخ بهره سیاستی خود را از  4درصد به  3درصد کاهش دهد .با فرض قاعدهمندی بانک مرکزی و شفافیت در این مسیر
و همچنین پیشبینی کامل این تغییرات توسط فعالین اقتصادی ،مسیر نرخهای بهره کوتاهمدت سه روز آتی چه خواهد بود.
فرض کنید که  𝑖،τtنرخ بهره  τروزه در زمان  tو } 𝑡𝐼| 𝑘 𝐸 {𝑖1،𝑡+انتظارات در زمان  tاز نرخ بهره یکروزه در زمان t+k
میباشد .در شکل بسیار سادهای از ساختار زمانی نرخهای بهره داریم:
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این بدان معنی است که نرخ بهره شبانه سه روزه در زمان  tبرابر است با حاصلضرب یک نرخ مشخص شده در روز جاری
(نرخ شبانه در زمان  tکه انتظاری نیست) در دو نرخ انتظاری از نرخ بهره شبانه در روز  t+1و نرخ بهره شبانه در روز .t+2
بهصورت سادهتر داریم:

بنابراین نرخ بهره شبانه  3روزه در زمان  tبرابر است با میانگین موزون یک نرخ شبانه مشخص شده و دو نرخ شبانه
انتظاری .چون در مثال باال گفتیم که بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره سهروزه را از  4درصد به  3درصد کاهش دهد ،بنابراین
ما میدانیم که  𝑖3،𝑡 = %4و  𝑖3،𝑡+1 = %3میباشد .با فرض عدمتغییر مجدد نرخ سیاستی تا سه روز دیگر ،نرخهای
شبانٔه انتظاری و آتی با یکدیگر برابر خواهد بود؛ به شکل زیر:
𝐸 {𝑖1،𝑡+1 |𝐼𝑡 } = 𝐸 {𝑖1،𝑡+2 |𝐼𝑡 } = %3
و البته میدانیم که } 𝑡𝐼|  𝐸 {𝑖1،𝑡+3هم برابر با  %3میباشد .از اینرو واضح است که:

بنابراین با این مثال ساده روشن میشود که اگر بانک مرکزی نرخ بهره با سررسیدهای باالتر را هدفگذاری کند ،نرخهای
بهره شبانه بسیار نوسان خواهند داشت (.) p 42،Bindseil 2014
اینجاست که نقش سیاستگذاری پولی به میان میآید .در حقیقت ،بانکهای مرکزی از طریق لنگر کردن کوتاهمدتترین
زمان ممکن برای تعیین قیمت پول در اقتصاد و ایجاد ثبات در آن تلش میکنند تا انتهای منحنی بازده را لنگر کرده و
پایهای را برای شکلگیری ساختار زمانی نرخهای بهره ایجاد نمایند .یکی از مزیتهای بسیار مهم منحنی بازده این است که
اوالً اوراق با کمترین ریسک موجود در اقتصاد را مورد بررسی قرار میدهد و ثانیاً بازدهی حاصل شده از آن در سررسیدهای
مختلف ،یک معیار نرخ کف برای کل فرایند قرضگیری و قرضدهی در کل اقتصاد فراهم میکند ( Nymand-Andersen
 .) p 4،2018همانگونه که از شکل شماره  8بر میآید ،بانکهای مرکزی از طریق تغییر موضع سیاستی خود میتوانند از
طریق تغییر کوتاهمدتترین بازدهی موجود در انتهای سمت چپ منحنی بازده ،کلیه نرخهای میانمدت و بلندمدت اقتصاد
را تغییر داده و بهتبع آن ،اقتصاد را از دورههای بیثباتی خارج نموده و حول محور روند بلندمدت اقتصاد برگردانند.
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شکل  .8نحوه انتقال آثار تغییر موضع سیاستی بر منحنی بازده

مقایسه مکانیزم اشاعه پولی در شرایط مطلوب و شرایط سرکوب مالی نیز خالی از فایده نخواهد بود .همه آنچه که در باال
بدان اشاره شد ،زمانی توانایی کنترل و مهار انتظارات تورمی را خواهد داشت که نرخ سود سیاستی بهعنوان پایهایترین نرخ
تأمین مالی در اقتصاد ،با در نظر گرفتن شکاف تورم و تولید (بهویژه انتظارات تورمی) در سطحی باالتر از نرخ تورم انتظاری
تعیین گردد (شکل شماره  .)9درصورتیکه به هر دلیل انتظارات تورمی معیار اصلی برای تعیین نرخ سود قرار نگیرد ،آنگاه
مکانیزم اشاعه مطلوب سیاستگذار پولی شکل نگرفته مآالً نرخ تورم نیز کنترل نخواهد شد (شکل شماره  .)10البته این
گفته صرفاً به ابزار سیاست پولی اشاره داشته و در صورت وجود نابسامانیهایی در حوزه ترازنامه بانکها ،این مشکل نه از
مسیر سیاست پولی که از طریق اجرای مقررات متعارف احتیاطی خرد و کلن و همچنین اجرای پدیده گزیر در خصوص
بانکهای کممایه امکانپذیر خواهد بود.
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شکل  .9مکانیزم اشاعه پولی در یک چارچوب سیاستگذاری پولی بدون سرکوب مالی (وضع مطلوب)

شکل  .10مکانیزم اشاعه پولی در یک چارچوب سیاستگذاری پولی با سرکوب مالی (وضع موجود)

 1۰مزیت عملیات بازار به سایر اجزاء سمت راست پایه پولی در مکانیزم اشاعه پولی
یکی از مهمترین اقدامات تحلیلگران متغیرهای پولی این است که نحوه کارکرد پایه پولی و نقدینگی را بهصورت صحیح
ارزیابی کنند .برخی از تحلیلها ممکن است همچنان با این رویکرد سازگار باشند که پایه پولی ،پول پرقدرتی است که وارد
یک سیستمی تحت عنوان ضریب فزاینده نقدینگی شده و توسط بانکها به چند برابر خود تبدیل میشود (به شکل نقدینگی)؛
این در حالی است که این نگرش تدقیق الزم را ندارد .در حقیقت و در اکثر موارد نقدینگی بخش خصوصی رهبر و نقدینگی
بانکها (پایه پولی) نقش پیرو را بازی میکند .بهعبارتدیگر پول غالباً درونزاست .اگر این دیدگاه مورد پذیرش قرار گیرد،
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بدین معنی است که بانکها ابتدا نقدینگی را در بازار پول خلق میکنند و در پایان روز از طریق بازار بین بانکی و یا دریچههای
موجود در بانک مرکزی تراکنشهای خود را تسویه مینمایند .بنابراین در اکثر موارد آنها در طول روز و در پایان روز نیازمند
پول بانک مرکزی هستند .حال این نیازمندی بانکها میتواند از دو مسیر مرتفع شود .مسیر اول عوامل مستقل در طرف
مقابل پایه پولی است (تلویحاً سمت منابع پایه پولی) .بر اساس تعریفی که بیندزایل ( ) p 25،Bindseil 2014ارائه میدهد،
عوامل مستقل عواملی هستند که در قالب عملیات بانک مرکزی انجام نشده و در کنترل مستقیم بخش اجرایی سیاستگذاری
پولی قرار ندارند .هنگامی که خالص داراییهای خارجی یا خالص بدهی بخش دولتی و یا خالص سایر اقلم افزایش مییابد،
در مرحله اول ذخایر با نرخ صفر درصد در اختیار بانکهای عامل قرار میگیرد و هنگامی که متغیرهای مزبور کاهش مییابند،
ذخایر با نرخهای صفر درصد از حساب جاری بانکهای عامل خارج میشود .بنابراین ،تأمین نیازهای نقدینگی بانکها از
طریق عوامل مستقل ،مهمترین عاملی است که از کنترل بانک مرکزی خارج بوده و هر چه سهم آن از رشد پایه پولی باالتر
برود ،به همان میزان نشاندهنده تخریب قیمتی در بازار بین بانکی است.
جدول 1
تقسیمبندی پایه پولی به عوامل مستقل و تحت کنترل بانک مرکزی
طرف مقابل پایه پولی
خالص داراییهای خارجی
خالص بدهی بخش دولتی
خطوط اعتباری بانکها از بانک مرکزی
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
عملیات اجرایی سیاست پولی
عملیات بازار باز
اعتبارگیری قاعدهمند (سقف داالن)
خالص سایر اقلم

پایه پولی
مستقل
مستقل
تا حدی تحت کنترل
تا حد زیادی مستقل
تا حد بسیار زیادی تحت کنترل
مستقل
مستقل

اسکناس و مسکوک در جریان
نزد مردم
نزد بانکها
ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی
ذخایر دیداری
ذخایر قانونی
ذخایر ویژه (کف داالن)

مستقل
مستقل
مستقل

مستقل

علوه بر دو جزء پیش گفته ،خطوط اعتباری ،اعتبارگیری قاعدهمند و بهویژه اضافه برداشت نیز کموبیش از جمله عوامل
مستقل در طرف مقابل پایه پولی محسوب میشوند که افزایش سهم آنها در پایه پولی چندان مطلوب سیاستگذاری پولی
نخواهد بود .با توجه به توضیحات پیش گفته و همچنین جدول زیر نشان داده میشود که هر چه سهم عملیات بازار باز در
شکلدهی به تحوالت پایه پولی افزایش یابد ،مشروط به عدم وجود سلطه مالی ،این امر به معنی کنترلپذیری نسبی بیشتر
پایه پولی توسط بانک مرکزی و عدم تخریب قیمتی در بازار بین بانکی است؛ چرا که در عملیات بازار باز دو پدیده رخ میدهد
که در سایر عوامل غایب است:
 )1حجم و نرخ ذخایر تزریق شده (ریپو) یا جذب شده (ریپوی معکوس) تماماً با اراده بانک مرکزی شکل میگیرد نه بانکها
 )2از آنجا که کلیه جذب و تزریقهای انجام شده از محل عملیات بازار باز از مسیر حراج انجام میشود ،توزیع ذخایر
متناسب با نیاز بانکها انجام شده و قیمتهای نسبی در بازار بین بانکی تخریب نمیشود.

 11نقش مهم حراج در چارچوب اجرایی سیاستگذاری پولی
بر اساس آنچه که در واقعیت (و نه در کتب دانشگاهی) پول بانکها و بانک مرکزی در نظام بانکی خلق میشود ،باید گفت
که بانک ها هنگام خلق پول و بر اساس یک رویکرد حسابداری به خلق پول ،محدودیتی نسبت به خلق پول ندارند .با این
حال در شرایط وجود چند بانک در یک نظام بانکی ،یک بانک خاص در نهایت نیازمند تسویه مبادالت خود با نهادهایی
است که حساب آنها نزد شبکه بانکی نبوده و صرف ًا نزد بانک مرکزی حساب دارند .این نهادها شامل سه دسته هستند :بانک
مرکزی ،بخش دولتی (شامل دولت و شرکتها) و سایر بانکها .رابطه بانکها با بانک مرکزی شامل مواردی نظیر تودیع
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سپرده قانونی ،تأمین نیازهای نقدینه خواهی مردم (تبدیل ذخایر به اسکناس و مسکوک) ،خرید یا فروش ارز به بانک مرکزی،
دریچههای اعتباری و غیراعتباری با بانک مرکزی (نظیر خطوط اعتباری بلندمدت ،عملیات بازار باز ،مساعدتهای آماده،
سود اعتبارات و سپردههای ویژه در نرخ کف) و سایر روابطی است که میتوان بین بانکها و بانک مرکزی متصور بود .رابط
بانکها با بخش دولتی نیز شامل کلیه مؤلفههای مربوط به مخارج و درآمدهای دولتی است که میتواند در قالبهای مختلفی
نظیر سامانه قبوض ،پرداخت حقوق و یارانهها ،دریافت مالیاتها ،دریافت عوارض و  ...شکل گرفته شده باشد .رابطه بانکها
با یکدیگر نیز شامل کلیه روابط بین بانکی است که در قالب انواع درگاههای پرداخت در نظام بانکی (شتاب ،پایا ،چکاوک و
ساتنا که در نهایت در ساتنا تسویه میشود) و همچنین بازار بین بانکی شکل میگیرد.
بر اساس آنچه که به آن اشاره شد ،سؤال اصلی در این بخش این است که مکانیزم بهینه پاسخگویی به نیاز بانکها به
ذخایر چیست؟ در طول دهههای گذشته ،بخش عمدهای از نیاز بانکها از مسیر ذخایر استقراض نشده تأمین میگردید (به
دلیل کسری بودجه دولت) و این امر یکی از بزرگترین عوامل بروز تخریب قیمتی در بازار پول محسوب میشد .تا اینکه
بانکهای مرکزی نیز مشکل اصلی در این زمینه را از طریق مکانیزم حراج مرتفع نمودند .بخش قابل توجهی از تجارت کاالها،
خدمات و داراییها در سطح کشوری و بین کشوری با موضوع حراج در ارتباط است .این ارتباط زمانی بیشتر میشود که
یک طرف معامله یک دولت و یا یک سازمان بینالمللی باشد .حراج واجد مزایای متعددی نظیر رصد معاملت و رفتار
مساوی و منصفانه با متقاضیان است که معموالً در شرایط معاملههای عادلی دوطرفه قابل حصول نیست ( Feldman
 .)and Reinhart 1996نگاهی به تجربه عملیاتی کشورهای مختلف در خصوص قیمتگذاری ذخایر بانکهای مرکزی
(جدول شماره  ،)2نشان میدهد که معموالً عملیات بازار باز یا مساعدتهای آماده با ابزارهایی نظیر ریپو و ریپوی معکوس
مرتبط بوده و این ابزارها نیز بهطور قابل ملحظهای با انواع مختلفی از حراجها عجین است .با این حال ،برخی اوقات
بانکهای مرکزی از ابزار "عملیات توافق دوطرفه" 1یا "حراجهای سریع" 2جهت جذب یا تزریق ذخایر نیز استفاده کردهاند.3
این عملیات نیازمند رویههای عملیاتی پیچیده نبوده و بانک مرکزی میتواند از طریق مخفی نگه داشتن عملیات خود از دید
سایرین ،با یک یا چند نهاد مالی ،عملیات سیاست پولی خود را با سادگی به اجرا درآورد .با این حال باید گفت که علیرغم
تلشهای مقام پولی در تغییر مستمر نهادهای متقابل و یا توزیع منابع بین نهادهای مختلف در روش عملیات دو طرفه،
این عملیات صلحدیدی بوده و انتظار نتایج حراج از این رویکرد عملیاتی (تخصیص بهینه ذخایر) ،انتظار منطقی به شمار
نمیرود .به لحاظ عملیاتی و بهصورت خلصه باید گفت که از اواخر دهه  ،1970روش حراج بهعنوان یک روش استاندارد در
فرایند اجرایی سیاستگذاری پولی (با محوریت عملیات بازار باز) تبدیل شده است (.) p 89-90،Bindseil 2014
هر چند که میتوان انواع مختلفی از حراج را متصور بود ،لیکن در یک طبقهبندی کلی ،حراجها را میتوان به دو شکل
عمده نرخ ثابت و نرخ متغیر تقسیمبندی کرد .در حراجهای با نرخ ثابت ،بانک مرکزی معموالً یک نرخ از پیش تعیینشدهای
را به بانکها اعلم میکند و بانکها میتوانند در نرخ مزبور از ذخایر بانک مرکزی استفاده نمایند .در حراج با نرخ ثابت نیز
دو حالت امکانپذیر است .حالت اول زمانی است که بانک مرکزی همزمان با اعلم نرخ ،میزان مشخصی از حجم ذخایری را
که تمایل به عرضه یا جذب دارد مدنظر دارد که غالباً آن را در دوره پیش از حراج اعلم نمیکند .در این شرایط ،اگر حجم
پیشنهادات بانکها بیشتر از مبلغی است که بانک مرکزی در نظر دارد به بازار عرضه کرده و یا از بازار جذب نماید ،آنگاه
تقسیم ذخایر بانک مرکزی بر اساس وزن هر بانک از کل پیشنهادات انجام میگیرد .این روش غالباً در دهههای  1980و
 1990توسط بوندس بانک آلمان ،تقریباً کل قرن بیستم توسط بانک مرکزی انگلستان و در یک مدت زمان کوتاه از ژانویه
Bilateral Operations.
Quick Tenders.
 3برای مثال ،بانک مرکزی اروپا در عملیات تنظیم دقیق نقدینگی ( )Fine-Tuning Operationsو مساعدتها یا امکانهای آماده ( Standing
 )Facilitiesمیتواند از عملیات توافق دوطرفه استفاده نماید .به جدول شماره  -1ص  59مطالعه روس و همکاران ( )2019،Ross et alمراجعه
شود:

1
2
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 1999تا جون  2000توسط بانک مرکزی اروپا مورد استفاده قرار میگرفت .حالت دوم از حراج با نرخ ثابت زمانی است که
در آن بانک مرکزی نسبت به "تخصیص کامل" 1تعهد دارد؛ به نحوی که نسبت تخصیص به پیشنهادات همواره برابر یک
است .بانک مرکزی آلمان (بهصورت گسترده در دهه  ،)1950بانک مرکزی فنلند (در اوایل دهه  )1999و بانک مرکزی اروپا
(به شکل گسترده از پاییز  2008و استمرار آن در برخی از برهه تاکنون) از جمله بانکهای مرکزی هستند که از روش نرخ
ثابت -تخصیص کامل استفاده کردهاند .مهمترین معضل نهفته در روش اخیرالذکر ،واگذاری کامل قدرت بانک مرکزی با
هدف پاسخگویی به کلیه پیشنهادات بانکها و عدم لحاظ پیشبینیهای بانک مرکزی از عرضه و تقاضای ذخایر در بازار بین
بانکی است .در مقابل حراج با نرخ ثابت ،حراج با نرخ متغیر است .بر اساس حراج نرخ متغیر ،بانکها مقدار ذخایر الزم را
با نرخی که متمایل به پرداخت آن هستند ،به بانک مرکزی اعلم میکنند .بانک مرکزی پس از جمعآوری کلیه پیشنهادات
ال
در حراج ،آنها را بر اساس نرخهای نزولی (در مواضع انبساطی -معموالً ریپو) یا صعودی (در مواضع انقباضی -معمو ً
ریپوی معکوس) مرتب میکند .در این شرایط بانک مرکزی با یک منحنی تقاضای با شیب نزولی همراه است .در مقابل،
هنگامی که نرخ متغیر مورد استفاده قرار میگیرد ،بانکها هم باید مقدار نقدینگی مورد نیاز خود را اعلم کنند و هم نرخ
دلخواه مربوطه را ( .)p 15-16،Välimäki 2003بیندزایل در کتاب "مقدمهای بر بانکداری مرکزی" ( Bindseil and
 )p 59،Fotia 2021مزیتهایی را به شرح ذیل برای حراج با نرخ ثابت و تخصیص کامل 2نسبت به حراج با نرخ متغیر بیان
میکند:
 اجرای حراج با نرخ ثابت ،قابلیت اجرای خودکار دارد .این ویژگی به معنی سادگی و شفافیت بیشتر این ابزار در مقام
اجراست.
 به هنگام بروز بحرانهای نقدینگی ،اجرای حراج با نرخ ثابت ،نااطمینانی بانکها در دستیابی به مقدار مشخصی از
نقدینگی را کاهش داده و از این معبر ریسک نقدینگی را کاهش میدهد.
 در حراجهای با نرخ ثابت ،پیشنهادات خارج از عرفی که در حراجهای با نرخ متغیر دیده میشود ،از سوی بانکها دیده
نشده و از این معبر ،از بیثباتی در نرخهای بازار کاسته میشود.
 در حراج با نرخ ثابت ،بانک مرکزی هیچ نیازی به پیشبینی مقدار عرضهای که نرخ بازار را به نرخ سیاستی نزدیک
میکند ،ندارد؛ چرا که برگزاری حراج با نرخ ثابت (و البته تخصیص کامل) تلویحاً به معنی برابر قرار دادن نرخ سیاستی
با نرخ سقف کریدور است.

Allotment’ (FRFA).
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- Full Allotment.
- Fixed Rate Full

1
2

جدول 2
تجربه عملیاتی کشورهای مختلف در خصوص قیمتگذاری ذخایر مقامهای پولی
رو
برزیل

1

یم گذاری ذخایر یا شکل حراج

حراج (بدون ذکر جزئیات)

کانادا

حراج تک قیمتی

سوئیس

حراج با نرخ ثابت یا توافق دو طرفه

انگلستان

ریپو و ریپوی معکوس :قبالً حراج با نرخ متغیر بوده است که در حال حاضر معلق شده است.
ریپوهای بلندمدت شاخصبندی شده و مساعدتهای آماده مدتدار :حراجهای با قیمت یکسان

اندونزی

حراج (بدون ذکر جزئیات)

هند

حراج (بدون ذکر جزئیات)

ژاپن

حراج (بدون ذکر جزئیات)

کره جنوبی

 -1ریپوی معکوس :حراج با نرخ ثابت
 -2ریپو یا ریپوی معکوس تنظیمگر دقیق نقدینگی :حراج با بهترین نرخ

مکزیک

حراج:
ریپو -نرخ سیاستی سپرده گیری :نرخ سیاستی

مالزی

حراج (بدون ذکر جزئیات)

روسیه

حراج آمریکایی

سنگاپور

حراج (بدون ذکر جزئیات)

ترکیه

حراج با نرخ متغیر و مقدار ثابت

آمریکا

 -1حراج با مقدار ثابت و قیمت چندگانه
 -2حراج قیمت ثابت (در صورت پایین بودن مقدار پیشنهادات از مقادیر مدنظر فدرال رزرو) یا مقدار ثابت
 -3ریپو :مقدار ثابت و قیمت چندگانه  -ریپوی معکوس قیمت ثابت یا مقدار ثابت

سیستم پولی اروپا

 -1ریپو یا اعتبار وثیقه دار :حراج نرخ ثابت
 -2متغیر .در حال حاضر هیچ حراج سریعی وجود ندارد.

علیرغم این مسئله ،بیندزایل ،معتقد است که حراج با نرخ متغیر نسبت به نرخ ثابت مزیتهایی نیز به شرح ذیل دارد:2
فرایندهای اعطای اعتبار با نرخ ثابت و تخصیص کامل را نمیتوان با مسمای حراج نامگذاری کرد ،چرا که وقتی همه
چیز از قبل معلوم است ،بنابراین بکار بردن واژه حراج برای آن تقریباً بیمعناست .در همین رابطه اولین مزیت حراج با نرخ
متغیر این است که در این نوع از حراج ،پیشنهادات بانکهای شرکتکننده در حراج (عمدتاً پیشنهاد نرخ) نشانگر ترجیحات
نسبی آنها نسبت به ذخایر بانک مرکزی است .به نحوی که این نوع از حراج ،واجد کارایی است که معموالً در "حراجهای
خالص" 3یا حراجهای رقابتی مشاهده میشود .باید خاطر نشان کرد که این حراجهای خالص یا رقابتی هستند که در بردارنده
اطلعات کافی در خصوص انگیزههای شرکتکنندگان در بازار میباشند و اگر حراج را بهعنوان مکانیزمی برای تخصیص
بهینه بکار می بریم ،باید به این مسئله واقف باشیم که مشخص بودن مختصات حراج در زمان قبل از اجرا ،تلویحاً به معنی
دستوری بودن قیمتها یا مقادیر بوده و در تخصیص بهینه ذخایر بانک مرکزی نیز کارایی مناسبی نخواهد داشت.
یکی از مهمترین معضلت حراجهای با نرخ ثابت این است که بنا به وضعیت نرخ تعبیه شده در حراج ،دو پدیده نامطلوب
تحت عنوان "کمپیشنهادی یا بیشپیشنهادی" 4به وجود میآید که بهطور معناداری میتواند کارایی حراج را در یافتن بهترین
روش تخصیص کاهش دهد .در همین رابطه مزیت حراج با نرخ متغیر این است که این پدیدهها در این نوع از حراجها
Https://Www.Bis.Org/Mc/Comparison.Htm?M=3_332_710_94
 2علوه بر نقطه نظرات بیندزایل ،نکات دیگری نیز به مطالب افزوده شده است.
3 Genuine Auctions.
4 Overbidding and Underbidding.
1
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مشاهده نمیشوند .در تجربه چارچوب جدید سیاستگذاری پولی در ایران نیز معموالً بیشپیشنهادی وجود دارد ،لیکن
دلیل آن طراحی نامناسب حراج نیست (چرا که شکل حراج در ایران حراج مخفی با تبعیض قیمت است) ،بلکه وجود قطعی
سرکوب مالی در نظام بانکی است.
 نکته دیگر این است که در دریچههای اعتباری بلندمدتی که سررسید آن بیشتر از جلسه بعدی کمیته تصمیمگیری
سیاست پولی است ،بانکهای مرکزی مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ در حراجهای اعتباری بلندمدت هستند که این
امر نیز یکی از مزیتهای مهم حراجهای با نرخ متغیر است؛ بدین نحو که بروز هرگونه تحول در جلسات کمیته
تصمیمگیری میتواند در نرخهای پیشنهادی بانکها منعکس شود.

 1۲برازش منحنی بازده در اقتصاد ایران
همانگونه که در بخش منحنی بازده و سیاست پولی بیان گردید ،اولین مرحله از مکانیزم اشاعه پولی از انتقال آثار سیاستی
نرخ سود در بازار بینبانکی به بازار بدهی آغاز میشود .در این بخش تلش میشود ،منحنی بازده در اقتصاد ایران از روش
نلسونسیگل ،اسونسون برازش شده و با توجه به واقعیت اقتصاد ایران ،تا حد امکان تحلیل شود .در بخش بعدی رابطه این
منحنی بازده با نرخ سود موزون بین بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برآورد مناسب و نمایش دقیق رابطه میان ساختار زمانی نرخهای بهره (منحنی بازده) با زمان تا سررسید اوراق مد نظر
در آن ساختار (معموالً اوراق بدهی دولتی) ،از اهمیت بسیار باالیی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران برخوردار است
( .)Quadrini 2014برای مثال سرمایهگذاران ،اغلب از منحنی بازده بهعنوان یک سنجهای مهم از نرخ تورم و فعالیتهای
آتی اقتصاد استفاده میکنند .یکی از روشهایی که بهصورت گسترده جهت تقریب ساختار زمانی نرخهای بهره استفاده
میشود ،روش بوتاسترپینگ (نوعی بازنمونهگیری) است .روش بوت استرپ از گروه روشهای ناپارامتری و در بخش
تکنیکهای باز نمونهگیری قرار میگیرد .هدف از اجرای بوت استرپ ،پیدا کردن خطای (واریانس) برآوردگر با استفاده از
تکرار مراحل نمونهگیری و برآوردیابی است .در هر بار تکرار براساس یک عمل بازنمونهگیری از دادهها ،برآوردگر مورد نظر
محاسبه میشود .تکرار این مراحل مثلا به تعداد  100بار ،منجر به تولید  100مقدار مختلف برای برآوردگر میشود .میانگین
این مقادیر ،برای به دست آوردن امید ریاضی یا اریبی برآوردگر و واریانس یا انحراف معیار این مقدارها نیز میتواند برای پیدا
کردن خطای برآوردگر به کار رود (ایرانپناه .)1376 ،فعالین بازار از اطلعات کل بازار جهت بوتاسترپ کردن نرخهای
نقدی استفاده کرده و سپس از طریق بهکارگیری متدهای درونیابی مختلف ،تلش میکنند که یک منحنی پیوسته و
همواری از مجموعه نرخهای بازار را به دست آورند ( .) Pintar et al. 2021،Lakhanyبه دنبال انتقادهای وارد شده به
مدلهای بوتاسترپینگ در خصوص معنیداری نبودن این مدلها به لحاظ ویژگیهای اقتصادی ،نلسون و سیگل ()1987
روش پارامتری دیگری را پیشنهاد دادند که بر مبنای آن کل منحنی از طریق یک مجموعه یکسانی از پارامترها تعیین میشود
( .)Nelson & Siegel 1987مدل پیشنهادی آنان ،یک مدل کمینهیابی صرفهجویانه (پارسیمونی) بود و پارامترهای
یکسان مدنظر در آن ،نشاندهنده سطح (نرخ بهره بلندمدت) ،شیب منحنی بازده و انحنای این منحنی بودند .چند سال
بعد ،اسونسون ( )Svensson 1994با هدف افزودن یک عامل انحنای دیگر به مدل ،مدل پیشنهادی نلسون سیگل را
توسعه داد تا از طریق آن طیف گستردهتری از ساختار زمانی نرخ بهره به دست آید .دیبولد و رودِباش ( Diebold and
ال بهترین مدل شناختهشده
 )Rudebusch 2012ادعا میکنند که مدل نلسون-سیگل-اسونسون ( ،)NSSاحتما ً
برازشکننده منحنی بازده در نزد بانکهای مرکزی ،فعالین بازار و بخشهای تحقیقاتی محسوب میشود .آنها برای ادعای
خود سه دلیل میآورند:
 )1مدل  NSSقادر به ساختن نرخهای متناظر با تمامی سررسیدها بدون نیاز به درونیابی است.
 )2پارامترها یا عوامل درگیر شده در مدل  NSدارای تفسیر اقتصادی است.
 )3استفاده از این مدل نشان داد که در مقام عمل و تجربه نیز ،نرخهای بهره کالیبره شده با نرخهای بازار به خوبی سازگار
است.
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مدل نلسون و سیگل پیشنهاد شده در سال  1987به شرح ذیل است که در آن  β0نماینده سطح منحنی بازده β1 ،نماینده
شیب منحنی بازده β2 ،نماینده انحنای منحنی بازده و  λنمایانگر زمانی از طول دوره مورد بررسی است که انحنا در آن رخ
میدهد .این مدل به خوبی ،منحنی بازده دارای یک انحنا را توضیح میدهد ،لیکن اگر دوره زمانی طوالنی مدت بوده و
انحنای مازادی در افق های بلندمدت وجود داشته باشد ،مدل نلسون و سیگل قادر به برازش آن نخواهد بود .به همین
دلیل ،اسونسون پارامتر دیگری مرتبط با یک انحنای دیگر را به مدل نلسون سیگل اضافه کرد .مدل اسونسون (البته کل
مدل  )NSSبه شرح ذیل است:

این مدل همان مدل نلسون سیگل است؛ با این تفاوت که صرف ًا یک عامل انحنای دیگر ( )β3به مدل اضافه شده است.
پرواضح است که برای هر روز کاری ،یک منحنی بازده قابل استخراج است .در این مطالعه ساختار زمانی نرخهای سود برای
کلیه روزهای کاری دو سال گذشته ،از طریق مدل نلسون ،سیگل و اسونسون برازش شده است .برای نمونه ،منحنی برازش
شده از روش  NSSبرای روز پایانی سال  )1400/12/28( 1400در نمودار شماره  1نشان داده شده است.
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نمودار  .1منحنی بازده برازش شده برای اسناد خزانه اسلمی در روز 1400/12/28

همانگونه که از نمودار فوق مشاهده میشود ،نرخ بازدهی اخزاهای نزدیک به سررسید کمتر از نرخ بازدهی اوراقی است
که دوره سررسید آنها طوالنیتر است .این نمودار معموالً در روزها و ماههای نخست سال تقریباً افقی است و بهصورت
تدریجی روند آن شکل عادی (شیب مثبت کاهنده) به خود میگیرد.
همانگونه که در بخشهای پیشین اشاره شد ،اطلعات قابل توجهی در منحنی بازده اوراق بدهی دولتی و یا منحنیهای
بازده با ریسکهای مختلف مستتر است .با این حال میتوان به جای ساختار زمانی نرخهای بهره از ساختار ریسک نرخهای
بهره 1برای پیشبینی رکود احتمالی در آینده استفاده کرد .برای مثال تفاضل نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با اوراق بدهی
شرکت با ریسک باال (در یک سررسید خاص) میتواند بهعنوان شاخصی از رکود اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد
( .) p 180،Cecchetti and Schoenholtz 2017البته این به شرطی است که بازار بدهی اوراق شرکتی در طیفی از
ریسک های مختلف وجود داشته باشد تا بتوان نرخ بهره آن در یک سررسید خاص را با نرخ بهره اوراق دولتی در همان
سررسید مقایسه کرد .صرف ًا بهعنوان یک تحلیل کلی از ساختار زمانی نرخهای بهره (نه ساختار ریسک) میتوان گفت که
Risk Structure of Interest Rates.
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1

تفاوت میان نرخ بازدهی اوراق با سررسید بلندمدت تا سررسید کوتاهمدت را میتوان بهعنوان معیاری برای شرایط عادی
اقتصاد و همچنین درک انتظارات بازار مورد استفاده قرار داد .1از این تفاضل معموالً تحت عنوان "حاشیه زمان"" ،2شیب
منحنی بازده" یا "حاشیه منحنی بازده" نام برده میشود.

نمودار  .2تفاضل بازدهی برازش شده اوراق با زمان تا سررسید سه ساله از بازدهی برازش شده اوراق با زمان تا سررسید ششماهه
(حاشیه زمان )Term Spread -در دو سال اخیر

در نمودار شماره  2تفاضل میان نرخهای بازدهی برازش برای اسناد خزانهی با زمان تا سررسید سه سال با اسناد خزانهی
با زمان تا سررسید ششماهه نشان داده شده است .دو یافته مهم از این نمودار قابل استخراج است:
 )1نوسانات بسیار زیادی میان دو طبقه از اوراق بلندمدت و کوتاهمدت وجود دارد که این امر نمایانگر بیثباتی قابل توجه
در بازار بدهی است که بخشی از دلیل آن را میتوان در کمعمق بودن بازار بدهی دولتی جستجو کرد .این نوسانات در
خصوص اوراق خزانهداری آمریکا بسیار کمتر است.
 )2تفاضل میان دو طبقه از اوراق در اوایل سال کاهش و در ماههای بعدی بهطور قابل توجهی افزاش مییابد .این امر نشان
ال سکون انتظارات وجود داشته و فعالین بازار منتظر تصمیمگیریهای مقامات پولی و
میدهد که در اوایل سال معمو ً
مالی کشور و همچنین شروع کامل اجرای قانون بودجه میباشند؛ بهطوریکه در برخی از سالها ،فعالین بازار میان
اوراق با زمان تا سررسید  6ماه و سه سال تفاوتی قائل نیستند.
درصورتیکه اطلعات مربوط به منحنی بازده و بهتبع آن حاشیه زمان برای یک دوره بهاندازه کافی بلندمدت وجود داشته
باشد ،میتوان با مقایسه آن با رشد تولید ناخالص داخلی ،ارتباط آن با دورههای رونق و رکود را بررسی کرد .برای نمونه،
تجربه بازار مالی آمریکا نشان میدهد که تفاضل نرخهای بازدهی اوراق خزانهداری با زمان تا سررسید  10ساله از سهماهه،
به خوبی ظرفیت شناخت دورههای رکود در اقتصاد آمریکا را نشان داده است.3

 1برای اطلعات بیشتر به مطالعه استرال و میشکین ( )Estrella & Mishkin, 1996مراجعه شود:
Term Spread.
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M
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3

 1۳نتایج
کل مؤلفههای درگیر در نظام مالی (شامل مؤسسات مالی سپرده پذیر و غیرسپرده پذیر) را میتوان به یک موزاییک تشبیه
کرد .هنگامی که هرکدام از آنها بهصورت جدا در نظر گرفته شوند ،به نظر میرسد که هیچ رابطه بین آنها وجود ندارد ،ولی
هنگامی که تمامی مؤلفهها با یکدیگر ترکیب شده و با هم مد نظر قرار گیرند ،آنگاه تشکیل یک سیستم سازگار و عظیم را
میدهند .این سیستم بهطور بسیار گستردهای از تصمیمات سیاستگذار پولی متأثر میشود (.) p xvii،Simpson 2014
این تأثیر که غالباً از آن تحت عنوان مکانیزم اشاعه پولی یاد میشود ،مراحل مختلفی دارد که اولین مرحله آن انتقال آثار
سیاست پولی به بازار بدهی است .شاخص اصلی سیاستگذاری پولی ،تغییر موضع سیاستی است که غالباً در قابل نرخ
سیاستی عنوان میشود ،لیکن به دلیل عدم اعلن عمومی این نرخ به اقتصاد ،طبیعتاٌ اثر سیاستی خود را در نرخ موزون
بازار بین بانکی نشان داده و طبیعتاَ نرخ سود موزون مزبور ملک عمل قرار میگیرد .بنابراین برای آزمون رابطه میان متغیر
سیاستگذاری پولی با بازار بدهی دو متغیر زیر در دسترس بوده است:
 )1نرخ سود موزون بازار بین بانکی برای دوره ابتدای  1399الی ابتدای اردیبهشت 1401
 )2منحنیهای بازده برازش شده از طریق روش نلسون ،سیگل و اسونسون برای دوره ابتدای سال  1399الی ابتدای
اردیبهشت 1401
در خصوص بررسی ضریب همبستگی میان دو متغیر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و نرخ بازدهی برازش شده برای
اسناد خزانه اسلمی نیز دو بعد مد نظر بوده است .اولین بعد ،ضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با سری
زمانی نرخهای بازدهی برازش در هر یک از زمان تا سررسیدها بوده است .بدین ترتیب که تلش شده ضریب همبستگی
متغیر سیاست پولی با سری زمانی بازدهی برازش شده در زمان تا سررسیدهای یک هفته و یک ماهه مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج بهدستآمده در این زمینه نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت ولی ضعیف بوده است (نمودار شماره
.)3
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نمودار  .3ضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با نرخهای بازدهی برازش شده برای اسناد خزانه اسلمی در زمان تا
سررسیدهای یک هفته و یکماه

دومین بعد در بررسی ضریب همبستگی ،بررسی اثر نرخ سود موزون بازار بین بانکی با تأخیر زمانی (یک روزه تا هفت
روزه) بر بازدهی بازار سرمایه در زمان تا سررسیدهای یک هفته و یک ماه است که نتایج آن در جدول شماره  2نشان داده
شده است.
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جدول 2
ضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با نرخهای بازدهی برازش شده برای اسناد خزانه اسالمی در زمان تا
سررسیدهای مختلف و با در نظرگرفتن تأخیر زمانی اثرگذاری (درصد)
متوسط ساده

t+7
0.264

t+6
0.263

t+5
0.259

t+4
0.251

t+3
0.251

t+2
0.249

t+1
0.245

t
0.239

یک هفته

0.177

0.182

0.183

0.179

0.175

0.174

0.174

0.173

0.172

یک ماه

0.253

 1۴جمعبندی
چارچوب کلی سیاستگذاری پولی ،نوعی اکوسیستم است که هرکدام از اجزای آن وظایف و اختیارات مشخصی را
برعهدهگرفته و تفکیک وظایف و اختیارات هر جزء از دیگر اجزا برای موفقیت و اثربخشی سیاست پولی از اهمیت باالیی
برخوردار است .علیرغم نقش برجسته نگرش تخصصی بانک مرکزی در شکلدهی به اجزای اکوسیستم مزبور ،هر چه
هدفگذاری نهایی (ثبات قیمتی) و میانی (نظیر هدفگذاری تورمی) در سطح باالتری از نهاد متولی سیاست پولی تعیین
شود ،به همان میزان ،امکان توجه به الزامات آن هدفگذاری در سطح اقتصادی کشور بیشتر خواهد بود .آنچه که مقصود
این مطالعه است ،عمدتاً مؤلفههای مربوط به بخش اجرایی سیاستگذاری پولی است؛ موضوعاتی که معموالً در تحقیقات
مرتبط با این سیاستگذاری پولی نادیده انگاشته میشود .جمعبندی کلی این مطالعه در چند نکته به شرح ذیل بیان
میشود:
 )1بخش اجرایی سیاستگذاری صرفاً مسئول دستیابی به هدفی است که بخش تصمیم گیر ابلغ میکند .اگر هدف ابلغ
شده به بخش اجرایی حاصل شود؛ لیکن هدف میانی (معموالٌ نرخ تورم هدف) محقق نشود ،بخش تصمیمگیر مسئول
پاسخگویی است و اگر هدف عملیاتی توسط بخش اجرایی محقق نشود ،بخش اجرایی سیاستگذاری پولی ملزم به
پاسخگویی خواهد بود.
 )2بخش اجرایی سیاستگذاری پولی ،عمدتاً در قالب "عملیات بازار" تصویر میشود .عملیات بازار شامل کلیه اجزای
بخش اجرایی سیاستگذاری پولی شامل بسترهای "عملیات بازار باز" و "مساعدتهای آماده" ،ابزارهای عملیاتی (نظیر
ریپو و ریپوی معکوس یا خریدوفروش قطعی) ،ابزار مستقیم نسبت سپرده قانونی ،اعتبار در طول روز و  ...است.
 )3تفکیک دو نوع پول (پول بانک مرکزی و پول بانکها) در درک سیاستگذاری پولی اهمیت دارد .پول بانک مرکزی
دارایی بانکها و بدهی بانک مرکزی است .بنابراین پایه پولی دارایی بانکهاست که در تحلیلهای اقتصادی و نظارتی
نیز حائز اهمیت است .پول بانکها ،تلویحاً و با اندکی اغماض ،همان نقدینگی بخش غیردولتی (سپردههای بخش
غیردولتی) است .عملیات بازار غالباً با پول بانک مرکزی سروکار دارد نه پول بانکها؛ مگر اینکه سیاستهای پولی بانک
مرکزی مستقیم ًا به بخش غیردولتی مرتبط شود؛ نظیر فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به مردم.
 )4در این مطالعه پیشنهاد میشود که برای عبارتهای عملیات بازار باز و مساعدتهای آماده ،پیش واژه "بستر" استفاده
شود نه "ابزار" .در مقابل واژه ابزار برای ریپو ،ریپوی معکوس ،خرید قطعی ،فروش قطعی ،وام با وثیقه و سپرده قانونی،
ال بهصورت هفتگی و بر اساس مکانیزم
مسمّای به مراتب بهتری است .عملیات بازار باز با اراده بانک مرکزی ،معمو ً
حراج انجام میشود؛ این در حالی است که مساعدتهای آماده با اراده بانکها و بدون شرکت در حراج انجام میشود.
 )5معموالً در سطح بینالمللی ،عملیات بازار باز دائمی غالباً از طریق ابزار خریدوفروش قطعی و عملیات بازار باز موقتی
عمدتاً از طریق ریپو یا ریپوی معکوس انجام میشود .کارکردهای احتیاطی و سیاست پولی سپرده قانونی در سطح
جهانی تضعیف و به جای آن کارکرد تنظیمگری این ابزار در مدیریت و انعطافدهی به نقدینگی بانکها در طول روز و
دوره نگهداری به طول قابل توجهی تقویت شده است .این امر عمدتاً از مسیر میانگینگیری سپرده قانونی انجام
میشود.
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 )6ساختار زمانی نرخهای بهره داللتهای مهمی برای بانکهای مرکزی دارد؛ چرا که اثر موضع سیاستی بانک مرکزی از
مسیر منحنی بازده به نرخهای میانمدت و بلندمدت اقتصاد انتقال مییابد .بانک مرکزی مسئولیت لنگرسازی بخش
انتهایی سمت چپ منحنی بازده را بر عهده دارد که همان نرخ سود موزون بازار بین بانکی در مقاطع بسیار کوتاهمدت
است .درک منحنی بازده برای سیاستگذار پولی بسیار مهم بوده و میبایست نحوه تأثیرپذیری ساختار زمانی نرخهای
سود توسط بانک مرکزی مورد مطالعه قرار گیرد.
 )7معموالً (و نه همواره) پولی درونی بر پول بیرونی غلبه دارد .شاخص اصلی این امر فشار رو به باالی نرخ سود بازار بین
بانکی در اکثر مقاطع زمانی است .هنگامی که نرخ سود بازار بین بانکی فشار رو به پایین داشته باشد ،آنگاه احتماالً پول
برونزا مسلط است .در یک طبقهبندی کلی ،سمت راست پایه پولی به دو بخش قابل کنترل و غیرقابل کنترل توسط
بانک مرکزی قابل تقسیم است .غالباً خالص داراییهای خارجی ،خالص بدهی بخش دولتی و خالص سایر اقلم و اضافه
برداشت ،قسمتهای غیرقابل کنترل توسط بانک مرکزی و عملیات بازار (شامل همه مؤلفههای آن) قسمت قابل کنترل
توسط بانک مرکزی است .بنابراین منبعث از ناگزیری بانک مرکزی به تولید پول بانک مرکزی جهت پاسخگویی به
نیازهای نقدینگی بانکها ،عملیات بازار بر سایر اجزای سمت راست پایه پولی مرجح است.
 )8هر چه نقش بانک مرکزی در دخالت در بازار بین بانکی کمتر باشد ،نرخ حاصل شده باکیفیتتر است .با این حال ،به
دلیل ناگزیری تزریق پول بانک مرکزی به بازار بین بانکی (که ناشی از سیستم بانکداری جزئی است) ،آنچه که از کیفیت
نرخ بازار بین بانکی مراقبت میکند ،وجود مکانیزم حراج است که از مسیر آن ،اطلعات نیروهای عرضه و تقاضای
ذخایر در نرخ سود بازار بین بانکی متبلور میشود .بنابراین نقش حراجها در فرایند اجرایی سیاستگذاری پولی از
اهمیت باالیی برخوردار است.
 )9بسیاری از بانک های مرکزی در سطح دنیا از روش نلسون ،سیگل ،اسونسون جهت برازش منحنی بازده استفاده
میکنند .برازش این منحنی برای اقتصاد ایران نشاندهنده کم عمق بودن بازار بدهی ،نوسانات باالی نرخها ،سکون
انتظارات در ماههای نخست سال و شکلگیری تدریجی آن در ماههای بعدی هرسال است.
 )10ضریب همبستگی نرخ سود موزون بازار بین بانکی با نرخ برازش شده برای اوراق با زمان یکهفته و یک ماهه تا سررسید
مثبت ولی ضعیف ارزیابی شده است .با توجه به کمعمق بودن شدید بازار بدهی و نقدشوندگی پایین اوراق دولتی و
همچنین نوسانات بسیار زیاد اوراق بدهی در طی روزهای کاری بازار سرمایه ،این نتایج چندان هم خارج از انتظار نبوده
است.
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