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 مدیریتی ٔهخالص

گذشته  ٔهپنج ده یو نوظهور ط یصنعت یهااستفاده را در اقتصاد تیقابل نیمؤثرترو  نیترکه فعال یسنت یاستیابزار س عنوانبهبازار باز  اتیعمل
به  یامکان واکنش فعاالنه و اثربخش بانک مرکز یکردیرو نیچن آرمانقرار گرفته است.  مورداستفاده رانیدر اقتصاد ا را  یاخ ،داشته

ضرورت  رغمیعلدر این راستا،  است. یاستیسازگار با اهداف س ریمس درسود اقتصاد  یهابردار نرخ تیسود و هدا یهانرخ یهاییایپو
تنوع ناظر بر عدم یهاتیو محدود کاراییناظر بر ضعف  یهاسود، چالش یهانرخ تیریبه مد پایٔه پولی تیریاز مد یپول گذارسیاستانتقال 
 یپول گذاریسیاستاست سبب شده  پول ٔهکپارچیبازار  نشدن لیتشکو  ،یو مقررات ینهاد یهاضعف ،یپول گذاریسیاست یهادر ابزار

گذشته و همچنین  با توجه به تجارب چند دهٔه، دیگربیانبه مذکور باشد. یهاو رفع چالش تیریمنظور مداصالحات گسترده به مالمستلزم اع
دالیل پولی شدن مستمر کسری و بانک مرکزی به ،هابانکیک از اجزای دولت، ادی در روابط مالی متقابل بین هرگیری ساختارهای نهشکل

همچنین سهم باالی  ، و، مالیات تسعیر ادواریهای خارجیمالی(، رشد مستمر خالص ریالی دارایی انداز ناخالص داخلی )سلطٔهخالص پس
گذار و تحقق  خاص طی دورٔه طوربه پایٔه پولیعام و  طوربههای پولی بر روی کل گذاریهدف، پایٔه پولیای در رشد ترازنامهمبادالت برون
گذار نیز  اما طی دورٔه؛ های سود اقتصاد کالن ضروری خواهد بوددر راستای تنظیم بردار نرخ های سود کلیدینرخ گذاریهدفنهایی رویکرد 

، فرایندانجام شود که در این  مدتو میان مدتو اثربخشی ابزارهای سیاست پولی در کوتاه کاراییاست اقدامات اساسی برای ارتقای  الزم
 ،بانکی با بانک مرکزی روابط مالی بخش دولتی و شبکٔه کردنتوثیقی ، هابانک ازنامٔهبر رشد اقالم ترتقویت اقدامات نظارتی و احتیاطی 

، همگام دولتی بدهینویسی و بازارگردانی اوراق برای پذیره گران اختصاصیاندازی سیستم معاملهاز طریق راه به عملیات بازار باز یبخشعمق
 ونید یاوراق بهادارساز ،ی و اشخاص حقوقیعموم یهادهاندولت به  انباشتٔه ونید یبهادارساز  اوراقاز طریق  بازار بدهی با توسعٔه
 برخوردار خواهد بود. ویژه یاهمیت های بازار پول ازها و حسابصندوق ازجملهتنوع ابزارهای بازار پول  ،هاآن یبندو رتبه یعموم ینهادها
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۱ 

 مقدمه ۱
 دفاع در حوزٔه ِنتایج قابل نیامدن دستبهصاد ایران و های پولی در اقتکل گذاریهدفپولی مبتنی بر  گذاریسیاستبعد از چند دهه اجرای 

از  گیریبهرهمقام پولی با  ،۱۳۹8دوم سال  از نیمٔههای پولی، ترین معیار موفقیت سیاستبرجسته عنوانبهها و کنترل تورم ثبات قیمت
های نرخ گذاریهدفپولی را به  گذاریسیاستها، رویکرد تجارب موفق جهانی در کنترل تورم و دستیابی به ثبات نسبی سطح عمومی قیمت

های سود و هدایت بردار های نرخامکان واکنش فعاالنه و اثربخش بانک مرکزی به پویایی اند. آرمان چنین رویکردید کلیدی تغییر دادهسو
 اقتصاد در مسیر سازگار با اهداف سیاستی است. سودهای نرخ
مقام پولی و حصول نتیجه در عمل  ۱مناسب و متناسبپذیری واکنش عد امکانشود بُمی دتأکیآنچه در اینجا بر آن  ،البته باید متذکر شد 

های اقتصادی و اندازی که برای تنظیم فعالیترغم وجود امکانات و ابزارهای الزم، با توجه به چشمممکن است علی ،است؛ از این منظر
اما در وجهی دیگر،  ۲؛نداشته باشدوجود مداخله در بازار  لزوم افی براینوسانات متغیرهای کالن اقتصادی متصور است، شواهد ک درنتیجه

بازار و همچنین منحنی  سودهای نرخ ردو مطلوب  معنادار یاثراین مداخله  دالیل متعددبانک مرکزی، به رغم مداخلٔهممکن است علی
 سودهای بردار نرخ رد گذارسیاستاقدامات محدود اثربخشی چنین شرایطی، با توجه به  در ۳.اقتصاد نداشته باشد ساختار زمانی نرخ سود

انتظار توثیق  ،آن درنتیجٔهشود که میاجرا بانک مرکزی  ترازنامٔه به عوامل تغییردهندٔهپسینی و منفعل نسبت صورتبهسیاست پولی  ،اقتصاد
 دولتی برای بخشی از تغییرات پول بیرونی فراهم خواهد شد. بدهیاوراق 
هایی شرطالزامات و پیش مدنظر، حصول تورم ویژهبهو  شدهارائهپولی فعال برای دستیابی به اهداف  گذاریسیاستچنین توصیفی از  با 

تنظیم مجدد منحنی بازده تا سررسید اقتصاد وجود خواهد داشت. بدین  درنتیجههای نامطلوب اقتصاد کالن و برای امکان واکنش به پویایی
های پولی به کل گذاریهدف چهارچوببا بررسی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، الزامات گذر از  رو قصد داردش پیشِگزار ،منظور

نیز، راهبردهایی برای  الزاماتیک از این های تحقق هرالشقرار داده و با شناسایی چ یموردبررسهای سود را از ابعاد مختلف مدیریت نرخ
 :و بررسی خواهد شد ارائهپژوهش به شرح ذیل  سؤاالت ،بنابراین؛ دهد ارائهاهداف افزایش اثربخشی دستیابی به 

 های سود کلیدی چیست؟نرخ گذاریهدفسمت دالیل و ضرورت حرکت به -الف
 پولی فعال در اقتصاد ایران چیست؟ گذاریسیاستالزامات و راهبردهای تحقق  -ب

های سود نرخ گذاریهدفدر قالب رویکرد را پولی فعال  گذاریسیاستاز سازوکار  روشن یدرک شدهارائه چهارچوبدر این شرایط، 
  .آورد خواهددر رسیدن به اهداف اقتصاد کالن فراهم  قبول ِقابلکلیدی برای عملکرد 

                                                                                                                                                                                                                
 استفاده کرد. توانیم نهیاز صفت به ،نیمع یطشرا در ۱
گذار کمتر دخالت یاستس( بر این است که ۱۹6۷ی برینارد )کارمحافظهاصل  ،در شرایط نااطمینانی و دانش کم راجع به پارامترهای ساختاری اقتصاد و تابع واکنش ۲

 دارند.یبرمی کوچک هاقدمتاریک، اشخاص  اتاقتر شود. تمثیل این مطلب: در یناناطمقابلو  ترروشنکند تا فضا برای او 
و تغییر روند در استفاده از ابزارهای سیاستی و نیز عملیات  مداخله یبرا یلزومانحراف معنادار از اهداف سیاستی عدم علتبه گذاریاستس ،یاقتصاد نرمال طیشرا در ۳

 ،های پولی فعاللزوم اعمال سیاست انحراف معنادار در اهداف سیاستی، رغم( نیز علیحقوقمالی و  یهابخشدر شرایط بحران اقتصادی ) .کندینم احساسمداخله 
احتمال بروز نامتقارن چهار چالش گستردگی بحران، ضعف کارایی ابزارهای  علتبهز ابزارهای سیاست پولی صرف ا استفادٔه عمالا مقامات پولی  و مداخالت گستردٔه

 خواهد داشت.خاص اثرگذاری محدودی  طوربهعملیات مداخله نیز  یجتا نتو  نداردو نیز دام نقدینگی کارایی  گذار،یاستسسیاست پولی، اعتبار پایین 



گذاری پولی فعال در اقتصاد ایرانالزامات و راهبردهای سیاست  

۲ 

 های سودسمت مدیریت نرخضرورت حرکت به ۲
 در است وثباتی شده تابع تقاضا برای پول دچار کم ،و شماری از کشورهای نوظهور نشان داد ،مریکا، کشورهای اروپاییا که تجربٔه طورهمان
و در قالب  است خود را از دست داده کاراییپولی  یهاکلگیری که رویکرد هدف ندکداران مرکزی به این اجماع رسیدبان ،آن نتیجٔه

 این راستا وجود داردی سیاست پولی تبدیل شد. در اقتصاد ایران نیز شواهدی در نرخ بهره به ابزار اصل ،پولی نوین گذاریسیاسترویکردهای 
 که این تغییر رویکرد را ضروری ساخته است.

دلیل به ن مبادالتهای غیرمتقارن نقدی و تعهدی است. ایاز مبادالت و تراکنش متأثرسنتی  طوربهدر اقتصاد ایران  پایٔه پولیتحوالت 
 مالی( ی خالص دیون دولت به بانک مرکزی )سلطٔهاررشد ادو تأثیرتحت  شدتبهای کشور، های توسعهبودجه و برنامه احکام قوانین سنواتی

با بردار  پایٔه پولیرابطه میان تغییرات  عمالاکه  یاگونهبه ،های تخصصی و تجاری استو مبالغ باالی خطوط اعتباری غیرتوثیقی به بانک
 سودهای نرخ باو نقدینگی غالبا  با تغییرات محدود و بعضا  همسو  پایٔه پولیتغییرات  ،را تضعیف کرده است. در این شرایط سودهای نرخ

ضمنی داللت بر ناکارآمدی  طوربه، پایٔه پولیسهم مبادالت توثیقی در تغییرات  بودن یزناچاسمی و واقعی همراه بوده است که با توجه به 
پایٔه های توثیقی در تغییرات تا زمانی که سهم مبادالت و تراکنش ،بنابراین؛ ی در دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی داردپول گذاریسیاست

تغییرات تقاضای  درنتیجهاقتصاد کالن و  سودهای ر بردار نرخد پایٔه پولیمکانیسم اثرگذاری تغییرات  گیری افزایش نیابد،به میزان چشم پولی
شرط خواهد بود. این بدان معناست که در صورت مهیا نشدن این پیش کاراییه اهداف سیاستی دچار اختالل و ضعف کل و حصول ب

های ارتباطی بین بدهی ازآنجاکههای سود، به مدیریت نرخ پایٔه پولیاساسی، حتی در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی از مدیریت 
ر دت نرخ سود نیز توانایی اثرگذاری اقتصاد وجود ندارد، تغییرا سودهای تی با بردار نرخبدهی بخش دول باألخصکارگزاران اقتصادی و 
کنترل تورم نخواهد داشت. این بدان معناست که مکانیسم اعتباری انتقال سیاست پولی برای حداقل کردن  درنتیجهتقاضای کل اقتصاد و 

 سودهای و بردار نرخ پایٔه پولیتغییرات  ،پایٔه پولیزایش سهم مبادالت توثیقی نخواهد بود. از سوی دیگر، در صورت اف مؤثرنوسانات تورم 
های اساسی و غنای ابزارهای پولی با فراهم شدن زیرساخت درنتیجهاقتصاد کالن از پیوند و همبستگی بیشتری برخوردار خواهد شد و 

های پولی و کل گذاریهدفنتایج غایی دو رویکرد  کهینحوبه ،کلیدی عملیاتی خواهد شد سودهای نرخ گذاریهدف، رویکرد یازموردن
 اقتصاد در دستیابی به اهداف کالن مشابه و جایگزین یکدیگر خواهند بود. سودکلیدی برای تنظیم بردار نرخ  سودهای نرخ گذاریهدف

ادی در روابط مالی متقابل بین ساختارهای نهگیری گذشته و همچنین شکل مالحظات فوق بیانگر آن است که با توجه به تجارب چند دهٔه
تمر مالی(، رشد مس انداز ناخالص داخلی )سلطٔهدالیل پولی شدن مستمر کسری خالص پسو بانک مرکزی به ،هابانکیک از اجزای دولت، هر

بر روی  گذاریهدف، پایٔه پولیدر رشد ای ترازنامه، مالیات تسعیر ادواری و همچنین سهم باالی مبادالت برونهای خارجیخالص ریالی دارایی
کلیدی در راستای تنظیم بردار  سودهای نرخ گذاریهدفگذار و تحقق نهایی رویکرد  خاص طی دورٔه طوربه پایٔه پولیعام و  طوربههای پولی کل
و اثربخشی ابزارهای  کاراییگذار نیز نیاز است که اقدامات اساسی برای ارتقای  اما طی دورٔه؛ اقتصاد کالن ضروری خواهد بود سودهای نرخ

به  یبخشعمقبانکی با بانک مرکزی و  روابط مالی بخش دولتی و شبکٔه کردن، توثیقی فرایندمدت انجام شود که در این سیاست پولی در کوتاه
 شودهد بود. این تحوالت سبب میبرخوردار خوا ویژه یارهای بازار پول از اهمیتبازار بدهی و تنوع ابز عملیات بازار باز، همگام با توسعٔه

از ابزارهای پولی متداول، امکان واکنش فعاالنه و  متنوع و گسترده یگیری منحنی بازدهی تا سررسید اقتصاد مبتنی بر طیفبا شکل درمجموع
با  ،درنتیجهو عملیات بازار باز فراهم شود و  سودنرخ  داالنفاده از تنظیم مجدد مدت اقتصاد کالن با استمقام پولی به نوسانات کوتاه اثربخش
 گذارسیاستانتقال اعتباری جهت تحقق اهداف  یسممکانسیاست پولی در قالب  کارایی عمالا اقتصاد کالن،  سودهای ر بردار نرخداثرگذاری 

  افزایش یابد.



  اقتصاد ایرانگذاری پولی فعال در الزامات و راهبردهای سیاست 

۳ 

 الزامات و راهبردهای تحقق سیاست پولی فعال ۳

 نرخ سود و اجرای عملیات بازار باز داالنطراحی  ۱.۳

 مندقاعدهشود. تسهیالت و عملیات بازار باز انجام می ۱مندقاعده مدیریت نرخ سود در قالب دو ابزار تسهیالت چهارچوبسیاست پولی در 
بانک مرکزی با تعیین سقف  ،ت. در این عملیاتهای پولی اثرگذار اسر تغییرات کلدبانکی  سبب عملکرد شبکٔهمجموعه عملیاتی است که به

 اعتباری بر روند ذخایر شبکٔه مؤسساتو  هابانکاز  ۳پذیریسپرده عنوانبهنیز  سودنرخ فِ و با تعیین ک ۲دهندهآخرین وام عنوانبه سودنرخ 
 استهای سود برخوردار نرخ ند، از کفِکیبا توجه به عملکرد و ذخایری که نزد بانک مرکزی نگهداری م هابانکیک از هر 4.بانکی اثرگذار است

دهی این د از تسهیالت وامتواندهی خود نزد بانک مرکزی، مید، با تنزیل اسناد بشوری که با کسری منابع مواجه میو همچنین در شرایط اضطرا
اعتباری تحت پوشش تنها در شرایط بحرانی  مؤسساتو یا  ،هابانکجه به باال بودن نرخ تنزیل بانک مرکزی، . بدیهی است با توکندنهاد استفاده 

بانکی مدیریت ق بازار بینکسری و مازاد وجوه خود را از طری ،از این منبع استفاده خواهند کرد و در شرایط معمول دائمی یابزار عنوانبهو نه 
 5.ندنکمی

 هابانکمدت ی است که توسط بانک مرکزی و برای مدیریت نوسانات ذخایر کوتاهفرایند، عملیات بازار باز مندقاعدهدر مقابل تسهیالت 
 شود.و موقتی انجام می دائمیعملیات بازار باز با دو رویکرد  یطورکلبهشود. آغاز می

 عملیات دائمی بازار باز

 یدوفروشخرو پول در گردش با رشد بلندمدت اقتصاد و از طریق  هابانک بلندمدت ترازنامٔهعملیات دائمی بازار باز با هدف همراهی رشد 
شود. عملیات مذکور با اعتباری باال( انجام می نهادی غیردولتی با رتبٔه دولتی )در شرایط کمبود اوراق مذکور اوراق قرضٔه اوراق قرضٔه
هدف به مقادیر موردکردی تورم و رشد اقتصادی را نسبتف میان مقادیر عملشکا عمالا های پولی و تقاضای کل اقتصاد، مدیریت کل

های مختلف مستمر و در بازه صورتبههای مرکزی بانک ،رساند. در رویکرد دائمی، در ادوار مختلف تجاری به حداقل میگذارسیاست
خود منقبض یا منبسط  های ترازنامٔهردولتی را در بخش داراییدولتی و غی اوراق قرضٔه شده، اندازٔهگذاریهدفزمانی و متناسب با مقادیر 

عام و نهادهای مالی  طوربهنهادی اشخاص  فوق در ترازنامٔه اوراق قرضٔه متناظر با تغییرات اندازٔه دقیقا تغییرات اوراق مذکور  کنند. اندازٔهمی
 سودهای ای پولی انبساطی )انقباضی( با کاهش )افزایش( نرخهکه در شرایط اعمال سیاستطوریهخاص است، ب طوربهبازار سرمایه 

دسترسی به منابع  ،ابد و از این طریقینهادهای مالی کاهش )افزایش( می هایدارایی مجموع دراندازه و سهم نسبی اوراق قرضه  ،سیاستی
از طریق  مستقیما مذکور  یابد. در همین راستا، پدیدٔهگسترش )کاهش( می گذارسیاستهدف مورد سودهای مالی با نرخ تأمیناعتباری و 

های بیمه و بازنشستگی(، گذار مالی و صندوقگذاری )نهادهای سرمایهاعتباری( و سرمایه مؤسساتدهی )منابع و قدرت وام تغییرات اندازٔه
ناخالص  اندازپستغییرات شکاف  ،گذاری ناخالص داخلیسرمایه تغییرات هدفمند مصرف کاالهای بادوام توسط خانوار، تغییرات زمینٔه
بانک قطعی است و در آن  شدهانجامسازد. بدیهی است در این عملیات، معامالت ها را فراهم میو نتیجتا  سطح عمومی قیمت ،داخلی

ند تا کهای متفاوت میز سررسیدهای مختلف با حجماوراق در طیفی ا در مسیر بلندمدت، اقدام به مبادلٔه موردنیازمرکزی با شناسایی ذخایر 
 برسد. مسیر بلندمدت آن هدفبه سطح مطلوب و مورد هابانکزمانی که ذخایر 
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 یهاکل راتییتغ روند یآمار فیضع رابطٔه -الفشامل  بیترتوجود داشته به رانیسود در اقتصاد ا یهانرخ دوریکر یو کارا بلندمدت تیریمد ندایفر درکه  مختلفی هاچالش 4
وجوه روزانه و  انیاز تراز جر یناش ریذخا راتییتغمحدود  یرگذاریتأث -ب ،(نوظهور و یصنعت یاقتصادها )برخالفِ رانیا اقتصادسود در  یهانرخ دوریکر یریگبا جهت یپول

( و نرخ یبازار باز )نرخ حداقل اتینرخ سود عمل دامنٔهخارج از  یاعتبار التیتسه سود یهانرخاز  یبرخ خروج -ج ، ونرخ سود شبانه راتییتغ با یمؤسسات اعتبار یهفتگ
 .است( یپول هیپا راتییکل تغ یقیتوث تیری)با فرض مد یرونیب پول رشد تیقابل با)نرخ سقف(  یبانک مرکز از یقیرتوثیغ و یقیاضافه برداشت توث

در قبال  یمؤسسات اعتبار قیتوث الزام شامل بیترتبه رانیاقتصاد ا درسود  یهانرخ دوریکر یکارا تیریمد ارتقاء ندایدر فر یرساختیز یجیتدر اصالحاتاز  یبرخ 5
خالص  راتیی...( در تغو مسکن، ،یکشاورز ،یمل یهابانک) یاعتباربه مؤسسات  یاعتبار خطوطسهم  یجیتدر کاهش ،یمرکز بانک بهها آن یبده خالص شیافزا
 یاستیس یهانرخ یجیتدربا هدف کاهش  یپول یهاکل یبر رو یگذارهدف زیو ن ی،بانک مرکز یهاییارزش دارا لیدر تعد یحداکثر یریگرهیذخها، بانک یبده
 است. یمنف یقیحق
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 عملیات موقتی بازار باز
شود، عملیات موقتی بازار باز برای مدیریت ذخایر بازار باز در قالب معامالت قطعی و با رویکرد بلندمدت انجام می دائمیعملیات  کهدرحالی
دهد که در شود. تجارب کشورها نشان میانجام می ۲و بازخرید معکوس ۱های بازخریدنامهو در قالب معامالت توافق هابانکمدت کوتاه

تغییرات که  گونهینایابد. گویی به نیاز مشتریان افزایش میمالی برای پاسخ مؤسساتو  هابانکنقدینگی در مواقع خاصی از سال، نیاز به 
که ممکن است این  هرچندبه مناسبات هفتگی و یا تعطیالت ساالنه مرتبط است؛  عمدتا  ،است ییشناسا ِقابلآن از قبل  منابع و زمان

 صرفا  با توجه به ماهیت موقتی بودن آن، مقام پولی  درهرصورت ،گیرد نشأتی از اخبار منفی نیز مردم ناش رفتار گروهی تأثیروضعیت تحت 
شود. در این شرایط، با افزایش فشارهای بازخرید یا رپو می نامٔهتحت عنوان توافق دوطرفه ایوارد معامله ۳گران اختصاصیاز طریق معامله

و فروشنده  کندمیگران اختصاصی را خریداری از نرخ هدف سیاستی، بانک مرکزی اوراق معامله بانکیبین سودنقدینگی و افزایش موقتی نرخ 
د. البته این مدت بسیار محدود است و طی چند روز یا هفته بازخرید نکبازخرید  موردتوافقهمان اوراق را مجددا  به قیمت  ،شودمتعهد می
 مالی نهادی اعتبارگیرندٔه تأمینهای مرکزی را جهت های اعتباری بانکریسک طرفیکازقراردادهای ریپو  مدتکوتاه شود. دورٔهانجام می

مدت جریان مدت، کسری کوتاهکوتاه سودهای سیاستی و نیز نرخ سودهای و از طرف دیگر، با ایجاد سازگاری میان نرخ دهدمیمذکور کاهش 
و  هابانک کهینحوبه ،کند. در مقابل، زمانی که شرایط عکس روی دهدمالی می تأمیننقدی نهادهای مختلف مالی فعال در بازار پول را 

با  4های بازخرید معکوسنامهمعامالت توافق دادن اضافی برخوردار شوند، بانک مرکزی با انجام مدتکوتاه یرذخااعتباری از  مؤسسات
 د.نکمی هاآناختصاصی، اقدام به جذب و تعدیل ذخایر مازاد  گرانمعامله صرفا مالی و اعتباری و نه  مؤسساتو  هابانکطیفی از 
سود طراحی و عملیاتی نرخ  داالن هرچندحاکی از آن است که  ،گذشته سال یکبانک مرکزی ج.ا.ا در اجرای عملیات بازار باز طی  تجربٔه
نتایج  عمدٔه کهینحوبه ،5نداشته است بر عهدهکی بان مدت شبکٔهدر مدیریت ذخایر کوتاه مؤثر ینقش تاکنونعملیات بازار باز ، شده است

 ،اینبرهودست آمده است. عالبانکی به های شبکٔهسود سپرده نرخ نرخ سود و افزایش کفِ داالنتغییرات نرخ سود در بازار از طریق تغییرات 
معامالت ، بانکیینبافزایش نرخ سود  با مشاهدٔه از اواسط آبان ماهو قطعی بوده و  دائمینیز از نوع معامالت  شدهانجاممعامالت محدود 

اجرای موفق سیاست پولی  منظوربه ،شایان ذکر است قرار گرفته است. موردتوجهنقش برجسته دارد،  مدتکوتاهموقتی که در مدیریت ذخایر 
از اهداف  متأثر منحصرا  باید خاص می طوربه پولی پایٔهعام و  طوربهبانک مرکزی  ترازنامٔه عمالا ،تورم گذاریهدفهای پولی و یا مبتنی بر کل

مالی و یا  از سلطٔه متأثربانک مرکزی  اختالل در اقالم ترازنامٔه هرگونهو ثبات مالی( بوده و  ،)اهداف ثبات قیمتی، رشد پایدار گذارسیاست
. در همین سازدیمو نیز زمان تحقق اهداف سیاست پولی را فراهم  گذارسیاستانحراف در شکاف اهداف  های ارزی زمینٔهتسعیر دارایی

ناخالص  اندازپسهای ناشی از کسری اجتناب از انتقال عدم تعادل ،ه از ترکیب ابزارهای سیاست پولیاستفاد فرایندراستا، استقالل در 
گران اندازی سیستم معاملهتوثیق و همچنین راه ِالی قابلابزارها و اوراق متعریف این، برمالی ضروری است. عالوه ثباتییبو یا  ،داخلی

 شود.ادامه به آن اشاره می در تعمیق عملیات بازار باز نقش اساسی خواهد داشت که دراختصاصی 

 در عملیات بازار باز مبادله ِقابل انواع اوراق بدهی ۱.۱.۳

گیرد و حجم بانک مرکزی قرار می های ترازنامٔهمستقیم در ستون دارایی صورتبهشده در عملیات بازار باز با توجه به آنکه ابزارهای مبادله
نقدشوندگی، سررسید اوراق، قابلیت  اعتباری، درجٔه رتبٔه ازجملههایی سازد، الزم است مقام پولی بر اساس ویژگیمی متأثررا  پایٔه پولی
 6.دنکر اجرای این عملیات را اعالم د یرشپذقابلفهرستی از اوراق بهادار  بازارمچنین عمق و ه ،گذاری اوراقمنابع و وثیقه کردنبلوکه 
دولت مرکزی  اوراق قرضٔه)خاص  طوربهاعتباری  عام و اوراق قرضه با باالترین رتبٔه طوربههای تعهدی غیراهرمی مجموعه ابزار ،درواقع

اوراق بدهی  عنوانبهبوده،  پایٔه پولیدائمی با  مبادلٔه فرایندکه در  سقف(های اعتباری با محدودیت نهادی و در شرایط خاص اوراق قرضٔه
 رتبٔه یبترتبهد. اوراق مذکور ی سیاست پولی قابلیت استفاده دارهای ادوارتنزیل توسط بانک مرکزی در عملیات بازار باز در چرخش ِقابل

د. این اوراق بر اساس اعتبار گیرهای بانک مرکزی قرار میراییرکیب داهای پولی( و در تاعتباری در لیست خرید )در شرایط انبساط کل
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2 Reverse Repo 
3 Primary Dealers 
4 Reverse Repo 

نرخههای سهود حقیقهی منفهی در بهازار عملیهات  تهداومدرصهد بهوده و  ۳انجام عملیات بازار باز به پایهه پهولی کمتهر از ناشی از  بدهیاندازه مانده اوراق  اینکه با توجه به 5
 مذکور، علی رغم شروع این عملیات در خصوص نتایج مورد انتظار آن نمی توان ارزیابی قطعی داشت.

در خصوص  ک مرکزیبان هاییهاطالعف و اصطالحات( تشریح شده است. همچنین در ی)تعار ۱ معامله در دستورالعمل عملیات بازار باز در مادٔه ِانواع اوراق قابل 6
 و نیز حداقل مدت مالکیت اوراق نزد بانک مرکزی ذکر شده است.همانند تاریخ تا سررسید های اوراق مذکور ویژگی ،عملیات بازار باز
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 اوراق قرضٔه بعضا و  ،بانکی های سپردٔهگواهی ،اعتباری مؤسساتو  هابانک دولت، اوراق قرضٔه صادرکننده شامل اوراق قرضٔه
خاص  طوربهعام و نیز عملیات بازار باز  طوربهمدت در بازار اوراق قرضه کوتاه عمدتا های متنوع و های عمومی با سررسیدنهادی

مالی  کرد که فهرست اوراق مذکور، طی ادوار تجاری )رونق و رکود( با تغییر شرایط تأکیدد. در همین راستا، باید گیرقرار می مورداستفاده
در عملیات بازار باز، اوراق تعهدی  داستفادهمورحداقلی پذیرش اوراق  یاین، با توجه به معیارهابرو اعتباری قابلیت تعدیل دارد. عالوه

و حتی گواهی گام قابلیت مبادله  ،، اسناد خرید دیندارمدتهای مختلف غیرمشروط، اعتبارات اسنادی فعال نامهاهرمی از قبیل ضمانت
 د.زار باز را توسط بانک مرکزی ندارعملیات با فراینددر 

بازار بدهی عمق کمی  ،ماهیت تعهدی دیون دولت و عدم اوراق بهادارسازی دیون دولتی علتبهدر اقتصاد ایران  ،الزم به ذکر است
های بازنشستگی و خدمات درمانی، های عمومی )صندوقدولت باید دیون خود به نهاد ،از چالش مذکور رفتبرون منظوربه. ددار

مالی و یا تهاتر  تأمین یجتدربه مالی اسالمیاوراق  ر بازار اولیٔهد بدهیو سایر اشخاص( را از طریق فروش اوراق  ،یمانکارانپها، شهرداری
ه سایر بنسبت بدهیبازار  اعتباری آن، اندازٔه های دولتی و افزایش رتبٔهبخشی به پرداخت بدهیاین اقدام، عالوه بر انضباط نتیجٔه درد. نک

های ر بردار نرخدت پولی در قالب عملیات بازار را های سیاسچرخش یرگذاریتأث زمینٔه عمالاو  یابدمیهای مالی و غیرمالی افزایش بازار
 سازد.و نیز تقاضای کل اقتصاد فراهم می ،های مختلف مالیسیاستی، جریان وجوه و بازدهی بازار سود

 گران اختصاصیتعریف و تعیین معامله ۲.۱.۳

ز دولتی با استفاده ا نویسی و بازارگردانی اوراق قرضٔهشود، پذیرهاجرایی می مؤثر صورتبهدر عمده کشورهایی که عملیات بازار باز 
گران معامله ازآنجاکهشود. برگزیده هستند، انجام می سرمایٔه تأمینهای و شرکت هابانکمنتخبی از  گران اختصاصی که مجموعٔهمعامله

ترجیح  گذارسیاستک مرکزی دارای مزیت اطالعاتی هستند و لذا به باننسبت کنندای بازارها را رصد میلحظه صورتبهاختصاصی 
و ماهانه، در  ،ها و معامالت روزانه، هفتگیهای منظم از مظنهدر قالب دریافت گزارش هاآندهد ضمن استفاده از اشراف اطالعاتی می

و  ،رکزی و ناشر اوراق دولتی در مورد حجم، نرخنقش مشاور بانک م ینوعبهمعتبر که  مؤسساتاوراق دولتی نیز با این  هنگام معاملٔه
 شوند، طرف قرارداد باشد.سررسید اوراق دولتی محسوب می

های بازدهی و هدایت آن بر گران اختصاصی با نهاد ناظر عملیات بازار باز سبب کنترل غیرمستقیم نرخشایان ذکر است، هماهنگی معامله
سمت نرخ سیاستی داشته ولی قصد کاهش نرخ تنزیل اوراق بهمقام پ کهیدرصورت ،مثال عنوانبهشود. های سیاستی مقام پولی میاساس نرخ

نیز اوراق بازار را با قیمت باالتری که  هاآن ،و در مقابل کندسیاستی اعطا  سودمدت با نرخ های کوتاهگران قرضتواند به این معاملهمی ،باشد
و  کندگران اختصاصی را با قیمت باالتری خریداری تواند اوراق دولتی سبد معاملهیا اینکه می ؛کنندخریداری می ،تر استمعادل نرخ تنزیل پایین

زمان هم های بازار شود. استفادٔهسبب کاهش نرخ درمجموعکنند و های باالتر خریداری میاوراق موجود در بازار را با قیمت نیز هاآن ،در مقابل
گران حضور در لیست معامله ،درمجموعهای مرکزی است. های بازخرید از دیگر ابزارهای متداول بانکنامهنیز در قالب توافقاز این دو معامله 

 ،، سهم از بازار اوراق بدهیمؤسساتای های مالی و الزامات سرمایهبر اساس معیارهایی همانند نسبت معموالًاختصاصی بانک مرکزی 
و لذا در مقابل تعهدات و  شودشفاف و منظم انجام می هاییدهگزارش و نحؤه ،بازارگردانی معامالت ثانویه ،هامشارکت فعال در حراج

 از: اندعبارتخالصه  صورتبههمراه خواهد داشت که ها بهآنسری مزایا نیز برای در بر خواهد داشت، یک هاآنهایی که برای مسئولیت
 مزایای قرارداد: •

  ؛های اوراق دولتی و دریافت کارمزدهای آننویسی حراجپذیرهانحصار در تعهد 
 ؛استفاده از تسهیالت بانک مرکزی جهت عملیات بازار باز 
 ؛های خرید و همچنین فرصت زمانی بیشتر برای ارسال سفارشهای کمتر در حجم سفارشمحدودیت 
 ؛ وهاآنعامالت بازگردانی ویژه برای خرید اوراق بدهی دولتی و همچنین کارمزد صفر برای م سهمیٔه 
  پولی در بازار بدهی و بازارهای مالی گذارسیاستناشر اوراق و دادن به مشورت. 

 ها:تعهدات و مسئولیت •
 ؛های اولیه اوراق دولتینویسی بخشی از حجم عرضهتعهد پذیره 
 ؛تعهد بازارگردانی و تضمین نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه 
 ؛ وشدهانجامهای ارسالی و معامالت سفارش ٔهنظم از حجم و مظنهی شفاف و مدگزارش 
 گذاران خرددولتی به سرمایه توزیع و فروش اوراق قرضٔه. 
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ابزار ضد تورمی در  عنوانبهکسری بودجه  ینههزکممالی  تأمین ها از انتشار اوراق قرضهدف دولته ینترمهم ،لبته باید توجه داشتا
نبود کنترل و تنظیم مقررات چه در معامالت اولیه و چه در  ،بانکی است. در چنین شرایطی مقایسه با استقراض از بانک مرکزی و شبکٔه
لت را مالی دو تأمینهایی شود که گیری نرخبازارگردان، ممکن است سبب شکل نبودنویسی و معامالت ثانویه، مانند فقدان متعهد پذیره

 امور وزارت ،۱در مباحث مربوط به پایداری مالیدولت تمایلی به انتشار اوراق و بسط بازار بدهی نداشته باشد.  ،درنتیجهو  کند پرهزینه
که نگاه خود را از نرخ سود اوراق به وضعیت پایداری مالی خود  شوددر خصوص تصمیم بانک مرکزی باید کامالا مجاب  ی و داراییاقتصاد
 سازمان برنامه ،اقتصادی مختلف )شامل بانک مرکزی نیازمند همکاری مقامات مدیریت نرخ سود در اقتصاد، یگردعبارتبهف سازد. معطو

 داری تقسیم کارنک مرکزی و خزانهبین با بدهیاست و لذا ضروری است که در بازار اوراق  (ی و داراییاقتصاد امور و وزارت و بودجه،
ه(، تنوع و گستردگی اوراق و سرمای بازارهای مالی )پول های هر کشور، مانند اندازٔهصورت گیرد که این نیز با توجه به مختصات و ویژگی

 ،طورمعمولبهاما ؛ باشد داشته برداری را درهتواند روابط متفاوتی بین مقام پولی و خزانمی های نهادی و ساختاریسایر ویژگی و ،شدهمبادله
و نظارت بر آن از وظایف بانک مرکزی بوده و در  ،های حراج اوراقزیرساخت ارائٔهگران اختصاصی، معامله انتخاب و نظارت بر مجموعٔه

و  ،تعهدات دولت به دارندگان اوراق موقعبهها، نوع ابزارها و سررسیدها، پرداخت و انتشار اوراق، حجم عرضه یبندزمانتعیین  ،مقابل
 دار است.بازارهای مالی از وظایف خزانه یکپارچٔه وسعٔهکمک به ت

 به بازار پول و بدهی یبخشعمق ۲.۳
گیری منحنی بازده تا شکل منظوربهعملیات بازار باز، ضروری است که  که در قسمت نخست به آن اشاره شد، همگام با توسعٔه گونههمان

 قرار گیرد. موردتوجهابزارهای بازار پول نیز  یبخشتنوعو  ،بازار بدهی سررسید در اقتصاد، توسعٔه
نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سرمایه در  ،نسبت ارزش بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور و از سوی دیگر ،سویکاز  

ی و اقتصاد امور وزارتهمکاری دارد که ضروری است با  معنادار ایاقتصاد ایران در مقایسه با متوسط عملکرد دیگر کشورها فاصله
های البته یکی از دغدغه ۲بیابد.عمق بیشتری  از سررسیدهای مختلف این بازار اوراق مشارکت و اسناد خزانه در طیفی و عرضٔه دارایی
کنونی، امکان انتشار اسناد بدهی  سودهای مالی نیز بحث پایداری مالی بودجه است که ممکن است با توجه به نرخ گذارسیاستاساسی 

پولی  گذارسیاست، موضوع رغم اینعلی باشد. مدتیانممدت و حداکثر سررسید اوراق بیشتر کوتاه درنتیجهبلندمدت را نداشته باشد و 
با استفاده  ۳های بازار پولاندازی صندوقراه ،در این حوزه داشته باشد. در این راستا برجسته یتواند با معرفی ابزارهای پولی جدید نقشمی

های پذیرش و گواهی ،اسناد تجاری بانکی، های سپردٔهگواهی ازجملهها در این صندوق مبادله ِقابلبانکی و تنوع ابزارهای  از ظرفیت شبکٔه
ابزارهایی است که در از دیگر  4بازار پول دن حساب سپردٔهکربود. همچنین معرفی و کاربردی  خواهد موردنیازبانکی یکی از اقدامات 

 ینوعبهخواهد بود و  مؤثر ،های بازار پول داردگیری نرخ سودهایی که قرابت بیشتری با بازدهیشکل ،درنتیجهغنای ابزارهای بازار پول و 
به بازار بدهی نیز، حتی در  یبخشعمقتوان برای توسعه و می ،آنبرعالوه 5.پولی نیز خواهد داشت گذاریسیاستدهی به نقش سیگنال

 نیز به تعمیق بیشتر این بازار کمک کرد. معاوضهو  ،با طراحی مشتقات مالی همانند قراردادهای آتی، اختیار همین سطح از اوراق موجود،
تحوالت  اقتصادی با کارگزارانیک از های هردهی و همبستگی بیشتر بدهیچه بیشتر بازار بتقویت هر منظوربهشایان ذکر است، 

 شود.های سود، اقدامات دیگری نیز متصور است که در ادامه به اهم این موارد اشاره مینرخ

 هاآنو بازارگردانی  هاآنبندی رتبه ،های عمومیاوراق بهادار سازی دیون نهادی ۱.۲.۳

ریزی های تهاریخی نظهام بودجههره یکی از چالشهموا حقوقیاشخاص های عمومی و نهاددولت مرکزی به  بهادارسازی دیون انباشتٔهاوراق
تعههدات  نشهدن ایفهانبهوده اسهت.  مورداستفاده عمالااجتناب از افزایش مستمر سود مرکب و تعهدات مذکور  علتبهاقتصاد ایران بوده که 

                                                                                                                                                                                                                
1 Fiscal Sustainability 

 نیتأم برایرا  یمال قیتعم نٔهیزم طرفکیاز( یبخش دولت بدهی یداریپاحفظ )با فرض  مدتانیم و مدتکوتاه قرضٔه اوراق به یمرکز دولت انباشتٔه ونید یجیتدر لیتبد 2
گذاری هدف)حرکت از سیاست  یپول استیتحقق اهداف س یدر راستا را بازبازار  اتیعمل یاجرا طیشرا، گریو از طرف د سازدمی فراهم یبازار اوراق بده در ینهاد یمال

 اوراق قرضٔه ینیگزیجا) یقیرتوثیغ یتعهد ونید سهم یجیتدر کاهش موجب یسال جار درمذکور  ندیافر. کندمی لیتسهگذاری تورم( سمت هدفهای پولی بهبر روی کل
 نٔهیزم قرضه اوراق به ۱۳۹8سال  انیدر پا یدولت مرکز یتومان اردیلیهزار م ۵۵۰انباشته حدود  ونید یجیتدر لیتبداست.  شده یبانک مرکز یهاییدارا مجموع در( یدولت
 (.یخارج هایییخالص دارا رینرخ تسع یباال راتییتغ نبود)با فرض  سازدیم ایمه( یموقت و یدائمبازار باز ) اتیعمل از را یپول ٔهیپا راتییتغ شتریب یاتکا

3 Money Market Mutual Funds 
4 Money Market Deposit Account 

های بهازار ها تها حسهابی به ابزارهای بهازار پهول: از صهندوقبخشتنوعضرورت »توضیحات تفصیلی در این خصوص در قالب گزارشی تحت عنوان  ،شایان ذکر است 5
 است. و منتشر شده توسط نویسندگان در پژوهشکده انجام« پول
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و  ،های خدمات درمانیصندوق ،های بازنشستگیاتی همانند صندوقهای مالی و خدمسنواتی به نهادی مالی دولت در قالب قوانین بودجٔه
کسهری مسهتمر جریهان  های مذکور از دولهت مرکهزی و از طهرف دیگهر زمینهٔهنهاد موجب رشد مطالبات انباشتٔه طرفیکازها نیز شهرداری

زی بهه کسری جریان نقهد مهذکور کهه از طهرف دولهت مرکه به اشخاص را فراهم ساخته است. زنجیرٔه هاآن وجوه نقدی و رشد دیون انباشتٔه
گیری موجهب شهکل عمهالا ،شهده منتقهلو اشهخاص  ،هها، بنگاههابانکهای عمومی به ین از طرف نهادهای عمومی و همچننهاد و هابانک
 اقتصاد کالن شده است. سازی دیون نهادی( و تضعیف ثبات مالی در عرصٔهیش دیون تعهدی )عدم اوراق بهادارضد رشد افزا فرایند

و  سهازدمیدیون انباشته را مهیا  تسویٔه های عمومی مذکور زمینٔهولت به نهادتهاترسازی دیون د برای ۱بدهیار اوراق در این راستا، انتش
و تسههیل  بهدهیمذکور سهبب تعمیهق بهازار  شود. پدیدٔههای مالی و واقعی اقتصاد کالن میهمچنین موجب تسهیل جریان وجوه در بخش

بنهدی این، پهس از رتبهبهرشهود. عالوه( میاسهناد خزانهه اسهالمی انهدازٔه کهافی نبهودندر شرایط انبساط پهولی و  خصوصا عملیات بازار باز )
ههای دولهت مرکهزی، نهادههای مهالی و اعتبهاری، نهاداولویت بها اوراق  یبترتبه، در شرایط چرخش در سیاست پولی بدهیاعتباری اوراق 

 های جاری عملیات بازار باز قابلیت استفاده خواهند داشت.لعمومی و اشخاص است که در قالب دستورالعم
مهذکور را فهراهم سهازد. بهدین منظهور پیشهنهاد  مهالیصهدور اوراق  فراینهدمیانی امکان تسههیل  یتواند با اتخاذ راهبردبانک مرکزی می

های دولتی(، با تضمین سود دولت و شرکت)ناشی از دیون  هابانکجای اعطای تسهیالت بدون وثیقه به دولت و هشود بانک مرکزی بمی
بهرای  مهؤثر یابزار ،و از طرف دیگر زدخود مرتفع سا را در ترازنامٔه هابانکدولت و  مالی بدون وثیقٔه تأمین مقولٔه طرفیکاز بدهیاوراق 
فهع النمهالی ناشهی از عهدم  قهال هزینهٔهثبهات مهالی اقتصهاد کهالن بها انت شودآورد. این اقدام باعث می دستبهعملیات بازار باز  دادن انجام

و همچنین عالوه بر کاهش مطالبهات غیرجهاری  ابدبانک مرکزی بهبود ی های عمومی به ترازنامٔهاشخاص از دولت و نهاد مطالبات انباشتٔه
تسهیل و ترمیم خواهد شد. راهبرد میانی مذکور مهانع  شدتبههای تولیدی بستانکار بنگاه خصوصا های مالی و ، جریان نقدی نهادهابانک

ههای بسهتانکار مهالی و جریهان وجهوه نهاد تهأمین هزینٔه ،و از طرف دیگر شودمیای بانک مرکزی های ترازنامهاز انبساط بدون وثیقه دارایی
 دولت را در راستای تسهیل رشد همراه با ثبات مالی بهبود خواهد بخشید.

 مطالبهٔهاوراق بهدهی مهذکور مورد مهؤثرضروری است که بهازارگردانی  ،یت بازار بدهیفو افزایش شفا بخشیعمق منظوربه ،براینعالوه
دولهت  حاضهر اوراق منفعهت و مرابحهٔهدرحال ،نمونه عنوانبهباشد. ایران فرابورس  بورس و اوراق بهادار و شرکت مرکزی و سازمان بانک

و اثربخشی عملیهات بهازار بهاز را  کاراییارگردان عالوه بر افزایش شفافیت و تعمیق بازار بدهی دولت، که معرفی باز استفاقد بازارگردان 
 بخشد.بهبود می

 

 هاعدم تضمین ریسک اوراق بدهی شرکت ۲.۲.۳
باید توسط یک نهاد عمومی  طرفیکازمبادله در بازار اوراق قرضه دهد، مجموعه اوراق قرضه موردمی المللی نشانتجارب بین

های . در اقتصاد ایران ریسک۲هیچ نهاد مالی یا اعتباری مجاز به تضمین ریسک اوراق مذکور نیست ،و از طرف دیگر شودبندی رتبه
تضمین سرمایه مورد تأمینهای و یا صندوق ،هابانکاعتباری،  مؤسساتتوسط  غالبا نهادی  ناظر بر نقدپذیری و اعتباری اوراق قرضٔه

 سودهای نرخ یسازهمسان( و مندنظاماعتباری )ریسک  مؤسساتهای اوراق قرضه در که موجب پوشش و تمرکز ریسک گیردمیقرار 
و از طرف  ساخته را دشوار ساختار زمانی نرخ سود منحنی محاسبٔه زمینٔه طرفیکازکه طوریهاوراق قرضه در بازار مذکور شده است، ب

حتی در شرایط  ،عملیات بازار باز دادن انجام براینهادی غیردولتی  تلقی نادرستی در خصوص استفاده از مجموعه اوراق قرضٔه ،دیگر
  آورده است. وجودبه ،نرمال

                                                                                                                                                                                                                
و اوراق دیگهر بهه منظهور تههاتر دیهون دولهت بهه اشهخاص و نهادهها در قالهب  منظور اوراق مالی اسالمی است که شامل دو بخش اسناد خزانه جهت تامین مالی )اخهزا( ۱

 سخاب است.
عمهال مقولهه بازخرید در زمان سررسید و عدم نکول اصل و سود اوراق(  شود )ها تضمین قرار در شرایطی که اوراق قرضه اشخاص توسط نهادهای اعتباری و یا بانک ۲

 باید جایگزین ارزیابی ریسک ذینفع شود.شود و در واقع ارزیابی ریسک نهاد اعتباری و بانک میمنتفی میذینفع رتبه بندی آن و ارزیابی ریسک 
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 های سیاستیبندی و توصیهجمع ۴
سیاسی(، -های مختلف اقتصاد کالن مستلزم مراحل مختلفی از قبیل تبیین الزامات محیط سیاستی )اقتصادیدر حوزه گذاریسیاست

طراحی سیستم پایش  یتا نهاو  ،زمانی تحقق اهداف بینی دورٔهی، پیشهای کارای سیاستی، تبیین اهداف غایی و میانی کمّمعرفی ابزار
)کنترل تورم، رشد پایدار،  گذارسیاستتضاد میان اهداف  علتبهپولی نیز  گذاریسیاست است. در حوزٔه گذاریسیاست فرایندمجموعه 
های سیاستی در ادوار متفاوت ابزار کاراییو نیز  ،های زمانی تحقق اهداف مذکورو پایداری بخش خارجی(، تفاوت در دوره ،ثبات مالی

 سودهای باشد. در این راستا، مدیریت نرخ داشته های بیشترپیچیدگی گذاریسیاست عمالاکه است سیاسی سبب شده -مختلف تجاری
گذشته  های صنعتی و نوظهور طی پنج دهٔهقابلیت استفاده را در اقتصاد ینمؤثرترترین و ابزار سیاستی سنتی که فعال عنوانبهکلیدی 
دهد که اجرای اثربخش این رویکرد و یا به ما تجارب سایر کشورها نشان میا؛ قرار گرفته است مورداستفادهاخیرا  در اقتصاد ایران  ،داشته
ها و اعمال اصالحات مکمل در های رایج در اقتصاد، مستلزم فراهم آوردن زیرساختسود ر نرخدسیاستی  سود اثرگذاری نرخ ،عبارتی
ناخالص داخلی  اندازپسال، مدیریت بلندمدت کسری خالص برای مثهای سیاستی است. و سایر ابزار ،نهادی، مقرراتی، بازار یهاحوزه

تسهیالت  بهرٔه یهانرخ سازییکسانتعادل مالی مذکور در کنار اجتناب از پولی شدن عدم ،خاص طوربهدولت  عام و کسری بودجٔه طوربه
سالمت مالی و نظارت احتیاطی واسطه  یهامؤلفهو نیز ارتقاء  ،بهره یهانرخبردار  اعتباری )تفاوت بر مبنای ریسک نهادی( در دامنٔه

انتقال  یسممکان کارایی ،بستر اجرای سیاست پولی را بهبود بخشیده و از طرف دیگر طرفیکازگران مالی )نهادهای مالی و اعتباری( 
 عمالا  ،پایٔه پولیانتقالی بر  آثاروز بانک مرکزی و اجتناب از بر در ترازنامٔه هاییدارایابد. همچنین در بخش تجدید ارزش افزایش می پولی
هفتاد و  تسعیر )همانند دهٔه در قالب حساب ذخیرٔه بایدریالی و ارزی  هایییداراسودهای غیرعملیاتی ناشی از تجدید ارزش  کلیٔه

 .هشتاد( بلوکه و نگهداری شود
دهد که به رشد پایدار غیرتورمی نشان می های سود برای دستیابیهای رویکرد مدیریت نرخبررسی الزامات و چالش، درمجموع

و  کاراییهای ناظر بر ضعف های سود، چالشبه مدیریت نرخ پایٔه پولیپولی از مدیریت  گذارسیاسترغم ضرورت انتقال علی
سبب  پول بازار یکپارچٔه نشدن تشکیل و مقرراتی و ،های نهادیپولی، ضعف گذاریسیاستهای تنوع در ابزار نبودهای ناظر بر محدودیت

در شرایط  دیگربیانبههای مذکور باشد. منظور مدیریت و رفع چالشپولی مستلزم اعمال اصالحات گسترده به گذاریسیاست است شده
های قه بدهیوثی عنوانبهکه با قرارگیری اوراق  یاگونهبه نیاز به تقویت داردهای اثرگذاری مکانیسم اعتباری انتقال کنونی، زیرساخت

بانک مرکزی )دارایی خارجی  های ترازنامٔها وجود رشد پیوسته و نامتناسب سایر اقالم داراییحتی ببانکی،  دولت به بانک مرکزی و شبکٔه
ارایی کبا افزایش  ،تقاضای کل درنتیجهسیاستی و  سودهای ر متوسط نرخد یرگذاریتأث برایعملیات بازار باز  ها(، اجرایو سایر دارایی

گذار، ضروری است  اما طی دورٔه؛ است اجتنابیرقابلغهای پولی همچنان مدیریت کل ،مدتیانمو  مدتکوتاه ؛ لذا در دورٔههمراه شود
 ۱.شود به شرح زیر اجراییاقداماتی های سود پولی مبتنی بر نرخ گذاریسیاستهای فراهم شدن زیرساخت منظوربه

 مدتکوتاه دورٔه -الف

 های بهازار پهول بها اسهتفاده از ظرفیهت شهبکٔههمچنهین صهندوق ،های بازار پهولپول همانند حساب به ابزارهای بازار یبخشتنوع 
 ، ونویسی اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانهو استفاده از وجوه آن در پذیره ،بانکی

 هاآنساختار سرمایه و بدهی  ینهمچنو  ،کیب دارایی، ترهابانک تقویت اقدامات احتیاطی و نظارتی بر رشد اقالم ترازنامٔه. 
 مدتمیان دورٔه -ب

 حقوقیاشخاص  و نهادهای عمومیدولت به  اوراق بهادارسازی دیون انباشتٔه، 
 وهاآنبندی اوراق بهادارسازی دیون نهادهای عمومی و رتبه ، 
 دولتی بدهینویسی و بازارگردانی اوراق گران اختصاصی برای پذیرهاندازی سیستم معاملهراه. 

 بلندمدت دورٔه -ج
 تنوع ابزارهای بازار بدهی با استفاده از مشتقات مالی، 
 وبا سررسید بلندمدت بزارهای مالیتعمیق بازار بدهی با انتشار ا ، 
 سود داالن عملکرد های مبتنی برشورای پول و اعتبار به نرخدستورات هیالت از سپرده و تسسود گذاری انتقال مکانیسم نرخ 

                                                                                                                                                                                                                
 ،یپول یهاکل بیترت به تیری)مد یپول یگذاراستیساهداف  تیری(، مدیقیحقو  یسود )اسم یهانرخ دوریکر تیریبازار باز در سه مرحله مد اتیعمل ییکارا 1

 جهتگذشته  سال کی یط یمؤثراقدامات مثبت و  رانیکه در اقتصاد ا بوده یابیارز قابل یانتظارات تورم تیریمد زین و( یمال ثبات و دیتول شکاف ،یتورم شکاف
 .است هدف مورد بلندمدت در گانهسه مراحل هیبق و شده انجام یاسم سود یهانرخ دوریکر تیریمد



  اقتصاد ایرانگذاری پولی فعال در الزامات و راهبردهای سیاست 

۹ 
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